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~AL DURUM: 

ltalyan gazeteleri alav 
. .\ı•ik•da ~ tmeğe başladılar 

1 Türk müfre~eleri Boğaz- -;ı 

litıe de kı İtalyan ordusu mukavemet görmeden ilerleme· 
llıettij ~anı etmektedir. Yalnız Habeşler şurada burada 
•ııtıhnl azıt mevkiler elde etmektedirler. Askerlik işlerinden 
CIJl!ı Ve af, talyan zaferleri İtalyan muvaffakiyetJerile dolu 
lıı•kta taJyan kaynakJarmdan gelen bu haberlere inanma· 

l . . . . ' ara gırmış ımış . .. 
) \re ,. y . . 
~llların b . a _bız askerlikten anlamıyNuz, yahudda ltal-
y ~~lt'i u ılerhyişleri pek cüretkaranedir !,. Diyorlar. 

Yunan gazeteleri ,, Boğazlar civarında bulu
nan Yunan adaları da asKerleştirilmeli" diyor 

Yine ~ ADIS - ABABA YA GiRECEKLERMiŞ l 
" Saı·h?madan verilen bir haberde deniliyor ki: 

Moskova 19 (A.A) - Sov
yet Sosyalist Cumuriyetleri 
birliği hükumeti Dış işleri 
komiserliği tarafından Tür
kiyenin Moskova büyük elçi
sine verilen cevab suretidir: 

1 vesilelerle ve tam bir vüzuh 1 \(.umet daima bu bölgede 
1 ile bildirmiştir. Meskiir hü- - Sonu 4 üncüde -
ooooooooooooooooooooooocooooooooooooooooocoooooooocoo 

k11klltun~ ıyettar ltalyan mahafilinde Dessiyenin harpsız 
alt;-lıkJ an s?nra İtalyan ordularının 21 Nisan tarihinde 
~iet b Adıs-Aababaya girecekleri söylenmektedir. ,, Erkek Lisesi 

)~il >\d·u habere inanmak İcab ederse, İtalyan ordularının 
l' ~l '( 19-Ababaya girmeleri lazım gelmektedir. 

.\aker1~~ ~AZETELERI ~~AY EDIYORL~R 
~~llltın k ışlerınden anhyanların ıtırazJarınaa rağmen l ral-
b~ll}'ıaile •za~~ıklarını iddia ettl.kleri . bu m vaffakiyetler 
d~k etın k h~g~n ltaJyan gaze~elerı vaktıle zecri tedbir tat-

0 11 Nisan J936 tarihli 
notanın alındığını bildirmekle 
kesbi şeref eylerim. Türkiye 
Cumuriyeti hükumeti bu no
tada Boğazlar mukavelesinin 
müzakeresine iştirak etmiş 

Atletizm bayramı 
ve heyecanlı 

çok 2'Üzel 
oldu 

ltler, p ıstayen devletlerle müthiş şekilde alay etmekte
! "Zec •0 Pula Ditalya gazetesi diyor ki: 
tt. ha~' tedbirciler ltalya-Habeş harbi uzun sürecek dedi

Zecr·Yll Yedi ay içinde bu harbi başardı. 
~~ tedbir.ler ftalyanın mali ve iktisadi vaziyetinin bo-

11 da 111 ve Italyanın bu bakımdan sarsılacağını söylediler. 
;~"-et ası~sız çıktı. ltalya mali ve iktisadi ablukaya muka-
1kleti ettı. Buna mukabil zecri tedbirler İtalyadan bekle
.\~•tıarfaş~ınlığı kendileri gösterdiler. Almanya Rendedır. 
tlleti kYa ıse bir ordu teşkil etmiştir. Zecri tedbirlerin de 

duruyor.,, 

l il :x>OOOOOOOOOOOOC>ooooooooooo 

t~lll .rını bakanı ı Kan koca kavgası 
ltdeki f . l . . 

biti te _tı~ erını Kadın Makası 
terek gıthler 

~ ı\ldı 

VE 
Kocasının Ka
fasını Yardı 

\ 

olan devletlere Boğazlar re-
jimi Türk topraklarının !hla!
den masuniyeti için elzem 
olan emniyet şartları içinde 
ve Akdenizle Karadeniz ara
sında tecım seyri seferinin 
müstemir bir surette inkişafı 
için daha liberal bir ruh da
hilinde tanzimine matuf an
laşmaların en kısa bir müd
de ~ zarfında akdi hakkında 

müzakereye girişilmesini tek
lif etmektedir. Buna binaen 
Sovyet sosyalist cumuriyet
leri birliği hükumeti tarafın
dan aşağıdaki hususları na
zarı itinanıza vazetmeğe me· 
mur edilmiş buluyorum: 

11 Sovyetler birliği hükume
ti Boğazlar recimi meselesi 
hakkındaki fikrini müteaddit 

... ~ ............. ..,.,... ...... ~ Du .. n Alsan· cak spor alanı 
Gülüzar eline geçirdiği bil- tarihi günlerd~n bitini daha 

İstanbulda Vefa civarında yük bir makası kafasına yaşadı. On binlerce spor 

. 
S l\>'dın N -
. ake ' azelJi, Mugla ve 
'tle . \'e h ı· . d ~ tini lef . ava ısın e tarım 
d,,tıın b k tış etmekte olan 
~il ka: anı Muhlis Erkmen 
Sat u sahasına gitmiştir. 

·~ Qilyı . llcak . gezmekte iken Al-
a,h. ısta d' 
L .. , b syonunda ken ı-
q'b ekli 1 y b' tt •I Yen er oldugunu 
ılle A. ınca derhal otomo-
tı~itr lsancak istasyonuna 
~ ~ili Dr._ istasyonda bay 
~'iıt, Zgan, Vali muavini 
"tı... ıraat b .. d"' .. h ~atı .. .. .. aş mu uru, 
.,_' bitço~uduru Sami ve da-

11tır zevatla karşılan-
~ . 

~ akan 
t~t ile b·refakatindaki ze-
~ dtrek •rlikte Bornova ya 
h larat Tarım okulunu ve 
"il m·· ~illi Ucadele istasyo-
t )'ftttieznıişler ve verilen 
~te a e .bulunduktan sonra 
~~ 'it ~ ıkide lzmire gelmiş
~), du sabah trenle An-

6ıınınıler. 

oturan Şemseddin ile karısı saplayarak tehlikeli surette se erlerini sinesinde topladı. 
Gülüzar bir müddettenberi yaralamıştır. İzmir erkek lisesinin tertip 
ğeçimsizlik yüzünden sık sık Şemseddin hastaneye kal- ettiği atletizm bayramı çok 
kavga ediyorlarmış. Dün ak- dırılmış, zabıta Gülüzan ya- temiz ve heyecanlı oldu. 
şam bu karı ile koca gene kalayarak tahakikata başla- Erkek lisesinin dünkü ha-
gene düğüşe tutulmuşlar, mıştır. reketi okullarımız arasında 

00000000000000000000000000000 oooo:>C>OOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

ilkbahar At Koşuları 
•• 
Uçüncü hafta koşularında kimler kazandı? 

Bu hafta dahi 
at yarışları büyük 
bir kalabalık önün
de yapıldı ve çok 
heyecanlı geçti. 

i.iBİRINCİ KOŞUDA 
KAZANAN ATLAR 

Birinci Ünlü, ikin
ci Sada, üçüncü 
Kader gelmiştir. 

İKiNCi KOŞU 
Birinci Galip, ikin
ci Öncü gelmiştir. 
ÜÇÜNCÜ KOŞU 

Birinci Önsar, 
ikinci Şlem, üçüncü .. 
Andıran gelmiştir. AVRUPADA YAPILANMANİALI KOŞULARDAN BiR İNTiBA 

DÖRDÜNCÜ KOŞU ı Ceylan, üçüncü Bora gelmiştir ı Birinci Bekyar, ikinci Mar-
Birinci Semiramis, ikinci BEŞiNCi KOŞU kiz, üçüncü Erol gelmiştir. 

Bir 2enç kız 
l kendisini alda
t tan aşıkını na-

sıl buldu? 
Fransada garib bir aık 

macarası olmuştur. 
Orta halli bir ailenin Ja-

net isminde genç ve güzel 
bir kızı vardı. Bu kız bir 
bankada çalışmaktadır. Gil
zel Janetin karşısına genç 
ve güzel bir delikanlı çıkmiı, 
genç kız bu delikanlıyı çıl-

ilk defa görülen birşeydi. ğınca sevmiş, aşkları 45 giln 
Talebe•veliJeri, kardeşleri ve: kadar devam etmiştir. 

- Sonu 4 üncüde - • -Sonu 4 üncü sayfada-

HALKIN SESl HAKKIN SESiDiR 
Halk bu kadar hazin bir man--
zaraya tahammül edemiyor m ir kaç gün evvelki nüshamızda, Karşıyakada M~yda.n 
ı.: sokağında 19 numarada oturan zavallı ve fakır bır 

kadının başından geçen hazin bir hadiseden bahsetmittik. 
Kısaca tekrar edelim: 

Bu fakir kadın bir gün evinin avlusunda bayğın bir hal
de bulunuyor. Çocuğunun feryadı üzerine komşular yetişi· 
yor. Beledıye Doktoru geliyor ve Doktor diyor ki: 

- Bavğınlıkta tehlike yoktur. Açlıktan ileri gelmiştir, ve 
vücudunun her tarafını bitler bürümüştür cild teneffüs ede-
memiştir, bunun için bayılmıştır. 

Bunun üzerine komşular kadını temizlemişlerdir. 
İzmir gibi büyük bir şehrin ortasında çocuklu bir fakir 

kadının buksdar sefil bukadar acınacak bir hale düımesi 
çok garibdir . 

Öğrendiğimize göre neşriyatımız üzerine üzerine, Evvelki 
gün hır sıhhiye otomobili ve Belediye doktoru bu eve ge
lerek kadıncağazı hastaneye götürmüşlerdir. Komşulana 
söylediklerine göre, baştan aşağı pislik içinde yüzen bu 
mikrop yuvası evde çocuk yalnız başına kalmıştır. 
Alakadarlar bu çocuğu bu zavallıyı içtimai yardım müesse
selerinden birine yatırmalıdırlar. Şehrin göbeğinde b6yle 
sefil manzaralara halk tahammül edemiyor •. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
. . - - - .... . ..... _ . 



Salılf• 2 ( Halkua Sul , 

.... 

Osmanlı imparatorluğunun 
Kalbigahında Yazan:~.3~RANCls 

AiiJJiyeti, cinsiyeti bozuk insanların samimiyet 
sadakatine imkan yoktur 

ve 

Hakkı bey: 
- Belki, dedi. Leyli bu 

mektuba tamamile inanmaz 
imzanın taklid olduğunu sa
nır. Kendisini inandırmak 
için bazı ıspatlarım daha 
var. Ömer paşayı tevkif et
tiğimiz gün üzerinde zevce• 
sinin gerdanhğı ile elmas 
taşlı yüzüğü vardı. Bunları 
kuyumcuya sildirmek ıçm 
göndermiş ve o gün geri al
mıştı. Gerdanlığı Ömer pa· 
şaya Padişah hediye etmiş 
idi. Kıymeti beş on bin lira 
ra tutar. Bunlar da ben de 
saklıdır. 

Hakkı, yastığın altından 
bir demet anahtar çıkardı. 
Bir danesini ayırarak anne· 
sine verdi ve : 

- Anne, dedi, şu üst do· 
labı aç içinde bir kutu var, 
b . ' ana ver .. 

Annesi, dolabı açtı. Kü
çükçe bir kutuyu alarak 
Hakkı beye verdi. 

Kutunun üzerinde "Leyla 
hanıma aiddir, ölürsem 

kendisine açılmadan verile
cektir.,, cümlesi yazılı ve 
kutu mühürlü idi. Hakkı be
yin Leylaya ne derece mec
lfıb olduğunu bununla da 
dım. Bana: 

- Kutuyu açabilirsiniz! 
Dedi. 

- Lüzum yok, dedim. 
sözlerine tamamen inanıyo· 
rum ve seni cidden acıyorum 
sana elimden gelen iyliği ya
pacağım. Her halde iyJiğim 
çok büyük olacaktır. Fakat 
bir şartım var. 

- Nedir? Heman kabul 
ediyorum. 

- Şimdilik bir ay ağzını· 
za bir dirhem bile rakı koy-

bara ,. nın tasvirini ! Hayret 
ve dehşet içinde kaldım [•] 

- İşte Aya Barbara na· 
mına yemin ediyorum! dedi. 

- Vadını kabul ediyorum. 
Fakat şu ciheti öğrenmek 

istiyorum. Leyla, babasının 

senin tarafından idam edil
diğini biliyor mu? 

- Evet idam işini divanı-

[tt] M. Françi'nin bu ese· 
rini tercümeden maksad~mu;, 

bu memlekete kötülük edenle
rin milliyeti belirsiz, südü 
bozuk, soysuz insanlar olduk 
larını göstermektir. Doğru 
veya yalan, fakat şu hadise 
gösteriyor ki casuslara hiz
met edenler halis Türkler
den değildirler 1 

Yeni bir işgil 
İngilterevi te
laşa düşürdü 

Belgrad Fraosanın 
Sar kıtasını işgal ettiği ha
beri Londra çevenlerinde 

hiç bir tesir yapmadığı hal
de bugün bu haberin Lond
ra mehafilinde büyük endi· 
şeler uyandırdığı gösteriyor. 
Bunun sebebi (de Fransanın 
böyle bir harekete ciddi na-

zarJa bakmakta olmasının 
teyit etmesidir. Fransa Sarı 
işgal ederse Almanyaya harb 
ilan etmek demek olacaktır. 
Ki bu vaziyet İngilterenin 
bugünkü siyasetine hiç te 
uyğun değildir. Çünkü İngil
tere hiç bir suretle Alman 
lfransa harbine taraftar ola
maz. 

mıyacağına bana yeminle Sermayemı· 
vadedecek misin! 

- Yemin ve vadediyo- ı· şletmek 
mur! dedi. 

• Bu sırada garıb bir hadise J t• 
oldu. Hizmetçi kızı çağırdı S ıyorum •• 
ve ona Türkçe birşeyler söy- Ortak olmak veya karlı 
ledi. Biraz sonra hizmetçi bir işi devir almak suretiyle 
kız yeşil atlas bir boğçaya sermayemi işletmek istiyo-
sarılmış bir şey getirdi rum. Elvirişli teklifi olanlar 
Hakkı bey bu bohçayı (Halkın Sesi) idarehanesinde 

açtı ve .... içinden ne çıkar- (A. K) rumuzlarına hitaben 
dı, bilir misiniz? 0 Seu Bar- mektub göndermeleri. 10-1 

harb bana verdi. Ve Leyla 
babasının benim tarafımdan 
asıldım bilir. 

- Şu halde, Leyla, hüku
metten ve divanı harptan 
ziyade senden nefret ediyor; 
demektir! 

- Evet, ben de biliyorum. 
Leylanın en fazla nefret et· 
tiği, en ziyade düşman ol
duğu kimse benim. Bunda 
da yerden göğe kadar hak
lıdır, fakat bugün babasını 
ele ben verdiğim halde idam-
dan da gene benim kurtar· 
dığımı öğrenince vaziyet de-
ğişecektir sanirım. Leylanın 
bugün bu hakikatleri öğren- · 
mesini istemiyorum. 

( Arkası var) 

Altı kocalı 
Kadın 

Nevyork ( Radyo ) - f s
tefanı ajansını Springfild'den 
bildirildiğine göre polis Lili
yon adlı dört çocuklu bir 
anayı haı:setmiştir. Bu kadı
nın altı kerre evlendiği ve 
batta nikahlandığı ve her 
kocasını terkederek kaçtığı-
sabit olduğundan sahtekar
lık kanununa tevfikan mah
kemeye verilmiştir. 

Polis 
~lüdürlüğünde sui 

istimal 
Sofya - Bura polis mü

dürlüğü kasasında bir suiis-
timal yakalanmıştır. İvan Sa· 
buslav adlı olan bu adam 
932 yılından 935 yılı sonuna 
kadar üç yıl içinde 213,798 
leva çalmıştır. Bu paranın 
42965 levası polis lotarya· 
sından bakiyesi da muhtelif 
kıymetli evraktan çalınmadır. 

Slovenler 
Bulgaristanda 

Sofya - Evvelki gün bu· 
raya Yugoslavyanın Sloven-
ya kıtasından, gazeteci Buçar 
başlığında gelen Sloven genç 
leri bugün Filibeye gitmiş
lerdir. Bu gençler Tırova, 
Varna, Rusçuk gibi şehirleri 
dolaşacaklar ve ihtimal R la 
balkanına da çıkacaklardır. 

EDEBIYA 
----- ------~------------------------------------------------------~ KıSA ANKETiMiZ: 

İlk Yazınızı 
Ne zaman ve nerede 
neşrettiniz?. O andaki 

heyecanınız? 
İzmirin genç yaz1cıları ara

sında küçük bir anket aça
rak, Yukarıdaki soruyu, hep
sine ayrı ayrı sorduk. Aldı
ğımız cevabları neşretmekte 

devam ediyoruz:· 
ERCÜMENT TARCAN:

Soruya, kısaca şunları yaza
bildim. İlk yazımı Anadolu 
gazetesinde neşrettim. Ha
bersiz, ve çabuk olan (!) bu 
işte hiç heyecan hissetme
dim.. Çünkü vakıt kalma· 
mıştı. 

ADNAN ÖNELÇİN : -
İlk yazım bundan üç yıl önce 
Halkın Sesi gazetesinde 
çıkmıştır. Ben ozaman Ka· 
rataş ortaokulunun 2 inci sı
nıfında idim. Türkçe hoca
mız şair bay Fazıl Behiç idi: 
( 1 ) işte beni yazı yazmağa 
ilk teşvik eden bu zattır. 

Kendisinin üzrimde çok hak
kı vardır. Onun teşvikile 
yazdığım ( Gençlik haykırı
yor ) başlıklı yazımı gazete 
sütünlerinde gö.rünce okadar 
sevindim ve heyecan duy
dum ki tarif edemem. Yalnız 
her rastladığım arkadaşa 
yahu ben muharrir oldum 
gazetelerde yazılarım çıkıyor 
diye caka sattığımı hatırlı· 
yorum. Şimdi ise yazımın 

çıktığı günden haberim bile 
yok... Heyecanda duymıyo
rum. Geçmişteki heyecanı 

daha doğrusu geçmişi ara
maktayım. Faka ne çare ge· 
çen günler bir daha geri 
d.. . k' ' onmıyor ı .... 

( 1 ) Erkek lisesine Türkçe 
öğretmeni bay Fazıl Behiç -· ....... 

iSTiKLAL ŞEHiTLERiNE: 
Dönmediniz vatana, 
Hasret kaldı köyünüz, 
Bugün hep sizin için 
Çarpıyor bu göğsümüz. 

Yurdunuzun uğrunda 
Kahramanca oldünüz .. 
Bir al - beyaz bayrağın 
Altına gömüldünüz ... 

Bu al - beyaz bayrak ki 
Bir ulusun kalbidir; 
Bugünkü nurlu vatan, 
Senin yılmaz sayinindir. 

İstanbul: 
Fikret Hikmet 

«KAN DAMARLARINDAN» 

Türkistanlı bir 
İhtiyarla tanıştılll• 

Hacı olmak için Orta As- 1 Dereden tepeden, haf 
ya steplerinden kalkıb çöl- sudan konuşuyor, anhŞ 
lere doğru sefere çıkan bir çalışıyoruz. Ona şehrin 
Türkistanlı ihtiyarla tanıştım. zel tarihliğ anıtlarını göı 

Bahar günlerine pek ben· riyor, ve hikayelerini •0 

ziyen; güneşli, ılık bir gün yorum. 
köprü üstünden geçiyordum. Bir aralık misafir k•

1 Gözllme Halice doğru dal- ağır gelmiye başlamış 0 

gın bakan iri bir gövde ilişti. h ki yakaları tüylü palt 
Yanından geçerken bana: nu çıkarıb omuzuna aldı 
- Süleyman Cami ? - Çok sıkı fıkı giyin 
Diye parmağıyle bir yeri siniz, dedim. ..

1 göster.ii. Gözleriyle beraber gu 
Fırtınadan külahını uçur· - Bizim ileıide sert 

muş Süleymaniyeyi soruyor- esiyor da, ondan diye k• 
d Jık verdi. u. 

- Evet, dedim.' Va konuş
mağa başladık, 

Çekik gözlü, elmacık ke· 
mikli, çınar yapılı yeni dos
tumla geçte güçte olsa gü
zelce anlaşabiliyoruz. 

Kenarları tüylü külahı ve 
yakasıyla bir kaplanı andıran 
bu kardeş yolcu, Roma kapı 
larını tokmaklıyan akıncıla
rın bayrakdarına ne kadar 
da benziyordu. 

Şehiri, o gün beraber do
laştık. 

Pazarlığı sevmiyor. 
Alış verişte aldanacağını 

hiç ummıyor, ve satıcının 
her sözüne inanmak istiyor
du. 

. . 
Onunla ılık bahar h•"k 

na benzer bir günün 8 

mında ayrıldık. 
Bir günlük dostum e 

sıkarken yüzyılların sıc~ 
gının ve Orta Asya steb 
nin büyülü kokusunun 
marlarıma a'Kar gibi oldu 
nu duydum. 

- Yine görüşürüz kı5ıı>d. 
k l de 1 

se, yolun açı o suD, l 
Çekik gözlü, çıkık e 

cık Kemikli, ve çaın Y~ 
Türkistanlı seyyah ibtl 
bir kerpeten gibi avucu 

sıktı. dfit 
- Hele bir havalar . 

. b' . . l beklet• 
sın, ızım ora ara 

Sevinince gözleri de bera- dedi. 
· 'b' se her ışıldıyor, duyduğunu Ve iri bir kurt gı 1 

görduğünü her türlü riyadan terek uzaklaştı. . f tbİ 
uzak bir samimiyetle açıkça ı Rük!1ettın e 
söylemekten hoşlanıyordu. Istanbul •• .............................. .. .............. .. 
Yurt bilg~si 

dersi ve unu
tulmaz hatıra 

l ,,~'' 
o son defa olarak r 

yordu. Acıları, çektiği İŞ e 

Gü1el günlerden biri idi. 
Cumuriyetin onuncu yıldö-

1 nümünü kutluyorduk. Bu büyük 
günün şerefine tarih mualli- ! 
mimiz bay 11N11 bize istiklal 
harbini anlatacağını söyle-
mişti. 

Ertesi gün erkenden mek
te Le geldik. Zilin çalmasını 

sabırsızlıkla bekliyorduk. Ni
hayet zil çaldı. Dershaneye 
g!rdik. Sınıfta bu gün bir 
başkalık vardı. Dıvarda Hü-

celeri herkese duyur~ 
istiyordu. İlhaın menba• .. 11 
rumuştu onun. Sonsuz ço 

k 5U5 
rin vahalarından uza. '. çı 
bir yerde yaşamak ıcı~ 

0 
... 

pınan bir kuru dikendı . 

Coşgun bir ç';\ğlay~~k:ı~ 
durmadan kalbine do 0 
'lh b .. et bu g ı am... u gun, ev bet• 
akmıyordu O geceyle e 

geÇ 
her masasının başına tııJİ 
yazardı. İsterdi ki ta 

0
, 

edilmiyen arzularını ok~YJeŞ 
!arının kalp agrılarile bıt o" 
tirsin. Onların doğrudaP İl'' 

yük Türkiye haritası asılıydı. ruya kalbine hitap et;t'2· 
Haritanın etrafına tertipli Belki de muvaffak olıı>ıJıışı' 
bir şekllde yüce bayrağımız Bunun için çalışdı ve ça 

&:%:3:311mx:'.:m~25."'Jl'lmDDl! .... ilm2!l!il.llElllllllllElll:ml3ECZEllmlli!llimll~~~--mli!~~llm:2!:11 .. Elllı?~m=ll~r:311Eldmll~~~ sarılıi:ııştı. Ders zili çaldı. yordu da. ..) 
· b•Y" Muallimimiz ağır adımlarla Fakat anladı ki bır tJO 

İZMİRLİ 
BİR KIZ 

SEVDİM! 
~"V'V''-"-""'-"'"'~""""""' 

Aşk, lztırab, Heyecan Romanı 

Yazan: SABAH 

- Biraz neş'eli davransa
nız. Biraz ümid verir vazi
yette bulunsanız ... 

Bu namussuz koca karşı
sında ikisi birden isyan et
miş, ve ne bahasına olursa 
olsun içeriye girmiyecekle
rını kat'i bir Jisanla anlat
mışlardı. 

Şu anda Leyla da Bülen de 
dün gecenin igrenç manza
rasile hala yüzlerini buruştu
ruyorlardı. İrfanın bütün ku
surlarına rağmen, çocuğunu 
kabul ettiği için Leyli ona 

Numara 74 

nefretle karışık bir hürmet 
besliyordu .. Fakat dün gece 
denberi artık iyiden iyiye 
iğreniyordu. Bülend, dediki: 

- Bir an evvel bu adam· 
dan kurtulmalısın .. 

- Evet kararımı verdim .. 
Ahmede kaçacağım .. 

- Fakat Ahmed de ne 
vakıttenberi görünmüyor ... 

- O sarhoş geldiği gece
denberi ortada yok,. Her 
halda yaptığı külhanbeylik
ten utanıyor .. 

Bu esnada acı bir çocuk 

feryadı evin sessizliğini boz
du. ikisi birden koştular. Za
vallı yavrucuk gene sancı

lanmıştı. Keten lapası yap
tılar, hiç birşey fayda ver· 
miyordu. Nöbetleşe kucakla
rında pış pış kiş kiş yapıyor

lar, yavrucak biraz dalıyor, 

sonra gene feryat basıyordu. 
Böylece gece yarısını geçir-

mişlerdi. ikisi de yorulmuştu. 
Ayaklarında can yüzlerinde 
kan kalmamıştı . Yumurcak 
ikısini de bitkin bir hale ge· 
tirmiş kendisi de bayğın dü
şmüş biraz dalmıştı. Leyla 
kucağında y~vrusu olduğu 
halde sandalyeye ilişmişti. 

Sokak kapısında bir anah
tarın şangır şungur döndü
ğünii duyunca ürperdiler. İr
fan gelmişti. Kumarbaz ser· 
seri paldır küldür merdiven· 
leri çıkarken, ikisinin birden 

çocuğu uyandıracak diye öd
leri patlıyordu. 

İrfan, odaya girer girmez 
yüksek bir sesle: 

- Hala uyumadınız mı? 

Dedi. Çocuk birdenbire 
hopladı, silkindi .. 

O: 
- Ne cevab vermiyorsu

nuz? Söylesenize!.. 
Diye söyleniyordu, sonra 

Bülende dönerek: 
- Bana bir kahve yap, 

dedi. 
Yüzü mosmordu. Gözleri 

kan içinde idi. Üç adım ile-

riden ağzından leş gibi rakı 
kokusu geliyordu. Belli ki 
kaybetmişti, hem de çok pa
ra vermişti. Kazandığı gece
ler ne kadar neş' eli gelirdi 
o .. 

{ Arkası var ) 

sınıfa girdi. Bu gün onda da peşinden koşuyormuş ~" ,W 
bir başkalık vardı. Dudak· tün insalar hissiz ve kal~e~ 
larında sevimli bir tebessüm · Od ı be .. ıe f'" 

mış. a on ara .. "Ş '" 
belirmişti. Tatlı fakat kısık istedi. Herkes için ~ıJ tıaf 
bir sesle söze başladı. Yara- 1 kAlb' b 0- 11 b•1 ı.'r o an a ı u g v"' 
mazhkta eşi olmıyan (iki A) kadar sert. Duymadı ~e 
sınıfı sanki taş kesilmişti. bir şey hissetmedi .. 
Şimdi koca sınıfta 40 çocu-
ğun kalbi bir kalp gibi atı
yordu. Hepimizin göğsü bi
raz daha kabarmış, başları

mız dikleşmişti. Muallim is
tiklal cidalinin en heyecanlı 
kısımlarını anlatıyordu. Ku· 
laklarım uğulduyor kendimi 
muharebe yerlerinde sanıyor
dum. Muallim sözünü Büyük 
Gazinin Türk gençliğine hi
tabı ile bitirdi. 

O, sürekli alkışlar arasın
da kürsüden inerken bizim 
gözlerimizde sevinç yaşları 

belirmişti. işte mekteb hatı-

ll-*lf I' 
,ı 

O son defa of Qral< . {eıı' 
yardu. Acıları, çektiği ışı. j§' 

celeri herkese duyurJJJ'1'ut~' 
tiyordu. İlham menba• .. ııer•" 
muştu onun .. Sonsuz ço bit 

k usoı ıı 
vahalarından uza , 5 p•"' 
yerde yaşamak için çıt 
bir kuru dikendi o .. :..f;t'I~ 

EROL ı · 
~ """' .......... u ~ri"' 
ralarımln en güzel gtıll çıJ'if' 
den biri böylece ge 

ı karışmış öld"..\. öNELÇI~ 
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El'l. >t:ı:ı:li:ld:~:ttil/ Taşra bakkal ve esnaflarının i 
namra ls13 i Nazarı dikkatine 

(YOLCULARA KOLAYLIK) 
Güven, çabukluk, temizlik · 

~areainde Milli Kütüphane sineması )t 

BUGÜN ~ 
i Büyük Gale müsameresi olarak )t 

fzmir Şekerciler çarşısında 20 numardaki imalathanemi 
lzmir Suluhan civarında 1 numaraya naklettiğimden sayın 
müşterilerimin sıparış1arım yeni adresime vermelerini sayğı
larımla bildiririm. BENjAMiNÔÜ~GiGLi & 

P4 A lşteen sevimli yıldız • ~ İstanbullu İsmail Hakkı 
Güzel İzrnir bisküvit fabrikası sahibi 

t llih•y "GDA SCHNEIDER >+ ~****;t*~1c1cltfat)tclt1c*~1c**:1c)t*:t:*" 

o~·~ı;;;·~üzeım;~fzeliR i A. DK~!ar ~o~ay i 
~ıod ~ +c Bakteriyolog ve bulaşık, salğın ~ 

.\ıı. tıGı~ ••ora en tatlı sesli BENJANINO GIGLİ )t ~ hastalıklar mütehassısı >t 
Ve dünyanın - en büyük tenorunun okuduğu H: f( Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın- ?!' 

en uzel şarkılar "' ,Jı,,,J d 30 h · d b h t 8 d " C )t """ a sayılı ev ve muayene anesın e sa a saa en )t 
~lltııatte p - SEANS SAATLERİ - )t jS akşam saat 6 ya kadar hastalarını kabul eder. )ft 
~tnll 3 •zar saat 13 de başlar )+ +( Müracaat eden hastalara yapılması lazımgelen sair +< 

' S, 7, 9,15 de ~ <t( tahlilat ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- « 
~~~!im~~~~~~ t( lara yapılmasına cevaz göriilen Pnomotoraks muayene- )+ 

At 1, · d +( sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 )t 
e yen1ız e: +c:ıt~Jt:JıC:\CJıC~Jlt~~)$~~>.C~~Jt:JJCJJC'1t~~~~'JC~)t 

1~8:11 ;:ri e~bise fabrikası 
r"taat fabrika şubesi Arasta karşısı Alia Paşa 

caddesi No. 31 Tele. 00000 

foTo-E GE·H· 
fl . KLA NC.t f 

H·f 

''~ ~·i .~.deli Nakdi Efrvıdına 
li\ts~~lerinizi sağlam temiz ve ucuz olmak üzere 
lbıı •o~ BASRt elbise fabrikasına diktirebiliı siniz, 

i~'~)~ u· derece ucuzdur her halde ve mutlaka hiçbir 
tıı'•ın~ranıadan birkerre fabrikamızı ziyaret nıenfa-'-l' -.....,.!ndır. 
•tv·~ı~-----.----------------d ı ayetı defterdarlı-
'-ll • ~Ilı • 

~d·ı tt'tgj b 

Alman Doktor Aoostelin 
Son icadı olan Sıhhi Ağızlıkla 

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

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

kende satış yeri NECiP SADIK 
Balcılar caddesi No. 156 lzmir 

NECİP SADIK 
ı\1ağazasında binbir çeşit eşya Yar 

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

, 
1 ~il la 0 rcundan ötürü tahsil emval yasasına göre 

ij kli11 11lı1et Paşa mahallesinde birinci Sakarya so· __ _ 
t ~ • sayıl h t 'b ·1 A d 't'b 21 .. · · 
td, •tılı'" ı ane arı ı an an 1 1 aren gun •At 'i ·terilerine gösterdıö· ı kolavhk ve yaptı<rı tfık t t• çıkarıldığından pey sürmek istiyenlerin • t Ş ~ ô ,,. b 

a sı~~tll~all5e·m19ine gelmeleri. (896) 'il Jl.ı·lyonlar tatlı nıuanıele iJe - l y I ~ herkesin sevgisini 
~~. kazanan 1 ~~:~~~~~ -

~ltıir y•• M t [•l kişesinden 21 inci 
ij Ull eDSUC8 1 [•l tertib Tayyare pi-

ttlka Türk A. Sirketinin 1: yango biletlerini 
'1t\t•i Pına l' Kumaş Fabrikasının ~ almağı unutmayınız 

Ilı d 1 ~ ğünkü: '~ 0 ayısiyle yeni çıkardığı kumaşlar : i 
tlll1tı 1 Milyonlar 

l ~ Kişesi 
arif ~ bir çok yurddaşla-

v U d lı rımızı fakrü zaru-
.. : e cuz ur 1 retten kurtararak 
" ~ refah ve saadete 
t~e>td011d Satış yerleri ~ kavuıturmuştur. 

~-.ı,ltd:· 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. 1 
111 caddesinde Fahri Kandemir Oğlu IJ ADRES: 

~ Keçeciler caddesi 134 numaralı milyonlar k;ıesi sahibi 

--~~ HAYRI AKDÔLEK 

Ayvalık, Dikili, A1tınova, E remid, Tire, Kula~ Konya.· 
Salihli. Bu hatlara yolcu ve yük sevkiyab 

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

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

Sac Başta 
' Yalnız bir süs değildir. Daha 

önemli olarak sağlığımızlada 

ilgilidir. Onun için Of!ları 
korumak iki tarafh borçtur. 

i Ş T E 

Ferit Saç Suyu 
size bunu kolayca temin eder 

KEPEGi YOK EDER 

Ddökülrnenin ()nüne , 
Cieçer 

SAÇLARI UZA l"IR 
---oo---
M. Depo 

S. FER 1 T 

Şifa 
Eczanesidir 

--------------·---------

~~S~SBfiB-BW 

~ TA vv ARE: TE~m>N ı 
E BU GuN R 

1 Königsmark _I 
~ Elissa Landi · Pierre Fresnay - Jean Lodge - fjean~ 
~ Maks . J. Yonel - J . Debucocrt . Georges Prieur . 
~ Andre Dubssc gibi tanınmış Fransız artistlerinin tem· 
~ sıl ettikleri büyük ve ince bir aşk romanı 
~ Sarayların İçyüzü - Taht ve Taç yüzünden yapılan 
~ Cinayetler 
~ AYRICA: 
~ F O K S ( Oii nya havadisleri ) 
M ( Türkçe sözlü ) 

m Dikkat: Bu film uzun olduğu için 
~ şekilde tertib edilmiştir, 
E Hergün 14-16-18,30-19 
el Cumartesi Pazar 12 de baılar. 
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SahUe 4 

Aydında _ ....... _. ... 
Tecim ve Endüstri 
Odası yönetim kurlu 

Seçimi 
Aydın (Özel) Şarımızda 

yapılan tecim ve endüstri 
odası yönetim kurul seçimi 
sona ermiş, Uncu Eyup Şa· 
hinoğlu Bosnalı Ahmed sa· 
buncu Hasan oğlu, Ekrem Ce
mal Çiftçi, Bakkal ve mı· 
sırcı Hilmi tükeJ, tuhafiyeci 
Mustafa Rüştü, Manifaturacı 
Şerif pehlivanoğlu, Refik 
süvarioğlu kazanmışlardır. 

Kararlaştırılan günde üye· 
ler tekrar gelmiş bu defa 
yedi üyeden yedisi de bu· 
Junmuştur. Aralarında yapı· 

lan seçimde başkanlığa, Ey· 
up ŞahinoğJu ikinci başkan
lığa Şerif pehlivanoğlu, as 
başkanlığa Refik süvarioğlu 
hesabat müfettişliğine, Ah
met sabuncu Hasanoğlu, se
çilmişler, Hilmi Tükel, Meh· 
met Kara, Mustafa Rüştü, 
üye olarak l<almışlardır:. 

Eski yönetim kurulundan 
yalnız Hilmi Tükel, Mustafa 
Rüştü, Refik süvarioğlu kal
mış, diğer dört zat yeniden 
seçilmişlerdir. Yeni kurula 
dört zatın geçmesi, odaya 
büyük ümitler vermektedir, 
kendilerini kutlular odamn 
ekonomi alanında başarıl

malarını candan dileriz, 
ViLAYET MECLiSi 

ÇALIŞMALARINI BlTIRDI 
Bundan başka Vilayet 

Meclimizde çalışmalarını hi· 
tirmiştir. Meclis 937 Martı
nın 15 inde toplanacaktır. 

Muallimlerin mesken be
deJlerinin dörtte birinin veril
mesi de karar altına alın· 
mıştır. 

-----.111•ım---

Erkek lisesi . 
- Baştarafı 1 incide -

spor severleri bu güzel ha
reketi görmek için vaktinden 
iki saat evvel sahaya akın 

etmeğe başladılar. Antreden 
girerken davetlilere lisenin 
mor ve sarı renkte rozetleri 
takılıyordu. 

Bu suretle güzel bir reka· 
bet ko~u esnasında gayri 
ihtiyari halkada sirayet etti. 

Bayram mektep izcileriyle 
bisiklet, voleyvol, vasketbol 
ve atletlerinin iştirak ettiği 

resmi geçitle başladı. Resmi 
geçitten sonra bayrağımız 

lise müdür muavini bay Kal· 
kay Nuri tarafından mera· 
simle direğe çekildi. bundan 
sonra bir ğenç spor hakkın· 
da bir söylev verdi. 

İlk yarışma yüz metro 
sürat koşusundan başladı. 

Bunu diğer yarışmalar takib 
etti. 

21 numaradan ibaret olan 
bu güzel ve heyecanlı yarış

maların teknik neticelerini 
ayrı ayrı koymıyoruz. 

Zevk ve heyecanını doya
madığımız bu güzel bayra
mın yarışmalarının hitamın· 

da derece kazananlara .nü
kafatları tevzi edildi. Neti· 
cede Puan itibarile birinci 
gelen morlara bir de şilt 

verildi. 
En son muzikanın iştira· 

kile on bine yakın davetli 
hep bir ağızdan Cumuriyet 
marşını söylediler. Ve bu 
suretle bayrama nihayet ve· 

t H.Jlwa Seıl • 

3 gün 3 gece kanlı harblar 
Habeşliler Avrupa ve Milletler Cemiyeti 

Hakkında Fena Duygu Taşıyorlar 
Londra 19 (A.A) - Roy· 

terden: Eritre kaynağından 
bildirildiğine göre Eritre or
dusunun ön kuvvetleri Des
sieden . Adis-Ababaya giden 
yol üzerinde ilerlemektedir· 
ler. İtalyan uçakları bu yol 
üzerinde hiç bir Habeş kuv
veti görmemişlerdir. 

Ayni kaynaklara göre 0-
ğaden de general Grazyani 
üç gün süren şiddetli maha
rebelerden sonra Harrara 
varmıştır. Tsina gölü bölge· 
sinde İtalyan müfrezeleri gö· 
lün batı ülkesini işgal ettik· 
ten sonra doğu cenubuna 
doğru inmeğe başlamışlardır. 
Bu kuvvetler pek yakında 
Mvi Nilin sol sahili gibi sağ 
sahilinede geçmiş olacaklar• 
dır. Dessienin batı şimalinde 

Mağadala muhasara edilmiştir. 
İtalyan kuvvetle~i belki de 

şu saatta şehre girmiş bu
lunuyorlar. 
Habeş hükumetinin Adis -

ababayı terketmek için ~ ha· 
zırlandığı hakkınde şayialar 
dönmektedir. Böyle olmakla 
beraber şehirde şimdilik sü
kunet ve asayiş hükum sür· 
mektedir. Fakat İtalyan kı
taatının yaklaşmakta oldugu
nu bilen ahali endişe içinde
dir. 

Civarda bulunan bazı Ha
beş kıtaları hükumet merke
zini hayatları bahasına mü
dafaaya azmetmiş olduklarını 
bildirmişlerdir. Habeş resmi 
mahafilleri şimdi hiç bir dış 
yardımın Adis-Ababa işgali· 

nin önüne geçemiyeceğini 

anlamakta ve Avrupa ile 
Milletler Cemiyeti hakkında 

kek acı hiss!yat ifade etmek
tedir. 
3 GÜN 3 GECE KANLI 

BİR MÜSADEME 
İstanbul 20 - Royterden: 

Habes veliahdı Dessieyi bo
şalttıktan sonra dağlarda 

kuvvetli bir müdafaa mevzi
ine yerleşmiştir. Agamu da· 
hilinde göğüs gögüse birkaç 
çarpışma olmuş, Habeşler 

galib gelmiş, İtalyan zayıati 
mühimdir. Bu muharebe 3 
gün ve 3 gece sürmüştür. 
Habeşin sağ koluna kuman
da eden general bu muha-
rebede ölmüştür. Nasibu 
ordusu bekayesi çevrilme 
tehlikesindedir. I 

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

Türk müfrezeleri Boiazlara . . . . ' 
gırmış ımış •••• 
Baştarafı 1 

Türkiyenia hakimiyetini ta· 
mamen muhafaza etmek la
zım olduğu ve bu hakimiye
tin Boğazlarda barışın ve 
huzurun muhafazası için el
zem bir şart olduğu kanaa
tir.de bulunmuştur. 

Bu prensib büyük Sovyet 
muahedelerile teyid edilmiş 
ve Sovyet heyet murahhas
sının 1922 - 923 de Lozan 
konferansında yaptığı teklif
lerede esas teklif etmiştir. 

Sovyet Hükumetinin Boğaz
lar rejimi meselesi hakkın· 
daki notainazarmda hiçbir 
değişiklik vuku bulmamıştır. 
Sovyet hükumeti Türkiye 
hükumetinin hala genel ba
rıştaki emniyetsizlik ve ciddi 
bir harb tehlikesi mevcudi
yeti hakkındaki endişelerini 

tamamen haklı ve buna bi-
naen galihazırdaki durum 
dahilinde arazisinin emniye
tini Boğazlar rejiminin mü
nasib veçhile tadili suretile 
muhafaza hakkındaki eme· 
lini talii bulmaktadır. 

Yukarda zikredilen bir 
mülaba:rya binayen isovyet 
sosyalist cumurtyetleri bir
liği hükumeti Türkiye Cum· 
huriyeti hükumeti tekl!fi veç· 
hile boğazlar rejiminin Tür
kiye ve bu bölgelere barış 
ve huzurun muhafazası men
faatlerine uygnn bir hale 
konulması hakkındaki müza· 
kerelere iştirake amade bu
lunmaktadır. 

TÜRK MÜFREZELERİ BO
GAZLARA GİRMİŞ İMİŞ ! 

Atina 19 (A.A) - Atina 
ajansı bildiriyor: 

Yunan hükumeti tarafın-
dan dün salahiyattar bir 
menbağdan alınan tebligatiıı· 
~e l ürk müfrezelerinin Ça • 
nakkale gayrı askeri ibölge-

rildi. 
Erkek lisesi idaresile, mor, 

sarı başkanlarını ve hakem 
heyetini dünkü başarıların
dan dolayı candan kullularız. 

inci yüzde -· 
sine girdikleri bildirimekte
dir. Dün akşama kadar An
karadan bu haberi teyid 
eden hiç bir malumat gelme
miş ve Türk hükumeti tara-
fından Yunan hükumetine 
bu hususta hiç bir tebligat 
yapılmamıştır. 

Buna binaen Türk büku-
metinin kararını niçin değiş· 
tirdiği ve eğer bu hususta 
emir vermiş ise süel kıt'ala
rm Lozan muahedesıni ilga 
etmiş olan devletlerin muva
fakatmı almadan önce gayri 
askeri bölgeye girmesi için 
neden dolayı emir vermiş ol
duğu meçhul bulunmaktadır. 

NOT : - Anadolu ajansı 
bu haberi dah evvel ve kat'i 
surette yalanlandırmıştır. 
BOGAZLAR CİVARINDA 

YUNAN ADALARI DA 
ASKERLEŞTIRILMELİDİR 

Atina 19 (A.A) - Gaze· 
lelere göre Yunanistan gayri 
askeri Boğazlar bölgesinin 
tekrar işgali meselesinin 13 
l\1 ayısta Cenevrede müza
kere edilmesi hakkında Cu-
martesi günü Türkiye tara· 

fındaıı yapılan tebliğata he
nüz cevab vermemiştir. 

Ayni gazeteler, Yunanis
tanın Türkiyenin Boğazlar 

hakkındaki talebini tetkik 
edecek olan lozan devlet-
leri konferansına iştirak ede
ceğini bildirmektedirler. 

Diğer taraftan gazeteler 
Lo~an muahedesin imza eden 
devletler bunun Türkiyede 
aid bulunan İmroz adası ile 
Bozca ada gibi gayri askeri 
gayri askeri Bogazlar bölge
sine dahil bulunan Limnos 
ve Samotras Yunan adaları· 
neda şamil olacağı mutalia· 
sındadırlar. 

Anadolu Ajansının notu -
Son fıkra hakkında Türk 
matbuatının tamamen ayni 
mütaliada bulunduğu kayda 
değer görLlmektedir. 

İtalyan Resmi 
Tebliği 

Roma 19 ( A.A) - 189 
numaralı resmi tebliğ: Mare· 
şal Badoglio bildiriyor: 

Somalı cephesinde Gene· 
ral Grazyani kumandasın
daki kıtaatımız 14 Nisanda 

taarruz hareketine geçmiştir. 
Cephemizin sağ cenahında 
bir muharebe başlamıştır. 

Tafsilatı bundan sonraki 
tebliğde bildirilecektir. 

İngiltere 
İtalva arasında bir 

ol 

Harb alı.lmctlcri 
Sofya 19 - Utro gazetesi 

yazlığı başmakalesinde İngil
tere ile İtalya arasında harb 
alametleri belirdiğini yazarak 
diyor ki : İtalya - Britanya 

münasebetleri son derecede 
gerğin bir hal almıştır. Ger
çe harb ihtimali olmakla be
raber gene umumi efkarı 
teskin etmek mükün değil
dir. Bununla beraber bu 
umumi efkar böyle bir harb 
vukuunda ltalyanın galib ge· 
leceği zannediliyor. 

- ..... ·-··~· . -
Belediyemizi.o 
Yeni ve güzel bir eseri 

Karşıyakanın Yamanlar 
suyu deposunun bulunduğu 
yüksek yerde Belediye pek 
mükemmel bir gazino yap
tırmış. Bu gazinonun töreni 
evvelki gün 200 davetliye 
verilen bir ziyafetle yapılmış, 
bu münasebetle bütün İzmir 
körfezile Burnava ovalarını 
gören bu gazinonun töreni
ne daha peı. çok halk işti
ı ak etmiştir. 

Burası Karş1yakalılar ve 
belki de İzmirliler için pek 
güzel bir mesire yeri olmuş
tur. Nitekim dün binle,·ce 
halk gazinuyu ve etraftaki 
yükseklikleri d "ldurmuştur. 

Belediyemiz bu yeni ese
rinden dolayı tebrikelayiktır. 

lskeletl 
Kuyus~ 

Yazan: MARSEL ALLEN 

oğlu Lüsyen Ruddan başka 
bu gibi mühim işlerde itimad 
edemiyordu. 

Rud ayni zamanda Kapla
nın, kasalar içine kendisinin 
saklanacağını öğrendiğini ha
ber almış idi. Bunun için ilk 
planlarını istettirmek mec
buriyetini hissetmişti. 

"'*"' 
İhtiyar Rud, planını değiş-

tirir, görünmekle beraber, 
hakikaten planını değiştirmiş 
değildi. Aldığı tedbirler baş
ka idi. 

Klerin kaçirıldığından üç 
gün sonra, ihtiyar Rud ilk 
kararı veçhile muazzam ka
saya girdi. Kasayı götüren 
kuvvetil kamyon, mühim bir 
zabita kuvvetinin himayesin
de idi. Bir kaç gündenberi 
ortadan yok olmuş ve nere
de olduğu hiç bir kimsenin 
oğlu ve Klerin nişanlısı Lüs
yen Rud da kıyafetini degiş
tirmiş olduğu halde bu kuv
vetin arasında idi. 

Kasanın himayesine me
mur zabıta memurları için
den hiç birisi ihtiyar Rnd'un 
kasa içinde ve genç Rud'un 
da kendi aralarında olduğu
nu bilemiyordu. Yalnız genç 
hapishane müdürü Anri bu 
sırra vakıftı. Çünkü Lüsyenin 
çok dostu ve ihtiyar Rud 'un 
da himaye ettiği bir gençti! 

Kasanın yükletilmiş olduğu 
büyük kamyon, bankanın es
ki binasından, yeni binasına 
doğru muhafaza altında ve 
yavaş yavaş ilerlemiye baş
ladı. Kamyon yolun üzerin· 
deki köprüden geçerken kar· 
şı taraftan de varel yüklü 
büyük bir kamyonnu gelmek· 
te olduğu görüldü. Fakat bu 
kamyon sür'atla gelmekte 
ve şoförün volane hakim 
olamadığı açık olarak görül
mekte idi. Ayni kamyonda 
iki de amele vardı. 

Birden bir sürü ağızdan 
müthiş bir çıghk duyuldu, 
bundan sonra bir ölüm süku
nü peyda oldu. Varil yüklü 
büyük ve ağir kalyon bütün 
sür'at ve kuvvetile kasanın 
yükienmiş olduğu kamyona 
çarptı. 

Facıa, çok kısa bir zaman 
içinde ve tam olarak vukua 
gelmişti; iki kamyon çarpış
mak üzere iken şoförü usta 
bir hareketle köprü üzerine 
atlamış, kamyonu, diğer kam 
yon istikametinden serbest 
bırakmıştı ve facının sade bh· 
müsademe ile kalmadı. Ağır 
kamyon bütün sür' atile zabıta 
himayesinde kamyona çarptığı 
için her ikiside sürüklenerek 
göprünün kenarına yüklen
mişler ve bu kenar, bu ağır 
sıklet darbeye tahammül ede
miyerek yıkılmış her iki 
kamyonda Sennehrine düş
müşlerdi. Kasanın ağırlığıda 

birinci kamyonu biran içinde 
suların dibine indirmişti. 

Facia büyüklüğüne rağmen 
pek çabun olmuştu. Fakat 
iki poliste kaçmağa savaşan 
şoförü tevkife muvaffak ol
ddlar. 

-~ 
daha oldu: Şapkasını 
rine kadar indirm ş ol 
boylu bir adam halk 
dan ilerledi, ve b 
çektiği tabancayı iiÇ 
ateş etti, Bu üç kU 
iki polis memuru ile 
şoförü köprü üzeriııe 
olarak serdi ! 

Bu ikinci facia, bi 
den daha seri oldu; 
kimse, halk arasındall 
caninin silahını kullaO 
mani oJamadı, ttattlı 
olmağı bile düşünece 
bulamadı. 

Feci müsademeye., 
''"' yet verce şoför, . 

çetesinin adamı idı; 
müsademeyi mükedl 
rette yapmış fak•~ 
ele vermişti. Halbu.k~ 
çetesi efradının dırı 
zabıta eline düşmesi d 
cezasına mucip idi. 

(Arkası 

Bir 2enç . . cı 
- Baş tarafı 1 ııı 
Bir buçuk ay s~~r• 

sevğilisinin kendin•~ 
tiğini, başka kadı ' 
şuh kalktiğını g~r.O~ 
yük bir ızhrab ıçıll 
kanlıyı bulmuş ve d di 

- Beni ihmal e 
beni aldatıyorsun ! · 

Delikanlı kıs kıs .• 
d. or•" - Ne zanne ıy 

mış.. ., 
Elbette aldatac•l1 

çiçekle yaz olur oıO 
Genç kız suratıod' 

k 'b' 'kJ' D bO at gı ı şa ıya ,e 
ddyunca derhal 

k . . ege ter etmış, evıo ,. 
odasına kapanıp 
devam eden uzuıı 
ştınceye dalmıştı. 1 

Genç kız, gec; r 
doğru ailesine ba ~e 
den evden çıkoı•f do 
ta sekseriyane 
başlamıştır. . ·oi 

Janet kend15ı 
aşıkmd~n intikalll •• 
vesile ya!nız baf~o 
beylerin buluoduj'U · 

. ·ne nelerden birası şıll' 
orada tezgah b~111 
şarcık kafayı ,. çe b• 
lamıştır. Tezgah 
lışık apaşlar ge"toı, 
kalaşırken kızın ııe 

. 1. bir er 
mır pençe ı et 
yakalamıştır. jaJI~ 
çevirdiği zaoıa~ · 

" • Jisıll1 
aradığı sevgı ıı,I' 
hayretten dona ,tı 

- Burada ııe ~· 
- Seni ar 1Y0 ~ti 
Beraber çı&cdlı 1 

daha birbirİPde" 
mışlardır. 

İzmirdeıı 
Ödeınite fi'' 

P ı•' 26 Nisan 8 ,oııt'. 
fer) okulu ıco _,,;,li~' 
şimdiye kadar Jıile · 

. b' şe memış ır ·be 
tenezzühü tertı tilıt " .. . t• ,. 

Odemiş.uı bİfef1 
,-

dolu Birgı n~ el 'le •' 

k. . auı ~ 
ıyenın en b ıd•~~ 

yeri olan Bo ol 
cükte ziyare~i " 

Bu anda ikinci bir hadise Tafsilat yarııı ~~ 

""''-' Zengin olmak isterseniz piyango biletlerinizi mutlaka Saadet Kişesinden alınız H.~::1.~ 


