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Beyler Sokağında 

(Halkın Sesi) Matbaaıınde 
Basıl mı ıtır 

Geçmiyen yazı geri verilmez ... 
, ltalya kralı Habeş imparatoru olduktan sonra ••• 
''~~ t;" SAL DURUM 

g riltere 
~Bacak mı? 

'h Ya 'b Ptı. in .~1 ayet dediğini 
llııa.lff k~ı tere ltalyanın bu 
'~ t,· l •Yeti karşısmda he
l ır te 
l~Yor By Yapacağa ben· 

ı Italyanın ne kaz!!~~ığı belli değildir 1 

Haile selase Uluslar sosye 
lesinden adalet bekliyor 
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Ve~~lket~e~. ltadl- Fransız gazeteleri soeuk kanlılıkla kar~ılıyor 
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'-İ)ttia· u üzerindeki haki- ••••••00
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ltaıy~teQJİnataltına almak. iT ALYA YENi BIR HARBA HAZIRLANIYOR 
~-~Yor ~ten buua razı gö- İstanbul 11 (Özel) - Fa- • 

taad, ·b· Usolini son nutuk- • -. ıle l 'it . şist büyük meclisinin kararile 
~ t6liinde . ngı erenın Ta- İtalya Kralı, Habeş lmpara-
~llıallıak ni;\.h~klarına do- toru ilan edilirken Roma so-
l tek,, e ın e olmadığı- kakları büzbinlerce dolu idi. 
t~h l.a~ı etmiştir. Binaena-
"· ... t• · Mussolı'nı· İtalya Kralının "llrbc; "re ıçin İtalya ile a..h_ -.• a· • Habeş imparatoru olarak ilan 
~ıeaj . -.ırışerek Habeş 

~tkt,, ~·- el altından hallet- edilmekle beraber Habeşis-
,., ... 1_ .,.,ka I k tanın İtalyaya ilhakı kararı ... ,"t' yo almıyor \'ala ır verildiğinide Ven edik sara-
)e iZ Ort d b lk d h }' 1- tek ot. a a halledilme- yının a onun an a a ıye 
d ~ bir n ve itiye bırakı- tebliğ ederken : 
' lll llleıele vardır: Ak- ltalya sabık Roma impa-
a_ tıelesi. ratorluğuna ( cihangirliğe ) 

la.1!1 llleıele d d d D . . 
'"'il ttekr e zamanla hal- oğru gi iyor. emıştır. 
bı.\'•lo12 ~ Paris 10 (A.A) - ltaıyan 
l~•ııı b'l oar - Lava) anlaş· Kralının Habeş imparatoru 
ll~ı ı e k b -.~~tere bu a ~l etmiyen ilanı Fransız matbuatında 
~ '•ıı 

1 
Yenı pazarlığa hararetli tefsirlere sebeb ol-

tti dii 0 acaktıi ? İngiliz muştur. "Jornal11 gazetesi 
~i b ny:• krşısında si- diyor ki: Fransız hükumetinin 
~llltıtu derece dtişmesine İtalyan hükumetine bir pro · 
~t 

111 
e ecek midir? testo göndermiş olması ese-

... 11.tiliz İt''11t buradadır. · fe şayandır. Bunun Cenev-
.... 1._.. 8 Yan g · ı· .. · · h .. .. k · · ~ .._..tdiJ ergın ıgının reye oş gorunme ıçın ya-
• 

1 
lllez dtı" Dlez tarafı en çö- pılan bir formalite sırrı oldu-

t '-İdir liinıü Akdenis me- g" unu ümid ediyoruz. 
.\kd, •·. Eko dö Paris gazetesi yazı-

, Yl hız hak· . l 
.. •t fııo;ı •mıyetini tal- yor : 
"tkı ca• tere ı b' k" b k k tr illi ? pay aşa ıle- Cumartesi günü u a an-
~ ır httb d ye bu mücadele lar meclisi Habeşistanır. ilha-
~ ... ~ıuracak mı ? kı takdirinde Cenevre zecri .......................................... , 1 :NKETE DEVAM EDiYORUZ 

§sıılikten deli gibiyiz 
~ar . _Jaşırdık kaldık .. 

•tnızi - ------
Yazın büyüklere duyurdun. Dirdimi-

111ilııl ze bir çare bulun 
~lılobua~ dükkan sahibleri, ~~~ ••~~~ 

led· e otobüs b'bl . I ~ A k • • ~ ._, 'Yenin ald.. ıa 1 erı 0 etimiz 
lta;tetıair 

1 
ıgı karardan 

._..~·d.,?: .. ~~ ıııudur, oım~- !Ve Birkaç Söz~ 
ti.- dev husustakı ~ B .... k b' lAk ·ı k ~ 
ı:!•aıaıı •ııı ediyor. Arka- uyu ır a a a .ı ~ ar- U 
~bi b dlln Salebç. .. 1 h şılanan bu anketımız ne n 
~~ç, •y Hakkı ıo~ u ab~i P1 bir şahsı, ne de Belediye- ~ 
Q\°lllo~~ı bay M ~ 0~0 ı ~ yi istihdaf etmektedir. Ga- ~ 
~rl, 1ıl dö,enıeci:. ~ ~e i yemiz atak yapmak değil, ~ 11,; ~ gC>rüıınüıt~' erım PI halkın sesini yükseltmek, 1 

.. ......_ B •klu diyor u~:. i halkın dardini duyurmak
~tolllob·ı elediye bu hı. d k' n tır. Bu işde ne kadar bi
tıb l1. • Itri burad a: ~ 1 i taraf olduğumuzu, ne de- ~ 
~•k,,1•lllaha11eye n:l ta ~; ~ rece objektif davrandığı- ~ 
t l'Ço)( Ve burada e me de n isbat İçin bu kararın le- ~ 
L~' Ji eınafı zarara mkevcu ~ hinde söylenecek sözler ~ 
.._ tr "'I E so muş- ~ d ı.k ~ ... Ilı ... J• vkaf ida . b varsa onları a aç ça bu 
~,..: ... n... resı u .. 1 . .. . 
~··r. So -Yede ile k' sulun ara geçırecegız ... 
İl tta b llra bu hanı :r~ya ; Yegane gayemiz, bir fo- ~ 
~~ dtık~'•\aki esnafa ~.an '1 toğraf objektifi sadakatile ~ 
~il klrı~ Veriyor. B ~a ij Kemeraltının bugünkü va- ~ 
t\ıdelik ltıbiyim. B e~ k~ PI ziyetini tesbit etmekten ~ 
--~ ı._ "•fidag" ı 8 1?gudn u i ibarettir, bu kadar... ~ 
ı_-:'"'ll ~ diğ ıra ır. ~ ••~~~ 
l..ı • Otobn er hanlara na- üzere iki kapısı vardır. Ma-
l' el "1 • 'b ~ ._ •triılid' gırı . çıkması demki çarşı tarafındaki kapı 

~ .. de ır.k Bır cadde- müsaid değil arkadaki kapı-
•r •da olmak - Sonu 4 lincüde -

POL BONKUR 

dığını bildiriyor. 
Bu hadisenin akisleri Ce

nevrede kendini gösterecek
tir. Yarın (bugiin) Cenevrede 
bilbasse. İngiltere tarafından 
şiddetli beyanata intizar 
edilmektedir. 
NEGÜS ULUSLAR SOS
YETESİNDEN ADALET 

BEDLİYOR 
K udüs 10 (A.A) - Negüs 

matbuata yaptığı beyanatta, 
teessürle olmakla beraber, 
müsavi olmıyan bir mücade-
lede devam etmemeğe ve 
.:nemle ketin menfaatlerini 
Cenevrede müdafaa etmeğe 
karar vermiş olduğunu izah· 
tan sonra demiştir ki: Mil-
letler cemiyeti prensiplerine 

tedbirlerin kaldırılmasına sadık bir surette bağlı olan 
karar vermiştir. Bütün mil- bi:- ulus muahedeleri bozan 
Jetler cemiyeti azasının eyni bir devletin arzusu ile hari-
hattı hareketini kabul ede- tadan silinemez. Ve silinme-
cekleri zannedilmektedir. melidir. Negüsün beyanatı 
Bay Pol Bonkur Cenevre· hakkaniyet, zaif ulusların 
için sarih talimat almıştır. kuvvetlilere karşı himayesi 
Bay MosssoHninin de yaptığı yolunda bir hitabe ile bit-
gibi yerli bir ordu teşkil 
edeceği Fransada ve İngilte· mektedir. 
rede tamamen bildirmektedir. İTAL YANIN NE KAKAN-

y eni Roma İmparatorluğu DIGI BELLİ DEGlLDlR 
Afrikada genişlemek istediği İstanbul, 11 (Özel) - la-
takdirde bu kıtaat yalnız gilterenin en kuvvetli parti-
Sudanı değil Fransız müs- leri ltalya - Habeş harbinin 
temlekelerini de tehdid ede- henüz bitmediği kanaatinde 
cek vaziyette olacaktır. olduklarından zecri tedbirle-

Peti Jurnal gazetesi Duçe- rin şiddetle tatbiki taraftar-
nin beyanatının her tarafta )arıdırlar. Hatta aralarında: 
derin bir hoşnutsuzluk uyandır- - Sonu 4 üncüde -

OOOOOOOOQOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOO 

·~~ 

""' ':·, ' --~·,. .. ~~- .. :-~. • .,, •• ~.':<lr 

. ... .. . 
- - . • •• -.. ,~ .. ...._"T";.~_:· . . . . -

. -. . '• . 
• • c. • ~ • >, # '.· ı ... -: . • .. 1 

- Bu akşam seni Güzel yalıda sandalda bekliyeceğim! 
- Olmaz... mehtap geçsin de ondan sonra .• 

Balkan 
Antantının askeri 

n1ukavelesi 
Atina 10 - İstefani ajan

sından Venizelist olan Ati
naiko N eo gazetesi şunları 
yazıyor: Geçen kanunusani
onuncu günü Romanya ve 
Türkiye ve kendi nam ve 
hesablarına olarak Yugos
lavya başbakanı Bay lstoya
dinoviç Atina hükumetine 
bir muhtıra sureti gönderp 
mişti. Bu muhtırada Yuna
nistanın Balkan ittifakının 
şümulü dairesinde askeri bir 
mukavele imzasma hazır mı
dır diye soruyordu. Bu şart
lar: 

1- Sırf Balkanlara mab· 
sus 

2- İtalya ile Balkan itti · 
fakı arasında bir harb 

3- Bir taraftan İtalya, 
diğer taraftan da Fransa ve 
İngiltere of mak üzere bir 
harb çıkar da Balkan rm
tantı da Fransa ve fngiltere 
ile harekete mecbur olur
sa; şeklindedir. Gazetenin 
fikrine göre Yunan hüku
meti bu muhtıranın birinci 
maddesine muvafık vereceği 
gibi diğe r maddelerine de 
muhalif kalacaktır. Bu ce-
vahlar Mayısın dördüncü 
günü Ekatimereni gazetesin
de intişar etmiştir. 

---..-:::ı~----

Nev-üs ne vakit 
istifa edecek? 

Londra 10 (Radyo) -Deyli 
Ekspres gazetesinin yazdığı
na göre Habeş imparatoru 
henüz imparatorluk sıffatını 
muhafaza atmektedir. Negüs 
bu sıffattan ıancak Franıız 
ile İngilte aı asında karar 
verildikten sonra vazgeçe-
cektir. 

Yılan vücudla 
ateş dudaklı 

kadın 

Yerden bir taş kaptı 
ve kafasını ezdi 

'4Ben bir kadın ıevmm. 
Bu kadın yılan gibi vUca.U.. 
simsiyah saçlı, ateı dudakh. 
yıldırım bakıılı bir kay kıa 
idi. Kız beni seviyor fakat 
bu kızı ailesi bana vermek 
istemiyor ... 

Muhterem reis bey, çok 
rica ederim. Bu işe delilet 
ediniz. Aksi takdırde bir ci· 
nayet işlemek üzereyim. 

Korondel Kol 
Nevyork belediye reisi ba 

mektubu alınca ıaıırmlf, kal· 
mış, belediye hizmetleri ara• 
sanda sevişenleri birleştirmek 
gibi bir vazife ile mOkellef 
olduğunu d6şünml\t fakat 
buna rağmen adamlarını ça· 
ğırarak bu vatandaşın anu· 
zunu yerine getirmelerİDİ 
emretmiştir. 

Belediye reisinin adamlan 
mektubtaki adresle delikan· 
lıyı bulmuılar ve kendiaile 
görüşmüşlerdir. 
-Sonu 4 nncü sayfada-

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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Arua ucuzladıkca tramvay 
fiatları artıyor 

li":'I ir karimiz yazıyor: 
L.:.I "Karşıyakanın ezeli bir derdi vardır: 
Atlı tramvay ... İzmiri bu dertten kurtaran eller Karpya· 

kayı da ne zaman kurtaracak?. 
Karşıyaka tramvay teşekkülü san;rsınız ki halka milfldllt 

çıkarmak için kurulmuş bir müeasesedir. Bakın anlatayım: 
İskele - Bostanlı, iskele - Naldöken, iskele - Soğukkuyu 
hatları mesafe itibarile yekdi~erinden çok farklı bulunduk
ları h!\lde bu mesafe farkı hiç göz önüde tutulmaden hep· 
sinden beşer kuruş almaktadırlar. Bundan başka iıkeden 
binerek Osmanpaşa camiine kadar dahi gitsem beş kU1'11f, 
Soğukkuyuya kadar gitsem gene beş kuruş ... 

Bundan on sene evvel arpanın okkası yirmi kurut iken 
Suğuk kuyuya gitmek için yüz para verirdik. Şimdi arpalllD 
kilosu dört kuruşa indi tramvay fiatları beı kurup çıkb • 
Bu ne riyaziye, bu ne hesap işidir böyle.. Ey manbk, ey 
akli selim gelde şu hali gör .•.. 

Tramvay işleri bu kadar yüzüstü bırakılacak oluna bir 
gün gelecek arpanın kilosu 20 paraya inecek, tramvay fiat· 
leri de 20 kuruşa çıkacaktır! ,, 

Kariimiz yerden göğe kadar haklıdır. Alikadar mamam• 
lar bu işi kökünden hallotmelidirler. Halk böyle İltiyor •• ~ 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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Babası polise müracaat 
etti, araştırma 

Yapılıyor 

Sezai 
VECİHİ NEDİM 

KARATUNÇ 
Dana; Cenabların, Sabirle

rin, sürüyen acıları geçme
den nankör kazma; Sezai 
için de Göksunun yeşil iti
nalı sırtlarında boğazın bü
tün bir güzelliği içinde ye
ğeni İdilin yanında bir çu
kur açtı. Onu da vahşi zifiri 
bir karanlık kendine çekti. 
Her göçün boyun eğdiği bir 
zaruret onu da ıslak kuca
ğına ebediyeö bağladı. 

Güneş saçlarında bakır parıltılar yaPI)'Or ne 
zanıandır bukadar güzel g<>rünnıiyordun 

Cemil Sezer: LeylAnın kaygısız güzel 
- Bahar geldi! Dedi. yüzü çatıldı: 
Karısı: - Kocamın bana böyle 
- Evet bir Mayıs. Çocuk- bir şey söyliyebileceği günü 

ların kalın eşyalarını kaldır· görecek kadar yaşıyacağımı 
mak lazım gelecek. hiç ummuyordum. 

Ötekinin sesinde biraz Diye inledi. 
hüzün belirdi: - Beni böyle şeyler söy-

- Bu zamanlarda bir iki lemeğe zorlayan da gene 
bardak bira içmek adetimiz- sensin. 
di. Genç kadın hiddetle: 

Leyli: - Cemil! Diye bağırdı. 
- Annemin adetiydi. Ma- Karın hakkında nasıl bunu 

yıslarda bana bir bahar düşünebiliyorsun. Ah, anne-
kuvvet şürubu içirirdi. ciğim sağ olsaydı, iki yavru-

- Bahçelerde şeftaliler mu alır, gider ona sığınır· 
çiçeklenmişlcrdir, artık. dım. O bana böyle sert mu· 
- Öteki mahallede kızamık amele etmezdi. 
varmış diye duydum. - O senin kocan değildi 

- Sana söyliyeyimmi Ley· de ondan. On iki sene ev· 
la? Bahar. gelince, bir yer- vel annenin elini öperek se-
lere gitmek, birşeyler gör- ni istediğim zaman niçin şe-
mek ihtiyacını duyarim. cerenizi de istememişim bil-

- Tabii benim gibi. Şimdi mıyorum. 
tam sırasıdır. Kızıltoprakta - Şimdi de o zavallı me· 
köşkler olmak gerek. lek kadının hatırasına da 

Cemil kandırmak istiyen hakaret mi? 
bir eda ile : - Yok. Yalnız düşündüğümü 

_ Ben Büyükadayı düşü· söyJiyorum, işte okadar. Dü-
nüyordum, dedi. Düşün biraz: şünüyorum ki hiç te bir Kle-
Ben çamlar altında kolumda opatra değildi. 

Leyla bu defa daha gürül· 
bastonumla dolaşıyordum, tülü bir surette homurdandı: 
sen yanında aşıkınla. Benim _ Elbet ki değildi. 0 yal-
bastonum ıen oluyorsun, se· 

nız dini bütün bir kadındı. 
nin aşıkın da ben. Ölünceye kadar da öyle 

Leyla danldı: 
temiz ve iyi bir kadın olarak 

- Bizim gibi yıllardır ev- yaşadı. Eğer ben de ona ben-
li bir çift için ne şöyliyor- ziyorsam, ne iyi.. Memnun 
sun? Dedi. Delilik zamanı· olurum. Babamın onun hiç 
mız geçti artık. bir gün kırmamış olduğuna 

Cemil aldırmadı: inanabilirsin. 
- · Güneş saçlarında bakır Cemil alay etti : 

parıltılar yapıyor. Bana öyle ( Arkası var) 
geliyor ki, ne zamandı, bu 
kadar gilzel görünmiyordun. 

- Bana da öyle geliyor ki, 
ne ,zamandır, bu 'kadar ma
nasız şeyler söylemiyordun. 

Cemil koltuğundan şid
detli hir atılışla kalktı: 

- Vallahi, dedi. Sana ne 
zaman yerinde birşey söyle
sem, beni bir budala yerine 
koyuyorsun. Evliyiz, iki ço· 
cuğumuz da var diye, sanki 
mamuşkalar mı olduk ikimiz 
de. 

- Benimle yine kavga 
edeceksen burada durmaya
yım. 

- Durmuşsun veya dur
mamışsın neme gerek ? 

Bir gazeteciye 
suikasd 

Sof ya 1 O - Dün akşam 
Lomda (Sever) gazetesi mü· 
dürü Efrem Mitefin evine 
suikasd yaplımıştır. Müdür 
tiyatroda iken evine meçhul 
kimseler tarefından bir bom-
ba atılmıştır. Bomba büyük 
tırakalarla patlamıştır. Bom
ba açık olan yatak odasın· 
dan atılmıştır. Fakat odanın 
kapısıda açık olduğundan 

bomba avluda patlamış bu 
suretle yatak odasında~ i 
dört çocuğun hayatı kurtul-
muştur. 

İstanbul - Hasköyde Ke
çeci piri mahallesinde Cami 
sokağında 8 numaralı evde 
oturan Istanbul liman idaresi 
memurlarından B. Ömer Gü
lerin oğlu 16 yaşında Orhan 
üç gündenberi kaybolmuştur. 

Orhan İstanbul lisesi ye
dinci sınıf talebesindendir. 
Mektep numarası 1329 dur. 
Bu genç mektepli evvelki 
sabah, liseye gitmek üzere 
Hasköydeki evinden çıkmış
tır. Fakat akşama kadar 
beklenildiği evine dönmemiş
tir. 

Bundan meraka düşen ai
lesi zabıtaya müracaat ede
rek kendisinin araştırılma· 
sını istemiştir. 

Araştırmalar neticesiz kal
dığı için çocuğun badası dün 
emniyet direktörlüğü ikinci 
şubesine baş vurmuştur. Ga
ib ğoçuğun fotoğrafı polis 
merkezlerine gönderilerek 
şehrin her tarafında aranıl
ması temin edilmiştir. B. Ö
mer Güler bir muharririmize 
şöyle derd yanmıştır: 

"- Orhan temiz ahlaklı, 
zeki ve çalışkan bir çocuk
tur. Gerek muhitinde gerek 
mektebinde iyi tanınmıştır. 

Son yapılan imtihanlarda 
aldığı notların bazıları kırık 
olmasından sinirlenerek hem 
evini hem de mektebini ter· 
k~ttiği anlaşılıyor. Fakat ne 
olduğunu bilmediğimizde a
kibetinden endişe ediyoruz . ., 

Mısırda 
Avfın ~1ecJisi Seçildi 

.; 

Kahire 8 (Radyo) - Se
nato intihabatı dün olmuştur. 
Doldurulacak 79 azalıktan 
62 sini Vafd partisi kazan
mıştır. Böylece ayanın yüzde 
80 i milliyetçilerden teşekkül 
edecektir. Meclisin diğer 52 
azası hükumet tarafından ta
yin edilir. 

Bakô'de 
Sinenıa stüdyosu 

Baku'da büyüklüğn bakı~ 

mından Sovyetler Birliğinde 

3 üncü dereceyi alacak bir 
sinema stüdyosu inşasına 

başlanmıştır. Her türlü tek
nik müştemilatını havi bulu
nacak oian bu stüdyö, sene· 
de 30 büyük sesli film vü
cuda getirecektir. 

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

IGPzüMüZE .ÇARPAN YAZILARİ 
······································••o.+ ................................. . 

Burada da mi?. liğe tam beş yüz tane talih madığını kabul etmek lazım. 
çıkmış. Fakat havadisin alt tarafı 

F.tl vrupayı kasıb kavu- On yediye beş yüz. Aşağı bize ister istemez iktisadi 
~ ran işsizi k buhranı· yukarı bir bir münhale otuz buhranı düşündürüyor: 

nın bize sirayet etmediğini 
sanıyorduk. 

Hatta bir çok defalar göğ
sümüz kabararak ilan etti 
idik. 

Yalnız, dünkü gazetelerde 
çıkan güçük bir havadis. 

bu husustaki imanımızı kö

künden sarsacak kadar kuv-
vetJi göründü bana. 

inhisarlar idaresinde mün

hal bulunan on yedi hademe-

talih var demek. Hademeliğe talib olan 500 
Son senelerde Anadoludan kişi arasında askiden ilkmek-

İstanbula bir köylü akını ol- tep mnallimliği yapmış olan· 
duğundan bahsdiliyor. Top- lar da varmış. 

rakta ekmeklerini çıkaramı- Demek bizd de buhran var. 
yan _zavallı köylülerimiz beş Evet, muhakkak bizde de 
on para kazanabilmek ilmi· bueran var! 
dile heybelerini sırtlayıp İs- Ve işin en acınıcak tarafı, 
tanbula talihlerini denemeye memleketimizde şiddetli bir 
geliyorlarmış. muallimlerimizi hademelik 

Bu noktayı gözönünde tu- arar vaziyette görmeğe ta· 
tarsak şehrimizdeki işsizliğin hammül etmemizdir. 
iktiıedi bir buhrandan doğ- (Cumuriyet) N. 

Onun da vuran kalbi dur
du, gören gözleri kapandı, 
kulakları duymaz oldu. Evet! .. 
Gerçi ebedi saadet sükünle 
kaimdir. Yalnız şu var ki; 
insanlar hiç bir zaman ev 
en ızdırablı günlerinde bile 
ölümü istemezler, yaşama1< 
daima yaşamak insan varlı
ğının en büyük ve yinilmez 
hakla bir hırsıdır. 

Çünkü; hayat bütun ıztı
raplarma ve bütün minasız
Jıklarına rağmen sevilir, vil 
çöker ayni meşakkatları yine 
sırtta taşır ! 

Sezainin ölümü, Cenabın, 
Raufun, Sahirin ölümü kadar 
kalbimde vahşi bir acı yaktı. 
Geçen yıl kendisini bir ve
sile ile akrabalarından bir 
arkaşımlıt ziyaretimde bir 
söz gelişi ölümden çok kork
tuğunu ve daha uzun seneler 
yaşamak istediğini söylerken 
şunu da ilave etmişti. 

11Ben zahiri bir hayaletten 
kaçıyorum bakalım o haya· 
lat bana da son ve amansız 
hükmünü verecek demiştİj,, 

Hakikaten: kaçtıkça ko-
valıyan, kovaladıkça kacan 
o zahiri hayalet Sezaiyide 
ele düşürdü. Va zalim em
rine itaat ettirdi. 

Sezai;. Edibi cepheden in
celenecek olursa belki bir 
şahika değildi. Belki o içi· 
nin bütün kudretini Namık 
ve Hamid kadar işliyemedi. 
kendini cazibesinden kurta· 
ramadığı büyük vatan sever 
gibi haykıramadı. Fakat 
gene oda ince ve zarif üslü
bile yurd için, yurd dışında 
ağlıyan ve kanıyan bir yürek 
oldu. 

O bu vadide Ahmed 
Riza 'nın mücadele arkadaşı 
Namık'ın, Hamid'in iftihar 
ettiği bir istidaddı. 

Sezai, şühretini kendisini 
seven kalblere eserlerile de
ğil ! Yalnız hilkatin insanlık
taki eşsiz senbolü oluşile 
işlememiştir. 

Fakat heyhat ki .. Bugün 
o varlıkta sustu ve o kalb de 
durdu 1 •• 

Öğretmen 
VECİHİ NEDİM 

KARATUNÇ 

Aydınlılar 
Okusun 

l{eldam değil bir 
hakikat 

Bakkaliye ve mısırcılığa 
ait ihtiyaçlarınızı en ucuz, 
pazarlıksız aldanmadan ala· 
cağm11. yer: 

Aydın: Gazi Bulvarı No. 
20 Bakkal Hüsnü Tükel ve 
oğlu Hilmi Tükel ticaretha· 
nesidir. 

Bir tecrübe bin şey ogre
tir bir tecrilbe ediniz ... 

Ölen Hayaller ~ 
Çok hırçın bir ruhu vardı Bazan dallar, b fC ~ 

onun.. Yeşil büyük gözlerin- bütün kalbini açar ,ş~I 
de hiç bir melankolik tesir şeyi açık olarak . 

0 
f 

·oı " görülmezdi. Musikiyi sevmez.. İşte hakiki çehresi J' 

d ......... i. Yalnız bir tango ağlatırdı man görürsünüz o 
onu... kat... biraz sonra y•P i~ 

Bazan boynuna bir eşarp farkında olur, hellle~ 
dolar, kolları açık, gözleri fakat kendisine biç di 1/ 
muh1yyel bir noktada sert yan hayatına d~oed-/ 
adımlarla yürürdü. Herhangi birden uyuyan bır • 
güzel bir şey kalbinde bir n• 
his uyandırmazdı. Daha doğ- Çok hırçın bir rub:~I. 

b. h' . 'ld Y 'I b"yUk g rusu uyanan ır ıssı b Ü· onun.. eşı u rıı 

rürdü o .. Aşkı canlandıran de hiç bir melin~0.' e~ 
hiç bir şeye yanaşmazdı.. görülmezdi. MusikıY' 'ji? 
Ölen hayaller tekrar yaşaya· di. Yalnız bir taog;Eid~ 
cak diye... onu... EROL 

~ . 
Koca Mehmedin hitabe•• 

Bir rüya gördüm, gök yüzü icre, 
Aksaçlı annem, bir güneş oldu, 
Yıldızlarının, her özü idre, 
Kırmızı renkte, bir ateş oldu. 

Güneşle yıldız, ana oğuldu, 
Sekiz yıldızı, kana boğuldu, 
Biri baltayla, heman doğruldu, 
Ya Allah deyüp, ifriti boğdu. 

Ben harbederken, orta vatanda, 
Köyümde aceb neler olmuştu, 
Dokuz kardeşten, ifrit boganda : 
Acep oda mı, şimdi solmuştu. 

Ey bulut şimşek, kasirgalar aiz, 
Durun dinleyin, volkan gönlümü, 
Açıhn hemen, gösterin bir iz, 
Göreyim köyde, ölüm ünlü mü. 

Ey gök gubbeler, türkün yıldızı, 
Köy şehidinin, başı taçlı mı, 
Sen göster köyün, nerdedir izi, 
Görem anamın, gözü yaşlı mı. 

Durmaym gidin, ey rüzigirlar, 
Sağlık getirin, köyde yatandan, 
Ne olmüş babam, yeğit ağalar. 
Vatan uğrunda, canın satandan, 

Deyiniz oğlun : o koca Mehmed, ' 
Sizlere köye, İmdad gelecek, 
Ağzından çıkan, ya AUah Meded, 
Ateş olduğun, ispat edecek. 

Söyleyin oğlun, savaş içinde, 
Tufan kasırga, afatle eştir, 
Bilsinler her an, bu baş içinde : 
Görünen vatan, bana kardeştir, A~ 

İzmir Ozanı ULUG Çİ'f 

Hatıralar 
Ay gökyüzünde parlak bir pul gibi duruyor 
Küçücük dalgacıklar sahillere vuruyor 
Denizde kanat çırpan birkaç beyaz martı vari 

~ 

Pençerenin önünde yapayalnız kalınca 
Okşayıcı bir rüzgar geceye saz çalınca, 
Bende uykularından uyanır hatıralar... .,, 

B. Mehti ı<e•• 
00000000000000000000000001\00000000 ,, 

Bulgaristana Ana babaS~ 
inşaat ~ıelzemesi öldüren er.~ 

geln1ıyecek Belgıad ıo - su d• ~ 
Sofya 9 - Dün akşam Matino Peço na1111d• ~ 

toplanan kabine heyeti Bul- balta ile gece yar•5~11d~ 
garistana inşaat malzeme- sını ve babasını .01 ,. J""" 
sının hariçten gelmesinin tür. Bu cinayeti ıııır• 
men'i içjn karar vermiştir. mak için yapmıştır· 

Devlet demir yollarındıa:~ 
İdaremiz Eski Şehir atelyesi için usta torn~cıY~ e ~?r 

vardır. Taliplerin imtihanları yapılmak üzere şııJ!d1{11Jı I 
çalıştıkları yerlerden aldıkları bonservislerile dogru e , I 
ğıdlarını Mmet Mektebi şahadetnamelerini; Nufus ~o •• fı' 
Jik vesikalarını alarak İstanbulda Haydarpaşa işlet el~~ 
fettişliğine, lzmirde Alsancak atelyesi şefliğina lDiitd'-~ 
Haydarpaşada İzmirde imtihan olanların gOO Jı 

Eskişehire geldikleri zaman ikinci bir defa yapıl•;j 
handan sonra takrir olunacaktır. 933 - 1131 4 .. 7• 
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\ .Aalkı• Sul 1 11 Mayıs 

<YOLCULARA KOLAYLIK) 

E:lhamra • d İzmir Şekerciler çarşısında 20 numardaki imalathanemi 
SIDem&SID 8 lzmir Suluhan civarında 1 numaraya naklettiğimden saym 

Güven, çabukluk, temizlik 
Ayvalık, Dikili, Altınova, Edremid, Tire, Kula, Kony•, 

Salihli. Bu hatlara yolcu ve yük sevkiyatı 

ZİNET müşterilerimin sıparışlarını yeni adresime vermelerini sayğı-
Bu akşam 9 da larımla bildiririm. 

'T'ellı• turna Güzel .izn1ir bisk~vit ~abrikası sahibi 

garajından hergün muntazam ve emin bir surette otomobil, 

kamyon ve tenezzüblerle temin edilir. 

I 1 ~ Istanbullu lsmaıl Hakkı 
12 Mayıs salı akşamı 9 da )t lt*:lc*:lc~:lc:t:lc:t1c~bt~:t)bbfclfclt:lc)t:t>'::lc>t Sac Baştai 

Emniyet, sür'at, temizlik bu garajın en euslı hassalarıdır. 

Ş • • ~~ DOKTOR ~ , 
u ırın teyze ~ti A. Kemal Tonay » Yaloızbir süs değildir. Daha 

4i Sine ı )t B B k · l b l l l v >+ önemli olarak sağlığımızlada .!\ nıa arımızdan başka hiç bir yerde temsin u. a .terıyo og ve u aşı{, sa gın )t 
V 'l · k " 11 J u. ilgilidir. Onun için onları '."lıft~ erı mıy:ece tir )t hasta ı < ar n1ütehassısı rr 

-...,..,...~~::ıı:::ıı:::ıı:::ıı;ı ~~~::ıı;::ıı:~~ )t korumak iki taraflı borçtur. 
: ~ fC Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın- )t İ Ş T E 

~ 
~~...;;.;;:: 

-------------------

len g in kişesi 
"fürk Hava l{urunnı 

• 
~ı~••g;. •tın. . I.. Na On 
~t h~SI) İnden k. ıstıyorsanız hiç durmadan ( ZENGiN 
~Ola 1111ll de k d~ı~ bilet alınız. Bu .suretle hem yurdunuza 
r J ık 1 en ınız h' · l · ıtıt b· o nıak .. e ızmet etmış o ursunuz. Müşterılere 
ttltl ~ ılct satıl uzere günde on ve haftada elli kuruş tak-

t~t karar ır. Zengin kişesi birçok vatandaşlari zengin 
dres: 1-f "vke!nıiştir. 

u unıet caddesi Kemeralh karakol ittisalinde 
ZENGiN KIŞESI 

it ~-- .... 
lldyo Sahiplerine Müjde 

Parazitsiz rad
yo kullanmak 
veya radyonuzu 
tamir ettirmek 
isterseniz kat'i 
temina!lı " Yıl
dırım radyo 11 

müessesesine 
I~ . müracaat edi-

~I ~r hUkrırnet . niz. 
~~~ırn."' caddesı Hacı Sadullah otoli içinde. 

--~ :.- lll"•Qııı:ıq 
~ır~u-~:S:ı 1ı;~ı1;qıı .. ··ıflı~ıı•nıqııı"<ı1· ~'"'"•ın·"~11ı•·"•1J1:ıt1111'!!11ııı!!'ll ~ ''''"q111"'''~ 

~ ~. ~nk;·;:~·er;;;:·~~~~.~.~~ 
: ~t~iler c,;:ı:tn Çiftliği Fabrikası i!1 

S~11~ 't esı No. 5 - 1 (BONBİR) Amerikan Böfe CtJ 
•ıc B· SUPHI İZBUDAK . •• 

ıra Souk Ş Ç k . ı· d . [+] arap o ucuz cezıt ı san ovıç [•l!I 
~pek yakında açılıyor. et 

~~IP!..'<ıı ~,. ~ 1 

tC da 30 sayıh ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den )+ 
te akşam saat 6 ya kadar hastalarını kabuı eder. ,. Ferit Sa Suyu 
~ Müracaat eden hastalara yapılması liizımgekn sair 4'ıC Ç 
t( tahlilat ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- '1j size bunu kolayca temin eder 
t( lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- )+ KEPEGI YOK EDER 
t( sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 )t 
t<~'AC~:v;:,,::v;~~~~Jt:i:>S=~~Jf:~~:>p$J$JI:~~» Ddöküln1enin ()nüne > 

Yerli Türk sanayi n1anıu)fıtı Geçer 

Aasır sandalya 
Türk topraklarında yetişen Çavdar sazından yapılan ve 

yüzlerce ren,ber ve sanarkarımızın yetiştirdiği yerli milli 
Türk sanayi mamulatı hasır sandalyalara rağbet etmek mem
leketine ve Türk işçisine ve sanatkarına yardım ve hizmet 
etmek demektir. Bunun için pantolon yırtmaz serbest rahat 
ve on seneye garanti hasır sandalyelere rağbet ediniz. 

SAÇLARI UZATIR 
---oo---
M. Depo 

S. FER 1 T 

Şifa 
Toptan ve perakende satış İsmetpaşa Bulvar Zinet garaj ~ 

karşısında sandalyacı Muiz. Eczanesidir 
,iS~~~~·~ı~~~~~ ı~~ııııı;n~~~_;ııP;ıı~ıııı•;ıı..-.~~ıı;ıırı;.ııı "'.;ıt~~~~~~ıı:ıı~~~ıı:" 

~ lzmir Yü;~İvıensucatı 1 M'""'"A;d;;;ki~"'--ii;;'""t;k;itk;""": 
~ Türk A. Sirketinin i [+] s• •ki t t. 
1 Halkapınar Kunıaş Fabrikasının ~ '!~ iSi e : 1 Mevsim dolayısiyle yeni çıkardığı kumaşlar: ~ MPetro ~.laks ~ener masa ve tava~ la~haları •ı 
! Sa "' lam ~ [•] Motosıklet bısıklet - gramofon ve plak magazamda .. 

g ~ ftj her şeyi taksitle alabilirsiniz. + 
~ z ·ı P""Ufl'!!'11fJ1"11ıtı~ıı~tl"'!llP'"~I~ P;ıtP;111;'1~~.- ~ ~ ~ ~~ltı~~l~d.~d~ lıhdıllıhrld.hiılbıdl~~ :.: 

~ arı ~ Toptan ve perakende satış :yeri 
,, Ve Ucuzdur jlf Balcılar caddesi No. 156 ızmir 
~ Satış yerleri ~ J\ T •b !!l!!!!!!!!!!!!!!l!!!!! 
ııımıı Bilinci kordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. ~ 1 Ye c l 
~ Mimar Kemaleddin caddesinde Fahri Kandemir Oğlu ~~~ 
~~~~~~~~,h)~~~ 

J\lüşterilerine-gösterdiği kolaylık ve yaptığı; 

116. ·ı l tatlı rnuarnele ile 
l ·YJl rvon ar herkesin sevgisini 

'J kazanan 

kişesinden 21 inci 
tertib Tayyare pi
yango biletlerini 
almağı unutmayınız 
ğünkü: 

Milyonlar 
Kişesi 

bir çok yurddaşla
rımızı fakril zaru
retten kurtararak 
refah ve saadete 
kavuşturmuştur. 

ADRES: 
Keçeciler caddesi 134 numaralı milyonlar kişesi sahibi 

SADIK 

--------_ . .,.. ____________ _ 
FENNİ SÜNNETÇİ 

Emirler Çarşısı sünnet evi 
22 Numarada fenni olarak lzmirde ilk defa ve nümune 

olan sünnet evini küşat ettik. 
Çocuklarını sünnet ettirecek sayın halkın teşriflerini bek· 

leriz. Fakir ve öksüz çocuklar meccanen sünnet edilir. 
ALI ve HAKKI DARCAN 

EmE~EEMSf!l~S~~Ef!ErimEria 

m TA vv ARE: TE3İ;?N 
E BU GlJN 
f!1 2 büyük film birden 
~ Holivodun en guzel beşyüz kızı ve Amerika güzellik 
E kraliçelerinin iştirakile çevrilen senenin en zengin filmi 

~ Güzeller resmi geçidi 1 
~Enfes bir musiki, şayanı hayret revüler - tatlı bir mevzu 
~ bedii danslar - canlı tablolar 
~ Lilians Harvey ile Villi Fritsch'in beraber çevirdikieri • 
~ büyük Alman opereti • 

m Cürmü meşhud 
~ AYRICA: t;l 
~ F O I{ S ( Dünya ha vadisi eri ) § 
E ( Türkçe sözlü ) a 

m - SEANS SAATLERİ -
ti Her gün 15 ve 19 de Cürmü meşhut, 17 ve 21,15 de 
ti GüzelJer resmi heçidi Cumartesi Pazar günleri 13 de 
C;'2 Güzeller resmi geçidi ile başlar 

• .. • 
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Çok parlak geçti 
(Zafer) okulu fakir çocuk

ları menfaatine yapılan Ôde
miı tenezzühü çok parlak, 
çok neş'eli oldu. Tertip ·hey
yeti yolcuları memnun bırak
mak için elinden geleni yap· 
tı. Ödemişliler, Ödemiş be
lediyesi İzmirli konuklarını 
Türk milletine ve misafir 
perver Ödemiş halkına yakı
şır bir samimiyet ve kardaş· 
lık duyğusu ile karşıladı. 

K. S. K. Ödemişin Altı
nova takımı ile yaptığı maç
ta 3-1 gelip geldi. Altınova
lılar da gayat kuvvetli ve 
değerli bir oyun oynadığını 

herkes itiraf etti. 

Kır bekçilikleri 
la iv edildi 

1580 numaralı belediyeler 
kanununun 15 inci maddesi
nin 21 inci fıkrası ahkamı
nın tatbikine geçmiştir. Bu 
kanun maddesine göle köy
lere bağlı olmıyan ve bele
diye mıntakasına merbut bu
lunan tarla, bağ, behçeler 
belediye zabıtası tarafından 
muhafaza edilir. Bunu nazarı 
dikkate alan Burnuva bele
diyesi Hazirandan itibaren 
tatbik olunmak üzere Burnu· 
va mezruatını muhafaza için 
yirmi beşer lira maaşlı dört 
suvari zabıta mumuru tayin 
etmiştir. 

Kira için bıçaklı 

Kavga 
lzmirin Mersinli mahalle· 

sinde oturan Midillici Halil 
ile kiracısı bacacı Mehmet 
arasında oda kirası mesele
sinden dolayı çıkan kavga 
neticesinde bacaeı Mehmet 
Halilin çenesini kırmıştır. Ca
rih tevkif edilmiş mecruh ta 
hastaneye naklolunmuştur. 

Yumurta yükseliyor 
Bugüulerde yumurtanının 

bükseldiği görülüyor. Sebe· 
bide Bazı Avrupa hükumet
lerine yumurta ihracatı baş
ladığıdır. 

Polis maaşları 
Polis maaşlarının artması 

hakkındaki kararar yeni po· 
lis teşkilatının tatbiki ile 
beraber icra edileceği İstan
buldan bildiriliyor. 

1\lanisa Kaınyon 
Facıası 

Bornova • Manisa yolunda 
devrilen kamyonda ağır ve 
hafif yaralanan on kişiden 
Clördü ağırdır. Memleket has 
tanesinde teavi!ediliyorlar. 

+ ····-·--

Hinden bur' 
Şinıali J\nıerikaya ;30 

yolcu ile uçtu 
Berfin 10 - Alman Ajan

sından :3 
Hindenburg balonu bir 

tecrübe yapmak için elli kişi 
ile hareket etmiştir. Polot
luk vazifesini doktor Ekener 
ve ytlzbaşı Lenman taahhüt 
ettiler. Elli yolcudan başka 
pek çok posta hamuleside 
almıştır. 

Sarayların iç O}'Unlarından 
bir örnek daha 

İstanbul 11 Mısır kıralı birinci vesikanın sahteliği 
Fuadın vasiyetnamesini havi anlaşılmış ve gürültü bir kat 
zarf meclise açık olarak gel· daha artmıştır. 
diğinden ve bu zarfta çıkan Bunun üzerıne istifaya mec 
niyabet meclisi listesinin bur kalan Ali Mahir paşa 
bambaşka bir şey görülme- kabinesi yerine Vafd partisi 
sinden dolayı çıkan gürilltü 

başkanı Nehas paşa kabineyi 
üzerine kendini suçlu mev-

teşkil etmiştir. 
kiinde göre başvekil Ali Vasiyetnameyi tebdile ce· 
Sahir paşa kabinesi müte-
veffa Kıral Fuadın im· saret edenler hakkında yeni 
zasını taşıyan vesikayi kabine kanunu takibat niye-
meydana çıkarması üzerine tindedir. 

--------.. 00 .. --------

Şimendifer grevi kalktı 
Atina 10 (A.A) - Selanin şimendifer amelesinin işlerine 

tekrar başladığı ve tenvirat ve ekmek hitmetleri temin edil
diği bildirilmiştir. 

• 
in önü şehitliği töreni 

Bozük 10 (A.A) - C. H. Partisinin oncülüğü ile İnönü 
şehitliği töreni bugün saat 10,30 da Bursa, Eskişehir Soguk 
Bilecek, İnönü ve yakın köylerde·n katılan binlerce yurdda· 
şın huzuru İle yapıldı. Heyet adına çelenkler kondu. Büyük 
zaferlere aid hatıralar naklile günü canlandıran söylevler 
verildi ve ölüler tekdis edildi. 

Milletler cemiyeti lazım, fakat 
İslah edildikten sonra 

Cenevre, 10 (A.A) - Yedi bitaraf devlet müzakereleri
ni bitirmişlerdir. Neşredilen bir tebliğde bu devletlerin 
Milletler cemiyetinin lüzumuna kani ve fakat islihat yapma
sı lüzumun kabul etmekte oldukları bildirilmektedir. Gerek 
bu islğhatın şekli ve gerek zecri tedbirlerin devamı mese
lesinde noktai nazarlarla başka başkadır. Buna binaen Ha
beş meslesinde bir intizar siyasası takip etmeye karar ve
rilmiştir. Habeşistan ilhakı acayip bir intiba ve hayret uyan· 
dırmıştır. Bu duruma şimdiden sarih bir hal çaresi bulunma
lıdır. 

-------------------------------oo------------------------------------~ 

Ankete devam Italyanın ne 
Ediyoruz 

- Baştarafı 1 incide -
dan mükemmel kamyon gi· 
rip çıkabilirdi. Şu gördüğü

nüz odalar günden güne 
viranlaşıyor. Hanın içinde 
15 dane esnaf kaldı. Onlar 
yarın obürgün kapatacaklar. 
İş yok. İşte vaziyet meydan· 
da. 11 

Otomobil parçacısı Meh
med diyor ki : 

" - Azizim kamyonlar bu
radan gittiği günden beri 
bizim işlerimiz dürdu. Çok 
fena haldeyiz. Geçenlerde 
buraya Evkaf müdüıü geldi. 
Halimizi anlattık. Han ira
dından düştü harab oluyor 
dedik şurada topu topu 15 
kadar esnaf kaldık. Kan ağ
lıyoruz. 4 Lira dükkan kira
sını güç bela ile tedarik 
edebiliyoruz. İşsizlikten deli 
gibiyiz. Şaşdık kaldık. 

Bu hanın arka kapısından 
pek güzel kamyon girib çı
kar. Diğer hanlarda böyle 
müsaid kapı yoktur. Burası 
hükümete çok yakındır. Hü
mette işi olanlar işlerini bi
tirdikten sonra yakıncacık 
binip gidiyordu. 

Bir de siz yazın bu hali
mizi büyüklerimize duyorun 
belki derdimize bir çare bu
lunur. Yoksa biz günden 
güne' bu bina gibi harap ol
maktayız. ,, 

Salepçioğlu hanında oto· 
mobil döşemecisi Kerim Cey· 
lan şöyliyor: 

- Kamyonların buradan 
kaldırılması bize büyük zarar 

kazandığı belli 
değildir 

-Baştarafı 1 inci sayfada
.. Eğer ltalyaya karşı şimdi
den zecri tedbirler tatbik 
olunmazsa ltalyan futvhatı 
t !vali edecektir. Afrikada 
doğacak olan bu tehlike Av-
rupayada olaşacakbr ,~ diyen
ler de vardır. Maamafih in· 
gilizler lta)yanların henüz ne 
kazandığı, yahud ne kazana· 
cağı belli olmadığı kanaatin
dedirler. 
İTALYA YENİ BİR HAR
BA MI HAZlRLANıYOR? 

İstanbul 11 (Özel) - Mus
solininin ordulara, hava kuv
vetlerine, deniz kuvvetlerine 
büyük bir sefer için hazır 
olmaları hakkında verdiği 
emri Avrupa gazetelerinin 
bazıları bugün Cenevrede 
toplanacak olan Uluslar sos
yetesine bir tehdid gibi te-
lakki ediyorlar. İtalya bütün 
Habeşistana sahih için, tak
sime uğramağa mahkum 
olan Habeşistandan başka 
komşulara, yahud namzed.-
lere pay vermemek için or· 
talığa yeni bir harba hazır
landığı gösterisini yaptığı 
zannediliyor. 
"""""""' ~ ~ ............. "'""""""' --------
lar verdi. İşlerimiz durdu. Şu 
dükkana 15 lira veriyorum. 
Şimdi 3 lirayı bile zor teda
rik edebiliyoruz. Basmanede 
müsaid dükkin yoktur. bu
rada oturmıya meçburuz. Bu-
rada da lkaldıkça günden 
güne zarar ediyoruz. Bizim 
işimiz seyyarcılığada gelmez. 
İşte böyle çırpın1p duruyo· 
ruz. Zaten halimiz meydanda. 

i Komünistlerin 
Dileği Olnuyacak 
Atina 10 (A.A) - Atina 

ajansı bildiriyor: 
Komünist meb'usları, mec

lisi toplanmıya çağırılması 
hakkındaki taleplerinin ka· 
bul edilmiyeceği anlaşılmak· 
tadır. Zira bu taleb şimdi 
meri nizama muhaliftir. -----·-·----

Çaldaris 
An1ele sınıfı ile 

Atina 10 (A.A) :- Atina 
Ajansından : 

Bay Çaldaris amele sınıfına 
mütemayil olmakla beraber 
nizam ve asayişin muhafa· 
zası için hükumete müzahe
ret edeceğini bildirmiş ve 
ameleye sükun muhafazasını 
tavsiye etmiştir. 

Bay Eden 
Cenevrede 

Cenevre 10 (A.A) - Bay 
Eden buraya gelmiştir. 

Habeş 
iparatoru tahtı ıçın 

Londra lO(Radyo) - İtal· 
yan gazetelerinin Habeş im
para toruuun ani bir surette 
kaçmasından bahisle bu su
retle Habeş üstündeki haki
miyet hakkını da kaybetti
ğinden bahsetmesine karşı 
buradaki gazetelerin bazıları 
cevab veriyorlar ve ezcümle 
diyorlar ki: Habeş impara
toru Habeşistanı terketti 
fakat imparatorluktan fera· 
gat etmedi. Üstüne gelmek
te olan bir tehlike karşısın

da durarak Adis·Ababanın 
anahtarlarını Badoglioya 
teslim edinceye kadar bek
liyemezdi. 

Henüz 
bulunmadı 
İstanbul 11 - Adis-Aba

badakı maslahatgüzarımızın 
kargaşalıkta gaybolan kız 
kardaşı henüz bulunmamış

tır. 
• 
ispanyanın 

\reni Cun1hur l~eisi 
Paris 10 (Radyo) - Mad

ridden alınan sob haberlere 
göre, bay Azana 754 reyle 
Reisicumhur seçilmiştir. ___ .... __ _ 
İsveç askeri 
heyeti v,eldi 
Cibuti 10 - Havas Ajan· 

sından: 

Evvelki akşam bir İsveç 
askeri heyeti ile bir çok İs· 
veç zabiti buradan Adis-A
babaya geçmiştir. 

İki Senegal 
Bölüğü Adis-1\babada 

Cibuti 10 - Havaç ajan
sından: Fransız sefarethane
sile ecnebileri muhafaza için 
Adis-Ababaya iki Fransız 
Senegal bölüğü geımiştir. 

Adis-Ababada ne oldukları 
belli olmıyan 7 Fransız ile 
2 Belçıkahyı aramak üzere 
bu bölüklerden biri memur 
edilmiştir. 

1 s kele t le 1 

Kuyus~ 
Yazan: MARSEL ALLEN -P 

-L-u-.. s_y_e_n_R_n_d_v_a-zi-y-et_i_ç_o_k_i-im-it-s-iz-g-ört11İf 

başlamıştı 
- Kendi kedine kapan- 1 mi ? Diye bildi. ~ 

mış olan ağır ıska rayı bu V ~ adamakıUı ~erse et• f 
karanlıkta açmağa muvaffak oldugundan oldugu Y 
olabilecek miyim? Karanlıkta ğıldı . e ~ 
kilidin mekanizmesini taban- Biraz sonra, eUerı~e b' 
ca ile kırabilecek miyim ? kelepçe takıldığını -,_ 
Ne olursa olsun ıskaraya ka· kuvvetli adamın k~P~ 
dar çıkmalıyım, Diye düşün- sırtlayarak dar ınerd~;J 
dü. çıkmağa başladığını 

Merdivenleri, karaıılıkta el - 7 -
yardımile çıkarken olduğu Feci bir g~~ ,f 
yerde durmak mecburiyetin· Lüsyen Rud keodı•~tı fi 
de kaldı. Ve: diği vakit etrafına b• 1 ti'; - lskara açıldı. Nasıl _ Neredeyim acab• 1 
açıldı; açıldığına şüphe yok. İskelet imalithanesiod• fdl 
Açıldı, tekrar düştü ve ka- Up uzun yatırılınıt 0 .~; 
pandı. Bu muhakkak! Dedi. yerde gözlerine ilk f~ 

Biraz daha ihtiyatlı hare· şey mahud kuru k:a, 
ketlerle çıktı. Hem çıkıyor, dolu dolap oldu. Bil • ,l. 
hem de ıskaraya kadar kaç miklerı ağrıyordu. ~uo f, 
ayak merdiven kaldığını he· men kalkmak istedı. ı' 
sablamağa çalışıyordu. bu zaman bileklerin~ iP 

Fakat ne kadar merdi Ten k l l · d birisiO e epçe erın en .. ,dO. 
bulunduğunu hesablamağa rulmuş olduğun~. ~o ce -
vakit bulamadan iki elin Kelepçeleri gor~ll • . 
gırtlağına sarıldığını anladı, rayı bütün tefsilatıle · 
mukavemet etmek istedi. getirebildi. Kaplı~ k: 
Fakat taarruz eden adam bastırmış ve ellerıoe dl 
arkasından gelmiş ve gırla- vurarak buraya sırtıO 
ğına fena halde yapışmış karmıştı. . ef 
idi. Kendisini aşağı doğru Lüsyen yalnız bari t 
ve biUün kuvvetile çeki- yamıyordu: Hazır fır~ .. 

d. 'ol r 
yordu. geçmişken ken ısı b 

Lüsyen vaziyeti çok ümit- öldürmemiş, yabud ısriflİ 1 
siz görmiye başlamişb. Ba rinde alup götürme kıı f 
Sırada, korkunç ve boğuk Lüsyen bütün alktı• 
bir ses: toplayarak ayağa k., 

- Hükmüm altındasın ar- kat birdenbire oJdui" 
tık! diye bağırdı. Ve meçhul mıhlandı, kaldı ! .. 1~!o 

d d .. nko1~ 
mutaarrız Lüsyenin kafasını e, yer e, yuz 511 • 
dıvara vurarak: mış bir adam vardı. fi 

- Teslim oluyo musun, hiç hareket yaP1111!1~ b';I 
yoksa olmıyor musun? Diye rafında bir kan go 
sordu. gelmiştir. 

Lüsyen, çok feci bir vazi- Bu maktul adalP 
yet altında ancak: kimdi ? ~~ 

~0 .. ~S~en;oös0in~d;;e~ğlCilooe>0e>OCıooe>0exxı-00A~r:>ekJCla"'•
1

...-

Yılan vücutlu 
- Baş tarafı 1 incide -
Delikanlı memurları da ya

nına alarak sevdiği kızın 
ailesine belediye reisinin ar-
zusunu söylemiştir. Bunun 
üzerine kız delikanlı ile ev
lenmiştir. • 

Aradan altı ay geçmiş 
delikanlı bir sabah karı
sını evde bulamamış ara-

mış, taramış nihayet kadının 
civar çiftliklerden birinde 
bir delikanlı ile kucak ku· 
cağa olduğunu görmüştür. 
Bu iğrenç manzara karşısın
da çileden çıkan delikanlı 

yerden aldığı bir taşla karı· 

sının ve aşıkının kafasını 
ezmiştir. 

Şimdi genç kızın ailesi 
Belediye reisi aleyhine bir 

• • eııi
lngınter .. ~~ 
Hindistan ve kret; 

Asya yollari teh ~ 
Belgrad 10 Prog:~itİ 

t~s~nin Londı a uıu 8 
. ,J 

dırıyor: . Jllj.I 
d·se•1 

Habeşistan hi 1 "'ti, 
· . . · alt 

efkarı umumısını ,p ~ 
miştir. Hükumet ., rb1't" / 
altındadır. Bu ağlkll;ıot 
rarsız ve şerefle JI 
yol arıyor. . 12 

· ·k· et• · lngiltere hiı uın yet ~I 
kendi ve Uluslar 501 fi ıf 
şerefini gözetıniyor· ti0iO ~ 
Akdenizdeki menfa• .,il~J 

1 •• e ~ kaç gün evve ısın e' , 
tebeddüle uğraaı••• f''' Ji 
sile de meşgul olu Jı'f. 
kaç gün evvelisin~i1'' ') 
Akdenizden bahset ~ i'ı 
zet~ler bugün aı.~;jSt'~ 
bu meseleyi l-lı oıO t~J 

zarar ve ziyan davası açmış küçük Asya yoll•'~i;iılıl"J 
bulunuyorlarmış! ke karşısında !' .~ 

• • • • ~ile söyliyorla~· Bı~llll~ 
24 Avrupalı ıngiltere bugun .. ''ı " 

1 d 111UO ~p:, 
O
••Jdu•• karşı o an uru el' 

ğiştirmiş, lüzunıuO 'J ~ 
Havaz Ajan- aleyhinde Alın•0 p.1111" / Cibuti 10 

sından: 
Adis·Ababada yapılan ka

rışıklıklarda 24 Avrupalının 
öldürüldüğü tesbit edilmiştir. 
Bu kurmanlar kamilen Rum 

kazanmak için 
1 

tı1''f' 
cemilekir bir P0 e _,.-;1 
~~--~6' 

" ad•" 17" ğazalarını yagın f ,d' 
mak için muda a 

ve Ermenidirler. Bunlar ma- nanlardır. ~ 
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