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-------------~~~~~~~~~~~~~...:...:.....:.....~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~__;.~~~~~~· .. 

ile lngiltere nih yet anlaşabilmişlerdir 
DURUM: 

azıyorlar? 
Afrika faciasından 

b Erik ~lınacak ders 

lng·liz Matbuatı Neler 
.;.:._-~~~--~~--~..oo~~~~------~---~ 

~ dab: barbı bir hakikatı bütün dünyaya bir kerre 
~~lak anlattı: Bu günkü harplerde artık kol kuvveti, 
l-~11111 ' .. erkeklik fedakarlık ikinci safta kalmıştır. 

Baldvi . sosyetesini ln-
t11 Yilkllıudafaası için canla başla çalışan, kahraman
tleriıı •ek .. nümunelerini gösteren zavallı Habeşler, 

tf .Y•gdırdığı gülleler ve bombalar karşısında, 

• 
gı uy aktır diyor 

--oo••oe>---------------
'le il ka ıcı .. v:. mahvedici dev cüsseleri önünde, zehirli 
e ~t bü~ij tuturten zehiri altında bir şey yapamadılar. 
ti~Otla n unlara rağmen Habeşler hala mukavemet 

ltaJ r. Bununla beraber bu harb gaJibiyetlede neti

Italy 
ji'qı 

Londra 20 (A.A)- İngiliz 
matbuatı Cenevre müzake
relerini ve ltalynn meselef:ini 
mevzuubahs etmekte ve Bal
dvinin Cumartesi günü söy
lemiş olduğu nutkun İngiliz 
noktainazarını açıkça izah 
etmekte olduğunu kaydey-

<etler C 
ele. 

·yetinden Çekil
lurmuş! 

! 116 Y~ra çok pahalıya mat olmuştur. ltalya bugüne 
e\rtı.e.,c~ Yon İngiliz lirası sarfetmiştir. ltalyada harbten 
· ••1~11 k olan altın mıktarı bugün yarıya inmiştir. Ge 
)'et ıs d ~k tedir İ ını a ancak harbı 3 ay daha devam ettirecek 

[)ıl baf)~ııı talyanın dahilinde iktisadi buhran ve hoşnut-
nt t ıştır 

dtta~rtafta? af rika harbı bütüo dünya milletlerine bir 
da i eşlul etmiştir. O da tayyare zehirli gaz ve tang 

;ellce :~an ~uvvetlerinin aciz kaldığıdır. Ohalde 11 ha-
• 1 1lııı k ger ıster isen sulh ve salah,, mısramı " kol ve 
)ebuİtiı:"ılnıasını isıemezsen tayyareyi hazırla!,, şeklinde 

)) !.!AL VA~~~ME!l~ •• KARARI 

8 
it, ifa beş harbını bitirdik

b.ın °~ra tekrar siliihlanacak ! 
t '-111 li elgraf" gazetesi, pusluk ağır toplar bulunacak 
~ abh h b' · b' · 33 ·1 ki d •oıı Y ar ını ıtır ve mı yapaca ar ır. r, b 

111 ava ve deniz 
tii~· Yeniden kuvvet-

1 Yazarak diyor 

· 'da 11•nnı tk . . asını kuvvet-
1Çın b' Ot, ır program 

. )tıi 
~enubu şarki Ak· 

tt"ı~k Ilı bir hakimiyet 
)olııh \'e bu suretle 

04
'- et· •nde bulundur-

harb · b' 
ili b.1 ıter bitmez 

llıı ... ır silahlanma 
.... ,\lk'• 

'.,\' 11 tctbika ko· 

.'ı.ı, n-" 
G • 60re aşağıdaki 

ınıa 
~ sına başlana· 

"l- torııuk . . 
~tak . ıkı dretno-
~~rbi~kıtıali. Bu ge
~ nde 9 tane 15 

,~ltıe~lgar 
~r1ll

1 Yıktığı fır
l 8 ll"laJlarını 

Birçok yeni kruvazör ve 
muhribler inşa edilecektir. 

Denizaltı gemilerinin ade
dini 100 ze iblağ için birçok 
tahtelbahirler yapılacaktır. 

Donanmanın hava kuvvet
leri mühim mıktarda arttırı
lacaktır 

Sicilya, Sardunya, Libyada 
ve İtalyan Eritresindeki üs-

sühahriler inkişaf ettirilecek 
yeni ile birlikte aerodremlar 
inşa edilecektir. ,, 

HALKIN SESİ: İyi amına, 
yukarıdaki siyasal durumda 
da anlattığımız veçhile yur
dundaki altının yarısını har
cıyan, 116 milyon lira Afri· 
kada sarfeden İtalya bu yeni 
masraflara dayanabilecekmi
dir acaba? .. 

Bulgaristan 
Balkan Paktına 

Dahilmiş! 

ın 

Göz yaşları 

ALO İZİ 

BALDVİN 
lemektedir. Taymis gazetesi 
Milletler Cemiyeti paktı ih
lal edildiği takdirde lngiltere 
Milletler cemiyetine tam bir 
müzaherette bulunmağa mec· 
bur olduğuna dair Baldvinin 
sözlerini aynen iktibas ede
rek diyor ki: Her emniyet 
koUektif olmalıdır. Milletler 
Cemiyeti zihniyeti içinde 
Fransa ile İngiltere arasın
da bir teşriki mesai ihtimal
lerini arttırdığından dolayı 

Pol Bonkura teşekkür et
mek lazımdır. 

Deyli Telgraf ta şöyle 

~,, loatıyor 

~ttiı" Lağvedilen 

yazıyor: Bay Eden şimdiye 

kadar İngiliz hükumetinin 
büyük bir itina ile çizdiği 
siyaseti tahakkuk ettirmiştir. 

Sofya 20 - "Otro,, gaze- Madaryağa Paris teşebbü-
tesi Bulgar - Yunan dostlu- sünün akim kaldığını müşa· 

ere 'd . 
'"ıtlJ aı gayrı 
~r, ar 

1 
Sofyadaki 

' b\l ev er ve ma
tı~ titli ayı~ 19 undan 
ti ~tıltn tlluzayede ile 
~ ~~ ol ıştır. Müzaye-

t t lbası d . A 

t
Q'~lıdır a sıyası 

~· ~ist lya 
'il allı h . 
~ t)ıi" arı tadan 

~o Jecek · : ~ ........ nıış 
lt'•ti S liavas ajan-
~' l.l\'ar · e tııub b' gazetesı-
. tar, I ' ırinin bil-
ij~.~ ~ar\i talyan diplo-
1~ Uc~ ~l!ıesinde çı
\'.~t, ıtibarile hai-

l ~-1~a1~1d Afrikanın 
,'t,l t,~ an silmiye· 
~~tt ~uhalif yeni 
~ aı · d~ rışemiyecek 

t6rt<:ekt' 
ır. 

ğundan ve ticaret muahede· hede etmek mecburiyetinde-
sinden bahsederken Bulga- Asmara 20 -- Stefani dir. Milletler cemiyetinde alı-
ristanın Balkan ittifakına Ajansından : ması İcab eden tedbirler 
dahil azalarının herbiıilr mün Dessied~ deveran eden hakkında karar verecektir. 
feriden dostluk muahedeleri rivayetlere göre Habeş Ve- Her halde İtalyanın Milletler 
yapmış olması itibarile Bal- Iiahtı Dessiedeki sarayı ter- cemiyetinden çekilmesi dünya 
kan paktına girmış olduğunu kedip çıkarken göz yaşlarını için bir felaket olur. Çünkü 
yazıyor. sakhyamamıştır. Amerika ihtilafından Avrupa 

OOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOCOOOO:>OOC>OOOOOOOOoOOOOOOOCOO 

Resimli 
Dünya 
Hadiseleri 

Avrupada at ko
şuları gadar motosik-
let yarışları da rağ
bet kazanmağa baş-
lamıştır. Klişemiz 
arsıulusal motosiklet 
yarışından birinci 
gelen İngiliz Bay 
Artiyi göstermektedir 

r - ....... 

~? 

POL BONKUR 
harbı çıkmış olacaktır. Bu 
ga:zete bir abloka hususunda 
anlaşmanın güç olduğuna 

dair Baldvinin sözlerini ehem· 
miyetle tebarüz ettirmektedir. 

Deyli Aarald ise Milletler 
cemiyeti tedbirlerinin akim 
kalmasında imkan olmadığını 

-- Sonu 4 üncüde --

Kıskançlık 
Hastanesi 

_,.......,_. .... 
KISKANÇ KADIN VE 
ERKEKLERIBUHASTA

NEDE TEDAVl 
EDIYORLARMIŞI 

Kıskançhk yüzünden cina
yetler son senelerde Avru
pada bir hayli çoğaldı. Kıs
kançlığın önüne geçmek is· 
tiyen İngilizler Londrada bir 
kaç dane ''kıskançlık hasta
nesi,, açmışlardır. Sevdiği 
kadını veya sevdiği erkeği 
kıskanarak, gözleri dönen 
kara sevdaya düşenler bu 
hastaneye müracaat etmekte 
ve hastaneden taburcu edil
dikleri zaman kendilerinde 
kıskançlıktan eser kalmıyor
muş. 

Bu hastaneye girin en azılı 
-Sonu 4 üncü sayfada-

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

Bu zavallı amayı zorla 
Dilenci mi yapacağız? 

HlbıRll zmirde oturup da konağı bilmiyen var mıdır ? Konak
nıLllllJ tan geçipte konağın çalışkan, namuslu ve zavallı 

amasını tanımıyan var mıdır ? Çiçek bozuğu yüzünün üs
tünde iki dane sönük ve ölü göz taşıyan bu zavallı ve bet· 
baht vatandaş, bir çok eli kolu sağlam ve azası tam va
tandaşları kıskandıracak bir faaliyetle bütün gün ayakta 
dola.;ır, ve elinde tuttuğu za~f; kiğıd ve tarakları satarak 
beş on kuruş ekmek parası kazanmağa çabalar. Keşke 
yurcidaki bütün körlcrimiz, kötürümlerimiz, • hatta bütün eli 
kolu tutanlarımız onun kadar çalışkan ve onun kadar alın 
terile kazanılmış ekmek yisclerdi! .. 

Bütün İzmir, bu amayı tanıdığı ve onun bu yılmak bilmez 
çalışkanlığını· takdir ettiği için bu vatandaştan bir zarf ve 
bir kağıd alarak sade onu değil, onun karşıyakada oturan 
ve akşamları bu amadan bir dilim ekmek bekliyen zavallı 
hemşiresini de sevindirmiş olurdu. 

*** 
Belediye geçenlerde çarşıdaki seyyar esnafı ticaretten 

menetti. Elindeki beş karuşluk tarakla on paralık zarfı 
sermaye addedenler bu zavallı amayı da esnaf farzettiler. 
Ama da ticaretten menedildi. Yalnız merhametli bir bele
diye memuru onun helvacı Ahmad ağanın köşesinde durarak 
öteberi satmasına müsaade etmişti. Bu zavallı yurddaş bu 
köşede durarak günde beş on para kazanıyordu. 

Cuma günü bu yurddaş bu cıvardaki kahvelerden birisine 
bir bardak sn içmeye gidiyormuş. yolda belediye erkanından 
birisi bunu görmüş... Bu ama daha buralarda ne dolaşıyor! 
Demiş.. Ama; derhal Kemeraltı karakoluna götürülmüş. 
Oradan Karşıyakaya, Karşıyakada binbir muameleden sonra 
ikamete rabten serbest bırakılmış ve şimdi artık kazandığı 
ekmek parasından mahrum edilmiş 1 

Bu zavallı, fakir bedbahtın dükkan açacak sermayesi 
olmadığına göre bu çalışkan amayı zorla dilenci mi ya
pacağız? Halk soruyor: 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

1 
1 
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1 
~ 

1 
1 
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Osmanlı imparatorluğunun 
Kalbigahında Yazan=~·3rR~Ncts 

Yunan Ateteşemilteri, Leyl<:ıya babası Ömer naşanın 
Yaşadığını birden bire söyliyen1cdi ! 

Hakkının halini bugün bile paşa... J tubu gördüm, Ömer paşada 
aklıma getirdikce kendisine . Babam?.. böylece bir harika ile neden 
acım&ktan geri kalamıyorum. - Ömer paşa da böyle kurtarılmış almasın ? 

O gün Hakkı beyin ya- bir harika, bir mucize ile - Böyle bir şeye hiç bir 
nında uzun bir müddet kal· kurtulmuş bir dost tarafın- suretle ihtimal veremem. 
dım. O anda bir zabıta ol· dan kurtarılmış olamaz mı?. Ben babamın katilini de bili-
duğumu mühim işler peşinde Leyla, birden derin bir yorum. 
dolaştığımı bile unutmuştum. yese düştü: - Kanaatiniz doğru ola-

Saat yedide, hatla daha _ Hayır, mösyö, hayır! bilir, fakat neden yanılmış 
evvel evimde bulunmak la- Dedi. Babamın hangi hain olmasın? Her iki ihtimal de 
zım idi. Leyla ve annesi ge- elile nasıl idam edilğiği biz- bence ayni kuvvettedir. Ben-
lecekti. Bunun için Hakkının ce malumdur. lkikere iki ce bu mesele üzerinde dn-
evinden ayrılmım, hemen nasıl dört ederse, babam rulmıya layık bir meseledir. 
evime koştum. Yediye çey- düşmanımız tarafından öy- Yarın her hangi saatta ister 
rek kale eve gelebildim. lece ipe çekildi. Bize şimdi iseniz bana geliniz, bu me-

Daha kapıdan, iki hanımın intikam kayğusundan başka sele üzerinde salim bir fikir 
yazı odamda beni bekledi- birşey kalmamıştır. ile tetkikat yapalım. Bundan 
ğini haber verdiler. Bunla- _ Leyla hanım.. Cemil bir şey kaybetmiş olmayız. 
rın Leyla ve annesi olduğu beyin zevcesine yazdığı mek- ( Arkası var ) 
bence malumdur. 00000000000000000000000000000000 

Leyla: 
- Beni affediniz, vaktın· 

dan evvel geldim, fakat saat 
8 de mühinı bir yere davetli 
bulunuyorum. Bulunmak za
ruridir. 

- Ne zararı yar Leyla 
hanım, burası sizin demek 
değilmidia? Maamafih, ma
demki mühim bir davet mev
zuu bahistir. Gelmeseniz de 
olaqilitdi. Aramırda teklif mi 
var? Ayni zamande bu mese
le de pek mühim bir mesele 
değildi ki... Sadece sizi, şah
sınızı aladar bir mesele ... 

- Sade beni alakadar 
eden bir mesele mi? Şu hal-

İngiltere 
A vrupada hakim ol

mak istiyormuş 
Istanbul 20 ( Jurnale Di

talya ) gazetesi : lngiltere 
ltalyan nüfuzundan kurtul
mak istiyor, bu suretle Fran
sa ile Almanya arasında ta· 
vassut relü alacaktır, bu 
münasebetlede Avrupa ya 
hakim kesilecektir. Fakat bu 
veçbile Uyluslar sosyetesinin 
siyasasını suiistimal etmiş 
oluyor, dedikten sonra şu 

yolda devam ediyor : 
lngiltere Ahdeniz bilosunu 

ayaklandırdığı, zecri tedbir-

Bul~ar 
Zabitleri nasıl evlenir? 

Sof ya - Yeni evlenme 
kanununda 25 yaşını doldur
muş olan ordu zabitlerinin 
alacakları karıdan teminat 
almaları usulü kalmıştır. Her
kes nikahta serbesttir. An
cak her .şeyden evvel usulü 
dairesinde evlenecek zabit 
amirine tahriri olarak bildi. 
recektır. Zabitlerin ecnebi
lerle evlenmeleri yasaktır. 

leri yarattığı ve Habeşleri 
silahlandırğı zazan daha ya
nılmıştı. 

Şifahi 
Gazetenin Sekizinci 
Sayısı J)a Çıktı 

Belgrad ( Özel ) - Şifahi 
gazetenin sekizinci sayısı bu 
ayın 12 inci ve Paskalyanın 
ilk günü okundu. Bu gazete 
o gün saat 18,30 da Kolar
çef üniversitesinin büyük sa
lonunda binlerce halk tara
fından dinlendi. Öteki şifahi 
lerde olduğu gibi bunda da 
gayet garib ve faideli maka
leler, her makalenin muhar
riri tarafından kendine mah
sus jestlerle okundu. Gaze· 
den sonra bir de karikatör 
gosterildt ve bir de monulog 
söylendi. 

Doktor Görğe Taşhç'ın 

dahili siyaset hakkındaki 

makalesi Yuguslavyanın iş 
işlerinin durumunu tasvir etti. 

Gazetecilerden Maksim'in 
makalesi pamuk ticaretine 
daır idi. Todoriviçin maka
lesi sanyii nefise himmetini 
gösteriyordu. Üniversite pro
tesörlerinden Stanoviçinki bi 
yoljiye dair idi. Profesör 
prediminki de Yugoslavya 
muhacirleri başlığı altında 

yurddan uzaklaşan Hırvatları 
tasvir ediyordu. 

Sermayemi 
İşletmek 
• 
istiyorum •• 
Ortak olmak veya karlı 

bir işi devir almak suretiyle 
sermayemi işletmek istiyo
rum. Elvirişli teklifi olanlar 

• (Halkın Sesi) idarehanesinde 
(A. K) rumuzlarına hitaben 
mektub göndermeleri. 10-1 

de ... Rica ederim. Çapuk ------------------------------------
) ............................................................................ . söy eyiniz. 

bn~:~~~·;unu:·r~~:01 bat:~ f GözÜMÜZE CARP AN YAZILAR 1 
sının idam edilmemiş ve ha- : ' : 
la bağ olduğunu birden bire .................................... ••••<>++ .. •••••••• .. •••••••• .. •••••••••••• 
söylemek dogvru oımıyacaktı. Gu··vercı·nıere ı evladı gibi sevdiği atının çöl- ı larının muvaffakiyetini rüzde 

de birdenbire ölmesiyle duy- tlli nisbetinde olsun temin Ve: 

A,,. b•d duğu teessüre dayanamayıb eden atlar hali harpteki bir 
- Cemil beyi biliyorsunuz l e yan·başında can vermek su- ordunun ağırlığını cephelere 

değil mi? Dedim. Babanızla WiRl:.:111 ransızlar, umumi harp- retile sevgisini ve bağlılığını taşımak hususunda feragat 
berabe. mi.mim te, ordunun muhabere ispat etmişti. gösteren katırlar güveı cin-

- Evet. Babamla beraber hizmetinde iş görürken mahv Bu masal benim çocuk lerden daha mı az hizmet 
idam edilmiş idi. olan 20000 güvercin namına ruhumu n üzerinde çok etmişlerdir? Bunlara gösteri-

- Pekala. Cemil beyin bir anıt dikmiştir. derin bir tesir bıraktı ve 0 len kadirşinaslık onlardan 
hala sağ olduğunu size söy- Bu kadırşinaslık insanların .. b ·· d" b h diriğ edilsin? 
1 gun ugun ur, azı ayvan- Anlaşılıyor ki, güvercinlere 
ersem... yüzlerini ağırtacak bir mahi lara karşı muhabbet ve hatta b ı b 

_ Ne?. Ne dediniz?. Ce- d b öy e ir imtiyaz temin eden 
yettedir. Zira öte en eri, neden gizleyeyim? hürmet meziyet, bunların zarif ve 

mil bey idamdan kurtulmuş.. bizler, canla başla uğuru- beslerim. sevimli ve nihayet kuş olma-
Hayır .. İdamdan kurtarılmış muzda feda olan gayri mah- Onun içindir ki Fransız- }arından başka bir şey de· 
mı? • liikata karşı nankör davranırız larm bu kadirşinaslığı beni ğildir. 

Evet .. Çocukluğumda, bilmem mütehassıs etti. Yalnız bu Sempati ve antipati mese-
- Bundan bana ne?. hangi bir Fransız kıraatında minnettarlığı neden yalnız ltsi insanların minnet duy-
- Yani.. Demek istiyo- bir Arap serdarının hikaye- güvercinlere basrolunduğunu gularina bile hakim oluyor! 

rum ki belki babanız Ömer sini okumuştum. B.u serdar anlıyamadım. Süvari hücum· E. Talu (Son Posta) 

İZMİRLİ 
BİR KIZ 

SEVDİM! 
Aşk, lztırab, Heyecan Romanı 

Yazan: SABAH 

Leyla, onun sözlerine hiç 
cevab vermiyordu. Kalktı, 

hasta yavrusunu yatırmak 
için odadan çıktı. 

- Dur ! Dedi, nereye .. 
- Hastada .. Bu saata ka· 

dar uyuyamadı.. Yatıraca· 

ğım .. 
- Sonra yatırırsın.. Otur 

biraz.. 120 lira verdik bu 
akmşam .. 

- Dün akşam yapdığınız 
kepazelik yüzünden kaybettim .. 

- Hangi kepazelik.. Kim 

Numara 75 

yaptı onu? .. 
- Sus.. Her kepazeliği 

yaparsın sonra da bana na
mus dersi verirsin değil mi? 

Çocuk birdenbire hopla· 
mış, tekrar haykırmağa baş
lamıştı. Bir türlü susmuyordu. 

- Sustur şu piçi ... 
Leyla, gözlerinde düğüm

lenen yaşlarla yavrusunu alıp 
odadan çıaacaktı. Serseri 
koca kalktı. Onu yakaladı. 

- Gitme diyorum sana ... 
Çocuğu elinden kaptı, oda

daki minderin üstüne koydu. 

- Şu prens hazretleri bir 
az şuracıkta oturuversin ... 

Leyla atıldı, viyak viyak, 
boğulacakmış gibi ağlıyan 
yavrusunu minderin üstünden 
kaptı. Göğsüne bastırdı. Ar· 
tık göz yaşlarını zaptedeme· 
mişti. Gözlerinden sızan sı
cak damlalar yavrucuğun 
mosmor yüzüne dökülüyordu. 

Bülend elinde kahve tep
sisiyle girdi. Leylayi hınçkı
rır bir vaziyette görünce: 

- Gene ne oluyor? 
Diyecek oldu. irfan par· 

ladı: 

- Susturun şu piçi ... Kafa 
ütüleyor artık ... 

Bülend: 
- Ne yapsın, nasıl sus· 

tursun.. Çocuk sancılanmış! 
Dedi. 
Boğazını sıkıversin. Sıka

rım şimdi boğazını .. 

Evde tüyler örpertici, kor
kunç bir bava esiyordu. İr· 
fan pek çılğm bir vaziyette 
idi. Aksi gibi yumurcak ta 

her an ve her saniye sesım 
biraz daha yükselterek ağ
lıyor, onun sinirlerini daha 
ziyade geriyordu. 

İrfan gözleri dönmüş bir 
halde birdenbire yerinden 
kalktı. Ley lanın üzerine sal· 
dırdı. Yavrucağı kaptığı gi
bi odanın bir tarafına fırla
tıverdi. 

Leyla ile Bülendin çığlık
ları bittikten sonra oda bir 
kaç dakika büyük bir sessiz
lik içinde kaldı.. Zavallı 
yavrucuk kundağile bir et 
külçesi halinde bir köşeye 
yığılmıştı. Leyla kundağın 
üzerine kapandı. Yavruda 
ne ses ne nefes vardı. Tı

kanmış kalmıştı. Leyla da 

Çırılçıul1k soyundu 

Ayının inine 
~irdi 

VE 

• 21 

• 26 NiSA~. pAt~li 
Izmir - Ode'!j 

Zafer okulu koru~•.~ 
tinin tertip ettiği Tarihi~ 
)erile meşhur Birgi fe ~ 
İlinin en güzel ve b(;İI' 
yaylası Bozdağ ve 
gezintisi. 

Fiyatlar : . . ıSOı t 
Birinci 175, ikıncı ~ 

çüncü 125, 3-10 yat ;J' 
da 1<i çocuklara 50 k 

Hareket saatları : '/.,;,_ 
İzmirden gidiş 7' ;;f.' 

den gidiş 7, 1 O, öde 
dönüş 18,30 dur, 

Bilet satış yerleri : ~ 
Hükümet karşısınd• ~ 

ci Ali Galib, Keıııe~• fi. 
mektepler kitaphane91

' ;ti 
meraıtında Hacı l-l•5'd,, 
Kemeraltında 62 N°· d• I 
lu lokantası, Eş.refpa~~ 
tüncü bay lsmaıl, J'ard~ 
da Fahrettinpaşa cad ,;I 
6 No. da Vatan g• ~ 
sahibi bay Hakkı, AlsaO~ 
aşçı bay Mehmet, Ş~~I 
altında No. 4 te ;.n, , 
zade bay Mehmet zade ~ 
kırcılarda alemdar ~"' 
Sırrı, Hırdavatçılarda od' 
de Öztürk manto eflı ,,., 
pazarında saraçlar ç•~,l 
5 t t .. t" ·· bay P • Jıl1 e u uncu teel 
Kerestecilerde Kere~ 
Bilal zade bay Sa~;b,fi 
tada No. 267 de . dl 

bay Zülfikar, ~e~l:k ~ 
millet pazarı. Tılkıl ... e 

Lale''"' 1 nesi bay Faik, .. bl1 
karşısında leblebıcı 

51 
him, Kilımciler çarfl 

0 5111•0•• 21 de çorapçı eaı• 
Saman iskelesinde Y ~ 
raathane tütüncil 

-·~ 
Italyaııı~bi' 

Fransa,1a yell• 
t~klifi 

Paris ~O - Atoı•• ti 
ajansından: Nev~0'!ob' 
gazetesin~n Parıl ,.y• 
ne göre ltalya fr•~, 
suretle yardıma b• .~ 

b'ld' . aoC • ğunu ı ırmış, ~ ted 
kabilinde zecrı .,tir· 
kaldırılmasını isteııı• 

Müdürlüğünden : it 
İzmirde Balçovada kain idarei hususiye vilayet5_;36: 

Lira icarı sabıklı ağa memnun ve mi l ilıcaları 1 • toad ~-/ 
binden itibaren Teşrini evvel 936 gayesine kadar eO ;l 
kiraya verilmek üzere 15·4-936 Tarihinden itif

8
: 1rf f 

936 Tarihine kadar 15 nün müddetle ve kapa 1 ıeri" /. 
artırmaya .çıkarılmıştir ... Ş:r~iti . öğr~nmek ist~Y:" ıoil''~ 
gün hıısusı hesaplar mudurıyetı vandat kalenıtP JIJI>'.;, 
ları isteklilerinde ihale günü olan 30 4-936 Perte

1 
t/e ı :., 

k a ı . ~ 
sabah saat 11 re kadar teklif mektuplarını ap eler• 
olarak vilayet daimi encümen kalemine tevdi etfll 
olunr. (1004) 

k.. eıiaıe "' t 
oracığa yığıldı kaldı. odanın bir oŞ ,Jıl'lJi-" 

* vermiştir. Kafası tb,ı 
" Dün ge~c" Aksarayda pan yavrucuk der /. 

tüyler örpertici bir facia ol- tür. ur" ~ ~ 
muştur. Yap '.ığımız tahkikata Bu esnada çoC dilf~tf 

si de bir köşeye t~ 
göre hadise şöyle cereyan bayılmıştır. s. i.r•ı. ~r'ti 
etmiştir : f~ ~ J 

tüyler örpertıcı olile P.;. Eskiden bir şirkette vez- d p 
nedar iken bir ihtilas suçile sızlatıcı ha ise b• ' ' 

şirketten çıkarılan ve kumarbaz 

1 

verilmiş katil b~if 1 .,~, 
lıkla geçinen İrfan isminde bir yakalanarak te"·ulı ti 1 

tir. Müdeiuınuı:ııı ·etil'• ·~ .~ adamın henüz kırk günlük toı•,. pPiı 
tine vazı'yet e eıi 

2 bir üveyi çocuğu vardır. Ço· Çocuğun aıııı fe 
cuk dün gece hastalanmış Leyla, göz yaşl•::r "'."'il) 
ve durmaksızın ağlamıştır. rıklar arasında ö"le"!'ff 

Gece yarısı bir kumarha- rimize şunları s ı ıt . j 

neden evine dönen ve kör _ Bilerek "~11til··" _,, 
kütük bir halde sarhoş olan öldürdü. Alçak beJJil• ,J. 
İrfan, evde üveyi çocuğunun Genç adaın. ti· N. 
vaveylası ile karşılaşınca, kahvesini içGJlf 1 ~ t1'i 
zaten bozuk olan asabı bir gazetenin şur••1tıı "' ~~ 
kat daha gerilmiştir. Kafası göz gezdirirke~ 

1
,.,,-,. 

dumanlı olan bu kumarbaz karşılaşır ka_.şı: lı / 
baba, çocuğun ağlamasına ve dehşet için e ctd' 
kızmış ve kundagı kapınca - Sonu 4 illl 



Elha::Z;;7if:1ı JV~~~~~adikk:ti~~i 
-. idaresinde Milli Kütüphane sineması )t 

(YOLCULARA KOLAYLIK) 
Güven, çabukluk, temizlik 

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

BUGÜN )t. I İzmir Şekerciler çarşısında 20 numardaki imalathanemi 
Büyük Gale müsameresi olarak >+ İzmir Suluhan civarında 1 numaraya naklettiğimden sayın 
işte dünyanm en büyük tenoru müşterilerimin sıparışlarını yeni adresime vermelerini sayğı-

8 • • • larımla bildiririm. 

ENJAMINO GJGLJ Güzel İzn1ir bisküvit fabrikası sahibi 

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

Emniyet, sür'at, temizlik bu garajın en euslı hassalarıdır. 
lşteen sevimli yıldız İstanbullu İsınail Hakkı 

·~~~~~~raı~k~~~~i~~~~ güzeli= !**'l't~'~'-l::~D:x0**$e*ôR*)ht *! Saç Başta 
Unutma benı· ~fi A. Kezı.&z:l.'"'41 Ton y ~ Yaloızbir süs değildir. Daha 

rr '" B ~ · I b l l l o- ~ önemli olarak sağlığımızla da 

~ll~d~n sonra en tatlı sesli BENJANINO GIGL! ~ :!j a :t~:ı~~~ı~Eıa~~ m~~:~~~sı:ıa ,.,ın )f. ilgilidir. Onun için onları 
b:ıuzık ve dünyanın en büyük tenorunun okudugw u >+ ]) . l k' . k l k b J+ korumak iki tarafh borçtur . 

........_ .. 1 k 1 u.. "'" Basmahane ıstasyonu rnrşısında ı Dıbe so m • aşın- \4 i S T E 
~ en guze şar ı ar " » .ı 30 1 1 · d b h t 8 d " > _____ ..;;.;;;...2.;~,;;..,;;?;,.;;,;.:;.;;,:.;:.:..., ________ >+ Y\ aa . sayı ı ev ve muayene ıanesm e sa a saa en » 
C - SEANS SAATLERİ - )t +< akşam saat 6 ya kadar hastalarını kabul eder. ~ f •t S S 
lf::ı:rte Pazar saat 13 de başlar )t « Müracaat eden hastalara yap"ılm Si lazımgelen sair « erı aç uyu 

··•~gu __ n 3, 5, 7, 9,15 de :tC ~ tablilat ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- 1j size bunu kolayca temin eder 
~~:V:'f:~'f:~~:\Cfi'lC~:\C~~~~~~ +( lara yap;lmacınıa cevaz görülen Poomotcraks muayene· >!• KEPEGI YOK EDER 

+( sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 

Atelyeınizde: -){~)$)$~~ "!=~ i ~ ~ ~~ ~ ~ ~ Ddöküln1enin Önüne 

A nan D t r Auostelin Geçer 

..._._.,.._iiiiiiiiiiiiim .. -.--.iiiiiİıiiiiiiiiiiiiiiliiiiıiiôiiiiiıiiiiıiilıliiıiııııiiiiiiıoiıııiİlııi__,-.-

~llSan 8asri elbise fabrikası 
• ili müracaat fabrika şubesi Arasta karşısı Alia Paşa 

caddesi No. 31 Tele. 00000 

ro To-E Gf ·H· 
flt. !<.LA\ tt 

H·f 
f 

~ Bedeli Nakdi Efr&J1dına 
~~eri elbiselerinizi sağlam temiz ve ucuz olmdk üzere 
~~ti H VSAN BASRt elbise fabrikasına diktirebiliısiniz, 
-.~ •tınıız son derece ucuzdur her halde ve mutlaka hiçbir 
lı.ı,~•~eseye uğramadan birkerre fabrikamızı ziyaret nıenfa-

~~n_d_ı_r. _____ ·------------------

~ içenler bilirler 

Son icadı oları Sıhhi AğızlıkJa 
Sigaranın nikotinini kamilen çe

ken Alman doktorlarından Profe
sör Doktor Apostelin sıhhi Ağız-
lıklara 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 
l\tağazasında binbir çeşit eşya var 

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

\i e~'cnizi, hayatınızın zevkini. sıhhatınızın i' surette korunmasını temin edecek ancalı 
.. iiksel, Kabadavı ve Billur Müşterilerine gösterdiği: kolaylık ve yaptığı 
'Cl}t ) d '/l Jl.•ı l tatlı n1uan1e)e ile 

ı arı ır. lYJl rvon ar herkesin sevgisini 
~~~~ı~~~~~ 'J kazanan 

lzmir Yüıı Mensucatı 
Türk A. Sirketinin 

Halkapınar l{urnaş Fabrikasının 
Mevsim dolayısiyle yeni çıkardığı kumaşlar : 

Sağlam 
Zarif 

Ve Ucuzdur 

~ 
[•] 
[•) 

1 
1 

kişesinden 21 inci 
tertib Tayyare pi· 
yango biletlerini 
almağı unutmayınız 

ğünkü: 

Milyonlar 
Kişesi 

~ bir çok yurddaşla
..,, rımızı fakrü zaru
I , retten kurtararak 
~ refah ve saadete 

~· Satış yed eri ~ kavuşturmuştur. 
~i 111t:i kordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. 1 
'ıtr Kemaleddin caddesinde Fahri Kandemir Oğlu 1 A D RE S: 

~ Keçeciler caddesi 134 numaralı 
~~~~~~~~ 

milyonlar k'şesi sahibi 
HAYRI AKDÖLEK 

SAÇLARI UZATIR 

M. Depo 
S. FER T 

Şifa 
Eczanesidir --------------..·---------

~~~~~~sa~~EEl!SEEEBEm 

~ TA yy ARE: TE~~~~N . 1 
E BU GUN R 

İ Königsmark 
~ m Elissa Landi . Pierre Fresnay - Jean Lodge - : Jean 
~ Maks . J. Yonel - J . Debucot:rt . Georges Prieur . 
~ Andre Dubssc gibi tanınmış Fransız artistlerinin tem-
~ sıl ettikleri büyük ve ince bir aşk romanı 
S Sarayların lçyüzü ·Taht ve Taç yüzünden yapılan 
~ Cinayetler 
~ AYRICA: 
~ FOl{S 
~ ( Türkçe sözlü ) i Dikkat: Bu film uzun olduğu için fu şekilde tertib edilmiştir, 
~ Hergün 14-16-18,30-19 
~ Cumartesi Pazar 12 de başlar. 

E~E~E~B~~~EEBSatim 



Hükumetin 
Ve ~1iJletin ~tisafiri 
Fransanın Cemiyeti Akva

ma memur heyeti azaların-

dan ve terb!ye mütahhassısı 
Madam Sellier Maloterre dün 
akşam şehrimize geldi. 

Madem hükğmetimizin mi
safiridir. Kendilerine mih
mandar olarak! Hariciye Ve
kaletinden bay Haydar gön
derilmiştir. Bu sayın misafir 
dört 11gün şehrimizde kala
caktır. Buradan İstanbula 
gidecektir. 

Umumi vilayet 
meclisinde 

Dünkü umumi vilayet mec
lisi toplantısında müzakere· 
ler esnasında memurların 

terfilerine dair olan mesele 
imkan dairesinde olmadığın· 
dan talik edildi. leare, zira
at ve baytar bütçeleri kabul 
edildi. 

1'tız ihracatımız 
Tuz ihracatımızı arttırmak 

için hükumet önemli tetbir
lere tevessül etmektedir. 

Yaş üzümleri 
Sesk çaraleri 

Yaş üzümlerimizi bozulma
dan sevk için Türkofis bpan 

yadan mantar tozlu variller
den nümune getirtmiştir. Bu 
variller alçkadarlara gösteri· 
lecek ve bunlardan · istifade 
yoJları aranılacaktır. 

Almanya 
Pamuk arıyor 

Son günlerde Almanyaya 
gönderdiğimiz 600 ton pamuk 
çok beğenilmiştir. Almanya 
bizden pa.nuk istiyor. 

Kıskançlık 
Hastahanesi 

- Baş tarafı 1 incide -

aşıklar uslanıyor, en kıskanç 
kadınlar sakinleşiyormuş .. 

Avrupa gazetelerinin ha
ber verdiklerine göre kıs
kançlık tedavisı şu şekilde 
yapılıyormuş: 

Her gün erken kalkmak. 
Kalkar kalkmaz bir bardak 
soğuk su içmek. Her sabah 
yarım sasa yürümek. Yemek
leri tuzsuz ve baharsız ola
rak yemek. Çok çalışmak. 
Bilhassa hisab ve hendese ile 
uğraşmaktadır. 

Bu usul sayesinde hasta
nede iki ay tedavi edilen 
Jfodison ismindeki kıskanç 
bir kadın gazetecilere de
miştir ki: 

- Ben eskiden kocamı 
herkesten her şeyden kıska
nırdım. Bütün hayatımız kıs
kançlık kavgalarile dolu ge:. 
çerdi.. Şimdi biç kıskançlık 
hissetmiyorum. Hatta koca
mın kolları arasında bir ka
dın görsem tüylerim ürper
mez... Vız gelir bana ... 
Doğrusu biz İzmirliler bu 

iıe şaştık. Bizim kıskançlığı
mız, böyle biraz tuzsuz, bi
bersiz yemekle, biraz riyazi
ye ile uğraşmakla geçer 
cinsinden değildir. 

Fransa - lngiltere anlaştı · 
Fakat Bu Anlaşmanın Metanetinden 

Emin Olmıyanlar Pek Çoktur 
Paris 20 (A.A) - Eksel

sior gazetesinin Cenevreden 
aldığı bir habere göre Mil
letler cemiyeti azasından biri 
İtalya - Habeş ihtilafında 
Fransa ile lngiltere arasında 
basıl olduğu bildirilen mu-

karenetin İnğilterenin Fran
saya karşı gösterdiği bir ne
zaket eserindan başka birşey 
olmadığını ve vaziyetin kat
iyen değişmediğini beyan 
etmiştir. 
Aynı gazetenin Cenevre 

muhabirine göre, Eden Fran
ıadan şu teminatı almıştır: 

1 - Fransa biç bir veç
hile IMilletler cemiyetinden 
çekilmiyecekir. 

2 - Fransa Milletler ce-

miyeti paktına sadık kalacak 
ve zecri tedbirleri tatbika 
devam edecektir. 

3 - İngiltereye Almanya 
ile müzakerede bulunmak 
ve Alman - Fransız teklifle
rini tetkik va batta icabında 
bir lngiliz planı hazırlamak 
için vakıt bırakmak • üzere 
Ren meselesinin tetkikinin 
tehirine Fransa muvafakat 
eylemektedir. 

Diğer taraftan Pol Boncour 
da Eden'den şu teminatı al
mıştır : 

1 - İtalyaya karşı tatbik 
edilmekte olan zecri tetbirler 
şiddetlendirilmiyecektir. 

2 - İngiltere Habeş ve 
Ren mes'elesiyle aynı za-

• 
lngiliz matbuatı neler yazıyor 
---- --------e::.= 

- Baştarafı 1 inci yüzde -· 
çünkü esasın doğru olduğu yeti kadrosu ve pakt çerçi-
ve nizamnamenin de şimdiye vesi dışında olduğu hakkın-
kadar hakiki olarak tetbik daki noktai nazarını reddet-
edildiği mütalaasındadır. 

Deyli Meyil, İtalyan Habeş 
harbinin bu kadar çabuk 
biteceğine İngiliz hükumeti
nin vektile inanmamış olma
sına teessüf etmekte ve İn
giliz milletinin diplomatların
dan tış fsiyasasını degiştir
melerini istemek zamanının 
artık gelmiş olduğunu yaz
maktadır. 

Moring Past gezetesi de 
Baldovinin beyanatini Millet
ler cemiyetinin kolektif ha
rekette tamamile akim kal
mış olduğunun bir itirafıdır. 

Demektidir. 
İTALYA ULUSLAR SOS
YETESİNDE KENDiNİ 

NASIL MÜDAFAA 
EDiYOR? 

Cenevre 20 (A.A) - Ra
porunu okuduktan sonra bay 
Dekadarlaga 13 ler \comitesi 
reisi sıfatile ilave edeceği 
birşey olmadığını söylemiştir. 
Görüşmeleri açan Milletler 
Cemiyeti konseyi başkanı 

İtalya - Habeşistan delege
lerine söz vermiştir. Bunun 
üzerine Baron Aloizi ezcümle 
şunları söylemiştir: 

Bu çok nazik ve Avrupa 
politikası için belki çok teh • 
likeli şu sıralarda mes'uliyet
leri kat'i olaram tesbit etmek 
lazımdır. En önce şunu kay
detmek isterim ki hiç bir 
hükumet İtalyanın gösterdiği 
hüsnüniyeti göstermiş değidir. 
ltalya, hakkı verilmediği 
zaman bile milletler cemiye
tinden çıkmamıştır. İtalya 
hühümeti görüşmelerden ka
çınmamış ve sulh müzakere· 
lerine girişmek hakkındaki 
teklifi büyük bir samimiyetle 
kabul etmiştit. Baron Aloizi 
bundan sonra müzakereler 
için intibah edilecek usul 
hakkında İtalya hükümetinin 
noktainazarını izah etmiştir. 

Bay Aloizi alakadar taraf
lar arasında yapılacak mü
zakerelerin Milletler Cemi-

miştir. 

İtalyan hükumeti bu mes
elede Milletler Cemiyetiuin 
hariç tutnlmasını istememiş, 

bilakis ona kaytsız, şartsız 
rol vermiştir. 

İtalyan hükumeti Teşrinev
velde yaptığı gibi başka 

maddelerin arasından seçil
miş bir maddenin değil bü
tün paktın ve bütün madde
lerin tamamiyle tatbikini is

temektedir. İtalyan hükumeti 
yalnı7. paktın tamamına tat
biki değil fakat ayni zaman· 
da bu paktın kuruluşundaki 

fikir tehtında tatbikini arzu 
etmektedir.iBu fikir ise usül 
bakımından adalete hürmet 

tarihinin katılaşmış bir for· 
mül olarak değil insani kültürün 
dinamik Foksijonik olarak 

ve canlı bir şekilde idraki
dir. Bay Aloizi bu hususta 
şunları söylemişti: Bu Diyo

mizin sayesinde bugün Af
rikada yeni kıymetler yara
tılmış bulunmaktadır. Ve bu 

kıymetlere ehemmiyet ver· 
memek bundan sonra imkan
sız olacaktır. 

İtalya birkaç ay içinde Af
rikada medeniyet eserleri 
yaratmağa muvaffak olmuş-

tur. İtalya dört bin kilomet
relik yol, 50 hastahane, bir 
çok mektep, yapmış, esareti 

kaldırmış, on dört yaşından 
aşağı olan çocuların çalıştır-

masını men etmiştir. Askeri 
muzafferiyetimizin değerli 

delili bunlardır. 

Elhamrada 
23 Nisan 936 Perşembe 

gününden itibaren Aşk, ma · 
cera, heyecan ve dehşet dolu 
senenin büyük ve esrarengiz 
filmi KAN LEKESi Türkçe 
sözlü bu gün ve yarın son 
defa olarak dünyanın en bü
yük tenoru Bejamino Gigli, 

UNUTMA BENİ 

\ 
manda meşgul olacaktır. 

3 - İtalyan - Habeş me
selesi müstemleke kadrosu 
içinde hal ve tesviye edilmek 
üzere lngiltere ve Fransa 
sıkı bir tarzda teşriki mesai 
edeceklerdir. 

Pol Boncour ile Edenin 
dün müşterek bir beyanat 
ve bugünkü vaziyeti değiş
tirmiyen bazı karar suretleri 
hazırlamış oldukları söylen
mektedir. 

Paris 20 (Radyo) • - " Ek
selsior ,, gazetesinin fikrince 
13 J%r komitesinin hiçbir ka 
rar almayıb işi bugün topl:ı-
nacacak olan Uluslar Sosye
tesi konseyine bırakması Ce 
nevrede gerginliği artırabi
lecek gibidir. 

Polon yada 
kanlı bir sahne 

Varşova 20 - Havas ajan
ıından: 

Livavda büyük ihtilal oldu, 
Bunun sebebi de işsizlerden 
öldürülen birisinin cenaze 
merasimidir. Bu öldürme ev
velki gün polis ile işsizler 
arasında baş gösteren bir 
müsademede vukua gelmiştir. 
Polis halkın üzerine ateş 
mecburiyetinde kaldı. Bugün 
şehrin bazı yerlerinde tel 
örğüler çekilmiştir. Ölü ve 
yaralıların sayısı pek çoktur. 
Resmiğ tebliğ yapılmamıştır. 
Mayısın birinci günü mera
simi yaklaştığından polis bu 
münasibetle şimdiden birçok 
kimseleri tevkif lüzumu kar
şısında kalmıştır. 

---·--"'!lfu---
Italya Barış 
Masasına 

i\dis-1\babavı aldıktan 
.t 

sonra yalnız Habeş]e 
karşı karşıya 
otururn1uş ! 

İstanbul 20 - Muhtelif 
radyo ve telgraf haberlerinin 
hulasasına göre İtalyan mu· 
rahhasları Cenevrede son 
sözlerini söylemişlerdir. De
mişlerdir ki: 

" Biz Adis-Ababayı aldık
tan sonra yalnıs Habeş im
paratoru ile kaı şı karşıya 
sulh masasına ve galib ve 
mağiiib sıfatile oturabiliriz. 
Arada üçüncü bir tavassut 
kabul etmeyiz. Müzakere 
devam ederken harb dur-
maz. ,, 

Iuek kozası 
fiatları 

Sofya 20 - Monopol ida
resi ipek böceği kozalarını 
almağa başladı. Bunlardan 
Edirne tohumu olanların bi
rinci nevine 48, ikincisine 33 
üçüncüsü 28 leva bedel 
verilecektir. Beyaz kozaların 
birincisine 43, ikincisine 29 
üçüncüsüne 24 leva kımct 
kesilmiştir. 

lskeletlet 
Kuyu sa_ 

Yazan: MARSEL ALLEN - ~ 

Kasayı suların dibinden çıkarmak ç.ok 
uzun sürn1üştür 

Biraz sonra, vaziyet yeni : sına hiç imkan yoktu. BU0
1111 

bir safhaya girdi: Sasanın ı için ihtiyarın cesedini k~ 
himayesine memur olan de- mak üzere bir de tabut ı-
tektifJer ve zabıta memurla- tirilmişti. .-1 
rının akılları başına gelmişti. Banka müdürü, ulll eJiır' 
Bunlar bir iş yapiyormuş gibi sükut ve matem içinde. _1.., 

bir taraftan bir tarafa koşu- de anahtar olduğu ~-
yorlaı-, havaya silah atıyor- kasaya doğru ilerledi. jfl 
lardı. Hadisa mahalinde b• 
. Vaziyet aşikardı ! Kaplan bulunanlar, ihtiyar ve f~ 
çetesi bu hadisei büyük bir kar zabıta memurun~ ot 
ustalık ile hazırlamış ve bü- kadar fici şekilde öldiii" 
yük bir cesaretle tatbik et- düşünüyorlardı.f afi 
mişti. Bunun içın, köprünün Banka direktörü, anabt fi 
iki tarafına zabıta kordonu kasanın kilidine soktu 
kondu ve köprü üzerinde çevirdi. Büyük ve çelik k•• 
bulunan halın bir tarafa git- pak açıldı. 
melerine meydan verilmedi; Fakat hayret ... Kasa bO" 
zabıta: boştu. Rudun cesedi yrktıl-' 

- Çetenin bir kaç elema- - 5 -
nım bu defa muhakkak elde Lüsyen iş başındı\. 
ettik, demektir!. Dedi! Vakit epeyce ilerleoıit •: .. 

Bu aralık mühim bir zabı- tık karanlık ortalığı baslll 
ta kuvveti daha hadise yeri- ğa başlamıştı. t 
ne geldi. Zabıta vakıa, vazi- Klerin kaçırıldığını babe 
yete hakimdi; fakat ortada almıştı. 

mühim bir r.etice vardı: Kap- DaJğın, yabud çok d~ıo:: 
lan çetesi, zabıtaya en ağır celi bir halde yoldan ıJer .. 
bir darbeyi vurmuş fakat yordu. Birden, eski ve ~ 
ortada çeteden cansız bir rapça bir kapı önünde, Ol~" 
cesetten başka bir şey hı- haniki bir halde, adeta ib:: 
rakmamıştı. yarsız olarak durdu. Pek eO 

Lüsyen bir deli gibi ol" sa bir zaman düşündükl &-
muştu. Büyük para kasası sonra kararını verdi; e~r• el 
içinde bülunan babası Leon nı dikkatle tetkik ettıkaltda
Rud artık muhakkak ölmüştü. sonra bu kapıdan içeri d • 

Kamyon kendi ağırlığmdan Önüne dar ve ahşab bft 
başka, büyük çelik kasanın merdiven çıktı. Üçüncü ~ 
ağırlığı ile nehrin sularının samağa kadar çıktı; bur•~ e 
dibinde bulunuyordu. karanlık bir dehlize geçti~. 

Kasayı suların dibinden bir kapı gnünde durd 
çıkarmak çok uzun Eürdü, Kapıya iki hafif fiske vurd: 
çok zahmetli oldu. İçeriden kuvvetli bir • 

Nihayet dalğıçlar, tahlisiye duyuldu ve: 
vasıtaları sayesinde ağır ka- - Kimdir orada ? Dedi· 
sa çıkarıldı. - Ben, aç, Hanrı ! 

ef•' Banka direktörü zaten ha- - Ne şayanı hayret t .... 
dise yerinde hazır bulunu- Siz, Mösyö Lüsyen siz oıifl 
yordu; kasa içinde saatlerce niz ? .. 
kalmış olan ihtiyar zabıta Kapı hemen açıldı; k•":, 
memurunun artık ölügüne nın eşiğinde gneç bir zab~it 
şüphe yoktu. Kapalı bir ka- memuru göründu, elinde 
sa içinde ve suların dibinde petrol lambası vardı. ) 
bir insanın 36 saat yaşama- (Arkası 9~ .............................. . .................. . 
Alman Yahu-

dilerinden 
ı 00 bin kisi Flistine .. 

Y erlestirilivor 
~ .... 

Londra - Stefani Ajan· 
sından: 

Flistin sabık valisi Sir 
Hervet Samuel Flistine yüz 
bin Alman Y ahudisi iskan 
etmek teşebbüsünde bulun
muştur. Bu babtaki teşebbüs 
bütün Britanya imparatorlu
ğunda hüsnükabul görmüş
tür. Sir Samuel bu iş için 
milyon İngiliz lirası lazım ol
duğunu söylemiştir. 

Amerika Y ahndileri der
hal 2 milyon lira temin et· 
mişlerdir. Yarım milyonu da 
Londradaki üç Yahudi ban-
kası verecektir, geri kalanı 
için de serbest ianeye ihti-
yaç vardır. 

Mısırda 
Yeni ihranılar ~çıldı 
İstanbul 20 - Royterden: 

Kahireden bildirildiğine gö
re profesör Hasan bir yeni 
ihram daha keşfetti. Bununla 

Belgrad 
Kabristanı 

Progda gazetesinden.: deO 
Belgrad kabristanı cıd diP 

güzel bir plan üzere t~r d• 
edim iş mezarhktao zıy• eli• 
bir parktır. Belgrad bele • 

d'" fP 
ydsi bu mezarlığı ınad 1 tıl 
manevi az geliyor. çno .. 
Belgrad büyüdü bir gü? ::,p 
lecek ki bu kabristan 11 )ııP" 
etmiyecektir. Çünkü bU. d• 

ristanın planı da, oıedhal1 
fY' 

meyithanesi de Yugosl• t 
paytahtına layık göriilOY

0 U" 
Bunun içindir ki iki I~ 

yon dinar sarfile oıez•.' J ,ıı 
planı, yarım milyon dı0~1,a 
mezarlığın ( Abide ) k• .,ıo 
iki milyon dinarla altı sal~,_ 
bir meyit haneyi ~e~iJef 
yapmağı karartaştış ote 
yıkmağa başlamıştır. / 
........ ~ ..,. -~~ 0111" 
profesörün keşifler• ~ç blf 
yor. Son açtığı kabır·ddit• 
bin sene evvelisine 81 ıİ'" 
Bu ihramın içi kıroı• ~etit• 
yah resimlerle süslen,!!!---
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