
Adis-Ababa şehri alevler içinde 
-----------~··~---~----~ 

, ... Negüs ve maiyeti erkanı 
Cibutiye kaçtılar · 
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t' S~L DURUM 

il • -p1!•lterenin - ---------- ••oo•• - ----------
anı 
~ :•.b tehlikesinin arif ltııı•rı ~gı ~isbette sulh 

h11~iltere a ~oga.lıyor. Şimdi 
•tı 1 ı1 Yenı bır sulh planı 

Hükumet Merkezi Adis-Ababadan kaldırıldı 
Habeş büyükleri mühim toplantı yaparak 
son nefese kadar müdafaaya karar verdiler 

~lıııa11;•kJa Yini, yakında 
~tırı,111';'ı:' soracağı sualleri 
~1lit d" .. la meşgu)dur. ln-
•o uıunc ı ·ı il Al e erı e, Fransanın 
tıa,ı,tı ~n muhhrasındaki 
tt_~ \te b ır araya getirile
~k •uaJJ suretle vücud bu-
~t•kt er Almanyaya so
~ııy1y ır. İngi!terenin Al
~e At a soracağı bu sualler 

Vaşington 3 (A.A) -Ame-ı Ababadan ayrıldıktan sonra 
rikanın Adis-Ababa elçisi I başlamıştır. Şehrin belediye 
kadın ve çocuk 30 Yum ile f daireleri de yanmakta olan 
Rus Amerikan elçiliğine sı- binalar arasındadır. Şehir 
ğmdıklarını, dünkü asilerin içindeki bütün telefon muha-
eline ~düşmekten diğer hE r beratı kesilmiştir. Diğer 
hanği bir elçiliğe gidemiye- elçiliklerle mektublar vasıta-
bir vaziyette kalmış oldukla· sile temasa gelinmeye çalışı 
rıo1 biJd.irmekte~i~. . lıyor. Polis ve askerler tara· 
Amerıkan elçısı ısyandan fından şehirde bırakılan 

evvel İmparatorun yanında mühim mıktarda tüfek ve 

ateşler içindedir. 
Ankara 3 (A.A) - Anka

radaki Habeş elçiliğinin bil
dirdiğine göre Habeş hüku
meti merkezini resmen Go
reye naklettirmiştir. Ve im
paratorun riyasetinde Adis
Ababada aktolunan son bir 
ı-op]antıda bakanlarm ve bu 
gün Habeş rüesasının sonu
na kadar mücadeleye devam ~t ınanya • . 

~ teceği nın ıngıltereye 
llıdir ~evablar çok mü· 

te\tabı' Çunkü bu sualler ve 

zevcesi kızı ve on iki yaşın-
daki prens Makoonen ile 
Harrar prensi olduğu halde 
trenle Cibutiye hareket etti
ğini ve Kudüse gitmekte 
olduğu zannedildiğini bildir
mesi ayni telgrafta şu tafsi
latla mevcuttur. Yangın yağ
ma ve tüfek ateşleri gecele
yin Habeş hükumeti Adis .. 

cepanenin asilerin eline geç- hususunda and içmişlerdir. 

ıı ilt b' llıı \te ' ır Avrupa sulbu-
11111 •e~~· bir dünya harbı· 

"1illetı ı olacaklardır. 
Yaıı.li b er cemiyeti son İtal
~IYap a'fleş harbini durdura-

1 as tt'k ......, S e ı ten sonra 1 
'~ 4 üncüde -

~I ---------------------------------------------~--------~ 
~ÖŞESI: 

i ~LK ARASINDA ... ! 
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Gizli ittifaklar d \jl!ıunıi 
~ t\tletıe harbdetı s~nra ı da hududlara tahşidat yapa· 
'tı. r bey · d k' d d d 04tsiıl'k nın e ı müva- rak Avusturyayı şim i en 
' Rt:; ~en dolayı araların· sıkı bir çember içine almış-

at.tek e .. müştereken ve lardır. (Prençib) hadisesine 
'tıkar . ı:nunferiden gizli ve müşabih bir vesile ile birden 
~i.. ıttif akı 

"'tir. B ar vukua gel- bire Avusturvanın üstüne 
~YQıilk hunları birer birer atılacaklarınıda düşünürsek 
tııı de eı:n uzun gider ve Avrupanın göbeğinde kopa-

llbı_ tatbik . 
!il ""'iladık mevkıne ko- cak bu infilakın günden gü-
l tt ifad ça aıneli bir kıy- oen güne zafa uğrıyan 
"\~Zih.e de edeıniyecekleri için sulh teşebbüslerinin akame-
ı()k e I" b· tur uzuın ve zaruret te uğraması yüzünden kana· 
iti b~ .. yalnız içlerinden atleri sarsılan sulh perver 

f(tkıe d~·\lnlerde ameli bir memleketlere de sirayet et-
~ Ok"l V t lnıanya.t meğe başlı yan miyeceğini kim temin ede-
lltdik talya ) arasında bilir? Bittabi ön safta Lehis-

.\ &ulllar sarayı ittifakıdır. tan, Çekoslavak ve Yugos-

•u''1•t-urya aralarında gizlice lav gelmektedir. Küçük iti-
b· 111lıiitle Yı Paylaşmağı dü- Jaflann da bu işe karışması 
tr r Ve • . İ 

}i btekild ışı müdahelesiz zaruri olacaktır. şte bu gizli 
~ı tı aefe .Yapabilmek için 1 Venedik sarayı ittifakının 
ll:lı llıu\'af~rın~en kazanıla- ortaya konması Avrupanın 
ltkı~ l.'Rilt:kıyetin bir kıs; kökünden yeni ve etrafına 
(lıt ıf ttnıek~e ve Fransaya sirayeti muhakkak bir umu-
~t 0tıYa) y 1 ve Rusya ya da mi harb açacak ve beşeri-
,,._'tlattır~ terk eylemeği yeti buhranlara sürükliye· 
~ 1-r tİtl'~şlar olmalıki ltal- cektir. 

l'çitle~· en gizliye (Buru- Şimdiden büyük devletlerin 
•ile ve Almanlar· - Sonu 4 üncüde -

tiği zannediliyor. Şehrin Habeş maslahatgüzarı Mar· 
büyük postahane binasıda -Arkası 4 üncüde -

0000000000000000000000000000000000000000">00000 

Halk opereti İzmirde 

. 41111111111 
r 

Bir kaç güne kadar İzmirde temsillerine başlıyaclk olan 
Halk operetinin iki sevimli ve parlak yıldızı. 

- Ne o hazret'gene bulut ~ibisin, sen de lağım çukur
larından birine dü,er de kafanı patlatırsan aklın · bafına 
gelir .. 

f Doktor Musta
fa abidesi 

Dün Kültür perkta yavılan 
Türk kuşu açılma törenin· 
den sonra binlerce halk iz. 
mirin çok sevdiği ve hiç 
unutamıyacağı büyük bir in· 
saniyet dostu doktor Musta
fanın kendi ismini taşıyan 
caddenin başındaki abidesi 
samimi bir tezahuratla açıl· 
mıştır. Şarbayımız Doktor 
Behcet Uz ve kıymetli dok-
torlarımızdan Agah, merhu· 
mun meziyet ve iktidarı hak
kında çok özlü ve canh bir 
söylev vermişlerdir . 

BiRKAÇ SENE SONRA '!lw __ _ 

Amerikada çir
kin kadın kal

mıyacak 
---+• .... 

En zengin adan1lar 
en çirkin kadınlarla 

evlenecekler! 
Şu Ameri~a .!le gerib yer· 

dir allahi... Uşenmemişler, 

bir istatistik tutmuşlar ve 
birkaç sene sonra Amerika-
çirkin kadın kalmıyaçağı 
netidesine varmışlaar .. 

Bu gidişle birkaç sene 
sonra Amerikada çirkin ka· 
dınlar moda olacak ve en 
zenğin adamlar garib bir 
evlenme olsun diye Ameri
nin en çirkin kadının: ara
yacaklardır. 

Eh, bu yüzden en tapun, 
en koknem Amerika karta
-Sonu 4 üncü sayfada-

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

Lağım İşleri Halledilmelidir 
ıru smetpaşa mahallasinde oturan İsmail isminde bir 
Ul.JU kar!imiz gazetemize bir mektub gönderdi. Bu yurd· 

daş mektubunda sızlanarak diyor ki: 
" İsmetpaşa mahallesinin Morhane caddesinde ki bir nu

maralı evin dirseğinde bir lağım verdır. Bu lağım birkaç 
aydan beri tikanmıştır. Bütün mahallenin sıhhatini tehdid 
ettirmektedir. Bu lağımın tıkanması yüzünden bu civardaki 

evlerin çamaşır ve bulaşık ve pislik suları burada birikmek
te ve ufacık göller teşkil etmekte, pislik muhtelif istikamet .. 
lere doğru ilerlemektedir. Ayni lağımın yanında bir liğım 
da çökmüştür, her iki lazımda bilhassa sıcaklar bastıktan 
sonra bütün mahalleyi bizar edecektir. 

Belediye mintakamızın vazifnar belediye memurları her 
gün bu caddeden geçerler, fakat her nedense bu çirkin 
vaziyete bir nihayet vermezler.. Bu civarda oturmak bed· 
baht ığına uğrayan bizler ne yapalım 1 ,, 

Daha üç gün evvel lkiçeşmelikte dört metre irtifaındaki 
bir lağıma bir yavrucuk düştü, köprücük kemiği kırıldı ve 
hastaneye kaldırıldı. Belediye reisimiz vaziyetle yakından 
alakadar olarak gece yarısı vak'a mahalline gitti ve bu iıde 

ihmali görülenleri tekdir etti. Belediye reisinin bu alakasına 
rağmen rağmen bu gün İsmet paşa mahallesinde bir semt 
bir lağımın tehdidi a.tında gözlerini Belediyeye dikmit 
merhamet dileniyor .. Belediye reisi bu çukurları temizlet
meği emrettiğine göre bu lağımın biran evvel yaptırdması, 
ve bu mıntakada vazife görüp bu çok mühim vazifesini ih
mal edenin de vazifeye davet edilmesi lazımdır diyoruz. 

Hayı bunu biz söylemiyoruz halk söyliyor. Unutmıya· 
hm ki. .. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
··----BA.W3&2•m•t»•"t ••••llBZI _______ _ 



Salalf• 2 ( Hadwa Sul , 

1EDEBIYA 
Osmanlı Imuaratorluiunun 

t~ K lb• "h d Yazan: A. FRANCIS 

Edebiyat Niçin 
Sevilir? 

~ a ıga ın a - 41 -

Yunan· casusu, Hakkının evli olmadığını bil
dirdiği vakit, Leyla sapsarı kesildi 

Leyla, Göksu hadisesini bence, siz çok hasıssınız. bir suitefehhüm mahsulü ve 
çok büyük bir peşimanhkla - Hsla yavyum, gebe be- ve baştanbaşa yanlıştır. Hep 
anlatıyordu. nim bir gelebek olduğumu hayalattır. Hakikatla 'zerre 

- Evet .. Hakkıyı çok fe- sö;lemek istiyorsunuz. Ve bu kadar alakar değildir. 
na halde reddettim; Büyük nu açıkça sölemekten çeki· Evvela, size kat'i olarak 
bir mahcubiyete uğrattım. niyorsunuz. Ben de mukabil Haber verebilirim ki Hakkı 
Bu suretle ben de kendisin- olarak size deyeceğim ki, siz evli değildir. Bundan bir 
den ahdımı aldım, intikamı- haksızsınız. Ve bizim dava- müddet evvel kendisifie tek-
mı almış oldum. O beni na· mızda bitaraf hareket kare- lif edilen bir izdivacı da red-
sıl bir hizmetçi parçasına ket edemiyorsunuz. Hep detmiştir. Halbuki, bu kızı 
karşı reddetmiş, beni biz- Hakkıyı haklı görüyor, hep almış olsa, hem çok zengin 
metçi kızlar üzerinden beş onun tarafını fakat halısız olacak, hem de mevkii kuv: 
paralık etmiş ise, ben de olarak iltizam ediyorsunuz. vetlenecekti. O zaman sizin-
onu arkadaşları içinde öylece Hep kabahat bende. Hep le olan alakayı bilmediğime 
rezil ettim. Hakkım değil haksızlık bende! Sizi ikna ben çok ısrar etmiş, fakat 
mi idi? için şöz bulamıyorum; çünkü kendisini bir türlü razı ede· 

u Bu zamandan sonra ken· siz evvelden kararınızı ver- memiştim. 
diseni çok az gördüm, fakat miş ve Hakkının haklı oldu· Receb paşayı bilirs:niz .. 
her gördüğüm yerde başımı ğuna hükmetmiş bulunuyor· İşte onun kızı beni Hakkıya 
Çeviıdim, kendisini görmemiş, teklif etmişlerdi.. Hem bili· sun uz. 
hiç tanımıyormuş gibi hare· - Hayır Leyla hanım, yorsunuz ki Hakkıyı bugünkü 
ket ettim. Fakat bazı defalar hayır, Ben tarafgiılik yap- mevkie getiren de Receb 
baoa gizliden yandığım far- miyorum. Eğer iki taraftan paşadır. Hakkı mevcudiye-
kettim. Yalnız babamı asbğı birisini iltizam lazım gelirse, tini Receb paşaya minnettar 
zamandan sonra Hakkıyı hiç hiç şüphe yok ki sizin tarafı olduğu halde Receb paşanın 
görmedim; birbirimize hiç iltizam edecektim; bundan güzel, kibar ve zengin kızını 
tesadüf etmedik! başka türlii hareketime im- almamıştır. 

- Leyla hanım .. Dedim. kan yoktur. Şimdi sizinle Leyla, bu iıahahm üzerine 
Cihanda sizden başka her daha açık görüşmek istiyo- payılacak gibi sarardı. 
kes haklı olabilir? Fakllt rum. Bütün söyledikleriniz ( Arkası var ) 

--------------------------------oo•.oo-------------------------------------
Bir İtalyan 

Gazetecisi daha kur
ban gitti 

Roma 3 - Stefani Ajan
sından: 

Somali cephesinde Kurier 
Adriyatik gazetesi baş mu
harriri Ludavik ölü düşmüş
tür. Bu muharrir ihtiyat 
zabitlerinden ve muharib 
orduya dahil olanlardan idi. 
Bundan evvelde Gazeta dö 
Mişina muharriri gene bu 
suretle ölmüştü. Bu gazete
cilerin her ikiside Afrika 
harbına gönüllü olarak git
mişlerdi. 

Aydınlılar 
Okusun 

Reklam değil bir 
hakikat 

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

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

Bir tecrübe bin şey öğre· 
tir bir tecrübe ediniz ... 

Bulqar sara
yında toplatı 

Belgrad 3 (Radyo) -Bul· 
gar kralının başkanlığında 

sarayda toplanan vekiller 
hevetinin kararının sırf Bnl-
garistanın dahili poletikasına 
aid olduğu hakkında başve· 
kil bay Köseyevanofun beya· 
natine ve neşrolunan resmi 
tepliğe rağmen bu tuplantı
da arsıulusal vaziyet hakkın
da dahi görüşülerek karar
lar iddihaz olundağu kana-

ati kuvvetli olduğu Sofyadan 
bildiriyor Burada Bogazlar 

meselesi müzakere edilirken 
Bulgaristanın da bir şey ko· 
parmak teşebbüsünde bulun
ması kararlaştırıldığı öğre
nilmektedir. 

Bitlerin vekili 
Lerlin 3 - Siyasal çeven· 

lerde söylendiğine göre gene 
ral Radolf Göring Hes yeri
ne Hitlerin daimi vekili sıf • 

fatile tayin olunacı derdestir. 
Goring bay Hitlerin daimi 
murahhası sıffatile vekalete 
aid bazi işleri de görecektir. 

Bir kere daha 
yalanladı 

Atina 3 -Havas ajansın
dan: Başvekil T etakas Belg
rada gitmek üzüre yola çı
karken kendisine tesadüf 
eden gazetecilerin suallerine 
şu beyanatta bulunmuştur: 

Balkan antantı üyeleri ara· 
sında bir ihtilaf olduğu hak· 
kındaki haberleri bir kere 
daha tekzip ederim. Antant 
eskisinden farklı değildir. 

Bulgaristanı:ı Akdeniz mah
ricina gelince Yunaniztan 
nazarında böyle bir mesele 
yoktur. 

Hapishaneden 
Kaçırılıb asılan nıahpus 

Nevyork 3 Alman radyo
sundan: 

Geçen akşam kırk kişi 
Rayton hapishadesine hücum 
etmişlerdir. Buradan bir Arab 
mahpus kaçırmışlardır. Bu 
Aarab cebren fili~eni yap· 
makla mahküm idi. Hücum 
edenler Bu Arabı filişeni 
yaktığı yere götürerek bir 
ağaça asmak suretile öldür-
müşlerdir. 

------------------------------------ ---------~--~----------~-............................................................................. 
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Zafer atının 
Arpası 

mom talya üzerinde zecri 
ın 111 tedbirlerin tesiri nedir? 

Bazı rivayetlere bakılırsa 
hiçtir; bir takım istatistikler 
gözden geçirilirse, büyüktür. 

Fakat meseleyi ayırmak 
lazım: Zecri tedbirlerin tesiri 
olub olmamak bir, zetri tet-
birlere mukavemet edip et
memek iki! 

Italya'yı baştanbaşa dola
şınız. Tek tük otomobil gö
receksiniz. lhraçsızlıktan yer· 

• 1i eşy pek ucuz satılmakta- zımgelirse, büyük harp Al-
i dır. Brendizi'ye çıkhğınız Aanyası gibi, nelersiz kala-

vakit, asfalt üstünden nal- bilirsiniz. Fakat mukavemet-
sesleri geldiğini işiteceksiniz. si'! muvaffak olursa, bütün 
Adriyatik'in karşı yakasın- dünyaya karşı bir zafer elde 
daki Arnavudluk sokakları etmiş olacaksınız. Edebiyat 
gibi! zecri tedbirler, elbette, parolası budur. 
hayat makanizması moden lngilizler zecri tedbirlerin 
ekonomi şartları üstüne dün- devamını istemekle hayale 
yanın memleketler üzerinde kapılmıyorlar. Netekim Fran-
yıpratıcı tesirler yapar. sıların büyük bir kısmı zecri 

Mukavemet meslesine ge- tedbirlerin kaldırılmasında 
lince, Lütün faşizm bunu 1- isaa etmekle, kuru bir ne-
talyan namus ve şere ~ inin zaketle bulunmıyorlar. Zafer 
bir davası haline koymuştur. atları da arpa yerler! 
Yalnız otomobilsiz değil, la- Fa. Alay (Ulus) 

Geçen gün bir arkadaşla 
konuşurken Edebiyattan'da 
açıldı. O bizim daha şimdi
den gazete sayfalarında ede
biyat'la oğraşmamıza maha· 
lif olduğunu, söyledi. Daha 
duğrusu beni bu yoldan çe
virmeğe yeltendi. Zemin ve 
zaman müsait olmadığı hal
de, onu ikna edecek sözler 
söyledimse de; anlatamadım 

-1-ne a a .... 
- Edebiyat, bu kelimeyi 

bilenler. Onun manasını da 
anlarlar. Edebiyat nasıl doğ
muştur. Tarihçesini yapacak 
değilim. Buna da edebiyatın 
kısa olarak genel vasıflarını 
anlatacağım. 

Edebiyat bir lisandır.;Yal
nız tekamül etmiş şekli, bu 
lisan öyle bir hale gelmiştir 
ki, insanın ruhunu, zevkini 
okşar. İşte biz buna "Edebi
yat,, diyoruz. İki kısma ay
rılır. Nesir, Nazım... Bunlar 
ayni hedefi karşılarlar. !3irisi 
serbest olarak yazılır. Oteki
sinin muayyen bir kalıbı var
dır. Güzel bir nesir veya 
nazım iyi bir kemancının ru
ha yapmış olduğu, zevki, 
heycanı, hüzünü kadar ruha 
işler. Bundan anlaşılıyor ki, 
Edebiyat; insanın tabii bir 
gıdasıdır. 

Bizlerde okul suaııerinde, 
bu yolu benimsedik. Nasıl ki 
büyük adamlar orjinal fikir· 
lerini, küçük yaşta ortaya 
atmışlardır. Biz de öyle ... 

Meşhur atalar sözü var
dır. "Deynek yaşken eğilir.,, 
Ne kadar doğrudur. Fakat 
yanlış anlaşılmasın İnsan kü
çük yaşta olgun bir eser 
veremez, Onu zaman verir. 
Edebiyat bir ulusun kültürü 
demektir. Edebiyatsız lisan 
olamaz. Kültürü düşük bir 
ulus diğer devletlere naza· 
ran değersiz kalır. Dünyanın 

en güzel lisanına malik olan 
Türk, engüzel edebiyatına 
da maliktir. Onu idame el· 
tirmek biz geuçlerin üzerine 
düşen kutsal bir ödevdir. 
Onu biz gençler yüksel
teceğiz. 

Bizde bu yolun yolcusuyuz. 
Ruhm bedi'i zevkini bula· 
bilmnk için edebiyatı sevi
yoruz. 

Bilmem edebiyatı sevmiyen 
kim vardır ? 

Bence: 
Bir devlerin yüksekliği 

edebiyatının parlaklığı ile 
ölçiilmelidir. 

CAHİT ULUCENK 

Muhasebe 
Mutahassısı 
Ticaret alemimizde tanın

mış bir muhasebe mutahas
sısı her hangi bir müessese· 
nin ihtiyacına uyğun muha
sebe teşkilatı yapar. 

Ticaret ve kazanç kanun· 
!arına göre defter tutar ve 
bilanço tanzim eder. Karışık 
hesabları düzeltir. 

İhtilaflı hesabları hal ve 
hususi ders kabul eder taş
rada oturanlara muhabere 
usulü ile ders verir. 

HALKIN SESİ Gazetesin
de muhasebe mutahassısı 
adresine mektubla müracaat. 

Defa - 15 

GECE 
Onu ılık bir ilk bahar ak

şamında kumlara uzanarak 
Güneşin bulutlar arasından 
kızarışını seyrederken bul
dum. Elinde ufak bir dal 
kumlara bişeyler çizmek ve 
sonra Clnları silmekle meşgul· 
du. Yıldızsız, mehtapsız si
yah bir gecenin derinlikle
rini andıran gözleri vecd 
içinde uyuyan bir kadın ka
dın kadar durgundu. 

Hassas bir kalpdir diyor
lardı ona.. Güzel yazar. Gü
zel şöylermiş... Gözleri bir 
Narsis kadar hayal doluymuş. 

Gece .. 
Gece bütün arzularını u

yuşturan bir perdeymiş o
nun .. lztıraplarını yine onda 

saklarmış.. Bütün huni 
yuşturdu kulağını bir 
adamın.. Tanışmak 
genç adam onunla ... 
bir defa gözlerine bak 

- Narsis dedi. 
Bir şairmiş o ... 

*** 
Onu ılık bir ilk bah 

şamında kumlara uza 
Güneşin bulutlar aras 
kızarışını seyrederke~ 
dum. Elinde ufak bı~ 
kumlara bir feyler çı 
ve sonra onları silmekle 
guldu. Yıldızsız, nıeb. 
siyah bir gecenin derı 
rini andıran gözleri ve 
çinde uyuyan bir kadın 
dar durgundu. 

EROL iE 

BEKLEYİŞ 
Bir pınar sızıntısı halinde derin - derin, 
Gönlüme ışık veren çiçekli bir emelin 
Bekliyorum ümitle hakikat olmasını ... 

Hasret, acı, ıztırap kara bahtıma eşse, 
Hayat ufkunda batan emelim bir güneşse 
Doğsun artık ve boğsun şu hayatın yasını .. 

"İçim hayata küskün,,, kalbimse kırık gibi 
Bekliyorum emelim pembe bir ışık gibi 
Kaplasın benliğimin sislenen dünyasını .. 

NIHA T KÜRŞAD· 

,, Mezarında .•• 
Panldıyan gözlerim karanlığın içinde, 
Gömülmüş son aşkımın mezarını arıyor, 

Bazan duraklıyorum bir selvinin dibİP 
Baktıkca etrafıma gözlerim kararıyor·· 

Bilmiyordum ne için dehşet saçan yere ben. 
Girib de ge2iyordum saatlerce serseri. 
Birşey hatırlıyordum, hayalimde yer eden 
Yepyeni bir mezarla bir sevği eseri, 

Kopardılar onu ki, bağrımdaki alevden 
Diktıler o fidam bu karanlık bahçeye 

Hasretle sordukca ben kendisini her Y~. 
Saklıyorlar allahım onu benden yok ı 

Böyle dolaşıyorrken . kederli adım, adım, 
Dalmıştım ki o tatlı hayaline ben gene ,, 

Bir toprak yığınına takıldı sağ ay~gı 
Y azıhydı taşında " Zavallı güzel Mırıe 

Elemlerim ruhumda birden bire tutuştu 
Haykırdım çılğın gibi dedim ki ey allahım!. u 

Pek müthiş kuvvetinle elimdeki kuş k" 
Onu tekrar ver bana yoksa ben isyaP 

Kalbimin hicranile dönüyorum ben gene 
Kollarımdan ayrıldı son bir vedala Mine! .. 

İkinci Karantina 
NEŞET SEHA 

Bir Bay! 
Eğer rast gelirseniz bir tarafta bu baya, 
Yanınıza sokulup hemen başlar alaya; 

Onu har an bisiklet üstünde görürsünüz 
Çünkü epi kibardır, yol yürüyemez yaya; 

Değil, Büyük Ada'da eşek sırtına binmek, 
Bu bay tenezzül etmez, ne kısrağa ne taya .. 

Yakında bisikletle mekik dokuyacakmış, 
Asyadan Avrupaya, Avrupadan Asyaya .. 

Bazt yürür~ea iki yanına yalpa vurur, 
Çünku sokakta gider birşeyler saya - saya .• 

' Bana verdiği cevap, hiddetli • şiddetlidir, 
Yazdığı yazıları veriyormuş kalaya •• 

Mizahı "Frijider,, e benzetseler inanmam, 
Onun latifeleri hoşuma gidiyor ya... Of.. 

NOKTALI VlRG 
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--J.d~esinde Milli Kütüphane sineması j 

! ·· İzmir Şekerciler çarşısında 20 numardaki imalathanemi 
Yepye · BUGUN İzmir Suluhan civarında 1 numaraya naklettiğimden sayın 

1( } nı ve çok güzel 2 büyük filmi birden müşterilerimin sıparışlarını yeni adresime vermelerini sayğı· 
- Beklenilmeyen şahid * ıarımla bildiririm. 

MYRNA LOY _ VlLLİAM POVVEL tt Güzel .İznıir bisk~vit fabrikası sahibi 

28- Hollı·vut en)enı·yor Si Istanbullu lsnıail Hakkı 
1 - >+ "*:>t~:lc:t$clt~.*lt!~ ~~* *" 

L> ProgrdnıN~ _CROSBY - MARİON DAVİTS & ! D Q T O it 
l\ediJ . a ılaveten: A " 

Canlı eı .ve Piliçler renkli komedi ve )ft B A. Kemal To ay )ti 
8 resınıler >+ D 
ll fe\'k 1 u.. '" Bakteriyolog ve bulaşık, salğın ••at 7 a ade p w d h k . . t"f d . . . " Al w ~ ı den . . rogram an er esın ıs ı a esı ıçın >+ "' hastahkJar nıütehassısı 

s~!ıbaren birinci 25 kuruştur. * -tC 

4 M.tyıs 

(YOLCULARA KOLAYLIK) 
Güven, çabukluk, temizlik 

Ayvalık, Dikili. Altınova, Edremid, Tire. Kula, Konya. 

Salihli. Bu hatlara yolcu ve yük sevkiyab 

ZİNET; 
garajından hergün muntazam ve emin bir surette otomobil, 

kamyon ve tenezzühlerle temin edilir. 
Emniyet, sür'at, temizlik bu garajın en esaslı hassalarıdır. 

Sac 
' Yalnız bir süs değildir. Daha 

önemli olarak sağlığımızlada 

ilgilidir. Onun için onları 
korumak iki tarafh borçtur. 

Başta 

130-6 30 
1 

at: +c da 30 sayıla ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den İ Ş T E 
3 eanslara d'kk & +c Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başm-

~5-a d -9,30 de Beklenilmiyen şahit. tC akşam saat 6 ya kadar hastalarını kabul eder. F • S S 
- -.~~~~gleniyor. ~ Müracaat eden hastalara yapılması Iazımgelen sair 4H erit 8Ç UYU 

ıe.-,.n ....... g~~,~n~~k~ı~şe~s:w::w:l.~~rtı +c tahlilat ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- 1j size bunu kolayca temin eder 
+c lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- >!• KEPEGI YOK EDER 
ıf( sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 J+ 
+<:W:)$::>S:W:=r: ~'Jl.:W: i~~ ~,,:~~'$ ~ » Ddökülmenin ()nüne > 

Tü~k HaYa Kurumu Alman Doktor Aooste İn Geçer 
~ 1Zcngi11 1 

1. Na On 
\'~ ı~SI) İ:dınak istiyorsanız hiç durmadan ( ZENGiN 
kota cnı de k en ~i~ bilet ahmz. Bu suretle hem yurdunuza 
•iUc 't~ <>lnıakn~_ınıze hizmet etmiş olursunuz. Müşterilere 
ttıtı ~ •let sat l uzere günde on ve haftada elli kuruş tak-

c~c kara 
1 ır. Zengin kişesi birçok vatandaşlari zengin 

drea: H"ve~nıiştir. 
ukuınet caddesi Kemeralh karakol ittisalinde it - ._ . Z~NGIN KIŞESI 

ildyo SahiPlerine Müjde 
"1 

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

müessesesine 
ı; . ' müracaat edi-

'4.ır huku niz. 
rnet caddesi Hacı Sadullah otoli içinde. 

~l\'er--:i-:şl:-i ---.:.;~Miia~t~b~a~a~m~ıiizdiiiiaiii 
\>e ,_4' l llar ı 

~14 h\r iş 
~ d" Yed,· "'' 011 .1 uz ı· 
t ~ e b·ı ıra sermaye 

Ola ı ecek k 
~) >' bir · ço karlı 
n; tııı,tiıı ı! \'ardır. •c, ıda h 

lltlôlrı re anemize 
........_ 5-1 

Matbaamızda resmi dai-
reler, ticarethaneler için 
lastik çingo ve şimşir mü-
hürler kılişe işleri, sabun 
damğaları, mezbahalar için 
et damğaları, ucuz ve ça
buk olarak yapılmaktadır. 
Dışarıdan gelecek sipariş· 
ler sür'atle yapılıp gönde
riJir . 

tı-~ onderenlerin Nazarı 
~.t~.t: ı\Ierk~~~katlerine 

•1~L lıyat ezı lstanbulda bulunan do!rru 
1f~llb a n1 b· · . (') 

~ı.'till illa aeb c.:lrı lznnrde acenta açn1ıştır 
• "tıııı e koı . ıe ve . 
~~ ~~c . aylık ol ke~.ve gönderen han ve bağçe sa· 

1 ~-llttıbtırıde le 
1
.ma uzere sebze ve meyvelerin lzmirde 

~l~tl k arınıız ts ıoı alarak mahalline kadar bütün mas
~ ~tla 11°1llsi"on arafından tediye edilerek her gönderenin 
~tr~ll e:kliYat ~uya te~lim etmek suretile ve çok müsait 
~ 'ile t 'rıler· apacagtmızı bildiririz. 

tı Cd· ın fat 
ajı ll}'tı 1>'e edil' Uraları İstaııbulda tahsil ettirilerek ken-
~tı'~ıtıl.l ta ltıotö lır. Vavurların malı bırakma tehlikesine 

1(1" "il t" r er tem. d"l . . l ·~etti ıcaret ın e ı nııştır. 
~~1tı il rı bütun 1 .eşyası da çok ucuz fiatlarlar nakledilik. 
~~,t~'t\:crıta}ığı •manlarında acentaları vardır Fazla tafsi-
~'ta lleelltaı ~nııza müracaat edilmesi. 

teı f •gı: G- .. k k ' k e 0 11 225 
umru arşısında Meyveter so.:ea 

1. T elgarf adresi. Kardaşlar İzmir. 
~ 1 10 -1 

i ~~
1

~1lif Çenier bilirler 
~· ~ l, h 
{~):rette kYatınızın zevkini. sıhhatınızın 
~,t~Se) orunmasını temin edecek ancak 

'{•l'-t,dkabadavı ve Billur 
1 ır. 

Son icadı olan Sıhhi Ağızlıkla 
Sigaranın nikotinini kamilen çe

ken Alman do~torlarından Profe
sör Doktor Apostelin sıhhi Ağız-
lıkları umum Avrupada sigara 
içenleri memnun etmış ve rağbet 
kazanmıştır. 

Ağızlık üzerinde Doktor Apostetin imzası 
olmasına dikkat etmelidir. Toplan ve pera 

kende satış yeri NECiP SADJK 
Balcılar caddesi No. 156 lzmir. 

NECİP SADIK 
~lağazasında binbir çeşit eşya var 

Petro, Maks, fener, masa ve tavan lam
baları motosiklet bisiklet gramafon ve ptak 
hediyelik eşyalar divar saatları Necip Sa
dık mağazasında bulabilirsiniz. 

i\lüşterilerine gösterdiği kolaylık vePyaptığı 

'/I JI. •ı l tatlı n1uarnelc ile 
IYJl yon ar herkesin sevgisini 

kazanan 

kişesinden 21 inci 
tertib Tayyare pi· 
yango biletlerini 
almağı unutmayınız 

ğünkü: 

Milyonlar 
Kişesi 

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

ADRES: 
Keçeciler caddesi 134 numaralı milyonlar kişesi sahibi 

HAYRİ AKDÖLEK 

SAÇLARI UZATIR 
---oo---
M. Depo 

S. FER 1 T 

Şifa 
Eczanesidir 

~~~~~~mm~m~t+l~ıı~Me~~smmmm 
t+] Bugün .1 Mayıs bahar bayramı münasebetile E 

~ KADIN NE YAPSIN ~ 
m Bir kaza neticesinde erkekliğini kaybeden bir ada- ı 
~ mın genç ve güzel karısı, hem kocasını seviyor, hem • 
~ tabiatın mütehakkim kanunlarıle mücadele ediyor. De- • 
~ nizin müthiş dalgaları kadar kuvvetli sarsıntılar geçiren PJ 
~ kadın ruhunu göz önüne getiriniz ve hükmünüzü veriniz?§ 

M . Kadın ne yapsın? 1 
~ Büıün bu suallerin. cevapları bugün ~ 

~TAYYARE SiNEMASINDA~ 
~ Bulacaksanız E 
~ AYRICA: 8 
~ F O K S ( Dünya havadisleri ) [;] 
E ( Türkçe sözlü ) m 
~ -( SEANS SAA LARI )- ~ 
~ Her gün 15 - 17 - 19 - 21,15. [+) 
~ Cumartesi 13 - 15 - TALEBEYE seansları R 
~ Pazar 13 te ilave seanslar vardır. m 
~~~Es~m~~~EmEB~agaad 



SahUe 4 
• 
Hayalde bir an 

Genç ve değerli öğretmen
lerimizden Cavit Ôzmenginin 
kalemine borçlu olduğumuz 
bu, hacmi küçük kıymeti çok 
büyük eser, f zmirin fikir ha
yatında kocaman bir boşluk 
doldurmuştur. 

Felsefe aleminin en derin 
içlerine varabilen bir zeka 
ile bize oranın en baha bi
çilmiyen hazinelerini, bulub 
meydana çıkaran, gözlerimi
zin önüne yıgan ~enç muhar
riri özyürekten kutlulamağı 

bir borç, ödenmesi gerekli 
bir borç saydık. 

Ey mabed, ey saki, ey gü
zel, ey can, ey canan, ey 
edebiyat, ey kudret, ey gafil 
beşeriyet, hitabeleri ile fel • 
sef e güneşinin en gözleri 
kamaştıran ışıklarını o küçük 
kitaba sıkıştıran ve oradan 
da nura aşık, karanlıktan 

usanmış dimağlara bir fikir 
gıdası veren bu gençten 
daha ~ir çok eserler bekle
diğimizi söylemeden bu bir 
kaç teprik kelimesini bitir
miye gönlümüz razı olmadı. 

Bekliyoruz ve bu bekleyişi
mizin neticesiz, meyvesiz 
kalmıyacağına şimdiden emi-
niz. S. S. ------·---
Birkaç sene 

sonra 
- Baş tarafı 1 incide -

lozlan da koca yüzü göre
cek demektir. 

Amerika kedınlarının gü
zeJJeşmesinin seb~bi de gü-
zellik müesseselerinin en çir
kinlerini bile zorla güzel yap-

ması imiş. Bakın bir Ameri
kan gazetesinin şu yazılarını 
okuyunuz: 

"1900 senesinde Amerika
da 262 güzellik müessesesi 
vardı. Bu müesseselerin se-
nelik kazanç tutarı 7 milyon 
dolardı Bugünse Amerik 
30,000 güzellik müessesesi 
var Bu müesseselerin senelik 
kazanç tutarı 200 milyon 

dolardır. Fakat Amerikan 
kadınları düne nazaran yir
mi kat güzeldirler.,, 

Eğer Amerikada güzellik 
meselelerini sayısı bu minval 
üzere artarsa bi ı kaç sene 
sonra Ameri kadan kadınları 
yüzde yüz güzelleşecekler 
demektir. 

319-327 do
eumluların 

Askere çağ·ınlnıası 
Şimdiye kadar askere 

çağrılmamış veyahud ça2'
rıldığı halde gelmiyerek 
bakayada kalmış veyahud 
hastalığından ve başka se
beplerle geri kalmış ve hiç 
askerlik etmemiş 316 il'a 

327 dahil doğumuna ka
dar gayri islam erat mü
rettep oldukları müessese· 
lere sevkedilecekleri ve 
bunlardan askerlik hizmet
lerine karşı bedel verecek
lerin nihayet Mayıs ayının 
beşinci günü akşamına ka
dar istidaları ile şubeye 
müracaat etmeleri bu gün· 
den sonra bedellerinin a
lmmıyacağı askerlik şubesi 
başkanlığından bildirilmiş
tir. 

C Halkın Seıl J 

Adis -Ababa alevler içinde 
---------------~~~~---oo~~---~~~---------~ 

- Başta rafı 1 inci yüzde -· 

fDış bakanımız · 
Bel2radta 

kos ve elçilik müsteşarı Pet- parator inmiştir. İmparator 
rides Habeşistana dönerek derhal gazetecilerin uzaklaş-
daha şimdi başlamakta olan tırılmasını rica etmiştir. İm-
son mücadeleye iştirak için parator Habeş elçiliğine gi-
hükiimetlerinden mezuniyet derken bir İtalyan resmini 
istemişlerdir. çekmek istemiş, fakat Negü-

Paris 3 (A.A) · - Negüs sün maiyeti buna mani ol· 
ve ailesinin Cibutiye muva- mak istediğinden iki taraf 
salatında bir Senegalli bölük arasında yumruklar taati 
resmi selami ifa etmiştir. 30 olunmuştur. 

yüksek Habeş memuru da ADİS-ABABA DÜŞTÜ MÜ? 
Negüse refakat etmektedir. Paris 4 (Radyo) - Henüz 
Hava çok sıcak olduğundan teeyyüd et.niyen bir radyo 
seyirciler pek azdı. Yalnız haberine göre Adis-Ababanın 
birkaç gszeteci ile Adis-Aba düştüğünü söylemektedir. 
baki İtalyan elçiliğinin katip- Resmen bildirilen diğer bir 
leri bulunuyordu. habere göre İtalyanlar Adis-

Tren durunca evvela İm- Ababanm 40 kilometre ye-
paratoriçe ve arkasından İm- kınına sokulmuşlardır. 
000000000000• 

Habeş İmparatoru sahneden 
çekilmedi 

İstanbul 4 (Özel) - Cibutiye iltica eden Habaş impara
torunun FiJistine giderek artık siyasetten çekileeeği haberi 
teyide muhtaçtır. Çünkü imparator kendi hududu tışına 
dışına çıkmakla cidanden eJ çekmiş değildir. 

İmparatorun dahilindeki taraftarları çete muhartbelerine 
devam taraftarıdırlar. Nitekim Vehib paşa bu yoldaki ha
zırlıklarını tamamlamıştır. 

Italya ile Inv-ilterenin arası 
asıl şimdi açılacakmış 

Londra 4 (Radyo) - İtalyanın bütün Habeşistana sahih 
olmak hususundaki gizli niyeti burada büyük asabiyet uyan· 
dırmışttr. Bu haber Afrikada müstemlekesi olanların, Habeşle 
hududu bulunanların hukukuna tecavüzdür. Diye feryat eden 
gazeteler İtalya ile lngilterenin arası asıl şimdi açılacağını 
ilave ediyorlar. 

Belçikada tutulan Alman 
casusları 

Brüksel 3 (Radyo)- Belçika Alman hududu yakınında 
tutulan iki amele kıyafetli adamların Alman casusu olduk
dukları anlaşılmıştır. Bunların Üzerlerindeki alat ve fotoğ
raflardan Alman casusu oldukları anlaşılmıştır. 

.......................•.. . .......................... . 
Roman yanın 

Yetıniş 'fanin 
Sofya 3 - Stefaui Ajan

sından: 

Romanya ordusunun nok
sanlarının tamamlanması ve 
modernize olması maksadile 
Bükreş hükumeti 70 Tank 
siparişine karar vermiştir. Bu 
silahlar Çekoslovakya fabri
kalarında yapılacaktır. 

Çıplaklar~n 
Gemisi 

Londra gazetelerinde okun· 
duğnu gere üç ay evvel Flo
ridanın Tamü limanından 
yola çıkan FHtfod adlı mo· 
törlü gemisi Y ndist mezhebi
ne mens!Jp bir grubu hamil 
olarak (bodis meshebi elbi
sesiz gezenler demekti.) Şef
leri Arrd ve birkaç kız ve 
on kadar çocuk ile beraber 
giderlerken gemi Kuba adası 
yakınlarında bir kayaya otur· 
muştur. Birkaç gün evvel 
Havanaya giden iki fiplak 
Bodislerin gemisinin ikinci 
defa olarak sakatlanadığı ve 
müstakbel Cennetin namzet
leri olan bu mezhepdanşların 
çölden ibaret olan bir adaya 
çıktıklarını ve oradan Filori
daya dönmek için İmdad 

beklediklerini söylemişlerdir. 

Orta mektebin 
•• • 

musameresı 

2'Üzel oldu 
Cuma akşamı Karataş or

ta okuluZHalkevinde çok gü
zel bir müsamere verdi. Mü-
samereye valimiz Fazlı Güleç 
ve şehrin tanınmış simaları, 
talebe velileri davetli bulu
nuyordu. Salon hınca hınc 
dolmuş bir vaziyette idi. 

Talebelerin oynadığı "Ba
bur şahın seccadesi,, isimli 
piyes çok muvaffak oldu. 
Muzik ve eğlenceli oyunlar 
da pek çok alkış topladı. 
Genç istidatları ve onları 
yetiştirenleri tebrik ederiz. 

Filozofun 
Köşe~i 

- Baş tarafı 1 incide -
harb edenlere karşı ciddi 
ve kat'i bir karar alması 
belki bu gizli ittifakın bozul
masını ve sulhun yeniden 
iadesini mümkün kılar. Biraz 
daha vakit geçirilirse felaket 
ve tehlike gelir çatar. O za
man iş sarpa sarar. Fenalığı 
fenalıkla temizlemek mec
buriyeti hasıl olur. Vil . : . O 
günlerin gelib çatmasının 

önüne geçemiyenlere ! .. 
Şark Filozofu 

HiDAYET KEŞFi 

Belgrad 3 (A.A) Yunan 
başkanı ile Türkiye dış ba
kanı bugün saat 16,30 da 
buraya gelmişler ve istas
yonda başbakan ve dış ba
kanı Stoyadinoviç dış bakan 
muavini Martinatz siyasi şu
be direktörü Aandiriç Çe
koslovakya elçisi Gerzaviç 
dış bakanlık erkamı Türkiye 
ve Yunanistau elçilikleri 
memurları ve birçok gazete
ciler tarafından karşılanmış· 
lardır. Jetaksas ve Rüştü 
Aras Belgrata gelmeden ev
vel yolda Miadonevatz istas
yonunda trenden inerek oto
mobille oPlenaiza gitmişler 
ve kral Aleksandin mezarı

na bir çelenk koymuşlardır. 

Rasing Fransa 
kupasını 
kazandı 

Paris 3 (Radyo)- Binler
ce seyirci önünde bugün 
Pare des Princes stadında 
Fransa kupasının Final ma
çı oynandı. Bu maçı Rasing 
1-0 kazanmıştır. 

İspanyada 
13üvük bir siınendüfcr 

ol ~ 

kun1panyası iflfıs etti 
Madrid 3 (Radyo) - En 

büyük şimendifer kumpan
yası 20 milyon Pezetas açık 
bırakmak suretile iflas et
miştir. 

---~c.---

İngiltere 
l{rahnı EYlcndirınek 

İstiyor 
Londra 4 (Radyo) - İn

giltere Kralının tahsisatı ta
yin edilmiştir. Bu sivil liste
ye göre sekizinci Edvard 
yıl de 433 bin f ngiliz lirası 
tahsisat alacaktır. Bu tahsi· 
sat vefat eden babasının 
tahsisatından azdır. Bu liste 
de 40 bin dolar da müstak
bel Kraliçenin şahsı masraf
ları için vardır. Hatta yeni . 
veliahtın doğum masrafları 
da gözönüne alınmıştır. 

Gazetelere göre bu para 
kralın talebi üzerine tayin 
edilmiştir. Anlaşılıyor ki kral 
milJetinin arzusu vechile bu 
sene evlenecektir. 

Lik Maçları 
Dün Alsancak spor ala

nında Lik maçlarına devam 
edilmiştir. 

İlk maç Bornova - Bnca 
arasında oynandı. Borova 
4-3 galib geldi. • 

Türkspor - K. S. K. maçı 
çok heyecanlı oldu. K. S. K. 
3-2 galib gelmiştir. 

Son maçı de İzmirspor 
Göztepeyi 6 · 2 gibi büyük 
bir sayı farkiyle mağlub et
miştir. 

Yazılarımızın çokluğundan 
dolayı nüshamızda Cumartesi 
günü Halk sahasında oyna· 
nan Lise - Karataş orta mek 
teb maçmın tafsilatı ve ha
kem Esadın karşılaştığı müş
kilattan bahsedeceğiz. 

r4 M•~ 

lskeletlet 
Kuyusu__ 
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