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Sahib, Neşriyat Amiri ve 

Başmuharriri 

SIRRI SANLI 
İdarehane: İzmirde Birinci 

Beyler Sokağında 

(Halkın Sesi) Matbaasında 
Basılmıştır 

Geçmiyen yazı geri verilmez 

'nparator bir baskında 17 ltalyan tayyaresini yakt 
$1\'~ 
~L DURUM: 

Sulh.. .d. d .... 
~ ~~'. e!~~ ç!k ~:!~ir !ı!:1!a?ıe~i. M. 
~e lll'U·vın Almanyamn silahlanması üzerine lngiltere
~'1~111 1 lllüdafaa kuvvetlerini artırmak mecbJriyetinde 
~ h\lİ lbaalesef henüz harbı durduracak müessir bir teş· 
~k, \ltılbadığım, sulh ümidlerinin gittikce azaldığını, 
l~er •e Japonya iştirak etmedikleri için ltalyaya zecri 
~tiı. d tatbik edilemediğini söylemiştir. Bundan sonra 
ifa~ &ı, eıniıtir ki : 
l~· Edeni ltalyan aleytarhğiylc itham edenler vardır 
~ k.~~un ~akib ettiği siyaset şahst değildir, tamamile 
~"'ete •~esınin siyasetidir. İtalyaya karşı takib ettimiz 
L'~ llt~ebnce, bunun yegane sebebi İtalyanın Cemiyeti 
~t ;•kı ihlal etmiş olmasıdır." ,, 
~ . dir, Ç~Şvekilinin bu ümidsiz sözleri boşuna sarf edilmiş 
·tik, ltf U~kü İtalya hiçbir dt vlete danışmadan açtığı 
l~Çbı trıle bugzo elde ettiği birkaç zafere güvenerek 
~ta.r devlete hesab vermeğe Jüzum bile hissetmeden 
t~kı_ ~k ~aptığı su~h tekliflerinde Habeşistauı kamilen 
~ Cib11r 

1 tıf~ etmiyerek İngiltereyi Tana gölü ve Fransayı 
~-' 1denuryolları cihetinden endişeye düşürecek bazı 

~~ti~ ıklarda da bulunmaktan çekinmiyor. Bu böyle 
t.:~eti ~u en çok salahiyettar devlet ricalinin Milletler 

" tld rı '°il sulh için bir şifa beklemelerine hayret etme
. .' oy~ gemiyor. Milletler Cemiyeti kurumu bugün mil· 

lllak, avutmak için bil~ işe yarayan bir kurum 'il •r~ı~ iuanmıyan ne bir millet ne bir ferd kalmıştır. 
. 'lllh ~ ıçındit ki biz de Baldovinin sözlerini tekrar ede· 
'lııt UIJıidinin giln geçtikçe suya düştüğünü hatırlatmağı 

ta bir hareket saymıyoruruz. · 
a 000000000000000 

h~'<RAMDA YAPILACAK MAÇLAR 
~ =--------------•.oo••~~~~~~~-

•ldşehir Demirsporu bu 

~'~!.!~~~İ~,İ~: !ı~!~!ı!~e i· 
• 11 Yazdığımız Orta kinci devre Jiklerinde ıyı 

~eı. .• Şaınpiyonu Eskişe- netice alan f zmir Demirspo-
~ .... ,.p 

2o ~ilk or takımı bu ak- ru 25 Nisan Cumartesi gü· 
ılQ d •ra ekspresile sa· nü Eskişehir Demirsporule 

~'llııd a Basmahane is· karşılaşacaktırki pu maçta 
' llaitı il hulunacaklard1r. İzmir ve Eskişehir Demir-

t\ttttor)u gençlerin eyi sporları arasındaki derece 
e~ t karşılanması dü- farkını meydana koyacağı 

.'dil1tt·Şehir bandosu te· iği için çok ehemmiyetlidir. 
td·ı1' ve istasyonda 26 Nisan Pazar günü son 

J_ ı illi t' y ~ St. f ır. arın Al- maçını Altay'la yapacak o· 
16, 

30
dYomunda ilk ma- lan Eskişehir Demirsporunun 

. ltla da Alhnordu bu maçta alacağı neticeyi 
" Yapacak olan Es- ancak yarinki maçtan sonra 

aL Ut ' 
~C\.. lbırspor takımı· tesbite imkan hasıl olacak-

. bit :• netice pek bü· tır. Saha gişderi yarın saat 
' Jt trakla beklenmek- 12 den itbaren açık bulun-
~ :;•nç mahiyetinde durulrarak tahacüme meydan 

!\ f;'thlln~n hakemliğini verilmiyecektir. Eskişehir De-
~ 1111 Yapacaktır. mirsporlu misafirlerimize hoş 
~anlarda kuvetli geldin deriz. 

t ........................................ .. 
~tteki ölülerle konuşan 

' 1!_ yaşında bir kız .. 
~Q 0000~~~~~-

lı tce: MELEKLERLE BiRLiKTE EViNE 
\~'tea GiDiP GELiYORMUŞ .. 
,, Otro gazetesin· ı niden gördüğünü söylemiş, 
\.'t~dll•tur: bu mesele etrafında yeni ,, 2; Çar Trayan 50• yeni tafsilat da vermiştir. 
\;t b,b lluınaralı evde, Nihayet dördüncü gece kı· S"1 ll •sının yananda zın anası ve babası uyanık 
\ '11 lt . Yaşıııdakı Maki· kalarak kızı tarassud etnie-
\ ~~~ t~•ulka adlı bir kız ğe karar vermişlerdir. Tam 
~~~ b,b Ykudan kalkınca gece yarısında, saat 12 de 
~ ~i, bilaına bir melek de kız kal'4:mış, oturmuş, 
~' '"-'et u ıneleğin onu uykuda bir takım dualar 
~' t~ıa, e götüreüğünü, okumuş, ondan sonra abuk 
~1~)1e~~t~iizüne indir· sabuk söylenmeğe başlamış 
\."' b lhr. Ana ve vücudu da takallüs etmiştir. 
'' it ltı:nu~ . bir rüya Ana baba kızlarına uyandır-
~\ ile ' •oylıyerek rü· mağa ne kadar çalışmışlar-
~ deınek olduğu- sa muvaffak olamamışlardır. 
~:tınişlerdir. Ancak şafak zamanında 

llc:G sabah Ha· kız uyaumış ve gene ahrette 
•e tbretleri ye· -Sonu 4 üncü sayfada-

imparator A~is-Ababa Yolunda Aşk, oara ve 
kan 

~~~~~~~~~~··~~~~~~~~~~ 

,/ta/yanlar aldık, Habe~ler . ···-·--
23 yaşında bir çoban 
kadının başından 

geçenler 
• 
ı e vermedik diyorlar Sofyanın Bunuvo köyünde 

korkunç bir facıa olmuş bir 
çoban kadın tecavüze uğra· 
mış ve işkene gördilkten 
sonra dağ başında bulunmuş 
tur. Hadise şöyle olmuıtur: 

Habeşler Italyan dümdarlarına hücüm ettiler 
Desiyede 17 tavyare yaktılar ölü ve yaralı var 

DESSİYE'DEN BİR GÖRÜNÜŞ 
Adis·Ababa l'.tl (A.A) ·- men hemen üçte biri son 

Adis-Ababada hükumet ta· günlerde şehirden gitmiştir. 
rafından dıvarlara yapıştırı- Ecnebiler k4milen elçilikle·· 
lan tebliğlerde İtalyanların rine iltica etmişlerdir. İngiliz 
işgal ettikleri iddiası hilafı· elçiliği etrafında kazılan si-
na olarak hükumetin Siyola- perler ve konulan tel örğü-
mada Anyober, Purrailu, lerle bir müstahkem mevkie 
Hauach, Harar, Afdem Ci· benzemektedir. 
cika ve Sasnolun şehirlerile İMPARATOR ADİS-ABABA 
muntazaman telsiz mubabe- YOLUNDA 
ratında bulunduğu bildiril- Londra 21 ( A.A ) - En 
mektedir. Şehir halkımn he- son alınan haberlere göre, 

•••••••••••••••••••••••••• 0 ........................... . 

IZMIR GENÇLIGININ HARARETLE BEKLEDIGI 
~~~~~~~~~~oo~~~~~~~~~~ 

1Türk Kuşu 

1 

Habeş kıtaatı İtalyanların 
Adis-Ababa üzerine yürüyüş· 
lerini durdurmak için mevzi 
almış bulunmaktad11. Diğer 

taraftan İmparatorun da Des 
siye ile İtalyan muvasalatını 
kesmek için dağlarda mühim 
kuvvetler tahşid ettiği bildi-
rilmektedir . 

23 yaşında bir genç kadın 
olan çoban Çana bir gün 
köy civarında koyunlarını 
otlatırken ayni köyden Lukau 
isnimde bir gencin taarru· 

zuna uğramıştır. 
Genç hem kadına taarruz 

etmek hem de kadının pa· 
ralarını almak istiyor . 
Kakından mukavemet gö

ren Lulan derhal biçağını 
çekerek kadını 7 m~htelif 
yerinden yaralıyarak ııken· 
ce yaptıktan sonra kaçmıştır. 

Kadının feryadı üzerine 
yetişen köylüler kadını, ~e
di yerinden yaralı, baygın 
ve kanlar içinde bulmuşlardır. 

Biraz sonra cani tutulmuı 
ve tahkikata başlanmııtır. 

İtalyan bava kuvvetleri 
Adis - Ababanae şimalinde 
Selise mıntakasını şidetle 
bombardıman etmektedir. BAY AVNi 

Ogadende General Gras• Vilayet mektubculuk kale· 
yani ileri hareketine devam mi katibliğine Ç!'~a~k~e 

Şehrimizde de bir ŞUbe açıyor, ederek SCJSahaneyi işgal et- metubçuluk bat katıbı b Y 
- Sonu 4 üncüde - ı Avni tayin edilmiştir. 

talimlere 1 Mayısta başlanıyor '11!'*'.-.-=llli::i·za:1rw1:m• 

M~~~=~iraçJ:::kt~uş~' ;.::~ ı ~ü:şu~= ~~~7;~iş~'.' teşekkül HALKIN SESİ HAKKIN SESiDiR 
Motörsüz ve paraşütçülük --------0000 Kuşunun ,, İzmir şubesinde 

şimdiden aza kaydına baş
lanmıştır. Küdsi gayelerle 

kurulan ve halkımızın feda-

üzerinde çalışan Ankara Emlak f iatlerİ 
Türkkuşu büyük m vaffakit-
ler göstediktek sonra İstan- n nkaradan gelen bir telgraf haberi, Maliye bakanı 
bul, fzmir, Adana, ve Bursa ~ Fuad Ağralı'nın emlak fiatlerinin düşüş~ hakkında 

karlığına dayanarak azzaman· gibi büyük vilayetlerde de Kamutayda iıahat verdiğini bildiriyordu. Malıye ~~~anı, 
da büyük işler başaran aava birer şube açmağa karar saylav Keresteciyan tarafından verilen takrire verdıgı ce· 
kurumu Türk gençliğine tay- vermişti, aldığımız malumata vabda, emlak fiatlerinin iktisadi meseleler yüzünden dilttii· 
yareciliğin aşkını aşılamak göre şehrimizdeki Türkkuşu ğünü, bu düşmede borçla •!>artman yap~anın da .. ımll 
ve yarının tayyarecilerini 1 Mazısta açılacaktır. olduğunu, Fransada da emlik fiatlarının duşkiln olduguou 
yetiştirmek kastile " Türk Şehrimiz için sıparış edi· söylemiştir. . .• 

ooooooooooooooooooooooooooaooooooooooooooo Gayri menkul fiatlerinin düşüşü milli servetımızı ... ç?k ya· 
Resimli Dünya Hadiseleri kından aıadarar ettiğinden ve bu vaziyet en saıahıyettar 

Alman itfaiyesi Berlinde pek büyük zararları mucib olan 
bir yanıup bastırırken 

bir ağız tarafından da tekrar edildiği için hiç ~l~aua 
emlak fiatlerini daha ziyade düşllrmemek ve bu mıllı ser· 
vetlerimizin değerini mukul bir ~ade tutm~k lazım. gel~'·: 
Çünkü emlak sahipleri vergi ve sıgorta, tamır ve saıre gıbı 
birçok külfetlere mukebil iratlarının, yatırdıkları paranın 
faizini dahi çıkamadığını görecek olurlarsa bu gayri menkul· 
leri ellerinden çıkarmağa başlıyacaklar, bu yüzden emlik 
fiatleri bir kat daha düşcektir. Bu suretle imare muhtaç 
olan şehirde ğöze batacak bir inşaat durğunluğu da baş 
gösterecektır ... 

Emlak fiatleri neden düşmüştür? Bunun iktisadi ıebeb ve 
amilleri salahiyettar makamlarca kolayca tesbit edileceğine 
göre. hükumetimiz bu hususta lazım gelen tedbirleri alacağı 
muhakkaktır. 

Halkımız bu tedbirleıin alınmasını rsabırıızlıkla bekliyor. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 



Salall• 2 ( Hallma Sul , 

• Ayni gecede 2 
kızın naşin~ 
dalgalar . attı 

HARB 
Sona n11 varıyor? 
Londra 21 ( Radyo ) -

Mornink Postası bu başlık 
altında yazdığı bir makale 
ezcümle diyorki : 

!Garip hidis~ 
t- ........ --~ 

Osmanlıllmparatorluğunun 
Kalbigahında Yazan:~.3~~Ncls 

1 Kral taç 

1 Kra~!r.i~~:~rd gr 
Sofya - Vaı na limanında 

Leyla - Hakkı aşk dalgası, biran için Yavuza 
suikasd işini unutturdu! 

dalğaların kenera attığı bir 
kız cesedi bulundu. Cesedin 
ebisesinin cebinde bulunan 
evraktet katlin sebebi anla
şıldı. T ah ki katı işgal etme
mek için katlin sebebi gizli 
tutuluyor. 

Harb silahla bitmezden 
evvel ltalya aleyhinde zecri 
tedbirlerin şiddetlenmesile 
bitmesi evladır. Deyli Meyi 
gazeteşide: ltalyanlar Adis
Ababa kapısındadır. Artık 
tedbir zamanı geçmiştir. 

Uluslar sosyetesinin ltalyaya 
yaptığı teklifin ehemmiyeti 
kalmamıştır. Bu zecri ted
birler artık kaldırılmalıdır. 
lngiltere harici siyasetine 
yeni bir düzen vermelidir. 
Niyos Kironikil gazetesi ise: 

Leyli, ayni heyecan içinde: 
- Yarın saat beşte, öğ

leden sonra geleceğim. Dedi, 
sade sizden haber almak için 
değil, fakat size henüz söy
lememiş olduğum şeyleri 
söyelemek için geleceğim. 
Kin ve g~rezimi hakh göste
recek şeyleri sizede öğrete
ceğim. Leylanın hava üzerine 
hareket etmediğini sizde 
anlıyacaksını~. 

Bana gelin diyorlar; dal
dan, dala, çiÇekten çiçeğe 
konar, sebatsız bir kadın di
yorlar.. Ne kadar yanlış .. 
lstiyen irzu ettiğini söyliye
bilir. Fartiitr sizin böyle bir 
zanda bulühmanızı istiyorum. 

Bunun için size her şeyi 
söyliyeceğim. Yarın, öğleden 
.sonra beni beşte bekleyiniz. 
Allaha ısmarladık. 

Annesile birlikte kalktılar, 
gitmeğe hazırlandılar. Ken
dilerini kapıya kadar teşi 
ettim ve Ömer paşanın ihti
yar karısına : 

- Beni sık ziyaretiniz na· 
zarı dikkati celbedect:ktir. 
Soran olursa, yahud siz sıra 
düıtükçe Yan yada size aid 
bir çiftlik meselesi hasebile 
beni sık · sık ziyaret ettiğinizi 
söyleyiniz! dedim. 

işin '..bir tuhaf cephesi ha
sıl oldu: . Bunlar giderken 
zevcem de ziyaretlerinden 
birisinden dönüyordu. İki 
kadını teşyi ettiğimi görmüş
tü. Leylinın güzelliği de ka
bili inkar değildi. 

Yukarı çıktığım vakit zev
cem: 

- Bu kadınlarla bu kadar 
sıkı alakana şaşıyorum, doğ
rusu ! Dedi. 

- Canım.. Dedim, bir 
defa bizim işler malum. Yan
ya, Makidonyadan buralarda 
kalmış ve bizim taraflarda 
çok mal bırakmış Arnavudlar 
vardır.Bu iki kadında onlar
dan. Yan yada bir çiflikleri 
var. Sende bilirsin Durahanri 
[ Turban ] çifliği.. Bu çiflik 
bu kadınlarındır. Bunun için 
benden Bir kolaylık istiyor
lar .. 

- Ya ... Demek bu zaval
lılar, Ömer paşanın asılma-

sından sonra bu kaybolmuş 
çiftliğini elde etmek istiyor-
lar. Ne kadar yazık.. Sen 
istersen, bu çiftliği temin 
edersin .. 

Bir dakika evvel kıskanç
lık gösteren zevcl"m, birden 
bire en kuvvetli bir merha-
met hissinin tesiri altında 
kalmıştı. Kadın ruhu! .. 

Yemek hazırlanıncıya ka
dar bu Hakkı, Leyli muam
ması iyi bir şekilde hal ;a-
resi aramakla vakit geçirdim. 
Her iki tarafta ayni derece
de acınacak halde idiler. 

Leylayı azami derecede 
sevindirmek elimde idi. Ba
basının sağ olduğu haberi 
onun için en büyük bir müj
de olacaktı. 
Fakat asıl maksadım; Hak

kıyı da mes'ud etmekti.. 
Leylayi sevindirirken, Hak-
kın da vaziyetini düzeltmek, 
daha doğrusu iki genci bir-
leştirmek isliyordum. 

Yulum üzerine kendiliğin-

den çıkan bu aşk dalgası, 
beni gayri ihtiyari olarak 
sürükleyip duruyordu. O ka
dar ki Yavuz, Kuzguncuktan 
nakledılen dinamitler işini 
bile unutmuş gibi idim ! 

( Arkası var ) 

Dört suikasd 
Bir aııda 

Paris 21 - Havas ajan
sından: Son günlerde Fran- , 
sanın bazı vilayetlerinde sui
kasdlar olmaktadır. Netekim 
Nant, Senpriyek, Kemper 
ve Ren vilayetleri dairele
rinde birer suikasd yapılmış-
tır. Suikastçıların kimler ol
duğu ve suikasdın sebebleri 
henüz anlaşılmamıştır. Bu 
suikasdların hepsi de ayni 
cehennem makinesi ile ve 
ayni şekilde yapılmaktadır. 

Polis bu suikasdların ayni 
şahıslar tarafından yahud 
ayni suikasd gurubunun ta
limatile yapılmakta olduğu 

Ayni günün sabahında 
Rusçukta Tuna nehrınin dal
gaları arasında bir ceset 
görüldü. Kayıklar cesedi 
çıkardılar. Bunun da bir kız 
olduğu anlaşıldı. Fakat ba
lıkçıların ifadesine göre bu 
kız akşamdan Tuna kıyısında 
bir delikanlı ile geziyordu. 

Binaenaleyh kızın bir sui
kasta kurban gittiği anlaşı

lıyor. Bu kızların muayene
lerinde ikisinin de bJkil ol-

Artık olan oldu. Milletler 
meclisi ne gibi bir tedbir 
ittihoz edecek ise onu yap
malıdır. Çünkü harb kendi 
kendine sonuna ermiştir di
yorlar. -·.,._ duğu an:aşıldı. Tunada bu

lunanın vücudundaki bere
lerdeu cebre maruz kaldığı Yu2oslavya 
anlaşılıyor. 
. ---- .......... ,............_.__._-- ""'·""'·"""""· -- ,,____· Berberleri sevinç içinde 
kanaatindedir. 

Bu dört binaya atılan infi
lak kutularında yalnız altışar 
yüz gram fosfor olduğu sa
bit olmuştur. Halbuki bu 
miktar fosfor matliib yangı
nı temin edemez. Binaena
leyh bunun bir tehdid y ahud 
bir nümayiş maksadile ya
pıldığı anlaşılıyor. 

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

Belgrad 21 - Berberler 
kongresinin verdiği kararı 

hükumet tastik etmiştir. Bu 
karara göre bir dinara satı
lan jiletlerin danesi iki dinar· 
d·an aşağı satılmıyacaktır. 
Çünkü bu jilet satış hakkı 
berberlere verilecektir. Ma
mafi berberler de senevi 
satışı düşürmemeği taahhüd 
etmişlerdir. Bu münasibetle 
berberler kendi kendine 
tıraş olanların adedinin eksi
leceği kanaatini beslemek
tedirler. 

IGözüMÜZE CARPAN YAZILAR! 
ı ' ı ........................................ 0.. ................................ .. 

Bizdeki 
Hırsızlıklar 

F;a azetelerdeki polis ha
a.::JI vadislerini takib edi

yor musunuz? 
Eğer cinayet haberlerine, 

büyük aşk facialarına merak
lı iseniz boşuna bekliyorsu· 
nunuzdur. 

Bu gibi vak'alar bizim 
memlekette az görülür. O 
kadar az ki mesela bir de-
likanlının metresini bıçakla

ması, yahud haydutların bir 
banka bekçisini öldürmeleri. 
gazetelerimizin birinci sahi
felerinde üç sütun doldcra
cak, dedikodusu haftalarca 
şehrin gubbesini çınlatacak 

kadar ehemmiyetli bir hadise 
olur. 

Istanbul polisinin işi, daha 
ziyade zararı az olan serse
rilerle uğraşmaktır. 

incir çekirdeğini doldur- "Kumkavıdaki frının ö-
mıyan ufak tefek meseleler nünden 'bir ekmek çalarak va tan 

---oo---
için de vakit kaybetmekte kaçarken yaldanan hamal A-
mana var mı? linin duruşmaşı dün Sultan Kaygusuna 

Evet.. Bizde Amerikada ahmet ikinci ceza mahkeme- l{ocasının Aşkını Feda 
olduğu gibi bankaları soyan, sinde yapıldı. 

·ı ı · d Eden Kadın mı yoner erın çocuğunu ağa Alinin ben çalmadım gör-
kaldıran mitraliyözlü tanklı medim diye iddia etmesine Paris 21 (Radyo) - Fran-
haydutlar yoktur. rağmen mahkeme tevkifine sız Mülazimij Kridlig'in Al-

Bunun için bizim gazete- ve şahidlerin çağırılmasına manyaya casusluk etfiği ha-
lerin polis havadisleri çok karar verdi.,, beri üzerine alay kumandanı 
tatsız oluyor. Bu havadiste insanı mera- mülazimin karısının samimi-
Eğer zehirli gaz kullanarak ka düşürecek ne var sanki? yetine müracaat ederek bu 

on milyon dolarlık müessese- Fakat... işi meydana çıkarmak yahud 
leri soyan altı silindirli oto- işin bir fakatı var! kocasının masumiyetini orta-
mobillerle hudud haricine Ekmek çalan bir adam ya komak için~kendisine yar-
kaçarken takibe gelen polis- haydut değildir. dım etmesini istemiştir. 
leri yaylım ateşine tutan Haydut ofmıyan bir ada- Kadın bu vazifeyi kabul 
Şarlok Holmesvari haydut- mm fırından bır lokma ek- etmiş, kocasının Almanyada 
ların hikayesine meraklı ise- mek çalabilmek için nekadar profesör Altmayer namında 
niz sahiden boşuna zahmet aç kalması lazım geldiğini birile muhabire ettiğini anla-
ediyorsunuzdur. hesab'adınız mı hiç? mış, nihayet kocasının el ya-

Bizdeki hırsızlıklar çok adi Bizdeki hırsızlıklar basit zılarını tutturmak t suretile 
şeyler. işte size bu gün Ad· oldukları nisbette düşündü- mahkum ettirm!ş , vatan kay-
liye sütunumuzda da göre- rücü oluyorlar. gusuna kocasının aşkını feda 
ceğiniz taze bir misal: (Cumhuriyet.N.) etmiştir. 

, .. ~ .... ~ .. mll ..................................................................... rımmrlıa ... S..m:mmı ...... ~~~~iKDr'.2 

I•ZMJ.RLf• azzam ve muhteşem bir köş- adam elinde tuttuğu büyük Genç kadın ve genç adam 
kün önünde durdu. Otomo- ve muhteşem iki buketten bir mabudun huzerunda sec· 

BİR KIZ bilin içinden tepeden tırna- birisini, siyahlara bürürünen de eder gibi, bu mermer 
ğa kadar siyahlar geyinmiş genç kadına verdi. sütunun önünde eğildiler. 

SEVDİM ! bir genç kadınla bir genç Hiç konuşmadan ilerliyor· Ellerindeki buketleri merme-

Aşk, lztırab, Heyecan Romanı 
adam indi. Genç kadının ve lardı. Çakıllar hışırdata rin üzerine bıraktılar. 
genç adamın yüzleri görün- hışırdata, muazzam bahçenin Leyla, kendini zaptedeme-

Yazan: SABAH 

Biran içinde kafası dur
muş, ne yapacağını şaşır

mıştı, yalnız : 
- Eyvah yavrum gitti ! 

Diyebilmişti. Okadar.. Ha
vadisin sonunu bile okuya
mamıştı. 

••• 
Ahmed, Aksaraydaki köh

ne eve gittiği zaman büyük 
vaveyla ile karşılaştı. Leyli 
şiş ve kanlı gözleri ile bala 
bir gö§eye büzülmüş ağlı

yordu. Muzdarib : delikanlı 
o nu kolları ara11na aldı. Hıç-

Numara 76 

kırıklar ve göz yaşları ara
sında onu teselli etmeğe 
çalıştı. Fakat emekleri bey
hude idi, Leyla onun, o 
Leylanın ızdırabını yatıştış

tırmak şöyle dursun bilakis, 
birbirlerinin derdlerini daha 
ziyade körükleyip alevlendi
riyorlardı. Zavallı Bülend 
Leylayı ve Ahmedi teskin 
etmek için canla başla ça
lışıyordu. 

••• 
Aradan bir sene geçmişti. 

Otomobil Buroavada mu-

miyordu. Yanyana sakin ve yılankavı kıvrılan çiçekli ve di. Derin hıçkırıklarla büyük 
ağır adımlarla yürüyerek ağaçlı parkları ve tarhları sessizliği bozdu. Zaten de-
köşkün demir kapısını açtı- arasında gidiyordu. Böylece mindenberi boğazı çelik ~ir 
lar. Büyük çam ağaçlarının epiyce ilerlediler. Bahçenin yumrukla tıkanan Ahmed de 
ve palmiyelerin gölgelediği köşesinde sık ağaçların göl- birdenbire gürledi. 

Yolda ilerliyorlardı. Hiç ko- ğelediği nefti bir yer vardı. Hüngür hüngür ağlamağa 
nuşmıyorlardı, ayaklarının Nefti sarmaşıklarla örülen başladı. Şu anda manzara 
çakıl taşlarında çıkardığı kuytu köşede parlak ve hem 
hışırtıdan başka bir ses du- beyaz bir memer sütunu yük çok hazindi. Genç kadın ve 
yulmıyordu. seliyordu. genç adam deliler, çılgınlar 

gibi kana kana ağlıyorlar, 
Siyah şapkalı, siyah elbi- Genç kadın ve genç adam 
seli, siyah çoraplı ve siyah bir mabede girer gibi uhrevi bir sene evvel bugün kay-
ıskarpinli genç kadın, siyah bir ürperme duyarak ayak- bettikleri yavrularının meza· 
şapkalı, siyah elbiseli, siyah larının ucuna basa basa bu rının soğuk ve hissiz mer-
ayakabh ve siyah kıravatlı mermer abideye yaklaştılar. merini gözyaşlarile suluyor-
genç adamın koluna girdi. Şu saniyede bütün Bornava lardı. 
Siyahlara bürünen genç bir sessizlik içinde idi. (Arkası var) 

' 

lecek sene mayısta taç giye-

cek. ' 
lngiltere ve bilhassa L .• 

dra şimdiden arı kovanı ti 
bi işliyor. Htellere he~ ' 
dünyanın dört lucegııı 0-
yüzlerce telgraf geliyor. ı;.· 
dalar tutuluyor pencere 11 
leri kiralanıyor. Kadın .,. 
erkek terzileri geceli g ,o 
düzlü çalışıyorlar. Kuyuda" 
dükkanları müşterilerle bit 
lup boşalıyor. Şöylece ~ 
tahmine göre bu uıer il
yüzünden Londrada 750 ~· 
yonluk bir alış veriş ol• 
mış... (Akşaıo) 

Mesut adaJll 
John Rokfeller, sözÜll t~ 

manasile pamuk içinde :.
şıyor. Doktorlar, bu dok b•• 
yedi yaşındaki ihtiy~rı.o Jı" 
yatını uzatabilmek ıçıo bil' 
çareye baş vuruyorlar; ~ 
hassa heyecanlamasıoa, 11 

masına dikkat ediyorlar• ~ 
Fakat bu karmak•" I" 

devirlerde heyecaolaoIP• 7., 
sıkılmağa imkan var 111~,~ 
İnsan herhangi bir gaıe 
aç~p okuyacak olse... botlo 

işte doktorlar da fle' 
nazarı dikkate almışlar• bit 
gün Rokfellere mahsus 1' 
nüsha Nevv-Y ork 1d., . 
gazetesinin bir nüsha•• ~ 

Bu nüshada dünya li 
yolunda ortalık süd . 
gösteriliyor ve 97 lik 1~ 
her gün iyi haberler iy• 
kaleler okuyarak avUJJıt!° 

Mesud adm! ... 

10 Yaşında lı 
canın 11 ya 

da karısı K' 
.. 5'0 u Kosova viliyetıoın r 

kasabasının Tutin gB~ j1 
on yaşındaki Şaban 1 ~ 
'Habibe ile sevişıııiş ve1..,ot 
kaçırmıştır. Duğün ° g~ 
bitmiştir. Sırb kanuııu11;,P! 
re on dört yaşına •ttP,
herkesin mektebe gı !ı"' 
mecburi olduğundan de"' 
koca beraber mektebe 
ma başlamışla~ 

Sava nehriıı': 
ı~" Y ıkann1'ağa bnŞ J~ 

hatta boğu]aoI~t 
oln1uştur ,, ' 

9eJf A' 
Belgrad 21 - 11,o r 

Jemon demir köP' ~~ 
nında meçhul bir geııÇ ç,el",I 
nırken boğulmuş -1e Jıt' 
bulunamamıştır. &J~.J 

Sahilden 10 metro tı•',.-r 
bir iki kere dalıp. çı ,et e( 

imdat diye elile ıf~diU~'..ı
miş ise de imdada gı ııı1"' 
ye kadar sularda 
muştur. 

~~~~~~. i 

SermayeıtJ 
İşletmek 
İstiyoruJll•' ~~ 

11 ·r. 
Ortak olmak ve '°~tl 

bir işi devir aııoalı lı il~ 
sermayemi işletJJltfi ~ 
rum. Elvirişli tek ~.~ 
(Halkın Sesi) idare ı.i~ 
(A. K) rumuzları;.'; 
mektub göadetlll 



~tainde Milli Kütüphane sineması ~ lzmir Şekerciler çarşısında 20 numard.ki imalathanemi 
•L arını s t ] 3 d . . b a f zmir Suluhan civarında 1 numaraya naklettiğimden saym 
'"' ıaa.. aa seansın an ıtı aren "'ttrı b müşterilerimin sıparışlarını yeni adresime vermelerini sayğı-

• eyecan ve dehşet dolu senenin en büyük Jarımla bildiririm. 

V ve esrarenlgiz fiıkmi • a . Güzel _İzmir bisk~vit fabrikası sahibi 

~an e esı >+ lstanbuJlu Isnıail Hakkı 
~ ~****~*~~1c1ci:k*=*1t*~)t~*" 

13 
Türkçe sözlü >t ~ D O K T O R ~ 

•e ıs seanslarında talebeye tenzilat = tl A. Kemal Tonay . tt 
~ - b ~ tC ~ gun u gece son defa olarak )t ~ Bakteriyolog ve bulaşık, salğın )t 

Unutma beni >+ tC hastalıklar mütehassısı ~ 

22 Niaall 

(YOLCULARA KOLAYLIK}, 
Güven, çabukluk, temizlik: 

Ayvalık, Dikili. Altınova. Edremid, Tire, Kula. Konya;. 

Salihli. Bu hatlara yolcu ve yük sevkiyatı 

ZİNET 
garajından hergün muntazam ve emi~ bir surette otomobil. 
kamyon ve tenezzühlerle temin edilir. 

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

Sac 
' Dünyanın en büyük tenoru ~ tC Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak haşan- )t 

BENJAMINO GIGLİ )t tC da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den )t Yalnız bir süs değildir. Daha 
)t ~ akşam saat 6 ya kadar hastalarım kabul eder. )t önemli olarak sağlığımızlada 

~~fi~~~~ t( Müracaat eden hastalara yapılması lizımgelen sair 41< ilgilidir. Onun için onları 
+c tahlilit ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- 1j korumak iki tarafh borçtur. • k • e +c lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- )t İ Ş T E 

engın ışesı tC sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 >+ 
+c~~:ıı=,,:=-=~~~:ıı:~:w::w:i'lt'!t'ıt:JRC~~:>.e:\C'$:>pt;:.Y:>t Ferit Saç Suyu 

Türk Hava Kurumu 
• 

~'ıit, 1. Na On 
~Sl)a 0~111•k istiyorsanız biç durmadan ( ZENGiN 
~ de ilk en ~i~ bilet alınız. Bu suretle hem yurdunuza 
Ylı~ 01111,~h~ınıze hizmet etmiş olursunuz. Müşterilere 
bılet uzere günde on ve haftada elli kuruş tak-
~e k,~•tılır. Zengin kişesi birçok vatandaşlari zengin 
~dr,1. •r Veraıiştir. 

· liüküaıet caddesi Kemeraltı karakol ittisalinde 
ZENGiN KIŞESI 

~ 8!n Basri eİlı·İse fabrikası 
rıcaat fabrika şubesi Arasta karşısı Alia Paşa 

caddesi No. 31 Tele. 00000 

foTo-EGE·H· 
RE KL A H t 1 f 

H·f ..t 

~!:deli Nakdi Efradına . 
'-tı.._ livs~~lerinizi sağlam temiz ve ucuz olmak üzere 
.~ız 

1 
' BASRı elbise fabrikasına diktirebilir siniz, 

~'Ye 0~ derece ucuzdur her halde ve mutlaka hiçbir 
k aı udgraaıadan birkerre fabrikamızı ziyaret menfa

n andır ............. 

1ltnir viliyeti baytar 
,,;, ;ıı., 

1 
!Vf üdürlüğünden: 

l._~ köyı:,:g~ aygır debosunun Torbalı ilçesi şehitler ve 
\, tiinn ~ e bulunan 400 dönüm çayırının biçilmesi 
\ J.t,~?'rnuı~d:n başlamak üzere 20 gün muddedle eksilt-
!ıi.'~liıeriıı · 

Alman Doktor Aoostelin 
Son icadı olan Sıhhi Ağızlıkla 

Sigaranın nikotinini kimilen 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 <>addesi No. 156 lzmir 

NECİP SADIK 
~lağazasında binbir çeşit eşya var 

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

ı,~"- tlGiii .rrtlarını öğrenmek için her gün izmir baytar 
~t .tlcıiltrıııee T~p.eköyde bulunan aygır depo3u baytar- ~1üşterilerine gösterdiği 

~Ylığı Ye ıstırak etmek içinde 28-4-936 salı günü JI JI. •ı l kolaylık veP.'yaptığı 

tatlı muamele ile 
herkesin sevgisini encümenine baş vurmaları ilin olunur. (808) l y J l yon ar 

~~·~:~~~~~ 
~ . ~ 

llıır Yün Mensucatı i!s 
1-falk· Türk A. Sirketioin IJ 
t.t, ... apınaı· Kumaş Fabrikasının ~ 

w&lrQ d 1 ın g 0 ayısiyle yeni çıkardığı kumaşlar : 'I 

'ilcaın 1 
Zarif 1 

Ve Ucuzdur ~ 
~ti ko d atış yer erı ~ 

kişesinden 21 inci 
tertib Tayyare pi
yango biletlerini 
almağı unutmayınız 

ğünkü: 

Milyonlar 
Kişesi 

bir çok yurddaşla
rımızı fakrü zaru
retten kurtararak 
refah ve saadete 
kavuıturmuştur. '~· s ı . I~ 

'I( r onda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. 
ern.ıeddin ~ E S caddesinde Fahri Kandemir Oğlu A D R : 

Keçeciler caddesi 134 numaralı 

~ 

kazanan 

milyonlar kjşesi sahibi 
HAYRI AKDÔL!K 

size bunu kolayca temin eder 
KEPEGI YOK EDER 

})dökülmenin ()nüne l 

Geçer 
SAÇLARI UZATIR 
---oo 
M. Depo 

_,,,... .- - -~ 

"S. F E··R 1 T 
~? y.. t;L,_ ~ 

r Şifa 
ı;~ 

Eczanesidir __________________________ ........_ ____________ __ 

• • Atelyemızde: 

içenler bilirler 
Neş'enizi, hayatınızın zevkini. sıhhatınızın 

dain1i surette korunmasını temin edecek ancak - . 
Yüksel, Kabadavı ve Billur 
rakılarıdır. 

Etxl~-~BEH• • 
~ TA yy ARE: - TE'3~~~N 
8 BU GUN 

1 Königsmark 
a Elissa Landi. Pierre Fresnay - Jean Lodge - 'Jean 
§ Maks . J. Yonel - J . Debucocrt . Georges Prieur . 
~ Andre Dubssc gibi tanınmış Fransız artistlerinin tem-
t;l sil ettikleri büyük ve ince bir aşk romanı 
m Sarayların İçyüzü - Taht ve Taç yüzünden yapılan 
~ Cinayetler 

o.o:o:o:o:o:o:o 

ti AYRICA: 
~ FOK S (Dünya havadisleri) 
~ ( Türkçe sözlü ) . 

~ Dikkat: Bu film uzun · olduğu için seans saatları fU a şekilde tertib edilmittir, 
E Hergün 14-16-18,30-19 
8 Cumartesi Pazar 12 de başlar. 
BSEBBE B'---



Salalfe 4 ( Hallaa Se•I J 

Posta ve tel
graf meı-kezi 

Posta Telgraf baş müdür
lüğü tarafından balkın ihti-. 
yacı nazarı dikkate ahnarak 
Eşref paşada bir posta tel
graf merkezi ve mezarlık 
başında da bir posta şubesi 
açılmasına karar verilmiştir. 

lskeletle 
Kuyusı';_ u. sosyetesi kararı veriyorl_Ya_zan:_MA_RS_EL _ALL_EN_~~ 

söz düşmez diyor. Konseyin 
kararları nelerdir ? 

Muhariplere 
miihim 

Genevre, 21 (Radyo) - 1- Habeş delegesi bu kararda neticesiz kalmasına ve mu-
talyan Habeı meselesi hak- Habeşistanın himaye edilme- harebenin kesilmesi temin 

Dl•lsı•zler kon- kında konseyin tasvibine diğinden teessüs etmiştir. edilmemiş olması yüzünden 
arzedilecek karar suretinin Uluslar paktının 16 madde- pakt mucibince alınan tea· 

ser verecek hazırlanması için bi celse sini ortaya sürmüştür. Ulus- hüdatın mer'iyette kalmasına 
yapılmıştır. Bu celse açılmış lar sosyetesi tarafından ıtti- teessüf olunmuştur. 

Pazar günü saat 1 O da l H h il f fakla kabul olunan kararlara Bütün milJetlerle beraber 
sağır, dilsiz, körler geri ço· ve talyan abeş i t a ı iş birliği için İtalyaya son· 

hakkında münakaşayı kapa- göre barıg için muhariplere 
cuklar enstitüsünde sou dev· mak mahiyetinde olan karar yapılan davet tasvip edilmiş· bir davet daha yapılması, 
renin imtihanı yapılacak ve ve uluslar sosyetesinin bu 
bu münasebetle bir konser sureti ittifakla kabul edil- tir. müessesesi ve daimi azası . 
verilecektir. miştir. İtalya projenin aley- Habeş hükumetinin beş tarafından bu davetin hüs-

Gu••ru••ıtu•• hinde rey vermiş isede mu- Mayısa matuf uzlaşma dave- nü telakki olunacağı umul-
basım tarafların reyleri be- tide kabul olumuştur. İtalyan duğu ve zehirli gazlar me· 

Ol k 
saba katılmadığından ittifak bükumetininde seki1 Maraa selesi ve bütün azalar tara-

mı yaca mevcuddur. bu davete icabetle müzake- fından imza edilen bu pro-
İç bakanlığmdan gelen bir ULUSLAR KONSEYİNİN reye girişeceği kararlaştır· tokolun· ehemmiyeti hakkın-

emre göre seyyar satıcıların, MÜHİM KARARI dığını kaydeylemiştir. Bay da karar verilmiştir. Uluslar 
balıkçıların, limanlarda fazla lstanbu! 22 (Özel) -Ulus· Madaryağa ile bay Avenol konseyi yakında toplanmak 
gürültü lfapan motörlerin, lar Sosyetesi dünkü konse- tarefından elde edilen maluR üzere dağılmıştır. 18 ler ve 
kornenin, hamal ve otel ka· yinde ftalyan·Habaş mesele- mata göre 13 ler komitesi 13 ler komiteleri işlerine de-
pıcılarının r gürültülerinin, sine dair bir karar vermiştir. tarafından yapılan gayretin vam edecektir. 
körfez vapurlarının düdükle. ooooooooooooooooooooooooooaoooo OOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOO 

rinin. hülasa ortalığı rahat- Rüştü Aras genel siyasayı Ekseriyetle I 
sız eden bütün gürültülü şey- • •• • • 
ıerin men'i bildirilmiştir. Partıye soyledı Beraberız 
Yann Çocuk 

Haftası 

Ankara 21 (A.A) - Parti komitesi grubu idare hey'eti fstanbul 22 (Özel) - Dün 
başkanlığında C. H. P. Kamutayı grubu bugün öğleden uluslar konseyinde söz alan 
sönra Camal Tuncanın başkanlığında toplandı. Dış işleri Paris sefirimiz Bay Suad 

VE 
bakanı doktor Rüştü Aras genel siyasal durum hakkında Davaz hükumetimizin ekse-

~1illi Hakin1iyet 
Bayramıdır 

Partiye izahat verdi. riyetle ittihaz olunacak bü-

T •• k k k • • tün kararlara iştirak edece-Ur spor urumu ongresının ğidi bildirdi. 

23. Nisan Milli Hakimiyet 
bayramı olmakla beraber 
çocuklarm da kendilerine 
mahsus bayram günüdür. Bu 
gün büyük törenle kutlula
nacaktır. Şehirde nakliye 
vasıtaları çocukları parasız 
tasız taşıyacak, sinemalar da 
parasız görülecektir. 

C. H. Partisinin bağlılık kararı Avrupalıların 
Ankar~ - Dün öğ!eden ev.v~I . ~ahmi .. Apak''ın başlığı y enlenc Girnıcsi 

altında nızamname mUzakeresını bıtıren Turk Spor Kuru· . • . 
muna ( Partiye bağlılıkları Genbaşkurca onaylanmış, hükmi l\1enn~dılnııştır 
şahsiyetler bulunursa onlarda Büyük Kurultaya deleg gön- İstanbul (Ö.zel) - Yemen 
derebili~ler, kaydı vardır. hükumeti ittihaz ettiği bir 

Türk sporcuları Türk spor kurumu, kendisini yurdun kararla bütün Avrupalıların 
kurtuluş ve yeni baştan kuruluşunu temin edici tek ve yük- Yemen topraklarıa ayak bas· 
sek siyasal bir tesiri olan Cumuriyet Halk Partisinin öz malarını mennetmiştir. 

1500 bir ç<'cuğu ve onun bünyesinden bir parça sayar. Partinin Ahretteki 
bu yeni hükmü içine yurd kurumları arasında ilk girme 

İhtiyat zabitin1izin şerefini kurumumuzun a!masının kongremizce karara bağ- Olüler 
lanmasını teklif ederiz.) mealinde verilen kırk ~kadar imzalı 

gösterisi bir takriri ittifakla ve uzun alkışlarla kabul ederek bu ~ka-
Istanbul 22 ( Özel ) - Bu rarı Cumuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliğine arzeyle-

yıl harbiyeyi tamamlıyan 1500 meyi başkanlık divanına havale eylemiştir. 
ihtiyat zabiti Cumuriyet 00000000000000000000000000000000 

abidesine toplu gittiler çe- İtalyanlar aldık Habe~Ier 
lenk taktılar. 9:1 

·-,:ir ikinci-mıntaka :P; Vermedik diyorlar 
sicil muhafızlığından: - Baş tarafı 1 incide - : nuptaai İtalyan ordusu nez-

Cumaovasının yeni köyü- tiği bildiriliyor. dinde bulunan Royter muba-
nün darı kavağı mevkiinde İMPARATOR DESSIEDEKİ birinin gönderdiği qir telgra-
kain bir hektar 7461 metre iT AL YAN TA YY ARELE· fa göre kuvayi külliyeye mu· 
murabbaı terbiinde kain ve RİNE BASKIN YAPTI vazi olarak şimale doğru 
senedsiz tasarrufattan ibra· Londra 21 (A.A) - Roy· ilerliyen Libyalılar kolu Bir-
him oğlu Mabmudun varis- ter ajansının Adis-Ababa- kute 70 kilometre ötesinde 
lerine aid olup veresenin daki l!luhabirinin bildirdiğine bulunan Asagagı işgal etmiş 
İzmirde Hakkıya 117 lira göre Italyanların ilan ettik- ve bu suretle Habeşlerine 
borcundan dolayı icra kano· l~ri~in hil~fı_?a .. olarak f aşı· Sasabenekte ki sağ cenahı-
nunun 94 üncü maddesi mu- ~ı~ın yıl~onu~unde Adı~A~ nın mukavemetini kat'i ola-
cibince yeniden tescili ve ~ a~~lgırmege .. muvuh ~k rak kırmıştır. Bu şehir İtal-
borçlular hissesine haciz ko- ko .~~kı karf~nl ıl ghorl~nd ak yanların eline düşmüştür. 

uçu a ı e er a ın e te - . . . 
nulması ikinci icra me:nur- rar şehre dönmeğe beşlamış- Lıbyahlar kolu ılerı hare-
luğunun 20-3-936 tarih ve tır. Bunlar yakın olmıyan bir ketine devam etmektedir. 
932-7108 sayılı teskeresile tehlike önünde kaçmış "ol- Habeşler bu kolun dimdarı-
bildirilmiş olduğundan mez- maktan dolayı biraz da n.~h- na Birkut civarında bir mu-
kür gayri menkulün tasarru- cup gözüküyorlar. kabil taarruzda bulunmuş-
funun tedkiki için 2-5·936 İmparatorun kumandasın· lardır. Söylendiğine göre bu 
tarihinde mahalline memur daki ordu Dessie civarındaki mukabil taarruz ağır zayıat 
gönderileceğinden bu yerle tayyare meydanına geceleyin ile püskürtülmüştür. Liyalı-
tasarruf alakası olanların ve- dağdan inerek yaskın yapmış lar koluna karşı duran Ha-
ya bir hak iddia edenlerin ve nöbetçileri öldürdükten beş kuvvetleri yirmi bin tah-
evrakı müsbitelerile birlikte sonra orada bulunan 17 tay- min olunmaktadır. İtalyanlar 
mahallinde bulunacak me- yereye ateş vererek tama- Geçen hafta Ciyogobo mu-
mura veyahud tahkikat gü- mile yakmışlardır. barebesinde ölü ve yaralı 
nünden evvel tapu sicil mu- HABEŞLE ITAL YAN DİM· olarak 700 asker ve 13 sü-

. hafızlığına müracaatları ilan DARINA HÜCUM ETTİLER bay zayiat verdiklerini hal-
olunur. 1044 Londra 21 (A.A) - Ce- buki Habeşlerin iki bin ka-

- Baş tarafı 1 incide -
olduğunu ve bu kerede evin· 
deki tamdıklarından bazıla
rile orada Q'Örüşüb konuş
tuklarınıda söylemiştir. Bu 
hal her gece tekrarlanmağa 
başlamış kızda her sabah o 
gece ahrette kimlerle görüş
tüğünü ve neler konuştuğu· 
nu hikaye etmeğe başlamış. 

Harisulkanın hadisesi üze
rine bütün meraklılar bun
ların evlerine dolub boşalma
ğa başlamışlardır. Gelenler 
kıza ahretteki ölülerle kö-
rüşüb hal hatır sormasını 
rica etmektedirler. Kızda on
lara oradan her gün haber 
getirmektedir. Ve bu muha
bere için hiç bir ücret al-
maz. 

dar ·;;y~ld~ğ~;; -~öyİ; 
mektedirler. 

lT AL YANLAR ADİS-ABABA 
YOLUNUN NERESİNDE ? 

Adis-Ababa, 21 (A.A) -
Royter ajansından: Dün ftal
ynan tayynreleri Balinin mer
kezi olan Magalayı bom bar
dıman etmişler ve kulübeyi 
yıkmışlar, iki kadın ölmüştür. 
Bur~a gelen bir habere 

gore İtalyanlar Dessiye yolu 
üzerinde ve Adis Ababadan 
150 kilometro uzakta bulu
nan Solamedaya henüz var
mamışlerdir. 

Hanri senin yardın1ına ihtiyacım var 
- Ne hayret! dedi. Buyu- ı rin dibinden çıkardı 

runuz da vakıa odam azu zaman, banka müdOril ' 
ettiğiniz şekilde değil amma.. İçinden para çıkacağ1111 

Fakırhk o kadar utanılacak !emiyorduk; fakat ba kli 
bir şey olmasa gerek! Dost- cesedini muhakkak be d 
lar böyle kusurlara aldırış duk. Halbuki bu ceıe 
etmezler. Buyurunuz içeriye lunmadı. ~e oldu?. bit 
geçiniz ve size ne gibi biz- - Hanrı.. Yalnız 1' ... 
metim dokunabileceğini an- heti unutuyorsunuz. ·r 
Jamak isterim. ıslan~ı . ve babamın bı 

Lü R d . . . d. kere sın t bulduk; bu . 
syen u , ıçerıye gır ı, ki v ıdda "dikkt, gözle 

kapıyı kapattıktan sonra, d" gt b hb ao< 
b

. or açınız, a 
genç za ıta memurunun kar- . d. b 1 f Kelilll 
şısında durdu. ve: şım I ıd aş ıyor " 

yazı ı ır. 

- Hanri! dedi. Senin _ Şu hale göre, bu 
yardımına şiddetle ihtiyacım size babanızın bili b•Y' 
vardır. Hanri, babamı ne olduğunu gösteriyor, 
bahasına · olursa olsun bul- mi? ) 
mak lazımdır. ( Arkası "" 

- Ben de bu meseleyi T•• k K IJ 
düşünmekte idim. ur uş 

- Bir plan düşündiin mü? _ Baştarafı 1 incide "" 
- Hayır. Henüz bir plan len Plamurlar bugUal 

düşünemedim. gelecek ve Ankaradall 
1 

- Maalesef ben de bir lecek mutahassıslarıo 0 

şey düşünmüş değilim! Fa- reti altında uçuş ve p• 
kat böyle elleri, koUarı talimleri Kültür parkta 1' 
bağlı durmak durmak doğ- lacaktır. _..ıf 
ru değildir. Çalışmak, fev- Nazari derslere 1•Y1;, 
kalade çalışmak lazımdır. kurumu binasında def 
Hahamı hayatta bulabilirsen, edilecektir . . de ~ 
Kleri de kurtarmiş olabile· Mesai saatı harıcıo Of 
ceğiz. Yoksa.. pılacak olan bu talia>let 

- Çalışmak lazım. Fakat sınıfa ayrılacaktır. ~ 
ben henüz herşeyin mahvol- UÇUCU OYELE ~ 
duğuna inanamıyorum. Üs- 18·35 yaş arasınd• {fi' 

hatları müsaid olan 
tadımız babanızın dediği gibi erkek ve kadınlarıdır .• .t 
şimdi evveli yolları temizle- y ARDIMCI VE f /4f"' 
meğe işe başlamahyız mes· ÜYELER ~ 
ele şudur: Babanız, " Kap· 18 yaşından yukarı 'f.;Jı: 
lan ,, çetesinin maskesini y1r· daşlar yardımcı üye ol•~ 
tabilmek için bir çare dü- ler, ve senede ver~c~ 
düşündü; "Merakiş bankası,, aidatı istedikleri oıık 
ana kasasının içine gizlendi, tespit edebilirler. 
bu suretle haydudlaıın yerini GAYE ~ 
öğrenecekti.. Uçucu üyeler mu~aff ~ 

Hanri sözüne devam etti: gösterdikleri takdırde 
1 
tJ 

- Malumya .. Dedi. Mera· sonunda lnönünde kutU ~' 
kiş bankasının mühim bir olan kampa sevkedif~ce ,,._, 
miktara varan parası bu orada üç ay talim göt~ 
kasada götürülecekti, bu ler ve burada da ıııu"~ 
kasaya kaplan çetesinin ta- olanlar hususi bazı b• ıeti' 
arruzu muhakkak olduğun- sahih olacaklardır. ~e~ .,,,, 
dan, babanızın planı üzeriııe mize parlak bir istakbderb,I 
paralar çıkarıldı, yerine ba- deden Türk Kuşun• t1" 
banız kendisi girdi. Kasayı üye olmalannı hararetle 
malüm hadiseden sonra neh- siye ederiz. / 

.......................... ····················1 t 
Araplar Kudüse yürüdiı e, 
Yahudi mahalleleri ale\'le 

içinde yanıp kül oluyor ,,, 
Kudüs 21 (Radyo) - Fi- gelmekte olan binle~~ j 

listin üzerine yürüyen Arab mayişcilere karşı te di-' 
yıgınlaı ı tahribata devam maktadır. Bütün YabU lı f": 
ediyor. Hayfada 2 Arab ve hailesi yakılmı~br. 1<•0 't)ı' 
2 Yahudi olmüş 30 da yarala pışmalar devam ediyor· 

idare ilan edilmiştir. vardır. Telavivde ahşap olan 

Yahudi mahallesi yanmış 100 
kadar ~v kül olmuştur. 

Nümayişler arasından Ku
düste yüz kadarı hapsedil
miştir. Araplar dileklerini 

yaptirmak için hükumeti sı· 

kıştırmak maksadile umumi 

greve kararl vermiştir. Bu 

Filistine de tesir yapmıştır. 
Bu istekler şunlardır: 

"Yahudilerin Filistinde ara
zi satın almalarının ve Filis-

tine Yahudi gelmesinin men· 
idir.,,I 

Hükümet Kudüs üzerine 

_ .... _. . ..-.--
Romanya 
VeBoğaıl~ 

) ...... s 
Sofya 21 (Radyo ti'. 

ni ajansının BukreşteO re,-t 

diğine göre Roma?Y' ~ 
muhabiri Türkiyen•0 •0 ; 

.. ·oı ·• 
lar hakkındadi iste~ ,e~:,( 
ması için yadım e e ,, .. 
Romanya Boğazlar oıelot~ 
de en çok alakadar ~,.., 
beraber Türkiye b• oı7 
emniyeti itibarile bU ., 

ZENGIN OLMAK iSTERSENiZ PIYANKO 
BILE-rLERıNZI MUTLAKA ( SAADET KİŞESİ ) .nden alınız iSABET EDEN iKRAMiYELERi 

DERHAL TEDiYE EDER 

ye yardım edecekti · ~ 

Çorakkapı ~ 
Hasan T abaiD 


