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Beyler Sokağında 

(Halkın Sesi) Matbaasında 
Basılmııtır 

Habeşler yaşıyor ve harbediyorlar 

Habeş 

İstanbul, 16 (Özel) - ln
giltere ile İtalya arasındaki 1 

gerğinlik ilerlemektedir. Ha
beş mese!esinin dipıomatik 
kısmı artık bir İtalyan · Habeş 
şe!dinden çıkını~ ve İngiliz -
ltaıyan meselesi rengini al
:nıştır. Binaenaleyh Fransa 
bu işte iki tarajın arasıoı 

bulmak vazifesini üstüne al
maktadır. 

HABEŞLER Y AŞİYOR VE 
HARP EDİYOR 

İstanbul 16 (Özel) -Bita
raf bir gözle da kanlar f tal
yan progpagandasının iddia 
ettiği gibi Habeşistan mah-
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'· ıatediği bir baki-

INGILTERENİN ANA FİL05UND BİRİ 
Sinyor Mussolini İtalyanın ve Jüzümu olmıyan birkaç 

ıimalinde 500,000 kişilik bir saffı harp gemisinden başka 
kuvveti seferber ederken bütUn harp gemilerini Ak-
bütün İtalyan donanmasmı denize yığarak Sinyer Musso
ve elli denizaltı gemisini Ak- liniye cevab vermişti. 
denizde seferber etmişti. Akdenizde bize meydan 

İngiltere Bahriye Nazare· okunursa, evvelallah, biz de 
tide derhal bütün dünyadaki liyıkile mukabelede bulun-
lngiliz denizaltı muakkiplerini 1 mağa hazırız." ...................................................... 
· Küçük İtilaf 1 Tepecik Cina 
Toplanacak Avustur- yeti tafsilatı 
yadan neler istiyecek? Tepecikte karısı Hasibeyi 

Prag 16 ( Radyo) - Çe- öldürüp kaçan ve Kançeş-
koslavakya, Romanya e Yu- ınede ölü bulunan jandarma 
goslavakya Dış bakanları Mehmedin üstünde 833 ku-
Mayısın 6 yahud 7 inci günü ruş para ile bir ceb saatı 
Belgradda toplanacaklardır. bir sığara kutusu bulunmuş-
Burada Avusturyanın ihdas tur. Hasibenin kız kardeşinin 
ettiği vaziyet ve arsı ulusal ad!iyede verdiği ifadeye gö-
durum tedkik edilecek. Kü- re Mehmed gelmiş, namaz 
çük Itilifın bu meclisi Avus- kılan karısı ile hususi görüş-
turya ve muahedeleri ihlil mek istemiı kadın da razı 
hakkında bir karar verecek- olmamış, Mehmed de karısını 
tir. öldürmüttür. · 

• 
ımparatorunun 

Barda bir kadın 
öldürüldü ...... 

FAKAT NE BIÇAK NEDE 
TABANCA KULLANıLDll 

Barselon 'da çok ıayamhay
ret bir cinayet olmuştur. Ba 
cinayette ne biçak nede bir 
tabanca kullanılmııtır. Anla
talım, hadise ıöyle olmqtur: 

Ordaderta adında kumral 

Gözyaşları ile medeniyet aleminin yardım ve 
himayesini !bekliyen Habeş Kraliçesi ------

~~. ... ........ · -r--'ıf•"ısı!v. Bu kız 
vent endamı, ve IJ'9..fi,., 1 • 
ları, simsiyah ve iri g&zlen1e 
bütün barın en muhteıem ve 
güzel kadınıdır. mevcuttur. Az çok mukave- HABEŞLER BiR KARIŞ 

mete kadır bir Habeş ordu- YER VERMEYiZ 
su vardır. DİYORLAR 

Bütün bar miltterilerini 
kendisine hayran eden ba 
genç ve güzel kadın bir ıe
ce gene barda numara ya-

Adis-Ababa, 15 (Radyo) Roma 15 (Radyo) - Res-
Habeş impaıatoriçesi men habsr verilaiğine göre, 

dün radyoda verdiği söylev- İtalyan kıt'aları bu sabah 
den sonra Royi:er muhabi- Dessiyeye girmişlerdir. 

yaparken esrarenğiz bir te· 
kilde birden bire dütllb aı
müştür. rini kabul ederek şunları Diredevva, 15 (Radyo) ·-

Royter muhabiri Ogaden cep
söyledi : 

"imparator henüz besinden çok şiddetli muha-
rebeler cereyan etmekte ol-

Yapılan tahkikat netice• 
sinde kadının bu ani ölilmli 
şübheli görülmüı ve cesedi 
üzerinde tatkibat yapılmıtbr• 
Doktorlann vardığı neticeye 
göre kadın, fazla kokain 

mağlup olmamı§br. Eğer o, duğunu bildiriyor. Habeşler, 
son Hab~şli olmezden önce İtalyanların tayyare bombar-
cepheden dönerse evimde dımanlarma rağmen bir ka-
ona yer yoktur. Habeşistanı rış toprak terketmediklerini 
belki de zehiıli gazlar ve söylemektedirler. 
modern silahlar mağlük ede
bilir.,, 

(So u 4 üncide) 

Adis- Ababa,15 (Radyo) 
- Habeş imparatoriçesinden 
sonra genç kızı da radyoda 
bir ' söylev vererek zehirli 
gazların yurddaşlata verdiği 
iztırabı anlatmış ve : 

- lnsaıılıklan merhanıet 
dileniyorum demiştir. 

Bundan şonra imparaloriça 
ve kızı horparlörün önüde 
hüngür hüngür ağlamışlardır. 

----'D !ı ... • c 

Verdiği takrirle İstanbul 
ve İzmir halkının minnettar· 
lığını kazanan Afyon saylavı 

BAY TÜRKER 

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

Kurultaya mühim bir takrir 
Verildi] 

1::1 ürkiyenin hemen her yerinde emlik kıymetle~ ~ 
IUI geçtikçe düşüyor. Bu yüzden sermaye ıahibferi, 

sermayelerinin makul faiz haddini bile ödeyemiyen gayri 
menkullerini ellerinden çıkarmağa çalışıyorlar. Bu sebeble 
gayri menkullerin kıymetleri bir kat daha düıüyor .• 

Gayri menkul kıymetleri neden düştü? Bu sualın cevabı 
lktisad ve Maliye alimlerini alakadar edt:cek kadar uzun
dur ve muhtelif sebebler! vardır. 

Biz bu s'.itunda, bu günlerde bir saylav tarafından BGylk 
Meclise verilen bir takrirden bahsedeceğiz. 

Bu takrirde, emlak kıymetini korumak için finans bakan
lığmın ne gibi tedbirler düşündüğü sorulmaktadır. Takrirda 
emlak kıymetlerinin yüzde elli nisbetinde düştüğllnü, An· 
kara miistesna, İstanbul ve İzmir emlak kıymetlerinin giD 
geçtikce daha ziyade düttüğü söylenmektedir. 

Bu takrir, milli servetlerımizi alakadar etmeıi itibarile 
Kamutayda daha bir çok saylavlarımızıda ilgilendirecektir. 
Bu hususta Finans Bakanımızın vereceği izahatı sabırsızlıkla 
beklerken yüksek Meclisin mülk sahihlerinin yüzünü gtıldll· 
recek bir karar almasını ümid ve temenni ederiz. Çibakll 
hakikaten mülk sabibleri bugün hükümetin bu kabil yar• 
dımlarına muhtaç bir vaziyettedir. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 



ı Habeş kabile
leri isyan 
ediyormuş 

Avusturya 
Silahlanmaznıış fakat .. 

ı Komünist 
Tehlikesi·· 

Osmanlı imparatorluğunun 
K lb• "h d Yazan: A. FRANCIS a ıga ın a ____ 3_2_-___ _ 

Yunan atemiliteri Hakkı beyi de avucu içine almağa 
muvaffak olmuştu 

Belki... Fakat beyim, 
en iyisi ne dir ? BiJiyormu
sunuz ? Benim en mükemmel 
usul, elinde bulunan paşaya, 
Leylinın babasına kızına hi
taben bir mektub yazdırmak
hr. Paşa bu mektubta • iyi 
olduğunu, hayatta bulundu
ğunu mahrum olduğu yeyği
ne şeyin de hürriyeti oldu· 
~unu " bildirsin. Bu mektu
ba Leyli için hususiyet ifade 
eden bir kelime, bir cümle 
koysun bence en iyi iş bu
dur. Bu suretle Leylanın ba
basının yaşadığına emin olur. 

- Hakkınız var. Yarın 
size ben paşanın kızma hi
taben yazılmış bir mektubu
nu vereceğim. Bu mektubu 
Leyliya verirsiniz. Bu yar
dımınızı unutmıyacağım; ha
yatımı bi e size borçlu ola
cağım. Şu anda ben bir 
canlı cenazeyim. Kendime 
malik değilim. Bütün ümidim 
Leyli ile barışmaktadır. 

Hakkı bey biraz durdu; 

etmek istiyorum ve yardım sivil olarak mösyönün emrine 
edeceğim. Madamki esrarını tabi olacaksın .. 
bana tevdi ettin, bukadar Doğrusu bu gece bu ka-
dostluk ve emniyet gösterdin dar muvaffakiyet elde ede-
ben de mukabelede kusur cegımı hiç ummıyordum. 
etmiyeceğim. Siz yarın Ley- Ben, sadece Kuzguncuk 
lanın babasının mektubunu davasını örtbas etmek isti-
ahr bana gönğerirsiniz, ben yordum. Halbuki şimdi, hem 
İcab eden şeyi yaparım. Fa- Hakkının mühim, hayatı sır-
kat ne olur olmaz belki la- larına vakıf olmuş, bu su-

. b' d retle Hakkıyı avucumun içi-
zım olur. Bana emın ır a a-
mınızı yardımcı olarak ve- ne almış oluyordum. Hem de 
rirmisiniz. maiyetime resmi bir memur 

Hakkı, heman kayığın beri veriliyordu. Artık işl~ri!Dde 
tarafında arkadaşlarile taze tamamen serbest idim. işle-
balık yemekte olan memura rim bir mania tasavvur edi-
seslendi. Ve: lemezdi! 

- Necib! dedi. San yarın (Arkası var) 0000000000• 
Japon devriye-ıAtman-ltalyan 

sine hücum Anlaşması 
Harbin 16 havas ajansın- İstanbul 15 (Özel)- İtalya 

dan : Royter ajansının res
men bildirdiğine göre Rusya 
siyasi polisinden 14 kişi 

Mançuri toprağmda bir dev
riye hücum atmiştir. Bu 
devriye bir zabit kuman
dasında dörd kişiden ibaret-

ile Almanya arasında hususi 
bir anlaşma olduğuna dair 
olan haberlere ne Fransız 
ve ne de İngiliz çevenlerin
de inanılmıyor. Çünkü bu 
çevenler ortada Avusturya 
gibi bir av mevcud iken Al
manya bu avı feda edemiye
ceği İtalyanın da bunu Al
manyaya kaptırmıyacağı ka-
naatı hüküm sürmektedir. 

İstanbul 16 (Özel) - Ro
madan alınan haberlere göre 
Galas kabilesi Negüsün aley
hine ayaklanmıştır. On~ Aze
yo kabilesi de iştirak etmiş
Bunlar İtalyan pişdarlarile 
birleşerek çeteler kurmuşlar 
ve Habeşlere saldırmağa 
başlamışlardır. 3000 kişi bir 
kuvvet teşkil eden bu çete
ler cenubda Ras Getaço 
ordusuna saldırmışlardır. Bu
radan beş yüz insan ve 700 
de hayvan almışlardır. 22 
tayyare bombardımana çık· 
mış ise de havanın fenalığı 
ve Habeş toplarının muka
vemeti dolayısile bir muvaf
fakiyet temin edememişlerdir. 

Galibler ve 
Mağlôblar 

Sofya 15 - Laparol Bul
gar, gazetesi bu başlık al
tında bir başmakale yazıyor. 
Küçük itilaf ve Balkan itti
fakı devletlerinden alakadar 
olanlar, Avusturya başvekili 
doktor Şuşniğe ve ona pey
rev olan diğer iki küçük 
mağlub hükumetin Şuşniğin 
jestlerini görerek kederleni
yorlar ded ıkten sonra şunu 
da ilave ediyor: 

"Bulgaristana gelince, bu 
kederler kat'iyen mevcud 
değildir. Bunun için komşu· 
larımızın bu babda müsterih 
olmaları icabeder.,, 

derin bir iç çekti, sonra dulu 
bir kadeh rakı daha, hem de 
susuz yuvarladı. Büyük bir 
ıztırab altında olduğu sarih 
surette görülbyordu. Üstüste 
içtiği keskin rakı da onu 
adam akıllı sarhoş etmişti. 

ti. Bir Japon zabiti ölü düş
müştür. -----------------------

Sözüne devam ederek: 
- Fakat, Leyli ile ben b--- ..... u1ua-u4, uçu tJ•~dY1 

fGö~ö;ö;; .... c~~;~;; .... y~;~~~;·i 
........................................ 0. .................................. . 

idamdan kurtarmak ile va
zifemi suiistimal etmiş bir 
adamım. Leyla da ... Her şe
yi biliyorum, Kirye herşeyi!. 
Dedi. 

- Bildikleriniz beni ala
kadar etmez. 

- Eder. Fakat dediniz 
gibi ediyorum.. Beni sarhoş 
sanmayınız, ben size en bü
yük sırrımı verdim. Sarhoş
luk ile değil .. Bilerek, sayık
lıyarak bunları söyliyorum. 
Y ami da sorsanız size ayni 
sözleri söylerim. Şimdi vazi
yetim aşağı yukarı sizin eli
nizde demektir. Beni mah· 
vetmek de olduğu kadar 
kurtarmakta da herşey sizin 
eliniadedir. Beni kurtarmak 
istiyor musunuz ? 

- Buna ş&phe ediyorsu
nuz, Hakkı bey size yardım -· İZMİRLİ 

Mektepli eenç ! 
kızların 
şikayeti o ise talebesi bir genç 

kız matbaamıza gele-
rek derd yandı : 

"Dün imtihanımızın son 
günüydü. On gündür çok 
yorulmuştuk. Biraz dinlene-
lim dive bizim sınıftan 15-20 
kişi toplanıp Gülbane parkı
na gittik. Fakat daha par km 
yolunda iken etrafımızı bir 
dblikanh kalabalığı sardı. 

Başlarında mektepli kas
ketleri vardı. Bizi o kadar 
taciz ettiler, o kadar kaba 
ve çirkin sözler söyledile: 
ki, nihayet polise müracaat 
ettik. Ve polisin yardımi ile -

BİR KIZ 
SEVDİM! 

Aşk, lztırab, Heyecan Romanı 

Yazan: SABAH Numara 71 

Ahn1cd tabancasına sarıldı ve nerede o alçak 
diye haykırdı 

"' ~ 

Sarhoş mantıkile yolda ya- veleri, ıztırabın silleleri onu 
pacağı işlerin programını çi- çileden çıkarmıştı. Hayatında 
iyordu: hiç bir zaman bu kadar 

- Evveli efendi, efendi umitsiz kalmamış ve böyle 
öyliyeceğim.. Herif mırın bir cinayeti aklına bile ge-
ırın etti mi tabancayı çekip: tirmemişti. Fakat alkol bu-

-Boooooov! diye yere . harı tüten kafası ona hak 
ereceğim. 

Ahmed, doğuşunda bir 
orozu bile kesemiyecek ka
ar yufka yürekli idi. Fakat 
u ıon hadiseler, aıkın cil-

veriyordu: 
- Evet diyordu! Senin 

başka yapacak şeyin kal
madı .. 

Tramvay ilerliyordu .. 

sokağa çıkabildik. lar,, tabirine gülmeden du· 
Koltuğuna kitabını alıp ramıyor. 

bir bahçe veya bir parkta Hem zehirli gaz hem de 
oturan bütün dünya genç müşfik... Gel de içinden 
kızlarının arasında bizim de tıkabilirsen çık .. 
bir yerimiz yokmudur?,, Acaba Lu müşfik zehirli 

(Son Posta) gazlar düşman cephesine 

Müşfik zehirli 
Gazlar 

m eşhur bir lngiliz 
mn~ı~JI Bernard Şov gaze-

telere bir beyanatta bulun
muş. Diyorki : 

- ltalyanlar Afrikada 
böyle müthiş zehirli gazlar 
kullanmasınlar ... Daha "müş
fik zehirli gazlar,, kullansın
lar. 

Doğrusu meşhur muharri
rin bütün dehasına rağmen 

insan bu "müşfik zehirli gaz-
ER "ti 

Aklına parlak bir fikit 
geldi. Elini yeleğinin sağ ce
bine attı. Oradan bir paket 
çıkardı. Bu eroindi.. Bu be
yaz tozlari avcuna döktü .. 
ve büyük bir iştahla ceğer

lerine kadar çekti .. 
Kafası parlamış, gözleri 

ışımıştı. Artık etrafı bulanık 

bulanık görmiyordu .. 
Tramvaydan indi. Helezon

lar, resmede ede yürüyordu. 
Leylinın evinin önüne ge
lince kalbi çarptı. Elini arka 
cebine attı bir daha yokla
dı .. 

Kapıyı çaldı. Yıkılacak 
gibi sarhoştu. Bir kadın başı 
sarktı: 

- Aç benim ... 
Bu Bülenddi. Genç kız onu 

bu halde görünce donmuş 
kalmış, kısık bir sesle Ley
li ya: 

salıverilince ne yapıyor ... 
Duşmanı okşayıp, bir anne 

gibi alnından öptükten sonra 
mı öldüryyor? .. 

Müşfik zehirli olduktan 
sonra ne diye merhametli 
zehirli gazlar olmasın ? .. 

Merhametli zehirli gaz 
olduktan sonra neden aşifte 
zehirli gaz olmasın ? .. 

Fındıkçı zehirli gazlar, ke
yif verici zehirli gazlar ve 
saire ve saire ... 

Müşfik zehirli gaz olunca 
bunların hepsi de olabilır .. 

(Akşam.H.F.) 

- Ahmed geldi ne yapa
lım ... 

Demişti. Leyla da şaşır· 
mıştı: 

- Delirdi mi bu ayol! .. 
Bülend kapıyı açar açmaz 

Ahmed haykırdı: 
- Burada mı o serseri.. 

Ve elini arka cebine soktu, 
tabancasını çekti. 
Tabancanın namlusunun so
ğuk parıtısı karşısında genç 
kız irkildi: 

- Ne yapıyorsun? Diye
bildi .. 

Sarhoş hiçbir şey söyle
medi. Durakladı ve: 

- Burada mı o alçak ... 
Onun kararı başka idi. 

Evveli güzel güzel konuşa
cak, sonra tabancaya sarıla
caktı. Fakat genç adam çıl
ğına dönmüştü.. Ne yaptı· 
ğını bilmiyordu. 

Prag - Bazı siyasal çe
venlere göre Avusturya bir 
Alman akınından korkmamış 
olsa idi, askerleşmek yolunu 
tutmayacak idi. Almanyanın 
Avusturyaya akın yapması 

hem ÇekosJavakyr ve hem 
küçük itilafın ortakları olan 
Romanya ve Yugoslavya için 
bir tehlike teşkil eder. Bu
nunla beraber gene bura si
yasal çevenlerine göre Avus
turyanın silahlanması Alman
ya ile anlaşma suretile ol
mak ihtimalinin de içindedir. 

Sofya 16 - BükreıteO ·oc 
Parol Bulgar gazetesı 

Bazı bura gazeteleri Lon
dradan alarak pek çok garib 
badisele r neşrediyoı lar. Bu 
haberlere fgöre Almanya 
Avusturya ve Çekoslov&kya 
da pilebisit yapılmasını, Avus 
turya ve Çekoslovak olusu 
kimi istediğini serbestçe bil
dirmesi için bir seçim yap-
masını istiyormuş. Hatta Al
manyanın bunu lngiltereye 
teklif için hazırladığıda şa-

ı yidir. Fakat lngiliz siyasal 
çevenleri buna katiyen mu
arız bulunmaktadır. lngiltere 
dış bakanı bu meseleyi Çe
koslovakyanın Londra elçisi 
ile konuşmuş ve lngilterenin 
böyle bir teklifi şiddetle red
dedeceğini söylemiştir. Ro
manya hariciye nazırıda ayni 
fikri söylemişti'. 

İtalyanlar 
Adis-1\babava nasıl 

,/ 

gidecekler? 
Roma 16 - Havas ajan

sından: 
General Grasyani Adis-A

babayı hedef olarak ittihaz 
• • • .. L - 1. _a._ .,,.,.a.: Q ... 

hareket Harar yoluyle olu
yor. Adis-Ababaya İtalyan 
bayrağını dikmek şerefi ge
neral Grasyaninin şahsına 
tahsis edilmiştir. 

İtalyan ordusunun Koma
tiyeye doğru olan hareketi 
hakkında 20 Nisanda mühim 
tepligat yapılacaktır. Bu ta
rih Romanın tesis tarihidir. 

Hindenburır 
Zeblini neden Frcı nsa 
Havasından uçnıuş 
Paris 16 (Radyo) - Hin

denburg balonunun Fransız 
göklerinden geçmek için mü
saade istemesi motöründe 
gördüğü sakatlıktan ileri gel
m· ş ve biran evvel üssühare
kesine dönmek mecburiyeti 
hissetmiş olmasından ileri 
gelmiştir. 

Birdenbire Bülendin boy-
nuna sarıldı: 

- Affet beni bülend ! 
Dedi. 
- Beni affet!. 
Ahmet, genç kızı yakala

mış mütemadiyen kusurunun 
affını istiyordu .. · 

Estağfurullah ... 
- Hayır beni affet .. 
- Yalvarırım sana ... Kulu11 

kölen olayım beni affet .. 
- Estağfurullah 
- Hayır beni affet 
- Peki ettim affettim .. 
Sendeledi, sallandı. Eğer 

bir omuzu dıvara çarpmasa idi 
oracığa düşüverecekti Bülen
din elini yakaladı öpmeğe 
başladı. Tekrar : 

- Beni affet dedi. 
Leyli merakla dişarıya 

çıkmış bütün bu manzarayı 
ve olup biteni seyrediyordu. 

diriyor: 
Romanyada bir kodl 

tehlikesinin vücudu , 

edilemez. Bu hakikat bit 
askeri divanıhaabıuıD .... 1' 
danberi rüyet ettığl ,O 
nist davası ile de 
varmıştır. I 

Bundan maada aıe
diğer hard dieanlarıod• 
bu gibi davalar rüye~. 
mektedir. Garibi şu 1 

komünist teşkilatının ecO 
yetini Yahudiler ve e 

d. "' ler teşkil etmekte ır. .. ,e 
Kalasda polis bu aıu . 
leri cürmü meşhud H Ol 
tuttu ve bunlardan Y 
darını tevkif etti. . 

k ... tıer• Romanya omunıs 
1 

mokrat birliği adı • 
yaktıkları propaganda 
sında tutulan evrak ar 
birçdk komünistlerdePbol 
edilmiş bir de arzuhal 
du. Bu arzuhal parli~~ 
ya verilecek ve 1'ı~ 
mahküm edilenlerin • 
tenecek idi. 

~·-

Fransa 
Almanya ile 
Anlaşmağa Ilazır:f 

Cenevre 16 - Ha~•• f f 
sın dan: "Ddeyil T elgr• " ı)ıf 
zetesin aytarı FraosıJ ff 
bakanı ile bir mülakat 

mıştır. ~ 
Gazetenin if adesioe ~ 

!Ju)' r.'Jau'1cou ll.-7alt :a ... ~ 
Fransa Almanya ile lJ ~ 
sosyetesinin masasıod• 

1 
~ 

mağa hazırdır. Fakat b., 
zırlık bir resmi şart• 
dir: 

"Almanya mütekabil .. ~ 
dım suretile Avrupa •-Ji 
nnn temini için ittih~' ~ 
nan umumi sisteme ıf ~ 
etmezse Fransa da 

011 fıl'' 
Garbi Arupa sulhu b•",,f' 
daki teklifleri müııak• 
girişecektir. ,, Al 
~~~~~,, 

iŞ arıyan bit 

bayan "~ 
Akşam kız ticaret ıııe ~ı• 

. d b' aeoÇ • 
bın en mezun ır & ıı•"'' 
mütevazi bir maaş 111

11 e, 
linde iş arıyor. İdareba~O 
müracaat. 1 -

- Ahmed!.. 0~ 
Dedi. Bu ses, bir al1l0d' 

teysiri yaptı ve serhoŞ a g;r 
dip diri bir hale sokt&J• 
denbire toplandı: se~ 

- Leyla, yavruaı·· iO 0'1 
misin? O Senin se• iil,J 
öyle? .. Yarabbim ne !ır•' 
ses bu böyle... Hay ya 
sın... e' 

İ faO O 
Leyla yavrum r de? 

rede. Senir. kocan ~e~di~'' 
"Kocao!n kelimesıııı ·r'' 

rinin arasında çiğneye çıtl•t' 
ye harfleri çatlata ç• 

söyliyordu. ıı•cl-' 
Ley li, Ahmedi bu bit~ll 

sarhoş ve bu kadar 'f e''' 
bir halde görmemişti. 
süründen titreyordu: 

Yok! diyebildi.. cl'ı1• 
Ahmet, tekrar tab•0 

çıkardı: at) 
(Arka•• ' 



. ~~s~~-;asri e~IJ.ise fabrikası 
llıuracaat fabrika şubesi Arasta karşısı Alia Paşa 

caddesi No. 31 Tele. 00000 

foTo r GE·H· 
Rt ı<LA ı""CI f 

H·f 

~ A,k.,~edeli Nakdi Ef rmdına 
t-~~~ liv~biselerinizi sağlam temiz ve ucuı olmak üzere 
tıın qtılllı~ AN BASRl elbise fabrikasına diktirebilirsiniz, 
~1~S~sey •on derece ucuzdur her halde ve mutlaka hiçbir 
~ ikti;,,~ Uğramadan birkerre fabrikamızı ziyaret nıenfa
~ındandır. 

-----------------------------------
ıl ~~,. . içenler bilirler 
~, ~Ilı~· h 

llli ~ 4ı, ayatınızın zevkini. sıhhatınızın 
~U~rette korunınasını temin edecek ancak 

~'l~ 1seı, Kabadavı ve Billur 
N, ~ ı arıdır. 

~ ~-~~:~~~~~ 
BUGÜN 

S .. NEMADA Telefon 
2394 

~ 
[•l 
[•] 

1 
a Büyük film birden 1 

l .. Maceralar Kralı 1 
(( Buk Cones 

1 ~ ahramanhk - Fedakarhk - Filmi 

' Rsı•r M ı•k _ Hazreti Musanın · e 1 e Hayatı i 
12 kısım büyük tarihi film ~ 

~ti • to~ı.:. ~::~:.~d~~~~~dilmiş hü-1 
ljlilJL yük aşk filmi 1 

YE: Büyükler 15 küçükler 10 kuruştur. ~ 

-~ı~J~~~~~~l 

\ ... faikı 

Son icadı olan Sıhhi Ağızlıkla 
Sigaranın nikotinini kamilen ~

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

e 

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

kende satış yeri NECıP SADIK 
Balcılar <'addesi No. 156 Izmir 

N CİP SADIK 
l\1ağazasında binbir çeşit eşya var 

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

~lüşterilerine gösterdiği kolaylık ve yaptığı 

'1111.ı·lyonlar tatlı n1uan1ele ile l Y J ~ 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 ı 
kavuşturmuştur. 

ADRES: 
Keçeciler caddesi 134 numaralı milyonlar kişesi sahibi 

HA YRf AKDÖLEK 

16 Nisan 

(YOLCULARA KOLAYLIK) 
··ven, çabukluk, temizlik 

Ayvalık, Dikili, Altınova, Edremid, Tire, Kula, Konya 
Salihli. Bu hatlara yolcu ve yük sevkiyatı 

ZİNET 
garajından hergün muntazam ve emin bir surette otomobi 
kamyon ve tenezzühlerle temin edilir. 

Emniyet, sür'at, temizlik bu garajın en esaslı hassalarıdı 

Sac , 
Yalnız bir süs değildir. Daha 
önemli olarak sağlığımızlada 
ilgilidir. Onun için onları 

korumak iki taraflı borçtur. 

1 Ş T E 

Başta 

Ferit Saç S yu 
size bunu kolayca temin eder 

KEPEGI YOK EDER 

l)döküln1enin Önüne l 

Geçer 
SAÇLARI UZATIR 

• Depo 
... . 
Şifa 
Ecza esid·r 

-------------·---------ıı 

~~T· ·A~~ye ~Y~A .. ·~ .. ·R~~E~~~~~!i~~~~~E~ 
~ : 3151 m 
~ BU GUN m 
~ ş E ~ Anna Bella, Jan Morad, jan Piyer Amont arl Vanel ti 
~ gibi yüksek Fransız sanatkarlarının büyük bir kudret E 
~ ile temsil ettikleri şaheser film A 
~ m 
~ Son Ucuş m 
~ ' R ~ Büyük bir aşk macarası, çok heyecanlı hava harbları m 
~ AYRICA: r.-l 
t!J F O 1( S ( Dünya ha vadisi eri ) E 
~ ( Türkçe sözlü ) ~ 
~ E 
~ -( SEANS SAATLARI )- [;] 
~ ~ f!J Her gün 15 - 17 - 19 - 21,15. ~ E Cumartesi 13 - 15 - TALEBEYE seansları 1 
E Pazar 13 te ilave seanslar vardır. m 
~~~~E~~~~~~~E~~ammmema 
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Könizmark 
Dün Tayyare sinemasında f 

gazetecilere ve hususi davet· 
lilere gösterilen Piyerteno
anın bu şaheseri seyreden
lere derin bir hayret ve tak
dir duyğusu içinde ıslak te
essür yaşları döktürmüştür. 

Tayyare sineması bu filim 
ile bütün lzmiri salonlarına 
ve localarına çekecektir. 

Ağır cezada 
Kararlar 

Eski maliye tahsildarı 
lbrahi ı oğlu Cemalin ağır 
ceza mahkemesinde zimmet 
ve ihtilastan mahkemesi ne
ticelenmiş, beş ıene 11 ay 
vebeş gün hapsine hükme
dilmiştir. 

Menemen icra memuru 
Halid Ziyanın da ihtilastan 
ağır cezada muhakemesi 
deticelenmiş, 3 sen 10 ay 
20.gün hapsine ve ihtilas 
ettiği 1501 liranın kendisin
den alınarak hazineye tes· 
limine karar verilmiştir. 

İdare heyeti 
Vilayet idare heyeti dün 

öğleden sonra İlbay Fazlı 
Güleç 'in başkanlığında top
lanmış ve memurin muhake
matına aid bazı işler hak
kında kararlar almıştır.~ 

Jandarn1a Kumandanı 
döndü 

Tire kazası jandarma teş
kilatını ieftişe giden vilayet 
jandarma kumandanı binbaşı 
Bay Liitfü şehrimize d~n
dönmüştür. 

Çocuk ba yraını için 
23 Nisan Hakimiyeti milli · 

ye ve çocuk bayramı için 
hazırlıklara başlanmıştır. O 
mekteplerde çocuklara mu
allimler tarafından konferans· 
lar verilecaktir. 

Bornova gençla r 
Birliği 

Bornova gençler birliği baş
kanlığına bay Etem Pekin 
ıeçilmiştir. 

'favin ., 

( HaDma Sul f 

Vreme gazetesi Boğazlar 
hakkında neler yazıyor? 

Belgrad 15 (A.A) - Mrme ı 
gazetesi bogazların tahkimi 
hakkındaki Türk teşebbüsü
ne aid haberleri verirken şu 
mütalaada bulunmaktadır: 

meği düşünmüş olması hiç şaşı·: eden ve Karadenizle Akde-
lacak birşey değildir: Türki- niz arasında serbest seyri-
yeyi ikiye ayıran boğazla- seferi garanti eyliyen yeni 
rın askerlikten tecrid edilmiş bir Boğazlar rejimi vücuda 
bulunması hali hazırda Türk get!rmek için müzakerelere 

Bütün milletler arasında şım
diye kadar hiç görülmemiş 

bir büyüklükte bir silahlan
ma yarışının başladığı ve 
sulhu garanti eden muahe
delerin her gün düşmekte ol
duklarının görüldüğü bu karı
şık zaman da Türk cumuriye-

arazisine emniyeti için büyük hazır olduğunu bildirmiştir. 
bir tehlikedir. 1929 muka- Yugoslavya Türkiyenin 

tinin kendilemniyetini temin et-

velesinde tesbit edilmiş 
olan istato tadilsiz :kala
maz. Ounun içindir ki Tür
kiye hükumeti 11 Nisan 
tarihli notasile alakadar 
devletlere aynı zamanda 
Türkiyenin emniyetini temin 

müttefiki sıfatile Tiltk hükü-
metinin teklifini Balkan an· 
tantı dost ve müttefiklerile 
itilaf halinde en büyük bir 
hüsnüniyetle tedkik edecek 
ve bu meselenin mes'ud bir 
hal suretine vasıl olmasına 
gayret edecektir. 

----------------------------------------------...... oo•• .. ••~-------------------------------------------

İngiltere ile İtalya kozlarını 
paylaşmalıdırlar 

Paris, 15 [Radyo] - "Debast,, gazetesi yazıyor: Açık 

görüşmenin vaktidir. Hiçbir netice ~vermiyen zecri tedbirler 
usulünden vazgeçmek lazımdır. 

Fransa murahhası bu tehlikeli havanın devamına razı ola
maz. Zaman ateşle oymamağa müsaid değildir. Vaziyet 
almak sırasıdır. Sulhun menfaatine muvafık olan biricik va
ziyet zecri tedbirlere devamı reddetmektedir. Hakiki lngi· 
liz - Fransız anlaşması için de bu bir şarttır. 

İhtiyat Zabitleri Layihası 
Kabul Edildi 

İstanbul. 15 (Özel) - Kamutay müdafaa encümeni, İhti
yat zabitler hakkında hazırlanan kanun layihasını kabul 
etmiştir. Layiha tedkik, için büdçe encümenine verilmiştir. 
Kamutaydan gelecek hafta içinde geçmesi muhtemeldir. 

İngiltere İtalyaya karşı 
Tazyik istiyor 

İstanbul 16 (Özel) - İngiliz siyasasının degişmediğini 
yazan Deyli telgraf gazetesi diyor ki : 

Diğer milletlerde iştirak etmek şartile lngiltere ltalyaya 
karşı ekonomik tazyik hususunda mümkün olduğu kadar 
ileri gitmağe hazırdır. Mancester Gardiyenn gazeteside Ha
beşistan için Levar - Hoar sulh planından daha elverişli 
bir plan olmadığı mutaliasında bulunuyor. 

Mes'elenin iç yüzü şu imiş 
İstanbul 16 (Özel) - Mornig Post gazetesi diyor ki: 
Hükumet millete her işi ap açık söylemekten kork ma

malıdır. İşin iç yüzü şudur: İngiliz ulusu İtalyaya karşı bir 
harp teşabbüsünü kendi üzerine almağa, Almanyanın heman 
istifade edeceği bir veziyete düşmek tehJikesini göze aldır
malıdır. 

Bitlerin dileği 
Sof ya 16 - Mir gazetesi 

" Hitlerin dileği ,, başlıklı 
yazdığı baş makalede di
yor ki : 
Almanyanın teklifinin ne

ticesi ne olursa olsun bu işte 
şüphesiz diplomatik zorluk
larla karşılaşacaktır. Fakat 
bu meselenin yeni bir şeyinidc 
ihtiva ettiğinide itiraf etmek 
gerektir ki Hitlerin dileği 
ortalığa devamlı bir sulh fik
ri atıyor, itaraf gerektir ki 
Hitlerin dileği Almanya ile 
Fransa arasındaki anlaşılma
mazhkların izalesinden bah
sediyor. 

Paskalya 
Ortalığı nasıl buldu? 

Sofya 16 - Otro gazetesi 
paskalya yortusunun ortayı 
pek fena biri vaziyette bul
duğundan behseder bir ma
kalesinde: Paskalya girerken 
diplomatları birbirinin boğa~ 
zına sarılmış, İngiltere ile 
Fransayı muhalifet sahasında 
İtalyayı-Habeşistan durumu 
atşler içinde, Fransız planını 
teysirsiz bir halde, Alman 
görüşüni\ karanlık, Avrupuyı 
alakadar eden işleri karma
karışık bir halde buldu. 
Diyor. 

ithalat gümrüğü muhase
becisi bay Mahmud Sami 
Ankara gümrilk müdürlü
ğüne terfian tayin edilmiştir. 

ooooooooooooooooooooooooooooaooo Çif çinin tütün 

Menemen 
\lak'asının sonucu 
Menemen Türkelli köyün

de Kübra adındaki kızı ka
çırmak yüzünden Mehmed 
oğlu Halil ile kayın babası 

Hüseyin arasında çıkan kav
ğa neticesinde ikiside birbi
rini yaralamışlardı. Bugün 
bunlardan kayın peder Hü· 
seyinin bir yıl iki ay ve da· 
madda üç ay hapsine Ağır· 
ceza mabkemesi•de karar 
verilmiştir. 

Bir toplantı 
06 ticaret ve sanayi oda

sında parti baıkanı 'Yozgat 
saylavı bay avni Doğanla 
oda başkanı bay Hakkı Bal
cıoğla ve oda idare heyeti 
baıkanı bay Şükrü Cevahir· 
ci ile esnaf ve işçi birlikleri 
daimi heyeti baıknı bay Ga
lib odada bir toplantı yapa• 
rak birliklerin yeni yıl büt
çesi etrafıacla nrtıımtitlerdir 

Barda b~r kadın Erkanı harbiye 
öldürüldü ~lüzake releri başladı 

- Baş tarafı 1 incide -
yüzünden ölmüştür. 

Bunun üzerine polis tahki
kata girişmiş ve bu kadının 
hayatında ko'<ain kullandığı 
öğrenilmiştir. Bu esnada po
lise imzasız bir mektub gel
miştir. Bu mektubta şu sa
tırlar yazılı idi: 

" Ordaderta bir suikasda 
kurban gitti. Onun ezeli 
rakibi olan ve Siyahgül is
mini taşıyan artist kadın ona 
o gece cok fazla kokain 
çektirerek ölüverdi. ,, 

Polis bu satırları okuduk
tan sonra derhal ,,Siyabgülü,, 
tevkif etmiş ve cilrmünü iti
raf ettirmeğe muvaffak ol
muıtur. 

Paskalya 
Kurbanları 

Paris, 15 [Radyo] - Pas
kalya yortuları miinasebetiyle 
bugün vukubulan kazalarda 
23 ölil, 90 yarala vardır. 

Londra, 15 (Radyo) - A
miralhk dairesinde :başlayan 

erkanı harbiyele konuşmala
rı tamamen gizlidir. Harice 

hiçbir sırrın sızmama.91 için 
tertibat alınmıştır. Sekreter-

yemin ettikten sonra konuş
malarındaki vazifelerine baş-

lamışlardır. Hiçbir haber 
dışarı sızmayacaktır. 

Bu haber Fransada sevinçle 
kaşılandı, Almanyada da 

fena iesirler yapmıştır. 

Beli{rad 
Suikasdı 

BeJgrad 15 (Radyo)-Baş
vekile Kamutayda yapılan 

suikasd failinin arkadaşları 
ve mevkuf bulunan 10 saylav· 

dan Corkoviçin tahliyesine 
Müddei umumi karar ver
miştir. Ayni kararda yeniden 
bazı aaylavların masuniyet 
teıriyeleri iateameaide vardır. 

~lahsulünün satışını 

Hüklınıet temin etti 
Sofya 16 - 934 Yılında 

olduğu gibi 935 yılı tütün 
mahsulünüde hükumet ihraç 
etti. 935 Yılı tütün €mahsu
lünden bir buçuk milyon kilo 
Avusturyaya, 198 bin kilo 
İngiltereye, 148 bin kilo Bel
çikaya, 14 milyon 150 bin 
kilo Almanyaya, yarım mil
yon Danimarkaya, bir milyon 
200 bin Mısıra, bir milyon 
900 bin İtalyaya, 86 bin Nor
veçe, 1758 kilo Filistine, 
yarım milyon Polonyaya, 22 
bin Romanyaya, 15,800 Ame
rikaya ,704 bin Macaristana, 
581 bin Fransaya, yarım mil· 
yon Hollanda ya, iki · milyon 
Çekoslovakyaya, 221 İsviçre· 
ye, 296 bin kiloda muhtelif 
yerlere ki cem'an 24 milyon 
288 bin 368 kilo tütünü Bul
gar hükumeti müstahsilden 
alarak harice göndermiştir. 
Bu tütnn bedeli olarak bir 
milyar, 384 milyon, 123 bin, 
145 Leva para almıştır ki 
bizim para ile yirmi milyon 
761 bin 348 lira eder. 

16 NisaJI 

lskeletle 
Kuyus 

Yazan: MARSEL ALLEN - 4 

B~tün haydutlar korku ve saygı ile 
ayağa kalktılar 

Arkadaşı cevab vermedi; 
diğeri Kleı in tabancasını da 
çantadan çıkararak: 

- Bir de oyuncak var! 
Dedi. 

Bu mini mini tabancayı 
otomobilin penceresinden 
sokağa fırlattı, ve belinden 
kocaman, korkunç bir ta· 
banca çıkardı; arkadaşına: 

- Reisten ne emir aldın?. 
Diye sordu. 

Muhatabı boğnk bir sesle: 
- genç kızı kendisine 

diri veya ölü ketirmek em
rini aldım! cevabını verdi. 

Mechul adam sert bir ta
vıı la : 

- Pek ala .. bu iş ne za-
man olacaktı ?. Diye sordu. 

- Dün akşam üzeri. 
- Çok geç kaldın .. 
- Evet. Çünkü dün ve 

bu sabah çiçekçi müessesesi 
hiç bir zaman tenha kalma· 
mıştı. 

- Adam sende.. Böyle 
çocuklara mahsus behanelere 
reisin senin gibi arkadaşlara 
ihtiyacı yoktur. 

Birden otomobilin ekzes 
borusunu açtı, cehennemi 
bir gürültü oldu. Ve ayni 
zamanda Kler, kendisini hile 
ile kaçıran adamın beyni 
bir tabanca kurşunuyle par
çalanmış ve kanlar içinde 
olduğu halde otomobilin için
de yattığı göıüldü.:Yanındki 
adam, bu cinayeti, cihanda 
görülmiyecek derecede bir 
soğuk kanlılıkla iştemişti. 

Cinayetin fevkalade bir 
şekilde olmasına rağmen 
Kler, zerrece korku ve te
eseri göotermedi. Ayakları 

altında bir köpek gibi öl
ıı.ü yatan adamın feci akı

beti sanki en tabii bir şey 
imiş dibi hareket etti. 

Adamlardan birisi, belki 
de üç kişinin şefi hayretle : 

- Kandan hiç korkma· 
dığınızı körüyorum dedi! 

- Böyle kanlardan kork
mam! 

- Pekala .. Lüsyen'in böy
le öldürüldüğünü görseniz .. 
Gene böyle mi hareket 
edersiniz. 

- Böyle bir hadise kar· 
şısında beni çok başka gö· 
receğinize emin olabilirsiniz. 

Otomobil birden durdu. 
Çete efradı ayağa kalktı. 
İçlerinden birisi genç Klere 
yaklaktı ve: 

- Gözlerinizi bağhyaca
ğız. Müsaade eder misiniz? 
Dedi. 

Kler omuzlarını silkti: 
- Eğer lazımsa .. 
- Evet elzemdir. 
- Bağlayınız o halde ! 

-3-
Kaka Don1inolar 

Kler gözleri bağlı {olduğc 

ve üç çete efradı tarafından 
sevkedildiği halde epeyce 
bi zaman yürüdü. 

Klerin göz bagları alındığı 
vakit, genç kız etrafına 
baktı; hayret ve dehıet için
de kaldı. 

Bulunduğu yerin yeri, ta
vanları, dört dıvarı siyah 
kumqlarla örtillü idi. 

Klerin etrafında bat 
başa siyahlar kiymiş, yü 
rine siyah maskeler tak 
bir sürü haydud yer al 
oturuyordu. Ortada bir 
de üzerinde siyah örtü b .. 
nan bir masa, masanın ° 
de de kızıl bir koltuk va 
Koltuğun arkasında de 
ve siyah çohadan lbir pe 
perde üzerinde de kapl 
alameti farikası göze ç• 
yordu. 

Bu cehennemi ve kork 
salonda bir mezar sük 
hüküm sürüyordu. Okad• 
haydudların .gürültü ollll 
diye nefes bile almaktan 
kindikleri sanılıyordu. 

Gözlerini çözmüş olan 
dud, Klere boş siyah kolt. 
lardan birine oturmasını 1 

i et etti ve hiç birşey 5 

lemeden uzaklaştı. 
Biraz sonra, ağır ve k 

siyah bir perde açıldı; 
bennemi salona, iri, 11 

boylu ve baştan başa kır 
zılat gaymiş, başında kırd 
kukuleta bulunan b:r 8 

girdi. 
Bütün haydudlar korku 

sayğı ile ayağa kalkta)ar· 

Kler, bu gelen ad• 
korkunç çetenin reisi 1' 
lan olduğunu anlamakt~ 
tereddüt etmedi. lKalbı: 
detle çarpıyordu; fakat 
kudan deği. 

"Kaplan etrafta dikk• 
baktıktan sonra iki adılll 
ha ilerledi ve kızıl kol~ 
oturdu. Bundan sonra, t 
dudlar da kulluklarına 0 

dolar. 
"Kaplan,, Kira: 

y Ik 1 de - Kler, ayaga ka t 
Kler, Hiçbir itiraı gö5 

meden ayağa kalktı. 
- Biraz yaklaş ! (( 
Kler ayni halle kızıl 

t (" "' tuğun arkasındaki örtü u 

masaya yaklaştı. kİ 
- Şu anda, saoa 1'1 

hitab ettiğini biliyorsun. I• 
B'I' 11r/aO - ı ıyorum, ~ · 

bana söyliyor! ıs' 
- Pekala. Korkuyor 

sun? kor~ 
Hayır. Neden 

cağım. ;t 
- Pekala, emirlerin;t 

at etmediğin takdir ,,e b 
sonra benden korkınağ1 
cereceksin.. r ) 

( Arkası .;a 

----.. · .....--:ı.i 
~yın tarı~J' 
~ bakanlığı bas~ ~ 

direktörlüğü tarafırıd~JI t 
çıkarılmakta olan "•yil> 
ribi"nin 26 ıncı ı•Y'" 
mıştır. I 

Çok zengin yazıl~.• 0 
.,olan bu gilzel deri1~ 
larımıza tavsiye ederi'° 

Kan cİ~;;,ı 
Kan damarları ıe:' 

versitelilerimizdeD 1!,; 
Fethi ve Lebit feb 
fından yazılan at•~.1ıt 
dolu gtızel bir esefP'' 
Türk gencinin ° 
ulaıal bir kitapbf, 


