
-.....--.---..~=---L.tLA __ _ 
Sahih ve Baımuharriri 

SIRRI SANLI 
1DAREHANES1 

ıımir Birinci BEYLER 

SOKAGINDA 

Dercedilmiyen evrak iade 

edilmez 

Neşriyat Amiri SIRRI SANLt 

ABONE ŞERAİTİ 
Seneliği 7, Altı Aylığı 4 
Liradır, Günü Geçmiş 

Nüshalann Beheri 
1 5 Kuruştur. 

( Halkın Sesi ) Matbaasında 
Basılmışbr 

l~A~L-T-IN_C_I_S_E_N_E~N-o_:_2-53-1--~~~~~~~~~~~~-23~TE_M_M_U_Z~19_3_5_S_A_L_l~~..;.._=----~~~~~~~~~~-T-E_L_:--35-03~-(~100~P-A~RA~-)~ 
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Çetinkaya geldi : l anda bir yobaz halk ve ~~a~~~;:r 
kayındırlık bakam şehrimizde' zabıtayı birbirine kattı ad::~nb~!k~n?ıe~.>Maı!"u~ 

~Ç dört gün kalacak .... oo..aa-s---..;._....._.__________ ~;:et~~:i~;ün lmıire ha .. 

Bayındırlık hakanı Bay ı Burada kendilerine yafnıı M d • k f t 1 h• d • k b t Ayni vapurla İzmir köy-
/\li Çetin Kaya refakAHttcle r Şarbay c;lgktôr Behcet Uz e enı ıya e a ey ID e V8Z Verir ee za ı a- lerinde tetkikat yapacak olan 

d~vlet .. Demiryolları. ge?eJ refakat etmişdr. 'nın haJkı dag" ıtmak istemesi Üzerine çıkan kar Ünıversiteli genler de geli-
dırektorü bay İbJ'abım Ke- Bay Ali Çetin Kaya üç , 1 yorlar. 

B. ALI ÇETİNKA YA 
lbal Bora olduğu halde dün 
•~at on sekizi elli beş geçe 
"msahaneye muvasalat eden 
lll11htelit trenle şehrimize 
ielmiştir. Bakan için trene iki 
\'a~on iJAve edilmiş bulunu
~ordu. 

Bay Ali Çetin Kayayı 
Basmahane durağında İl
bay General Kazım Dirik, 
tarbay doktor Bebcet Uz, 
lııüstahkem mevki as kamu
llnı bay Raıim, süel müzika 
ite bir bölük asker, bir müf • 
~eze polis ve belediye zabıta 
lbemurlan tarafından ıelam
lanmışlardır. 

Bay Ali Çetinkaya halkın 
leıahüratı arasında Vali Ge· 
lleral Kızım Dirik ile birlikte 
Otomobile binerek doğruca 
Şehir gazinosuna gelmişelr 
Ye burada beş dakika istira
~attan sonra yanındaki ze
Ya.ta veda ederek doğruca 
ikametleribe tahsis edilen 
f\ydın demiryolu durağındaki 
~hi umum müdilrlük evine 
Witmişlerdir. 
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t.lört gün burada istirahatten gaşalıkta bir kaç kişi ölmüş ve yaralanmı~tır ı·ıhayımız 
şonra genel direktnr' bey -,: 
. . • · · Tahran 22 (A.A) - lran Pars Ajansı ııı başlamıştır. Polis bu adamı susturamadı-
IHrahim Kemal Bora iJe bir- .; d k d İlbay General Kazım Dirik meshedde çıkan hadise hakkında şu tevzi- 1 ğın an hal ı ağıtmağa karar vermiştir. 
likte Aydın hattıni teftişe batı vermektedir: Silahlar atılmış ve bir kaç kişi ölmüş ve Pazar günü Bergama ilçe-
çıkaca~ ve tarifelerde yapıl- 11 Temmuz akşamı polisçe tanınmış olan j yaralanmıştır. sinde bazı köyleri teftif ede 
ması lazım gelen tadilat hak.: kışkırtıcı şayh Behlül vaizde bulunmak ba· 

1 

Askerin de işe karışması sonunda karga- rek Ayvalık hududuna kadar 
kında d1 tetkikatia buluna- hanesile halkı toplamış şabka ve yeni elbi· şalığı çıkaranlar yakalanmıştır. Şeyh Behlül gitmiş ve şehrimize dönmüı· 
caktır. se hakkında abuıc sabuk şeyler söylemiye kaçmıştır. Meshedde tam bir sükun vardır. tür. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Af rikada harb başlıyor ü c ü N c ü Mu R AT 

İtalya Habeşistanla münasebatı keserek elçi
sini geri çağıracak. Ha beşistaıt harba hazırdır 
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Safiye sultan 
OSMAN OGULLARI TARiHiNiN EN HAŞMETLi VE 

Paris (Radyo) - Romadan 
bildirildiğine göre Habeş im· 
paratorunun son söylevi si· 
yasal çevrenlerde kızgınlık 

uyandırmıştır. İtalyanın çok 
yakında Habeşistanla siyasal 
ilgisini keseceğini Adisababa
daki sefirini geri çekeceğini 
Paris gazeteleri haber veri
yorlar. 

Londra (Radyo) - Habe-
şıstanm yeni elçisi doktor 
Marten buraya kelmiştir. 

Deyli Ekispers nezninde 
diyevde buiunan yeni elçi 
demiştir ki: 

"Aldığım yeni ödevler 
arasında İngiltereden 2 mil
ralık bir istikraz temini var· 
dır. 

Bu para ile memleketin 
tabii zenginliklerini çıkarmıya 
çalışacağız.,, 
Eğer Londrada yapacağım 

görüşmelerde bu parayı te
min edemezsem, Amerikalı
lara baş vuracağım. 

Bundan başka aldığım va-
ll'"ttı ,, .... ,, 11'"111 ıı·~ 
ıeıı ~. h!;ıı ~ 

zifeler arasmda uğradığımız 
haksızlığa karşı İngiliz hükü 
metinin yardımını da istemek 
vardır. 

İngiltere uluslar sosyete· 
sinde İtalyanın gayri kanuni 
hareketlerine karşı Habeşis
tanı himaye edceğini ümid 
ediyorum. 

Bilhassa Süveyş kanalının 

İtalyan askeri sevkiyata ka
patılmasını ve Habeşistana 

gönderilecek silfih ve mü
himmat üzerine konulan am-
bargonun kaldırılmasını iste
yoceğim. 

İngiliz gazetesinin diğer 
bir sualine de Habeş elçisi 

ll~q 

lı " " 

şu cevabı vermiştir : 
Haboşistan harbe hazırdır. 

rlabeşliler imparator ıçın 
şeve seve canlarını vermeğe 
hazırdırlar. Silah ve mühim-
matımız çoktur. Adis Aba
banın kaleleri de kuvvetli ve 
iyice tahkim edilmiştir. 

Büyük çapta toplarımız, 
tayyare toplarımız ve mit
ralyözlarimiz vardır. Bir tek 
tayyaremiz fakat tayyarele
rin Habeş harbında büyük 
rolleri yoktur. Habeş asker
leri yalnız tüfeklerine inana
rak harb ederler. Bunun 
için de ihtiyacım• z fişekten 
ibarettir. 

ıı;q 

hı ıtl 

Uzüm mahsulü .... 
Çekirdeksiz ilk kuru üzüm dün 

törenle borsaya indirildi 
İktısadi mıntakamın ilk rından Meseretci bay Nuriye 

gönderilmiştir. 

KANLI SAFHALARINA DAYANAN .. TARIHT ROMAN 

\ - BİRİNCi KISIM -
Venedik Asalet Tahtından istanbulun Esir Pazanna 

--------~------------- -----------------
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Genç kadın Yahudi kızına:- Be 
1 nim ruyamı tabir et! dedi 

ması lazımgelen Yahudi kı
zının adeta tehditi gibi tesir 
yaptı; ve Sinyoranın asabi· 
yeti hemen yatışb; ve : 

- Sinyoranın kanaatı da ı 
bence hürmete layiktir! Fa
kat ... Ben tevratıma her va
kıt inanırım. Bunun bir ka
bahat olamıyacağını, Sinyora 
bana, ilk defa rüyasını tabir 
ettiğim zaman söylemişti. 

Bu sözler, vazifesi bir ne
dimelikten başka yerde ol-

- Felsefeye lüzum yok! 
Sen şu anda benım yeni bir 
rüyamı tabir edecek vazi
yette misin?. Onu söyle ... 

- Sonu 4 üncüde -
-ra""*'Ui:ıtftllUIH"llllllUlllllUlllllHllHIUllJUIUlfllllllllllllllllllllUltllUUI ......... _ A il' ___ _ 

Dilingeri ele veren 
notları ••• 

kadının 

Çakıcı Efe 
çekirdeksiz üzüm mahsulü 
Kemalpaşanın Parsa köyün- Hususi şekilde hazırlanan 

bir kamyonla yola çıkarılmış 
olan mahsul davul zurnanın 
çaldığı Cumhuriyet marşı ile 
Borsa önünde durmuştur. VE 

Değirmenci kızı Mariya 

Birinci kısmı bitti. Bugün ikinci kısım başlıyor. İkinci 
~'1m belli başlı va müstekil bir roman gibi okuyabilirsiniz. 

Bu kısımda Maryanın gönül macarası, papazların tahrikatı 
~, .. dır. ikinci sahifemizde okuyunuz. 

•• 

den Hahan ve Halil tarafın· 
dan yetiştirilerek dün bir 
çuval içinde İzmir tüccarla· 

Verilen nümunenin eı miş 

olduğu anlaşılmış ve yetişti
ricilere teşekkür edilmiştir. 

Yeni mahsul bütün tüccar-
lar tarafından öpülmüş ko
kulmuş yüzlere gözlere sü
rülmüş ve işlerde hayır se
lametler temenni olunmuştur. 

Buseneki mahsul danele
rinin nisbeten küçük fakak 
renk ve tad itibarile fevka
lade nefis olacağı anlaşılmak
tadır. 

Bu yıl piyasanın geçen 
yıla nazaran daha erken açı
lacağı anlaşılmaktadadır. 

Bağcılarmıza hayırlı işler 

ve kazan~lar tem(:nni ederiz. 
DILIUGERIN SON RESMi 
( Yazısı 4 üncü sayfamızdad~)-----
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Türklerle Karşı Karşıya 1 

Yazan: Türkçeye Çeviren: ~ 
ANRI FÖY f<EŞAT SANLI ı 
~~ -103- ı~~~~ 

Senegelliler, mutfak ateşlerinin etrafına top-
lanarak tarla faresi gibi tortop olarak 

titreşiyaorlardı! 
Dafıalar byaı bunanndaki oyunları gibi oyunlar oynıya-

ıarp ICayalara şiddetle çar- rak bir ecnebi mektebliyi 
pıyor ft Salyen, Maseua andınyorlardı. Fak at şimdi 

uzunl~i taş yığınla- sağuga karşı hareket arzu-
nndan müteşekkil nhtımı sunu bile hissetmiyorlar. Bir 
qarak limeada halatla bağ- kaç zenci efrad hastalanıyor 
lanmı• mavna ve u··k ka k 

Y Y yı - veya topallıyor. Beyazların 
larını sars d G·· d l"k · ıyor u. un e 1 çok acı duyan bu zavallı in-
vapur Mondrustan gelmedi. sanlarin mukavemetlerini tak-
Dünkü dönilş seyahati heye d" t ı · IA l "? 

1 im 
ır e me erı azım ge mez mı 

can ı o uştur. 24 . . . j .1 19 T · · · S dd"I teşrınınanı - şte ı e~ 
bab" retnnısanı ~· e_ ki.~ rideki kıtaattan bize yayılan 

fırt ır ıma~ı evkve 1 gut ntt~ bir havadis: General Brülar 
ınaya eyı mu aveme e ı. r 

Buna mukabil İngilizlerin ıva ve alay kumandanlannı 
hyas mınt-asındaki üç li- toplamış, hayvan mekkire-
manı -bu kelime biiyiik li- lerle arabalann ve bir kısım 
man minisma ahnmasın- be- eşya ile topçunun Mundrosa 
hem hemen harab oldu. Ha- nakledilmekte olduğunu bil-
va, tamire müsaade edinci- dirmiş. Boşalmanın, efradın 
ye kad•, onlann da bütün maneviyatlan ve itimatları 
iqe itlefi.bandan aonra Sed- züerinde tesir yapmamasına 
dilbahirden yapılacaktır. yakında kuvvei seferiyenin 

SENEGALLILERIN SO- gideceği şübhesini uyandır-
GUKT AKI HALI masına dikkat olunmasını 

22 Teırinisani - Hava so- tavsiye ve herhalde mevzide 
jıac:lu. Tibii bir serin baadan bırakılacak olan topçu mik-
birdenbire ısırıcı poyrazlı tarının bir müdaffaya yetecek 
ıtınlere geçiv•Cli. Hatta tath derecede olacağını ifade et-
&llnlerden sonra geceler don miş. 
durcu. oluyor. Bütün bunlarda hiç olmaz-

Zan~erimiz cidden acma- sa bir hakikatın saklı olduğu 
cak bir halde yakaları kal- anlaşılıyordu. Bu, içtimaın 
clınlmıı, baılıklan kulakları- hakiki sonuncu {neticesi) dir. 
aa kadar ıeçirilmit Senegal Diğer sonuncu da resmi ola-
ler mutfak ateşlerinin etrafı nıdır ki bu da beygirlerin, 
aa toplanara1" tarla faresi mekkirelerin bir kısım ara-
ıibi t9'tfp olarak titreşiyor- • baların ve iaş mevaddının 
lardı. Mundrosa için boşaltılması 

Onlar gibi soğuktan titre- karandır. Bunun için göste-
yen Martinikbiler de boyu- rilen sebeb de bir ileri yürü-
aatkılan iç.inde ısınıyorlardı. yük ihtimali ve bu takdirde 
Bunlar evvelce ordugahlan bu kadar hayvan, eşya ve 
civannda koşmaca oyunu vasıtanın fazla olmasıdır. 
birdir bir ve diğer mekteb ( Arkası var ) 

mm mm masa 
Halk Sağlığı Sovvetlerin 
Sovyetler Birliği doğum p 

cloktorlanndau Bayan lkoni- rotestOSU 
kova ağnsız çocuk doğumu Vaşington - Tas ayta-
için yeni bir usul bulmuştur. rından: 
Bu usül, bu alanda şimdiye Sovyetler birliği büyük el-
kadar tatbik olunan dött çisi Amerika birleşik dev-
aaulün hepsinden eyidir. Jetleri dış işleri bakanına, 

Şimdiye kadar doğum ağ- Herst gazetesinde amiral 
nlanna kartı bilhasa Klor 1 
etil koklanıyordu. Fakat bu sterlingin neşrettiği Betkeyi 
çok kullanılıyorsa zararlı olu- protesto etmiıtir. t\ miral 
yordu. Yeni uaülde Narko- l.terling bir hafa evvel çı-
tiklerden EYipan Natri kul- kan bu yazısında bütün dev-
lanllmaktadır. Bu madenden letleri Sovyetler birliğine 
birkaç gramı mayi halinde karşı bir şavaşa çağınyordu. 
kırmızı kan damarlanna zerk Bakanlık müıaviri Morh de-
eclilmekte ve bir dakika son- niz işleri bakanı tarafından 

huta ıı.- bir yukuya babitlerin bu nevi yazılar 
,4alarak, biç •in duyma- yazmalarına artık mnsaade 
afaa çocuk ..._aldadır. Bu edilmiyeceğini bildirmiştir. 

ide, diğty uOJlerde gö- ( lzvestiye ) 
rilnen mah•lardan hiçbiri 
7oktur. 

iralık 
vler •• 

(Pravda) 

Karantinada Cerrah Meh
ed efendi .aokağınaa 16, 

1 18, 25 namarab her kon-
oru havi elektrik, su, geniş 

kahçosile haYadar haneler 
ralıktır. T.ılplerin mezkiir 
nelerde 16 namarada aabık 

tar Mehmed efendiye 
•t eclebiillrler. l • 6 

Tecrübeli bir 
muallim 

İlk ve Orta mektebleri 
talebelerine ikmil derslerini 
az zamanda bllyiik bir gay
ret ve gayet ehven ücretle 
çok kuvvetli çalıştınp yetiş
mek üzere hususi ders ver
meği teahhtid ve muvaffaki
yet temin eder. 

Adres • Ar~bfırını 
• Y•gcılar 

10kajl ARiF OKURER. 

Sovyetlerde 
Stratosfer 
Tecrübeleri •• 

İngiliz -1Alman 
1 Anlaşması karşısında 

M. Tituleskonun telaşı 
Mösyö Tituleskounu İngiliz 

26-6-935 de sabah saat 5, bükimet adamlarile göriiştil-
25 de havalanan Stratosfer gü muhtelif mesailden en 
balonu 16,000 metre yiiksek 
liğe çıkmiştır. Bu uçuşa pro 
fesör Veriko ve mühendis 
Prelüdski ve tayyareci Zille 
iştirak etmiıtir. 

Uçuş tesbit edilen pro
gram dahilinde ve ilmi tec-
rtibeler maksadile yapılmış
tır. Balon arızasızca Tufan 
köyü Tola viliyetinde ine
bilmiştir. 

14lzvestiya,, 

lzmir ikinci icra memulu
ğundan: 

Kadı oğlu Abmede barçlu 
ölü Hüseyin borcuna mukabil 
alacaklı namına ipotek eyle-
diği tapunun 326 senesi 235 
16-17 iayılı sicilde kayıtlı 
Seydiköy gölcükler karye-
sinde bademlik mevkiinde 22 
dönüm 2 hekter 218 metro 
murubbaı bağ 1600 lira kıy
metli olup tarihi ilandan iti-
baren 30 aün müddetle açık 

.J 

artırmaya çıkanlmııtır. 

ralip olanlannn gımeti 

muhammenenin yüz e yedi 
buçuğu niıbetinde pey akçe
si veya milli bankanın temi-
nat mektubu vermeleri ve 
artırma 24 Agusto 935 tari
hine müsadif Cumartesi gü
nii saat 11 de dairede icra 
olunacaktır. Müşterilere 34 
9598 numaralı dosya irae 
olunacağı gibi fazla izahat 
dahi verilir. 

Talipler daireye asılan açık 
artırma şartnamesini 28/71935 
tarihinden itibaren okuyabi-
lir. Hakları tapu sicilile sabit 
olmayan ipotekli alacaklılar 
ile diğer alakadarların ve 
irtifak hak sahiplerinin bu 
haklarını ve bu hususla faiz 
ve masrafa dair iddialarını 

evrakı müspitelerile yirmi 
gün içinde icra dairesine bil
dirmeleri aksi halde hakları 
tapu sicilile sabit olmadıkça 
satış bedelinden hariç kala
cakları ve tayin edilen za-
manda artırma bedeli gayri 
menkulün yüzde yetmiş be
şini bulmadığı takdirde en 
son artıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere artırmanın on 
beş gün daha uzatılmak su
retile 1 O Eylül 935 tarihine 
müsadif Sah günü saat 11 de 
gayri menkul en çok artıra
na ihale edilecektir. 

Satış peşin para iledir mal 
beli alınmadan teslim edil
mez. Mal bedeli verilmez ise 
ihale kararı fesh edilir. Ve 
kendisinden evvel en yiiksek 
teklifte bulunan kimse arz 
etmiş olduğu bedelle almağa 
razı olursa ona ihale eclılir. 

O da razı olmazsa icra da
iresince hemen on beş ~ 
müddetle artırmaya çıkanhr. 
bu artırmayı alikadarlara 
tebliğe hacet olmayıb yalnız 
ilanla iktifa olunarak ençok 
artırana ihale edilerek her 
iki halde~irinci ihale edilen 
kimse iki ihale arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan 
mesul olduğu ve tapu har
cının bedeliye ve vakıf ica
nnın ve yüzdt: 2 buçuk del
liliyenin müıriye ait olduğu 
ilin olunur. 2226 

mühimi İngiliz - Alman deniz 
andlaşması hasebile orta ve 
Doğu Avrupada tabaddus 
eden siyasi vaziyettir. 

Küçük ihtilaf mabafili bu 
anlaşmanın Almanyanın siyasi 
vaziyetini tahkim ettiğinden 

ortıı ve doğu Avrupasında 
Alman propoğandasının daha 
geniş bir mikyasta inkişaf 
edeceği kanaatındadırlar. 

Mösyö Titulesku İngiliz-Aa
man andlaşmasının avakıbına 
ait mutaliasını izah etmiştir. 
Bu mütalaayı memnuniyetle 
nazarı dikkata alacaklarını 

söyliyen İngiliz nazırı İngil
terenin Almanyaya karşı olan 
durumlarını da anlatmıştır. 

M. Eden de bay Lavalin 
vaziyetini izeb etmiştir. 

(Üniversite gazetesinden) 

İzmir ikinci icra memurlu
ğundan: 

İzmirde kadı oğlu Ahmede 
borçlu Seferibar kazasında 
Beyoğlu hacı Mustafanın iş
bu borcuna mukabil Seferi-
hisar kazasının Tepecikaltı 
mevkiinde kain gün doğusun 
da eskiden Bölükbaşı olğu 
Arif karısı Hediye balen 
borçlu Mustafa oğlu F ebmi 
ve Yoldaş oğlu Hüseyin bağ 
ları, batısı evvelce Ayşe Du 
du ve halen Nurı onbaşı bağı 
poyrazı yine Bplükbaşı Hü
&e}'İn bağı ve yol, kıblesi 

Kökçe oğlu Mehmet ve Şerif 
vereslerile çevrili bin hektar 
iki bin metre murabbaı çe· 
kirdeksiz üzüm bağı ve 1500 
metre murabbaında sergi yeri 
ile içinde alt ve üşt bir 
kule ve yanında bir aş 
evi ive bir kuyusu ve 
ve 1 sakız ağaçı, 2 dut, 1 
erin, 9 zeytin, 1 incir, ve 1 
vişne ağaçlarını havi bağın 

hali dazır vaziyetine göre 
1800 lira kıymetli mahallin 
açık ratırma suretile birinci 
artırması 24 Ağustos 935 ta
rihine müsadif Cumartesi 
günü saat 11 de Seferihisar 
icra dairesinde yakılacaktır. 
Bu artırmada satış bedeli 
tahmin olunan kıymetin yüz
de 75 şini bulursa en çok 
artırana ihalesi yapılacak 

aks takdirde en çok •artıra
nın taahhüdü baki kalmak 
şartile satış 15 gün daha 
uzatılarak ikinci artırması 
10 Eylül 935 tarihine müsa
dif Sah günü saat 11 de 
yine Seferihisar icra daire
sinde yapılacaktır. 

Borcun ödenmesi tarihi 
2280 numaralı kanun meriye
te girdiği tarihten sonraya 
tesadüf ettiğinden ikinci ar
tırmada satış bedeli ne olur
sa olsua kıymetine bakılmı
yarak en çok artırana ihale 
edilecektir. lıbu g•yri men
kul üzerinde her hangi bir 
surette hak talebinde bulu
nanlar ellerindeki resmi ve
saik ile birlikte yirmi gün 
zarfında daireye milracaatlan 
lazımdır. Aksi halde hakları 
tapu s cilince malum olma
dıkca paylaşmadan hariç bı
rakılırlar. 30 Ağustos 935 
tarihinden itibaren tartname 
herkese açık bulundurulacak-

23 TEtlMUE 

Meşhur Yunan M*'rirlerinden: Pavlos Argiru'nun Eserinden 
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- İKİNCi KISIM -

- YAKAN AŞK -
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Sevmeğe başlıyan bir kalbin 
heyecanlan 

Papazım... Kalbim1e his- [ 
settigin çok korkunç ve fe
eadır. 

birili idi. 
Papaz ihtiyardı; çok itiraf 

dinlemiş ve kalb iflerİllİ i~ 
anlardı. Değirmenci kıDDı 
vakia tanıyaclı; fakat ihtannı 
anlamakta hiç yanılmadı! 

- Ne var kızım, ne olu
yor?. Hislerde aldanmış ol-
mak bir kız için her vakit 
mümkündür. Merak etme .. 
Papazım ... Benim endişe

lerim boş değildir, aldanmı

yorum ve bu yüzden bütün 
ruhum titreyor. Hem de hak
lı olarak... Papazım, ben-m 
vaziyetim çok berbattır, ber-
bat. Hayatımın en buhranlı 
ve telikeli bir anında bu!u
nuyorum. Ve ben ne olduğu-
mu bir türlü anlıyamıyorum. 

Sanki büyülenmiş bir kızım!. 
- Pek ili, yavrum, ne 

istiyorsun? 
- Sana kalbimdekilerimi 

anlatmak, her şeyi itiraf et-
mek için geldim. Sen ki, bir 
baba dostusun, beni İrşad 
et, bana duğru yolu göster ! 
Sen beni İrşad et, yemin 
ederim ki sözünü tutacajim. 
gösterdiğin yoldan yürüye-
ceğim .. 

Bu muhavere, Çakıcının 
nezdine iltica etmiı olan 
değirmenci kızı Marya ile 
Bozdağı civarındaki Rum ıdSy 
!erinden birisinin papası ara 
sında geçiyordu. 

Değirmenci kızı, kendisini 
dağa çıkmağa mecbur eden 
Aleko Ksanaki isimli İzmirli 
Rum palıkaryasını Çiftekah

velerde Barutcu oğullannın 
fabrikası önünde öldilrdilk
ten birkaç gi1n sonra, bir 
sabah Bozdağından aşağı in
miş ve ilk rasgeldiği bir 
Rum köyünün papasının ya
nına girmişt. 

Bu papas Marya için meç 
bul bir adam değildi. incir 
köydeki papasının, değirmenci 
Marya F o tinin dostlinndan 
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Kemeralb 
Hükfimet 

Kartııında 

tır. Satış peşin para ile olup 
müşteriden aynca yllzde iki 
buçuk delliliye alınır istekli 
olanlann yüzde yedi buçu' 
teminat akçası veya milli bir 
banka mektubuyla birlikte 
miiracatlan ilin olunQr. 2264 

- Haydi kızun, içeri geç 
de bana derdini varsa gü
nahlannı anlat. Her gtina
bın affı kolaJI Yardır kızım, 
ilzillmel 

Marya, papum klç6 evi
ne girdi, arkuınclu papu 
kızı takıb etti. 

Mary•: 

- PapM'm. -~-lıdM~ 
mı?. diye Mnla. 

- Ha,Jtı bam. 
tanımıy..,.._ 

- s.. rataa bir ~ 
denim. 

- Yakıd ~m ... 
den olmusuz, ban ... • çı· 
kar kızım. Sen Hristiyan 
değilmisin?. Ben de bir pa
pas.. Biz ezelden birbirimizi 
tanıyoruz demektir! ıatea 
ihtiyarlık artık ay•klan bat
lanmıı sft>idlt, ~ için 
köy içinden dışan bile çıka· 
miyorum. Bunun için kızım, 
seni tanımıyorum ! 

- Hakkın var papazafım 
Fakat beni tanımak ihtimeli 
çaktur; sen barba Fotinln 
değirmenini biliyor mu.a? 

- Bizim kiyle lndr kljl 
arasındaki meflımr ecliiz'mm 
mi?. 

- Evet papwn•. 
- Ya.. Bu clepmen -ıae• 

nin babanın değirmeni midir? 
- Evet papazım, ben hu 

değirmenin sahibi barpa T o
tinin kızı Maryaymı. 

- Meıhur değirmeaci km 
Marya mı?. Şu... Hani. •. 

- Evet.. Değirmeci Jma 
Marya... Bqına gelenler dil
lere destan olan zavallı lazL 

- Yarabbi •. Ne akd er· 
mez itlerin vardır?. 

- Nasıl akıl ermez itler •• 
Papazım.j 

- Fakat kıDm .• Sea ••. Sea 
bir haydudsua timdi. Degil
mi? 

- Genç kız,. pap,azm bu 
sözüne cevab vermedi, ustu. 
Papaz bili hayret içinde idi. 
Ve: 

- Bu kadar reDç n ha 
kadar gilzel bir kız hem de 
hepimizin sevdiği 
barba Totinin ku:(·~ill• 
çıktın ha... Dedi. 

Marya bqile evft ipreti 
vaptJ. 

- Fakat •.. Sedl~~-.. v 
nn cihanı kork ••• , ..,..-

- Papa~Jı6ill-lllrl•~l 
yapmadım 

- Hiç WrteY ·:'Bl•dfıl~:-ııt 
mı? DajhO• IMIMıilık·:Y•~·--1 

. tıklann, senin için bukadar 
söylnen ıeyler varken ,,. 
bili biç birşey Y•fmacluD 
cliyonun? 

(Mat,.) 



( Hallma Sal ) 

Sıcaklar Geldi ALE DAR 
Yazın bunaltıcı günlerini neş'e ve eğlence 

ile geçiı:mek için her yere gidebilecek Eski kaf ah yubazlan, nizam, intizam istemi yen kafalı dumanlıları nasıl yumruğu altına atc.iı. 

eyi bir elbise yaptırınız 

MM:metZeki 1 
Karakuvvetin, şımarmış bekcilerin başına geçen Kabakcının başını nasıl bir ot heğbeSinin 

içine sokturarak zamanın sadırazamınııı ününe fırlattı? 

Sile tn tik ve biçimli elbiseyi dikecek yegane terzidir ı:i ALE_ DAR 
KEMERRAL Ti H0K0MET KARŞISINDA 1 

,.J 
~=wcc:..-...2.-i•~ Babıilinin barut mahzenini kendisi ile birlikte nasd uç ?. 

'Pa!fl ~~,.~d"~ 

o Tarihin bu çok merakh, çok heyecanlı ve ibret verici derslerle dolu kanıı safhasını 
-· o(l.2 .. ( Halkın Sesi ) nin birkac güne kadar basıb okurlarına 

Yalnız /100/ Para 
Mukabilinde dağıtacağı ( 32 ) sahifelik resimli kitabcla 

merak ve heyecanla okuyacaksınız 
( Halkın Sesi ) tarihin. ilinı ve fennin, edebiyatın en değerli kitahlarını hulasa ederek 

( 100 ) para nıukahilinde okurlarının bilgilerini artıracak, 
kütü bhanelerini zen1!inlestirecektir '7 > 

=,.... 

Ou 

----- ...... - - · . .. ı 

Ucuzluk Sergisinin ~e;tie~ 
VE 

Büyük Tenzilitı 
Tuhafiyeye ait blitün ibtiyaçlanmzı, bediyelilderinizi eşi 
görülmemiş ucuz fiatlarlar İzmir hükumet caddesinde 

Şemsi Hakikat 
Ucuzluk Sergisinden a1mız 

Saygıdeğer mütterilerimizden görd6ğiim6z biiyük rağbet 
ten aldığımız ceraretle Ucuzluk Sergimize yeniden pek çok 
çeşitler getirdik. Fiatlanmız çok ucuz olmakla berat.er pa
zarlıklık fyorulmadan tuhafiyeye ait bütün iht yaçlarınızı ve 
bediyeliklerinizi alabilininiz. 
Alacağınız mal her hangi bir beple işinize yaramıyacak 

olursa yahut başka yerde daha ucuz bulacak olunamz 
zeri getirir paramzı tamamen alınınız 

Satışlarımız her vakıt muhayyerdir 
~aA6Ae6~A66AAjlliAAAA•A~A~••ı8t .. llll 

TRAŞ BIÇA 
İ lılkilikM 11~!~~, Yarda 

t 41 Zehra Hasan .. ı Hiç dikiş bilmiyen Bayanlar birinci tubeye kabul 

ı 
ellili, bir senede biçki, dikit ajretilir ve 

Maariften m'\8addak şahadetname verilir 
her satıcıdan israrJa ikinci şube tatbikat sınıfına; terziliğin en ince nok-

41 talannı öğretmek üzere, birinci şube mezunları ile o 
ayanncla ve ucuzluğunda başka bir 1 derecede dikit bilen, makss ve biçkiyi ilerlermek isteyen 

bıçak yoktur. @ Bayanlara 9 ay zarfında pratik makas, kaclm ve erkek 
: Trat • blç9jl ince laveç çel!ğinden yapılmış ve • elbiseleri biçilmesi ve dikilmesi öğretilir makastar yetiş-

ta..,... t 100 .. paraclıl' • tirilir ve diploma verilir. 
K: Trq lnçajmı kuDanan bir daha başka bıçak aramaz .. Biçki ve dikit arzu eden Bayanlara -hususi olarak- ilç 

• Trat ...... ile binlerce halk braş oluyor bundan • d6rt ayda g6stermek suretile talebeler de kabul edilir 
'>ir tue alan bir daha başka bıçak aramtaz. ı Dtlğtlnleri olan ~ayanlara birço~ yerleri: ~rııyı do

~RASll;. T eıalbe yaıımak isti yenler depolarımızdan birer G laşıp yorulmadan bır defa Yurdu ııyaretlen nca olunur IJ 
t.Jne ılmal.r.m• rica ederiz. 41 Yurdun atelyesinde cihaz ve gelinlik elbiseleri, karyola 

• .lepoıu law.bul Marpuçcular Yarım Şişeci han No.l e takımı, perdeler iılenir. Hergün sipariş kabul edilir 
ıR· Depo111 Sulu Hu Ki6mciler No. 6 41 A)'rlca hazır yatak1~ta.kı11m-lan,.ç111o911k .. uc

11
uz .. b11ir•ı"ure•ttnensa911blır•li ~ M•~•••l• 3 ••••19 

Saat meraklıla
nna müjde 

Hayet -da uat tamirab derdinden kurtulmak ve bir 
p maluaa yapbrmak isterseniz bir defa mağazamıza 

keacli menfaabmz icabıdır. Tamirat teminatlı 
•e f•nl olup muallim, zabitan memurine işçiye 

....... e 30 uskontoludur 

lier nevi cep. kol, masa, divar saati ın~v~ut 
up hediyelik eşya t'ahi buJnnnr. 
Faotni gübik camların her numarası 
lmitJtir. 

O.. pazan Yol Mdeateai Nuaara 47 
TllKIN KUBiLAY 

YUKSEL RAKISI 
Az zaman zarfında Kabadayı 

rakısı kadar yükselmiftir 

iDRAR T AHLiLI 
Kimyager Abdüsselim Ak

günlü Laboratuvan 
Sağlık Bakanlığın müsadelerile 2 inci Beyler sokağmda 

Beyler hamamı yanında 72 numaralı daireye geçirilmittir. 
Amerika, lngiltere, Fransa, Almanya ve lsviçrede Tedkikab 
kimyeviyede bulunan PASTÖR enstitilsiinde idrar ve kan 
tahlilleri KORI enatitüsünde Sınai ve maden tahlilleri üze
rine çabşan Kimyager A. Akgünlü her tahlili bizzat kendi-
si yapmakta olduğu gibi sayın etibbanın g&terdikleri lüzutn 
üz~rine hususi araıtırmalar da yapmaktadır. 

Laboratuvar hergün sabah yediden 
gece ona kadar aç.ıkbr 

Telefon: 2052 

~ın~MASI T:nsı• 
BUGÜN 

iki büyük filim birden 

1 - Gönül Tuza 
FRANSIZCA sözlü ve şarkıb biyik filim 

2 - ZABIT NAMZETLERi 
sözlil ve şarkılı ALMANCA filim 

--(SINEMA)-
Hergün saat 16 da, Cumartai 12,30 da. Puar 14 M 

~'!"W"~~~Rs:~~~~IRS~~:tAS:S~Alt• 

Okurlanmıza Müjde 
32 sayfalık renkli ve resimli bir kapla 

süslü kitaplar yalnız 

100 Paraya 
Tarihin kanlı ve merakh aavlanndan: Me•mu tariW lla-

kikatlerden alınmış kitaplar serilerinden bir imam: 
- 1 Osmanlı imparatorluğu devrinde fab .. , 
- 2 Alemdaar ve fesi ve pllsldil ihtilA&, 
- 3 Sarayda Rum kızlan, 
- 4 Boğazlanan Sadraza, 
- S latemez888k. 
- 6 Kanlı Kılıç 
- 7 Kanuni aaltan Süleymanın bir qk maeeruı. 
Vesaire veaaire .. 

Gözlükler· 
varlığı ile tanınmıs 

Bol çeşitli daima ucuz satan 

S. Ferit Şifa 
Eczanesine 

sorup fiat öğrenme
den kat'iyen alma-

GOZLOK 
üzeri ı e mü külleri-. . 
nıze cevap verır 

Tep tan 
S.Ferit 

Perak 



'Sahife 4 

Kırmızılı kadın! 
~~~~~~~~~~-.. ~~~~~~~~~~ 
Dilingeri Nasıl Tutturdu:?. ,---------0000 . 

Amerika Şehir Haydutları için 
Neler Anlatıyor ? .. 

---"!Jlillil __ _ 

- 10-
Papas, oğlunu bu fena 

huylardan vazgeçirmek için 
her tedbire baş vurmuştu; 
fakat Dilinger babasından 
dayak yedikçe azmış ve çi
leden çıkmıştır. Buna rağ
men bütün haller geçmiş 

addediJmekte ve hiçbir kim
se bu çucuğun ruhunda bu 
kadar büyük bir kötülük 
istidadı oJduğuna inanmama 
makta idi. 

işin tuhaf ciheti de şudur: 
Bu çocuk mektebine devam 
ettiği zaman iyileşmiş, öğret
menlerinin takdirini kazan
mıştır. Bununla beraber el 
altısdan ardaş)arına muziblik 
etmekten de bir an geri kal 
mamıştır. Bu kadarla kalsa 
ne iyi. Ruhundaki kötülük 
onu durmayıp türtüyordu. 

Bir gfin bir dere kenarın
da duran bir arkadaşını, or
tada gelmiş ve geçmiş hiç 
bir sebeb olmadığı halde 
ansızın itmiş ve suya düşür
mütür. Derenin suyu derin 
olsa ve arkadaşları imdadına 
yetişmemiş olsaydı bu çocuk 
boğulup gidecekti. 

Bir gün de fakır bir ihti
yarın kulübesine yine sebeb
siz olarak ateş koydu. Bir 
gün de öğretmenin sandalya
sına iğneler kaydu. Bunu ha· 
ber veren arkadaşını da köğ
<lü ve mektebten müebbeten 
kovuldu. 

Con Dilingere bu ceza çok 
ağır geldi; o ne dayaktan, 
ne de çifliğin karanlık mah
zenine hapsedilmekten kork
mazdı. Fakat bu tatd mua
melesi ena pek koydu. Bu 
da gösteriyor ki [ mekteb, 
bir çocuk ruhunda derin iz
ler bırakan bir müessesedlr.] 

Bu küçük şeytanın okuma 
ve öğrenme hevesi büyüktü. 
Eline bir kitab geçtiği vakıt 
bu kitabı adeta yer gibi o
kurdu. Öğrenmek merakı 
onda çok büyüktü. Hele si-

~ a s s 

nemalarda t:inai filmler ol
duğu vakm Conun keyfine 
nihayet olmaz ve filmleri bü
yük bir dikkatle takib eder
di. 

işin garibi, Con Dilin
gete büyüdüğü vakıt ne ola
cağı sorulunca : 

- Dedektif olacağım, hay
dutlan takip ederek tuta
cağım!. derdi! Bu çocuğun 

cihanın en korkunç bir ca
msı ve haydudu olacağına 

kim ihtimal berebilirdi. 

Con mektebi bitirdiği va
kıt on iki yaşında idi. Haşa
riliği biraz sükunet bulmuş, 

babasına çıft ve bahçe işle
rin de yardıma da başlamıştı. 
Y almz kütü bir adedi vardı: 
Şiddetle menedildiği halde 
babasının çiftesini ahr, gizli
den avlanma giderdi. . 

Ekim ve biçim ·zamanla
rında Cunun babası çiftliğe 
birkaç fazla amele ahkdı. 
Con bunları idare ile ku
manda san'atını da öğrendi. 
Amele, •baba Dilıngerden 
ziyade küçük dilingerden 
korkmağa başlamışlardı. 

İdarede çok sertti, yerine 
göre de kos-koca bir adamı 
kırbaçlamaktan çekinmezdi. 

Babası oğlunun bu vaziye
tinden erbk memnun idi. 
onun fikrince bütün dunlar 
Conun çetliği idare edecek 
kabiliyete malik oMgğuna 
delil idi. Yarın dünyaya göz
lerin yuJtJduğu vakit Con 
kendi eksikliğini hissettirmi
yecek demekti. 

Fakat yeni kötülüklerde 
kendini göstermekte geç 
palmadı. Conun babasının 
bir kamyonu vardı, bununla 
civar pazar ve müesseselere 
süt ve zebze dağılır ve dö
nüşte de çiftliğe lazım olan 
eşya ve saire getirilirdi 

Con Dilinger kamyon ida
resını de ça puk öğrendi. 

- Arkası Var -

E S E 

Çin ve Japonya 
-------~~-----------~~--oo~--------~~--------------------

japonyanın Asyada Takib 
Ettiki Siyasa 

Kuzey Çin hükumeti Ja
ponyanın ıon ültimatomuna 
karşı Çehar vilayeti ihtilafı
nın aşağıdaki şartlar içinda 
bal sdilme•İni teklif etmiştir. 

1 Çebar iybayı Son-Çi 
Yon Çin askeri kıtaatının 
kalkan cephesindeki hal'e
ketlerden dolayı Japon erka-
nı harbiyesinden dizzat af 
dileyecehtir, 

2 - 132 inci fırka kor
mey başkam işinden çıkarı· 
lacaktır. 
3 Çin hükümet memurları 

Japonların Monğolistandaki 
hareketlerini kolaylaştırmaya 
yardım edecektir. 

Bu teklif Japonyanın Ko
anton askeri fırka kurma
yınca tetkik edilmiş ·ve Çehar 
ilbayınıa azımış ilan olun-

ması ve bu suretle cezalan
dırılması Nankin hükumetin
den istmiştir. 

Nankin hükumeti bu talebi 
kabul etmediği takdirde Ja· 
pnlar, Çehar ilbayını asker 
gücile Çahardan çıkaracak· 
larını bildirmişlerdir. 

Hulasa kuzey Çinde yeni
den bir ayrı devlet meydana 
getirmektedir. Bu tampon 
devi t kuzey Çinin dört vi
layetinden mürekkeb oluryor. 

Habey, Çehar, Şansi, Su
çuvao. Bu yeni devletin re
isı olarak Joponyaya dost 

Çin Generalı Ensi Şan nam· 
zet görünmektedir. 

Binaenleyh Japonyanın mak 
sadı bir taraftan Mançuko 
ile Mungolistan, diğer taftan· 

( Halkın SMi J 

Atina Şarbayı .... _ 
Londrada kral Jorjla ilk ko

nuşmasını yaptı 
__.. ................ ...----. 

Kondilis« kral halkın arzusu He getiriln1ezse, 
siyasal hayattan çekiliri111 >) diyor 

Atina (ÖzeJ) - Londraya heman iktidar mevkiine ge· 
gitmiş olan Atina şarbayı çeceği de yalandır. 

Kocayos Kral Jorj ıle ilk Atina, 22 (A.A) - Gene· 
konuşmayı yapmıştır. ral Kondilis kendisinin dik· 

Siyasal çevenler konuşma- tatörlükten yana olduğu hak· 
ların tamamile şahsi olduğu- kındaki sözlerin bir karaçtan 
nu ve bu suretle Kralın dü- başka birşey olmadığını sör 
şüncelerinin de öğrenileceği lemiı ve , demiştir ki; 
söylenmektedir. •'Karaç ağıEları hımamHe 

Atina şarbayı İngiliz gaze- kapatmak için şunu söyle-
telerine verdiği diyevde de- rim ki, eğer Kral ulusun bU• 

miştir ki: yük bir kısmı tarafından ve 
°Kral heman Yunanistana 1 fırkacıhktan sütün olarak 

dönmek arzusunda değildir. , getirilmezse ben si.yasal ha-
Tayyare ile Atinaya dönerek yattan çekilirim.~ 

1~'11 llfMıq ,...._ ·~~ ~~ ~.. ,,..,. 
lııuııl ~ lıılfıll ~I lı;!f.ıl l!.4'' tıİıd ~ 

lıııiitl 

Bulgaristanda 
--------~·~ _...__ -

1 İs tan bul da 
Yangın •• 

İstanbul (Özel) - Kağıt
hane sırtlarında çıkan bir 
yangın çabucak büyümüş, 
tahtadan bulunan evler rüz-

23 TEMMUZ 

Buğday 
Fiatleri 
Düşüyor •• 
Tarım bankası, Tanm ba

kanlığından gelen bir emir 
üzerine dünden itibaren pi
yasada satııa bqlanmııtır. 
Borsada Tanm bankuıaın 

ı satışa çıkardığı buğdaylardan 
500 çuval satılmıttır. Fiat 
6,25 kuruştur. 

garın şiddetli esmsinden ça- ~elerde profesör • J. H: 
bucak tutuşarak 32 ev yan- Basster tarafından arqtır-
mıştır. İki kişi hafif surette malara dün de devam edil· 
yaJalanmıştır. Açıkta kalan- miştir. Şimdi doğu istikame-
Jara yardım ediliyor. tine doğru kazıya (hafriyata) 

Suıtanahmed başlanmıştır. Profesör bu ta
, rafta imparatoru sarayını bu-

d k• h f • t lacağını ummakta v~ ç~re 1 a rıya şamba gününe kadar ılk ız-
lstanbul, [Özel] - Sulta- lerin meydana çıkacağını te· 

nahmed camii arkasındaki min etmektedir. 

m ~ M M fi S B 

Ucüncü Murad 
~~---'---•rv~:ı:::::.::::::.:::.......:.;....._;,..;..- 0o~~~~-=.......::.;..:..:.:;~::::;:=-: 

Sa:fiye Balo Sültaii .,.,..,,,, .. ~ ... -·-
.. ~ ... , 

llaştaı:afı l irici vilztle. . . .. 
~vet.~ Hazırım! kı~.ım "'v~.se,~ bi~.ıeaıl;~ .~i~: 

-- Fakat.:: mış, uzak bır . yere ~dıy~r 
Ester, hanımının ıt\lıa~ını nıhşüz. Ge~inin ~b"1~\ıt\'; 

!akı~d.an . ve ' 'yi tanırdı. ~1~; şi~cJiy~ kad~ g~r~\i.'l~; 

Kapatılan Ulusal Sosyalist Fır 
nun içın bu " fakat ... ;, , tan mızden ıok faZla ıdl. Bız 
sônl'a ~Ôyliyeceği de bili- güverteden denizin ilerisine 
yordu, ve: bakıyorduk. Birdenbire b.a~-

kası' Tektat Kuruldu 
--------· --------~'Oooo-----------·------

SEKİZ KOMÜNİST YAKAIJANDI 
Sofya 22 (A.A) - Geçen s~na siyasal oİduğu için de

ğişmiş olanulusal sosyalist Rodniya Zascişa örgüdüne tekrar 
kurulma müsadesi verilmiştir. 

Sofya 22 (A.A) - Polis Sofyada gizli bir komünist ör
güdü meydana çıkarmış ve sekiz kişi yakalamıştır. 

~~~~~~~E 
MENFAAT MAKSADILE CiNAYET 

e•:o • !i•lf8'!Mpf 

Daily Herald ________ ...... ______ _ 
İtalya medeniyetin atisini teh 

- Sinyora !.. Dedi. Bence retler içinde kaldık; denızın 
size vereceğim haberin iyilik doğu kısmı bembey•z, ka~h 
veya fenalığmda hiçbir tesi- bir ova, batı kısm.ı ~a bar 
rim yoktur. Ben, gaibler ile mürekkep deryası gıbı ~a~-
minde ne görürsem ancak kara olmuştu. Hayretımız 
onu söylerim. Bana ne kız- henüz geçmemiıti ki ben bir· 
mak, ne de minnettar olmak denbire ve heyecan içinde 
doğru değildir. Söyledikleri- uyandım ! 
mi bana hatırlatan, bildiren "Bir insan her vakıt rfıya 
ve nihayet söylediklerimi ol- görebilir, bu rilyalanın ....._ 
duğu gibi çıyran benim )arı da b6yle m&nlsıı . ~· 
kudretim değildir; o kudret helecan verıcı olabılır. 
ne benim, ne de benden çok Ben de bu seb~ble bur~ya 
yüksek olanların emirlerini fazla .bir eh~mmıyet verdım. 
dinlemez: O, ber,eye hakim ı<endı kend!me: b d• 

.k b b - Duçenın mektu u ı• dır 1 Bu bakı atı ka ul u.. d 1 1 b' t 't 
rUyamzı tabire mağım a aı a ır eyıı 

yurursanız yaptı ve bu tilyayı g8rd61bl 
haımm 1 

1 
1 

1 

likeye sokuyor demektedir 1 
Sinyora, çok sert bir ta- Dedim. Fakat •.. Dütt gete 

de ayni rüyayı g8rdüm. Bir vurla söylenen bu sözler kar 1 rüyanın kısa bir tamati ıçiil• Son durumlar Bay Musso
lini'nin artık Habeşistana 
yumruğunu indirmekte gecik
miyeceğini gösteriyor. İki ta
rafı barıştırma makinası bu 
gün tahrip edilmiş vaziyete 
girmiştir. (Halledilmesi ge
reken ihtilfların mevcudiyeti 
bahanesi, matuf olan mak
sada kafi derecede hizmet 
etmiş olduğundan, artık bir 
tarafa atılmıştır. Yaklaşan 
harbin, sıkılmadan ve uhn· 
madan açılan bir kasti te
cavüz ve yağma harbi oldu
ğu bütün çıplaklığıyle mey
dana çıkmıştır. 

Bütün bu hakikatlere rağ
men İngiltere de bu hareke
ti yalnız tasvip eden değil, 
ona muzaharet gösteren kim
seler de var. Bu gibi kim
seler İtalya 'nın genişlemek 
için araziye, koloniye ve sa
nayi için pazara muhtaç ol
duğunu söylemektedirler. Bu 
insanların görüşlerince bu ih
tiyaçlar bir devleti harp aç-

da Çin ile Mançuko arasında 
böyle bir tampon devi t vü
cüde getirmektir. 

Japonyanın Kuzey Çindeki 
yeni hareketleri dolayısile 
İngiltere Japonyaya bu hu
susta izahat isteyen bir nota 
vermiştir. 

1 

makta mazur gösterecek hu· 
suslardır. 

Bu işi aç1kca tetkik ecle 
lim. Habeşlerin, İtalyanların 
göz ditikleri bir vatanları 
vardır. Demek İtalyanlar bu 

vatana göz diktikleri için 
yurdla

1

rını elden almak ilzere 
Habeşleri katletmeğc mezun 
durlar. 

Johu Marlay bir arahk 
"bahsettiğiniz ticari harpler 
menfaat maksadile yapılan 
cinayetlerdir.,, demişti. 

Bu menfaat maksadile ya
pılan cinayete mani olmak 
üzere bazı hareketlerde bu
lunmağı vadedilen uluslar 
kurumu devleteri de vaidJe
rinden vazgeçerek katili al
kışlamağa hazırlanıyorlar. 

İngiltere ve Fransa bu 
nihniyeti güdenler aceba ne 
yaptıklarının fakında mı
dırlar? 

Eğer İtalya Habeş toprak
larını çalmak için andlaşma
lar hükfımlerini hiçe sayarak 
harba girişir ve eğer Ulus
lar Kurumu, bazı üyelerin 
bu cinayete şerik olmak yo
lunu tutmuş oldukları için, 
vazifesini ifa edemez ise, o 
zaman• Uluslar Kurumu, bü
tün kollektif emniyet sistemi 
ile beraber meıara girmiş 

şısında adeta titredi ya, de aynen iki defa göıilliöeai 
rüyasi menfi ve ters, d 

beni çok dOşündürdil, a eta f elik etli bir hadiseye alamet 
sinirleniyorum!.. ve işaret ise? .. Bununla be-

raber meçhul ve karanlık ( !,rk!aı vır ) 
bit atiye doğru gitmekden-

1 se .•. Nekadar acı da olsa, 
hakikatı bilmeği muvafık 
buldu. 

- 4-
Bir rüvanın tabiri 
Gözleri dönen yahudi kızı 

" sinyora, dedi. Size çok 
parlak ve ... elemli yakın bir 
ati mukadderdir!,, 

Bunun üzerine sinyora asa
bi ve hırçın bir sesle; 

- Herşeyi tarif ediyorum, 
rfıyamı dinle! dedi. 

Ve küçük bir sukuttan 
sonra, genç kadın rfıyasını 

aolatmağa başladı : 
- Esteri Düçten Korfoya 

hareket emrini aldığımız ge
ce bir ruya gördüm. Biz, ben 

olacaktır. 

Artık dünya "vahşet de
virleri kununu,. na rücu edi
}'ar. Bu ise yalnız Afrike 
doğusunda değil, her yerde 

ı ve her zaman harpler ve 
harp tehlikeleri uyandıracak 
bir harekettir. 

Tehlikeye giren Habeşis
tanınatisi değil, medeniyetin 
atisipir. (Deyli Herald ) 

Kaçakçılar 
Yakalandı 
Bir kaç gtinden bari ıeh .. 

rimize kaçak çakmak girdi• 
ğini haber alan lnhlıllrlar 
takib memurlartndad takib 
amiyi Temel ve arkadaılara 
takib memurlanndan Kemal 
ve Şevket bayların taruaut 
ve takibinden kurtulamıyarak 
nihayet yakayı ele veren ka
çakçılardan Süleyman ve ar
kadaşı İsmail Tepecikte ya· 
kalanmış ve çakmaklan mn
sadere edilerek kendileri ad
liyeye teslim edilmiıtir. 

Çok defalar gazetemizde 
isimleri geçen bu çalışkan 
memurları tekrar tebrik eder 
ve amışlerinden taltiflerini 
bekleriz. 
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3882 


