
-- -ı\LtINCI YIL 
!!O. 2763 

Sabib, Neıriyat Amu ~ f.J 

. Baımubarriri 

C11nıartesi 
ıs N· 
~ısan 193H 

~f ltlEFON 3503 CSi 
SIRRI SANLI 

idarehane: lzmirde Birinci 
Beyler Sokağında 

(Halkın Sesi) Matbaasında 
Basılmııtır 

Geçmiyen yazı geri verilmez ... ~ ıoo) Para SESiDiR 

a 
tç! 

• • • Boğazlarımız Tahkim Edilecektir ' ~~~4~--------------------------------·----,::::~~n- !Boğazlar iki pren.sip üze-
)• . 
• gazeteleri • k l t • •l • 
~karşıladı rıne as er eş ırı ıyor 

b.. ~ •ıların t hk' . ••OO•• 
~·~•di;;.,;,\o::·be:;~ Notamıza Sovyet Rusya ve ln~iltere HükU-
~ ~a.:;;Pa. matbuatında J • M ~.~ D hır şekilde kar- met erı uvafık cevab vermişlerdir 
~-·bir ü~ya matbuatına Moskova 17 (A.A) - Ha- 1 Milletler cemiyeti kon eyinin .Bunlardan birsi Cumurreisi 
iM: qll iıtt:~z. ~ta~~k olur- riciye komiserliği Sovyet hü- 11 Mayıs tarihli toplantısında Kamal Atatürk'ün Avrupada 
~'"r il ıoıızız dıger dev· kô.metinin Boğazlar hakkın- müzakeresi muhtemel oldu- s::ıvaş tehlikes ı görm.esi ve 
:a....e,::.dinde de iyi kabul daki cevabını bugün Türkiye ğunu yazıyor. Vt: diğeri legal bir yol takip 
~ ~•kk11 

talebimizin neka- Büyük Elçisine tevdi etmiş· BOGAZLAR İKİ PRENSİP edilmesidir. 
~.,il koı~ Ve yerinde oldu- tir. Bu cevabi notada Bo- ÜZERiNE ASERLEŞTl-
~. Yca meydana çı· ğazların Türkiye hakimiyeti RILİYOR f raDSIZ plaDl 
L ~. mut'akası altında bulunma- Bükrek, 17 (A.A) Na- i ~•&ı i•zet ı · b slanbul 17 (Özel) -Fran-
~~'-iı.. e erı, u hare· sına her zamanki gibi taraf- tionalul Nou ga"etes'ı Bogv az "'."il " Ye d " • z planın müzakeresi pek 
d L~tt ... ı_ r en göğe kadar tar olduğun bildiren Sovyet ların tahkimi hakkındaki Laş k ld v · · F e~ ""'t"t d' 1 geç va ·ıta atı ıgı ıçın ran-
b~ teltkk·edırler. ngiltere- hükumeti Boğazlar rejimin n makalesinde diyor ki: sız ve hatta İngiliz çevenle-
.. "'•lıi 1 

e aşağı yukarı yeni esaslar dairesinde tan- Tr.rkiye yaptığı jestler tinde bu planın birçok mad-
~'' ~ettedir. İngiliz Ha- zimi için müzakereye amade barışa inanla bağlı olduğunu delerini zaman ve hadisenin 
"1'iı •ıırıle büyük bir olduğunu tebliğ etmektedir. ve Balkan antantı azası gibi değiştireceği kanaatini bes-
~~~ea· olan Deyli Telgraf Londra, 17 (Rady ) - fn- bu antanlın kurulmasında l"ncn Paris ve Londra gaze-
~ı~;1~u hareketimizi bü· giliz hükumeti, boğazların esas tutulan prensiplere sa- 1 ri: Almanlar bu plan üze· 
~ ~ 

11 
karşılamakta ve tekrar tahkimi hakkındaki dık olduğunu gösterdi. Bu rinden müzakereyi kabul 

t...ı~" ald•ıarıoıızı görüşmeğe Türk notasına lcevabını dün vaziyette Türkiye Romanya- ederlerse bile yeşil masanın 
~· Lı \l~larını bildirmek- akşam Londra'daki Türkiye nın efektif yardımına müsta- önünde planın bazı noktala-
~ t idterenin en ağır büyük elçisine tevdi etmiştir. haktır. rını tabiatın değiştirdiğini 
"":" •ıeteıi T · d" Gazeteler cevabın mu'"sbet Tu""rkı'ye hu"ku·metı• Bogvaz- ·· k ı- h ' t' \La.~ l'iirlc .. aymıs ıyor gorere p anın ey ~ ı umu-
~~tr' ~uracaatı, son olduğunu yazıyorlar. ları tahkim hus sunda kararı miyesinia tadiline lüzum gös-
~t it~) .b~r neticesidir. Niyoz Kroniki, mes'elenin iki hususiyet arzetmektedir. tcreceklerdir. Diyor. 

1 ıtıbarile bu mü· oooooooooooooooocooooooooooocOO(X> 00000000.:x>ooooaoOQOOOOOOOOOOOOO 

Şd • tll hi.diıelere kartı 
ba ~. e sevıaıli bir zıddi- nu·· NYADA 
~I, -~•ktadır. Deyli Kro-
t, .'1al~ bcaatıınız n hakiki 

:)ar. •tlanğıcı olduğunu 
,~ .... 

Spor 
HAREKET

LERi )'t~'":tr~ı~teleri, notamı
~"· ltiigunü takdir edi-
S tedb~lyan gazeteleri Bahar geldi 
L Yi..:ı ırler küskünlügv Ü d" k 
"tt'l ~1.1e ıu ve unya arh 
~ "er ft suyorlar, bununla sporlarına veda 
~ ltttbb~l~an hükümetinin- etti. Bütün dyn· 
~t~lik Usurn.fizü hoı gör- yada spor ha-

)ot\lı ! etm1yeceğini zan· reketleri bu 

t~ .. ~J lirı günlerde büyük 
. 'tt ) bir canlılık gös-
~~l'b • a .. Habeş teriyor. Yukarı-

h! Kola Y Kola)r daki resim, Al-
i .:ııth manyada yapı· 

ı.·"- ••lezn11'ş' ı k k . ._.-"'-b 1 • • • an i i te er-
ıı.:-; :. _17 - İtalyanlar lekli koşu ara· 

'~ J.t,~uıuny biçe indi- balarını yarışa 
~ '-t•er eıler de orduları- hazır bir vazi-
\ daı. ıııden bahsettiğini yette gösteri-

\M? Yan b't \:~ted ı araf gazete- yor. Aşağıda, 
~'· e fU kararda du- Fransada yapı-

\ ~t ~lura lan ve günlerce 
~ lat h 1 .olsun bu mes· devam eden 
~' ~11 }'ti •ylı nıüddet süre- yarışlarından bir 

d, )a zden Lokarno bi- intiba. 

~ ••nı b ı k ~ ~ u aca tır.,, \) '.....: ..._,.___....._ ' 

t ilin spor·:rrALffiITrriiALEFEf'GITTifcE~';; 
r~ ~z var ARTIYOR VE KUVVETLENIYORMUS altınları 

.. ~.}' .. • - =::::: +- •C> •• + 

~ede 232 dane İtalya n1uzaff er olsa bile 20 senede belini Anıeleler bir tencere 
~~~~ .. ,~liib var doğrultamaz .dolu altın buldular 
~ ~ Ok •çalan spor kon- Deyli Heralt gazetesinin Romadan koğulan muhabiri, yaz- Pilevnede bir köyde ame-
\ ~ l'ltk·"lı•n rapora göre dığı bir makalede, İtalyan halkında gittice artan bir muha- leler çalışırken bir tencere 
'-t\ ~ 'Yede 232 kulüb lifetin haşladığını anlatarak diyorki: dolu Türk altını bulmuştur. 
~·~Porcu vardır. Ra- Afrika harbi ister zaferle, ister mağlubi yetle neticelensin, Bu paraların gazı Osman 
t._~ td·ı Yokluslluğundan İtalyan halkı neticede memlek~tin tamamen fakirleşeceğini, paşanın gömülü olarak bırak 
~ .. ,~ lbektedir. ve en aşağı yirmi sene İtalyan iracatinin hiç mesafesine tığı altınlar olduğu zannedil· 
~ ~i~e C .. ~i. Partisi~i~ ineceğini anlatmaktadır. - miş yeniden araştırmalara 
~t Ye •çın sarfettığı Muharrir bundan sonra, memlekette fiatlerin gittikçe yük- başlanmıştır. Bulgarla geçen 
~ ~t elde ettiği ne· seldiğini ve halkın bu vaziyetten hasıl olan hoşnutsuzluğun lerde de Osman paşanın bı-

tl•r arasında din· hissedilir derecede olduğu, zecri tedbirler tahdidinin İtalya- raktığı altınları bulduklarını 
da büyllk bir bezginlik vücuda getireceğini söylemektedir. zannatmitlerdi. 

,. 

MÜTHIS BiR ASK F ACIASI 

Bir Hoca sevdiği 
talebeyi öldürdü 
~---------------~oo·~-----------------

A y la rca seviştiler, iı<;·· gün üç gece Büyükdere-
de bir aşk hayatı yaşadılar ve ... 

------------ - -
Bir gece Nişantdşında korlcunç 

tabanca sesleri duyuldu 
-- .. oo••----------

l\iuallin1 kansını boşayıp talebesile evlenmek 
istiyordu fakat ... 

lstanbulda Nişantaşında tüy casını görünce sükünet bul· 
ler ürpertici müthiş bir aşk muş, fakaı ona bir de ya· 
cinayeti olmuş, bir muallim hancı kadının refa1<at ettiji· 
talebes,ni öldürmüş, neticede ni anlayınca kan beynine 
bir kaza ile kendisi de öl- sıçramıştır. Fakat Hayri ga• 
müştür. yet soğuk kanlı ve tok bir 

"l erzi mektebinde dikiş seda ile karısına : 
hocalığı yaprn ve 26 yaşla- - Zebra artık ıen kalk, 
rında bir genç olan Sabri ben bu ratakta Rana ile 
evlidir. Zehra adında bir ka- yatacağım! demiıtir. 

Zekra bu ıöz üzerine -
bileşmiş Rananın lizeriae 

rısı iki buçuk yaşında bir de 
kızı vardır. Sabti üç sene· 
denberi talebesi olan Rana 
isminde bir kız sevmekte, 
kız da bu aşka mukabele 
etmektedir. 

Sabri ile Rana her gün 
mektepte görüşmekte ve 
mekteb tatil olduktan sonra 
buluşarak gezmelere gitmek
tt:dirler. 

Üç ay evvel Sabri, karısı
na talebelerden birisini sev
diğini, onu evine getirmek 
istediğini söyliyor, tabii ka
dın bu vaziyete müsaade 
etmiyor. Karı koca arası açı 
lıyor. 

Birkaç gün evvel Sabri ile 
Rana Büyükadaya gidiyorlar 
ve üç gün üç gece orada bir 
otele kapanıp kalıyorlar . 

Nihayet dört gün evvel 
gece saat üç buçukta Sabri 
yanında Rana olduğu halde 
Nişansaşındaki enine gelmiş 
ve karısın odasına girmiştir. 

Zehra da işittiği sesten 
korkarak yatağından fırla· 
mıştır. Zehra karşıs·nda ko· 

atılırken diğer taraftan Hay· 
riye de : 

- Ben timdi karakola 
giderek bu kadını poli.aa 
dışarı attıraca;ım demiftir. 

- · Benhi için e.tmı --
kınızı yıkmayın ben gidiyo
rum sen kanola kal demiı 
ve kapıya teveccük etmittir. 

Bu sırada Zehra da ka
rakola gitmek üzere mer
divenlarden inmeğe batla• 
mıştır. 

Hayri işlerin sarpa aardı-
ğını görünce hemen taban
casına sarılmıf, Ranaya : 

- Demek beni bırakıll 
gideceksin öyle mil demit 
ve kıza ateş etmiılir yilzl 
kovun yere kapadmııbr. 

Hayri Ranamn yere dlit· 
tüğünü görünce karuıDID 
arkasından koımuı, onu da 
öldürmek için merdivenleri 
dörder dörder atlarken ••· 
delemiş dütm&ı. bu ıefer 
elindeki tabancanın namla

(So u 4 incide) 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR --------0000--------
Kondaktaki yavrular, hasta 
nineler gözlerini Belediyeye 

dikmiş yalvarıyorlar! 
Bir kariimiz yazıyor: 
" lzıirde içilecek temiz süt bulmak kabil değildir. So

kaklarda .. Halis koyun südü" is mile satılan sütlerin hemen 
hepsi Santrofüz makinelerile yağı alınmıı, içinde rıda na· 
mına bir şey kalmamış sütlerdir. Bunların aruında içine 
kola ve saire karııtırılmış hileli sütler de vardır. Bu, çok 
çirkin ve ayıb bir şeydir. Belediye, halkın muhtaç olduiu 
temiz südü vermelidir. Bu Belediyenin vazifesidir. Hele 
Belediye reisi de doktor olduğuna göre, bu, Belediyenin 
iki kat vazifesidir.,, 

Bu mektuba ne ilave edelim. Halk temiz silt istiyor, 
kondaktaki yavrular, hasta yatağında inliyen nineler, temiz • 
ve gıdalı süt içmek için gözlerini Belediyeye dikmit bekli· 
yorlar ve yalvarıyorlar ! 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 



( HaDua s .. ı , 

Cenevrede 
Neler oluyor 

Osmanlı imparatorluğunun 
Kalbigahında Yazan=~·3r~Ncls 

Cenevre 17 (Radyo) Bara· 
daki diplomatları işgal eden 
mesele ltalyan - Habeş me
selesidir. Her kafa bunun 
temizlenmesi çaresini ara· 
maktadır. Fakat Kolis ara
rasındaki mükilemeler Lo· 
karnoyuda dilden bırakma~ 
yorlar, Hatta ltalyan mese
lesile Alman meselesinin 
birbirinin içine girmiş bir 
Avrupa meselesi şeklini almış 
olduğunu da iddia edenler 
çoktur. 

İdam sehpasından kaçırılan ()mer ( naş:ı ) kızı Leylaya 

Biraz sonra Hakkı beyin 
annesi de, bana kahve ve 
reçel getiren hizmetçi ile 
birlikte yanımıza girdi. 
Hakkı validesini bana tak

tim etti. Adalı imiş, büyük 
annesi de 1821 de ihtilal 
esnasında Sakızdan esir edi
len Rum kızlarından birisi 
idi. 

Ozamandan bu zamana 
kadar bu ailede Rumluk te
siri sönmemiş, okadar ki 
bazı Rum manastır ve Ayaz
ma itikatlarının bile kendile
rinde mevcud olduğunu gör
düm. [•] Aradaki yakınlığın 
bundan neı'et ettiğini anla
dım. 

Aradan bir asra yakın 
zaman geçmiş olmasına rağ
men, Hakkının annesinde 
Ak Adaları köylerinin Rum 
ihtiyar kadınları tipi sara
batla göze çarpmakta idi. 

Epiyce görüştün, şundan 
bundan, Türk - Yunan dost· 
luğu lüzumundan bahsettik. 

Asıt dikkat ettiğim nokta, 
lstanbuldan 1910 • 1912 se
sinde ve 1914 - 1917 sene· 
lerinde iki defa bulundum. 

Yakından temas etmek 
fırsatını elde ettiğim Türk
lerin yüzde sekseninin Türk
Yunan yakınlaıması lüzumu· 
na inandıklarını anladım. 

Buna rağmen, iki devlet 
asırlar süren bir husumetin 
tesirini hali idame etmekte 
idiler. Bunun sebebini bir 
türlü anlıyamadım. 

Bu sıra.da bulunduğumuz 
odaya 22·23 yaşlarında bir 
delikanlı girdi; yakışıklı bir 
gençti. Bizi selamladı; Hak
kı beyin annesinin elini öptü 
ve Hakkıya bir mektub 
verdi. 

- . Dayi, dedi. İstediğiniz 
mektub budur. 
Hakkı bey mektubu sürat

la okudu, sonra bana verdi 
ve mektub Türkçe olduğu 
için münderecatini bana da 
decime etti. 

Ömer (paşaoı) mektubu 
şöylece yazılmıştı:) 

[•) Yunan hükumeti İstan
bul sabık ataşemilterinin ese
rinde aynen böyle yazılıdır. 

İZMİRLİ 

bir m.ektub yazdı 
"Kıymetli, iki gözüm lü'lü. 
" Bugün "bana, hayatta ve 

sıhhatta olduğumu sana ve 
annene bildirmek müsaade
sini verdiler. Beni idam et-
mediler; idam sehpasının 
altından birisi tarafından kor-

ı ğil. Tek keder ve ıztırahım 
var. Bu da sizden, senden 
ve annenden ayrı ve uzak 
bulunmaktır. 

" Bugün, bu arzumun da 
bugünlerde tahakkuk edece
ğini bana müjdelediler. 

tarıldım. Beni kurtaran kim· "Gözlerinizden öperim.,, 

Peti Jurnal gazetesi diyor 
ki bay Eden buraya ltalya 
meselesini söndürmek ~ön
mediği takdirde cebirler 
kullanarak söndürmek mak
sadile geldiği halde henüz 
birşey yapmağa muvaffak 
olamadı. Fransa ise lngilte
renin günü gününe uymıyan 
siy asasından asa bileşmekte
dir. lngilizler ise işleri harp· 
siz bitirmek için siyasayı 
hadisata uydurmak mecbu
riyetinde olduklarını söyle· 
mektedirler. 

dir ? henüz bilmiyorum Mektubu tercimeden sonra 
Beni kurtardığını söylemek Hakkı bay bana yegenını 
üzere bana şimdiye kadar taktim etti. Bu gencin adı ı 
hiçbir kimse müracaat etme- Hikmet beydir. 
miştir. Hakkı bey: 
,,İdam sehpası altından alın - Bu mektubu Leyli ha-

dığım gündenberi büyük bir nıma ver, dedi. 
konakta ya~amaktayım. Ra- - Babasının imzasını ta-
hatım iyidir, sıhhatım yerin- nır her halde ... değil mi? 
dedir, hiçbirlşeyim eksik de- ( Arkası var) 

00000000000000000000000000000000 

Türk - Fransız Uluslar 
Mahkemesi 
ıstanbul - Türk - Fradsız 

mahk0>mesi reisi geldi. Mah
heme yarın (bugün) topla
nacak, son kalan on dayaya 
bu meyanda Çukurova ile 
Abdülhamit veresesine aid 
davaları da en fazla bir haf
ta iğinde neticelendirecektir. 

Konseyi Hararetli 
Olacak 

Cenevre 17 - Önümüz· 
deki Uluslar konseyinin pek 
hararetli olacağı anlaşılıyor. 
Bunv bilen ve takdir eden 
Lokarnocu devletler adam
ları birçok şeyleri aralarında 
haUederek konseye aksetme
mtedirler. 

Kasırgada 
500 kurban 

lstanbul 17 - Vaşington· 
dan son kasırganın l urban· 
larının adedi tahakkuk etmiş· 
tir. 429 cesed inkaz altından 
çıkarılmış. 70 kişi de sokak
lardan toplanmıştır. 

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

iGözüMüZE CARPAN YAZILARI 
ı ' ı ........................................ 0.. ................................ .. 

Yeni bir keşif 
etrafında 

l...1'""JI abncı memleketlerde 
RJI çıkan gazeteler, dok

tor Ştefan Pribil adındaki 
Macar aliminin insanları di
ledikleri zaman göe görün
mez eded keşfinden tektar 
bahsetmeğe başladılar. 

Yapılan tecrübeler müş-

bet neticeler veıiyormuş. Ve 
hakikaten, doktor Pribil'in 
bulduğu usulu takip eden 
ler bir an içinde biztm bir 
eski tabirimiz veçhile kırk
lara karışıyorlarmı~. 
Doğrusu beşeriyete hizmet 

bu kadar olur! 
Fa.·zedin ki bu keşif taa-

mmüm etti; harcıalem oldu. 
guoun birinde ödenmemiş 
bir iki taksitten dolryı ara
nızın şekerrenk olduğu ter
zinizle hapahab karşılaşıyor
sunuz. Hemen, yanınızda 

bulunan hususi bir cihaza olacak, kıskançlık yüzünden 
parmakla dokunduğunuz gibı vuk.ubulan facialar eksilecek 
göze görünmez olursunuz. seyyar esnaf belediye me-

Terzi, koyduysa bulsun! murlarından horkmaksızın 
Pehlivan yapılı bir adama her yerde serbest dolaşacak, 

husumetiniz var .. fakat bir ve daha neler de neler ola· 
türlü kendinize güvenib te baki 
öc alamıyorsunuz .. gelsin ci- Bu münasebetle, Nasred-
baz!. Önce görünmez bir din hocanın meşhur fıkrasını 
hale girer, sonra boyna ba- ha!ırladım : . A 

sarsınız kşteği!. qoca evlenmış.. malum o 
Doktor Pribil'in keşfi, z ... nan kaç göç var. Karısı 

hayatı bize zehreden daha sormuş: 
- Hoca efendi, akraba· 

bir çok vaziyetlerde de şüb-
ların ızdan hangilerinden ka· 

hesiz işe yarayacaktır. 
çayım? Kimlere görüneyim? 

Mesela bankaya para ya· 
Hoca, yeni karısından hiç 

tı~aıı birisi, makbuzunu al- de hoşlanmamış imiş. Dik 
dıktan sonra, birdenbire gö· dik yüzüne bakmış ve: 
ze görünmez olub gişeden _ Bana görünme de ki-
içeriye elini uzattığı gibi, pa- me istersen görün! demiş. 
ralaıı usulcecık geriye alacak Mecar doktorun keşfi bu-
ve bu paıalar "kim aldıya,, ralara bizlere gelince ben de 
gidecektir. birçok kimselere hocanın 

Bu keşif büsbütün yayılır- karısına dediğini tekrar ede-
sa tre, vapur, tramvay yolcu- ceğim galiba! 
luğu birçokları için bedava Ekrem Talu (son Posta) 

BİR KIZ 
SEVDİM! 

biraz durdu. Gözyaşları ve 
hıçkırıklar çocuğu çok sars
mışt!. Masum çehresi, iri göz
leri derhal sararmış ve sü
zülmüştü. Şu anda kundağı 
içinde mışıl mışıl uyuyordu. 
Bin bir müşkilit içinde biraz 
sakinleşen ve biraz uykuya 
dalan yavruyu uyandırmamak 
için mırıldanarak konuşuyor
lardı. 

- Hayret ediyorum. Dün· 
yada böyle bir insanın bu· 
lunabileceğini imkanı yok 
tahmin edemezdim. Bu adam
da ne bir koca sevgisi, ne 
bir arkadaş samimiyeti, ne bir 
Laba kaygusu, ne de bir in
san sayğısı var! · 

Aşk, lztırab, Heyecan Romanı 

Yazan: SABAH Numara 73 

İşin1i bozma, bu herifde dehşetli para var 
sızdırahn1 ... 

- İlk f irsatta ve yakın 
istikbalde senin olacağım!.. 

Ahmed bu sözü elli kerre 
tekrar ettirdi. Ve her defa
sında daha büyük bir zevk 
ve neşe içinde dinledi.. 
Ve kuzu kuzu ayrılarak gitti. 

...... 

Leyla ile Bülend başbaşa 
vermiıler sıkıntılı gecelerden 
birisini daha geçirmeğe çalı· 
ııyorlardı. Çocuktan yatır· 

mışlardı. Leyla hasta yavru
sile meşgul oluyor, Bülend de 
ona yardım ediyordu. Bu 
talihsiz yavru, yarın kırkını 
çıkaracaktı. Bu gece birden 
bire sancılanmıştı, durmadan 
dinlenmeden morara morara 
ağlıyordu. Bülend, mahallede 
yegane görüştükleri Hatice 
hanıma koştu. Hatice hanım 

geldi. Çocuğa keten Japası 
koydu. Y avrucuiun sancısı 

~ Artık bu İrfan da çe
kilmez hale geldi. 

Bu söz Leylinın a~zından 
dökülüvermişti. Her gece 
sabahlara kadar kumarhane 
kumarhane do'nşan bu ser· 
seri dünyada hiç bir şeyle 
alakadar değildi. O evini 
geceleri yatacak bir pansi
yon, Leylayı da her arzusunu 
yapacak bir hizmetçi bir 
cariye farzediyordu. 

Leyli devam ediyordu: 

- Bu serseriye nasıl ümid 
bağladın anlamıyorum .. 

- Bir adamın bu kadar 
hissiz, bu kadar alakasız, 
insanlara aid meziyetlerden 
bu kadar mahrum olacağını 
zennetmemiştim, edememiş· 
tim. 

- Fakat dün geceki ha
dise yer.ir yutulur, affedilir 
şey değildi doğrusu.. a 

O ne kepzelikti o, öyle ... 
Bülendin hatırlattığı hadise 

Leylayı ürpertti. Dün akşamki 
iğrenç iğrenç manzara bütün 
canhlığıle göfiziiniin önüne 

• 
In~iltere 

Ha va filosuna yeni 
takviyeler yapıyor 
Londra 17 - Royter ajan-

sından: 

Sir Çenberlayn Avam ka
marasında bir istizaha cevap 
verirken demiştir ki: İngilte
ranin 936 yılı hava büdçesi 
on milyon İngiliz lirasına va· 
racaktır. Paskalyadan sonra 
deniz kuvvetlerine dair olan 
yeni projeleri de ortaya ko
nacaktır. 

ı 

Almanlar Ren

Amerik•~ 
Gazeteleri Fra~sıırls' 
nını tenkit edıy0 ,,1 

lstanbul 17 - .4~ 
gazeteleri Fransız .. lJI 
tenkit ederken bu pli'~ 
lar sosyetesinin rubu~ 
muvafık olmadığını •

6 >-" 
lar. Çünki plan yalaı• f J. 
panın sulhunu istibd•J .~ 
yor halbuki Uluslar ıotf"~ 
üyeleri arasında Avru~e 
ricindeki devletlerded ti 
çok kimseler mevıu 
ğunu yazıyorlar. 

de durmıyorlal' ln~riliz kr~ ııi 
- T etevvüc 1 ore 

Fransızlar da bundan 
dolayı endişe besliyor 

İstanbnl 17 - Almanların 
Ren vadisinde tahkimat yap
tıkları haberleri Paris meha· 
filini çok sinirlendirmektedir. 
Fransa hükumeti bunun 
önüne geçmek yahud yapıla· 
cak tedbirlere biran evvel 
tevessiil edilmek için Londra 
hükümeti nezdinde her gün 
yeni teşebbüsler yapmakta· 

dır. _ . ..._ 

Alman yada 
Alnıan kanı için şid
detli bir kanun var 

Frankfort mahkemesi Hin
du - Avrupalı bir kadın ile 
Hindistanın vahşi usullerinden 
birile nikahlanan fakat on 
seneden beri bununla karı 
koca olarak yaşıyan bir Ya
hudiyi geçenlerde mahkum 
etti. Mahkumiyetinin sebebi 
de şudur: 

Almanyada Alman kanının 
muhafazası hakkında neşro
lunan yeni kanun Almanların 
ecr.ebilerle sevişmelerini ve 
evlenmelerini mennettiği hal
de bu Y ahudinin bir Ar be 
ile sevişmekte devam etme
sidir. Yahudi bu kadınla on 
yıl '!>evişmiş olduğı1 için on 
yıl da hapse mahkum ol
muştur. 

Bu mahkumiyetten kurtul
mak çaresi yoktur. Zira Al
man kanına on sene müd
detle Yahudi kanı karışmış· 
tır. Bu, Almanyada en büyük 
kabahattır. Netekin: gene 
az vakit evvel bir Yahudi 
kızı ile bir kaç gece vakit 
geçiren bir Öz A~man da 
bu suretle mahküm olmuştu. 
Bu kanun yalnız erkekleri 
mahkum ettiği için bu Al
man genci sekiz seneye hap
se konulduğu halde Yahudi 
kızı serbest bırakılmıştır. 

geldi: 
İki arkadaşıyla eve gelmiş: 
- Bize rakı çıkarın! 
Demişti. Rakı sofrası ku-

rulub sarhoşlar içmeğe baş-
ladıktan sonra bir aralık 
Leyli ve Bülende: 

- Siz de içeriye gelse
nize ! Demişti 

Leyla ve Bülend de sar
hoşlar arasına girmişler, bi
rer sandalya ahp oturmuş

lardı. Sarhoşlar cıvıyıp Ley
laya ve Bülende sarkıntılık 
etmeğe 'başlayınca, İrfanın 
kıskançlık şöyle dursun sar• 
hoşlarm cesaret ve cüretle
rini arttırır, teşvik eder bir 
vaziyet aldığını görfüıce genç 
kadınlar donakalmışlardı, der 
hal odayı terkelmişlerdi. 

Biraz sonra İrfan da arka
larından çıkmış: 

- Neye kaçtınız? Demişti. 

Londra 17 (Radyo) ~ 
bakan Avam kaın•' ~ 
yeni kralın tetevvüc :11. 
minin gelecek yılın ;,. , 
da olacağını söyleın•f ;.-' 
törenin tak'i tarihi r 
ilan edilecektir. 

Romen , 
talebele~-

ıstanbu1 -Pireye .. gı ~ 
men talebeleri buguıı (1 
bula geldiler. Erkekle~ t 
latasaraya, kızlar da f' 

. . f. d'ldilet·. ~ sesıne mısa ır e ı V ; 

lehe bu rada bir haft~-~ 
cak, şehir va 111 ı•J 

• 5 l_N 
geıecekler, cuoıarıe reı· .. 
şehir tiyatrosunda ''",,J' 
rine verilecek oıü••111 

bulunacaklardı~ 

General ııi' 
V rangelin asker(ie 

emri JJ'!.ı 
General Vraugel ~ 

tarihinde meşhurdur· ~ 
bu Vrangel Ruslard~ 
Vrangel değildir. A "~ 
V rangeli general '/~ 
ayni zamaada Pap• ~ 
diye anılır. Vrange1ol": 1 
ları çok severdi, k• d fi 
V rangel için çıldırır 1~ 
neral Vrangel at•

1 
,,/ 

zaman yollarda kadın 8 da lf 
öpücük atar onlard•0 

• 

le karşılık alırdı. "d t" 
Generalın doğdug ~-''.:ı 

hin yıldönümü giiP~t b'~ 
!ardan mürekkeb b• •1 .ıe ·to:ı r~.ri 
generah tebrike g~ad•"..r 
Papa V rangel . . bit fl'r 
genç ve güzellerını ı;pOf~:( 
ya koyarak onlarla 

1 
.,e ~· 

sonra sıra daha yaf 
1
e ; ~ 

rnc -"'' kin kadınlara ge 1 doo" 
da duran yaverine ..ti 
şu emri vermiştir: ~ 

d•ll ,,. - Oğlum buP 
5
,., 

kalan hanımları d• 1r 

. ··1" Leyla birdenbıre 1 
,. 

miş: 1 ~, . " - Bu terbiyesıı -' 
tah sarhoşların ar~• :,1 

k 111• 
sokmaktan zev tJ· '/ 
sun? Diye haykıroı•~,.,Jt 

O, gayet soğuk ~ 
halle: J Jı e , 

- Leyla oıaıı•11' 
1,d--.., 

. . . b su ı: ,,, 
ışımı ozma.. J-letİJI 

dehşetli para var· f 
dıracağım! ; ~' I 

Der demez.. LeY .,.,_,,-_, 

lend birbirlerine
111 111.,ı.ıı 'I 

lar ne kadar aş•:&· ;
1
.,6 J 

kadar iğrenç seC 
1 

b,.-( 
adamla karşı karş•Y d•· ~~,, 

.,ı.ı ~,. 
duklarınını anlal1I .. ııotd ~ 
la ile Bülendin sil .~~ 
şısında irfan d•b• 

şekilde: 
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18 Nisaıı 

(YOLCULARA KOLAYLIK) 
· Gü , ça ukluk, temizlik 

BUGÜN )t İzmir Şekerciler çarşısında 20 numardaki imalathanemi 
B İzmir Suluhan civarında 1 numaraya naklettiğimden sayın 

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

ZİNET üyük Gale müsameresi olarak 
işte dünyanın en büyük tenoru müşterilerimin sıparışlarını yeni adresime vermelerini sayğı-

BE • • • larımla bildiririm. garajından hergün muntazam ve emin bir surette otomobil, 
kamyon ve tenezzühlerle temin edilir. NJAMJNO GJGLJ Güzel İznıir bisküvit fabrikası sahibi 

v. ni~AGD~•csCHNEıoER a ı:t :t:t İ~~nbullu İs~~kı:t 
ii ;~·~ı;•~üzebm;~ f zelil ti A. e a~ ~O Y 

1( u. tC Bakteriyolog ve bulaşık, salğın arıtod . l . R t( 
Aık .. ~n sonra en tatlı sesli BENJANINO G GLl )t tC hastalıklar n1ütehassısı 

Emniyet, sür'at, temizlik bu garajın en euslı hassalarıdır. 

)+ Yalnız bir süs değildir. Daha 
» önemli olarak sağlığımızlada 

ilgilidir. Onun için onları 
korumak iki taraflı borçtur. 

Başta 

~k ve dünyanın .. en büyük tenorunun okuduğu ~ +c Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın- ı 
~ en guzel şarkılar )t « da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den » 
~ Cunı - SEANS SAATLERi - )t ~ akşam saat 6 ya kadar hastalarını kabul eder. 

i Ş T E 
. 

lier ~le Pazar saat 13 de başlar )+ +c Müracaat eden hastalara yapılması lazımgelen sair "-' 
~.;_J, 5, 7, 9,15 de .. _ _ ~ t( tablilat ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hastn· .. 

e it aç uy 
'""'""~~~l$~~E~~~~~~ :\C~ +c lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- > 

+c sinde muntaznm"n yapılır. Telefon: 4115 M Atelyemizde: 

~~s~n Basri e~lıise fabrikası 
llluracaat fabrika şubesi Arasta karşısı Alia Paşa 

caddesi No. 31 Tele. 00000 

foTo -E l·E ·H · 
ftc r-.LA l'fC\ f 

H·f .j 

ı\•k.,~~deli Nakdi Efr~.dına 
. ~k liı elbıselerini~i sağlam temiz ve ucuı olmeık üzere 
1~Uar1 VSAN BASRi elbise fabrikasına diktirebilirsiniz, 
llea8e lllıı son derece ucuzdur her halde ve mutlaka hiçbir 

1~1~ ik:~Ye uğramadan birkerre fabrikamızı ziyaret nıenfa
ııasındandır. 

----------------------...-------------
~e,, içenler bilirler 
· Şeniz' ı k' · J h ırn1 ı, ıayatınızın zcv ·ını. sı ı atınızın 

+('lt~ .. X • X~!'ıC:\t:\t X )$ 'iC 

Al n o or n 
Son icadı oJan Sıhhi Ağızlıkla 

Sigaranın nikotinini kamilen çe· 
ken Alman do~dorlarından 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 

• k~de snhş yeri NECıP SADIK 
Balcılar caddesi No. 156 ızmir 

c·p 
1'1ağazasında binbir çeşit eşya var 

Petro, l\faks, fener, masa ve tavan lam· 
haları motosiklet bisiklet gramafon ve plak 
hediyelik eşyalar divar saati.arı Necip Sa· 
dık mağazasında bulabilirsiniz. 

~ .. krette korunmasını temin edecek ancak 

~it~ sel, Kabadavı ve Billur ~~~li~iş!!!'!!te!!!!!'r'!!!:!iıe!!!!!rine gösterdiği kolaylık ve yaptı.i{ı 
ılarıdır. · JI J1. •ı l tatlı nıuanıc1c iJe 

x ~~~:.~~~~~-~ lYil rvon QT herkesin sevgisini 
~ 'J kazanan 

BUGÜN ~ 

~SR~J Si.NEMADA Telefon ' kişe.sinden 21 in~i 
2394 ~ tertıb Tayyare pı-

~ yango biletlerini 
a Büyük filn1 birden lJı atmağı unutmayınız 

1 - Maceralar Kralı 1" ğünku: 
Buk Cones ~ Milyonlar 

~ Kahramanlık - Fedakarlık· Filmi ~ Kişesİ 
._ "sı• M ı·ke _ Hazreti Musanın ~ 

1:.. r e 1 Hayatı '1 
12 kısım büyük tarihi film ~ 

~.,., . 3 - Çıulak ·Kadın 1 
Constans Remi tarafından temsil edilmiş bü· {;) 

bir çok yurddaşla
rımızı fakrü zaru
retten kurtararak 
refah ve saadete ı 

kavuıturmuştur. 

lJL YE: Büyükler 15 küçükler 10 kuruştur. A D RE S: 
l)UJ..t yük aşk filmi ====rl 
~ +] Keçeciler caddesi 134 numaralı milyonlar k;şesi sahibi 
~ ~~~~~~~ HAYRİ AKDÖLEK 

size bunu kolayca temin eder 
KEPEGI YOK EDER 

Ddökülnıenin Önüne 
Geçer 

SAÇLARI UZATIR 
-----oo-~-

M. Depo 
• ... 

Eczanesidir 
---------------·---------

~~~~~~~~~~~~~mn~~EEES~E 
E TAY- ARE· TELEFON E tiJ • 3151 § 
~ BU GUN . fi 

1 Königsmark 1 a ~ 
~ Elissa Landi · Pierre Fresnay - Jean Lodge • Jean 8 
~ Maks. J. Yonel - J. Debucourt. Georges Prieur. rl 
~ Andre Dubssc gibi tanınmış Fransız artistlerinin tem- m 
~ sil ettikleri büyük ve ince bir aşk romanı : 
~ Sarayların İçyüzü • Taht ve Taç yüzünden yapılan • 
~ Cinayetler 
~ AYRICA: 

~ F O K S ( ))ünya havadisleri) • 
~ ( Türkçe sözlü ) a 

~--.------==---------------------=-=---------- "*" f!l Dikkat: Bu film uzun olduğu için seans saatları şu 8 m şekilde tertib edilmiştir, ' 
~ Hergün 14-16-18,30-19 
~ Cumartesi Pazar 12 de başlar. 

~~~~E~~~~~~~~~~ 
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• Salalfe 4 

Atletiznı Ba vraml 
"' 

Yarın Alsancak spor ala-
nında Lise okulunun atlet
leri arasında birçok at1etızm 
müsabekaları yapalacaktir. 

Bu hususta çizilen program 
çok zengindir. Lise okulun
da fzmirin kıymetli atletleri 
vardır. Aralarında yapılacak 
müsabakalar çok heyecanlı 
ve zekli olacaktır. 

Geeç Liseleri yarınki mü
sabakalarda muvafık olmala· 
rım dileriz. 

Vih1vet ~leclisinde 
Dün vilayet meclisinde 

vilayetin varıdatınıo iki mil
yon 316 bin 822 lira oludu
ğu tahakkuk etti. Meclis pa
mukların ıslahını ve Balçova 
ıJıcalarmı konuştu. 

Eski İznıir hafriyatı 
Vilayet umumi meclisi 

azaları önümüzdeki Salı gü
nü eski İzmir hafriyatını zi
yaret edeceklerdir. Orada 
müze müdürü Ömer Sala
hiddin tarafından kendileri
ne bulunan eser hakkında 
izahat verilecektir. 

Esnaf ve işçi birliği 
Yeni bütçesi 

Esnaf ve işçi birliğinin 9 
aylık varidat ve sarfiyan büt
çesi 75 bin lirada tevazün 
etmiştir. 

~1~nıurlar kooperatifi 
lzmir memurlar kooperatifi 

satış deposu bundan sonra 
kundura, !gömlek, şapka ve 
sair eşyayı da sataca,tır. 

Sinek n1ücadeJesi 
Belediyece şehirde başlı· 

yan kara sinek mücadelesine 
mahsus kapanlardan edin-
miyenler de mevcud oldu
ğu öğreniliyor. Halkımızın 
bu kapanlardan birer dane 
edinmelerini tavsiye ederiz. 

Halkevi okul-: 
lar lik maçları 

19 Nisan Pazar günü Al· 
sancak sahasında İzmir erkek 
lisesinin yapacağı lise günü 
atletizim bayramı münase
betile bu hafta bölğe lik 
maçları tehir edilmiştir. 

( Halkın Seıl J 

ltalyan - Habeş Harbı 
-------------OO•+OC> ·---------------

imparator Nerede? Veliahd Ne Oldu? Italyan 
Motorlu Kuvvetleri Payitaht Yolunda 

Londra 17 (A.A) - Roy-
ter ajansından: · 

ftalyan pıyadesi Dessiyeye 
vasıl olduğundan moförlü 
kuvvetler büyük yolu taki
ben Adis - Ababa: üzerine 
kat'i yürüyüş yapmağa ha
zırlanmaktadırlar. Bu yol bo
yunba ltalyan tayyereleri 
mütemadi keşiflerde bulun
bulunmaktadırfar. Bir kaç 
günlük bir sükiinden sonra 
İmparatorla Adis-Ababa ara 
sında tekrar muhabere baş-
mıştır. 

Fakat imperatorun netede 
oiduğu bilinmiyor. Öyle zan
nediliyor ki, imperator Asan
gi muharebesinden son..a 
cenubi garbiye doğru çekil
miştir. Ogaden cebhesine 
geliobe: Orada kanlı muha
rebeler ceryan ettiği şayıa

Jarı dolaşmaktadır. 

ltalyanlarJ Dessieye gir
mezden evvel çekilen veliah
tın henüz nerede bulunduğu 
hakkında hiç bir haber yok
tur. Somali cebhesinden res
mi bir Habeş tebliğinde de
niliyor ki:j 

Negellinin şimalinde mü· 
him bir İtalyan koluna gece 
baskını yapan bir müfreze
miz ltalyanlardan beyaz as
ker ve subay olmak üzere 
321 kişiyi öldürmüş ve İtal
yanları firara mecbur etmiş-
tir. Müfrezeınizin ~ line mü
himmat dolu altı kamyon ile 
bir generalin işaretlerini ta
şıyan bir otomobil ve 12 
mitralyöz geçmiştir. 

İmparator bu Habeş müf
rezesinin kuo::andaniyle la~ 
subayına nişan vermiştir. 

iT A TY ANLAR P A YT AHTI 
ATIR FAKAT HAA 

DURMAZ 

Ovr • 
gazetesı 

-------------0000-----------• • 
Fransa ltalyadan mı Ineilte-

reden mi geçecek ? diyor 
-----------------0000------------~---

Paris 17 ( A.A ) - Ovr karar vermiş olduğudur. 
gazetesi Cenevreden aldığı Çünki bu Avrupadaki eko-
bir haberde diyor ki: nomik krizi artırmaktan baş-

İlk defa olarak Milletler ka hiç bir şeye yaramıyacak-
emrivaki karşısında boyun tır. Mamafih İngiltere paktın 
eğmek temayülünü gösteri- 16 ncı maddesi mücibince 
yorlar. Fransızlar her şeyden daha şiddetli zecri tetbirler 
evvel Afrikada harbın dur· tatbikinde israr edecek olur-
ması istemekle beraber İngi- sa Fransa buna derhal mu-
liz ve Habeşlerin tamir ka: halefet etmiyecek fakat İn-

~~le~~~~~n b::is:!kit at!~~~: gilterenin merkezi ve şarki 
mak lazım geldiği mütalea- Avrupada ne gibi taahüdlere 
sındadırlar. Fransa 18 )er girişebileceğini öğrenmek 
komitesinin Pazartesi günkü isteyecektir. Esasen Fransa-
toplantısında kabine tarafın- nın Lokarno devletlerinin 
dan tesbit edilen noktai na- son toplantısından lngiltere-
zarını izah edecektir. Şimdi- ye tevdi etmiş olduğu mah-
ye kadar . malum <'lan bir rem noktaya muvafık cevab 
şey varsa o da Fransanın verilmiş olması da lazımdır. 

lngiltere yeya ltalyadan biri- Şimdiye kadar İngiltere 
tercih eşm~k ızdırarından bu noktaya cevab vermek 
kurtulmak için yeni zecri şöyle dursun temas bile et-

İstanbul 18 (Özel) - Od~ 
ro gazetesi: Sir Dormond İn· 
giliz dış bakanlığına verdiği 
raporda: ilk yağmurların baş· 
ladığını, fakat İtalyanlar ar
tık Dessieden Adis-Ababaya 
giden f anayola ulaşdıkları 

için motörlü kuvvetlerile bir 
kaç gün içinde Adis-Ababa
ya girebileceklerini söyledik
ten sonra lbuları da ilci e 
etmiştir: 

1 - Habeşler Adis-Aba
ba alındıktan sonra savaşa 
devam edebilirler. 

2 - İtalyan ekonomisinin 
bugünkü vaziyeti İf alya}ı 
son derece zararlı olan as
keri hareketi derhal durdur-
mıya mecbur etmektedir. 

3 - İtalya için Habeşis
tauda yaşayış o kadar paha
lıya mal olacaktır ki İtalyayı 
bitirecektir. 

Görülmemiş 
Bir cinayet 

Konya (Özel) - Merkeze 
bağlı Hocacıhan köyünde 
şimdiye kadar misline rast· 
lanmamış bir cinayet işlen
miştir. Köy muhtarı İsmail 
77 yerinden biçakla yaralan
mak suretile öldürülmüştür. 

Katiller muhtarın karnını 
delik deşik etmişler ve bo· 
yun damarını kesmişlerdir. 

Bu cinayetin ayni köyden 
Yunan oğlu İbrakim ve Ali 
adlarında iki kardeş tarafın
dan işlendiği anlaşılmıştır. 
Katillerin hadiseden sonra 
yere gömdükleri biçaklar da 
çıkarılmıştır. 

Bu vahşiyane cinayetin se· 
sebebi, koyun otlatılmasına 

muhtarın mümaneabdır. Ka
tiller hakkında te.vkif kararı 
verilmiştir. -----·---
Müthiş bir aşk 

faciası 
Cumartesi günü Halkevi 

okulları lik maçlarile Pazar 
günü Halkevi takımları ara
sında maçlara ldevam edile
cektir. Bu maçların hazırla
nan proğramı aşağıya yazı

yoruz. 

J tedbirlere iştirak etmemeye memıştir. 
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- Baştarafı 1 incide -
sun dan fırlayan kurşun kendi 
kafasına isabet etmiş, ve 
onu merdiven basında can
sız yere sermiştir. 

OKULLAR LİKİ 
Cumartesi günü Halkevi 

alanında saat 14,30 san'at
lar - Erkek Öğretmen ha
kem Bay Okyay Buca orla 
okul öğretmeni. 

Saat 16 Ziaat-Karşıyaka 
detesi ahkem M. Şen Ali 
Pazar günü Halkevi sahasın· 
da saat 11 yükselme 9 eylül 

Saat 13 Parkspor ve di
rım. 

Saat 15 Hacıhüseyler-Kah 
ramalar. 

Mahsul 
BeriketJidir 

İstanbul 17 (Özel) - Tarım 
bakanlığına vilayet z rat mü
dürlüklerinden gelen mahi
mata göre bu yıl mahsul 
çok bereketlidir. Geçen yıla 
nisbetle iki misli olacağı 
anlaıılmaktadır. 

Japonya Habeş meselesinde 
fay dasını 2özetecek 

Tokyo l 7 (A.A) - Domei Ajansı bildiriyor: 
Japon hükumeti İtalyan Habeş ihtilafının inkişafını büyük 

bir dikkatle takip etmektedir. Milletler cemiyetinin veya 
Fransa ve İngilterenin bu ihtilaf etrafındaki hattı hareket
leri her ne olursa olsun Japonya Habeşistandaki menafiini 
muhafazaya çalışacaktır. 

Adalar denizinde dolaşan 10 
Harb gemisi kimindir ? 

lstanbul, 17 (Özel) At'nadan haber veriliyor: Hangi dev· 
lete mensub oldukları anlaşılmıyan on harb gemisi, Yunan 
adaları arasında dolaşmaktadır. 

Telefonlarımız Rusya ve 
Suriye 'ye de bağlanacak 

lstanbul 17 (Özel) - Hükumetimiz, bütün biiyük şehirle
ri telefon ile birbirine bağlamağa karar vermiştir. baş se-
neye kadar Kayseri, Sıvas, Adana, Diyaribekir, Erzurum, 
Antalya, Afyon, Samsun ve Ankara arasında telefon hatları 

çekilecektir. Bu şehirlerden maada, Rusya, Suriye ve lrak'a 
da telefon hatları uzatılacaktır. 

Tam bu sırada tabaııca 
seoine polisler yetişmişler. 
Zehrayı teskin etmişler, ve 
eve girdikleri zaman merdi-
ven barında Hayrinin inledi
ğini görmüşler, yukarı çı
kınca ca Rana ile karşılaş-
lardır. Rana polisleri görünce 

- Hayri beni vurdu kaçtı 
demiştir. 

Polisler dehal tedarik et
tikleri imdadı sıhhi otomo· 
biliyle Ranayi ve öldüğünü 

farkede mediklari için Hay
riyi hastaneye kaldırmışlar-

dır. Ranaya gelince kurşun 
onunda ciğerlerini parçala
mıştır. yarası çok ağırdır ve 
ifade veremiyecek bir hal
dedir. 

Rana meklep muhitinde 
gayet ciddi tanınmış, her
kese kendisini sevdirmiş bir 
kızdır. Bu tuhaf ve garip 
aşk macerası herkeste derin 
bir hayret uyandırmıştır. 
Rananın cebinden babası-

lskeletl 
Kuyus 

Yazan: MARSEL ALLEN 

İskeletin elinde korkonç bir tırpan va 
Yalnız bir cihete dikkat 

lazımdır, bu kızın hayatı ba
na çok lazımdır. Yalnız onu 
dehşetten delirtirken, usul 
usul hareket ediniz. Birden 
çıldırmasın ! 

Kaplan mahud kara per· 
denin arkasına çekildi, gitti. 

Bu sırada iki haydud he
men genç kızın yanına yak
laştı; genç kızı ellerinden 
tuttular Kler : 

- Beni nereye götürecek-
siniz?. Bana ne yapmak 
fikrindesiniz?. Diye sordu. 
-Duymadın mı, söyledi? 

Ne vasıta ile olursu olsun 
sizi çıldırtmıya memur edil
pik. Reisin söylediklerini 
harfiyen yapmamak bizim 
için mümkün değildir. Çünkü 

sesinin aksini duydu. 
" Merhameti ,, Diye 
durdu. 

Biraz evvel ellerini t 
olan iki haydud odada 
olmuştu.I 

Kler, korkudan çıl 
bir halde, bu korku0 

iğrenç mahliiktu görlll 
gözlerini kapatmağa 111 

kaldı. 

-4-
Leon Rud meydand• 
Genç kızı, bu k0 

halde bırakarak bat 
nişanlısı cesur ve atak 
yen Rud ile Frans•0• 

belli başlı detektifle 
olan ve 11Ka,::>lan,, çe 
fena halde sıkıştırınıf 
nan babası Leon Rud• 

arkasından heman ölüm gelir. lim. 
b'r 

Elektrikler birden söndü, Haydudlardan 1 

asabına hakim olmağa çalış- Kaplana Klerin de 6 

makta olmasma raR"men Kler söylediği gibi lhtiya~.~ 
korku ile aykırmaktan ken- kurdu Leon Rud, 
disini alamadı. Gözleri karan bankası" büyük k•9 

lığa alıştığı vakıt, uzaktan içine girmek ve bayd 
kendise dogru bir iskelet beklemek kararını "e 
ge!mekte oluğunu gördü. Kasa. eski yerinden ~ı 

lskiletin elinde korkunç lacak ve yeni binadaki 
bir tırpan vardı. . ne götürülecekti. · 

Bu, en mahir ressamların Bu bankanın muaıı 
muhilesi en geniş şairlerin sasında, Versingotori~ 

b · d b 'h- k' ·· berı f cez esı son ereceyi ulmuş rı ı ve es ı mucev 
pabasların ittifak ettikleri Bunlara kıymet takdiri 
şekilde, "Erzail,, in timsali kün degildi. Ka5•~1~0 
idi. İskiJetin kemikleri ka- binaya nakli lzabıta ıç• I 

.. ··h' ınesele ranhkta garip bir ışık neş- nun en mu ım 
rediyordu. den birisi olmuştu. 

Kler korku ve isti~rah ile İhtiyar Rud, "Kapl•0
" 

başını iskeletin olduğu yer- tesinin bu kasaları •0 

den başka tarafa çevirdi. için hazırlandığını 111f 
Bir çığlık daha salıverdi. surette haber almıştı. b• 
Baktığı tarafta da ayni bundan başka mühİdl b 

şekilde bir iskelet, fosforlaş. ler de almıştı. Y alnıı 
mış bir iskelet gördü. henüz mevsuk addet~ 

Başını bir daha ve başka için ne banka direktÖ~ıdi 
istikamete çevirdi.. Gene ne de mafevklerine b• • · 

d' 1 
ayni hal karaDlık salonun mişti. Haberlere ken .. ~O' 
hanği tarafına baksa karşı- mış idi. O kadar 111u d r 
sında bir iskelet görüyordu. k!, amirlerine inan ol~ 
Her tarafı, iskeletler kapla- bir mesele idi. Bunu

1 
ri 

mıştı ! raber, Rud bu habere fi 
Genç kız dehşet ile : hangi biT şekilde oldu! O' 

M h ! D . 1 . bil ır - er amet . iye ba- sun amır erme yo 
ğırdı. cekti; çünkü itimadı °'" 

Ve dıvarlardan on defa ( Arkası 

•••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 
Orta Anadolu şampiyood 

Geliyor 
Orta Anadolu şampıyonu 

Eskişehir Demirsporu üç 
maç yapmak üzere 22 Ni
sanda sehrimize gel<?cektir. 
İzmire en kuvvetli kuvvetli 
bir katro ile gelecek olan 
Demirspor takımı ilmaçı 23 
Nisan Perşemb~ günü Altı
nordu takımile yapacaktır. 
Bu maç revaş mahiyetinde 
olduğu için çok heyecanlı 

na hitaben yazı:mış bir mek
tup çıkmıştır. Rana bu mek
tubunda : 

"Babacığım, 

Beni evinden kaçtığım i
çin affet. Hocam Hayriyi 
delice seviyorum. Hayri ev
lidir. Bunu bildiğim halce 
kalbimin bu arzusuna karşı 
gelemiyoı um bizim sevgimiz 
ebedidir. bizi birbirimizden 
ancaa ölüm ayıracaktır. Hay
ri karısını boşamasa bile ben 
yine Hayriden ayrılmıyaca
ğım,, demektedir. 

olacaktır. çııt' 
Eskişehir ikinci .~: 1 

Nisan Cumartesi gun il 
D . ·ı ··çno' emırsporı e ve u r 

1 çı da 26 Nisan paı• ,, 
Altay takımımızla y•~~li~ 

1. k' kıt• zmire on se ız ,p 
kadro ile üç maÇ . y ti 
üzere gelen Eskişebıtbir ' 
on yedi sporcu "'e 1 ' 
reciden ibaret olub ~· 

k. d v ı< S· ya men tanı ıgı · fi 
ı ··d• sag açık smail, 111° ;~t 

nordulu Şevket, ~e tPO 
eski kalecisi Hayata. ~j 
Miraton İbrahim ve e:bi 
leymaniyeli Finaıı 1 '11 
rübeli oyuncular takıdl 
almaktadır. ıf'. 

Eskişehire ka~Ş~ :: ,,o 
takımlarımızın ıyı .
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• • 1 
elde edebilmelerı ıÇtli 
cilerin daha kuv'fle ~,ı 

l 
. e 

ma arını tavsıye . ~ 
muvaffakiyetler dıl 


