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bı1d~~bt11 8 ~OR MAKiNELİ TÜFEK BAŞINDA 
t~~'b Yor: londradan ı Tana gölüne doğru ilerleme-
~ li~ttd•-ltalyan leri üzerine, ltalyanın Lon-
~-~i b~ Çolc k 

1
harbi son dra elçisi, f ngiliz hükume-

~ t~ttd·ır tnan an 1
' ve çok tine teminat vererek, bura-

b~tı, ~· YlizJ zara glöster-
1 

lardaki İngiliz menfaatleri
blıl ~-i 'beı Şei:.Ci . ~alyan nin her -türlü tecavüzden 
~t ~U._~llrll 'le ır erı~ı bom- masun olduğunu söylemişti. 
~d~iııı 1 altında b zehırl gaz Bu teminata rağmen İngiliz 
~tltr'rce kişi . ~ra~makta menfaatlerinin çiğnenmesi 

l~'l'tt · Y• o)durmek- Londrada büyük bir aksül' -
~ı~,ll a son t amel ve hiddet uyandırmıştır. 
lt~t:itıt kÇaktarı aa~ruzlarda İngiliz kabinesinin müşkil 
~ tiıt I ad,r ile~:ıs:Ababa bir vaziyete düşmesinin bir 

ilıbaı, llıllhtef'f nıışler ve sebebi de budur. 
lttSall t ~thlışlard Yerlerine Diğer taraftan İtalyanların 
~~ d~ ~'?lübiyet 11

: bütün tekziplerine rağmen 
~:~llıllıı Yıd et lkrı Habeş· bütün bombardımanlarda ze-
~t ~!'il 80:e le fakat, birli gazlar kullandıkları tes· 
b,t~tt, ~1hcağız~aınlasına bit edilmiştir, hatta son bom 
b~ ~,11'i1ln~iye k " deoıek- bardımanlarda Habeşler bir 
b~ ~'hirt 'dıten nı~t~r bom- İtalyan tayyaresini çok fena 
~,t;1Y~, ~ri arası ~ 1~ ~-fa. bir vaziyete sokmuşlardır. 
t1ı~ 1t. 'B arar, A."d·a <;.:cıka, İngiliz kabinesinin Habeş-
)''~ ~ttlt lltıdan l, ıs- baba İtalyan meselesi hakkında 
~~tı 'tıİe lehi 1. aşka bir kat'i kararını bugünlerde 
lt.~ Q~'ftır. r t gaz bom- vermesi çok muhtemeldir. 
"'ili LQ ~ Çünkü Tana gölü meselesi 

'tııa Nil~SELESI İngiltereyı çok yakından ali-
ın ınenbaı kadar etmektedir. 

Yunanistan, Italyanın 
Oyuncağı değildir .. ______ __ _ 

Balkanları heyecana veren bu şayia tekzib 
Ediln1istir 

~ 

ATİNADA:soAOYUM 
İstanbul 8 ( Öze) ) - Bir 

harp çıkarsa Yunanistanın 
Balkan ittifakından ayrılarak 

bitaraf kalmasına dair İtal
yanın Atina hükümetine bir 
nota verdiği şayiası tekzib 
edilmiştir. Bu şayia üzerine 
Yunan Liderler Meclisi top
lantısında: Yunanistanın ha
yati menfaatleri namına Bal-

kan paktına merbutiyeti ve 
bu paktan çıkabilecek bilü
mum taahhüdlere bağlı ol
duğu kanaatı hasıl olmuş ve 
Liderlerden Bay Çaldaris, 

Bay Sofilis ve Bay Papanas
tasyo bu haberi şiddetle 
reddetmişlerdir. 

Bu meseleden bahseden 
Cumuriyet gazetesi: "Niha
yet Yunanistan İtalya devle

•••••••••••••••••••••• .. •• 
Boğazlar me
selesi Avam 

kamarasında konusuldn 
~ 

Londra, 7 (Radyo) - A-
vam kamarasında boğazlar 
meselesi hakkınd bir suale 
cevap veren diş bakanı M . 
Eden demiştir ki: 

- Çanakkale boğazında 
tekrar irtihkimlar yapmak 

BAY ÇALDARIS:I 
tinin her adımda susta dura-f 
cağı bir oyuncak değildir,, 
diyor. ............................ 

: Eli silah tutan 
silah başına 
Adis-Ababa 7 (Radyo) ~

Bugün (dün) çıkan bir be
yannamede Habeş impara
toru milletine hitaben elli 
silah tutan herkesi silah al
tına çağırmıştır. 

Elhamrada 
için Türkiye hükümetinden Madam Lenskaye ve tale-
resmi bir tebliğ gelmemiştir: heleri tarafından 14 Nisan 

Fakat Türkiye dış bakanı Salı günü akşam sekizbu-
Dr. Tevfik Rüştü Aras; bu çukta (Palyaço) temsil edi-
bu meseleyi münsip bir za- lecek ve çok müstesna bir 
manda mevzuubahs edeceği- konser verilecektir. Okurla-
ni bildirmiştir. rımıza bilhassa tavsiye ederiz. 
0000000000000000~00000000000000000 

İskeletler kuyusu ! 
İki gün sonra 

HALKIN SESi Sütunlarında 

iSKELETLER KUYUSU 
Tüyleri örperten, insanı heyecandan 
bayıltan ve geceleri okunması tehli

keli olan DEHŞE·r, KORKU 
VE MkCERA ROMANI 

İskeletler kuyusu 

DİKKAT 
Sinirleri sağlam olmıyanlar, ken· 

dilerine güvenemiyenler bu tefrika· 
mızı takib etmezlerse çok iyi ederler. 

Avam 
Kamarasında 

Bay Eden Ağır 
Sözler Söyledi 

Londra 7 (Radyo) - Dış 
bakan bay Eden Avam ka
marasında pek sert sözler 
söyledi. Ezcümle dedi ki: 

,,Muhasamata nihayet ve
rilmesini elde etmek için 
hakiki bir uzlaşma ruhu la
zımdır. Y sksa, 18 ler komite
si vazifesini görmek üzere 
davet edilecektir. Eğer diğer 
devletler de tatbik etmeği 

kabul ederlerse, biz daha 
kuvvetli ekonomik=ve fioan
~ al tetbirlerden üzerimize 
düşen payı kabule hazırız.,, 

" Eger yaz bitmeden evvel 
bütün Avrupa devletlerini 
Uluslar sosyetesinde birleş
tirmeğe muvaffak olursak 
Lokarnonun yerine yeni bir 
muahede ikame ederek gar-
bi Avrupaya yeni bir çatı 
kurabilirsek vvrupanın em
niyeti bundan kazançlı çıka
cak ve o zaman silahsızlanma 
Arsıulusal ekonomi konfe
ransı gibi daha vasi planları 
ele almak mükün olaoaktır. 1 

Müzakere neticesinde 148 
reye karşı 361 rey ile hüku
mete itimad beyan edilmiştir. 

• 
iş kaııunu 
Kamutayda · 
, istanbl 7 (Özel) - Muhte

komisyon iş kanunu üzerin
de yaptığı tetkikatı bitirmiş 
ve muhtelif şehirlerimizdeki 
müesseselerle yaptığı temas
ları bir raporla tespit etmiş
tir. Kanun layihası bu gün
lerde kamulaya verilecek ve 
müzakere ediJecektir. 

Suikast davası 
temyizde 

İstanbuf.7 (Özel- Temyiz 
mahkemesi Ankara myddei 
umumisi Baha Arıkan tara
fından temyiz edilen suikast 
davası evrakını tetkike baş
lamıştır. 

ÇOK HAZIN BiR 
MACERA 1 

••• + 

Çocuf!unu öl
düren anne! 
İdamdan nasıl 

kurtuldu? 
Londrada sekiz sene evvel 

Mis Svan isminde bir kadın 
bir banka memurile evlen
mişti. Kadın evlendikten 
sonra kocasının bütün aile
sinin delirerek timarhanede 
öldüklerini öğrenmişti. Evle
neli bir sene bile olmadan 
kadın hamile kalmış ve ko
cası çıldırarak timarbaneye 
gitmiştir. 

Bir müddet sonra çocuk 
doğmuş, anne kızıaın haya
tını temin etmek için çalıı
mağa başlamıştır. Kadıncağız 
hayatından çok sevdiği yav
rusunu iyi yetiştirmek için 
sekiz sene mütemadiyen ça· 
lışmış ye nihayet okadar yor· 
ğun düşmüşki çahşamıyacak 
bir hale gelmiştir. Sekiz se· 
ne sonra bir gün kızının kan 
kustuğunu ve gittikçe zayıf
ladıdını gören anne derhal 
bir doktora koşmuş, doktor 
hastalığın veremden ibaret 
olduğunu söylemiştir . 

Aradan bir müddet daha 
geçtikten sonra 8 yaıında 
yavru bir gün ölüyor. 

Kadin madın mahkemeye 
veriliyor. Hakim kadına suç· 
lu olub olmadığını soruyor. 

- Sonu 4 üncüde -
a ew•wamm ................ za ........ .. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
--~~~~~~~oooo~~----~------

Şarbayımızın iyi bir kararı 
nur:nnn ıra memurları ünvanını taşıyan bazı kiJl!seler karaj· 
IHl~:~lm larden her gün hareket eden otomobıllerden 25 
kuruş almakta idi. bunlar, otomobil ve otobüs sahiplerine 
kaç kuruş aldığı belli olmıyan birer kağıt veriyorlardı. Bu 
sıra memurlarımn belediye ile alakaları olmadığı halde ken
dilerine memur susu veriyorlardı. 

Şarbayımız, eski devirlerdeki lonca usulunu andıran 
bu iptidai işi anlayınca, aradaki fuzuli mutavassıtları orta
dan kaldırmış ve kurusları belli olmıyan keatların tolattınl· 
masını emretmiştir. 

Birçok otomobil, otobüs ve garaj sahiplerinden telefonla 
aldığımız haberlerde şarbayımızın bu himmetinden dolayı 
teşekkür ve minnetlerini sunmak için gazetemizi tavsit 
etmişlerdir. 

Halkı memnun eden bu karardan dolayı dolayı Halkın 
Sesi de memnuniyetini göstermeği bir borç bilir Çünkü : 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 



Lhlfıa 2 ( Halkın Seti ) 

ispanyada 
Kanlı ihtilal 

·Bir dile1'.? 

Osmanlı imparatorluğunun 
Kalbigahında Yazan: !·2~~Ncls 

Uzakşarkta 
Çete harbi 
Devam ediyor 

Moskova - Havas ajan
sından: MogoJistan hakkında 
alınan ecnebi ve yerli haber
ler hulasa edilecek olursa 
şu neticeye varılır: 

Madrid 7 - G. T. ajansı 
bildiriyor: 

Nisanın 12 inci günü yapı
lacak olan Belediye seçim
leri münasebetile İspanyanın 
iç siyasası son kertede ger
gindir. Madrid polisi büyük 
tedbir alıyor. Şehir içinde 
otomobilli ve motorsikletli 
devriyeler dolaşıyor, mülha
kattaki sol taraflılar gene 
yağmakarlığa daldığı haber 
veriliyor. Voldolatozdaki çift
lik amelesi polislerin silah
larını almağa çalışmışlardır. 
Bu yüzden müsademe baş-

Gönül istiyor ki, bir f,J 
gunu ağaç dikme b•~J' 
yapılsa ve bütün yurd •V 
rın hiç olmazsa birer ~ 
dikmesi zorluk altıP8 • b!Jf 
o gün bütün Karşıyak•es~ı 
Değirmend~ğının çe\lt r fi 
çoluk çocuk döküisele ,ğ11 
her yurddaş elile birer {' 
dikse veya diktirse ııe 

Kuzguncuktaki dinan1itJer Kürtler vasıtasile başka 
:vere nakledilecekti 

Mesele büyük bir harbi 
intaç etmiyecektir. Fakat 
tehlikeli küçük harpler ço
ğalıyor. Rusyanın durumuna 

K .. d ~ ur e: 
- Vaziyet mühim bir hal 

almıştır. Kirk.;run ölümü de 
ehemmiyetli bir hadisedir, 
Sen en usta ve en sadık 
adamlarından bir kaçını Kir· 
korun evi etrafında bulun
bulundurmalısın. İcabında 
oraya göndereceğim adamla
ra da dinamitlerin naklinde 
yardım ederler dedim. 

Kürt, faaliyet 
başladığım tahmin 
bu tekliften çok 
oldu. 

devrinin 
ederek 

memnun 

-Yarından itibaren iste
diğiniz kadar sadık Kürt ha
zır bulunacaktır, dedi. 

Bundan sonra Kürde be
yaz bir kağıt verdim; fakat 
bu beyaz kağıta mürekkeli 
parmağımı bastım. Bu kağı
dı Leylaya vermesine tenbih 
ettim. 

Bu beyaz kağıdda, casus
lukta en basit gizli mürek
keblerden olan limon suyula 
bir mektub yazılı idi. Leyla, 
kendisini Osmanlı zabıtası
nın takib ettiği için birdaha 
evime ve nede sefarethaneye 
gelmemesini yazmış bulunu
yordum. Mektubumu getirmiş 
olan adama emin olmasını 
ve her veçhile açılabileceğini 
de ilave etmiştim. Mektubum 
da şu parulada vardı : "Ya
rın öğle vakti Bonmarşede 

lavanta dairesinde bulumahsın 
peçen kaldırılmış olacak, 
çantan da açık olarak masa 
üzerindeidursun. Çantaya bir 
kagid atıldığını hissettiğin 
anda, Bonmarşenin kadınlara · 
E ahsus halasına gider, mek

tubu okur, evveli mektulu 
mehveder, sonra ne diyorsa 
sür'atle yaparsın 1 11 

Kürde: 
:- Leylayı sabahleyin saat 

1 O da muhakkak bulursun .. 
Buna göre hareket eti. de
dim. 

ı sizle haber almak suretile 
bize bildirmesini söyledim. 

Aynizamanda: 
lstanbul Hıristiyan halkı

nın korkunç bir katliamdan 
kurtulması ancak bu sayede 
mümkün olacaktır. Dedim. 

Bundan. sonra, Leyliya 
verdiğim parulayı anlattım: 

lefon alınmış buldum. Bir 
balık avı teklif ediyor ve ne 
vakit ava çıkacağımızı tele-

fonla fstanbul polis müdüri· 
yetine bildirmemi rica edi
yordu 1 

Hakkının bu teklifi, dina· 
m:tlerin nakli işine oygun 
buuldum ve telefonla kendi
sine balıkçılarla anlaşacağı· 

mı ve yarın gün tayin ede
cemi bildirdim. Tekrar Cad
deikebire çıktım, bi:yük viti-

Leyli çok işe yarayacak
tır. Bu kadın ayni zamande 
paraca sıkıntıdadır. Kendisine 
yardım ediniz. Biraz da sa
kınma yollarını kendisine öğ-
retmelisiniz. Bilhassa Yunan rin önünde casusum bana 
seferethanesine hiç gelme· gönderilmesi parulasmı ver· 
melidir. Leyli bugün 12 de dim; sefarethaneye döndüm. 
Bonmarşede bulunacak çan- Öğle vakti casusum, gö-
tasına lazım gelen direktifi zünde tek srözlük, sırtında 
atarız.. 2özel bir kostum, başında 

İngiliz casusundan ayrılın- bir şilik fes olduğu halde 
ca hemen sefaret haneye fes olduğu halde yetişti 
gittim. Dostum polis memu- geldi. 
ru Hakkı (Bey) den bir te· ( Arkası var) 

.......................... 0 ........................... . 

Roma da 
Gösteriler 

Londra 7 -T. G. Ajan· 
sın dan: 

Romadan Royter ajansına 
bildirdiğine göre birkaç yüz 
İtalyan talebesi Habeşdeki 
galiblerin şenlikletini yapar· 
ken İngiliz konsoloshanesi 
önünde büyük gösteri yaptı
lar. İngiltere aleyhinde nağ
ralar attılar. Polis bunları 

durdurmıya muvaffak oldu. 
İngiltere sefareti askerle sa
rıh ve muhafazahdır. Bu 
gösteıi İtalyan gazetelerinin 

Yunaıı 
Parlan1entosu ne za

man açılacak 
Atina 7 - Politika çe

venlerinde hükumetin parla
mento toplantısını daha uzat
mağa karar verdiği söyleni-
yor. Hükumet parlamento 
karşısına ancak paskalya 
yortusundan sonra çıkacak
tır. Her ihtimale karşı par
lamento Nisanın yirmisinde 
toplanacağı tahmin olunuyor. 

;~ki~ ~Ü; ·~Uddetİe .İngiİt~;~-
aleyhine kullandıkları acı 
dilin meyvesidir. 

ve Mogolistan ile andlaşma 
imza etmesine göre Rusya 
vakit kazanmak istiyor. Bu-
nunla beraber son dakikada 
iki t~raftan hiçbirinin ortaya 
ablmıyacağı kanaati hüküm 
sürmekteder. Maamafih Rus
ya hükumeti Japonya sefiri
ne Mogolistan taarrusa uğ
rarsa Rusyanın yardım ede
ceğini söylediği da vaıkıdır. 

150 Şüpheli 
'f evkif olunnıuş 

Sofya - Siyasal polis şe· 
hirde yaptığı bir araştırma 
sonunda 150 kişi şüpheli ola-
rak tevkif etmiştir. Bunların , 
ziyadesi hüviyet vesikası ol-
mıyanlardır. Bunların arasın
da suçlulard:a vardır ki bun
ları polis zaten arıyordu. 

Almanya ya 
Müste~leke 
Verilecek Mi? 

Londra (Radyo) - Sayla
mander Dış bakan bay Eden 
dan Almanyanın istediği müs 
temlekeler verilecek mi? di
ye surmuştur. 

Bay Eden cevab olarak: 
- Başvekihn, İngiliz man 

dasında yahud himayesinde 
bulunan yerlerden hiç bir 
vechile bir parçası bile, ev
v~lce tedkik ve ulusal fai-
desi sabit olmayınca, hiçbir 
devlete terk olunamaz. 

Dediğini söylemiştir. 

-------------------------------------............................................................................. 

IGözüMüZE CARPAN YAZILARI 
ı ' ı ........................................ 0. .................................. . 

ı dudlarını takviye ediyor. do- ı deuiştir ki: 
nanmasını artırıyor. Isviçre "Milletler silahlarını süs 

lamıştır. Dört 1 işi ölü dört 
de yaralı vardır. Malaga ya
kınında çiftlik sahiblerile 
amelesi arasında yapılan bir 
çarpışmada iki kişi ölmüştür. 

~·---

Karısının 
Kafasını koparıncıya 
kadar yirmi yerinden 

yaralıyan koca 
Karadağın Nikşik kasaba

sının Grave göyünde Dostin
ya Arsenye Yektiç adlı 22 
yaşındaki genç ve güzel 
karısını canavarcasma öldür
müştür. Bu iki genç bir yıl 

evvel evlenmişti. Arsu karı
sını çıldırasiye severdi. Oka
darki kuşlardan bile kıska
nırdı. Aşk çılğınlığından 
şaşırmış olan koca mevakkat 
bir cinnet getirmiş bir akşam 
karısını bugazlamağa yelten· 
miştir. 

Karısının üstüne bıçakla 
hücum edince kadın elile 
müdafaa etmek istemiş, fakat 
parmakları kopmuş, can acı
siyle caninin üstüne atılmış 

bu kere de muhtelif yerle
rinden birkaç bıçak yarası 
almış, niyet yere yuvarlan
mıştır. 

Cani kadının üstüne çıka
rak yirmJ kadar bıçak dar
besi indirdikten ve kadının 
oldüğüne kanaat hasıl ettik
ten sonra göğsüne oturarak 
kafasını gövdesınden ayırmış 
ve kaçmıştır. 

zel olur. ·ı· 

Bir ağaç, beş i~saP•~6~ 
lettiğı havayı temızler· 1,ı 
Halk Partimiz ve ~~,yf•f 
önayak olsa herkes ıçıll y(l 

t bll 
dalı olan bu lkbahar t1 t 

mı meydana gelir. ~,? 
tekrarlanırsa Karşıya e (. 
çıplak dağları yeşilli!der ~ 

Ö le S" 
ormanlara boğulur. Y bt~ 
rüyorum ki, bu bayraıP be 
çok eğlenceli ve kol•Y1 ~tıl 
de çak faydalı ~!'~ıe~ 
Bizden söylemek, bu~u ·ıoe' 
mizden ve önderlerıJJJ' 
himmet. 

H· 1'· 
----00-----
Balkan ·e 

Çocukları hin1~) 
kongresi Ati 

Sofya 7 (Radyo) - 1~,~ 
nada açılacak olan 6;it11f 
milletleri çocuklarının . tı~· 
yesi kongresine BulgatıSt jll 
dan hareket eden be~:.,e 
beraber çocukları bt ısf 
cemiyetlerinden elliÔsooı•ı 
hareket etmişlerdir. t 
Selanigw e kadar otöbiisle,e~· 

b·pe 
decec oradan trene ı 
lerdir. pitıl 

Bugün Bulgaristan°\1,rıf 
ye altında olan çocU 

sayısı 280 bindir. )J 

20 ölii60 ya~!.· 
İstabul 7 (Özel) - 10d1 

rikanın Kordel kasabas .,,!11 
.. ı J 3 

da gasırganın yıktıg'20 61 
evin inkazı .altında ılıl'ı( 
60 kişi de yaralı çıka~ \li15' 
tır. Bu gasırganın Jo~ıde ot 
yetinin diğer yerlerı~ .. n 4t 

pek çok insan öldürdu.g 
11

110' 

tahribat yaptı. ğ~ı baberı 1'tııf 
mıştır. Fakaf tafsilat yo 

______ ıiiiiııiiı...,..iiıiııii--iiiıııiiiii--İİııiıııiıiİİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiııiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil>~ -
Dünya 

deliriyor piyadesini kuvvetlendiriyor. olarak kullanmak için artır-
ve hudutta tayyarelere karşı mı}Orlar, vakti gelince duş- lzmir vilayeti Baytar 

ünya hakikaten bir tertibat almakla meşgul. mana karşı kullaumak için M••d•• ı•• 
tımarhaneye döndü. lngiltere hava, kara ve çoğaltıyorlar. o vakit bir u ur uğünden : r '~ 

*** Fransa, Italya, Sovyet bir- deniz kuvvetlerini bütün hadise bütün milletleri bo- lzmir ilbaylığı aygır debosunuıı Torbalı ilçesi şehi~l~Iıı>~s~ 
Sabahleyin benim de ilk Iiğive Japonya ordlan derhal dünyaya sözünü dinletecek ğaz aoğaza getirebilir.,, arapcı köylerinde bulunan 400 dönüm çayırının bı~1'5~t 

işim Galataya giderek İngi- harekete geçecek dercede şekilde artırıyor. Aradan çok geçmeden 8-4-936 gününden başlamak üzere 20 gün muddedle 
Jiz casusunu bulmak oldu. hazır bulunuyor. Almanyanın Hülisa bütün dünya harp lngiliz başvekiJinın sözü te- meye konmu~tdr. . b•>'t'~ 
İngiliz casusuna Yavuz sui- yalnız ağır topları eksik. için hazırlanmakla meşgül. eyyüf etti. isteklilerin şartlarını öğrenmek için her gün lzmır bllt''o 
kastının ancak boğazların Krup fabrikası geceli gün- 1908 de lngiliz başvekil- Bu söz bugün de doöğru- dırektörlüğü ile Tepeköyde bulunan aygır depo!IU gn~ 
açılmasından sonra olmasını düzlü bu eksiği tamamla- Ierinden birinin bir sözünü dnr ve dünya hakiki bir lığına eksiltmeye istirak etmek içinde 28-4-936 sah 
temin ettiğimi ilk geçecek makla meşgul. hatırladık: O vakit lngiliz tehlikeye doğru gitmektedir. lzmir ilbaylığı encümenine baş vurmaları ilan olunur· 
İngiliz harb gemilerini tel- Küçük Hollanda bile hu- başvekili bulunan Lord Askit (Son Posta) 8-15-22 (808) 
o:::~~:sıı~ ................................... lliıııiı .. 11mmmı ..... mm ....... ms .. _. .. ..-. ... -..-.. -. ....................... llilllJilm ..... mıiı_..-~l~e· 

• • • ge e' 
IZMIRLI - Eyvah mahvoldnmf.. . vapar soguk kanlılığını kay- işkence içinde geçti. Odanın Ahmed, Leylanın ı,,ıi1, 

• *** betmeden ağır ağır ilerli- kapısı vurulduğu zaman tatlı diğini görünce ve ge 1' b~ 
BİR KJZ Ahmed, sabahleyin erken- yordu. bir örperme duydu. Sevindi. ceğini anlayınca biiYii 

• den Trabya Tokathyana git- Nihayet ıiskeleye yanaşt. Kalktı onu karşılamağa yö- sukutu hayale uğradı· 
SEVDiM ! miş, orada denize bakan İçinden renk renk elbiseli rüdü. Kapı açıldı. Bir genç _ Gelmiyecek mi? 

balkonlu odaların en muhte- kadınlar çıkıyordu. Ahmedin kız girdi.. ! 1 
Aşk, lztırab, Heyecan Romanı · · gözleri kalabalık ı' ... 1'ı'ndekı' - G. eJ.emiyecek · .. e"o~tı' şemını açtırmıştı.. Delikanlı şaşkın şaşkın 1 , ı 

Leylanın gelme saatı yak- kadınlardan başka mahluk- - lzmırde nevar bıtll~ 
Yazan: SABAH Numara 64 

Ahmet sabırsızlıkla Leylayı bekliyordu 
~~~~~~~~~~-oo ~~~~~~~~~~ 

- Allaha ısmarladık! .. 
Deyip çıb mak istedi.. 
Direktör güler yüzle: 
- Hayır Leyli! dedi.. 

Sizi buradan dargın çıkar· 
mak istemem.. Sizi deli gibi 
seven, bütün hayatını size 
bağlıyan bir sevgiliniz var .. 
Onu neye ihmal ediyorsu
nm:. .. 

- Fakat bu işi siz bil
m zsiniz ... 

- Ben bu itin her safha-

sını biliyorum. Ve sizin bir 
an evvel Abmede dönmenizi 

bütün samimiyetimle istiyo
rum. Sözlerimi bir baba sözü 
olarak kabul ediniz .. 

Leyla, eve döndüğü zaman 
İrfanı rakısının buşında bul-

du. Kafayı iyiden iyiye çek
mitşi. 

- N oldu? Dedi. 
- lnad _ediyor, olmaz! Di-

yor. 

bakıyordu .. Az kalsu: : tJ 
)aşıyordu. Delikanlı odanın Jarı görmiyordu. Fakat ..bu - Zehra teyzem ı,t• - Leyla 1 y t•,. 
balkonuna bir sandalya at- kadınların içinde Leylaya gw ınız gibi.. Hasta.. a I"" ~-

k. k Diye haykıracaktı. Ahmed, d ı"' 
mış onu bekliyordu. Serin, benzer ımse yo tu. Beş on çıkamıyor. Zavallı Pu t.<IJşt-
güneşli, içe ferrahlık veren dakikalık intizar büyük bir karşısında Bölendi görünce ç 1 

d ki k b. d D heyecan ı·ç·ınde ger.tı'. Sabır- birden bire ne yapacağını onun başında. GeJJ l' ay ı ı ır gün ü. eniz ~· · .d 

h f'f d Ah d sızlık bir yanar dagw gı'bı' şaşırdı sonra kendisini top- oda kavruldu gitti· 1 .ıt ı; a ı çırpınıyor u.. me , 0 ev 
mes'ud dakikanın sabırsızlı- lavları ve alevlerile onu ya- ladı: - Bu felaket pere 
v • 1 k b d kıb kavurıyordu. - Siz İstanbulda ne arı- dı' bı·ze ? ..,e~' gıy e a ına sığamıyor u. ır 

N l 'd ? d' b'ld ' k ııc• ·• Uzaktan görünen şirket e ge en var ne gı en. yorsunuz. ıye ı 1· - Leyladan ço ajJbıısY(I. 

vapuru ağır ağır Trabyeye - Her halde vapuru ka· - Dün gelmiştim.. Beni tublar alıyorulJJ· v etSe 
doğru kıvrıldı. Delikanlı için- çırdı ! ? size Leyla gönderdi.. 130 5 .,~o 

Dedi. Tarifeyi aldı. 35 Da· - Hayrola, kendisi neye onun için geldim· ooil 
de dünyanın en muhteşem zavallı kızın neredell Jşf ıl-
ve en mukaddes bir varlı· dakika sonra bir vapur daha gelmedi? J<ao 
ğını, Leylayı, taşıyan bu va- vardı. Tekrar beklemeğe baş· - Gelemedi. Kocası evde.. çıktı. Halbuki ona 

0 

Puru, bir ürperme ve bir )adı. Bu 35 dakikanın her Galiba işten çıkarmışlar. belbağlıyor ki .. ot"~·· k kııı)' ) 
his şellalesi içinde bekliyor- dakikası gittikce artan, git- Serseri herif huysuzlaştıkça - Leylaya ço 91,r 
du. Fakat saniyeler geçiyor tikce şiddetlenen büyük bir huysuzlaşıyor.. ( Ark1~1 



---:--------:"'--------------:------------------------~\~A~allaa~~S..t~~·--------------------------~----------------------~S~Nl~iı~aa:!__ -4' 

licuzlug'Yu l ·· l t h lk tao-ı._ . . Y e şo 1re ve a ımızın takdir ve 
. ()uetını kaz H .. 1 " C sı fI k" .anan u i:umet addesinde Sem-

a ··kat U 1 k ~ ~ll oJ ' .. cuz u sergisi ucuzluğun ucuzlu-
Pt> n1ak u· . b. . --v)'ala zere yenı ır sergı yapıp bir çok 
llıGhi rı yalnız 88 kuruşa satmaktadır. Bu 
~ :...:~rsattan istifade ediniz. 

--..... ~-.-iıioıiiiiiiiiiiiiiôöii-iıiiiiiiııiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİiİİiiİİİİİii 

Atelyemizde: 

l Kristat Cam - Hernevi Levhc:ılar 
evha: RES\M ve 'iAZI \ŞLERI 

~~~:~~~~~ 

BUGÜN 

J\SRi SİNEMADA Telefon 
2394 

~ 
t•) 
[•l 

1 
b~~~:::~tın ısınması hasebile bu günden itibaren dü-1 

lier ~ttnı indirmiştir... 1 
gun ~üyükler 1 5 küçükler 1 O kuruştur buna ~ 
l ragmen 3 film birden gösterecektir.; i 
~G~!ı~İ~sh~~~b~!~~~rİ 1 

2 - Mucit ~, 
P=ltc Pataşon büyük komedi 1 

3 - Teks s~s t kf·ı ~sırgası 1 
erguzeş ı mı {~] 

-~~~~~~~ıJ,l 

Dişleri fenni bir 
şekilde temizler, mu
hafaza eder. 

Sıhhi iktisadi ba
kımdan herkesin kul
lanacağı bir diş ma
cunudur. 

Büyük 
Tübü 

15 
Kurnştur 

M. Depo S. Feri Şifa 
Ecza nesidir 

~****~*******bt1c:t1c:lc:/c*)\::lc,.**~" « ~ 

~ DOKTOR ~ 
ti A. Kemal Tonay ~ 
tc Bakteriyolog ve bulaşık, salğın ~ 
~ hastalıklar mütehassı~ı >+ 
4( Ba!.mabane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın· ~ 
tC da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den )t 
+c akşam saat 6 ya kadar hastalarını kabul eder. )t 
~ Müracaat eden hastalara yapılması Jazımgelen sair f( 
tı( tablilat ve mikroskopik muayeneleri ile veremli basta- tC 
{ıı( lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- » 
H sinde muntazaman yapılı.r. Telefon: 4115 )ft 
H , * 
K=-=:Y::f:'P'-=~~,,:l$~:y;~f:\C~:y;~~~:>ıe:y;~~:v; }+ 

Hasan Basri eli: ise fabrikası 
Mahlli müracaat fabrika şubesi Arasta karşısı Alia Paşa 

caddesi No. 31 T ele. 00000 

foTo E GE·H· 
R,ı:::ı<t.ANtt f 

H·f 

Bedeli Nakdi Efradına 
Askeri elbiselerinizi sağlam temiz ve ucuz olmak üzere 

ancak HvSAN BASRl elbise fabrikasına diktirebilirsiniz, 
Fiatlarımız son derece ucuzdur her halde ve mutlaka hiçbir 
'müesseseye uğramadan birkerre fabrikamızı ziyaret meofa
tınız iktizasındandır. 

~~~:tdc~****lt***~~*****1ot***8k:lc*~~~ · 

Elhamra ls~; a 
·- idaresinde Milli Kütüphane sineması & 

BUGÜN >+ 
~ ~ k trned · ~. Mı 

•akan 
1
'rniz, bilmediğiniz bir diyarda; heyecanla, merakla, baştanbaşa aşk ve >+ 

ç 1 la dolu ve şimdiye kadar duymadığınız yepyeni bir mevzuda vücuda •• 
getirilmiş senenin en güzel filmi Yt 

~·-~ Sengapur 'postası 1 
i .••tcil s.. ~ 
Sı~ b· ozlü Metro G ld M ·· f"I · B f'I · h · l'"d l'v• · · u. tçb· ' - o vın - ayer super ı mı. u ı mm arıku a e ıgını temın " 

y1ıd~z f:takarhktan !açınılmamış ve şöhretleri dünyaca tanınmış dört büyük )t 
B· an Clarc Gable - Jean Harlov - Vallace Beery - Levis Ston tt 

ır araya getirilerek tam bir fedakarlık rekoru tesis edilmiştir A: 
<:Qıııa,t - SEANS SA~-"~-~~-~ ~ 
li e Pazar saat 13 de başlar >+ 

5, 7, 9,15 d~~ffm+~..-..,:-~~ 

Fenni Arı kovanı sandığı
nı görmek ve almak istiyen
ler Şirket bulvarında ısmet 
Paşa Bedesteninde 12 uuma
ralı diikkina müracaat etme
leri ilAn olnnur. 

2 ve 2 0 komprimelık ambalajlarda 

b ulunur. Amba laj ve komprime· 

lerin üzerinde halislığir.i tekeffü l 

al/ 

ı 'ede n 6' mark as ını ar ayınız. 

OTOMOBIL SAHIBLERI OKUSUN 
[ ZİNET ] Otomobil garajı 

açılmıştır 
İsmet Paşa ve Fevzi Paşa bulvarları üzerindedir. Rahat

lık, emniyet, temizlik bol s ıı mükemmel kırathanesi makine
lerin benzin, yağ ve sairesi içerden tedarik edilir. Garaj 
geceli gündüzlü açıktır. 
Görüşmek arzu edenler müdür İbrahime müracaat etsinler. 

~~~~-------------------------------------

Alman Doktor Aoostelin 
Son icadı olan Sıhhi Ağızlıkla 

Sigaranın nikotinini kamilen çe
ken Alman do~dorlarından Profe
sör Doktor Apostelin sıhhi Ağız

lıkları umum Avrupada sigara 
iç~nleri memnun etmış ve rağbet 
kazanmıştır. 

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

kende satış yeri NECiP SADIK 
Balcılar caddesi No. 156 lzmir 

NECİP SADIK 
~tağazasında binbir çeşit eşya var 

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

~~~~~~E~~eri~~~SiiSSEEEE,• • 
E TAYYARE TELEFON ~ : 3151 • 

~ BU GUN 1 
~ Bütün lzmir halkı, büyük küçük, çoluk çocuk, kadın 
m ihtiyar herkes (Tayyare Sinemasına ) koşacak ve gül-
t!l mekten, kahkahadan kırılacaktır. A 

~ Aşk Bandosu 1 
~ Şimdiye kadar FERNAND GRA VEY'lN temsil etti- 1 
fij ği en güzel filimleri sönük bırakacak derecede kuvvet-
~ li ve şaheser bir filimdir. 

~ v ~l~KAT : "AŞK BANDOSU,, uzun ve büyük oldu- • 
m gu ı çın seans saatlerinde değişiklik yapmak zarureti 

hasıl olmuştur. Kı!I 
AYRICA r. 

F O I{ S (Dünya havadisleri) 
( Türkçe sözlü ) 

• E . -( SEANS SAATLARI )-

1 
HER CÜN : 14,30 -16,25 - 18,45 - 21,5 Cumartesi 

ve pazar günleri 12,10 da başhyacaktır. 
EBBE~EBl!Jm 

• 



• 

Sahife 4 ( Halkın Seıl J 8 Nisa~ 

- 1 Çok hazin bir Eskimo kulii· 

Vali Fazla Güleç; dün ya
nında vilayet umumi meclisi 
azasından Hasan (Bergama) 
ve sıhhat direktörü Dr. Cev
det Saracoğlu olduğu halde 
otomobille Ödemiş'e gitmiş
lerdir. 
Ödemiş köyleri ile Bayın

dır Tire ve Torbalı kazaları
nı teftiş ederek perşembe 

akşamı şehrimize dönecek
lerdir. 

Negüs söyliyor: 
Sulh istemiyoruz. Ordularım 
Sonuna kadar çarnışacaktır 

Adis-Ababa 7 (A.A) - İmparator aşağıdaki mektubu 
göndermiştir: 

"- Habeşistan mağlup edilmiş değildir. Ordularım arazi
miz üzerinde bir tek ltalyan kalıncaya kadar çarpışmaya 
hazırdır. Biz, sulh talep etmiyoruz. Yalnız bu vahşi harbi 
bitirecek hakiki ve müsmir zecri tedbirler alması için mil
letler cemiyetinin mütemadi tehirlerinden şaşırmış bulunu-

Salihli yolunda Kil" ük 
1~ren den1irdcn fırladı Ç Antant Avusturyayı 

Protesto Etti Dün akşam SaJihliye git
mek üzere saat 16 da Bas
maneden hareket eden tren 
Shlhane ile Bayraklı arasın
da yapılmakta olan tamirat 
kısmında yol üstünde kalan 
demir parçalar111dan dolayı 
Jokomotif ani bir surette yol 
dan çıkmış, fakat makinis
tin açık gözlüğü yardımiyle 

kazaya meydan verilmeIJ?iştir. 

Kara ve 
Sivrisinek 
Mücadelesi 

Belediyece bu sene kara 
sınek mücadelesine ehemmi
yet verilecektir. Bunun için 
şimdiden ttatbikata başlan· 
mışhr. 

Sinek tutmağa mahsus bir 
alet örneği hazırlanarak si
neklerin en çok bulunduğu 

kahvehene, kasap dükkanları 
ve ta~Jihane gibi yerJere ko
nulmuştur. Bu ticarethaneler 
15 günde birer sinek tutma 
aleti almağa mecbur tutula
caktır. Bu aleti bulundurına
yanlardan 1 O lira maktu ce
za alınacaktır. Belediye ka
rasinek mücadelesi ıç1n 
40,000 tane beyanname bas
tırmıştır. Bunlar halka dağı
tılacaktır. 

Bükreş 7 (Radyo) - Küçük ant~nt devletleri; Avustur
yanın kabul ettiği mecburi askerJik usulünün Sen ]ermen 
muahedesine aykırı olduğu hakkında bir protestoda bulun
muşlardır. 6 Mayısfa toplanacak olan Küçük antant konseyi 
Avustvryanın bu hareketa hakkında kat'i kararlar alacak· 
lardır. 

Yunanistan Balkan paktından 
.~yrılmıyacak 

İstanbul 7 ( Ozel ) - Yunan parti liderleri toplandılar. 
Belgrada Balkan konseyine gıdecek olan Yunan murahhas
larile direktif için konuştular. Nihayet Yunan hükumetinin 
Balkan antantı esasları dairesinde hareketine selahiyet ver
diler. Netekim bay Demircis gazetecilere bu babda beya
natta bile bulundu. Şunuda ilave etti : 

- Parti reisleri bu ayın yirmisinde bir konferans yapa· 
caklar, milli müdafaa meselesini konuşacaklar, kamara 22 
Nisanda toplanacaktır. 

Yarın Cenevrede iMühim 
Meseleler Görüşülecek 

Cenevre 7 ( Radyo ) -- Yarın 13 ler komitesi İspanya 
delegesi M. Madaryaga'nın başkanlığı altında toplanacaktır. 
Bu topJantıda bilhassa M. Mussolini'nin 13 Jer komitesi 
başkanını Romaya davet eden mektubu tedkik edilerek bu 
hususta bir karar verilecektir. 

20 şehir ve köy harap oldu 
ölülerin miktarı 3070 kişidir 

Vaşington 7 (Radyo) - Corciya kasıga selaketine dair 
bugüne kadar yapılan kayıtlara göre şimdiye kadar yalnız 
Jorjiyadaki ölüJer 200 dür. Yaralılar birkaç yüzdür. Abada
ma, Misissi, Arkanzusdaki Siflondan bütün kilisel~r, has
tane yapıJdı. Diğer vilayerlerde de yüzlerce ölü ve yaralılar 

3 Milyon },İşi vardır. Son alınan haberlere göre Cenub hükumetinin yirmi 
kadar şehir ve köyü tamamen mafolmuştur. Bu güne kadar 

soyadı aldı tespit edilen ölü miktarı 3070 dir 2800 de yaralı vardır. 
Bütün yurddaşların soyadı Ölülerin dercine devam olunuyor.~ 

~:z~!:~ :~i:u:~:a:iha~:;ı~~. ,ı 178:::;;a~IOC1>ôell001D4· OCp)(e)OOkOQçOO(i)ClleiOğOOCeJCOOOOOO)OOOOOıOO 
lacaktır. 1. ) b • "' • 

Şimdiye kadar soyadı aıan- ta yan te lı gı Doğr~ 
ların yekunu 3 milyon kişitir. Roma 7 ( Radyo ) - 178 Denizli 8 (Özel)- Burada 
Bu vaziyete göre daha mil· Sayılı resmi tebliğde mare· Nisanın birinden itibaren 
yonlarca vabndaş soyadı al- şal Badoglio telgrafla bildi- derslere başlıyan böcekçilik 
mamış demektir. Bu müddet rıyor. okulu ve ipekçilik bürosu 
içinde soyadı almıyanlardan Corranın cenubunda düş- açılması büyük alaka uyan-
para cezası alınacak ve ma- man ric'at ediyor. Ordumuz drrdı. Bu okulun direktörJü· 
hallin en büyük mülkiye me · tarama ameliyatına devam ğüne Diyarbekir böcekçilik 
muru tarafından bu kabil etmektedir. Bir çok mühim- okulu direktörü Tevfik Yıl-
ailelere soyadı verilecektir. mat, silah ve otomobiller maz tayin edildi. 

........ ·• •·-+ - düşmanlarımızdan alınmıştır. 

Kırmızı biber
lerde kepek 
lstanbul - Belediye toz 

kırmızı biberlarin ba11lanna 
yüzde dokosan nisbetinde 
karıştırıldığını tesbit etmiş 
ve cezai tedbirler almıştır. 

Açık Konuşma 1 

Ali Asker J(ızı Bayan 
l ... cylaya 

Emanetinizi almak üzere 
matbaamıza kadar teşrifiniz 
rica oJunur. 

Direktörlük 

Lüzumsuz eşya 
çalma şirket~-

sofya (Radyo) - Polis 4 
genç yakalamıştır. Bunlar 
büyük binaların tavanlarına 

atılan lüzumsuz eşyaları çalıp 
satmak için aralarında bir 
şirket yapmışlardır. Şirketin 
reisı olan ve aralarında en 
ehliyetli olarak tanınan San
ko bugüne kadar yalnız ba
şına 17 sırkat yapmıştır. 

Şirket ile beraber de yapı
lan hırsızlıklar 12 dir. Bu 
yaranlar nasılsa polisin pen, 
çesine düşmüş bugün Sofya 
hapishanesinin demir parmak 
lıklarından bakıp daruyorJar. 

Garsonla~ 
Ayaklanıyorlar 

Bütün Danimarkada ki kah
ve, lokanta ve saire garson
ları grev ilan ediyorlar. Bu 
grev para için değil sırf va
zifelerindeki merasimin ağır
lığındandır. Meseli frak gey
mek, müessese müdürlerinin 
yeniden icad ettikleri bir ta
kım merasime tabi olmak 
gibi şeyİerdendir. 

Garsonlar bu kararı vere
rek ani bir surette işlerfoi 
bırakmışlar, müessese sahib
leride bağlı bir halde kalmış
lardır. Birahaneler arasında: 
garsonlara türlü türlü elbi-

Mimar Sinan 
İçin ihtifal hazırlıklar-' 

İstanbul 7 (Özel) - Mimar 
Sinan için 9 nisan gunu 
Süleymaniye'de kabri başın
bir ihtifal yapılacak ayrıca 
Koca Sinan'ın eserleri hak
kında konferanslar veriJecek
tir. O gün halka parasız 
mimar Sinan rozetleri dağı
tılacaktır. 

Göçmenlerimi
ze buğday 

İstanbul 7 ( Özel ) - Bu 
yıl yurdumuza gelecek olan 
göçmen kardeşlerimize, to
humluk olarak 25 bin ton 
buğdayverilmesi hakkında 
Sağlık bakaohğınca bir ka
nun layıhası hazırlanmış ve 
Kamulaya veriJmiştir. 

13 ler toplan
tısında 

Bizi Paris sefirin1iz 
Suad ten1sil edecektir 

Cenevre 7 (Radyo) - Bu
reda toplanacak olan 13 ler 
komitesinde Türkiyeyi Paris 
sefiri bay Suad temsil ede
cektir. İngiltereyi Lord Eden 
Fransayı Mösyö Flanden Ro
manyayı Mösyö Titülesko ve 
Sovyetleri Paris sefiri temsil 
edeceklerdir. 

Rus - Japon 
münasebetleri 

Moskova 7 Havas Ajan
sından: 

Bay Litvinofun, " Japonya 
varmekte olduğu sebeblerden 
dolayı sulhun temini müm
kün değildir ,, yoHu beya
natta bulunduğuna dair ec· 
nebi menbalarından çıkan 
haberler tekzib olunuyor. 
Ayni zamanda burada bütün 
hadiselerin önü alınarak Ja
ponya ve Mançu hükfımet

lerile Rusya arasında iyi bir 
komşuluk hüküm süreceği 
kanaati vardır. Rusya iyi bir 
anlaşmaya davet edilirse 
hüsniyet göstereceği muhak
kaktır. 

Venizelosun 
Hesabı hükün1ctten 

aranacakıııış 
Atina 7 - Saylavlardan 

liberallere mensub olanların 
bazıları mcb'usan açılınca 
Venizelosun nişının niçin 
doğrudan doğruya Giride 
sevkolunduğu hakkında ka
marada hesab sormağı düşü
nüyorlar. 

Fili bede 
Cehennen1 tepe n1ade

nindc infiltık 
Sofya 7 - Filibenin hü

kumete aid cehennem tepe
taş madeni galerisinde bir 
kondak zamanından evvel 
infilak etmiştir. Dört ölü 
vardır. Birinin de gözleri 
kör olmuştur. 

seler geydirildiği bir barda 
garsonlara papas elbisesi gey
dirilmiştir. Bazı patronlar 
garsonların şarkı söylemele· 
rini istemişlerdirdir ki bir 
müşteri şarkı söylerse onlar
da onunla beraber söylesin
lermiş. 

macera 
- Baş tarafı 1 incide - · 
Kadın : " Suçluyum ! ,, ceva
bını veriyor. 

İngiliz kanunlarına · göre 
bir maznun kendisi suçlu 
olduğunu iddia edecek 
olursa, mahkeme o suçu iş
lediğine, malum olduğuna 
kanaat getirse dahi, o suçun 
cezasını vermekle mükellef-
tir. 

Mahkeme istemiye istemi
ye, hazin gözyazları arasın
da 11idam! 11 kararını veriyor. 

Fakat yeni İngiltere kralı 
sekizinci Edvard vaziyeti an
ladıktan sonra kadını aff e· 
dıyor ve bu suretle tahta 
çıktıktan sonra ilk af kara
rını vermiş oluyoryor. 

ln2iliz kralının ... 

tetevviç günü 
Londra 7 (Radyo) - Ha

vas ajansının öğrendiğine 

göre başvekiJin kral tarafın
dan dünkü kabulünde tetev-

heleri 
E k . d' . .. u"oaıe s ımo ıyınce, goı d r 

ilk gelen şey bodur bo 
11

• 

insanlarla buzdan kuJübel~• 
dir. Halbuki Eskimo mutl:

11
,.. 

buzdan kulübe içinde 0 b 
madığı gibi, buzdan kulii;. 
ömründe gormemiş olan 
kimolar bile vardır. 11• 

Eskimo adı verilen in9• U 
lar Groelandda ve ŞiOJ~ 
Ameri"ada otururlar; ·~~ 
yukarı kırk bin nufus 
ibarettir. En son yapıl•11 

tetkiklerin neticesi şud~~iir· 
Eskimo evleri üç türlu e 
Birişi tahtadan direkl~t 
'l R . v. derisiJI· 

gerı en en geyıgı r• 
den ,r.apılmış yazlık ça~ı~lde 
dır. Oteki toprağın ıçın e 
oyulan ve kabısı balçı~ d:., 
balina balığı kemiklerııı dıf· 
ya~ılan kışlık sığınaklar kU• 

Uçüncüsn de buzdan e 
lobelerdir ki Alaska :. 
Labradar Eokimoları bil~e 11 
ler. Bu nevi kulübeler, ya 

0
• 

Groeland Eokimoları tar:. 
fıncian ve ancak çadırlar 9 ~ 
külüb te toprakta k0"

11
1• viç resminin günü görüşül- kazılmıyrn mevsimlerd yaP 

müş ve tayin edilmiştir. lır. ~ 

Ana kraliçe kraliçesi Mari RamanYaf,:: 

B ı dd 
Belgrada gelmiştir. ı<ra 1

1 
.. 

e gr 8 8 T opçudere istasyonunda : . 
Belgrad - Avala ajan- 1 ip vekili prens Pol tara 
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sından: Yugoslavyanın ana dan karşılanmıştır. ~" 
.............................. . .................. . 
Asil(!) ve 

C E N T İ L M E N (!) 
Katilin cinavetleri 

ve tuhaflı~ları 
Con Cim, korktuiuna uğrad• 

-2-
Erkeğin kuvveti, kadının zayıf noktasını 

bulabilmektir ... "'. ve onu gönülleri aviıya~kte" Güzel kadın acı bir tebes
sümle ceAab verdi:: 

- Sise bir şartla bu yolu 
gösterebilirim. .. 

- Kalbinizin yolunu mu? 
- EAet, benim ve bütün 

kadın kalblerinin yolunu. 
- Bu nasıl yoldur? 
- Bir kere bun •ı öğren-

mek lazımdır ki, her kadının 
yolu bir değildir. Kadın var, 
servet ister, kadın var, sal· 
tanat arar, kadın var yalnız 

genç ve güzel bir erkegin 
hülyası ile yaşar, kadın var 
şöhret işler veya çok meş· 
hur bir adamın ismini taşı
mak arzusuna kapıhkr. Bu
nun için bir erkeğin en bü
yük kuvveti bir kadinin en 
zayıf noktasını bıı' abilmektir. 
Kadın vardır ki kendisini 
fazla seymek, fazla okşamak 
onu bıktırır, kadın vardır ki 
dövülmek ister. 

İşin biraz da alaya dökül
düğünü gören Con Cim sor
du: 

- Dağa kaçırılmak isti
yen kadın yok mu? 

- O da var. 
- Mesli siz bundan mem 

nun oldunnz mu? 
- İstediğim zaman beni 

serbest bırakırsanız bundan 
çok memnun olacağım. Çün
kü Con Cim tarafından da
ğa kaldırılmak benim ıçın 
çok büyük bir reklam ola
caktır. 

( Dünya benneti ) barının 
zeki ve müs~esna artisti Con 
Cime birçok viık i içirdikten 

kışlarile yakıp kül ettı dıııı 
sonra anlaşılmıştı ki k~ujll 
kaçutan Con Cim .01k dı' 
halde Con Cim şimdı 1

11,ıı 
nın bir esiri, bir mahP 
haline gelmişti. 

*** ,, .. • l'-1•' 
Con Ciın anlamıştı 

11111
11 

Kadınların kalb Y0Jiçe' 
bulmak için barlar kra &il' 
sinden uzun bir kşnfr805b1t• 
leyen genç ve yakışıklı ııı•" 
sız kendini yokladığı ı• 

11
di' 

pekala anlamıştı ki kt bil 
sinden çok ustu olj,°,ıı'' 
günül hırsızı onua tıa ııı•' 
kullanmadan, biçak bat~~~ıı 
dan kalbi ile birlikte . e•if• 
varlığını çalmış, onu b•;,ı;ııe 
bir köle, bir oyuncuk 
sokmuştu. 

....... Ci"' 
Birkaç gün Con ya•O 

(Dünya Cenneti) nin yer 
meleğine demişti ki: d 0ıf 

- Egv er burada sık•1. 
1 

~·· .,,.. '" sa kitmekte serbestsı ,,;ıw 
1 rı •• 

sıl olsa burada da be ...... 
• IJJ"' J' mabusunuz ve esirinıZ r•" 

D h .. ··n b" - a a uç gu 
kalmak istiyorum. 

- t:'.leden? ,ıeıe; 
- Uç gün daha g tU'I 

lerin, radyoların, ber butO~ 
zabıta kuvvetlerinin \'~efr', 
çenelerinin benimle d• o~ 
olmalarını istiyoruP1 

1
, 

dan... ·1cli ~o il 
[ Con Cimin elek~rı 

80
1,t;, 

tukta can verdiğin• 1'İ fi 
son macerası yarın 

mızda. ] 


