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Habeşler ltalyan muvaffakiyetini yalanlıyorlar 
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Atatürk 
İngiliz Kralına Afiyet 

Telgrafı Çekti 
Ankara 18 (A.A) - İngil

tere Kralı S. N. Jorj'un has
talıgı haber alan Cumhur 
Başkanı Atatürk bugün bir 
telgraf gönderek Krala iadei 
afiyet temennisinde bulun
muştur. 

Bay Edenin 
Nutku 
Romada n1ahafili de 
İyi karşılanmadı 

Roma 18 (A.A) - B. Ede
nin nutku siyasal mahfeller
de müsait bir bir tesir yap
mamıştır. Nutkun geçilemez 
setler dikmediği ve fakat 
esasen maluu olan prensip· 
lere kapalı bir surette işaret 
ettiği bildirilmektedir. Kol
lektif emniyet prensibine ge
linde bütün beynelmilel dip
lomatik İtalyan görüşmelerine 
İtalyamn bu prensip lehinde 
bulunduğu hatırlatılmaktadır. 

İtalya kendisile Cenevre 
arasında geniş noktai nazar 
ihtilaflarına ve-mütearrız- ola-
rak 'lA d'I . ı an e ı mesine rağmen 
mılletler cemiyetinden ayrıl
mamıştır. bununla beraber 
kendisinden Avrupada kol
lektif emniyet adına müstem
lekedeki emniyetinin müda
fasından vazgeçmesi isteni· 
lemez. Italya bu koUektif 
emniyetin teşkiline ancan 
doğu Af rikasındakı kendi 
emniyetini ~min ettikten son
ra teşriki mesai edecektir. -=-----..,,MI._. __ 

Lindbergin 
Oğlunun katili Hout
nıanın idamı talik 

olundu 
Belgrad (Özel) -Lizburg

dan bildirildiğine göre dün 
idam edilmesi beklenen Lind
bergin oğlunun katili Hout
ınan af heyetine bir arzuhal 
Vererek ifadasinin dinlenme-
sini istemiştir. Bu arzuhal 
üzerine heyetin kendisini 
dinleyid dinlemiyeceği anla
şılıncıya kadar idamın infazı 
tehir edilmiştir. - ~w---

seyyar satıcılar 
Şarbaylıktan 
Ne istiyorlar? 

Bu sabah, birçok seyyar 
satıcıların imzasmı taşıyan 
bir mektup aldık. Bu mek
tupta, faaliyetten kaldırılan 
ve isleri bozulan satıcıların 
Şarbaylıktan bazı dilekleri 
vardır. Bunu yarınki Halkın 
Soıi?de okuyaeaksınız. 

HARB DURGUN BİR V AZIYETTE 
lll:lıı:::D~2'tilllm::a!!ım::· ~~lr-~ ........ ıE'~ 

ltalyanlar gene dün yüz-
lerce bomba yağdırdılar 

• 

Bütün dünya konseyin bugün vereceğı ka-
rarını sabırsızlıkla bekliyer 

HABEŞLERİN MAGMUB 
OLDUGU YALANMIŞ 
Adis-Ababa, 19 (A.A) -

bir Habeş tebliği İtalyanla
rın büyük bir zafer kazan
miş, Habeşlerin 4000 kişi 
telefat vermiş ve İtalyan 
askerlerinin Habeş arazisin
de ·gfıya 100 kilometro iler
lemiş olduklarına dair olan 
haberi tekzib etmektedir. Bu 
tekzipte deniliyor ki: 

Bu haberler, yakında top
lanacak olan milletler cemi
yeti konseyi üzerinde bir 
teysir husule getirmek inçin 
ihtimal İtalyanlar tarafından 
uydurulmuştur. 

Cenup cebhesinden gelen 
haberler İtalyan uçaklarmm 
hareketini işgal etmek ve 
onları şaşınnak üzere Habeş 
kuvvetleri mevzilerinin d giş
tirilmiş olduğunu bildirmek
tedir. 

Yukarıda dünya mukadderatı hakkında karar vermeğe kendini 
salahiyettar addeden Cenevrenin meşhur yuvarlak masası .. 
Masa etrafmda İtalyan murahhası Aloizi, Fransız murahhası 

Yukarıda bahsedilen tebliğ 
Habeşlerilerin Kızıl haç işa • 
retlerini suiistimal ettiklerine 

Laval ve şimdiki İngiliz Hariciye nazırı Eden görünmektedir. 
dair İtalyanlar tarafından 
ileri sürülen iddiaları da tek
zib etmektedir. 

Alttaki resimde ve Viyana paralar1 görünmektedir. Bu 
paralar bu güne kadar Habeşistanda ve kızıl deniz civa-
rında el'an kullanılmaktadır. 

HABEŞLER GAFİL 
AVLANMIŞTIR 

Belgrad (Özel) - Adis-A
babadan: Havaların müsaa
desizliğine mebni ayın onbe
şinde iki tarafın da sa-
vaş işlerini biraz gevşete
ceği zannediliyordu. Bu 
zandan istifade eden İtalyan
lar Ras Desta ordusunu 
hayli sarsmıştır. Binaenaley 
Habeşler bunun intikamını 
almak için Şubat ortaların
da kesin taarruza karar 
vermişlerdir. 

[•l ııınııı 
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HABEŞLER SÜEL TA y. Havas ajansının muhabiri 
y ARELERİNİ HAZIRLIYOR hali hazırda yapılmakta olan 

Belgrad (Özel)_ AdisA- hareketlerin muhasamatın 
babadan telgraf : başlangıcındanberi yapilmış 

Bir Habeş uçağı buradan olan hareketlerin en ciddisi 

Dessieye haretet etti. Fakat olduğunu bildirmektedir. 
yolda fırtınalı ve sisli hava- İT AL YANLAR YÜZLERCE 
)ara tesadüf ettiğinden gene BOMBA A TTIL~R 
paytahta döndü. Habeşler az Adis-Ababa - ( Radyo ) 
olan tay}·areleri ile bundan Habes süel bakanlığı İtalyan 
böyle cephelerde mevcddiyet uçaklarının Ras Desta ordu-
göstermeğe varar vermiştir. sunun genel karagahı olan 
Bucrünlerde Amerika ve İn- genel bölgesine yüzlerce 
giltereden daha uçak gelme· bomba yağdırdıklarını bildir-
sini bekliyorlar. ı mektedir. 
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Halkın Sesi Yeni Bir Romana Başladı 

lzmirli bir kız sevdim! 
Bugün ikinci sahifemizde çok heyecanlı bir romana başlıyoruz. H.o~ard~ ~e centilmen bir 

delikanlının İzmirde geçen sergüzeştli hayatını ve temiz bir aşkı.o hıkayesmı okuyacaksınız: 
Baştan baş aşk, ıztırab ve heyecandan ıbaı:et olan: 

İZMİRLİ BİR KIZ SEVDiM! 
Romanını, senelerdenberi lstanbul gazetelerinde çalışan ve bütün mesaisini gazetemize 

hasreden 11 SABAH ,. yazmaktadır. 

Bugün 
İkinci sahif em izdeki ilk tefrikayı muhakkak okuyunuz bir daha bırakmıyacaksınız. 

Karşıyakadaki çocuk yuva
sında birkaç saat •• 
~~~~~~-0000~~~~~~-

l\lüdü rü çok değerli ve bilgili doktoru bayan 
Sabiha Sayın,ın muvaffakiyeti bizi çok 

n1ütehassis ve n1üf tehir etmiştir . 

\ 

r 

Sağda: Altı ay evvel mektebe alınan sıska çocuk 
Solda: Bu sıskanın beş altı ay sonra aldığı duru..n 
Aşağıda: Yirmişer günlük ikiz kardeşler. 

Birkaç gün evvel ki bir ı diye dairesinde, köte ~ıa• 
makalemizde : .. Kanun, ço- da bırakmak yahud bır uç· 
cuğu dünyaya gellnciye ka• ruma atmak kabahatını bile 
dar nasu himaye ediyorsa, irtikab ettiğini söylemiş idik. 
doğduktan sonrada ondan Bu yürekler yakan durumun 
elini çekmemelidir 11 demiş- önü de ancak çocuk yuyala· 
tik. Sebeb olarakta fakirlik, rile alınabileceğini ilive et• 
yoksulluk, dulluk, kocasının miştik. 
askerde bulunması, kendisi- Yuvalar hakkında daha iyi 
nin işçi olması, maddi ve bir fikir edinebilmek içbl 
manevj birçok şeylerin buna Karşıyakada çocuk yovUIDI 
amil olmasını göstermiştik. ziyaret ettik. Oraya bir p· 
Bu amiller yüzünden de dün 4 .ıeteci fikr.le girdik jakat o 
yaya çocuk getiren analar şefkat yuvasını g6rdDktea 
arasında çoğunun bakmak ve sonra kalbimiz hicranla do1' 
büyük kayğusu ile çiğerpa- bir baba duyğusu ile çıktık. 
resini caimi kapısında, bele- - Sona 4 üncüde -

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

Radyo Ve Izmir 
- ürkiyede halledilmesi icabeden bir radyo davua 
UJ vardır. Çürük çank bir iki istasyonla Türk, selİDİ 

dünyaya duyuramıyor. Bugün dünyanın en mükemmel, en 
seyyal propaganda vasıtası olan radyodan istifade edemi
yoruz.. Bu muhakkaktır ... 

İstanbul ve Ankara radyolarının Türk.iye dahilinde de 
seslerini duyuramadıkları muhakkaktır. Bilhassa l.zmir için, 
bütün dünya istasyonları arasında İstanbul ve Ankara 
istasyonları birer meçhulden, birer gürültü kaynağından 
ibarettir. Bu, en mükemmel ve en bahalı radyolar için de 
böyledir. 

Büyük bir inkılab yaptrk. Bu inkılabın ruhunu T&rkiye
nin en hücra yerlerine kadar götürecek yegine vasıta 
radyodur. tnkılab şeflerinin inkılab büyüklerinin seslerini 
ve direktiflerini yurdun her tarafına duyuracak radyodur. 

Şeflerin sesine susayan halk haykırıyor ve: 
- Bize şeflerimizin, büyüklerimizin sesini ne vakit 

duyuracaksınız? diyor. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
~ıı\ t'I ,\: ' ., ·, .. ,. .. !- ~·· • ..... •. 



Saldf e 2 ( Halkm Sul ) 20 ikinci Klnun 

-AVNi DOGANA SAYGILARıMLA-

Cumuriyeti, ı Yürekler parçalı-IHıasızLARA,CANILERE 
Gönülleri Yakan Bir Aşk 

Yapmak ••• 
Yan bir facia Nefes aldı~mıya? bi~ kadın 

· Polıs hafıyesı 
- - - --- - --~· --·-----

SİY ASAL ROMAN 
YAZAN : SIRRI SANLI 

•• "Cumuriyet sevgisi; onun prensiplerinin çıgnenmesine 
katlanılamadığı zaman başlar ... ,, 

-15-
Bi r ıztırabın kesilmesi ile dökülen sevinç yaş

ları kadar ruhlarımızın pasını temizliyen 
bir şey daha yoktur ... 

- Bundan sonra, bundan işi bozulmuş bir komisyon-
başka bu bedbahtlara ne cunun karısı olduğunu ve 
yaphn, ne gibi yardımlarda son günlerde sıkıntı içinde 
bulundun ve bulunacaksın, can veren kocasının ölümün-
şimdi bunu, anlat bana. den sonra çocuğunu besle-

- Onların ilaçlarını, bir lemek için hiç çekinmeden 
aylık gıdalarını temin ettim. bazı evlerde çamaşır yıka-
0 kadar memnuniyet, o ka- mağa koştuğunu ve zengin-
dar minnettarlık gösterdi lik zamanlarında pek çok 
ki... Islak gözleri ile ellerime fakir komşularına yardım· 
sarılarak larda bulunduğunu bulundu-

- Size yaptıklarınızı na- ğunu öğredim. 
sıl ödiyeceğim, Allah yav- Ali Akalın, yüreğinin için-
runuza aastalık göstermesin, den doğan heyecanlı bir se-
benim yavrvcuğumu kurtar- vinç ile ayağa kalkarak 
dınız, ölünceye kadar sizin yüksek ruhlu karısını temiz 
kulunuz, hizmetçiniz olaca- ve ak alnından öptükten 
ğım, deyiıi vardı, beni hün- sonra: 
kür hünkür ağ)attı. O, duy- - Bir aileyi kurtardığını 
duğu sevinç, ben de bu müjdeliyen sözlerinle beni 
sevincin bende uyandırdığı ne kadar sevindirdiğini bir 
anlatılamaz büyük sevinç ve bilsen, diyerek odadan çı-
heyecanla beraber ağladık, karken karşısında ellerinde 
ağladık. Bu göz yaşları ka- bir demet çiçek ve bir kü-
dar ruhun pasını temizliyen, çük paket tutan yedi sekiz 
vicdanJara cila ve safa ve- yaşlannda tahmin olunabilen 
ren bir şey daha yoktur.. bir kız çocuğu göründü. 

Bu kadının çok dOzgün Akalın şefkatle sordu: 
konuşması, çok yüksek ve - Ne istiyorsun kızım? 
temiz duygular beslediğini Küçük kız, sefalet mek-
göstermesi beni o kadar tebinin öğrettiği bir uyanık-
hayretler içinde bırakb ki lık dersi ile cevab verdi: 
kendisi hakkında ayrıca - Beni ölümden, annemi 
komşularından malumat is- sıkıntıdan kurtaran hanım 
temek lüzumunu duydum. efendinin elini öpmeğe gel-

Yer titremiş, ortalığı yıkmış, 
Yüzlere~ insan öldürmüş 

Belgrad (Özel) - Yugo· ı Enkaz kığınları arasında sağ 
tadan telgraf : k'almış pek çok çıplak ço-

Narino mıntakasındaki yer cuklar bulunmuştur. 
titremesinden 300 kişi ölmüş- Bunların bazıları ağlamak· 
tür. Bundan maada Tokeras- tan, bazıları da açlıktan bay· 
tan yirmi kilometre mesafe· gın bir haldedir. Yollara 
de de ayrıca 200 kişi telef yuvarlamış olan büyük kaya-
olmuştur. ifakta dahi titreme !ardan ve toprak yıgınların-
olmuştur. Fakat evvelce aha- dan felaketzedelere yardımı 
1i kaçmış bulunduğundan in- da zorlaştırmıştır. 
sanca kurban yoktur. Burada Bu titremeleri doğuran 
40 ev yıkılmış 12 metro Mont Malzano yanar dağı 
derinliğin kuyular açmıştır. durmayub fışkırıyor. Bu fış-
Alban mevkiindeki titremede kıran ağızlar üstünden uçan 
50 kişi de telef olmuştur. kuşlar zehirlenip düşüyorlar. 

2 S C•l C•l :~~ ~~ ~~J S 
Çiftçi ha ğ ve si~~:~~ ikinci hukuk mahke-

bahçe Sahi• J>- Reşit kızı Lütfiye tarafın
dan kocası Göztepede Y egil 

1 • •• •d İzim sokağında 17 sayılı ev· 
erıne ı.\ UJ e de ·oturan Abdurrahman 
Dost Sovyet Rusya tara- oğ u Nasrullah aleyhine eçı-

fıdan yurdumaza ötedenberi lan doşanma davası muhake-
ithal edilen ve her bakımdan mesi sırasında: Davanın şekil 

ve ikamesine nazaran mahAvrupa Ziraat alat edavatine 
faik olan çiftçiliğe aid her kemece ilan tarihinden itiba

türlü ziraat alatları ile ağaç, 
fidan bahçe, bağlara ve bilhassa 

Patates zeriyatına tabii göb· 
reden daha çok kuvvetli ve 
elverişli gelen (Sülfatd'amon-
yak) kimyevi göbrasinin satı
şını ticarethanemizin deruhte 
etmiş olduğunu sayın halkı

mıza ilin ederiz 
Müracaat yeri: Gazi bul

varında 18 numaralı mağa· 
zade Hikmet Besim ve Mus· 
taf a Yumeliki evlatları tica-
rathanesi 

ren bir ay içinde dönerek 
kocalık vazifelerini yapması 
için Nasrullaha ihtarab ka-
nuniye icrasına karar veril· 
miş olduğundan mahkeme 
kararı dairesinde müddeia
leyh Nasrullahın karısının 
yanına dönmesi veya ka~ısı 
için müstekil bir ev tutarak 
kanunun yüklettiği kocalık 
vazifelerini yapması aksi hal
de lazım gelen konuna mua
mele icra edileceği ihtar 
makamına . kaim oimak üzere 
keyfiyet ilan olunur. 161 

Bu kadının vaktile pek par- dim. F b • k I k l b 
lak işler görmüş ve sonunda ( Arkası var) 8 rl acı, 0 an 8Clt $0 a Ve 

m s ~ • m ı m ~ ~ m şumine kullananlar ile kiremit, 
18 ler komıte- Yugoslavyada t v ı k h·bı · ·· ·d 
• • v ug a oca sa ı erıne muı e 

sının ıtoplanma Agaçlar Karadeniz kömür havzasının Kara elmas namile maruf 
•• •• • • Çamlı ocağı ırın Kardif kömürü cins ve evsafında ve bey-

gUD U Çıçeklendı nelmilel tanınmış bulunan maden kömürünü İzmir halkının 
Belgrad 1- Cenevreden Bel rad (Özel) _ Morava da istifadesi için getirdik. Kömürlerimizin kimyevi evsafı: 

telefonlanıyor: d' .gd b' d b . kül yüzde on, kalorisi yedibin beşyüzdür. Bu kömürlerimizi 
18 fer kom"t · · t 1 va ısın e ır ay an erı yaz 1 t b'tt ··b k il l b ·· d · A • • ı esının op a- .. .. .. .. a ıp a ı ecru e u anan ar ugun aımı müşterımız 

ma gününft yarın burada top- hukum su~uyor. : avure ~a- sırasına girmişlerdir. Gerek toptan ve gerek perakende 
lanacak olan uluslar sosye- zasında agaçlar çıçeklenmış- suretile satışa devam etmekte olduğumuzu muhterem hal-
tesi tayin edecektir. Bu top- tir. Hele elma ve kirezlar kımıza ilin ederiz. 
lanbnın bu ayın yirmi beşin- biraz daha meve verecek- Müracaat mahalli Gazi bulvarı 18 numarada Hikmet 
de olacağı zannediliyor. lerdir. Besim ve Mustafa Yomelaki evlatları. Telefon 2324 

İZMİRLİ 
BİR KIZ 

SEVDİM! 

ça cıvıyordu. Kahkahaları 

gecenin sessizliğini yırtıyor ve 
körfezde akisler yaparak çın
lıyordu, 

Amed, sandalyesini ka
dına yaklaştırdı, bir hamlede 
kadını kavradı ve kadını 
kendine doğru çekti. Sağ 
elile saçlarını yakaladı ... Ve ... 
Kadın, daha bu gece barda 
tanıdığı, Ahmede büyük bir 
teslimiyetle kendini vermişti, 

şırmış kalmıştı. Yanındaki 
kadını bir kurşunla yere se
ren kimdi? Ne için vurmuş 
tu? Bu istifhamlar kafasında 
birbirini takip ederken, ka
dının üstüne doğru:: egildi. 

Aşk, lztırab, Heyecan Romanı 

Yazan: SABAH Numara: 1 

İki sene oldu. Gace yarısı, 
saat birdi. Bütün İzmir uyu
yordu. Kordonda bazı evle
rin pencerelerinden sızan 
ışıklarda~ başka hayat eseri 
yoktu.. Yalnız denizin hışJr
tısı duyuluyordu. 

Biraz sonra sür'atle bir 
araba geçti. İçindeki yolcular 
gecenin zifiri karanlığı için
de seçilemiyordu. Araba kor
dondaki gazinoların birinin 
önünde durdu. Ve içinden 
bir delikanlı ile bir genç ka
dın indi. Genç kadın deli
kanlının koluna girdi, gazi
nonan bot ve loı bahçeıin-

de ilerlemeğe başladılar. Bu
rası çoktan kapanmıştı. 
Kadın ayakta duramıyacak 

bir halde idi, sallaniyordu. 
Delikanlıya biraz daha so
kuldu. Genç adam kadını 
kollarının arasına aldı ve 
kendine doğru çekti. Sallana 
sallana bahçedeki . masalar
dan birine doğru ilerlediler 
oturdular. 

Gecenin tenha ve ıssız 
bir zamanında burası baş 
başa kalmak için çok müna
sip bir yerdi. Kadın iyiden 
iyiye sarhoştu. Bütün bar 
kadınları gibi bu da cıvıdık-

Bu esnada bir hışırtı oldu. 
Korkunç bir adam hayali 
göründü. Bir dıvarın arkasına 
sinen bu meçhul adam bir 
hareket yaptı. Ve müthiş bir 
silah sesi duyu!<lu. Tüyler 
örpcrtici bir kadın çığlığı 

koptu. 
Kadın: 

- Yandım!.. Diye haykı
rarak olduğu yere bir külçe 
halinde yığılıverdi. Ahmed 
bir saniye içinde olup biten 
bu ani hadise karşısında şa-

- Nacla, Mecla ... 
Deye bağırdı. Genç ·kadın 

derin hırıltılarla cevab veri
yordu. Ahmed, şaşkın şaşkın 
yaralı kadınla meşgul 
olurken bir silah sesi 
daha duyuldu. Ve bir kur
şun ıslık çalarak Ahmedin 
yanağının kenerından vızla-

Jyıp geçmişti. 
Genç adam birdenbire 

doğruldu ve yaydan fırlamış 
çelik bir ok sür'atile müte-
caviz gölğeye atıldı.. Cani 
beklemediği bu tecavüz kar
şısında Doktor Mustafabey 
caddesine doğru koşmağa 
başladı. Ahmed dumanlı ka
fasınm ve yanı başında yere 
serilen kadının iniltilerinin 

• 
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Bütün bunlar hallonmuştu 
amma, Lonrada da rahat ve 
huzur kalmamıştı. Mis Mod 
yüksek müesseye mensub 
binlerce karı ve kocanın 
foyalarını meydana çıkarmış, 
artık Londrada aile huzur 
ve rahat kalmamıştı. 

Foyalar, kirli çamaşırlar 

meyana çıktıkça, senelerden
beri rahat ve huzur içinde 
yaşıyan, hiç olmazsa dışın

dan mes•ud görünen binlerce 
aile yuvası da cayır cayır 

yıkılıyordu. 

Artık Londrada içtimai 
bir karışıklık başlamıştı. 

Ayni zamenda Mis Mod 
bu işte çok bunalmıştı, bu
nun için ilk şöhretine sebeb 
olan en şöhretli hırsızları 

yakalamağa en eli biçaklı 
canileri avcunun içine alma-
ğa tekrar başlamıştı. Artık 
birçok tarafları çürük çıkan 
karı koca işlerine fazla ka-
rışmağı uyğun bulmıyordu. 

İşte bunun içindir ki, Mis 
Mod Londrada büyük bir 
sı.1iistimal ıskandalı netice
sinde iflas eden ve birçok 
aileleri perişan bir vaziyete 
düşüren lhracatcılar bankası 
meselesinin yarım kalan tah
kikatını eline alarak birkaç 
hafta içinde bu çirkin ve 
kirli işin iç yüzünü meydana 
çıkarmıştı, bu suretle hapse 
atılan birçok günahsızların 
masum olduklarını ortaya 
çıkarmağa muvaffak olmuştu. 

Genç ve güzel dedektif 
bu bankanın birden bire top 
atması işinde derin araştıf

malara girişmeden evvel bu 
mali müessesenin müessis ve 
hissedarlarının sürdükleri ha
yatı yakından tedkik etmeği 
muvafık bulmuştu. Bu sırada 
bankanın hissdarlarından ve 
bankanın ikinci direktörü 
MLter Bodinanın sürdüğü 
sefahat ve eğlence hayatı 
onun dikkat nazarını çekmiş 
ve iki akşam onunla ayni 
masada yemek yemiş imiş. 

ayni batakhanelerde sızmı~tı. 
Bu suretle bankadaki rezale
tin sebebini meydana çıkara
bişti. 

Büyük itimalarla tasarruf 
ettikleri bütün paralarını bu
raya yatıran zavallı dul ve 

tesiriyle caniyi bütün kuv
vetile kovalıyordu. Zifiri ka
ranlık ve ıssız sokakta iki 
S!"Ölğe birbirini takip edip 
gidiyordu. 

* • • 
Silah sesleri üzerine civar 

evlerden birkaç kişi sokağa 
fırlamışlar fakat kanlar için
de yere serilmiş yaralı bir 
kadından başka birşey bul
mamışlardı. Cinayeti işliyen 
çoktan ortadan kaybolmuştu. 

Bahçede: 
- İmdad! 
- Polis 1 Haykırışmaları 

birbirini takib ediyordu, biraz 
sonra bir Sıhhi imdad oto
mobili geldi. Ve yaralı kadını 
doğru bastan~ye götürdü. 

- Bu zavallı kadınt kim 
vurmuştu? 

- Neden vurmuştu? 
Bunu kimse bilmiyordu. 

Yalnız yaralıyı teşhis etmekte 
güçlük çekmediler. Bu kadın 

işçi kadınların mevduatlannın 
nereye gittiğini anlamakta 
zorluk çekmemişti, esasen 
vaktile çok iyi iş gören bu 
müessesenin birçok müessisi 
ve aksiyonerleri derin bir 
tasa içinde kıvranırken bu 
herifinin geceli gündüzlü 
zevk ve sefa alemlerinde 
bulunması Mis Modun çok 
yerinde olarak şüphesini da-
vet etmişti, Mis Mod kur 
nazlığı ve en granit yürekli 
erkekleri baştan çıkaran 
mukavemet olunmaz güzelliği 
ile Mister Bodman•ı pek az 
bir zamanda avcunun içine 
almıştı. 

Genç ve cazibeli kadın 
yaşlı bankacıyı tam manasiJe 
teshir ettikten sonra, bir 
gece onun kolları arasında 

evvela bankayı soyan bir 
baydud çetesinin nasıl kendi 
elile hazırJarak tertib olun
duğunu ve bankadan büyük 
miktarda para çeken tüccar
ların nasıl kendi yardımile 
ve bazı sahte çeklerle ka-
saları yavaş yavaş boşalttık
birer birer hepsini Mis Mo
da anlatmıştı. 

(Arkası var) 
gamm ffmmm-al 

i ~ Gümüş ! 
I ~ Kupalı B 

ı ~ lzmir tav.!a şampiyonluğu 1 
'n musabakası 
1 il Alsancakta GÖKÇEN 
n kırathanesinde başlıyor. n 
~ Heman yazılınız. Jıj 

·~~~ ~ .. ~ll:;t::a 

Marangozlar 
Ve sanayiciler 
İçin bir daha ele geç-
miyeı.. ek bir fırsat! 
Fabrikamda mevcud şirid 

destere, planya, kalınlık, fre
ze, delik makineleri ile pre
se tezgahı, kurutma ve tut
kal fırını ve el tezgahlan 
alat ve edevat, mobil ya ke
resteleri, kaplamalar, papel
lcr ve saire satılıktır. Her 
gün saat ondan saat altıya 
kadar Zinet mobilya fabrika
sına hemen müracaat ediniz. 

Zinet fabrikası sahibi 
Ahmed Kızılırmak 

iki aydanberi İzmiri birbirine 
katan, peşinde genç, ihtiyar 
yüzlerce kişiyi koşduran 
benli Necla idi. 

*** 
Ahmed bütün kuvvetile 

kuşuyor, fakat caniyi yaka
lıyamımordu. .Mütemadiyen 
haykırıyordu: 

- Katil kaçıyor! 
- Tutun! 
- İmdad! . . 
Ahmedin velvelesini duyan 

bekçiler ve devriye gezen 
polisler de canının peşine 
takılmışlardı. Cani, polis ve 
bekçinin sıkı takibi karşısın· 
da yakalanacağını anlayınca 
silahısı çekti ve sağa sola 
ateş etmeğe başladı. 

Gece yarısı şehir ortasın

daki bu silah sesleri o civa
rı velveleye vermişti. 

Ahmet birdenbire durak· 
ladı. Kolundan yaralanmıştı. 

( Arkası var ) 
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lzmirin ticari 
Vaziyeti 
En birinci alıcımız 

Almanyadır 
Ticaret odasının resmiğ 

istatistiğine göre geçen yı ın 
ihracatı müstahsil ve tüccar
lar sevindirecek bir hııldedir. 
Almanya geçen yıl birinci 
birinci alıcımız olmuş, bizden 
79 milyon liralık eşya almış
tır. Üzüm Almanyanın aldığı 
malların başında gelmektedir. 

Bina vergisi 
istinaf ve tem
yiz komisyonu 

Yeni bina vergisi kanunu 
na göre her kaza ve vilaye 
merkezinde birer istinaf ko
misyonu bulunacak, bu ko • 
misyon mahallinin en büyük 
idare amiri ile malmüdürü 
ve'ya memurundan. belediye 
tarafından seçilecek bir Ti
caret odaları tarafından se
çilecek 2 azadan müteşekkil 
olacaktır. 

'f emyiz komisyonu reisi 
ve azaları ba

0

şka vazife ala
mıyacakla~dır. Temyiz komis
yonu istinaf kararlarını 3 ay 
içinde tetkik edip neticelen
dirmekle ·mükellef tir 

Fransadan 
Bir iQhisar mutahas

sısı getirtildi 
İnhisarlar idaresi bilhassa 

dış piyassalarındaki sataı 
işini ida-re etmek üzer~ Faan
sadan bir mutahassıs getir· 
mittir. Mutahassıs işe başla
mıştır. 

Çok isabetli 
Bir karar 

Dövizlerin1izi korumak 
için resıniğ seyaha tlar 

azaltılacak 
Resmiğ dairelerle Beledi

yelere ait döviz sarfi.yatının 
azaltılması için başvekalet 
bir tamim yaparak, resmiğ 
daire ve belediyelerin ecnebi 
memle~etJere memur ve 
murahhas göndermelerini 
menetmiştir. Ancak pek 
esaslı lüzumlar karşısında 
başvekaletten izin alınacak
tır. 

Şarbay,lığımıza 
Teşekkür 
Olu~uyor 

Cumunyet Halk partis: 
Dolaplıkuyu ocağı Yönku
~~lu başkanlığı son iki ay 
ıçın<le muhitlerinin umumi 
tenviratında gösterilen alaka 
ve sür'aMen dolayı Şarbay
lığa te~kkürJerini bildir
miştir. 

İtalya va 
Afyon 
Gönder~ldi 
İtalyaya afyon gönderilme

ğe başlanılmıştır. İlk parti 
olarak 100 sandık içerisinde 
7 bin kilo afyon gönderıl
mııtir. · ... 

(Halkın Sul J 
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1 Dış bakanımız;ilAlmanyaya Cenevrede 
Bugün çok mühin1 
kararlar verilecek 
Parıs (Radyo) - Bugün 

saat on birde toplanacak 
olan miller cemiyetinde çok 
önmli konuşmalar yapılacağı 
muhakkak sayılıyor. 

Bay Laval dün akşam saat 
22,30 da Cenevreye varmış
tır. Lord eden de bu sabah 
beklenmektedir. 

İngiltere kralının hastalığı 
dolayısı ile Eden ve Heryonun 
kabineden çekilmesi ile diğer 
Radikal bakanların istifası 
ihtimali ile bay Lavalın acele 
memleketlerine dönmek mec
buriyetinde kalmaları bu son 
Ceneyre toplantısında çok 
acele kararlar verilmesini 
İcab ettirecektir. 

Yapılacak müzakereler 
arasında en çok, İtalyan Ha
beş savaşının bir barışla 
neticelenmesi meselesine 
ehemmiye verilecektir. 

İtalyan delegesi Baron 
Aloiz'nin de Cenevreye bugün 
geleceği ve bazı İtalyan tek
liflerini hamil olduğu söy
lenmektedir. 

Ambargo 
Aleyhinde 
Propaganda 

Belgrad (Özel) - Cenev
reden radyo - Akşamki 
radyolara göre uluslar sos
yetesi Azilarının birçoğu bu .. 
raya gelmişlerdir. Gelenler
den bir çoğu hususiğ görüş
meler yapmışlar ve ambargo 
meselesini konuşmuşlardır. 

Fransız delegeleri ambargo 
nun aleyhinde propagandaya 
devam ediyorlnr. 
• 
Iskenderiye 
Limanının 
Gece baskını 

Belgrad - Londradan te
lefon: 

İngiliz filosu evvelki akşam 
İskenderiye açıklarında bü
yük bir gece manevrası yaptı. 
Bu manevraya tayyarelerde 
iştirak etti. Liman ve Donan
mada bir ışık görülmiyordu. 
Ortalık zifiri siyah idi. Düş
mallJ temsil eden İngiliz ge
mileri saf harb şeklinde ve 
ışıklaı ı sönük olarak liman 
ağzına geldiler. Deniz ateşi 
gemileri müdafaa hattını kes
meğe ve limana giderek filoyu 
tor pillemeğe uğraştılar. Bir 
tayyare filosuda ayni zaman 
da deniz filosunu bombar
dıman etti. 

Nihayet 
Yola geldi 
Belgrad (Özel) - Roma· 

dan telefon : 
Dış bakanı bay Soviç İs

veç elçisini yeniden kabul 
etmiş ve demiştir ki : 

Gerçe İsveç hastahanesinin 
bombardımanı hakkındaki 
tahkikatı ikmal edemedim. 
Fakat her ne olursa olsun 
İtalya hükumeti İsveçe tarzi
ye vermeğe hazırdır. Zaten 
mesele kaati olmamııtır . 

Sofyada nasıl IMuhtara 
karşılandı Verildi 

Sofya 18 (A.A)- Dış iş- Londra (Radyo) - Alman-
leri bakanı Doktor Tevfik yanın Ren vadisini askeri eş· 
Rüştü Aras bugün Sofya- tirmekitasavvuruna karşı in-
dan geçmiştir. Başbakan giltere ve Fransa tarafından 
ve dış işleri bakanı Bay bir muhtara gönderilmiş ve 
Köse İvanof tarafından böyle bir hareketin doğura· 
karşılanmıdır. cağı f enahkları göz önüne 

Trenin durmasından istifa- konmuştur. 
de ederek Türkiye diş baka- Bu münasebetle Almanya-
nı, bay Kös İvanofla garın nın barışsala prensiplere 
salonunda yarım saat kadar aykırı davranmaktan çekin-
görüşmüşlerdir. Saat 4,30 da mesi için dikkat nazarı çe· 
tren hareket etmiş ve do~- kilmiştir. 
tor Aras merasimle uğur
lanmıştır. 

İtalya 
Gazeteleri 
Fransanın Aleyhinde 
Ateş Püskürüyorlar 

BeJgrad - Romadan tele
lefon: Fransanın Akdeniz 
arekatına iştirak ederek İn
giltere ile İtalya aleyhine 
hareket etmesini Fransanın 
ltalyaya verdiği vadile telif 
edilemediğini yazarak Fran· 
sayı ikiyüzlülükle itham edi
ediyorlar. Bay Lavala bu 
vaidi hahırlatıyorlar. 

Habeş 
Kilisesinin 

Dünya Kiliselerine 
Beyannan1esi 

Belgrad ( Özel ) - Adis
Ababadan telgraf: 
Habeş kilisesi Hıristiyan 

paytahtlarındaki din uluları
na birer telgraf çekerek 
İtalyanların Habeş kiliselerini 
yakmak suretile Hıristiyan
lığa isyan ettiğıni bildirmiş
tir. 

Bu beyannamanin protesto 
makamında kabulünü dile
miştir. 

Bakanlar 
Kurulu 

Dördüncü unıum 
ı\lüf ettişliğin kurul-
nıasını kabul etti 

Ankara- Anadolunun doğu 
kısımlarında ve bilhass şark 
halkının mütekasif bulundu
ğu Dersim çevresinde idare 
ve inzibat işlerini esaslı su
rette tanzim ve hüki'ı~et 
mürakabesinin daha yakından 
ifasını teıdn için yeniden 
kurulacak Bingöl ve Tunceli 
ve birinci umumi müfettişlik 
mıntakasında ayrılacak Elaziz 
vilayetlerini ihtiva etmek ve 
27 Teşrinsani 1927 tarihli 
talimatname ile muayyen va
zife ve salahiyetleri haiz ol
mak ' üzere 1164 numaralı 
kanunun birinci maddesine 
dayanarak bir dördüncü 
umumi müfettişlik kurulması 
bakanlar kurulunca kabul 
edilmiştir. 

Dördüncü umumi müfettiş
lik de uhdesinde bulunmak 
üzere Tunceli valiliğine se
kizinci kolordu komutanı 
Abdullah Alpdoğanın tayini 
tasdikten ğeçmittir. 

lngiltere 
Kralının 
Hastalığı 

Devanı ederse bir Kral 
Naibi seçilecektir 

Paris - ( Radyo ) Kralın 
sıhhi vaziyeti ' endişe verici 
bir halde bulunmaktadır. Dün 
de içlerinde pek çok gaze-

teci bulunan halk dakika 
bekakika Kralın hıssati hak
kında haber alabilmek için 
sarayın etrafından ayrılma
mışlardır. 

İngiliz V eliahtı yanında 
kardeşi Dok Dök Glecister 
olduğu halde Londraya gi· 
derek baş bakan bay Baldvin 
ile uzun süren bir görüşmede 
bulunmuştur. 

Kralın hastalığının uzun 
süreceği anlaşılırsa bir Kral 
naiblik meclisi kurulacağı 

zannolunuyor. 

-·~ 
Arnavudluk 

Prensesi Seniye ile 
yeni kocası Abid 

İtalya da 
İstanbul - Stefani ajansı 

veriyor: Arnavudlu kıralının 

kız kardaşı Prenses Seniye 
ile yeni kocası Abid Ro

maya gelmişlerdir. İstasyon· 
da Arnavudluk elçisi ve 
İtalyan hariciyesinden bazı 
ileri gelenler tarafından kar
şılanmışlardır. 

Hararetli 
Münakaşalar 

Alsancakta Gökçen kra
etbanesinin tertip ettiği bü
yük tavla şampiyonluğu mü-
sabakası meraklıları arasında 
uzun münakaşa ve babi!ler 
doğurmaktadır. Şampiyonun 

kim olacağı belii olmamakla 
beraber, daha şimdıden Ka
rataşlılar şampiyonluğun ken
dilerinde kalacağında kuv
vetle ısrar etmektedir. 

Bakalım, netice Karataşlı
lara hak vercek mi? .. Bunn 
yakında göreceğiz .. 

-....ı+~ ....... ıt" -

Fabrikacı, !lo-
kantacılara 

müjde 
ilanda müracaat mahali 

gösterilirken telefon numara
sı 2424 dizi lecek iken yan
lışlıkla 2324 dizilmiştir. 

20 ikinci Kinua 
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Altınordu -Göztepe ikeşer sa 
ile berabere kaldılar 

Dün Lik maçlarına devam 1 boz~yor. Altınordu . ~ağliib 
olundu. Sabahleyin Altay 1 vazıyetten sıyrılmak ıçın çok 
Bornuvayı 1 -t6 yendı. Buca çalışıyor. 
Demirspora O - 3 mağlup ol- Adilin ortaladığı topu sol 
du. açık güzel bir vuruşla gole 

Sıra günün en mühim ma- çevirdi. Vaziyet şimdi 2-2 
çına gelmişti. Göztepe ve beraberdir. İki taraf ta çok 
Altınordu takınları en kuv- kuvvetli oynadılar. 
vetli şekillerile oyuna hakem A. ÖZGÜR 
Sabrinin idaresinde başladı
lar. Her iki taraf ta güzel 
oynuyor. 

---oo-·---
Bugün açılıyot 

Nihayet ilk devrenin orta
larına doğru:Altınordu ofsa
yitten ilkJgolü yaptı. Gözte
pe bu gol üzerine canlandı. 

Haftalardenberi yeniden Tı 
tamir ve tezyin e~ilmekfe 

Nihayet 40 ıncı dakikada 
Fuad Muzaffere pas verdi. 
Oda sıkı bir plase ile bera
berliği temin etti. 

İkinci Haftayımda her iki 
taraf ta galib gelmek için 
çok çalışıyordular 27 inci 
dakikada Fuad müsavatı 

olan, fevkalade bir hale so
kulan, en şık ve zarif mob-

lalarla döşenen Ekmeçi başı 
lokantası bugün açılıyor. 

Okurlarımıza her şeyi te
miz ve sıhhi olan Mehmea alı 
Altınbileğin idare ettiği bu ge 
müesseseyi tavsiye etmeği lcr 
bir borç bildik. da 
t~[+l88 

Karşıyakadaki çocuk yuva
sında birkaç saat 
~--~~~-,----~~~~~~~ 

Baştarafı 1 inci yüzde 
Bu satırları, o yuvada gör-ı 

düğümüz büyük düzgünlük
ten, fevkaladelikten, müdü
ründen tutunuzda müdür ve 
hemşireler ve hatta hizmet· 
çilerin gözlerinde okunan 
büyük şefkat duyğularından 
bahsetmek için yazmıyoruz. 
Çünkü onlar yazmakla tü
kenmez ve tasvir olunamıya
cak kadar yerinde ve mü
kemmeldir. Fakat ortaya 
bir hakikat atmak dileğile 
kalem yörütüyoruz. Mesela: 

Bir numaralı oda, en bü
yükü otuz günlük olmak 
üzere 13 yaurua~ gördük. 
Günyadan haberleri olmıyan 
ve henüz birşey bilmiyen 
bu masumların her birinin 
kendine mahsus çükük kar
yolalarmda, kar gibi beyaz. 
kat!skalar ve pamuklu sar
gılar içinde mışıl mışıl uyu· 
maları burada büyük bir 
dikkat ve rahat içinde bü
yüdüklerine en kuvvetli bir 
şahid olmuştur. 

Bir karyolada başları pa
muk takyelerde sarılı, beyaz 
battaniy~ ile örtülü iki yav
ruya tesadüf ettik. Birkaç 
günlük olôakları hallerinden 
anlaşılan bn bebeklerin iki 
( ikiz ) kardeş olduklarını 
müessese müdürü doktor ba
yan Sabiha Sayındau öğre
nince bu baptaki alakamız 

bir kat daha arttı. Çünkü o 
iki kardeşin ayni karyola 
içindeki görünüşl~rinin bızde 
uyandırdığı duyğu anlaşılacak 
şeylerden değildi. Pek çok 
merakımızı uyandıran bu bir
kaç giinlüklerin odasından 
bir türlü çıkamıyoruz, onlara 
bakmaktan doyamıyoruz, 

bayan Habihadan bunlar ve 
diğer mini minicikler hak
kında birçok şeyler soruyoruz, 
oda bize bunların nasıl bes
lendiklerini, nasıl uyutulduk
larını, ne zamanlarda banyo
larını aldırıldığını, gördüğü
müz temizlik ne suretle te
min edildiğini kendisine 
mahsus tatlı ifadesile anla
tıyordu. 

Sıra ile yatakhaneleri, 
banyo daireleri,: yemek ve 
oyun salonlarını gezdik, mü
essesenini minimini eczaha
nesini gördük. Bir aylık ol
duktan sonra iki numaralı 
odaya geçirilen ve iki yaşı· 
na kadar yine layni dikkat 
yine ayni şefkat lile büyütü· 
len çocukların odasına geç· 
tik, buradaki miniminileri 

atı 
söyletmiye: çalıştık. Bazıların- ho 
dan hallerine münasib cevap- n:u 
lar aldık. Hele üç yaşından 
büyüİ:\. olanların odasına gir-
diğimiz zaman gelecek gün
lerin küçük üyeleri olan bu 
istikbal kuzuları tarafından 
karşılandık, onlarhıl da ko· 
nuştuk. ŞJrkılarını dinledik 
arkamızdan "teşekkür ederiz 
yine buyurun,, seslerile gön
dcri'dir. 

Binanm salonlarında, ko-
ridorlarında, bahçelerinde 
t esadüf ettiklerimizle hep 
bir kaç kelime değiştik. 
Onlardan adeta büyük adam 
ağzından çıkarmış kadar 
değerli cevablar aldık. 

Yuvayı terkederken bah
çenin bir kenarında yirmi 
kadar mevcutlu bir çocuk 
gurubu gözümüze çarptı. 
Onlar da bizi gönlnce aya-
ğa kalktılar. Artık burada 
adamakıllı ve düzgünce ko· 
nuşabildik. Aralarında altı 
yaşında olanları da bulundu-
ğuııdan burada sorduğumuz 
şeylere diizgün cevablar al
dık. 

Ouların pek gücel zaman-
larına uyğun bir iki şarkısı
nıda dinledik. Buradan da 
yüreklerimiz ferahlı ve göz
lerimiz yaşlı olarak ayrıldık. 
Şunu de kaydetmeden geç

miyelim ki, bir numaralı oda-
daki otuz günlükler arasın-
da bir yatakta oturan üç 
yaşlarında bir yavru gördük. 
Bu mini miler arasında yaş 
sahibi olmuş bir diğerinin 
bulunması dikkatimize çarptı. 
Bunun sebebini sorduğumuz 
zazan bayan Sabihadna şu 
cebi aldık: 
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