
İstanbul 5 (Özel} - Oga- kadar silahlı 150 kişi ile Bu dakika millete ve bü· 
den Habeş cephesi kuman- gelmiş asayişi temine çalışı· tün dünyaya bildiririm ki 
danı Ras Nasibu ile müşa- yor. harb bitmittir. Sulhu yeni-
viri Vehib paşa cephe ku· Roma 5 (Radyo) - İtal- den tesis ediyorum. Bu sul-

F· mandanlarından Ras Mako- yan kuvvetlerinin Adis-Aba hun diğer sulhlardan bir ay-
ltarı b t azala nen ve Ogaden cephesinin hayı işgal ettikleri haberi rılığı vardır. Bu Roma sul-
'"llıak 'brınca canını kur· başlıca başkanları Diredaua· burada akşam üzeri alınır hudur. Habeşistan İtalyanın-
bazıları~~ i b~i~ kurnazlık dan gelen trenle dün akşam alınmaz şehir maşherden bir dır. Münakaşasız olarak İtal-
telekki e~·ı ır edakarlık buraya ketmiştir. Bunlar ilk günü andırıyordu. Derhal yanın kalacaktır." 

•on t 1 
en Habeşin önce İngiliz Somalisine iltica bütün binalar bayraklarla HABEŞ İMPARATORU 

nıparator... J • h Ik HAYFAYA GiTTi. 'k etmek niyetin~ .: iken son- süs enmış ve a umumi 
l iy l . d y e ma fını .. . ltal- radan fikirlerini değiştirdik- yerlerde sevinç nümayişleri Cibuti, 5 (Radyo} - Ha-

ı. 111 ., a Habcşista saldır- lerini ve Cibutiye gelmegv 1 yapmağa başlamıştır. beş imparatoru, ailesi ve 
Gı 2•ıter b ~ere bntti e aşta olmak tercih ettiklerini bildirmiş- Halk Duçenin sarayı önüne maiyetleri t.rkanı hepsi bir-

le' lı"' 11 milletler tcca- )erdir. toklanarak faşist marşlarını den 119 kişi saat 11 ,30 da 
~illeti 1!1Yan masum bir k söylemeğe başlamıştır. Bu Adenden gelmiş olan "Empi-Q,,.t. guya ._ . . Cenub cebhesi baş uman- d · k 

~Qı., f "urtarmak ıçın danı Ras Nasibunun Gibuti- sıra a earay balkonuna çı an re,, İngiliz kruvazörüne bin-
;01111 Rel:,dası olmıyan ve ye gelmesi Habeş mukave- Duçe halka şunları söyle- mişlerdir. Bu harp gemisi 
1Plık'- 'Yen binbir içtima k .1 d d miştir: hemen Hayfaya mütevecci-hy 'tl1l 10 'b l metinin amı en ur uğuna M 

ı •trb nra nı ayet tal- delildir. ltalyanlar Harrar ve - illeti otuz asırlık te- hen hareket etmiştir. 
liaL leat bıraktılar. k lakk!ler ve teamüllerle tari- Necaşinin hareketi mühey-

'1... veı Gicikayı işgal etme üzere-
"""'k ii er başta imparator dirler. . hın en mühim hadisesini ya· yiç merasime vesile olmuş-

°hrta11d Zere vatan müdafanı Adis-Ababa'da mitralyöz· ratmağa çağırdım. Bu davete tur. İmparator ailesinin ika-
~-lla a fedakarlığın, düş- lerle mücehhez ateşler, mü- iyi cevap verilmiş ve muvaf- metine tahsis edilmiş olan 
1 Çiıı k 2Ögüa fak olunmuştur. sarayıdır. 
1 

L a11 ak germenin, yurd him noktaları tutmuşludır. 
te"' tı11111 ıtnıenın en yük- Kamyonlar bu gün de birçok i'~~~•• .. •••• .. •••• ........ ~~~~~I\\ 
'r~:ıber. uııesini cihana gös- yaralıları toplamıştır. ~ Beş Ailenin İçyÜzÜ ! ~ 

ıtar '' erin b Beş muhtelif ailenin içyüzüne giren bir hizmetçinin L 'l,. 1 Yunanlı bir sinema sahibi ~ ~ 

tn~:·••nda it ~ dayanışı asiler tarafından hançerle ~ gördü.ğü harıkulide sahneler.. Aşk, ıztırab, riya sahne- · ~ 
de~ .J~teıı, • ci~ ayanlar, kan öldürülmüştür. Taymisin A· leri.. insanların en iğrenç tarafları .. 

l'liii ger kusturtan Adis-Ababa Muhabiri, dün- ,.. • 
llef Yerd • ~ B • f ~ tıın ta •lışt ~ Yara açan, bir lngiliz sefarethanesinde asi ~ . eş Ailenin lçyüzü • ~ 
,.. dbiı 2 ha' ınsanı öldüren mitralyözlerinin vızıltısı altın- ~ ~ 
"tl)a b e ırli k 1 k 1 Ismile birkaç güne kadar başlıyacağımız bu tefrika 
1•
1
h •tladı az ar ollan- na bir lspanyo gnetesinin oıcd ve b baştan aşagv ıya kadar sizi zevk içinde kıvrandıracak, 

d t llib unun saye· Adis- Ababa muhabiıi olan ~ ~ 
' •ldıJa 'Yet Adis-Ababayı matmazel Margarita Yuhana ~ sizi esrar içinde bırakacak binbir hayat muamması ile ~ 
~d r · ~ doludur. " Ilı 1• • Ab ile evlenmiştir. A • fJ 

İtııt\'t11u b abanın alınması lstanbul 6 (Özel) - Adis- Beş Ailenin lçyÜzÜ ! ,. 
Pattt0 absolunca He beş Ababada ki anarşi, yagv ma ~ ~ 
Q ru derh 1 k l Beş yüz, beş bin ailenin içini, dışını gösteren bir ~ 

tarı1 ~rarı, · ayna hizmetini görebilecek olan bu tefrikada, en im· 11 k a açtı !... ve kıtallerin önüne' geçmek ~ ~ 
•zızini k ımparatorun üze. harb günlerinde Negüse rendiğiniz ve en tiksindiğiniz insanlarla karşı karşıya 

' Sob• 4 ü~:~-.;:~ak, ~~:n Ha~~•n;.~:~::m tır:~~~ ~ kalacaksınız!. 1 
Cih 000000000000000 ~ Yeni Tefrikamız Yakında ~ 
Y~n filozo!!!,nun kürsüsü ~ Başlıyor ~ 
~OZOFU EFLATUN DEH R 1 lii::.t:;;llii::.t:;;I~~ ...................... ~lii::.t:;;l~a;t.;a 

Cih Ih .. ~J ~ .. v. l i\ledeniyet dediğin tek dişi kalmış bir canavardır! 
an su u o un1 doşegınc e 

VE 
S()~111h kelinıe ~~sta ruhlu doktorlar ! 
dik~kla.,111 ~ını, dillerinde, doğrusu onunla alay etmeğe 
k 'ti, ~gızlarında em- heves edenler vardır. 
trt ienıırd'kl . . . ı, tllleler .. • erı gıbı şe- Evet, hiç şüphesiz · barış 

di~•cı ııut kgıbı tatlı ve oya- ölüm döşeğine yatırılmıştır. 
li Plolllat)~ larnıda kullanan İşin en fenası onun tedavi-
•tıe., veya e · sini üzerine alanların onun le ıuJh mperıya· 

t'ıYtaıı1111 Peri, melek veya kadar ruhen hasta olmala-
rı .,. .. k d ,.. gibi l'un ü sulh da rı ır. 

~l~ca ;,c;~Ytan gibi ele, Yarınki kürsümüzde bu 
111l d o .... az. ol hasta ruhlardan bahsedece-

t,ll • öşe ~. muşutur - v. 
"e •oııra ~ıne düşürdük- gız. 
İdd~fiYttinin a onun sıhhat 
Ilı •a et tam olduğunu 

tkt lllekten · 
llıa t, •ıkıl çekınme-
•ıaı~•kt•dır::makta, utan
biçili il gözü :. ~~n çekişen 
.._t t, t b onunde kefeni 
ıc,~ ka~ı.:~u hazırlanır, 
~kllah d ~n gene ona 

t. .. _ ;,_ enur gibisiniz 
-~ ' " 

•erınete, daha 

Cihan .Filozofu 
EFLATUN DEHRi 

Hamiş : Kendime Cihan 
Filozofu unvanını verdiğimi 
çok görmeyiniz, büyük Filo-
zoflara kimsenin metelik ver· 
diği yoktur. Eğer onların da 
dediklerine biraz kulak asıl
saydı, cihan bu hale dön
mezdi ... 

E. D. 

ıaaao 

t 
, 

- Azizim Habeşlerin haline çok acıyorum! .. 
- Adam sen de... Bırak bu insani düşünceleri.. Biraz 

sen de medeni ( ! ) Avrupa milletleri gibi düıün ... !. 

' 
HABEŞİSTANDAN ALMAN-

1
1 

LAR DA MiRAS İSTiYOR 
İstanbul 6 (Özel) - Dün Senelerdenberi Sevdiği 

oğleden sonra İtalyan kıta- Kadını Nihayet Buldu 
ları Adis·Ababaya girmiştir. p k t 
Paris mahafilinde Habeş har· _ ... ~ .: ; • 
bine bitmiş gözüle bak yor. 
Silah harbi bitmiş fakat dip
lomasi zeryan başlıyor. Dün 
akşam Berlin radyosunda 
söz söy}iyen Alman propa
ganda nazırı : 

Bugün bir Habeş meselesi, 
bir Afrika davası vardır. Al
manyanın ilk maddeler ihti
yacları göz önünde tutula
rak Habeşistandan hisseye 
muhtaç olduğu göz önünde 
tutulm suretile hesaplar ge
niş bir surette tanzim edil
melidir. 

Askerlik 
Şubesinden: 

Gazetelerde ilin edilen 
şartlar içinde orduda ha
kimliğe girmek istiyenlerin 

15151936 gününe kadar 
müracaatları kabul edile
ceğinden isteklilerin şube
ye müracaatları ilan olunur. 

AS. S. RS. 
Yrb. 

---------0 

Beş dakika son 
ra ölüsiyle 
karşılaştı 

Pragda hazin bir aşk fa
ciası olmuştur, Hadise şudur: 

24 yaslarında bir Üniver· 
site talebesi bundan beş se
ne evvel daha lise talebesi 
iken mahallesinde oturan bir 
kızı çıldırasiye sevmiştir. Bu 
aşk bir kara sevda haline 
gelmiş, deli kan tının aşkı ve 

1 sevgisi gün geçtikçe alev· 
lenmiş ve artmıştır. 

Aradan seneler geçmiş, 
kız evlenmiş başka diyarla 

1 gitmiş fakat aşk Froylib, ıev· 
gilisini bir türlü ~nutmamış· 
tır. Delikanlı Universiteyi 
bitirdikten sonra bir bankaya 
gimiş ve bankada çalışmağa 
başlamıştır. Genç adam bir 
gün öğle yemeği tadilinde 
bankadan çıkmış evine gider• 
ken caddede bir kadın gör-

- Sonu 4 üncüde -

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
Türk kızına hemşire göziyle 
bakmıyan terbiyesizler ! 

• ....,. ekteb talebelrinin sokaklarda görülecek .uyg!Jnsuz 
11.MJm hareketlerinin derhel önüne geçilmesi içın Kültllr 

direktörlüğü geçenlerde bir karar almıştı. 
Dün Mezarhkbaşında oturan Osman oğlu lmail Çaltay 

isimli bir ukuyucumuzdan bir mektub aldık. Okuyucumuz 
hulasa olarak diyor ki: 

"Mezarlıkbaşında bazı kendini bilmimez mektep talebeleri 
bu civardan geçen genç kız ve kadınlara takalmaktadı, laf 
atmakta, hatta terbiyesizliklerini bir kat daha ileri götüre
rek taş bile fırlatmaktadırlar. 

Geçenlerde bir talebe Tan sineması önünde bir şoförün 
kızına takılmı ve kızı tasla yaralamıştı . 

İki üç gün evvel Nazilliden şehrimize gezmeğe gelen 3 
kız Keçecilerden geçerken bir kaç talebe bu kızları rahat
sız etmeğe başlamışlar ve nihayet Kızılay binası önünde 
Şerife isminde bir kızcağıza iki taş atmışlardır. Bu esnada 
kızların biriside bayğınlık geçirmişlerdir, 

Bu mektubu yü,zümüz kızararak yüreğimiz yanarak yuka· 
nya koyuyoruz. geçenlorde bu sutunda gene yazdık. Türk 
genci Türk kızının hemşiresi olduğunu oğrenmeli ve bilme· 
lidir. 

Medemi bir diyarda bir genç kızın bu şekilde tecavüze 
uğraması bizi hayrette bıraktı. Türk kızına, gemşire gözüyle 
bakmasını bilmiyen terbiyesizlere lazım gelen terbiye 

derhal verilmelidır. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
Ut» 
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Leyla, babasının sa2" olduğunu öğrenirken 
Hakkı beyin ağır hasta olduğunu anladı 

Zevcem ve LeyJanın annesi + anladı ve : ı - Bu hususta elimden 
bizi yalnız bıraktıkları vakit • - Mücevherler nerededir? geleni yapacağımı size va-
Leyla, çok büyük bir dikkat Diye sordu. eederim. Dedim. Babanızın 
ile mektubu okudu. Mektubu - Henüz bilmiyorum. nerede olduğunu bilenlere 
bitirdikten sonra bana: - Babam nerede? sorarım. İmkan bulmalarını 

Y D d. b b w - Bunu da henüz bilmi- d ı d · d · - a... e ı, a am sag ken i erin en rıca e erım. 
babam ~hayatta demek olu- yorum. Yalnız sıhhat ve afi- Eğer bunlard~n sözü en zi-
yor. Babamın sıhhatı da ye· yette olduğunu, bütün der· yade geçenlerden birisinin 
rinde imiş. Buna ben de ina- dimin sizin hasretiniz oldu- sıhhi ahvali müsaade ederse, 
nıyorum; çünkü bu yazılar ğunu biliyorum. Ayni zaman- belki bir şey olur. Size bu 
b b 1 d S .. ı da babanızın meydana çı\c-

a amın e ya~!sı ı~. . oz er ok büyük dostluğu yapan 
de tıpkı onun sozlerıdır. Ba- ması için biraz vakit lazım- ç . . k 
na kanaatlarımda tamamen dır. Artık günler mı, aylar çok hastadır, şımdı aryo-
aldandığımı bunun için söy: mı geçecek takdir edemem. lada yatmakta ve derin ız-
leyordunuz. Şimdi anlayorum. Validenizin mücevherleri ol- tırablar altında inlemektedir. 

Beni bu güzel habere çok duğu gibi ve mükemmel su- Bilirim amma .. Hali çok 
güzel hazırladılar. Şimdi ben rette muhafaza edilmektedir. ağırdır, belki de şu ande 
de annemi hazırlamalıyım. Fakat bunları çok kısa bir ölmüş veya ölmek üzeredir. 
Bu müjde belki zavallının içinde elinize alacaksmız. Leyla, yerinden bir deli 
aklını oynatnıasına, belkide Bana temin ettiler. gibi fırladı ve: 
kalbinin durmasına sebeb - Biz mücevherleri arzu - Ne dediniz? Hakkı bey 
olabilir. ~~k~ı, kötü bir edene bağışlamağa hazırız, hasta, ölüm halinde midir? 
adam degılmış.. Hakkı fe- yalnız biran evvel babamızı H t 

1 
n ölüm halinde 

dakar bir delikanlı imiş.. görmek isterim. Biran için las aHokak' b d' d b 
Anladım. Şu halde annemin ve gizliden babacığımızı o. an . a ı ay ır e .. ana 
mücevherleride bulunacaktır.. görsek.. Kurtulması ıçın şımdıye kadar neden soyle-

Evet, dedim. Zaten ben gene beklerdik. Siz, siz de miyorsunuz? Şimdi sözleri-
henüz sözümü bitirmiş deği- görüyorsunuz ki, çok şeylere nizden anlad~m.' H~kikatta 
lim .. Esasen.. muktedirsiniz. İstedikten Hakkı bey mıdır? Dıye sor-

Ley)a, " Esasen ... ,, den sonra bize bu çok büyük du. 
sonra söyliyecekl~rimi hemen iyiliği de yapabilirsiniz. ( Arkası var ) 

Feci bir cinayet 
Bır kızcağızın tabanca 
ile beynine ateş edildi 

İstanbul, - Kadıköyünde 
bir genç kızın ağır surette 
yaraJnmasıle neticelenen feci 
bir cinayet olmuştur. 
Kadıköyünde Kurbağah

derede üçüncü sokakta altı 
sayılı evde Vefa lisesi mual
limlerinden Osman Habibin 
üvey kızı Leman kiracı ola
rak oturmaktadır. Bir atöl
yede çalışmakta olan Le· 
man, yirmi iki yaşlarında 

iyi ahlaklı güzel bir kızdır. 

Dün cumartesi olduğu için 
işinden erken dönerken Le
man saat dörde doğru biraz 
gezinmek ve hava almak 
ıçin sokağa çıkmıştır. Evle
rinin civarındaki büyücek bir 
caddeden geçerken ufak bir 
dükkanda berberlik eden 
tanıdıklarınden Tevfik, dük
kandan çıkarak Lemanı lça
ğırmıştır. Tevfik, bir kadın 

meselesi yüzünden dedikodu 
çıktığını ve bunu Lemanın 
ortaya yaydığını söyliyerek 
kavgaya başlamıştır. Bir müd.:. 
det sonra Tevfik müi:hiş su-
rette sinirlenerek "ben sana 
şimdi gösteririm.,, diyerek 
çekmecesinde duran bir ta
bancayı eline almış ve ani 
bir hareketle kızcağlZln ba
şına ateş etmiştir. Kurşun 

Lemanın kafasını parçalıya
rak on santim kadar içeri 
girmiştir. Kureun tesirıle kız
cağızın kanlar içinde yere 
yuvarlandığını gören Tevfik, 
şaşırmış ve hemen dükkanın 
kapısını açarak sokağa fır· 
lamıştır. -

Vak'a yerine gelen polis
ler, yaralı kızı kanlar içinde 
Zeynep Kamil hastanesine 
kaldırmışlar, berber Tevfigi 
de tabancasıyle birlikte ya
kalamışlardır. 

Yaralı görülen }uzum üze-

Habeş 
Ordusunun Yarısı 

()ln1üştür 
Deasiye 5 (Radyo) - ltal

yanlara teslim olan Decaz 
Borluamda Habeşlerin harbi 
gaybettiğini, imparatorun as
kerinin yarısının öldüğünü, 

seferberlin günlerinde 500 
bine çıkan Habeş ordusunun 
ancak 200 bin kişisi varsa da 
bunların da bir zabt ve rabt 
altında olmadıklarını söyle
miştir. 

Italyanlara 
Teslim Olmuşlar 

Dessiye 5 (Rady) - Ulo
Gola kabilesinin reisi Decaz 
Burlaamede ltalyan kuman
danlarına giderek teslim ol
muştur, On bin askerile lal
yan askerleri arasında Ha
beşler aleyhine muharebeyi 
kabul etmiştir. 

• 
Jngiltere 

Ve Rusya arasında 
deniz ittifakı 

Londra 5 (Radyo) - Ga
zeteler Rusya ile İngiltere 
arasında aktolunan ticaret 
andla~masından sonra bir de 
deniz ittifakı imzalanacaktır. 
Bu ittifak İngilterenin Al
manya ile aktettiği ittifakın 

aynı olacaktır. 

Vahşi 
Kadınlarının nıodası 
İngiliz sorgu hakimi dok

tor Nikolson'un bildirdiğine 
göre et yiyen vahşilerin er
kekleri insan eti yedikleri 
halde kadınları da modaya 
göre zaiflemek için günde 
yalnız birer patates yerler-. 
mış. 

.....,,...,,..,.,,. ... """"".,,..,,,,,...,,~ ..... ... ,,,, ...... ~ ... 

rioe Haseki. hastanesine gön
derilmiştir. Kurşuü daha çı
karıJamamışt•r. Lemanın ha
yatı tehlikededir. 

Habeş uçakları 
Şefi neden İtalyaya 

düşmüş? 
Paris 5 (Radyo) - Maten 

gazetesinin Roma aytarı ora
daki Habeş tayyare kuman-
danı Druye ile toprağa nasıl 
düştüğünü söylemiştir. Ve 
demiştir ki : 

Habeş ordusunun bozul· 
masını müteakib tayyaresini 
benzinle doldurduktan sonra 
deniz kenarını takib ederek 
Fransız arazısıne geldim. 
Korsikaya doğru yol aldım, 

niyetim Giride gitmek ve 
orada gizli olan benzini de 
alarak Kızıldenizi aşmak, 
oralarda da iki yerde gene 
benzin ahb Adis·Ababaya 
gitmek idi. Fakat bu planı 
tatbik edemediğimden denize 
düşece~imi anladım, beş bin 
metre yüksek uçarak İtalya
ya doğru ve nihayet Çen
toçel tayyare karagahına 

cüştüm. İtalyan karakollarına 
teslim oldum. Eğer on daki-

ka daha sonraya kalsaydım 
akibetim vahim idi. -·---

Endüstri 
Memleketimizde yirmi bir 

yıldanberi ulusal · endüstri 
kültürüne çalışan bu değerli 
derginin Nisan nüshası çık

mıştır. İçinde: "Gene sanat 
okuıları mezunlları, İş ka-
nunu, Buhar türbinleri, en
düstri dünyası, çelik ve dö-

kümü, fotoğraf notları, 
elektrik kaynağı radyo-
culuk, makine yağları, 

dokumacılık, frezecilk, hiz
met masası, pratik e]ektirikci 

iç yağından sabun imali ) gibi 
bütün Türk sanayi erbabı 

için f aideli yazılar vardır. 

Nushası 12,5 seneliği 150 
kuruştur tavsiye ederiz. 

ısovyet ticaret\ 
Filosu 

Sovyetler Birliği deniz ti
caret filosuna 1936 yılı için
de cemen 98 bin ton hac· 
mında 24 gemi ilave oluna-
cak ve bu suretle Sovyet ti
caret tilosunun sovyet mal· 
tarını ihraç yolundaki kabi
liyeti mahsus surette arta
caktır. 

Sovyetler Birliği nehirler 
ticaref filosuna da bu sene 
24 yolcu ve eşya gemis, 137 
römork mavna ve 664 çata
na ilave edilecek ve bunların 
umumi hacmi 378 bin ton 
tutacaktır. 

Gerek deniz ve nehirler 
filosunun bu çoğaltılması 
işine, gerek yeni limanlaı 
inşasına 1936 senesi içinde 
800 milyon ruble serfoluna
caktır. 

Paraşütçü 
Doktor 
Kadrosu •• 
Moskova Merkez Hava ku

lübü, Moskova Üniversitesi 
kadın ve erkek talebesinden 
34 kişilik bir paraşütçü dok
torl kadrosu hazırlanmakta
dır. Bu talebe arasında ope
ratörlük de dahil olmak üze 
re her türlü tıb ilitisasına 
çalışanlar vardır. 

İlk müstacel davete, Mer
kez Tayyare mOlydanından 
bir tayyare, beraberinde lü
zumu olan ihtisasata para-
şütçü doktorla, uçacak ve 
eğer gidilecek yerde tayya
renin yere inmesine imkan 
yoksa, dkktor paraşüle he-
men o mahale atlayarak en 
seri surette hasta üzerinde 
tıbbi müdahalede bulunabi
lecektir. 

Hazer denizin
de balıkçılık 

Bundan birkaç sene evvel 
Hazer denizinin birçok ye
rine götürülen Karadeniz 
kefalları Hazer denizine tam 
surette alışmış vn üremeğe 
başlamıştır. 

Azerbeycan balıkçılık Ens
titüsü, gene Hazer denizinde 
üretilmek üzere şimdi de U
zak Şark nehirleri mansab
larında yaşayan balıkları 
getirmektedir. 

Tacikistan 
'fclgraf hattı 

Hisar ve Zeravşan dağla
rından geçerek şimal Taci
kistanını, Tacikistan cumu
riyetinin merkezi Sitalinaba
da bağlıyacak olan telgraf 
hattının yapılması bitmiş ve 
ı::on zamanlarda işlemeğe 
başlamı,tır. 

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· 
Iarına göre defter tutar ve 
bilanço tanzim eder. Karışık 
hesabları düzeltir. 

İhtilaflı hesab1arı 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 

lskeletlet 
Kuyusıı,,, 

Yazan: MARSEL ALLEN -21/ 
Cebinden elektirik lamba- sına gidiliyordu. Lüsyeııill; 

sını çıkardı; yaktı, etrafına rada yapacak hiçbir iş ~o. ci 
dikkatle baktı. Şüpheyi cel- Bu defa kulağını ıkiJl,oO 
bedecek hiç birşey yaktu. kapıya dayadı. Uzaktab~ set 
Ve ilk ziyaretinde Dominikin akmasından doğan ır 

çıkmış olduğu kapıya doğru duydu: dt" 
ilerledi. Kapı kilitli idi. Sol -Hah.. Dedi. Çürüıne. eli. 
tarafta mahud petrol lambası iresl burası olsa gerek! d~t 
duruyordu. Elektiriki sön- Kapıyı açmak istedi. fa 
dürdü; petrol lambasını yaktı. kapı kilidli idi. 

Lüsyen lambayı, bırakb; 
cebinden maymuncuk ale ı1' 
çıkardı. Biraz sonra k•P 
açmıya muvaffak oldu. 

Kapıdan içeriya giri, . ileri 
doğru bir iki adım attı. Fa
kat birden büyük bir korku 
içinde durdu. 

Bu kapıdan cesedlerin bu
lunduğu yere giden küçük 
bir dehlize giriyordu. 

Duvardaki raflarda bir sü
rü kuru kafalar, kol ve ba-

. cak kemikleri, kaburgalar 
vardı. Ortadaki masa üzerin
de de bir yığın kemikler 
göze çarpıyordu. 

Eüsyen, bu garib ve so
ğuk manzara karşısında ilk 
hissettiği dehşetten çabuk 
kurtuldu. Bir sürü kemik 
insana ne yapabilirdi sanki?. 
Bunlar canlanacak değildilki.. 
Canlansa da ne olabilirdi? 
Tabii hiçbir şey .. Bunun için 
souk kanlılığını yeniden elde 
etti. Fakat kalbinde tuhaf 
bir his vardı ! 

Lüsyenin önünde bir 111~ 
diven daha vardı. Fakat 

11 
d. b' . . rdifC mer ıvt:n, ırıncı me jl 

gibi yukarı çıkmıyor, at8 
iniyordu. sa 

Aşağıdan yukarı bazı e~ 
kokularile beraber fena kte 
fena bir koku da geJıne 
idi. 

dd"d tto•" Lüsyen, hiç tere u ,, j1 
termeden merdivenler at' 

1 
in.neğe başladı. Soyun 8~1111 .. 
sından başka bir ses ge Ol 

yordu. . eli 
Tam yirmi ayak ~e!dıfbit 

indikten sonra, kuç~k tlll' 
ehliz geldi. Artık çurii tı· 
dairesine geldiğini sanın;. .. 
Faka~ az bir dikatla.' b JI 
dan da merdi venlerın •181• 

d . w • • anl•IP" 
- Adam sen de, ben de doğru evam ettıgı~ı d•" 

tam bir budalayım. Bu za- - Bir sıra merdıv~n •
01 

vallı ikeletlerden korkmak ha! Dedi. Çürütme daırell ,-
kadar manasız birşey olur varmak için kaç ayak ;.;_i 
mü? haydi ileri ! Dedi diven inmek lazım,1 . 

1i1Ç·· 
bir .. Yirmi iki.. Yırın• Sit 
Yirmi dört.. Yirmi bet·: teli 
dehliz daha.. Delirmek ıt de" 
değil!.. Pariste, bukadar ıao 

Karşısında iki kapı vardı, 
bunlardan birisine kulağını 
dayadı, iyice dinledi : 

- Hiç birşey yok! dedi. 
· 1 k d t meli 0 

Ve kapıyı açtı. Bir merdiven rın ere a ar e 
gördü. Bu merdivenden doğ- binalarda var demek 1 ) 
ruca Dominiğin yatak oda- ( Ark:;> 
0000000000~ 

Apaşların Fr~nsı~ er 
Lô vatı Kabinesınde Kıoıl 

g A. • Kalabileeek? 
Fransız alımı Şarl Şantar . sugOll" 

on yıl külhanbeyleri (Apaşlar) Paus 5 (Radyo) - t{af• 
arasında yaşıyarak onların kü bakanlar arasında k•lllı 
kulladıkları tabirleri tetkik bakanı, Müstemlek~~ ~~ b•" 
etmişti. Bugün bu alim apaş Nafıa müsteşarı, Kultu dit· 
dilinin lfığatı.nı yazmışbr. Bu kanı intihab edilmemişler 00 luğat 2500 kelimedir. Seçim neticesine göre bu~, 

Ş k • f • kü hüküm et partilerin. bı .
11

, e erın za erı iştirak edince kabineyi .Y1 
Şeker bir defa daha da- ellerinde tutabileceklerdır· 

vayı kazandı. Beyin, kendine 
lazım olan enerji ve faali-
yeti şekerden alıyormuş. Ka
fi derecede glükoz masset
meyen beyin nikotini erite
mıyormuş. 

Mesele meydanda: Beyni 
çalışmağa mecbur olanlar 
çop şeker yemeli, sigara 
tiryakileri bol şeker yemeli 
velhasılı kelam budala olma
mak için şeker yemeli. 

---'!IGı -

Yeni adam 
Yeni adam ın 121 ine~ 

sayısı çıktı. İçindeki yazılar 
arasında bilhassa İsmail Hak
kı Baltacıoğlu nun Bize fikir 
lazım değilmi? NuruJlah Ata 
nın Terakkiye dair, Dr. İz
zetin Şadan ın aşk (Eros) 
ile mücadele, Klaus Kassen 
in Nasyonal Sosyalizm nedir? 
Yahya Saimin Klasikle, Dr. 
Sadettin Vedat ın Kenimizi 
tanımak zarureti makaleleri 
ve diğer ehemmiyetli yazıla
rı vardır. Tavsiye ederiz fi
atı 1 O kuruş. 

Yunan . 
.. ı_o5J 

Buğdadı tecrUl.J'.' " 
Ö 

(jef 
Bel.grad 5 ( zel) -: e jçİll 

geli civarında tecrub .. d•f" 
ekilmiş olan Yunan bul dit· 
ları iyi netice vermişler ., .. 

M. a11 
Vardar boyunda ısan Jııff 
da orak başlamıştır ve b•O" 
ler bu vadide ikinni ııı• 
lü ekmek üzeredi~ 

Aydınlılar 
Okusun . 

Reklam değil bır 
hakikat 1111 re••• Bakkaliye ve mısı cul' 

ait ihtiyaçlarınızı en 
11 ,J•" 

pazarlıksız aldanmadan 
cağmı7 yer: ~o· 

Aydın: Gazi Bulvarı 
1 

fe 
20 Bakkal Hüsnü fnke tlı'" 
oğlu Hilmi Tükel ticare 

nesidir. ff"" 
Bir tecrübe bin şeY 

tir bir tecrübe ediaİI··· 



\ Mlba s..ı, 6 May.&1 

Elh >t:A:t~ö~ Taşra bakkal ve esnaflarının i (YOLCULARA KOLAYLIK) 
amra ls13 Nazarı dikkatine ~areainde Milli Kütüphane sineması Ayvalık, Dikili, Altınova, Edremid, Tire, Kula, Konya •. 

Güven, çabukluk, temizlik 

"e BUGÜN lzmir Şekerciler çarşısında 20 numardaki imalathanemi Salihli. Bu hatlara yolcu ve yük sevkiyata 
J PYen· İzmir Suluhan civarında 1 numaraya naklettigv imden sayın Z ı• N E T] 

l 
1 ve çok güzel 2 büyük filmi birden l · · v 

B müşterilerimin sıparışlarını yeni adresime verme erını saygı- ı 

: eklenilmeyen şahid larımla b'..ldiriri~. • • - 1· • • • • garajından hergün muntazam ve emin bir surette otomobil 
lltYRNA LOY _ VİLLIAM POVVEL Guzel _Izmır bısk~n ıt f abrıkası sahıbı . kamyon ve tenezzüblerle temin edilir. 

2ıı~!f o11ivut eileniyOr a ')C****:t~~~=~~~~~>tö:A:Jt EmniyetS~cemidik b/j;şn etsasalı hassalandır 
ı,.l>togrd .• CROSBY - MARION DAVlTS >t =\C D Q K T Q R )t • 
l\ediJ illa ılaveten: ~ ~ )t 

carıı. er .ve Piliçler renkli komedi ve >t ~ A. Kemal Tonay = ' 
il tesıınJer )t tC )f. Yalnız bir süs değildir. Daha • 

-.~ti! fe,,lcalade .. . . . . . . )f. fC Bakteriyolog ve bulaşık, salğın )f. önemli olarak sağlığımızlada 
~ 1 den~ itihar::og~~m~an herkesın ıstıfadesı ıçın ~ jS hastalıklar mütehassısı >+ ilgilidir. Onun için onları 
S~- bırıncı 25 kuruştur. ~ "" . . . >+ korumak iki tarafh borçtur. 

2~ -6,30-9 3~· d . . . .C da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den )t f Ş T E 
3 30 tıalara dikk . 1 fC Basmahane ıstasyonu karşısındakı Dıbek sokak başın- )t 

S._8 d ' . e Beklenılmıyen şahıt. t( akşam saat 6 ya kadar hastalarını kabul eder. J+ • 
e Holıvut egleniyo!.:______ -- ~ Müracaat eden hastalara yapılması lazımgelen sair +c F erıt Saç Suyu 

l ~fi~++++~~+~~li) .u tahliJat ve mikroskopik muayeneleri ile veremli basta- f< · b k l t · d • k • • "" .. .. •• sıze unu o ayca emın e er en +c lara yapılmasına cevaz gorulen Pnomotoraks muayene- )+ KEPEGI YOK EDER 

gın ışesı t( sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 )t 
· f<~'l='AC~~~~=-=~,.Ci~:\C~l$~~Jt:J$~~'#=,. Ddükiilnıenin · Önüne ~ 

Tü~k Hava ·Kurumu Alman Doktor Aoostelin Geçer 

ı~ıi~ 01... • 1. Na On 
b, Si) inden k. ıstiyorsanız biç durmadan ( ZENGiN 
~YI~ de ke d~ı~ bil~t alınız. Bu suretle hem yurdunuza 
t bu Olnıak 11 

.. •nıze hızmet etmiş olursunuz. Müşterilere 
,~ tt aat 1 uzere günde on ve haftada elli kuruş tak-
g, k 1 ır. Zen · k · · b' k t d 1 · · .\d arar gın ışesı ırço va an aş arı zengın 

tca: ff~\'erıniştir. 
ukuınet caddesi Kemeraltı karakol ittisalinde 

~ . ~ ZENGiN KIŞESI 

lldyo SahiPlerine Müjde 
Parazitsiz rad

yo kullanmak 
veya radyonuzu 
tamir ettirmek 
isterseniz kat'i 
teminatlı 11 Yıl

dırım radyo ,, 
müessesesine 

1~il.ir hu ~üracaat edi-
kGnıct nız. 

tı <•ddesi Hacı Sadullah otoli içinde. 

"erişli 
~~ ·-~ 
h, '{arlı ,_. . 

1 ış 
~ Ytdi 
~ ~, Yüı li 
Q~Y ?ilecekra serınaye 
~~ bı., iş çok karlı 
~ ~tiıt • \'ardır. 
'ti •da h 

'"• re aneınize 
..........._ S-1 

Matbaamızda 
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
rilir . 

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

1·~~i~i. ~çe __ n_I_e_r_.;;;:::b=il=ir=l=e=r==== 
~::rette f Yatınızın ~ev kini. sıhhatmızm 
~SeJ {Or.unmasını temin edecek ancak 

~llll , l{abadavı ve Billur 
tıdır. 

~t~NNi SÜNNETÇİ 
~~~d~ı~ Çarşısı sünnet evi 
~ tı '"iııi k~ı olarak lzmirde ilk defa ve nümune 
'~ Ilı a{! Uşat ettik. 

r \' ııııct t . 
~ ökaü e lırecek saym balkın teşriflerini bek-

z Çocuklar meccanen sünnet edilir. 
~ ALI ve HAKKI DARCAN 

Yerı· l 1.,,, Q Urk sanayi mamulatı 

~~~:~~~ ~andalya 
\Yİ ttı.~t \te Jetııen Çavdar sazından yapılan ve 
~ ~~ l~ 'tıı\lfit:~narkirımızın yetiştirdiği yerli milli 
-~~~t·tJt itri . asır sandalyalara rağbet etmek mem-
·q~ tr h l' sıne v k ~ . 

)~ · Qllnun . . e sanat arına yardım ve hızmet 
~~ ~'"•ııti h •çın pantolon yırtmaz serbest rahat 

J)~"'ktnd asır sandalyelere rağbet ediniz. 
e ••tıı lsmetpaıa Bulvar Zinet garaj 

ka1111ında sandaJyacı Muiz. 

Son icadı olan Sıhhi Ağızlıkla 
Sigaranın nikotinini kamilen çe

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

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

kende satış yeri NECıP SADIK 
Balcılar caddesi N o. 156 lzmir 

NECİP SADIK 
l\lağazasında binbir çeşit eşya var 

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

i\lüşterilerine gösterdiği kolaylık ve yaptığı 

'/18. •ı l tatlı muanıe]e ile 
I Yil 'VOn ar herkesin sevgisini 

'J' 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 

SAÇLARI UZATIR 
---oo---
M. Depo 

S. FER 1 T 

Şifa 
Eczanesidir 

..,• · · · · · · ~· · · ~~mana-aam 
~ KADiN baNEayYAPSiNe 1 
~ Bir kaza neticesinde erkekliğini kaybeden bir ada- ı 
ij mm genç ve güzel karısı, hem kocasını seviyor, hem 
E tabiatın mütehakkim kanunlarıle mücadele ediyor. De-
~ nizin müthiş dalgaları kadar kuvvetli sarsıntılar geçiren 1 
' kadın ruK~d~:ün~:tiri;~~~~;:tD veriniz 

1 Büıün bu suallerin cevapları bugün 

~TAYYARE SİNEMASINDA : 
E Bulacaksınız m 
E AYRICA: t;] 
§ F O K S ( Dünya havadisleri ) ! 
~ ( Türkçe sözlü ) : 
a. -( SEAN S A LA )-
GJ Her gün 15 - 17 - 19 - 21,15. 

Cumartesi 13 - 15 - TALEBEYE seansları 
Pazar 13 te ilave seanslar vardır. 
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Sahife 4 

Evvelki gün şehrimize ge
len maruf tayyarecilerimizden 
Vecihi, bugünden itibaren 
Otamekteplere liseler ve mu
allim mekteplerinde Havacı
lık, Tür~uşu, planörler ve 
bunlara aid müteferrir mev
zular üzerinde • konferansla
rına baslıyacaktır. Bunu mü
teakib, Türkkuşuna üye 
yazılan gençlerin sağlık mu
ayeneleri yapılacak ve der
hal tedrisata geçilecektir. 
Üye sayısı şimdiden yetmişi 
geçmiştir. 

Ekmek fiatı 
ucuzladı 

Belediyenin son kararına 
tevfikan birinci nevi ekmek 
1 O kuruş 30 para ikincisi 8 
kuruştur. 

~lücadele kon1isvonu 
" 

Fuhuş ve fuhuş yüzünden 
bulaşan hastalıklarla müca
dele komisyonu dün Sıhhat 

müdürü doktor Cevdet Sa
racoğlunun başkanlığında 

taplanmış, bazı kararlar al
mıştır. 

Iltırda İncirler 
lzmirde tüccar elinde kal

mış mühimce mikdarda hur-1 
da incir vardı. Şehrimizde 
tüccarlarımızın işlerile alaka
dar bir daire, bu incirleri
mizin inhisar idaresi tarafın
dan satın alınmssı için teşeb 
büslerde bulunm~ştur. inhi
sarlar Umum Müdürlüğü, 

tücçarların e1inde kalmış olan 
hurda incirleri satın almağa 
karak vermiştir. 

Bir kişi ağır yaralandı 
Dün akşam Basmane is

tasyonu civarında Gazi bul
varı züerinde bir vak'a olmuş 
İbrahim adinda biri iki kişi 
tarafından biçakla ağır su
rette yaralanmıştır. Yaralı 

hastaneye kaldırılmıştır. Za
bıtanın aldığı tedbir sayesın
de vak'a failleri tutulmuştur. 
Vak'anın sebebi tahkik edil
mektedir 

Vilayet sıhhat n1eclisi 
Vilayet sıhhat meclisi, bu 

gün saat onda vilayette top
lanacak, fakir ve işsiz kadın
lara iş bulmak meselesi üze
rinde kararlar alınacaktir. 
Şehrin ve vilayetin sıhhat 
işleride görüşülec,ktir. 

Nazmiye l\lahklım 
Oldu 

Birçok evlerden hırsızlık 
yapmakla maznun doktor 
İsmail Hakkın evinde hiz
metçi Nazmiye Asliyeceza 
mahkemesinde bir sene iki 
ay hapse mahküm edilmiştir. 

( ffallwa Seıl J 

HAfJES IMP!_RATORUNUN dl 
Yedi beyaz müşaviri kimlet 

ve başlarına neler geldi? 

B lk l l b . ı· . -2 ~· a an arın e ır lg.v ı Hhbeşimparatorunun ikin- Habeşe tüccar sıfatile ~· 
ci müşaviri olan general mişti. İmparatoriçe on~0 0şt°' 

------------.. 00.. Virgin şimalden gelmiştir. tiasile alakadar 0 11111 ıı>e~ 
d f R lsviçre cgnerallerinden biri- Emtiasını burada tııJ! ,ıoğ' 

Metaksasın şiddetli mü a aası, omanyanın dir. Orada hava kuvvetleri satmış ve imparatO utt°' 

ı d•• d ) • • teşkil etti. Habeşe de ayni finans müsteşarı 01111,1ııd' münsifane razı 0 m&Slt ort ev etıD yenı sıffatla gelmişti. Habeşteki İtalyan harbı başlan~;ıı>İ~~ 
bı•r askeri birligv i hazırlaması vazifesine büyük bir sükut hasbelicab Mısıra g: ıııe~'. 

ile başlamış ve oldukça mu- Çekilen telgra!lar " k gef' 
İstanbul 6 (Özel) - Dış ı hususi vaziyeti dikkat gö- ı etmiştir. Romen murahhası vaffakta olmuştu. İmparato- tublar açılmamış olar• d•ııVo I 

bakanımız Rüştü Arasın zile görerek Balkan emni- Romanyanın boğazların tah- run de kendisine dilediğini geldiğine göre bu a ~·f ~ 
başlığında toplanan Belgrad yetini tesis için Türk tekli- kimi hakkındaki ihtirazı ka- yapmağa seJahiyet vermişti. esrarengiz bir surette 
Balkan konseyi bitmiştir. fini dostane bir fikirle mü- yıtlardan rücu ettiğini bil- Çünkü Negüsün büyük iti- bolduğu anlaşılmış~•· ft-.ıı>e~· 
Ruznamenin en mühim mad- zakereye hazırdır, diyor. Bu dirmiştir. madını kazanmış bulunuyor- En genç müşavır ge~ 
desi olan Bogv azlar melesin- h l k k Böylece boğazlar mesele- du. Her ı'ş yoluna girmişt. kalı idi. Negüsiln eP .. ~tf mü im mese e üçü antant- · tan'" ~ 
de Türk ve Romen delege- sinde dört Balkan devleti Büyük angarlar ve magv ralar müşaviride Haheşıs .. a~ 

ta da müzakere edilecektir. ı d "ı " 
leri tam bir surette ittifak arasında tam bir mutabakat yapılmakta iken İtalyan harbi harebeye baş a ıg d oS o 

Istanbul, 6 (Özel) - Bal- h ı ı · ·ı · t' H tta a 1 ~ ı .• etmişlerdir. Roma resmen aeı o muştur. patlemıştı. Bu haber genera- getırı mış ı. a tU· ı· ~ 
muvafakat cevabını vermiş- kan konseyinde Tevfik Rüş- Yine dün akşamki toplan- Je inme indirmiş kendisi plan müddet gizli tutuJpıUŞ 
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tir. Bu cevabda: Romanya tü arasın önemli izahatından tıda dört devlet arasında masasının üstünde bayğın hayet adının Spencer t ;şıef 
Türk dostluğunun kıymetini sonra Yunan başkanı gene- askeri iş birliği itilafı yapı)- bulunmuşt ıJ . Doktorların tev· ve Habeşe istihbaratı· te 
takdir eden Romanya iki ral Metaksas Türk noktai mak üzere hususi toplantı siyesile generaı Habeşistanı için geldiği anlaşılıntŞll1 i~f c 
ulusun münasebetlerindeki nazarını hararetle müdafaa yapılması kararlaştı. terkederak memleketini git- Negüsün en nıabr;u ,6•~ ·~ 

00000000000000000000000000000 000000000000000000000 · mişti. rile meşgul olurdu'. ıcal~) ~ 
19 Mayıs 1Num. an Mene- İngiltere Bundan sonra Mister Kol- da Habeşte az va~ıt belli dij 

.. .. · zon gelir. Bu üçüncü müşa- Nihayet ne oldugu tt 
Resmi Tatil Günü mencı·ogv lu Habeş Hukuınetınc . A 'k t' . de olan madı. af/ .~k 

vır, merı an ıpın k sı " ı 
Olacaktir Nasıl Bakacak ? · bu adam elli yaşında vardı. -Ar 8 fa· 

İstanbul 5 ( Özel ) _ 19 Rusyada Londra 5 (A.A) - Sabah OOOOCXA>OOOooooooooooooooooo tıl t .1 

Mayıs Atatürk.ün milli mü- Moskova, 5 (A.A) - Sov- g~z~tele~i .umumiyetle f~gili~ 1 senelerden beri Siyasal dil ı1~1 ~b~ 
cadeleye başlamak için Sam- yet merkezi icra komitesi hukumetının Habeş mes elesı · l . • saYfs ~ U 

k b v .. .. 1 reı'sı' Kalenı·n ve halk komi- hakkında takibedeceği siya- - Baş tarafı 1 incide - -Baştarafı ıncı tet~t " 
suna aya astıgı gunun yı set hakkında henüz hiç bri müştür. Aşık delikanlı ev- vatan müdafaasınıd •-erfı'ı.ç~ 
dönümüdür. Bugünün, resmi serleri reisi Molotof Numan k d 1 · e ~ t "' 

arar veme iğini ve mesu veli gözlerine inanmamış, AArupa şehirlerı~ ~b et 1 

tatil günü olması için bir Menemencioğlu'nu kabul et- ~ir Habeş ~üküm~ti o!m?dı- sonra beş senedir sevdiği bakmak için irtıka bi>"o' . 
kanun layıhası hazırlanmak- mişlerdir. Her iki kabulde de gından zecrı tedbırlerın ıda- kadınla karşılaştığını anlayın· büyük bir vatan ~ 
tadır. Layıha bugünlerde Türkiye büyük elçisi Zekai mesini biraz güç istiyebile- ca şaşırıb kalmıştır. telakki edenler ol~U·da~ııı 
Kamutayda müzakere deile- Apaydın ve dış işleri komi- ceğini yazmaktadır. Delikanlı derhal genç ka- _ Son nefesin•. ölece~ 
cektir. serlik muavini Krestenski J•d C ) dının karşısına çıkmış ve: kurşuniyle vercektJı ~ 

ıımil hazır bulunmuşlardıa. am eza arı - Edit sen misin? diyenler bulundu. I• J,. 1~ 
ihtilalciler Numan Menemencioğlu, Sofya 5 (Özel) - Temyiz Diye haykırmıştır. . Bu' telekki ilk ba1'•Ş ~-.tF t 

yanında Apaydın, Türkiye hk . 'b .1 l .1 d K ı Genç kadın, zengın bir d ç,~tnku" katı .. ı ~ 
Y f d k ma emesı ı tı a cı er en u ru ur "' a 8 a elçili memurları ve Sovyet rum Kolef ile Radoslav Ka- koca ile evlenmesine rağ- · · . k can "ats t ı d 

d b k ı k k A b ı d , d 1 ıçın a ar, J. ı ış a an ı er anı u u u- landorofun idam cezarlarını men mes u o amamış ve T w• 
Bomba atıyor ğu halde Toksino tayyare tasdik etti. Bu iki mahkğm Froylih'in derin ve sonsuz verı ır. H b IJJJP''~ J ~ 

krargahını ziyaret etmiş ve affedilmesi için krala arzu- aşkını bir türlü unutama- Fakat, a eş. bıJŞ s ~: 
Kudüs 5 - Royter ajan- b I b Ed k d . ·· delenın ttıO il hassa paraşut şu esine hal verdı'ler. mıştı. it arşısın a sevgı- nun muca k~,Jı,, sından: Dün Arab ihtilalcileri d b · f da " · t 

alaka göstermiştir. lisi Froylihi görünce büyük gün en erı e ;rıŞ, 
Yafa şehrine bir bomba at- Yunan a~ker 'k k kt larına tı$ '"' Moskova'da pratik talim .,. • bir sevinç haykırması fırlat- yiı se no a çaM :~ tılar. İnsanca telefat yoktur. k d 1 b şla · 

yapmakta olan Türk para- 1 • • k •k mış, iki sevgili derhal kol- a ar cana a .ı 1• 5;oı" 1, yalnız bir y ah udi otomobil erının emı - ken° ,, ~ 
şutçuları gurubunun tal mle· kola girmişler ve yürümeğe karısının ve 01i11 

magv azası yıkılmıştır. Bütün I d l ve ti' 
rını de seyretmiştir. ) • k ld başlamış ar ır. yon ara aşan . er"e 

Yahudiler vapurlara binerek oo • eri ÇI arı ı Delikanlı o anda dünya- yaklaşan şahsı s u ~ 
Hayfaya kaçıyorlar. Dünkü Fransız Belgrad 5 (Özel) - Umu- nın en mes'ud adamlarının vatan müdafaası t ,eP 
hücumda dört polis ve beş mi harbte Yunan ordusu gülüşü ile gülmüş ve: harcadığını,. .biı~~ştıS'ııı~ ~ 
Arab yaralanmıştır. Polis Seçin1inin İngiltcrcJe mensuplarından Kaymakça- - Beraber yemek yiye- bir nefer gıbı ça 
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ileri gelenleri hapse başla- akisleri lan harb meydanında düşen Hm! demiştir. önünde tutunca b61ıe0~ ~ mıştır. Yunan askerlerinin kemikleri Kadın derhal kabul etmiş bir hiyanet, ona ,ı· 6Aı l> 
Londra 5 - Fransız seçi- çıkarılarak ihtifal ile Yuna- ve bir lokantaya gitmek üze· alçaklık yakıştırılllliJJJP'~ ~l\. 

Kampana 
Gazetesi 
Gene çıkıyor 

Sof ya 5 (Radyo) - T oşef 
hükümeti zamanında tatil 
edilen Kampana gazetesi 
çakmağa başlamıştır. Bu ga
zetenin Popofeski bir ecne
bi hükumetten para aldığı 
için suçlu idi. Bu günün hü
kumeti bu suçun sabit olma
dığını anlıyarak bu gazete
nin dünden itibaren neşrine 
müsaade etmiştir. ----··----

mi Londrada iyi karşılan- nanistana gönderilmiştir.' re bir otomobile binmişlerdir. dar fedakar bir ., oil b 0• 
mıştır. Kabinenin muhtelif k d 'k 1 b d · eS1 '' C4 

Al F ele , eh an ıya u saa etı run, hal yanlara 901~ 1 
partilerden koalisyon şeklin- m&D çok görmüş olacak ki, bu Habeşistaoın fta1Y1' b'', 
de kurulması İngiliz siyasa- Kruvazörleri Portekiz e~nada bindikleri otomo~ill.e bakını ifade ede~e ıııe, 
sına daha uygun geleceği salarında bır tramvay arasında fecı hır h d . ıaın•g' ,bo 

d·ı · S l' 1 k ~ a e e ımza tı• 1, zanne ı 1yor. osya ıst er o- mbsademe olmuştur. kalmamak içİPı ,,o~ 
alisyon taraftarı görünüyor- Luksenburg 5 (Rodyo) - Delikanli kendisine geldiği d v 'b' buk\Jk .. d,f''~ 
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lar. Almanyanın iki kruvazörü zaman kendisini bir bastane dugdu gı ı dunu ıııu tilli ı 
• buraya gelmiştir. Nirinberg . . ı f d a a yur 1 }(C oe 
Innı•ltere ı•Je dalı bir üçüncüsü de bugün ıçınde bu muş ve etra 10 a- mek için ıneıJ.1 e ti" J ~ 

~ kilere derhal: buriYe 
Gizli konu~n1alr gelmiştir. . - Edit nerede? Diye sor- ketmek nı~~ ··nıııe1' .o 

.. E • Abd J muştur. duğunu duşu ÇO"~' 
yokn1uş! mır U • Biraz sonra acı hakikat, mantıki olur. 1,r 0~~1 

Roma 5 - İtalya tarafın- )ahtan talimat. Editin can verdiğini bin bir düşse idi italY3~esi 1 

dan ~ondraya hususi bir ha- ıztırap içinde öğrenmirtir. la sulh muka~uıı&•"ııı~ 
yet gönderildiği ve bu haye- alınacak tacaklar ve . bir ,~ 
tin Beritanya hükumeti ile infilak Habeşistan bıç1'ti· ~/ 
gizli müzakerede bulundğu Londra 5 (Radyo) - İhti- dia edemiyece ..,,ş otı 1 

lal fevkalade komitesi Cuma K.. - ı b' l c•:\ (rı Jaıv ' 
Ortadan haberleri yalanlanlandırılıyor. UÇU ( ır <IZ ",.., Z kendisi imza 1''''·~ 

1. ı ·ı ı· ·ı · H b günü Emir Abdullaha bir )" l 1 . b\J ...,ı. ta ya ı e ngı terenın, a eş ara an( 1 imparatora eti>' ~ 
l d rapor vermeği kararlaştır- ·ye ııtt: 

Y 1 Kaybolmu~ mese esin e, Almanyanın mıştır. Bu raporda durum Çeşme kazasının zeytinler lizlerin tavsık ııı" ~-
UgOS avya ~ tevessüt ettiği haberini debi düzelmediğine göre ihtilalin köyünde oturan çamur Ali ları da ço c:ist'"tıe' 

Boston 5 - Stefani Ajan- t k · d' · k ş· d. Habe.,. (e Turistler Bulgaristanda e zıp e ıyor. büyüyecek istidadında oldu- adındaki adam, arısile tü- ım ı, )(tJ" t tf 
sından : Çok milyonlar sahibi F•ı• • d d t•· t l d ı k •t ı ·m e 

1 istin e e ğunu bildirecektir. un ar asın a ça ışır en~ ar- çete er ını kıı"eıı' lıı' 
Sofya 5 (Radyo) - Yugos- Dropera'nın karısı birkaç Ş d Y • laya götürdükleri 7 yaşında- yanlara mu orl''" bİ 
lavyadan bu :ayın dokuzuncu gün evvel ortadan kaybol- ı·ş fena am a enı ki kızı Lütfiye, toprakla oy- üzere toplaP•Y ·ştetl ,ıef 

· günü buraya gelecek olan muştu. Bütün araştırmalara namaya başlamıs, o sırada torun hem bll 1 ıJ'iUe ıt 
T · ı · k ı k · · b · · b 1 B K d.. s H · HaA dı·seler k d b ıd v b' · .,e 1e urıst erı arşı ama ıçın u- rağmen ızı u unmamıştı. u u us - avas a1an- topra arasın a u ugu ır- 'd t esı P 11 

ı are e Dl .ı· cJe r.O' rada büyük hazırlıklar yapıl- gün bu kadın Corciya vapu- sından: Filistinde vaziyet fe· Kudüs S - Havas ajan- dinamit kapsolunu taşa vur- miyeti nezoııı ıııssı' 
maktadır. bu misafirler Sof- ru radyosunda bitab etmiş nalaşhkça fenalçşiyor. Köy- sından: Şam kapılarına daya- muş ve patlamıştır. Çocu- büslerde bu]t.JO -~."' 
Yada birkaç gün kaldıktan sag- oldugv unu, fakat biraz lerdeki propaganda genişle- nan Arap ihtilalcilerile polis ğun sol elinin baş ve şaha- ld' - > 

teme._ır. ~/ i"e sonra Plone, Tırnovi, Kızan- dünyeyı gezib ögrmek için dikçe genişliyor. Şimal tara- arasında kanlı bir müsademe det parmakları uçlarından ~. 
0

e.s 
hk ve diğer bazı yerleri de ani olarak ortadan kaybol- fında birçok yerlerde otomo- olmuştur. İki taraftan da ölü- kopmuştur. leket hastabS fJ 

2iyaret edeceklerdir. duğunu söylemiştir. billere hücum edilmiştir. ler çoktur. Yaralı çocuk, İzmir mem- miştir. rJO~ ı :..;. ________________ __:. __ ..:_ __ _.:. __ ~-----------------------------------------------------------------------------~~~~9~ 1 . 
ZENGl~ı~i~t:R!~~~~5j~~~:lvANKo (SAADET KİŞESİ) nd.en alınız lsAoBEERTH~~EfE~~~:~~i~ERI Ha~:~.-1,ııs•., 


