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Romada yeni bir şenlik D •• k •• 
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·ltalyada yenı ~bır 
güreşleri 

heyecanlı oldu 
af hazırlanıyor 

Bir kadın 
kasabı daha --··· .. ·---KADINLARI KANDIRl

YOR, ÖLDÜRÜYORMUŞ 
Matrid şehrinde müdhiş bir 

cani yakalanmıştır. Polisin 
yakaladığı Delbe Frono Gera 
ismindeki bu delikanlı bir 
ressamdır. 
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Gönüllüler dağıtılmıyacak mi-· llltir rı ınsani vası-
""•bı •caat ederek hiç 

)t ilk 'fe '- olnuyan masum 
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~dtıaita ıııe f n başta İngil-

ı. 1 n aatJ · · b ~. •llriliz erını alta-
-;;;- loid devlet adamla
liıJi '•Uefin· Corç, İngiliz 
~erelc ın baltalanışını 
ti~· •lerıe' b'lfıya insani dü-

.. 1 di1or ı~.teket ediyormuş 
.... ili: 

lele liab@•' 
l! · 11 ftt.( -.,lltanda vukua 
~ d ı er b' . 
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·~ •··&ı.:ı ~ek z • ~~~ lı ecrı tedbirle· ,.,,b t lıi uıuıunun müte-

diii ltth~kir .e?ilmesi, bun
-._.._ b.ıde b •çın söz veril-
ı_~ı •e u •özlerin tutul
~ killd . Yahut bunların °'' l en •nır biııJ ,,,,1 •~a . olunması, 
-._ ... er,, k Proıesı rezaleti 
~~ kcu~dın, erkek ve 
ttt~•ıı ıun zehirli gazla 

,._... ' etraf h' " . •le k 1 a ze ır neş-
ıaa~taj M· lanılan petrolün 
,~"'•el~n · ılletler cemiyeti 
~ tad, b ~nıeainin himayesi 
'ttı e ~kellnunan bir memle-
llki celer ~ıı . ••ri ha .. Yapılmaması. 

l ~
1btn1 k Yal, Şimdi bü

lb..._ oıd C •plaauştır 
,~ or l · " 
le taaıaa.11 ç, ngiliz parla-

"tekJilcıe . Habeı işinde 
ıthaın etm. ti f:I ış r. 

lise çevrilecektir 
Belgrad 17 ( Radyo ) - Belgrad 17 ( Radyo ) -

İtalyan SenatJ meclisnin de Avusturya gönüllülerinin da-
Habeş topraklarının İtalyaya ğıtılacağına dair yapılan şa-
ilhakı ve İtalya Kralının Ha- yia büyük endişe uyandır-
beş imparatoru unvanını al- mış olduğundan hükumet 
ması hakkındaki kararın Se- gönüllülerden arzu edenlerin 
nato meclisinden tasdik edil- Milis teşkilatına girebilece-
mesi vesilesile yeni bir şen- ğine dair bir karar almıştır. 
lak yapılmıştır. Bu kararlar henüz proje ha-

t }indedirler. 
TALYADA YENİ BİR İTALYANLAR KORKUYOR 

AF HAZIRLIGI Belgrad 17 (Radyo)-Deyli 
Belgrad 17 (Radyo) -Ro- Telgraf gazetesinin İngiliz 

madan telefonlandığına göre donanmasınm fena bir halde 
ilhak ve!imparatorluk ünvan- bulunduğundan bahis ile neş-
larının şerefine olarak bir rettiği makalenin Romada 
umumi af hazırlığı vardır. bir siyasi aldatma olması ih-
Ancak bunun Habeş toprak- timali göz önünde tutulmak-
larına verilecek af ile birleş- tadır. Binaennaleyh siyasal 
tirilip birleştirilmemesi henüz çevenlere teyekkuz tevsiye 
henüz kararlaştmlmamıştır. etmektedirler. 
00000000•00 

ANKETE DEVAM EDiYORUZ 

Ebulmuzaffer imzasız mek
tuba cevab veriyor 
----------------

MEKTUB YAZAN OKURLARıMIZIN AÇıK ADRES-
LERiNi YAZMALARINI RiCA EDERiZ. 

Anketimize bir çok yerler·ı imza ya vardır, yahud bu 
den mektuplarla cevaplar külfete katlanmamışdır 
verilmektedir. bile ... 

Kemeraltı esnafının bugün· Memleket hakkında fikir 
kü vaziyetini bir fotoğraf yörütmek vazifesini üstüne 
objektifi sadakatile tesbit alan ve gazetemize mektup 

gönderen okurlarımızın sarih 
adreslerini neden gizledikle
rini bir türlü anhyamadık.! 

için açtığımız bu anketle 
halkımıza çok büyük hizmet
lerde bulunduğumuzu aldığı
mız mektuplardan anlıyoruz. 
Ancak son günlerde günde· 
rilen mektupların bazılarında 

Bu okurların fikirlerinin 
gazetemizde yer bulması için 
sarih adreslerini bildirmele
rini rica ederiz. 

lolo 
~ÖŞESI: 
~Lk ARASINDA ... ! 

Netekim geçen gün imza
sız bir mektub gönderen bir 
kariimizin mektubunu yaz
mıştık. Barıt hanı sahibi bay 
Ebülmuzaffer bu imzasız mek 
tub sahibine cevab vererek 
hulisaten diyor ki: 

............._ Muharriri: Şark Filozofu HtDAYETKEŞFl 
_._______ - 11 -

> ıı~Yaya, boyacılıia dair " Yaşasın Beledıye reisi 
-Arkası 4 üncüde -

Alsancak spor alanı dün 
tarihi günlerden birni ya
şadı. İ.ımirde ilk defa yapı
lan serbest güreşler ümid 
edildiği kadar alaka gördü. 

Türki enin belli başlı iki 
pehlivanı ( Dinarlı Mehmed 
ve Mülayim ) in revanş için 
karşılaşmaları İzmir spor se
venlerini Alsanck alanına 
sürükledi. 'j İki güzide pehli
vanımızın bir saat yaptıkları 
güreş başından sonuna ka
dar heyecanlı ve çetin oldu· 
ğu gibi bazı seyircileri heye 
cana dayanamıyarak sahadan 
kaçıracak kadardı. 

Güreşin hakemi Kara Ali
ye verilmişti. Mutad merasim 
ve muayeneden sonra kuv
vetli iki Türk pehlivanı karşı 
karşıya geldiler. Dinarlı kendi 
kadar güzel ve cazib kırmızı 
mayosiyle, yeşil donile seyir
ciler üzerinde lbüyük bir te
sir yaptı ve çok alkışlandı. 

Kara Alinin serbest güreş 
hakkında seyircilere verdiği 
izahat büyük bir dikkatla 
dinlendi. 

İlk tutuşlar da iki pehli
van şu suretle davrandı: Mü
liyım ağır ve ihtiyatlı, Dinarlı 
heycenlı hücümkir .. 

Bir aralık Dinarı Mülayımı 
oldukça müşkül bir mevkiye 
soktu. 

Dinarlı Mehmedin antre-
nemanlarda bir ayağının in
cinmiş olması Mülayimin üze
rine tam manası ile çökmek 
imkanını vermedi ve Müla
yim bu büyük tehlikeyi sav
dı. Mülayim de bir kaç defa 
Dinarlıyı zor vaziyetlere 
soktu, fakat Dinarlı takdire 
layık bir maharet ve çevik
likle bunlardan kolaylıkla 
kurtuldu. 

İki kuvvetli ve değerli 
pehlivan hiç idurmadan bir 
saat süren aslanca güreşme
leri daimi bir heyecan içinde 

d:::~••k ::.~•zacağız?. Ne ı - Ben bildiğim boyacllar- ı:=:o:=ı=~;;a::::.=ı:::1;;::;c=ı====:==:ıı:::mıı=z~-=;:;r;;;;J 

d'ın11le ter . a halkımızın dan değilim. En ili İstanbul 
tı.r llGrken cıınan oluruz? boyası .• 

Ocu Yanıına b' 1 .. ...._ lrtldi. ır us- - Haydi git istemem. 
)'· 8ey bo Ayol 1 Senin İstanbul boyası 
L " li Yarım y·· d d "O) e1n de ' uz para- e iğın bir yağmur olunca 
d,

11
'-•, cilaaı Parl~~ .İstanbul çıkar, bir tozda yüzü bozu-
~ \'ernıgı de ca- lur gider. bizim vaktile şu 

)'il faın1 k karşıdaki istasyon yapılmaz-
),11 tllldan ~ldırdım.. Kızıl dan evvel bir basmahane 
İtk •k, İali çı ınış gibi suratı vardı. Orada öyle yemeni 

tletj çıJı. ve P•rnıaklarının boyarlardı ki, güneşten toz-' ı. nıı, bi . d d h' ~ tenıeı . 1 çıngene .. ! an çamaşır an ıç boyası 
•ııe •ırn ' ıstemez .. t çıkmazdı. Hadi bakalım çek 

~~ ~illan •ı~k .. boyacı: arabayı biz öyle boyalar, bo-
)tp ~Yııa i ~gcazım bir yacılar gördük ki senin istan 
~!eni 2' bı parlatırım, bulun boyacılarına taş çıka-
'""lllllc Y•parıın • ı t ...._ la ııırtırtınl , a eme rır .. 
1) lenıeı . · Herif güç halle boynunu 
~leçe lı' ~;t~nı~z.I kırdı. Amma da yapışkan 

k 11rıa:;~ çı oglu sır- adammış ha... Kim bilir be-
• - Sonu 4 iincOde -

Bu akşam 

Elhamra Sinemasında 
On günden beri beklenen ve büyük Çohaciyanıu ölmez 

eseri. 

Leblebici Horhor 
Muazzam şark opereti bütün kostüm ve dekorlarile tem

sil edilecektir. Matmezel ZOZO perde aralarında ayrıca 
kitara ile en güzel şarkılarını söyliyecektir. 

Yarın akşam: Halk operetinin veda gecesi. 

Tarlakuşu 
Frans Lehar1n cihanşumul eseri, ayrıca veda galası şere

fine varyete numaraları ve şimdiye kadar oynanan operet
lerden parçalar. 

geçti. Hakem son düdüğü 
çaldığı zaman güreşin bera
bere kaldığını halka ilan 
etti. 

Bundan evvel Kara Ali 
pehlivan ve Dinarlının baba
sı Yusuf Hüseyin pehlivanın 
yaptıkları teknik gösterişleri 
seyirciler terafandan dakika
larca alkışlandı. Diğer güreş· 
lerde çok haycanlı oldu. iz. 
mir bu derece mükemmel 

ve teknik müsabakalar gör
müş değildir. !:Hepsini teprik 
ederiz. 

İSMAİL HAKKI 

Ne2üsün 
•• 
Ozel durumu 

Londra Royterden: 
Avam kamarasında bir me· 
seleye cevab verirken, Bay 
Baldvin N egüsün şahsi va
ziyeti pek dolambaçlı mese
leler uyandırdı. Bunlar öyle 
meselelerdir ki pek buyük 
itina ile tetkike değerler. 

SR§J3P5rz Rflff'"E7r 

Bu delikanlı bütün arka
daşları ve tanıdıkları içinde 
gayet dürüst, soğuk dene· 
cek derecede kimse ile sa
mimi olma11 kadın ve aık 
işlerine hiç karışmaz bir genç 
olarak tanınmıştır. Bu iti
barla Della Frans Gera'nın 
işlediği cinayetler muhitte 
çok büyük bir nefretle kar
şılanmıştır. Bu kadın düşma
nının, kadın kasabının ma
ceraları şöyle meydana çık
mıştu: 

Delikanlı ressam çok 
zengindir. Bir malikineye 
benıiyen evinin bahçesinde 
kendisine muazzam bir resim 
atelyesi yapmıştır. Evinde 
ihtiyar ve sadık hizmetcisin· 
dan başka bir kimse yoktur. 
Genç adam sokaklarda ve 
yaptığı seyahatlarda köyler
de başladığı genç ve güzel 
kızları bol para vadile mo· 
del oluak atelyesine getir
mekte ve onların resmini 
yapmaktadır. Fakat bu adam 

- Sonu 4 üncüde -

Beş ailenin içyüzü 
Beş muhtelif ailenin içine giren bir hizmetçinin gördiliil 

harıkulide sahneler. Aşk, ızbrab, riya ... lnsanlann en iğrenç 
tarafları .. 

Bugün başladı 
Beş yüz, beşbin ailenin içini dışını gösteren bir ayna biz· 

metini görecek olan bu tefrikamızı ikinci sahifede 

Muhakkak okuyunuz 
Hayatta eşlerine tesadüf ettiğiniz insanlarla kartı karııya 

kalacaksınız .. 

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

F akir halk biricik gıdasını 
ucuz yemelidir •• 

Biz ucuzlamasını beklerl<en o yükseliyor!. 
Iİ::.'1 u sene mahsul bereketli.. Hepimiz sevinç içindeyi,J. 
L:A Buğday fiatlerinin yüksek olduğu zamanlarda teıblt 

edilen ekmek fiati buğdayin ucuzlamasına rağmen, bu ucuz 
lukla muvazi bir şekilde ucuzlatılmadı .. 

Ucuzlatmak şöyle dursun, evvelki gün un fiatları nazari 
dikkate alınarak, ikinci nevi ekmeğe on para zam yapılma
sına karar verilmiş ve bu karara derhal tatbik te ~dilmif .. 
Hem de ikinci nevi ekmeğe. . Yani fakir halkın ekseriyetİDİll 
eti, tereyağı, pırzolası, balığ herşeyi olan biricik ekmeğhae 
onpara daha zammedilmiş ... 

Biz bunu doğru bulmuyoruz. Eğer buğday vaziyeti, eter 
un vaziyeti muhakkak surette ekmeğe on para daha zam 
icab ediyorsa, zengin tofrasında ryer bulan francolaya zam 
yapılmalı idi. Diyoruz .. 

Yani demek istiyoruz ki, Francolaya beş kuruş zam yapıl· 
sa, Francola yiyenlerin duyacağı sıkıntı ikinci nevi ekmeie 
beş para zam yapılsa ikinci ekmek yiyenlerin duyacata 
sıkıntı yanında bir hiç yerinedir. ikinci nevi ekmeğe zam 
şöyle dursun imkan derecesinde ucuzlatılmalıdır •. 

Halk bunu istiyor .. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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Salatfe 2 ( Hallan Sul ) 

_Beş ailenin . .. .. , 
ışyuzu . ... 

-1-
y eni ronıanımız, haşnıetli oara hazretlerinin 

saltanatına aittir! 
l~te. .. Karilerimize yeni, + geçti. 

emsalsiz bir roman daha • Ben tam on iki ıene -kibar 
veriyoruz. 

Bu roman mevzuu itibarile 
de yepyeni bir romandır. Bu 
yeni mevzu acaba nedir? 
Diye merak ediyorsaniz, işte 
bunu da anlatıyoruz: 

Şimdi istirahata çekilmiş 
fakat tam on iki sene, beş 
muhtelif aileye oda hizmet
çiliği etmiş bir adamın gör· 
dükleri bu yeni romanın 
mevzuudur! 

Bu beş aile kimlerdir?. 
Bilmiyoruz; fakat on iki 
ıenenin bütün lüks hayatı 
tarihini bu beş ailenin husu
si hayatında bu oda hizmet
çisi not etmiştir! 

İskandalların alası, bu beş 
ailenin oda hizmetçisi tarafın
dan yerine göre doğrudan 
doğruya, yerine göre de 
anahtar deliklerinden görül
müştür 1 

Fakat, bu romanın ruhu 
çok kuvvetlidir, Haşmetlu 
para hazretlerinin ne şekilde 
saltanat sürdüğü de görüle· 
cektir. 

BiRiNCi KiŞiM 
-1-

Sabık Oda Hizmetçi
sinin İtirafları 

demekte biraz tereddüd 
etmekle beraber- zengin ev· 
lerde, asri hayat yaşayanla
rın hususi işlerinde ve oda 
hizmetçiliğinde bulundum. 

Doğrusu hayatımın on iki 
senesini işğal eden zamanda, 
hizmet ettiğim beş ailenin 
yanında geçirdiğim eğlenceli 
zevkli hayata, zevcem ile 
beraber Jcenarda mütevazi 
bir irad ile geçirdiğim bu 
iki senenin hayatini tarcih 
ederim. 

On iki senenin telaşesiz, 

heyecansı,z hatta gürültüsüz 
ve tehlikesiz bir gecesi, mah
murlukla, yorğunlukla geç
memiş bir günü olmamıştır. 

Bundan kırk beş sene ev· 
vel bir köyde doğmuştum. 
Bu büyük şehre geldiğim 
vakit da ancak on iki yaşın· 
da bulunuyordum. ilk sene
lerimi, kenar bir mahallede 
küçük bir dükkan sahibi olan 
dayımın dayımın yanında 
çıraklıkla geçirdim. Hayatı
mın en zevksiz, en fena ve 
en zahmetli· devrini bu çırak
lık devri teşkil etmiştir. 
Onbeş yaşına geldiğim 

zaman, meslek icabı tanıdı
ğım bazı arkadaşların yar-

Şimdi tüccar olduğumu dımı ile sert, hasis bir adam 
itiraf ederim. olan dayımın yanından kaç-

Son olarak kendisine hiz- tım ve sıra ile bakkal dükka-
met ettiğim ailenin bana nında, bir gazinoda hizmet 
bıraktığı para sayesinde ken ettim. En nihayet büyük bir 
dime göre bir ev yaptıktan reklam müessesesinde bu-
ve evlenerek bir ~enara çe- lundum ve bu sayede zen-
kildikten sonra tam iki sene gin aileler nezdinde oda 
geçti. Bu iki sene, istikba- hizmetçiliği yapmak yolunu 
limizi emin gördüğümüz için buldum. 
bh.im hakiki bir saadetimizle -Arkası var-

000000000000000000000000000000 

Filistin 
Mücadeleleri 

Paris 16 - Gazeteler Fi· 
listin mesele!i hakkında sü
tünlar dolduruyorlar. Görü
lüyor ki Arapların mücade

lesi İngiltere ve uluslar sos-, 
yetisi aleyhinde değiJ, ancak 

İngiliz idaresinin buradan 
çekilerek idarenin Arapların 
ellerinde kalması yolundadı. 

Araplar bunu yapamazlar
sa Filistinin bir Yahudi yur-
du olması yolundaki Balfur 
prensiplerinin değiştirilmesi· 
nin teminidir. Bunun içindir 
Arap partizanları yeniden 
üç teklif yapmışlardır. 

1 - Filistinde parlamen· 

Garib ŞC!Y 
. Avustralya Tıp akedemesi 

şayanı hayret bir vaka ile 
meşgul oluyor. Parker Re· 
beka adında bir kadın, suya 
atıhyor, fakat batmıyor, man
tar gibi suyun üzerinede ka • 
lıyormuş. 

Yani sizin anhyacağınız, 
eğer isteyecek olursa sizin 
ve benim gibi denizde boğul
mıyacak. .. ~ 

İşte hafif kadın diye ona 
derler!. 
""'4*""'~ ........ ,,,..... ........ ~ ....... .. ... ~ ...... 

tolu bir hükumet tesisi. 
3 - Yahudilerin buraya 

girmenin meni. 
3 - Burada Yahudilere 

arazi satma şeklinin de 
menidir. 

Kuduz Kurtlar! 
Ortalığı korkutmuşlar 
ve perişan etınişlerdir. 

Sofya - Burgaz civarında 
üç dane kuduz Kurt görül
muştür. Bu Kurtlar bütün 
civar köyleri korkutmuşlar· 
dır. Günlerden beri kimse 
ovaya işe çıkamıyor. Bu 
Kurtlar dört gün içinde 
yirmi domuz ve kırk koyunu 
dalamışlardır. Geçen akşam 
bunlardan biri Obzir köyüne 
girmiş yolda ne buldu ise 
dalamıştır. Köylülerden biri 
Kurda bir kurşun isabet et• 
tirmiş ise de bu suretle Kur
du daha ziyade delirtmiştir. 
Evlerinde kapanmış kalmış 
olanlardan bir kaçt ellerine 
baltalar alarak Kurda hücum 
etmişler ve öldürmeğe mu
vaffak olmuşlardır. Bu müca
delede Kurt köylülerden biri .. 
nin kolunu ve birininde aya
ğını kapmıştır. Bunu haber 
alan hükumet oraya V arna
dan bir askeri müfreze gön
dermiştir. 

Mehmet Spaho 
Romanyaya Gidecek 

Belgrad - Yugoslaya Mü
nakalat bakanı bay Mehmed 
Spaho Yugoslavya ile Ro
manya arasındaki şimandi

fer işlerini müzakere etmek 
üzere bu ay sonunda Bük
reşe gidecektir. 

Muharrem 
On seneye mahkıin1 

olmuştur 
· Belgrad (Özel) - Novi.ıad 

mahkemesi Aleksandr Pelo
janskonun katili olan ve 
yalandan gazeteci olduğunu 
söyliyen Muharremi on yıl 
küreğe mahkum etmiştir. 

Seçim cilveleri 
Fransa intihabatında Her

yoz azkalsın kaybediyordu. 
Bu münasebetle Fransız 

matbuatı kaybeden namzet
leri teselli ediyorlar, diyor
lar ki: 

Üzülmesinler böyle şeyler 
olur. Mesela Ramsey Mak
donald üç kerre intihabatı 
kaybetmişti. Henderson yedi 
sefer mebus olamadı. 

Dahası var: Bir intihapta 
Klemanso bile kazanamamıştı. 

Hayır 
Fransada ortaya gene bir 

sual atıldı: 
- Meclis müzakerelerini 

filime alamaz mıyız? 
ihtiyar mebuslar bir ağız

dan cevap veriyorlar: 
- Hayır!. 
Bu sual ilk defa 1914 de 

sorulmuştu. Ondan sonra 
her dört senede bu karre 
soruluyor ve ayni cevap ve
riliyor!. 

- Hayır! .. , 

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

IGözüMüZE ÇARPAN YAZILARİ 
: ı 
........................................ 0. .................................. . 

Zenci proje 
~ inyor Mussolini 'nin 
IC:.JI müthiş (dünyayı isti-

la) duypunuz şüphesiz. Bir 
buçuk milyon zenciyi son 
ıistem terbiye edip son sis
tem silahlandıracak, Akde· 
niz miHetleri üzerine saldı
rıp büyük bir imparatorluk 
kuracak. koca Akdenizi bir 
(İtalyan gölü) ne çevirecek
miş ... Ne Zenci proje! 

Demek kara gömlekliler Dem~~ oluy?r. k.~ Sinro~ 
hayal edip te başaramıyacak- Mussolını halefinın. oyle ıntı 

k . . b'ld'kl . b puften giyilmiş kara gömlek-larını pe ıyı ı ı erı u 1. d v •1 k .. 1 v • t b'~ 
• v k d ·ı·ı ı egı · ara gon egı a 11 ımparatorlugu ara erı ı ere d . . 'ı k d h 

erısı o ara a a anasının 
yaptıracakl~r. Olaganl karnında giymiş hakiki bir 

Ancak bır nokta var: .. k · 1 f 
. . . kara gomle h o masını ena 

Bukadar Zencıyı son sıs- halde aklına koymuş!! 
tem silahlarla silahlandırdık- O vakit hakikaten de İ-
tan sonaa bizzat İtalya gir- talyan sırtındaki kara gömlek 
miş olmıyacak mı? Zira son kara deriye inkilap ederek 
sistem silahları olduktan son- ebedileşirilmiş olacak!.. hiç 
ra btı Zenciler biçare Habeş- de fena bir azim değili 
lere benzemez! (Açık Söz) 

EDEBIYA_, 
KISA ANKETiMiZ : 

İlk yazınızı, 
Ne zaman ve nerede 
neşrettiniz? O anJaki 

Heyecanınız? 
CEVAPLAR: 

Cahit Ulucenk: - İlk ya· 
zım, bir yıl önce, büyük ga· 
zetede çıktı. Fakat, o zaman 
ben köy:gezilerinde idim. İz
mire geldikten sonra kütüp
hanemde mecmuaları karış
tırıyordum ; yazımı gördüm!.. 
O kadar sevindim ki, tasav
vur edemezsiniz.. Y aztm ne
sirdi; (Timur İzmiri nasıl zap
tetti) serlevhasını taşıyordu. 

Fakt, o anda sukutu ha
yale uğradım. Çünkü, yazı
mın altında başka bir imza 
vardı. Canım sıkıldı; fakat 
ne yapabilirdim. Şimdi de 
her yazımın çıkışında , ilk 
yazımı görmüş gibi heyecan 
ve sevinç duyarım. 

İ. Şeyda Sevin: - İlk ya· 
zımı iki yıl önce, şair arka
daşım Sami Nabi vasıtasıyle 
Halkın Sesi'nde neşretmiş
tim. Hiç bir heyecan duyma
dığımı ilave edersem, müba
lağa yaptığımı sanmayınız. 
İçimin ıztırabını sutunlarda 
gördüğüm zaman, bazı in
sanlar vardır; ağladıkları va
kit o menhus göz yaşların
dan teselli buluyorlar. - , iş
te bende yalnız ona benzer, 
anlatamıyacağım kadar rakik 
bir melal ile kt'rşılaştım. Fa
kat, o anda, onun verdiği 
heyecanı hiçbir fevkaladelik 
vermezdi. Şfmdi beni, ken
disine çılgınca bağlayn kı
vançtan ancak o anda hiç
liğimi anladım; 

Seviyordum 
Bahar gecelerini ve yaz 

akşamlarını büyük bir sabır· 
sızhkla beklerdim. Ben o 
gecelerin serin riizgarlarını 
ciğerlerime doldurur, o gece
yi süsliyen yıldızların titre
yişlerinin seyrıne dalar, acun 
yüzünde var olan benzerliği 
ve benzersizliği düşünürdüm. 

Yaz akşamları ise: kimse
siz bir kıyıda dalgaların inil
tisini dinler, güneşin gnrup 
etmesini beklerim. 

Seviyordum; fakat onu de
ğil, güneş gurup ettikten 
sonra gökte bıraktığı ince 
pembelikleri andıran, yüzü
nün üstünde ipek saçları dal
galandıkça beliren giizelliği 
seviyordum. 

Seviyordum; onu değil, 

seyrettiğim yıldızların en par· 
laklarından ikisine benzi
yen gözlerini seviyor
dum. Lakin onu hiç sevmi
yordum. 

Niçinmi? 

Çünkü : onu seveydim, o
nun kalbini, ruhunu sevmek· 
Jiğim lazımdı. Halbuki onun 
kalbi sevilecek gibi değil, 

bir baykuş yuvasıdır. Ruhu 
ise: bir bataklık belki onu 
benden başka kimse göre
mez. Görenler varsada onun 
bir bataklık olduğuna inan
mıyorlar.. Fakat battıktan 
sonra anlayacaklar. 

Seviyorum; lakin ne onun, 
nede onda bulunan güzelliği; 
yalnız: ona karşı uyanan 
nefreti seviyorum. 

A. F. Tugseven 

Bir Gecenin Şarkısı 11~ EROL 

Heybelideyiz. Güneş etra
fı bir ateş gibi kasıp kavu· 
ruyor. Plajda kumlara uza
nan arkadaşım bize fkarşı 
gelen iki kıza bakarak doğ
ruldu: 

.. teriol' 
Şeytan kızın goı 

yine gülüyor : 
- Belki .• 
Onunla okadar ut~ 

sada bir türlü fayda ~ 
Aşk kelimesi geçtigık• 

- Seni onlara takdim hemen yanımdan • 
edeyim mi? buna mukabil cİD81• • 

Gelenlere bakdım. Hemen anlatacağım zaman bı~o 
hemen ikiside ayni boy, ayni mıyordu. Acaba beP ·ydi 
biçimde.. Yalnız birinin hır- aşkı öğretemiyecekJJJ' ce 
çın ve nevrastenik olduğu Gene sıcak bir ge 

K d• • I b•• ••k tut• yürüyüşünden belli: en ısıne uyu 
- Arkadaşim Cemal.. mamızı söylediğiııı tti: 
- Şivezat.. memnuniyetle kabul :. f 

d. ....e 
Konuşuyoruz. O daima - Fakat de 1' • ece 

h ki v d b gene oraya getirrsaıY avanın sıca ıgın an ve u 
yüzden kitap okuyamadığın· siniz?. 
dan şikayet ediyor: Gülerek: 

- Okumağı çok mu sevi- - Hayır diye 

Yorsunuz diyorum. dim Ay 
_ Evet. Yürüyoruz. r-. d• dl 

mız çam dalları altıP yıl - Ne gibi eserler ? 
- Hemen hemen avantür. 
Hafifçe gülümsediğimi gö

ren genç kızın yüzü kırışı
yor. Onun ne kadar hırçın 
bir tabiatı var .. 

*** 
lyi iki arkadaş olmuştuk. 

Daima beraber geziyor, bir
birimize serbestçe fikirleri
mizi söyliyebiliyorduk. Bir 
akşam üstü kendisini gez· 
mek için almağa gittiğim 

zaman şezlonga uzanmış bir 
kitap okurken buldum. O 
kadar dalgındı ki geldiğimin 
farkına bile varmadı. Kita-

temadiyen kayıyor. bit 
lar göz kırpan şuh 

1 

d .b. o y•''' ın gı ı.. nun \J • 
rüyüşünden yorulduğUP 
hyorum: 

1 - İstersen oturalıııı a~t 
Her zaman gülen g 

d i>'UD•• bu gece biraz urz, "t e 
)arla hafif bir teşekkU 

0
,o 

S susuY . yor.. usu yor, .. rıO 

Ellerini dizlerinin uıeJıı1° 
kavuşturmuş denize b• 1 
Büyükada karşımızda . ~· 

.1 .. h· bır 
içinde uyuyan ı a 1 

dın kadar güzel... . ~ 
f'f bıt Uzaklardan ha ı ""' • 1• 'faPJ~ • 

man sesı ge ıyor.. ·t1e 
bın ismine dikkat ettim Hayalimde bir çok. ~'ga 
"Esrarengiz kadın,, dı: ağır ağır döndüklerın1 '1' 

- Yine mi hiçbir kıymeti yor gibiyim. Bu da~~l 
l b 1 k · degı o mıyan u roman arı o u- yalnız. vüc.u~~arı~., .. bit 

yorsun? Dedim. yinlerınde dondugu 
Başını kaldırdı. Gözlerinin man oluyor. l lı bil' 

içi gülüyordu sanki: Ellerimde bir ıslak ~y• 
- Aşki romanmı okuya- sederek daldığım r b~ 

yım ? uyandım. Genç kız 
11

• 

- Bunlara nazaran daha gögsüme dayamış se 
güzeldir. ağlıyordu. Yavaşça: ., e 

- Fakat ben aşk nedir - Maziyi öldürıııeg 
bilmiyorom ki? hşıyormusunuz? 

1 
ti', 

- Ya sana öğretirsem ? Diyorum. Nemli gö~ e ,:.,l' 
- Kabil değil.. gülümseyişle istirap bır 
- işte söz veriyorum. Aş- bulu~uyor: 

kı sana öğreteceğim. - Evet diyebiliyor. 

YiNE ONA •• 
Yine dertliyim ben, yine harabım 
Kalbime akıyor zehir damlalar 
Şimdi kimsesizim, şimdi serabım 
Ah!. nerde o eski şen hatıralar .. 

Bir hayalmiş gibi geçti o demler, 
Görmiyeli onu tam bir yıl oldu 
Şimdi dertli gönlüm derinden inler 
Bir hain hançerle gül tenim soldu .. 

Her zaman hayali gözümde tüter 
İmkan yoktur bana eğlenmek. gülmek, 
Bir baykuş başımın ucunda öterJ 
Onun için bana şereftir ölmek!. 

Is tan bul 
Memduh KURAL 

Bir Sefilin Bahtına •• 
Yaprak gibi solarak giden her günüm için, 
Ruhumun külü ile çizdim bu satırları, 
Bir sefilin bahtına ağladım için için, 
Gözyaşlarım eritti önümde asırları. 

Maziden bana kalan küçük, penbe bir güldü, 
Kokusu şarap gibi damla damla döküldü. 
O günler, gözlerimde perdelendi, büküldü; 
Avucumda çürüdü o günlerin sırları zt:~ 

Abdülkadir HA 
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ttzaAıK ,.öPERETr**! ·:*~DOKT*ôr*,.**1i y AGsıZCZTUVALET'T KREMi 
~ı 1ıa . ~ ~ A. Kemal Tonay ~ ... 

mrasınemasındaM- 4C Bakteriyolog ve bulaşık, salğın ~ 
Bugün giindüz matine 4,30 da ~ hastahklar mütehassısı >+ ..,.. ll • Tı ~ Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın- ~ l e l u rn a )t da 30 sayıla ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den )t 

)t akşam saat 6 ya kadar hastalarını kabul eder. )+ 
)+ f( Müracaat eden hastalara yapılması lazımgeleıı sair f( 
)i f( tahlilat ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- ~ 
J+ f( lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- )t 
)t +( sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 )+ 

Bu akşam 9 da 

Sen Dul >+ +c:w:~~~:w::w::w:~:W:J$JJ:!~~~m~~~>t 
Yarın gündüz matine 4,30 da )t 

ÇARDAŞ ~ 
Yaran akşamı 9 da ~ 

ıı_gı;n,,, _Deniz havası ,. 
~ •lınede talebe zabit ve muallimlere salon ~ 

s· 50 KURUŞTUR )t 
ıneınaınızdan başka hiç bir yerde temsil = 

'"~~~~Or·~ıw--'Verilmiyecektir _ )t 
(}lın ~~~~~~lii 

Yanın geceler güneşi çok da yanaklı 

Yerli Türk sanayi maınulatı 1 

Hasır sandalya 
Türk topraklarında yetişen Çavdar sazından yapılan ve 

yüzlerce rensber 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. 

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

Leke, çil, buruıuk, kırışık brakmaz yüzü bütün gençlik 
zarafetiyle sıhhi ve fenni şekilde korur, besler 

M. Depo S. Ferit Şifa eczanesi 

ge~~~.~ı~~~~lt?2liiii içenler bilirler 

11.ıı lzmır Yun Mensucatı 1 Neş'enizi, hayatınızın zevkin.i. sıhhatınızın 
Türk A. Sirketinin 1 } d k k daimi surette {Orunmasını temın e ece anca 

Halkapınar Kunıaş Fabrikasının 1 Mevsim dolayısiyle yeni çıkardığı kumaşlar: i Yüksel, Katiadavı ve Billur 

1 ı s Ve U
1 
~uzdur f!I Ayda sekiz lira taksitle : 

~ atış yer erı fi f•l e· ·kı t • 
---- ıııııııı Birinci kordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. ~ ,.J iSi e + 

~ Mimar Kemale~din caddesinde Fahri Kandemir Oğlu ~~ ~·~Petro l\laks Fener masa ve tavan lamhaları ! 
~~~~~~~~~~f~l~,~ t!i Motosiklet bisiklet - gramofon ve plak mağazamda ı 

HALKIN SESi Gazetesin
de muhasebe mutabassısı 

adresine mektubla müracaat. 

Defa - 15 

:ı\lüşterilerine:=gösterdiği kolaylık ve yaptığı 

'/IJl.•ı l tatlı muamele ile 
lYJl rvon ar herkesin sevgisini 

'.T kazanan 

kişesinden 21 inci 
tertib Tayyare pi
yango biletlerini 
almağı unutmaymız 

ğünkü: 

Milyonlar 
Kişesi 

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

ADRES: • 

t+j her şeyi taksitle alabilirsiniz. t 
a8~ss::~ıs sassa:~~t• 

Toptan ve perakende satış yeri 
Balcılar caddesi No. 156 ızmir 

Necib 
SADIK 

---------------~,---------------------------

FENNi SUNNETCI. 
Emirler Çarşısı sünnet evi 

22 Numarada fenni olarak lzmirde ilk defa ve nllmune 
olan sünnet evini küşat ettik. 

Çocuklarını sünnet ettirecek sayın halkın teıriflerini bek
leriz. Fakir ve öksüz çocuklar meccanen sünnet edilir. 

ALİ ve HAKKI DARCAN 

-SEE~ESEE~saıısmmasa:maaa 
(•l-

~ TA yy ARE: TE~i~PN 
a BU GUN 
~ Bu haftadan itibaren yaz tarifesine başladık. Her gün ı tt ve her seansta fiatler 15 - 20 - 30 KURUŞTUR 
SBu hafta her gün T f • k •• tarafından 

i 
21,15 seansında ev 1 ozcan manyatizm, 

numaralı milyonlar kjşesi sahibi Fakirizm, Spirizim ve Telepati numaraları 
_____________ H_A_Y_R_l_A_K_D_ô_L_E_K_ Fiatler: 30 - 40 - 50 kuruştur 

Keçeciler caddesi 134 

Aydınlılar 
Okusun 

Bakkaliye ve mısırcılığa 
ait ihtiyaçlarımzı en ucuz, 
pazarlıksız aldanmadan ala
cağını7, yer: 

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

Bir kız çocuk 
bağışlanacak 

İki aylık, tombul, gür büz 
bir kız çocuğunun annesi 
yavrusunun hayatını temin 
edemediğinden bir aileye 
bağışlamak istiyor. Böyle bir 
yavruyu yetiştirmek yahud 
evlad edinmek iıtiyenler 
matbaamıza gelsinler. 

IBugün saat 15-19 ITTO Esrarlı çöllerde geçen ih-
seansında tiraslı bir aşk macerası 

Ayşe - ıbrahim Molla - Mehmet Yusuf - Camilla Bert • 
a

1
: Simone Beriau gibi Fransız ve Arap artistlerinin filimleri 

• Saat 13-17 G•• il • •d• ~ seansında uze er resmı geçı 1 
C!J Amerika güzellik kraliçelerinin ve beşy'üz güzel oyuncu 

1 kızın iştirakile yapılab fevkalade ~ubteşem ve bir hafta 
büyük bir muvaffakiyet kazanan fılm devam edecektir. 

ı\yrica: Atiki (Karikatür komik) 
11Bfllll1 



Sahife 4 

Şarbayın 
Ziyafe~i 

İzmir Şarbayı da Sovyet 
General konsolosuna dün 
akşam Şehir gazinosunda bir 
ziyafet vermiştir. Ziyafette 

yüksek zatlarla Şarbayın 
"Senpatize,, ettiği bazı ga-

r.e!eciler hazır bulunmuşlar· 
dır. 

Candan 
Dostumuz 

Trcntiyef yoldaş şere
fine gazeteciler tara
fından verilen ziyafet 

Sovyet şuralar Cumuriye· 
tin İzmir Ceneral konsolos 
Trentiyef yoldaşın evvelki 

akşam İzmir gazetecileri pek 
çok sevdikleri bu yoldaşın 

şarefine Şehir gazinosunda 
bir ziyafet verdiler. Bu ziya· 
fette Neft sendikat müdürü, 

Konsoloshane tercemanı, Ana· 
dolu Ajansı mümessili şeh
rimiz bütün gazetecilerile bir 
arada bulunmuşlardır. Ziya-

fet münasebetile pek samimi 
ve pek candan doğan duy
ğularla tatlı birkaç saat ya
şanmıştır. 

Elektrik tesisatı ver 
ol 

Altından olacak 
Kültürpark'ta kurulacak 

olan Fuvar'da elektrik tesi
satı kısmen yer altından o· 
Jacaktır. Bu kısma ait tesisat 
Fuvar komitesince münaka
saya çıkarılmıştır. 

İlkmekteplerin yaz 
1~atili 

Şehrimizdeki ve Ödemiş, 
Bergama, Tire ve Menemen 
kazaları gibi merkezleri on 
bin nüfustan fazla yerlerde
ki ilkmekteplerde derslere 
7 Haziranda son verilecek 

ve son sınıflar talebeleri, bu 
tarihten 15 hazirana kadar 
mezuniyet imtihanına gi~e
ceklerdir. İmtihanlar 15 ha
ziranda bitmiş olacaktır. 

Nüfusu on binden az ka
zalarla nahiyelerde 30 ma
yısta dersler.e nihayet veri
lerek 7 hazirana kadar im· 
tibanlar bitirilecektir. Bütün 
köy mektepleri 15 mayısta 
yaz tatiline başlamışlardır. 

- + .•• ~ --

Ankete devam 
Ediyoruz 

- Baştarafı 1 incide 

Behçet Salih beyimiz.. Çok 
hürmetler., kelimeJerile niha
yet bulan bu mektub belki 
de bir suflörden alınmıştır. 

Kaynağı ne olursa olsun, 
" Belediye reisi kızıb da oto
büsleri Soğukkuyuya kaldır
sa idi ne yaparız... Onun 
için bugünkü halimize şük
redelim ! ,, 

Diyerek her halde beledi· 
yeyi methetmiyor. Biz, şar
bayımızı bütün emirlerinde 
hür biliyoruz. Ve böyle kor
kunç bir kanaatede kapılmak 

jıoruz. Bilakis onu 
ın fikrine hürmetkar 
Jt.:>nu"'f.ı.o • . • • d 1 mrJ ,:~ıgv !!'şa a ça ı-
ruz 

, 

Negüsün hastalıii"ı ne. i~iş ? 
Kudüs 16 (A.A) - Negüsün matbuat daıresı, İmparato

rum bir kalb kirizi geçirdiği hakkındaki haberleri tekzib 
etmektedir. imparator ancak gaz zehirlenmesinden hafif 
müzdüriptir. Bunun da sebebi şimdiye kadar bir mutahassıs 
tarafından tedaviye vakıt bulmamış olmasıdır. 

Şimdide sıra patronlara geldi 
Atina 16 (A.A) - Amele yövmiyelerinin artmasından 

mühim bir tütün firması Lokavt yaparak faaliyeti durdur· 
muştur. Tırhala, Demirhisar, Kozan, Syatisa, Kardice tütün 
tüccarlarıda Lokavt yapmışlardır. Amele keyfiyeti hükumete 
şikayet ettiğinden diğer kumpanyaların da Lokavt yapma· 
sından korkuluyor. 

İngiliz elçisi Atatürk 
huzurunda 

Ankara 16 (A.A) - Reisicumhur Atatürk bugün saat 
16 da lngiJtere Büyük elçisi Sir Persy Lorain'i kabul et· 
miştir. Büyük elçi Sa Majest sekizinci Edvardın tahta çık· 
ması dolayısile yeni itimadnamesini Cumur reisine takdim 
etmiştir. Fransa hükumeti tarafından Ankara Büyük e.lç.ili
ğine tayin edilmiş olan Bonson Ekselaus da Cumur reısıne 
itimadnamesini mütad merasimle takdim eylemiştir. Her iki 
merasim esnasında Hariciye vekalati vekili Şükrü Saracoğlu 
hazır bulunmuştnr. • 

Avusturya idaresi Italyan 
idaresine benzetiliyor 

BeJgrad 17 (Radyo) - Bazı gazeteler Avusturya başba
kanının hususi bir milis ordusu da teşkil etmesini diktatör· 
lük ordusu diye tesmiye ediyorlar. Bu idare kısmen İtalyan 
sistemi o!acaktır ki Avusturya milisleri İtalyanın siyah göm
leklileri manasını vereceklerdir. 

Yugoslavy Gazeteleri ateş 
püskürüyor 

Belgrad 17 - Yugoslavya kralı müteveffa Aleksandrın 
katillerinin elebaşısı Anne Pavliçin ltalyada serbest bırakıl
ması Yugoslavya gazetelerini kızdırmıştır. Bu gazeteler, 
Italyanların bir mücrimi İtaly~n hapishanel.~rinde bilahü~ü!° 
iki seneden fazla tutamıyacagını ortaya surerek Terorıstın 
serbest bırakılmasından ziyade vaktile İtalyanların bunu 
Fransız mahkemesine teslim etmemelerine kıamaktadırlar. .......................... .. ......................... . 

Japonya 
Yeni Bir Deniz Kon

feransı İstiyor 
Tokyo - Havas ajansın

dan: Deniz bakanı bay Na
gano, Londra deniz konfe· 
ransından ümidini kesmedi
ğini, sulh için bu konferan· 
sın neticelerinin labid oldu
ğunu, yeni bir konferansa 
Japonyanın da davet edilirse 
gideceğini gazetecilere söy
lemiştir. 

Dünyanın 
En büyük 
Hastanesi 

Amerika gazeteleri dün· 
yanın en büyük hastanesi 
aakkında uzun sütunlar ya· 
zıyorlar. Bu hastane bugün
lerd ! Los AnjeJosta açıl
mıştır. Bu hastane hakkın
da bir fikir sahibi olabilmek 
için 17 asansörü, hizmetçile
rinin 2000 postakutusu ve 
47 bin anahtarı olduğunu 
söylemek kafidir. Bu hasta· 
nenin 6000 yüz havlusuna 
ihtiyacı vardır. 4100 çarşafı, 
8000 yastık kılıfı olan bu 
hastanenin mutbakı dünya 
mutbaklarının en büyüğü ve 
en temizidir. Bu mutbak her 
gün 10 bin türlü yemek ha
zır edr. İki yüz ameliyat 

Filozofun 
Köşesi 

-Baştarafı 1 incide
nim gibi akşama kadar kaç 
kişiyi boyamak için sırnaş
mıştır. 

Bütün işlerimizin boyacı· 

Jıktan ve ciJacılıktan ibaret 
olduğu şu devirde anlımız· 
dan .başka boyanmadık yeri
miz mi kaldı! 
Meşhur eşek boyacışı Kay· 

serili bile bugünü görse idi 
işsizlikten imanı ;gevrerdi. 

Şark Filozofu 
HiDAYET KEŞFi 

Fransız 
Askerleri terhis ediyor 

Paris 17 (Radyo) -Mayıs 
ayı sonunda terhis edilmesi 
lazım gelen 1912 doğumlu 
gençler müddetlerinin hita
mında terfi edilmeleri için 
aid olduğu makamdan emir 
verilmiştir. 

Zecri tedbirler 
f{aldırılnıah inıiş 

Paris 17 (Radyo) - Cibu· 
tide ki ticaret odası hükfı • 
metine gönderdiği bir tel
grafta ftalyan aleyhine tat
bik edilmekte olan zecri 
tedbirlerin biran evvel kal· 
dmlmasını istemiştir. 

. odası, hayvanat bahçesi, 5 
bin kitablı bir kütüphanesi 
de mevcuddu~ En tuhafı 
şu ki bu hastaneye yalnız 
fakir ve biçare hastalar 
alınır. 

duyniçada 
Feci Bir Kaza 4 Ölü 

:~ Yaralı 
Sofya (Özel) - Duyniça 

kasabası bir feci kazadan 
dolayı titremiştir. Bu kazaya 

Atatürk 
Istanbul'a şeref 

Veriyorlar 
fstanbul, 17 (Özel) - Re· 

isicumu Atatürk İstanbulu 
şereflendirdi. 

Halk, Büyük Kurtarıcıyı 
parlak bir şekilde karşıla
mıştır. 

Uyuşturucu 
Maddeler 

İstanbul, 16 (Özel) - Af
yon mahsulümüze Avrupa 
piyasasında müşteri bulmak 
üzere uyuşturucu maddeler 
inhisarı eski ve yeni müdür
lerinden mürekkep bir he
yet, Avrupaya gitmiştir. 

Filistinde 
Vaziyet 
Vahim 

Paris 17 (Radyo) - Son 
günlerde Filistinde vaziyet 
gayet vahim bir şekil al
mıştır. 

Orad bulunan İngiliz as
keri kıtalar kargaşalığın 
cereyan etmekte olduğu şe

hirlerin başlıca caddelerini 
dolaşmak için emir almışlar
dır. Şimdi Yafa ve Telaviv 
caddelerinde müsellah asker· 
ler dolaşmaktadır. 

Dünkü gün Yafa hapis· 
hanesine bombalar atılmıştır. 
Bir Yahudi şefi beyanatta 
bulnnarak demiştir ki; Arab
lar tarafından öldürülen Ya· 
hudiler artık son kurbanlar
dır. Bir daha böyle birşeyede· 
asla müsaade etmemek için 
tedbir aldık. 

Bu vaziyetler lngiltere hü
kumetinin enerji noksanlığın
dan ileri gelmiştir. 

Diğer taraftan Arab milli· 
yetperverlerinden birisi beya
natında şu şayanı dikkat 
sözleri söylemiştir: 

" Biz Araplar ne Nasyonal 
sosyalistlerin ve ne de İtal
yanların teşvikile ayaklanma
dık.. Biz bu iki hükumet 
gibi kuvvetli olmuş olsaydık 
davamızın hükmünü biz ve· 
recektik.I Şimdiki gibi Ulus
lar kurumu değil. 

Bolivyada 
İsyan çıktı 

Paris 18 (Radyo) - Son 
dakikada haber alınmıştır: 

Dün Bolivya hükumeti 
başta Cumur başkanı oldu
ğu halde is tifa etmeğe mec
bur bırakılmıştır. isyan eden
lerin şefi derhal kendisini 
Cumur başkanı yapmıştır. 
Bir çok yaralı ve ölüler 
vardır. 

Yalanmış 
Paris 17 (Radyo) - Son 

günlerde güya İtalyanlar 
Frasa bükametinden Cibutiyi 
istediğine dair licnebi mat
buatı tarafından çıkarılan 
haberler Roma resmi çevren
ler tarafından yalanlalanıyor. 

._...,.._....._,. """"" va-.,.. - ...,.. ... .....w ~ 

yedi kişi kurban gitmiştir. 
Dördü ölmüştür, üçü de ya
ralıdır. Briski sokağında dik
meler üstünde duran harab 
bir ev yıkılmış ve şehri ma
teme çevirmiştir. 

1' ·~J .lV .,,.: 

iskelet/et 
Kuyusıl;_ 

Yazan: MARSEL ALLEN 
•1 ,,, -v 

Biran için Liisyen Rud ruya gördüğüne 
hükmetmişti r1' 

· - O kadar uzak değil. I - Aman yarbbi .. ,,,.r 
Yakındadır. var .. İmdad!. Diye bai1 

- Haydi, oraya 1 başladılar. ~ ' 
. ,.. Dört kuvvetli erkU.,; 

Birkaç dakika sonra, bu Lüsyeni yakaladı ve ko 
üç adam akşam Lüsyenin bağladı. 
ve müthiş anlar geçirdiği 

binanın bulunduğu sokağa 
girdi. 

Polis: 
- Burada mı? Fakat ben 

buradaki binaların hepsini de 
bilirim. Dedi. 

Lüsyen: 
. - Fakat 17 numaralı bi
nayı beklemediğiniz aşıkar
dır. f şte benim girdiğim kapı 
dedi. 

Bu defa kapı kilidli değil
di. Lüsyenin bir itişi ile ka
pı arkasına kadar açıld1. 

Biran için Lüsyen Rud 
ruya gördüğüne yahud dün 
akşam ruya görmüş olduğuna 
hükmetti. 

Önünde, dün akşam bet
baht Hanriyi omzunda ge· 
çirmiş olduğu avlu vardı. 
Bu avlunun bir ucunda 
ikinci kapı görünüyordu. bu 
kapıdan mahud korkunç ye
re girmişti. •Koru kafalar, 
iskeletler bu kapının arka· 
sında idi. 

Fakat şimdi bu kapının 
arkasında iskeletler, kuru 
kafalar yoktu. 

içeride birçok gençkızlar 
gidip geliyorlar, konuşuyor 
ve gülüşüyorlardı. 

Burada sade gençlkızların 
çalıştığı bir imalathane hali 
vardı. 

Lüsyen Rud kendi kendi-
ne: 

- bu da ne? Dedi. iske
letler, kuru kafalar ne oldu? 

Lüsyen, kendisine hayretle 
bakan Konion ve polisi na
zarı dikkate almıyarak : 

- Burası ! .. Burası !.. Di
ye bağırdı. Çalışan kadın ve 
kızlara ehemmiyet vermeden 
çürüme dairesine giren yolun 
kapısı önünde durdu. 

Kapıyı şiddetli bir hare
ketle açtı; fakat... Önüne 
merdiven yerine büyükçe bir 
dolab çıktı. 

Bu dolabın senelerden beri 
kullanılmadığı aşikardı; her 
taraf örümcek ağları ve toz 
içinde idi. 

Lüsyen, kadınlardan biri-. 
sıne : 

- İskeletler, kuru kafalar, 
çürüme dairesine giden mer
diven, cesedler nere de? Di
ye sordu. 

Kadınlar hep birden kaçı
şarak : 

,,.,,. ti 
Zabıta memurları b~ol 

esseseden çıkarlarken 
yon kızlara: J 

- Korkmayınız. Kor~ 
bir şey yok, zavallı deh"' 
birdenbire aklını k•Y ti 
kendisini takip ediY:;. 
Hiç kimseye saldırııııt d 
dir. Dedi • ·~ 

- İşçi kızlardan bır} ~ 
- Po!is efendiler, ı• ; 

delikanlı aşk yüzündell / 
delirdi? Suali müdüril;oİ' 
zünden iki damla yat 
sine sebep oldu. ar) 

( Arkası 'f 

- +- •• •• • -

Bir kadın 
Kasabı dab• ,,, 
- Baş tarafı 1 incid~ 

""·ıdif~J sade bir ressam degı gu'~ 
Ayni zamanda bu ,,.~ 

kadınları öldürmekten ~ 
alan hasta ruhlu bir de dl, 
redir. Resmini yaptı~• k•1tıt 
ların birdenbire üzerıne. i( 

makta kadınları bin b~tt.' 
kence içinde öldiirdb~ 
sonra, evinin geniş balı~ 
deki bodruma köııııııe OtJ"' 
Tabii ihtiya uşak da t'!: 
Frono Gera bu işlerde~ 
dım etmektedir. S00 ~ 
atelyeye giren bir kııd' ~ 
daha çıkmadığını zabıta•" 
etmiş ve genç ressaııı•0 

basmıştır. etir/ 
Polisin taharriyatı n ;!, 

sinde evin bodrulll ti 
muhtelif kafa taslar!0~ 
iskeletlere tesadüf edU1~ İnsanları insan ollll ol":. 
iğrendirecek derecede·oı1'r 
suscasına yapılan bu cı ~ 
lerden halk okadar •"~ 
mişdir ki delikanlıyı ';1' 
elinden ahb linç etaselı 
miştir. ~ 
Kadın kasabı delik 1-;! 

muhakemesine bugtlll 
başlanacaktır. 

Roma ., 
Londra ile dar~~ 
Londra (Radyo) .-

hükumeti ile Londr:,. 
kumetinin arasını bu5

1
, 

surette bulmak üzere 
teşebbüslerin neticeıiı 
ğmı bura gazeteleri Y 
lar. Brihnya hükO~ 
böyle bir teklife cev• 
diği hususundaki b• 
resmen tekzib ediliyor· 

İzmir Muhasebei Hususiye 
Müdürlüiünden: ~; 

fdarei Hususiye akaratından olup İzmirde Keme~• )al 'I 
desinde kain 3500 Jira bedeli sabıkı Küçük SalepçıoJ 1 
nı 1-6 tarihinden itibaren 31-5-939 tarihine kadar UÇ;~~ 
müddetle kiraya verilmek üzere 11-5 936 tarıbindeO .,,;._J 
ren 21-5-936 tarıhine kadar 10 gün müddetle te.

11 
~ 

artırmaya çıkarılmıştır. Şeraiti öğrenmek istiy~nJer~ ? 
gün hususi hesaplar müdüriyeti varidat kalemıne "dlb' I 

1 

sürmek isteyenlerin de ihale günü olan 21-5 36Perşe .,i 
nü saat on da depozito makbuzlarile birlikte enciirO' 
liyete müracaatları ilin olunur. (1213) #, 
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