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ALTINCI !YIL Sahib, NepiyatAmirl ~· 
_!!o. 2787 Bqmabarrlri 

C11111artesı· a 1 e s ı· SIRRI SANLI 16 ldarelaane: lzmirde Biriacl 
~la yıs ı 936 Beyler Sokatmu 

~t tLEFON 3 50 3 (Halkm Sesi) Matbaımü 
~ ( 100 ) Para H A K K 1 N s E s 1 D 1 R Buılllllfbr 

''"~ Jıııı..z AL DURUM 
lltiJte Rusya da Japonya da~ Hazırlanıyor Maltada büyük 
rıteyJe de İtalyaya B b ••oo•• ••d f 

an okumıya • • • • •th . . k. b mu a aa ma-
jl~y~b~~~~!ıanda har· ır ırını ı am ıçın a a- nevralan 
~if•·ı •ıladığı günden h ld l l Londra 16 (Radyo) Mal--'"""'~ Ylb 1 t t ta kıyılarında büyük müda-

~~ , .. ~ılbid.enngg;~~yest:::~ a l e en e e a ıvor ar faa man1evraları başhkyor. Bu .... ~" 'J manevre ere orada i kara 
"~ Çtp111 ır vaziyette birbi- OO•+oo askerleri, donanma ve tay· 

'11 Yordu. Fakat balya J S l R 1000 yareler iştirak edeceklerdir. tttı~ •• lllllvaffakiyeti elde aponya ovve usyanın tayyaresile 
""tled İOllra yani bu mil· d • it 1 d •kA t d. Tayyare 
t~~- ~ bfiJtereye siperlik enıza 1 arın an şı aye e ıyor ~~ •beşistan ortadan lstanbul 16 (Özel) - Ja· tehdidini ileri sürmeğe baş- biye Nazırının verdiği cevab Sinemasında 
~. t.a~•tdan çekildikten ponlar Rusların anlaşma tek- ladı. Bu gayri müsaid şartlar Pek manalıdır. __ 
ı-r~ r ere ile İtalya ta- lifini Japonyada hüküm SÜ· dahilinde bir ademi tecavüz Bu cevabda Harbiye Na- oONYANıN EN CANA

VAR ADAMı .• • tf._,•r1!ı . karşıya kaldı- ren askeri nufuzun tesiri muahedesi imzası mümkün zırı Japon askerinin Şimali 
~~eliti ç01 ~ru galibiyetinin altında reddetliler. Bundan olmadığını bildirdi. Çinde toplanması ne Şimali 
~ hkarı'drın neş'e içinde kuşkulanan Rusya bazı ted- . Nankınde11 alman haberler Çinin istiklalini ihlal ve ne 
"liliz . aıı koşuyor. birler almağa başladı. Bu ıse Japon baş kumandanının de buradaki ecnebi menfaa· 

~L;ı llyaa t' tedbialer Japonya için bir Mançulrnda ve Moğolistan tine mütecavüz telakki edil-
:'Jli içı.d e ı, soğuk kan- ı k ~et •'~ eıa pazarlıklıgw ı He hazırlık vesilesi teşkil etti. sınır arında i kuvvetlerini miyeceğini söylemiştir ve 

demiştir ki: "'"-·-·· qqıfb Japonlar kendi hazırlıkla- günden güne artırmekta bu-
~11· r. Bu yüzden l d '-lfır ı11 · rını mazur göstermek için un uğunu bildirmektedir. '"'in b fundiye kadar Rusyanın Sıbıryada büyük JAPON ASKERLERi NE-
~ '41e Ütün tehditlu İn tahşidatda bulunduğunu bin REDE TOPL~NIYOR? 
~ 4-hi :b .. kiiçük bir aksi kadar Rus harb tayyaresinin İstanbul 16 (Özel) - Ja-
L. 'ota Dl\ ogurauyordu. Fa- ş· r ç· d k' j 

" Hereydeki karışıklıklar 

dolayısile Japonya buna lü
zum görmüştür. Bu garizon
ların takviyesi Japonya, Şi
mali Çin ve Mançuri arasın 
daki münasebetlerin de dü-

~. ~:1'1 blerde)ngiliz dev- her hangi bir dakikada Ja- ponyanın ıma ı ın e ı a-
""'l .1_ ... •rı 1 pon •ehirlerini yakmag" a pon askerinin gü. rıd .. en güne 

._. ı. ' ngiliz gazete- y 1 d k d ~ "'11aı I' . amade olduklarını Viladivos- arttırı masm an şı ayet e en zeleceği ümidini vermekte-

~ ~~~=~:b~::f:~~~~ ~:il!ma;~:~.:ı~:pl;:~~ı~:::~ ~~ 
~ terde, Maltada bu- ~;~; k~ndisine me;d;.: . - -

,ı... ıı.r· Amiralı Sir okuyacak her kuvvete siliih· Mehmedin küllahını Ahmede, 
.... ~~a karıı açıkca ları ne mabiyente olursa ol· ı_~ • Ve diyor ki: sun, karşı geımege hazıraır.,, Alaa.a•'-·'J:.~ lc.ü1Ja hını V ~live 
~ ~';.,e d~nanması bü· Bu amiralin ağzından çı· • d• ki 11 ~ llı111ı denızlerin hürri· kan bu sözler, lngilterenin gıy ırme e meşen uz 
"- •ltifeai:~oza ettiği gibi de aç.ıktan açığa İtalyaya Btı a" conunda l(en1e~~:ı;;na benden de -elveda! 
I t•p•ttk bundan sonra meydan okuduğunu göstedi- J oJ 

'-" t.J~, br. ğine göre, Akdeniz hakimi- Diin bir arkadaşımla beraber 

1 

hem de hükiimete olan ver-
itt!'-ll •it ~u~~nda hey' eti, yeti yüzünden hasil olan, birlikte anketimizle alakadar gi borçlarımızı seve seve vak-
,._ tta·'•nı ııtediği kadar ltalyan-lngiliz gerğinliğinin esnafın derdine ortak olmak tinde veriyorduk. Fakat ' ııa,;• lngiltere donan· çok fena neticeler doğurması için Kemeraltmın cidden ten· ne zaman otomobiller hanlar-
~ edilemez. Do- da muhtemeldir. halaşan caddesinden ağır dan kaldırıldı, bizim de işi· 

S:ILoz adımlarla ilerliyoruz.. Çok miz berbat oldu. Kazancımız 
~ÖŞESI: tenha bir lokantanın önünde azaldığından işçilerimi çıkar-
Q ~ L K R A S J N D A f dtırduk. Burası Bolu tokan- dım. Şimdi iki kişi fazla bile ...........::, A •••• tası .. içeride bir kişi yemek geliyor. 

-~---------~--- d k Muntazaman verdiğimiz 
Muharriri: Şark Filozofu HlDA YET KEŞFi yiyor. Bir kişi e mar a say-

b.............., _ 
1 

O _ nıakla meşgul. Bunun Jokan- vergileri veremez olduk. Şu-
~111 ..... ı:--- ta sahibi olduğu ensesinden rada en fazla günde 8-10 
~'lCİ R •d v b• b J belli idi. Yanına yaklaştım. liralık alış veriş yapıyoruz. 

'V,ltt'l Bfl &g&DıD lr U UŞU Anketin suallerinden bir da· 8-10 lirayı; kasaba mı vere· 
t.~lrİlld1eeB eıki imparatorluk başlar, bütün deliklerdeki nesini sordum. Sualim şu idi: lim, ekmekçiye mi, sebzeci-
~ bir ••mabanede meş- fareler dama dolar, Raşid - Otomobillerin bu han- ye mi, işçilere mi yoksa mü· 
ltdı. eıellci Raıid ağa ağa da eline bir sopa alarak !ardan kaldırılması yüzünden kelef olduğumuz vergilere 
\'il'Qai sabaha kadar önüne gelen kar mı ettiniz, zarar mı? mi? Şaşırdık kaldık. Şimdi-
~ • ;tuz kadar kiracı küçük büyük fareleri patlatır Tam bu sırada dükkana Hamidin külahını Ahmede 
~:r 1• Gece samanları bu suretle damı bir müddet birisi girdi. Mehmed usta Ahmedin külahını Mehmede Sil gizlice yemlikten için sıçanlardan kurtarır. bu zatla uzun uzun konnştu. kiydiriyoruz. 
~ ~lldan canı sıkılan Şimdi Raşid ağa sağ olsa Sonradan öğrendiğimize gö- Zaten yemeklerden birşey 
S ç ~r tedbire baş vur- idi, sinek tutmak için esnafa re bu zat bir kazanç vergisi kazanmıyoruz. Üstelik bir de 
~~tel tti~ Çeıid fakaları pat tavsiye edilen sinek kapanın- tahsildarı imiş. Usta işini belediyenin (nizamname mu-
~~~ lcaıe bucağa ~er- dan daha pratik bir alet bitirdikten sonra dedi ki: cibince) istediği sıhhi mas-
• ' )t tı. Kurnaz sıçanlar keşfetmiş olurdu. - Otomobiller hanlarda rafları maalesef yapamadı-

til>t ,~e tutulan balıklar Şark Filozofu iken 10-12 kişi çalıştırıyor- ğımız için mahcup kalıyo uz 
li\ll al ıoı !!. HiDAYET KEŞFi dum. Hem biz kazanıyorduk, -Arkası 4 üncüde -

'-'-~ la, her OOQOOOOOOOOOCIOOOOcoooooooooooo • 
l.l; •ffalc ol ne yaptıysa R • • • J • 
• tedbir •mamııtı. Bir gün esımlı Dünya Hadise erı 
~tt deliii •ldına gelir.. O Geçen sene Ki-
,.:•lc )( 

11 •izına bilyük yelde yapılan yel-
~ r, Ç:k:

1
.kendisi de bir kenli yarışları pek 

~ cltliltt;~r, kkocaman bir büyük bir muvaf-
~ lire f çı ar çıkmaz fakiyet kazanmış-
~. ~ ak yarı belinden tı. Bu yıl da oliaı-
'ltt l\.Uyru .. ~ ~iPie k gunun altına piyad müsabaka-
1.ı-• Gatn. •rabiber doldu- ları başlarken gene 
._. 'lllden d 
~ tGıeı e pamukla Kiyelde daha bü· 
t ••tir. •ıkııtırarak fareyi yük mikyasta bir '"t deli ib' yelkenli müsaba-

4 lilt ı ı canı yandıkça kası yapılacaktır. 
ten obı' d ı·.. Kl' b h' ltn n r e ıge.. ışemiz u mü ım 

•• ç k fareleri de ısır- yanıa yapılan ha-
~lannı yakma;a zırbkları tespit etmektedir. 

tJ~~ki.rizn,'- ___ , manyatizm, 
akılları durduran harikalar 
ve fen mucizeleri gösteren 
Türk ruhiyat profösörü bay 

Tevfik Özcan. 

•••• 
Çocuklan bot· 
muıvene 

at••"f 1 _ .......... -...... -
Kadını ttevdi, evlendi 
ve kadının çocuklannı 

öldürdü 
lngilterede tlyler .,.rtlcl 

bir cinayet olm&lflar. HldiH 
tudur: Lonclra cival'llMla Flid 
isminde bir yenle oturmakta 
olan Ruvlaa bir m&ddet ev• 
vel Elizabet iıminde ..... 
bir kadınla tu11mııtır. Ka· 
dın duldur ve iki çocap 
büsierın'! ""'= 7""8- •·•'
rağmen kadın çocuklanam 
saadeti için adamın izdi.aç 

- Sonu 4 incide -

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

Haydi biz aç kaldık bari lstan-
buldaki kardeşlerimizin 

karnı doysun •• 

O zmir Güzel Sanatlar Birliği Reiıi Bay .Hikmet, ba• 
dan Bay Bekir ve Bay Cavid gazetemıze ılnderdlk· 

leri bir mektubda diyorlar ki: 
"Bizler çok nüfuslu ailelerimizi müzik ıanata ile ıeçüuli· 

ririz. İzmirin her balosunda, her resmi ziyafetinde ve dn• 
resinde şimdiye kadar hep bizler çalardık. Ve ıenelik ıe
çimimizi yazları kazandığımız beş on kuruıla temin ederdilk. 

Hükumetimiz, bizim gibi küçük ıanat erbabmı ecnelli 
. rekabetinden kurtarmak ve bizleri himaye etmek için bir 
kaç sene evvel bir kanun neşretti. Bu kanun T&rldyeaht 
hiç bir gazinosunda, bannda, baloıunda Ecnebi ~~ 
çalmasını yasak etti. Şimdi ötreniyoruz ki ıerti ıçin ~ 
üç ay evvelinden Macaristandan Şehir ıazinoaaa Ecaelai 
muzikacılar getiriliyor. Bu suretle senelerden beri çalclıtımaz 
Şehir gazinosundan koğularak işsiz gGçstlz, ekmek paruu 
kalmış oluyoruz. 

Kanunun en açık himayesine rağmen Macar çaltıalar 
nosıl getiriliyor. Eğer gelen çalğılar bir iki ~onser vermek 
üıere gelmiş müstesna ve beynelmilel artisler olsaydı kua
nun istisnası içine girebilirdi. Bu ecnebiler glDlerce ve 
aylarca r.. her gece çalacaklarına göre doğrudu cloi••J• 
kanunun hükümleri ayak altına alınmış oluyor. 

Bir an için bizim Şehir kazinosunda senelerdenberi ÇÜf
maklığımıza rağmen halkı tatmin etmediğimizi fanedelim. 
Getirtilen çalğıcılar ayarında lzmizde san'atkir bulamadı
ğını da kabul edelim. İstanbuldaki arkadatlanmız da ba· 
lardan aşağı mı idi? 

Biz İzmirdeki Türkler aç kaldığımıza g.Sre biç olmaua 
lstanbuldaki Türklerin karnı doysa idi ne olurdu? Ba kuu• 
na uyğun olmıyan hareketten dolaya alikadar makamlana 
dikkat gözünü çekmenizi rica ederiz •.. ,, 

BALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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Bayan ··~ 

AKIL 
-Sırrıya- ~ r-J"(ı-...... ..,...._, 

Niçin Cen1iJ, kendi karını da tanın1ıyor musun? 
Cemil onu öpmek istedi. kadının kırılan gururunun 

Fakat kadın : yaşları değildi. 
- Tuvaletimi buruştur- - Niçin Cemil, dedi. Ken-

mak mı istiyorsun ? di karıoı da tanımıyormu· 
Diye sordu. O güldü : sun, arbk ? 
- Ah, fitan Mayis. Amma Ozaman genç kadına dik-

beni hep böyle opalamıya· katle baktı : 
caksınız ya ? - Vallahi, dedi, karım 

Kadının bakışlarında temin olduğunu unutmuştum. 
eden bir cevab vardı. Genç kadının tebessümü 

Yemek salonuna inerler- davetkardı : 
ken Cemilin nabızları şid- - Bu unutkanlığını biraz· 
detle ahyordu. cık daha devam ettirebilir-

Bu nasıl bir akşam yemeği din, diye düşünmiyor musun? 
olmuştu! O şimdiye kadar Diye sordu. Seslmodistreden 
ne ziyafetlerde bulunmamıştı? çıktığın zaman ben eve, süt 
Amma, yıllardanberi böyle neneye birkaç gün gelmiye-
bir macer~ ile tatlılaşanını ceğimi telefon etmiştim. 
bilmiyordu. Hiç bir mehtab Cemil yavaş yavaş ona 
bu kadar harıkulide güzel, doğru yurudu. 
biç bir deniz bu kadar es- _ Budala t Bak ne kadar 
rarh ve şirin; hiç bir musiki, taze bir kadınmış o... Bun-
bu akşamki kadar dalgalı ve on iki sene evvel evlenmiş, 
sihirkar olmamıştı. iki çocuğu da olduğunu hiç 

Nihayet tekrar hususi da- zanneder misin? .. 
irelerinde yalnız bulundular. Leyla kocasının kollarına 

Cemil kollarını uzattı ve tekrar girdi. 
genç kadın kendini bunlar Cemil Dedi, işte Mayis! 
içine atar gibi sokuldu. Gü- ( SON ) 
zel çizgili, tatlı dudaklar ~·~ 
kendininkilere dokundu. Bun
lara çoktanberi, ta Leylinın 
aşkına kendini bütünlüğüyle 
verdiği zamandanberi tecrü
be etmediği bir hararetle 
yapıştı. 

Fransa 
İtalya:ya ihtiyat tavsi

ye edivor 
ol "' 

Rama - Resmi mahfeller-

( Halkm Seti ) 

ı 
Hindistanda 

(Habeş günü 
~Yapıldı 

Kalküte 14 Royter 
Royter ajans•ndan: Burada 
İtalya aleyhinde beş toplantı 
yapılmıştır. Toplantılar Ma
yısın dokuzuncu günü 11Ha
beş günü,, olarak seçilmiş 
olmak itibarile o gün namı
na yapılmıştır. Toplantılara 

Hind kangresi reisi Panta
did başkanlık yapmıştır. Bu 
toplantıların peşinde de: 

Hindistanın uluslar sosyetesi 
nezdinde teşebbüste buluna
rak Habeş meselesindeki 

muvaffllkiyetsizliğin göz önü
ne konması kararlaştırılmış· 

tır. Ayni zamanda İtalyan 
konsoloshanesi önünde gös-

teriler yapılmıştır. Polis işe 

müdahale etmiştir. 

---oo---
Himzetçi yi 
Sevn1iş, Karısını 
Zehirlemiş ! .. 

Bulgaristanın Tırova kasa
bas111da zengin otelci Çiro
vonkof, sevdiği hizmetci Ko-

neva ile evlenebilmek için 
kansını zehirlemiştir. Karının 

içkisine bir toz katarak öl
dürmüştür. 

Kan kocanın son gdnlerde 
araları iyi olmadığını bilen 
zabıta bundan şüphe etmiş 

Çirovunkofu tevkif etmiştir. . ............. ~ 
den öğrendiğine göre Fran
sız ltalyaya Habeşistanı ilhak 
işinde ihtiyatlı davranmasım 
tavsiye etmiştir. 

Moskova 
Beyneln1ilcl Satranç 

müsabakası 
5 Mayısta Moskovada baş

lamış olan beynelmilel sat-
ranç müsabakalarına meş· 
hur dünya şampiyonlarından 
Kapablanka, Lasker, Flor, 
LilientaJ ve Avusturya şam
piyonu Eliskazes iştirak et
mektedir. 

Sovyetler birliği tarafından 
da bu müsabakalara Botvin
nik, Kan, Levenfiş, Lagozin 
ve Rioumin girmişlerdir. Mü-
sabakalaıın tesbit edilmiş 
olan şartlarına göre her 
oyuncu bütün rakiplariJe 
ikişer oyun oynayacak ve 
netice umumi puvan tasnifi 
üzerine meydana çıkacaktir. 

Diller üzerinde 
Tetkikler 

Sovyetler birliği ilim Aka
demisinin Müsteşrikler Gru-
bu son yıllar zarfında Kaf
kasya, Pamir, Orta Şark ve 
Ortc Afrikada dilleri hak
kında oralara yollanan heyet
lerin topladıkları ilmi mate
rieller üzerinde tetkikatını 
bitirmiş ve çalışmaları neti-
cesini kitaplar halinde orta
ya koymuştur. Bu meyanda 
Profesör Genikonun Lizgin 
dili hak~indakki eseri, Pro-
fesör Zarubinin Pamir dille
ri hakkındaki eseri, Profesör 
Molovun Garbi Çinde Gansu 
eyaletinde oturan Sarı Uy
gurların dili hakkındki eseri 
neşrolunmuştur. Afrikada o
turan. Bantuların dili ve Ha· 
beşistandaki Amhar ve Tig
re halklarının dilleri hakkın
daki eserler de basılmakta

dır. 

~~~--~-------------------~-Leyla! 

evlat doğuran bir kadının 
kocasıydı. Öyle bir kadın ki 
ona büyük, inanlı bir sada
katla bağlı idi. Okadar ki 
Cemil de ona sadakatinden 
hiç bir zaman ,şüphe etme
mişti. Yarabbi! bir kadın, 
hizmetçi, mektep, çocuk 
beslemesi meselelerile Cenk
Jeştiği zaman nasıl istersiniz
ki bütün düşüncesi yalnız 
öpüşme olsun! 

ı1·1;öZüMöZE-·C:;ARPAN····yAZiLA·a·1 ' : 

Leylaya karşı, kendisini 
seven ve kendisinin sevdiği 
Leylaya karşı ne fena bir 
oyun oynıyordu böyle! Evet, 

o, Leylayı seviyordu. O hiç 
bir zaman başkasını sevme
mişti. Hiç bir zaman baş
kas~nı sevemezdi. Hiç bir 
zaman başkasını sevmek is
temezdi. 

Boynungitleyen sehhar dö
ğümü kırdı. Solgun yüzünü 
Maisin ateşli yanan yanak
larından çekti; ondan uzak
laştı. Elini sargılı başına gö
türdü: · 

- Abdal ! Diye söylendi. 
Size ne söyliyeceğimi bilmi
yorum. Bugün bana bir kam· 
yon çarptı ve sanıyorum ki 
beni sersem etti. Benim bu· 
rada sizinle beraber olmağa 
hakkım yok. Benim hiçbir 
yerde karımdan başka biç 
kimse ile beraber olmağa 
hakkım yok. 

Dedi ve sesi yükseldi: 
- Ben ona dönmeliyim. 

Doğru ona gideceğim. Sizi 
buraya getirmemeli idim, 
Beni affedin ... 

Genç kadın: 
- Peki, niçin ? Diye sordu. 

Sesinde yaşlar titriyordu; 
ve, ganbi şu ki bu yaşlar, 
hiç de hakarete uğnyan bir 

........................................ 0 ................................... . 

Cenevrede azasının kendine karşı, gerek ı şebbüsünün çoktan iflas et-
kendisin azasına karşı olan miş olduğunu ileri shrerek, 

1..,4 onsey toplantısında teahbüdlerini mümkün olduğu Milletler Cemiyetini kurtar-
llftJ Baron Aloisi iki teb- kadar korumak ve korutmak- mak fikrini müdafaa etmek-

liğde bulunmuştur: Biri, kon- tır. tedirler. Acaba bu, nasıl bir 

sey ruznamesinde Habeşis- Gerçi buhran zaferden kurtuluş olabilir? İtalya kra-
tan meselesinin bulunmasına sonra Habeşistam İtalya'ya Jı , Habeşistan imparatoru 
İtalya'nın muhalif olduğu, ilhak etmekle başlanmış de· ünvamni almıştır. Bu ünvanı 
diğeri, Volde Marya'mın, ğildir. Buhran, ilk zecri ted- geri aldırmak için Avrupa-
hükümetsiz ve hükümdarsız birler harbı menetmediği an- lılar ne yarım ada nede ka-
bir memleketin delegesi sı- }aşıldıktan sonra, bu tedbir- nal ötesine ordular göndere-
fatıle toplantıda bulunmağa leri şiddetlendirmek kararı cek değildir. Meseleyi sürün-
hakkı olmadığıdır. verilmediği zaman kendini cemede bırakarak, zecri ted-

Konsey azası, ittifak ile, göstermiştir. Laval _ Hor tek- birleri ne zamano kadar de-
Baron Aloisi'nin iki itirazı- lifini tecavüzü mükafatlan- vam ettirmek imkanı vardır? 
nı da reddedmiştir. dırmak telakki eden Millet- balyadan ancak zavahiri 

Bunun manası, ltalya'nın ler Cemiyeti, azaları arasm- kurtar~r birkaç vaid alarak 
Habeşistan'dan eser kalma· da dayanışma olmamak ve- meseleye halledilmiş gözüyle 
dığı iddiasına, Milletler Ce· ya bir Avrupa harp tehlikesi bakmayı kafi görenler bu-
miyeti tarafından iştirak edil- ihtimali olmak yüzünden te- Junaüak mıdır? Cenevre ve 
memesi olmasıdır. cavüzü cezalandırmak teşeb- Romanın karşılıklı mukave-

Müzakerler, 15 hazirana hüsünde ileri gitmemiştir. metlerinin enternasyonal po-
calmıştır. Demek ki zecri Ozamandanberi Milletler Ce- Jitil,a alemindeki akisleri ne 
tedbirler daha bir ay devam miyetinin rölü menfi idi. Fa· olabilir? 
edecektir. Bu sırada dikkat k db' ı · 'dd Yakaları bekliyelim. An-

at zecri te ır erı şı et- cak daima bir esas fikrin edilece noktalardan biri, Le
on Blum'un şimdiki hükume
tin Cenvre'de alacağı karar· 
lar hakkında mesuliyet ka
bul etmemekte olduğunu bil
dirmesidir. Diğeri, zecri ted
birler safının, ne askerii za
fer, ne de Roma gösterileri 
karşısında sanıldığı kadar 
gevşemiş olmasıdı. 

İtalyanlara göre Afrika'da 
Habeşistan'ın kendisi kalma
mışsa da meselesi Cenevre
de karışık ehemmiyetini mü
bafaza etmektedir. 52 mil
letin müdahalesinden maksat 
ilk zecri tedbirlerle harbı 
zorlaştırmak kafi gelmezse. 
harbı menedecek yeni ted
birler almak, hulasa, gerek 

lendirmiyen cemiyet azaları, üstünde duralım: Milletler 
ancak üç tarafı [Cenevre'yi, 

Cemiyetin kendi meselesi, Roma'yı ve Adisababa'yı] 
dünya barışının ve milletler 

memr.un edecek bir uzlaş· cemiyetinin meselesi olarak 
mayı kabul edebileceğini i- ortaya atılmıştır. Habeşistan 
lan etmekten geri durma- davası ile birlikte veya on-
mışlardw. Şimdi İtalya üç dan ayrı bu meselenin hal-
taraftan birinill yok olduğu- lolunması zaruret haline gel-
nu söylemekte ve Milletler 
cemiyetinin müdahalesi bu 
yok olnn taraf lehine oldu
ğu için, onun vazifesinin de 
nihayet bulduğunu iddia et· 
mektedir. 

Önümüzdeki bir aym hi· 
diseleri ile, Cenevre'de va
ziyetin bundan sonraki inki
şaflarını bütün dünya merak
la takip edecektir. Bazıları 
Habeşistanı kurtarmak te-

miştir. 
Ve hal münakaşaları sıra

s1nda bazı taraflarda öldüğü 
söy1 enen cemiyete sun 'i bir 
teneffüs vermeğe çalışmak 
değil, birçok taraflarda yaşa-
ması · arzu olunan bu mües
seseye tabii hayat imkanları 
ve şartları aramak doğru 
olur. 

Falih Rıfkı Atay 

" Ulus " 

Lüsyen müdüre, 
- Civardaki müessese ve 

mağazalar sahihlerinin isim 
cedveli vardır, değilmi? Diye 
sordu 

- Evet. 
- Şu halde Dominikin 

Trusen adresini bulalım. 
- Bir saniyelik bir iş ! 
Müdür yanındaki memura 

cedvele bakmasını emretti. 
Memur cedvele baktı, bir 
daha baktı ve sonra ; 

- Böyle bir isim cedvelde 
yok. Bu Mösyö ne iş yap
maktadır? 

- İskeletçilik! 
- Ne dediniz? 
- fskeletçi! cesetleri satın 

alır ve iskelet imal eder. 
- Cesetler mi? iskeletler 

mi? Fakat ben bunlardan 
biç bir şey anlamıyorum. 
Böyle bir san'atın mevcudi
yetinden ilk defa olarak 
haber alıyorum. 

Bu defe müdür müdahale 
etti ve: 

- Fakat, dedi. Mösyönün 
sözlerine büyük bir ehem
miyet vermek lazımdır. Çün· 
kü bu mösyö Lüsyen Rud, 
İhtiyar Rudun oğludur. Bu 
baba ve oğul en mahir zabı
ta memurlarındandırlar. Mu
hitimizde cesed mübayaa 
eden bir kimse yok mudur? 

- Hayır.. Sonra böyle 
bir sanat var mıdır?. Onn 
da bilnıiyoru.n. 

Lüsyen: 

- Mosyöler, dedi. Söıle
rime azami bir ehemmiyet 
vermenizi rica ederim, çün
kü ortada babamın hayatı 
mevzuu bahistir. Bankanın 
kasasını nehirden çıkardığı-

Selin iğin 
l{anh vak'ası nasıl 

oldu? 
Belgrad 15- Pravda ga

zetesinin Selanik muhabiri
nin verdiği malumata göre 
Selanik vak'ası şöyle olmuş· 
tur: Ayın sekizinci akşamı 
hükumet mensucat ve kun· 
duracıJar amelesinin grevini 
halli düşünürken umumi 
grev ini olarak ilin edilmiş
tir. Bu greve şimendiferciler, 
tramvaycılar, şoförler de işti· 
rak etmiş ve Makedonyada 
bütün nakliye vasıtaları dur
muştur. 

Bunun üzerine polis ve as
kerler de amirlerinden fev
kalade emirler almış işi 
teskine koyulmuştu. Sokak
lara mitralyözler, top~ar ve 
tanklar yerleştirilmişti. Gün- · 
düz öğlenden evvel 10 bin 
kadar amele Eğnat sokağını 
sarmıştı. Birkaç sokak daha 
kuşatılmıştı. Artık silah ses· 
leri lbaşlamış, mıtralyözler 
işliyor, top sesleri inliyor, 
hatta arada sırada rüver 
patlamaları da kulağa çar
pıyordu. Bu suretle amelenin 
sokak başlarına yaptıkları 
tel örğüler sökülmüş, amele 
on ölü, em yaralı ve 150 
hafif yaralı bırakarak dağıl· 
mışlardı. 

G e ce on bin kadar ame
le üçüncü kolordu dairesine 

16 M•Y:!!--

-~ 
Jıf 

mızdanberi ne suretle ça 

tığımız size anlabyor~P1· b•· 
Lüsyen bunun üzerııı:kle" 

şindan geçenleri, gördu 
rini birer birer an!attı·. ı:ı:ı0' 

Lüsyenin söyledıklerı ,k· 
dürü hayretler içinde bır 
tı; ve: a1'İ'1ı> 

- Bravo! deei. 1-1 ·ııi· 
poJJJI 

var; baban sağdır: . fsıl• 
kin çürüme dairesınde ·di "e 
bulduğu cesod, baban 1, b\I 
tabii sağdı ! Fakat . ~·:,.,1• 
civarda bir iskelet aınılı de 
mıyoruz. Dominik Tr:useıı dit 

eııe 
yoktur. Burada on s ıatı 

E.. buıı 
bulunuyorum. ger d•" 
Lüsyen Rud'un ağzı~ ol· 
duymasaydım, bir bar• Jr 
duğuna hükmedecektıttl·d,İ' 
kelet amili.. " Çürütme ıtO" . . ıı ,, 
resi ! . ,, Hem de ~arısı eyJel 
beğinde! Vakıa boyl~ ! dl' 
olabilir, amm... ParısıP 
şında 1 jdİi 

Lüsyen de bu fikir de keıı' 
gözlerile gördüğü halde 1'l' 
disi bile · bunlara inan;:o\11' , 

müşkülat çekiyordu. h•"'" 
için Doininiğin de I<•P ~e 

d ., o• adamlarından ol u~u 
50

yfe' 
sarhoşlukla fazla soz 
diğine hükmetti. Ve: k bit 

- Burada yapaca k d•' 
itimiz yoktur. Vakit ço utJ11' 
ve naziktir. Hemen çü~1'i1''t 
dairesine giderek ta ye~e 
yapmalıyız. Ancak bu sa 5uıı• babamın bu iskelet koyu ~ti' 

1 • d' v • • nasıl ~ 
naıu m ıgını ve di· 
ğını ögreneceğim.. De f•~•t 

Evet haklısınız. d•'' 
çok gizli hareket ıazııPbite 
Polis efendi, uzakt~ıı .

1 
rııe' 

refakat edecek on sıvık ..,ı· 
mur verınız. Bu yer uıa 
dır, M. Lüsyen ? ,,,,.. 

-Arkası"~ 

Baltılc 
5
, 

Hükun1etleri ve ~}ll 
la r sosyetesı ıı 

rııde 
Belgrad 15 - Ta 1 bO' 

b'ld0 'ld' v • .. Ba)tı1' r:c ı ırı ıgıne gore v' 
kumetlerini teşkil ede~oııf' 
tonya, Litvanya ve L0 ti~ 
dış bakanları toplan• d• 
uluslar sosyetesi bak1'111ııt 

ııı•Ş 
yeniden tetkikat yap bet 
ve sulhun idamesi ve .. ıs ·o .. 
memleketin istiklali içi sre' 

. l far so .• müessır çare u us gel' 
tesi olduğuna kanaat tefe 

rerek aralarında sosYe ,et' 
sadık kalmağa karar etfe' 
mişlcrdir. Bu hiikOıJl tJeJJ' 
Avrupada sulhun kuY"e dııı't 
mesi için Sosyeteye 1'' 
lahit görmüşlerdir. , 

ı.et 
hücum etmişler fakat .~1~~f k" tU.., ler tarafından pus ur 
lerdir. . b~ 

Ferdası sabahley•;eıeS~ 
ceryana matbuat 'bit il'1 

de katılmış ancak ıı~·e' 
gazete çıkabilmişti. 1'~ 50' 

ler, lokantalar kapaııııı~ .. ııse~ 
··ru .. 

kaklarda kimseler go . de'{ 
olmuştu. Yalnız asker• t•'' 
riyeler geziyor, her )>lltt~1, tahtı temine alınınıŞı ıııob1 

bazı yerlerde zirhli ?to rJeb' 
ler de yerleştiriloıitt•· .. ıeriJJe 
usların teşebbüsü u ş ,~· 
ortalık sükunete var~;;r d' 
kerler yerlerine po!ıs dit· 
vazifelerine dönmüş er 
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1 lc-~>t·:Jt:t~st: ECZACI BAŞI S. FERiT 

·; DOKTOR ı Y AGSIZ TUVALET KREMi 
A. Kemal Tonay 

Bakteriyolog ve bulaşık, salğın 
hastalıklar mütehassısı 

Basmahane istuyonu karşısındaki Dibek ıokak baıın· r 8Jiidnz jti=~;~a 
Bu akıam 9 da l 

da 30 saııJı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den 
akşam saat 6 ya kadar bastalannı kabul eder. 

Müracaat eden hutalara yapılması lizımgeleıı sair tC 
M tahlilit ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- '!J 

Sen Dul 
Y •rın gündilz matine 4,30 da 

~
)t lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene· i 

sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 
41(~~~,.q;~~-~ 

ÇARDAŞ 
~ Yerli 1 .. ürk sanayi man1ulatı 

Yarın akşamı 9 da 

'"-.,..Deniz havası 
i Hasır sandalya 

tiıaede talebe zabit ve muallimlere salon 
~ 50 KURUŞTUR 

111•111ızdan başka hiç bir yerde temsil 
J)G Verilmiyecektir 

ll)'a 
nın geceler güneşi çok dayanaklı 

,. 

1 

4 6=i~~~~~ssJ~ 
~ 0 nkara Birası R~ 
a._~•c.%Z:?" Çiftliği Fabrikası ı:~ 
."'it l ı SNUo. 5 • 1 (BONBIR) Amerikan Böfe ftı 

"' 8ir PHI IZBUDAK f+j 
• S ~k Şarap Çok ucuz cezitli ıandoviç 1:1~ 

e yakında açılıyor. t. 
•ıı:--;•.şı~ ~ llıi'ıiiıı--.lıilıııı-..ı+.:W,,.0ı•.e.ıı:.~_.,.s,b•e•ATıı:ıı t. 

~~~be Mutahassısı 
~~~S be e tanın- lhtiliflı heaabları bal ve 

lll11tabaı· b .. bir -a ususı ders kabul eder taı· 

~ -ueııeı•· d 
L 'Yhıı b • ra a oturanlara muhabere 
" " lllU a • lil 0 1 d • •e "•Par. usu ı e ers verır. 

"' ~ç kaııun- HALKIN SESi Gazeteıin· 
td er tutar ve de mubuebe mutaba11ısı 
aq;~· kantık adreıine mektubla milracaat. 

Defa - 15 

Türk topraklarında yetişen Çavdar sazından yapılan ve 
yilzlerce ren ,ber ve sanarkirımızın 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 ediniı. 

Toptan ve perakende satış İsmetpaşa Bulvar Zinet garaj 
karşısında sandalyacı Muiz. 

Leke, çil, buruşuk, kınşık brakmaz yüzil biltllD ıençlik 
zarafetiyle sıhhi ve fenni ıekilde korur, besler 

M. Depo S. Ferit Şifa eczanesi 

ıs~~~~.~:~~~~~ içenler bilirler 
&!! lzmır Yun Mensucatı 1 Neş'enizi, hayatınızın zevkini. sıhhatınızın 
1 Türk A. Sirketinin daimi surette korunmasını temin edecek ancak 
~ Halkapınar Kumaş Fabrikasının 
1 Mevsim dolayısiyle yeni çıkardığı kumaşlar: Yüksel, Kabadavı ve Billur 
Sağlam 1 rakdandır. 

Zarif ~ 

S t
Ve U

1 
~uzdur 1 r·A;d:·~:kizii::~k!dti~ 

a iŞ yer erı 1 [t e· ·kı t 
• Birinci kordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. ~ [t iSi e 
• Mimar Kemaleddin caddesinde Fahri Kandemir Oğlu s ı· Petro Maks Fener masa ve tavan lambalan 
~~rr~~U~I~~~~~~~ : Motosiklet bisiklet - gramofoıt. ve plak mliazamcla 

l\1üşterilerine~gösterdiği kolaylık ve yaptığı 

'/18.•ı l tatlı muamele ile 
I ·Yll rvon ar herkesin sevgisini 
. ~ kazanan 

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

Milyonlar 
Kişesi 

bir çok yurddaıla· 
nmızı fakril zaru· 
retten kurtararak 
refah ve saadete 
kavuıturmuıtur. 

ADRES: 
Keçeciler caddesi 134 numaralı milyonlar kjıeıi sahibi 

HAYRI AKDÔLEK 

Aydınlılar 
Okusun 

Bakkaliye ve mısırcıbğa 
ait ihtiyaçlarınızı en ııcuz, 
pazarlıksız aldanmadan ala
cağını1 yer: 

Aydın: Gazi Bulvarı No. 
20 Bakkal Htıınn Ttıkel ve 
otlu Hilmi Tllkel ticaretha· 
nesidir. 

Bir kız çocuk 
bağışlanacak 

iki aylık, tombul, gilr btız 
bir kız ç~cuğunun annesi 
yavrusunan bayatını temin 
edemediiinden bir aileye 
bağıılamak istiyor. Böyle bir 
yavruyu yetiıtirmek yabud 
evlad edinmek istiyenler 
matbaa ı• eı.inler. 

t her ıeyi taksitle alabilirainiz. 
~~~~~ ··~--ı::.ıı::.ıı:..:.ıı:.b~I:..~ liiiılllıiiillliiilAli._ 

Toptan ve perakende satış yeri 
Balcılar caddesi No. 156 ızmir 

Necib: 
SADIK 

------------------------------------------~ 

FENNi SUNNETCI 
Enıirler Çarşısı sünnet evi 

22 Numarada fenni olarak Jzmirde ilk defa •e •im
olan sünnet evini kilpt ettik. 

Çocuklannı stlnnet ettirecek ıayın balkın tepifleriai b6· 
leriz. Fakir ve ökallz çocuklar meccanen llbmet edilir. 

TAYYARE: 

ALI ve HAKKI DARCAN 

TELEFON 
3151 

8 BU GUN 
CI Bu haftadan itibaren yaz tarifesine batladık. Her gla 

ve her seansta fiatler 15 • 20 • 30 KURUŞTUR 

Bu hafta her rOn Tevfı·k o··zcan tarafın~ 
21,15 seansında manyatilm, 

Fakirizm, Spirizim ve Telepati numaralan 
Fiatler: 30 .- 40 - 50 kuruttur 

Buglln ıaat 15-19 ITTO Esrarh çöllerde ıeçea Da· 
ıeanaında tirash bir q9' macerul 

Ayşe • ıbrahim Molla • Mehmet Y uuf - CamiU. Bert • 
Simone Beriau gibı Fransız ve Arap artiıtleriaİD filimle • 

Saat 13-17 G•• il • •d seansında uze er resmı geçı 1 
• Amerika gilzellik kraliçelerinin ve befyllz fllzel oyunca 

kızın ittirakile yapılan fevkalide mabtepm ve bir hafta 
biiyilk bir muvaffakiyet kazanan film devam edecektir. 

A rica: Miki Karikatür komik 
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Banka Komerçiyale 
yana; Banka eli Roma, Doy
çe Oriyent bank (Dresder 
bank şubesi); Osmanlı ban· 
kası, SeJinik bankası, Tür
kiye iş bankası, Türkiye Zı
raat bankası lzmir şubeleri 
18 mayıs 1936 tarihinden 
31 ağustos 1936 tarihine ka
dar gişelerini aşağıda yazılı 
saatlerde açik bulunduracak
lardır. 

8.30 dan 12.30 a kadar 
Cumartesi günleri 8.30 dan 

12 ye kadar. 

VaJi Ankara'ya 
Gidiyor 

Vali Fazlı Güleç, pazar· 
tesi günü Ankara'ya gide
cektir. Bu seyahatin sebebi 
vilayetin yeni yıl bütçesi ve 
muhtelif işleridir. Vekaletler 
nezdinde muhtelif teşebbüs
lerde bulunacaktır. Bu seya
hatin bir hafta süreceği tah
min edi1iyor. Bu seyahatte 
valiye sıhhat müdürü doktor 
Cevdet Saracoğlununda re
fakat etmesi muhtemeldir. 

Tayyare ia nesi 
meselesi 

Yüzde ikiye çıkarılmış 
olan tayyare ianesi varidati
nin hüsnü idaresi için vilayet 
Ticaret odalarından istenilen 
ikişer murahhas gelmişler ve 
dünden itibaren toplanmağa 
başlamıftır. 

Ekmek fiati 
Belediyece yapılan tetkik

lerde un fiatlarının vaziyeti 
nazarı dikkate alınarak ikin· 
ci nevi ekmeğin fiatine 25 
santim zam yapılmıştır. bu
günden itibaren ikinci nevi 
ekmek, 8,25 kuruştan satıla
caktır. 

Deve tüvü istiyorlar 
Almanya'dan bir firma, 

şehrimiz Türkefisine müra
catla Almanya piyasasında 
fazla mıktarda devetüyünün 
aranmakta olduğunu bildir-

miş ve mıntakamızda ihraç 
edilebilecek kadar devetüyü 
isıihaal edilip edilmediği ve 
fiatın neden ibaret olduğunu 
sormvştur. 

Seyyah geliyor 
Fransız bandıralı Şamplon 

vapuru yakinda liman1mıza 
gelecek ve bu vapurla .ge
lecek olrn 200 seyyah, Efes 
ve bergama harabelerini zi
yaret edeceklerdir. Dün Ji
man1mıza gelen Fransız Teo
fil Gotye vapuru ile muhte
lif tebea1ı kırk seyyah şeh
rimizi gezmişlerdir. 

Garib doJandırıcılık 
lkiçeşmelik Dündar soka

ğında garib bir dolandırıcılık 
oldu. Buradan geçen İsmai
lin önüne çıkan biri: 

- Müezzin efendi, bizim 
kereste tüccarı öldü. Vasi
yeti var. Devir yapılacak. 
Kırk lira dağıtılacak. Bu ev
de toplanılacak. Diyerek 18 
numaralı evi göstermiş ve 
sözüne devam etmiş: 

- Ben de elli lira var. 
Bana on lira ver elliği sana 
vereyim sen dağıt diyerek 
on lira almış savuşmuştur. 
Zabıta takib ediyor, 

Lehistan kabinesi istifa etti 1 Almanya 
Varşova 15 (A.A) - Kabine bu akşam saat 17 de top: Durmadan hazırlanıyor 

lanarak istifaya karar vermiş ve başbakan Kasyal Rasfokı İstanbul 16 (Özel) - Bü-
kabinenin istifasını cumur reisine vermiştir. tün tekziblere rağmen Al-

• fngifiz dı~ bakanı memnun manya R~n.deki durumunu 
~ . kuvvetlendırıyor. Bu mesele 

Londra 15 (A.A) - Parısten dönen Eden orada Leoo h kk d F d t b 
, kk d h' b' .. 1 . t" a ın a ransa a eşe -Blom ile yaptığı müliaat ha ın a ıç ırşey soy ememış ır. b". l . . t 1. tt' . 

k 1 
. . . b" us erını eva ı e ırıyor. 

Flanden ile yaptığı mülakattan ço memnunıyet . verıcı ır 
ceryan aımış olduğu iyi malumat aıan mahafilde söyıenmak- Negüsün Yeni 
tedir. Köşk Ü 
İstanbul-Ankara ve İzmir Kudüs 15 (Radyo) - Sa-

tayyare Seferleri bık Sudan Adliye Nazırı be
yin köşkü Haile Selasiyenin 

lstanbul 15 (Özel) - Ankara ile İstanbul arasında tay- ikametine tahsis edilmiştir. 
yare seferlerine 25 Mayısta başlanacaktır. Necaşinin ailesi bugün köş-

Hazırlanan tarifeye göre, İstanbul-Ankara arasında seya· ke yerleşmiştir. 
hat ücreti 22 lira olacaktır. Bir yolcu, parasız olarak bera· 
berinde 15 kilo ağırlığında eşya taşıyabilecek ve fazlası 
için kilo başına 22 kuruş verecektir. Seyahat bir saat 55 
dakika sürecektir. 

İstanbul ile İzmir arasındaki seferlere da bir Haziran 
başlanması kararlaştırılmıştır. ' 

Habeş askerleri zehirli gazı 
Allah attı sanmış 

İstanbu 15 (Özel) - Habeş imparatoru, İngiliz gazeteci
lerini kabul etmiş ve İtalyanların zehirli gaz kullanmasından 
şikayet etmiştir. Necaji: 

- Halk ve askerim bunu Allağın gadabı sandı ve birbir-
lerini öldürmeğe başladı. Demiştir. 

Tapu, kadastro ve verv.i 
kanunları 

lstanbul 15 (Özel)- Kamutay bugün Refet Canıtezin 
başbakahğında yaptığı toplantıda, yeni maliye teşkilatı ka· 
nnnu layihasını müzakereye başlamıştır. 

Bu kanuna göre iki müsteşarlık ihdas edilmiştir. Tapu ve 
kadastro işlori ayrı ayrı teşkilatlarla idare edilecek, vergi 
tetkik bürosunun teşkilatı genişletilecektir. 

İngiltere İtalyaya karşı 
harekete gelsinmiş ! 

Londra 15 - (Radyo) - İngiliz işçi partisi lideri İtalya
ya kerşı zecri tedb rlerin arttırılmasını, İtalyaya yalnız, ya
hud ki müttefiklerimizle saldıralım. Diyor sonra da küçük 
devletleri bu ittifaka almak, onları hilllayesiz bırakmamak 
mütaliasını ortaya sürüyor. 

Alman-J_apon-Italyan dostluğu 
İstanbul 16 (Ozel) - Rusyanın Fransa ile olan ittifaka 

ve küçük itlaf ve Balkan ittafaklarının da bu büyük itilaf 
ile olan bağlılıklarına mukabil Alman-Japon- İtalya arasında 
bir hususi konuşma ceryanları anlaşılıyor. Bu mesele bil
hassa Fransanın gözüne çarpmaktadır. 

Almanya-lngiltere(arasında da 
gizli konuşmalar 

Berlin 15 (A.A)- Hitlerin lngiliz Büyük elçisi ile yaptığı 
görüşmede bir İngiliz devlet adamının Berlini ziyaret im
kanı da mevzuubahsoiduğu zannedilmektedir. 
0000000000•00 

Akdeniz paktı· Mussolinin 
Londra 15 (A.A) - Son 

iki gün içinde Cenevrede 
Yugoslavya, Yunanistan ve 
ve Türkiyenin teşebbüsü· ü
zerine bir Akdeniz paktı 
imzası mevzuubahs edilmiştir. 
Bundan maksat Fransa ve 
İngilterenin iştiraki olmak
sızın bir karşılıklı yardım 

paktına varmaktır. ___ _.,,_......_ 

~lalivc 1'1enıurlarının ., 

İmtihanları 
Maliye memurlarının her 

sene yapılan terfi imtihanları 
Maliye Vekaletinin emrile 
dün vilayet salonunda yapıl
mıştır. Terfi imtihanlna 12 
maliye memuru girmiştir. 

Varidat ve hukuk işleri 
müdürleri imtihan heyetini 
teşkil ediyorlardı. 

Sözleri •• 
İstanbul 16 (Özel) - Mus

solini "Maten,, gazetesinin 
muhabirine beyanatta bulu
nurken ezcümle demiştir ki: 

" Habeşistanın ilhakı kat'i· 
dir. Esasen dünyanın en bü
yük imparatorluğu da bu 
gibi kuvvet vasitalariyle ka
zanılmıştır. ,, 

İngiltere 
Tavassut ediyor 

Berlin 15 (Radyo) - Ber· 
linar Tağbilit gazetesine gö· 
re İngiltere Fransa ile Al
manya arasında tavassud 
başlamıştır. Bu tavassutun 
neticesinin uğurlu olacağı 

ümidi kuvvetlidir. Sabah ga· 
~etelerinin hepside bu ümidi 
besliyorlar. 

Eroin 
Yakalandı 

İstanbul, 15 (Özel) - İs
tanbul zabıtası, Heybeliada
da faaliyette bulunan bir E
ro\n fabrikası meydana çı
karmıştır. bu fabrikayı idare 
ettikleri tesbit olunan bir Al
man ile bir Yahudi doktor 
yakalanmıştır. 

Negüsün 
Tayyareleri 

Roma 15 (Radyo) - Po
polo gazetesinin yazdığına 
göre, Haile Selasiyeye aid 
dört tayyare Adis • Ababa 
civarındaki bir ormanda bu· 
lumuştur. Bu tayyarelerden 
biri, vaktile İtalya tarafından 
Negüse hediye edilen tayya
redir. 

Yugoslavya 
iç bakanıııın 

sözleri 
Belgrad - İç b'akanı bay 

Kroşaç Slovenyanın merkezi 
olan Livinan şehrinde söyle
diği bir nutukta bütün siyasi 
hadiseleri sayarken Avustur· 
ya hakkında şu sözleri de
miştir: 

"Avusturya günden güne 
silahlanıyor. Bu da Almanya· 
ya karşı kendisini korumak 
içindir. Bu küçük Avustur
yanın büyük Almanyanın 
karşısında nasıl durabilece
ği düşünü lecek bir mesele· 
dir. Görülüyor ki bir ~milletin 
azlığı kendisi için bir tehli
kedir. Binaennaleyh siz İslo
vanyalılar bunu göz önüne 
alınız da Yugoslavyadanl ay· 
rılmak hayalinden doğacak 
tehlükeleri gürünüz. Binanna
leyh bizim dahili siyasetimi· 
zin hedefi birleşmek, bir 
büyük kuvvet teşkil etmek
tir. Bu da hapimizin menafii 
icabıdır.,, 

Romanya kralı 
Fransız sefaretinde 
Bükreş - Havas ajansın

dan: Romanya krah Karol 
Bükreşte bulunan Fransız 
Generalı Franse Deepereyi 
şerefine bir ziyafet vermiştir. 
Ziyafette veliahd ve Fransız 
elçisi bulunmuştur. Bu mü· 
nasebetle kral da Fransız 

sefaretinde verilen bu ziya· 
fete gitmiştir. Kralın bir se
farethaneye gitmesi ilk defa 
vaki olmuştur. 

canavar adamı 1 -Başta~alı _ 1 iı 
Otomobıllerın bur 

- Baştarafı 1 incide - nıp Basmahaneye -
teklifini reddetmiştir. Bunun baştan başa pi ~ ~ 
üzerine Ruvlan araya bir durgunluk getirdi. 80 .,,,J 
vasıta koyarak kadına ken· hükumet önünden ~ 
disinin çok z,engin olduiu kadar olan her ~ 
kanaatini "uyandırmağa mu- ranna oldu. Ba•~ fi•~ 
vaffak olmuştur. Genç adam 15 esnaf iş · yapabıliY5 ";J.. 
kadına, çocuklara hakiki bir kat burada belki 11

14 
___ _ 

baba olacağını da söyledik- itsizlikten kırılıyor. gı 
ten sonra kadını razı etmiş zararma çalışıyorul· ~ 
düğün yapılmış ve evlenmiş- kendi malım oloıa9' 
)erdir. de çoktan yolcu idik~ 

Karı koca, bal ayı seyati- m a f i h v a z i Y e.b l 
ne çıkmışlardır. Avdetlerin· zararımıza devam edi ~ 
de Elisabet yeni kocasının ıe 8 senedir emakt•tl .. 
mali vaziyetinin kendisine duğum KemeraltıD• 
söylendiği gibi çıkmadığını benden de elveda! .. ,. 

. b• 
anlamış. Kemeraltı ticarı 

Avdet ettikten birkaç gün dan işsiz bir haldedir• 
aonra Ruvla, Viriin ve Keti eli kolu bağlı oturuY: 
ismindeki çocukları~görmeğe lar birer ahıra döDlll 
tahammül edemediğini, fev· deler tenhalaşmıştır· 
kalade sevdiği karısının mi· yalvarıyor. Buralar•. 
zisi kendisini daima kıskan· şeref ve hayat ve 
dırdığı için çocukların leyli istiyor· 1 .,. 

Lu.'tfu"' A,KS _ v __.,, bir mektebe verilmesi lazım __.-
geldiğini, zaten terbiyeleri 
için bunun zaruri olduğunu 

söylemeğe başlamıştır. 

Nihayet günün birinde Lon· 
dranın en asıl ailelerinin ço
cuklarını gönderdikleri bir 
kız mektebi:müdiresiyle mu
tabık kaldığını ve burada 
çocukları fevkalade tahsil ve 
terbiyelerine itina edileceğini 
anfatmış.j 

Zavallı kadın çar naçar, 
bu işe razı olmuş, ve göz 
yaşları arasında çocukları 

üveği babalarına teslim ede
rek Londraya yollanmıştır. 

O akşam Ruvlan karısına 
bir takım masallar uydur· 
muştur. Güya, mektebin mü
diresi kızları bir ana şefka
tile kabul etmiş ve çocukla· 
rın sıhhat ve tahsillerine çok 
itina edeceğini söylemiş, Eli
zabet her gün olduğu gibi 
gazeteyi okurken gözlerine 
şu satırlar ilişmiştir : 

" Taymis nehrinde boğu" 
larak atılmış iki çocuk cese• 
di bulunmuştur. ,, 

Y a11nın da altında bir de 
resim vardı. 

Felaketzede anne derhal 
Londraya gitmiş kızlarının 
bulunduğu mektebi aramış 
fakat böyle bir mektebin 
mevcut olmadığını öğrenmiş, 
kocasının bir cinayet işledi
ğinden şüphelenmeğe başla
mış ve heman polise giderek 
şüphelerini anlatmıştır. Za
Lıta kadıoı : morga gönder
miş orada cesetleri teşhis 
etmiş ve düşüp bayılmıştır. 

Bu arada polis Ruvlanı yaka-
lamış ve herif hemen ilk 
isticvabında cinayetini itiraf 
ederek, karısının eski koca· 
sından iki çocuğu olmasına 
tahammül edemediğin', ço· 
cukları boğduktan sonra 
bağlayıp nehre attığı cesed 
)erin suyun üzerine çıkma· 
maları için ayaklarına taş 
bağladığını, cinayeti çocuk
ların babalarından kalan ve 
Elisabet tarafından kendisi-
le evlendikten sonra çocuk· 
ların üzerine yapılan servete 
konmak istediği için işledi· 

Aydın~B9'İ 
Şehidler ihtıf 
Aydın 15 (Özel) ~ib 

mızda Uşak şehidlerl 
öndeden tasarlanan P dl 
mucibince saat ıo,30 
hidler anıdı a]aoınd• . 
bir kalabalık önüodeftl 
marş{ ile başlandı. 
sonra kıta komotaD• 
açarak haziruna h•'' 
lerini se1am1amai• p , 
Tam bu anda bir t~ b' 
rak tören yerindeki 
yavaş, yavaş yarıyd ~ 
resmi ve öze] Jıild' 
bayraklarını ayni şe kil 
rıya endirmek ve 111 d 
taları olduğu yerde ıi 
surelile ihtiraın v• 
yaptılar. ,. 

Bir dakika soll ~ 
top bayraklar çeki•r 
telif daireler ve Jıle' 
şahitler anıtına çel~ 1 
dular, Halk kürıll• 11

0 
kevi ve Uçak kurulll bi' 
söylev verildi, bnD:. bit 
bay kumandasında 1 ,ı 
ga erin havaya Oç 
ateşi rakaladı, dab• d• 

. · töre• 
geçıt resmı ve _,d,, 

buldu. 11ov 
HlL~ 

-S-e-Jinilı ıf 
Htıdisesi kurb9 f1 aş 

gece görrıölf11 cl' l 
pr•' 

Belgrad 15 - 'kteıt 
zetesinin SelAnl af• , " 
neşrettiği bir telgr ,,,,., / 
bu ayın onuncu 1 lıif' I 
pishaneden doku~ /!,. 1 
dırılmıştır. Erte11

39 ~ / 
grevci ameleden fi'/ı 
tintak olunaıuıtu~ l 
şam evvel de bir .. 

1
_.,, l 

ki çarpışmada 0 
• 1'İ' 1 

mü]müşlerdir. YeDlilCI ~I 
se çıkar korkut~ li 1,pı~ 
fin muamelesi gıı d•., "'l 
Liberal meb'usl•' rİ, t,Jt) 
ları Atına çektik!~lı~ 
larda Selanik d•"' l 
vazifesini ifa e d•ıt _t f 

"ull r.JI 
ğini söylemiştir. 

Camideki 
durumda oldug' il1'~ r., 

Zarf yet etmişlerdir. t4 110; ~ 
amelenin bukukU ııt:,J 
faaya çalışına~ta .,, ~ 
kere amelenın ,-al'.,,-J 

İstanbul, 15 (Özel) - Be· 
yazit camiinde meçhul şahıs
lar tarafından atılan bir zarf 
bulunmuştur. Bu zarfın içinde 
safsatalarla dolu bazı kağıt· 
lar vardır. Zabıta tahkikata 
başlamıştır. 

halde işlerine dedıt· !Ji~ 
için uğraşmakta ~ r 
aleyh hUkürııet Y 
tatbik husuıuod• 
ğildir. ,f'J 
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