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Zannolunduğuna gBreı bil· l ~ Q yan 
kumet, pa·lamentoya . sebeb 
olarak caponya ve Alriıarl· 
yanın nekadar sür;atle siflH· 

, 
öldürdük diyor 

az• 
sol;~ ED 
ıu r beyt· EN 

aP ' Rilter~ .1 elgraf gazetesi 
Lla11dı .. •ıın baştan aşağı si· 

oY.,, liiiku gını Yazarak diyor ki: 
le ~),,,,etf,tn_e~ İngiliz müdafaa 
~ l r1rı1 y 'd ra . kar en1 en ta'{viye-

~.. ar \'e . • 
· ·~ 30o . rnııştır. Bunun 
af' •tf d' tnılyon ı· ·1· ı· e ıJ ngı ız arası 

t tcek . 
e og.,a1a1, ve sıJahlanma 
rı1· 939 d nın büyük b' k et. t ır ısmı 
.~ ölktır. a loıanıla11mış ola~ 

11 11 tak · il.tsı\IJ vıye programı· 
O ittirdiği Usal durumun iktisab 
• ~ ~ vahaı:ııet istilzam 

~ı;;~ ~ ~ ~ 
1'\111 • .,. 
ıa•:litat eı~aratina 
ele Pa.t-
11JJ lir·la caddesi elek-
sJ1ı ~uht 1 < nıeselesi 
eırc;·93 erenı • t;lca 6 tart hı· gaıetenizin 15. 

11~.ıte . ll~shas ' Cumartesi gün· ,r •ııacı ın1n b' . . o /'l. e b' ırıncı sahi· 
_,ıh '~trik 1

.r ktııahalle halkının 
·~ )~rlllklardŞır etinden gördüğil 
~ ~~b an bah' l 

I SJl Cey b IS e yazılan 
,,,- · . etnr . a dır. 
r jl 1çıll •ı:tuıe 

11 ~\l ierçi ~ryan •lmak 
~llttı l.lıal!la.k çahş~hyorsa da 
te Pa1ıya meselesinde 
~ tll\e . rıın bir .. l 
·~..... sı ası guç ük gös-•qa.,. a nıe 

1 l~ı c., 28 vzuu bahso-
~ı h ıtle abone .. 
P IJel>o . tedarik oıa~ guç
,~ dil. tıto Yat 

1 
~dılmiştir. 

~ lllaf :ıe- ~rı d,ktan sonra 
ı tsi b '41enın d 

bO ~ik eklen . ısardan gel-
t' ~et ?lan llııştir. Ki bu ek-

., 'thy llıalze01 • 
tı . tekt .. eceiinı. . eyı esasen 
tr.e Orij h' ızı traı:ııvay d'. ' 1 c: ıze .. ı 
iJ~ letı lttnattesj so~lenıişti. 

ltlit tnillzenıe 1' gunQ bekleni
. -ti ve ibra ını~nırnıza gel-

~1 !)"ar da ~ edıhniştir S 
o ~ijıı iond . · a-

~' J d" "eya erıfrniştir. B 
"'" Ort . Yarın k . u 6 ~ dıtek . e. sık olan 

S dıkılec:ek ve 

landığını gösterec~ktir. Ed~
nin dış bakanı olduğu tarili
ten beri elde ettiği ıyJômat
tan arsıulusal vaziyetin çok 
vahim olduğuna dair bir ka
naat edinmiş olduğu ve si-

lahları arttırmak için onun da 
teşbbüste bulunacağı SÖJ !e
niyor. Eden sulhu korumak 

için lngilterenin de silahlan
ması lazım geldiğine kani 
olmuştur. 

Habeşistaıı seferi neticesi 
zayıflıyan ltalyan Almanya 
birle~me ihtimali Londrada 
yeni alaka uyandırmağa baş· 
lamıştır. İtalyan diplomasının 
Berlin ile anlaşmak iç:n son 
ay zarfında faaHyete geçmit 
olduğu kaydedilmektedir. 

____ .,_;;,._~----- +.H••oo•••• .. - -------- ---
Habeşliler 

içindeki 
bir ltalyan uçağını düşürdüler 
altı kişiden beşi ölü bulundu 
İ26 kasının İtalyan preıuderinden ı bütlln köylüler üzerine bom-Roma 17 (Radyo) -

numaralı resmi tebliğ:; 
Maraşal Badoğlio bildiri· 

yor: 
Bu ayın 11 inde Makalle

nin cunubunda başhyan ve 
15 inde çok şiddetli muha· 
rebslerle inkişaf eden En
dorta meydan muharebesi 
kazanılmıştır. 

Birinci ve üçüncü kolordu
lar Ras Mulugete ordusunun 
çok çetin mukavemetini kı
rarak kendilerine srösterilen 
bütün hedefleri elde etmiş

lerdir. Düşman müdafasının 
kalesi olan Ambasaradam 
ilzerinde İtalyan bayrağı dal
galanmaktadır. Bu bayrağı 
23 Mart Siyah gömlekli fır 

Dük DB Pastejinin ktı .ı_ an• balar atmıştır. Uccioli mınta-
dası altındaki müfreyssi 9elt• kası da bombardımana tabi 
miştir. tutulmuştur, 

HABEŞLER NE DiYORLAR? Habe~for İtalyan tayyare-
Londra 17 (Radyo) - A· !erinden bir fanesini düşür· 

dis-Ababa Aradam dağını müşlerdir. Altı kişiden beşi 
elde tutmak için kanlı mu· ölü olarak bulunmuştur. Al-
harebeler olduğunu İtalyan- tıncısı ağır yaralıdır. 
ların şiddetli taarruzlarında General Nasibu kuvvetleri 
binlerce ölü ve yaralı verdik- yeniden İtalyan ileri karakol· 
lerini bildiriyor. l ff k ı · b" 
HABEŞLER BiR İTAL y AN arına muva a ıyet ı ucum-

UÇAGI DÜŞÜRDÜ Jar yapmış1ar ve Kalan nehri 
Adis-Ababa 17 (A.A) _ boyunca temizleme hareke-

Şimal cephesinde İtalyan tine d ·:.!vam eylemişlerdir. -- ~6ıı---tayyarelerinin faaliyeti git-
tikçe ziyadeleşmektedir. Ev- Ticaret 
velki gün altı tayvare ValJu, 
Regameder mıntekalarındaki 

DÜNYANIN EN 
KÜÇÜK KATILI _____ ,. .. _ _, __ 

DÖRT YAŞIN
DA CANİ! ..... 

Anasını baba
sını öldürdü 

Mussolininin yeni bir~ok 
sınifları silah altina almağı. 
düşündüğü ve hu teşkilatı ............ •••••••••• "•••• .. •••••••• .............. .. 

Lisesinin 
Gezintisi 

Berlinde tüvler örpertici, 
akıllara durğunluk verecek 
bir hadise olmuştur. Dört ya
şında bir çocuk anasını ve 
babasını tabanca ile öldür
müştür. Hadise söyle olmuı
tur: organize etmek için Mareşal 

Badoglionun Avrupadan te!p 
ecleeeği sö>tlenlhektedir. 

BUtün bu :ayialar, İngiliz
leri ko~kulandırıp silahlan
mağa sevketmektedir. 

~ ~ ~ ~ 

YOL VERGiSi 
Çalışan kadın- Doğu 
lar yol vergisi Afrika-

v k sın da erece .. d 
Ankaradan gelen habere gun O• 

göre, yol vergisi arHtrkİacak- j!'U~U 
br~ Çalııao ve kazanç ver· - 'S' 

~i~\ vermeğe mükellef olan 

) 
• ~-. ____ -> 

, ~ •. .f-~ ,. \ ~ 
C' . ., 
(ı. \1,:'J .. ~ 

ıtalyan tayyaresi 

//
, 1~ günaydm der, 

~ bomba atar 

Habeş topcusu 
r .. günaydın der 

mukabele eder 

18 den 60 yaşına kadar 
olan kadınlardan yol vergisi 
verilecektir. 

Bu hususta hazırlanan ka
nun liyıhası Maı tta meclise 
verilecek ve en kısa bir za· 
manda kanun haline konma
sı temenni edilecektir. 

L 
~ f gülle savurur 

~~(? .. 
.lıni ~ i '"") 

branşmanlara da başlana~ 
caktır. 

Şimdiye kadar cereyan 
eden muamele bu şekilde-

dir. Bundan böylesi için de 
uzaddma meselesi bittabi 
olamaz. Tavzihi bakikat.,için 
bu mektubun da neşrini rica 
eder hürmetlerimi sunarım. 

MUSTAFA DOGAN 

~"'-. ..,,. 

. , 

Ticaret lisesi öğrencileri 

haşlannda öğretmenleri En
ver ve Atalay olduğu halde 
pazar ' ünü Yamanlara ka
dar bir gezinti yapmışlardır. 
Getİdti çok eğlenceli geç

miştir. 

Ludvig Zero isminde dört 
yaşında sevimli muk~lit bir 
çocuk vardır. Bu cocuğun 

ıimendiferlnrde biletcilik edea 
bir babası ve hayatı evinin 
içinde geçen birde annesi 

(Sonu 4 üncüde} 
± #AA W tMP ................... IC",jl .......... . 

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

AKIL HASTANESİ 
Bir An Evvel Yapılmalıdır! 
r...::.11 eçenlerde şelırimiıde bir akıl hastanesi yapılmasına 
~ karar verildi. Bunun içfo vilayet bütçesine 6e bin 

lira taktl.!tat kondu. Belediye de bu hastanenin yapılmasına 
ve işiemesine ayrıca maddi yardımda bulunacakfır. 

lzmir gibi kesif nüfoılu bir şehirde ve büyük hinterlantı 
olan büyük bir mıntakada bir akıl hastanesi bulunmaması 
hakikaten büyük bir noksandı. Bugüne kadar bu naksan 
yüzünden yüzlerce hasta tedavisiz kabyor ve bir kısım has· 

talar da şu veya bu hastaneye sevkedilmek zaruretinde ka
lıyorlar. 

Şehrin en hayati ihtiyaçlarından birisi bu kararla karşı· 
Iaşmış olduğudur. Bu sütunda bu teşebbüsten memnuniyetle 
bahsetmeği bir vazife biliriz. 

Ancak bu ve buna benzer hayırlı teşebbüslerin biran ev
vel proje ve tasavvur halinden fiil haline çıkmasınıda dört 
gözle temenni ederiz. 

Yani bütçe zaruretleri, bina taharrisi, bina inşası ve sa
ire gibi sebeblerin bu hayırlı teşebbüsü geciktirmemesini 
can ve gönünlden dileriz. Halkta buna sabırsızlıkla intizar 
ediyor. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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Çünkü radyo dalgalarının 
•• temiz tutulmadığından değil zılarında, son günlerde, rad- iklim üzerinde yaptıkları te-

-38- bir salihiyetin bir aalibiye- yolann havalann üzerinde havvüller kabili iakir d'ğil-
Ehin kızlarımıza fazla tahsilin lüzumu yaktur, tinden ziyade yolca almasın- tahvilit yapacağından bah- dir. Bu münasebetle burada 
diyen akıl hocalarının bulunduğunu düşun- daBn şikiyebt 011u~uyor. d sedildiğini görllyoruz. Gerçe eski bir darbi misli zikret-

u oto üs erın arasın a Lu babta izahat verenlerde mek lazımdır: ] 
dükçe öfkemden kabıma sıg" amanı - ı k t k ı d k' 

Gerek kafaca ve gerek 
muzik sanatının ruhlarda 
kaldırdığı heyecan fırtınası
nın I,aptığı tesir cihetinden 
de yetişmiş ~enç kızların 
çaldıkları ve söyledikleri hoş 
parçalardan tam manasile 
coşan öğretmen de dedi ki: 

Gazeteci Bay Refik Adam 
oğlu eski ilbayın evinde 
o akşam gördüğü fikir, ede
biyat hareketinden duygu
landı, o kadar hoşlandı ki 
ev sahibine teşekkür eder
ken şu sözleri söylemek 
mecburiyetini duydu: 

- Evveli, bizi yalnız bir 
akıam yemeğine davet et
miş iken burada midemizden 
başka ruhumuzun, kafamızın 

oy e aı.- 1 aç ar var ır ı, oluyor, netekim profesör " Küçük sebepler büyük 
bunl .ı rda bir kiti için ayrılan Da Arıunual'ın verdiği iza· neticeler yaratır. ,, 
yerler birçok kişi için olabi- hatta bu cümledendı·r. Onun S b t tras urgta, profesör "r· 
lir. Fakat cüsseli bir adamın fikrince radyo ı'stasyonları· f sonova m yaptığı tecrübeler 
oturabılmesi biraz zordur. nan saçtıkları elektirik mık-

Bununla beraber sahipleri gösteriyor ki , elektrik tesi-
natısiyesi havayı daimi bir ratmdan hali olan ıkhmlarda 

bu kiiçük yerlere ikişişer surette altüst etmektedi&. 
kişi bile oturtmag· a çalı•ıyor. büyüyen nebatlar, o tesira-

., yani havanın müvazenei elek- t it d b- .. 1 d Yolcuların muazzeb kılmak- ın a ın a uyuyen er en 
tirikiyesioi ihlal etmektedir. k k f ki d h" 1 tan lezzet alıyorlar. pe ço ar ı ır. ur o an 

Bugün bu kadarla iktifa işte bunun içindir ki ağır nebadatlar daha çabuk ve 
ediyoruzuı. Şayet tesirini fasılasız olarak hava radyo- daha rgürbüz yetişir fakat 
görmez isek baklayı çıkara- sunun maddi tesiratından bu tesiratın altındakiler on-

• • 

- Doğu ile batının zevk 
ve duygu anlaşmasından do
ğan ve insanın ağzından ve 
piyanonun dişlerinden dökn
len b1,1 tatlı ve hemen dia
liyenterin ruhlarını kucaklı
yan nağmeler de bir defa 
daha göstermiştir ki Türk • 
mur.iğjnde bir yenilik yap
mak istlyenler hem şark ve 
garb muziğiııi iyi bilecekler 
ve hem de onları sevecek
ler, çalarken başkalarına 
sevdirecekler ve hem sanat-

çoktan beri aç ve susuz bu
hmduğu manevi gıdayı, en
fes sanat ziyafetini verdiği
niz için nasıl teşekkftr ede
ceğimizi bilmiyorum. 

cağımız tabiidir. beri kalmaz. Lakin iş bunun- fardan çok geri kahr. 
• cı • • lada kalmaz. İklimin müva- Dada garibi şudur ki: Fen-

AJmaD zcnei eJektirikiyesi, yani ya- ni t ecrübaJer rn a ksadiJe ye-

kar doğmuş olmaları liıım 
zım gelecektir. Sanatkar ol
madan önce, sanatkir doğ

mak... Ve sonra sanatkir 
olmağa çalışmak... Öyle sa
nıyorum ki bu i,i başara
caklann çok dikkat edecek
leri bir 'Dokta olmalıdır. 

Konserden sonra Celilenin 
yazdığı son şiirleri, arkadaş
larının ve misafirlerin rica 
ve ısrarları üzerine büyük 
takdirlerle okutturuldu. Bil-
hassa "Senden uzak" , 
"Konuşmak bilmiyen gözleri" 
"Yurdumda garibi evimde 
misafir!!" adlı manzumeler 
çok beğenildi. 

~ a a 
4 Milyon 
Kitabı olan 
Kütübhane . 
İngilterede (Britiş Mozoim) 

kütübhanesinin kitablarının 
tesbitine üç yıl evvel başlan

mıştı. Üç yılda ancak (A) 
harfine kadar tesbit edilerek 

Yeni ve bu evde öğrendi
ğimiz bir şey daha vardır ki 
o da inkılibımııın Türk 
kızlarına fikir ve bilgi ala
nında verdiği muvaffak yet 
ve zafer silahları kadar 
"ar,, ve "estetik,, sahasında 
da onları çok yüi(ıeklere 
çıkabilecek surette de iki 
kuvvetli kanatla · teçhiz et
mesidir. Şimdi anlıyorum ki 

"bugünün Türk kızı,, tipini 
bulmak için yalnız boya ve 
tuvalet sergisi olan yerlerde 
dolaımaktan zevk alan ka
dınlar arasında dolaımak 

kafi değildir. Elin kızları
larımıza fazla tahsilin lüzu
mu yoktur, diyen akıl hoca
larının bulunduğunu dütün
dükçe öfkemden kabıma 
sığamam. 

(Arkası 

m a m m 
Araplann 
Ha:>reketi 

var) 

şadığımız havanın e iektirik tiştirilmekte olan nebatların 
Yahudilerini düzğünlüğünü ihıa1 etmek hürriyetini t emin ve teysir-

surefle mevcudatınm üzerin- lerinde~ kurtarılması için her 
Filistine yerleştirmek 

İçin J ,) ınİl)'On 
))olar aranıyor 

Paris - Havas Ajansın
dan : Vaşink· ondan bildiril
diğiue göre Almanyada nazi 
rejiminin üçüncü yıl dönümü 
münasebetile Vaşinktonda bir 
Yadudi milli kongresi yapıl
dı. Doktor Herber Samuel 
başkanlığında açılan bu kon-
grede 12 bin murahhas bu
lundu. Kongre Alman mal
larına boykotaja devam edil
me -ine ve Almanyadan ko
vulan Y abudilerden muhtaç 
olan on biu nüfusun Filis-
tinde yerleşrililmesi için on 
beş milyon dolar toplanması-
na karar verildi. 

Suçlu sandal
yasından ikti
<lar meviiine! 

V cnizelistcilerin faali-

de de tesirinden hali kalına1 vakit yetiş tiği yerden başka 
binaenaleyh bazı has talakla- bir yere ne: ?dolunur ve ora· 
rın kuvvetlenmesini mucib da da etrafını başka kuvvet-
olur. Mesela son zamanlar- ]erden temizlemek için top· 
da moda haline giren grib rağı ve hlvası üzerinde ted-
hastalığı gibi. birler alınır. Bu tedbirlerden 

Radyonun asabi hastalık- biri de onu havanııı içindeki 
lar üzerindeki tesirleri zikre elektrik tesiratından kartar-
değer şeylerdendir ki bu maktır. Hiilesa henüz izah 
tesir kadınların olduğu gibi edilmey esbablarla insanlar 
erkeklerin üzerinde de göze tabiahn ceryanlarını ihlal 
çarpacak kadar a,ikirdı. etmektedirler vesselam. 

SSC•l~S SSS • llWıl 

l•ıv,iliz diniz ı Ahlaka muia-
Uçakları yir bir evlenme 
J ·d· Berlin (Radyo) - Bir Ya-

.. aponyaya gı ıyor hudi ile evlenen bir Hiristi-
Paris - Yüzba,ı Skot ku- yan kızı pederi aleyhinde 

mandasında ki bir İngiliz de- dava ikame etmiştir. Dava 
niz uçağı filosu Şikapor li- mevzuu bederinin kendisine 
manına hareket etti. Bu filo cahaz vermemiş olmasıdır. 

Japonya tayyarecilerini ziya- Mahkeme lbir Hıristiyanın 
ret etti. Bura mahafili bu bir Yahudi ile evlenmesinin 
hareketi dikkatle takib edi- ahlaka aykırı olduğunu or

taya sürerek kızın babasını 
berat ettirmiş ve evlenmeyi 
dehi feshetmiştir. 

yor. 

yeti gittikce artıyor... S t 1 k E •• 
Londra - Kudustan bil- Atina - Baradaki Venize- a 1 1 v Uç dane dara-

dirildiğine g6re bir kaç gün K d E k'k 
list aleyhtarı gazeteler Veni- arantına a s ı uyu so- v d •• ••ı•• 

evvel dağıtılan binlece ilin k - d 7 J k gacı n Q uç o u 
dag· ıtıldı. BOtlln genç Arap· zelos taraftarlarının son gün- agın a numara ı üç at ~ 

1 d k. · ı· k kJ kirgir bina içerisinde 10 oda Sofya (Özel) - Dün sa-. lar yapılacak olan bir nüma- er e ı gız 1 apa ı propa-
- d ı b'Jb (S elektrik tesisatı, kumpanya bah Filibenin hapishanesi av-yışa davet edildi. Bu nüma- gan a arına ve ı assa o-
f·ı· ) · k b' · t k'I suyu ve bir kısım bahçesi lusund üç kiti asılmıştır. 

Yi•ta binlerce Arap ye•il 1 ıs ın a ıneyı eş ı e me-
7 7 d'l · ı d 1 b h f' ti Bunlardan biri ·.·Bulgar, ikisi a&mlek kiydiler çünki ntlma- mur e ı mesi ıçin yapı an mevcu o u e ven ıa e E d 8 k F 

d 
0 d k d ı k 1 rmeni ir. u üç işi ilibe 

olablanna konmuştur. Bu yifi tertip eaeu cemiyet neşriyatı vrotesto e ere i- satı ığa çı arı mıştır. civarında bir hırsız çetesi 
kütübbanenin 4 milyon kita- genç milli Arap partisinin yorlar ki : " Bir bu eksikdi Taliplerin İhracat gümrü- teıkil etmiş ve bir ;ok bır-
bı olduğuna g&re tiu tesbit yeni yetiştirdigi yetil gömlek~ şimdide suç'u sandalyasından ğünde tahrirat katibi bay sızhklar olmakla beraber 
işinia 22 yılda tamamlana- liler cemiiietidir. Bu nüma- iktidar mevkiine sıçramak İsmail Sezaiye müracaat ede- arada adam da öldürdükleri 
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Gün1rük mesel 
dolayısile 

Gazetenizin 1~2-36 
birinci sayfasmda (Gü 
bir hadise) serlevhasile 
lan bend bana ait olaO 
ralarını aşağıya yazı 
lütfen muhterem gazet 

sutununa dercini iıtİ 
eylerim. 

Bay Mustafa Sırn 
değil komisyoncudur. 
vatandaşın komiayonc 

mumaileyhin beyano 
bana havale edildi. G 
te muamelenin sıra)'I 

olduğunu kendisi pekal• , 
lir. Kendi beyannametl 
idi ve sn a ile yapılacai' 
havaleden kırk sekil 
sonra yapılmıştı. 

Yoksa hiçbir m• 
göre muamelesi tea 
uğramamıştır. Elimde 
tenjana tabi Alman 
olduğu halde ve mil 

geçmek üzere bulull 
halde ben Mustafa Sı 
işinin teahbura ugra 
için kendisi aradım •t 
amelP.sine başladım. 

kendisi de inkir e 
Yoksa ne Mustafa Sı 
ne de diğer vatanda 
misyonculara hiçbir 
yokken her vatandat 
Mustafa Sırrının da aı 
lesi yapılmaktadır. Ve. 
da bir maksadı mabs 
muş olsaydı makam 
dera(lab mesul ederdi. 
mek Qluyor ki bunda 

sebeb olmadığı ve M 
Sırrıaın sinirlenib iti b1' 
diye d6ktüjii aıikircbr· 
gı1a,.ın kabulllnl rica 
rım. 

İzmir ithalat giilll 
muayene memurla 

A. ŞÜKRÜ A1' 

-·~ 
İngiltere 
Japonya ya 
Y aklasıyor·~ 

Roma - Tokyodan 
rildiğine göre Japon ka 
değişecektir. Dış bak•" 
bakan o!acak, Dış ba 
da Londradaki Japon 
ve fngi 'iz dostu ~a"ço 
ya verilecektir. 

Mançoderanın TokY0 

Londra arasında bir 
oyandıracağı zannedili 

Zira japona, lngiliı -
dostlnğnndan çok mnte 
dir. cağı tahmin edilmektedir. yiıte stiklil diye bagınldı. istiyorlar ! ,, bilir. vaki olmuştur. 

" • rn 'OD s 7 fi r , !Wn 3t1 tOft~....,. • w;,., i1'8!Ma:&ICZ"-llllZllNl!Itt~fıl ~"i"' .... Q .... L.. .. ,~~;ı""'2te""""""f!t-~-- ,,,....,1'l"l!llltioi:ıil~İf.w.ıal--SJ~ı:liilmli!r.a."il:llln_. __ Cllllll.__..-~ 

Aşk, lztırab, Heyecan Romanı 

Yazan: SABAH Numara 25 

Bayan Zehrh zink diye treni durdurdu 
- 0000--""---

Der gibi dudaklarını bü- erkekler vardı. Trenin sar-
züyorlardı. O artık etrafın· sıntısı ile titriyen birçok yol-
dakileri tetkik ederek vakit cular vardı. 
geçiriyordu. Karşı sıralarda Herkes, bütün yolcular ba-
hir kadın örgüıı&ünün üstüne yatlarından memnun görilnli-
kapanmış örgü örüyordu. O yorlar, kimse onun derdilc 
kadım kıskandı. Kimbilır ne meş~ul olmıyordu. 
mes'ud kadın dedi. Yün lhtiyar kadın birdenbire 
ören kadının yamnda fingi- kalktı. Leyli ile Ahmedi 
dek bir kadın vardı. İki de tekrar hatırladı: 
bir de çantasını açıyor göz- - Eyvah dedi. Çocukla-
lerini boyuyordu. Öteki rım evleniyorlar.. iki kardet 
stralarda gazetelerini okuyan nasıl evlenir ..• 

l..eyliya ve Ahmede karşı 
derin bir merhamet hissi 

d uymağa bsıladı. 

Kafası karıncaland, beyni 
tutuldu AhmedJe Leylayı f~

likete doğru gider gibi gördü. 
1 Gözünün önünde hayale! ler 

peyda olmıya başladı.. İşte 
gidiyorlardı!.. Leyla ile Ah-

met felakete doğru gidiyor
lardı! .. Müthiş felabet geli
yordu!. Müthiş! dehşet, fela
ket. Leyli Ahmet... Ayakta 
birkaç adım ilerledi. Bir 

noktaya diktiği gözleri bü-
yüdük;e büyüdü. Felaket 
geliyordu .. Büyük felaket, 
dehşetli felaket geliyor.:lu. 
F elik et Leyli ile Ahmede 
yaklaşıyordu. Fakat zaman 
geçiyordu.. lıte felaketin 
Leyli ile Ahıae~i mahvetme· 
sine bir ,.l@İJ kalmııtı. Ba
yan Zehra birdenbire atıldı. 

Bu felaketin önüne geçmek 
için trenin İmdad zilini yaka 
ladı ve kuvvetle çekti. 

Tren zınk! Diye durdu. 
İhtiyar kadın derin bir ne

fes aldı : 
- Oh 1 Dedi .. Leyli kur

tuldu ... ! 

*** 
Leyli, uyandığı zaman ken

dini Bornovadaki Alman aile- 1 
sinin odasında buldu. Ahmed 
gardirobün aynasında kıra

vatını bağlıyordu. Leylinın 
uyandığını hissedince mes
ud bir tebessümle güldü : 

- Leyli ! Dedi. Uyan
dın mı? 

- Evet ... 
Genç kız acele acele gi

yindi. 
- Ahmed! dedi. Annem 

meraktan çatlamıştır. Haydi 
çapak gidelim. 

Madamın hazırladığı kahval
tı sofrasında acele acele 
yediler içtiler Leyla etrafına 
bakmıyordu. Utanıyordu. 

Güya herkes kendisile alay 
ediyor zannediyordu. Derlial 
otomobile atladılar, büyük 
bir sür'atla ilerliyorlardı. 

Leylideki hissi kablilvuku 
evde muhakkak bir şeyler 
oldu, diyorôu. Az sonra evin 
önünde durdular.~ Beraber 
indiler. Eve girdikleri zaman 
Hulyayı ağlar buldular. Kızca
ğaz, hıçkırıklardan boğula 
boiula, katıla katıla ağlıyor
du. 

Leyli hayretle: 
- Ne oluyor? Dedi 
Hulya, kesik boiuk bir 

sesle : 
- Ablam, ennem iki saat 

evvel evden çıktı bili orta
da yok .. 

- Nereye gitti? 
- Bilmiyorum! 
- Nasal bilmiyorsuO-
Zavalb genç kız 

ğa başladı: 

- Sabaha l<adar u 
Sana merak etti. tki 

bayıldı. 

- E sonra? .. 
- Sonra sabahleyio 

deki entarile, çıplak 1 

terlikle sokağa çıktı· 
komşuya gitti zannedi)' 
Komşulara baktım yolı·· 

- Nereye gitti: 
- Bilemiyorum beod• 

rak ediyorum. 
Bu işe Ahmed de t• 

tı. Leyli da hüngür b 
ağlamağa baıladı. 

· - Nereye gidebilir 1. f 
- Bir felaket oha~ 

Neden iki kere 
(Arka11 

' 
t 
t 
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Tel. 
2573 

İdaresinde Milli Kütüphane sineması 

BUGÜN 
iKi HAKiKi ŞAHESER BiRDEN 

! Silah başına 
i( Ayrıca: Gayet gülünçlü canlı resimler 
~ PARAMUNT JURNALDA: fngiltere kralı beşinci Jorj'un cenaze töreni 
i( SEANS bütün tafsilatile 
i( """-~AR: 3 de Silah başına 5 de Sarışın Kadın 1 Silah bajına 9 Sarışın Karmen 
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» 
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Büyük fedakarlıklarla elde 
ettiğiniz ve fakat ruhi zev-
kinizi tatmin edecek! dere
cede kullanamadığınız rad-
yolarımzm her türlü tamirini 
ve bilhassa parazit yani gü
rültü çıkarmamasını istiyor
sanız kat'i surette teminatlı 
yıldırım radyo tamirathane
sine müracaat ediniz. 

Adres: İzmir hükumet 
caddesi Hacı Sadullah oteli 

dahilinde ---........ Jr;~:>ıt~~~~J&CJ$:W:~~~~.~~~~ 
--~:--~...;_~~..;,_;......;...;::.:, _____________ .......... ____ __ 

lcenler bilir 
' 

Taklitlerini 
Şiddetle reddediniz 

Um. Depo: 

18 Şubat 

S. Ferit Şifa ~eczanesi 

tecrübesine istinaden diyor ki: ~1c:k.***.1c*:k:J:.1c:A:1c:.*1cA.A. 
Hayatın manasını anlamış ince düşiinceli kibar bir bayan : ..a...&ı.ll::k*******i 

~!~'cııizi, lıayatınızırı zevkir'.i. sı lıhatınrzın ~ D O K T O R 
daınıı s11rcttc korunmasın! t.enıın etlccek ancak 1 « A. Kemal Ton~y 

Yüksel, Kabaclayı ve Billur ı ~ Bakteriyolog ve bulaşık, salğın 
rakılandır. ~ hastalıklar mütehassısı 

Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın-
Ba yra nıda, bayrarn ertesi ve her zaman da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den 

yalnız bu rakıları kullanınız. Beni şükranla alqam saat ~ya kadar hastalarını kabul eder. . 
· hatırlarsınız. Müracaat eden hastalara yapılması• lizımgelen uu 

•ISB?i~ - s s - tahlilit ve mikroskopik muayeneleri ile veremli basta· ~ - * • " '.;t~~,. "'O"~ıi~'4',...,...~~~~.... .. '--
1 A ~~~~~l~.a TELEFON~~~~ fl[t]~~~ ~ı~~~~ lara yapılmasma cevaz girulen Pnomotora~ muayene· 

4' YY ARE: 3151 1 r+ı 1 :A: ~.!!"-~'!!.8!A_~an J,ı!r. --- Telefon: 4115 
i\ BU GUN m 1 BUGÜN ıe~ ~~++++++~++~~-..+~ 

yIRberi lt!klenen senenin büyük filmii 
1 

ASRİ SİNEMADA T~3~4n 1 T E yoğurt 
,A.şk·ihti':'-as rt• ~k~ J'k ek~t"l~a'~dll .. ~ 1 İki mii~!e~~~ !:ilm birden R z Hem gşı~t~aadı'\lr'e hem 

Kuste ·en ırı a- ey ı ve o u ugun muca e esını ~ ~ M 
ren _ve ~ariste 64 sinemada birden haftalarca " fi )(' OrSan)ar gemisi Bu şifalı gıdadan iıtifade 

Fiatıa dgosterılen Eugene Sueunün ölmez eseri. ·~ [t] E Z edebilmek için hilesiz ve ft ' a 
2
arn yaktur. Bu fili~ i~in parasız davetiyeler • ·rekn· il s~yircilerini heyecan içinde bırakan yağı alınmamış sntten yo~ 1 A. y R 1 c A ~uteber begıldır. • büyük ser~üzeşt filimi . 1 H E yapan lkiçeımelikte Tan Iİ· 

!ii P O K S ( Dünya havadisleri ) : AYRICA: Komıtler kralı Mılton M K k::~:.~da C A N 
, ......_____ ( Türkçe sözlü )1 a ~ 1 E 1 kütllphanesidir. Doktorların 
B lier · .. -( SEANS SAATLARI )- tt 1 PARA KRALI tavsiye ettiği yoğurt budur. 
~ C gıJn -IS - 17 - 19 - 21,15. 11 Fifimde iki saat mütemadi kahkaha, 1 T Gazete mecua ve ayni u· 
JiSa Urnırt · 1 A ' 
~ p_.tar esı ~ _- 15 - TALEBEYE seansları ıi2 bunlardan baıka d~nya havadisi ve reklim I Kemeralb manda kiloluk kijıt dahi 
e.':4--~&g 13 te dave seanslar ıvawlır. L' 3 1 Hükumet 

~~~~~~~~~~.!28 ~~~~~~W~ ı Karıısında zv _________ _ 

Bozkıırt ve Halk traş bıçakları 

t,!odtdkurt bıraöı .. ... . 'i'kl l'kt' s· . b' k '" lltle d )' • goru memış yenı ı ere ma ı ır. ızı srço 
l ...... Birr en kurtaracaktır. Şöyle ki : 

i .2 ...... Tr nurnarası sert iki numarası yumuşak sakallar içindir. 
81

"1lerile 8; ol~ca?ınız günler biçağın dört kenarında giln 
3 ...._ I g ıterdınıştir. 

te · kraın· ı: . k 8111ıli ko ıyeıtdır küçük pakatlerden çıkacak Bozkurt 
\at-t biça/ıonlarımızla her satıcıdan bir küçük paket Boz· 
4 ._ Al Parasız alabilirsiniz. 

ttr tıııeJikcıya tecrübe fırsatı verebilmek için paketler be-
8oak Yapılrnışbr. 

ttıaı l llrt bçıa .. 
tı llrlc re _gı zabitan, memurin, muaUim, talebe ve bü-
t tıct." ııra lncı ve nıünevverlerinin öz markasıdsr. Her sa
ıs~bi rrıa/ •

1 
arayınız. Ve senin anlamadığın bin bir çeşit 

1gL .llltb k d 
•ıaruıt ıça verirlerse kabul etme. her yer e tane-ur. 

Bütün bıçaklardan 
herhalde tecrübe 

üstündür 
ediniz 

---------------0000---------------

Sahib ve depoları 
lstanbul: Marpuççularda Ardalı Fehmi ve Trigratlı Mehmed 
lzmir: Suluhan civarı 6 " " " ,. 

Toptan: sabş yerlerimiz 
Menemen: Ucuzluk bakaliyesi Mehmed 
Manisa: Hulusi Can 
Akhisar: Tütüncü Hilmi 
Tirede: Şen Yılmaz bakkaliyesi Mehmed Salih 
Aydın: Ömer ve Kazım Aydınel 
Denizli: Ahmed Baki ve Salih 
Ôdemiı: Eşmeli zadeler 

•• 

• 

Halk traş bıçağı Türk halkı-

nın malıdır ••• 
Halk bıçağı henüz bir yaıında olmakle beraber Türkiyede] 

köylüsünden eo yüksek sınıfına kadar en çok kullanılan bir 
bıçaktır. Sebebi de ucuzdur ve yüksek çelikten yapılmıtbr, 
lımi de balkın kendisidir. Anbalaji ise şanlı bayrağımızdır. 

Yurdumuzda ilk defa olarak bir öz Türk ticaretbaneai 
tarafından öz Türkçe isimli halk bıçağı çıkarılmııtır. 

Halk bıçağını her yerde ısc-:. f. ! 
1 " 'f,O !l rar a arayınız . · l.? t' s f: ! 

~· l'fo. ~ lb 

TANESi < 100) PWDIRf~~~~~fl 
Halk tra• bıçaklan: Türk ulusunu ilin bir çeıit anlaıılmıyan '~ ;ş /' f- ~ 

~ o """~ ""s ~ 9..~ ~ marke lı bıçaklardan kurtannııhr " 4 

lb ı· ~' ;-/. ~""" ,l § ~ 
Bozkux-t ve 
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İNKILAB KONFERANSLARI"·• s --····-- - - -
Parti başkanımız Aydında .. 

1 [ 
Jı1111 

:İngiliz orduları 
Saylav Refik ince Uşakta 

Komplo, davası • Kuvvetini Arttırı:yor 
Londra 17 (A.A) - Deniz, 

Kara ve bava kuvvetleri için 
bütçeye ilave edilen tahsi
sat miktarı bu sabah neşre
dilmiştir. Yeküni takriben 8 
milyon lnğiJiz lirasma yük
selen bu para ~\i suretle 
taksim edilmektedir. 

Pazar gecesi 
muziğiseverlerin 

--------- •• 00 .. ----------

ikinci konserini vermiş ve 
bu onserde büyük bir mu
vaffakiyet göstermiştir. Kon
serde başta ilbayımız olmak 
üzere saylavlar, ileri gelen
ler ve bazı konsolos ve kon
solqshane memurları bulun
muşlardır. Konsere Çanko
feskinin andantosu ile baş
lan ınış, bundan ,sonra seçil
miş önemli parçalar sırasile 

çalınmış baştan başa dolu 
olan salon halkı şiddetli al
kışlar yağdı,rmışlardır. 

Suçları görülmediiinden hep-
si de beraet ettiler 

Ver2i borcu 
• 
c. n haciz 
.3 

' ' e hapis nasıl olur 
Maliye, evkaf, belediye 

vergisi borçlarını vaktinde 
ödemiyenlerin malJarmm hac .. 
zine veya hapisleri cihetine 
gidiliyordu. Halbq ki bu ha
ciz ve hapis kararlarının ta
limatnameye uyğun olmadı· 

ğı ve en büyük mülkiye rne
murlarmın tasdikinden geçi
rilmetliği görülerek maliye 
bakanlığı bu noktaya dikkat 
edilmesini ve muamele ta
mamlandıktan sonra en bü-
yük mülkiye memurlarının 

tastiki olmadıkca hiç bir 
mükellefin malı haciz ve ken- 1 

dir:inde hapsedilmiyeceği bil
dirilmiştır. 

BERAET EDEN Ai.İ SAİB 
Ankara 17 (A.A) - Cu

mur başkanımız Atatürke 
suikasd yapmak teşebbüsile 
maznun olanların bugün mu
hakemelerine öğl~den evvel 

ve sonra iki celsede iddia 
makamının amme şahidi 
olarak ikame ettiği içbakan
lığı müsteşarı Vehbi, An
kara ilbayı ve şarbayı Nev
zad Tandoğan, emniyet iş· 

leri genel direktörü Şükr\l 

dinlenmiş ve muvacehe edil
mişlerdir. Ondan sonra müd
dei umumt ve müdafaa ve- 1 
kili şahitlere bazı noktaları 

8~[•] s 

tavzih ettirmişler ve suçlu
lar da son sözlerini söyle
mişlerdir. 

Bunun üzerine müddei u· 
mumi müzeyyel iddianamesi
ni okumuş Ye maznunlaı ııi 

mah\dimiyetini tekrar iste
miştir. Heyeti hakime muha
kemenin hitdm bulduğunu 
tefhim ettikten sonra mnza· 
kereye çekilmiı ve beş h\l.. 1 
çuk saat kadar süreat \Jır 1 

müzakereden ~rıra kararı 
hülasatell te.bliğ etmiştir. Bu 
karaı: a göre ikrar deliili 

maddiye ile tevsik edilme· 
dikçe bir kadaat tevlid ede
miyeceğinden ve suçlularm 
ikrarlarıda maddi delHlerle 

tevsiK edilmediiinden ve esa
sen suçlular ıaruri ahval tah- ·I 
tında itiraf ettiklerini söyle-

dikleri ve bunun aksininde 
sabit olmadığı ve bundan 
başka manbki seyir de suç· 

luların itiraflarının doğru t>I:. 
madığmı göıterdiii cihetle 

ifadeler arasındaki mübaye· 
net muhakemesinin kanaatini 
temin ve kanaat vicdaniye 
tahassül ettirememiş oldu~un- ı 
dan bütiln suçluların beraet
lerlne karar verilmiştir. 

~ C.l [t] ~-

Deniz 4,850,000, ordu 
1,350,000, ha va 1,500,000 bu 
tahsisat İtalyan - Habeş an
laşmazhğı üzerine ittihaz edi
len hususi tedbirleri i-stihdaf 
etmektedir, 
~~ .... _ ... _ 

ALMAN 
TEHLiKESi 

Avrupada bü-
yük bir kay-
naşma var 

Fransa ile Sovyet Rusya 
arasında yapılan anlaşma 
Almanyayı çok koşkulandır· 
maktadır. Bu vaı:iyet karşı-:. 
sında Almanyanın Rendeki 
gayri aşkeri mıntakayı tah
kim edeceğine ve silah kuv
vetlerini arttıracağına dair 
haber.ler duyulmaktadır. 

Aydlndan bildirildiğine göre 
Parti Başkattımız Yoıgad 
meb~usu Bay Av•i Doğan 
( İnkılib Ve lstikliİ ) mevzu
undaki konferansını Halke-
vinde vermiştir. 

Salon başlan başa dolu 
idi. Avni Doğan Türk inki
labinm doğuşundan batlıY~-

:~ 2 a e: 
Sırplar 

Seianik Linianını İh
maİe Başİadı 

Bel<'rad (Ôzel) - Evvelce 
Yugoslavyanın Almanyaya 

' sattığı tavnkların ve kuşların 

Selanikteki Yugoslav limanı 

yolu la çıkarılabilirdi .. Bu ke

re bu ihracatın Yugoslavya
mn A.driyatik denizindeki 

Split limanından başlamasın
dan bahseden bura gazete-

Yunan 
Bonoları 1 

Suriye karıştı 

Fransa huidye nazırı Elan
den\ bu mm takanın V ~rsay 
muahedesile gayri askeri bir 
mmtakcıolarak kabul edildiği, 
c::ğ~r Almanya muahedenin 
bu maddesinide çiğniyecek 
olursa, Lokarno misakını im
za eden devletlerin Jazım 
gelen tedbirleri derhal ala
cağını söylemiştir. 

leri de Yunan gazeteleri gibi 
memnuniyet göstermektedir
ler. 

434 tarihli Türk-Yunan 1 tıbıe~iWfta'3Clil-m11-m;:ııs9e -M•&msmm!11111•mt:.ım-

nnlaşmasının hükümlerine t' Nasyonalist ceflerinden üç 
Diier taraf İngiliz harici

ye nazırı Edende beyanatta 
bulunarak lngilterenin mua-· 
hedelere bağlılığını tekrar 
ıöylemittir. 

Morfin tutuldu 
göre çıkarılmış olan 1-10-935 ~ 

tarihinde tedavülde bulunan 1 kişi daha tevkif edildi 
bonoların 30-3-936 tarihinej ' - · - -...,.------

Morfin kaçıran iki kişi ya
kalandı. Biri Muiz ötekisi de 

Edenin bu sözleri Almanın 
muhtemel hareketine bir 

ka~ar ltullanılacağı ve bu ı FRANS1ZLARIN DURUMU 
tarıhten sonra hükümleri . A 

Yoseftir. Tutuldn morfinler 
49 tüp içindedir. 
-~~""'"""'""'""'""~~"""'-kalmıyacağı, gene bu anlaş- } Şam 17 (A.A) - Askeri 

manın r.ıeriyeti esnasında ' idare Suriye Nasyonalist şef-
başlamrş obn hususi takas !erinden üç kişiyi daha tev-
muamelelerinin 31-~-936 ta- kif etmiştir. Gerek bunlar 
rib;ne kadar tetbik ' edilece- gerek daha evvel tevkif 
ği, bu mühletin hiç bir su- edilmiş olan milliyetçiler 
retle uzatılamLyacağı bildiriJ- / umumi grevin nihayetlen-
miştir. mesine kadar mevkuf kala

caklar~ır. Bilinmiyen bir se

bebden dolayı bir Amerikalı 
gazeteci de tevkif orunmuş
tur. Ayrıca iki üniversite 

profesörü greve müzaheret 
ettiklerinden dolayı azledil
mişlerdir. Son karışıklıklar 

YU D GENCLERI 
Hürriyet aşıkı
dır bu hürriyet 
onların hakıdır 

Evvelki gün Seferihisara 
av için giden İzmir Cumuri
yet l:laJk Partisi avcılar der
negi azalarından 17 kişilik 
bir gurup snat on dokuz 
buçukta İzmire avdette Nar
Jıdereden geçerken köy öniin-
de Ş06a üzerinde k~ 1 
su koymalı: üzp.. 1 
bu gençle .. 
dıkl;oo 

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

bu bayların şeref ve haysi
yetlerini kıracek galiz ve 
tahkıramiz sözlerle tekdiri 

1 
ettiğini bugün matbaamıza 
gelen bu gençlerden bir grup 
ifade etmiştir. 

Onbaşının bu hareketi ha
reketi cidden teessüre değer. 
Yurdumuzun gençJerininlhür
riyetinin bu suretle tahdid 
edilmesine ve şereşlerinio 
trılmasına tressüf etmemek 
\en gelmez. 
)nbaşının bu hareketinin 
"esinin kudsiyetini tama

adir eden ve hürriye
•ref ve kıymetini bilen 
ıdarma kumandanı

buodan müteessir 
kanaatimiz vardır. 

, İmzalar 
Mahfuzdur 

e•nasında Suriye adliye ba
kanı hafif surette yaralan
mııhr. Dünden beri ehem· 
miyetli tezahürat olmamıştır. 
Grev izini kaybetmektedir. 

Haleb hususi komitesı bay 
FJandine bir telgraf çerek 
umumi grevin nihayetlendi
rilmesi için aşağıdald şartları 
Heri sürmüştür: 

Gerek 1923 de, gerek 
şimdi tevkif edilen ıiyasi 
mevkufları için affı umumt 
ilanı, fevkalade kumisere 
veto hakkı vermemek şartile 
1928 kanuni esasisinin yeni
den meriyete girmesi ve 
Fransa ile Suriye arasında 
yeni bir muahede aktı. 

Manda daimi komisyonu 
Fransız delegesi bir mülakat 
esnasında F ransanın Suriye
lilerin istekleri üzerinde mü· 
zakereye ?made olduğu bil
dirilmiştir . 

karşılık addedilmektedir. 
Diğer tarafta Belçika hü

kumeti da Alınan tehlikesin
den çok endişe etmektedir. 
Telgraf haberlerine bakılırsa 

r!1 s t!l ~ 

Belçika resmi mahafilinde 
büyük bir telaş va rdır. Bu 
yüzden Frasız-Bel~ika dost· 
luğu bir kat daha kuvvet
lendirılmektedir. 

Dış bakanımız 
~~----~--------~oooc~~~----~~~ 

8. Tevfik Rüştü Aras Belerad 
istasyonda karşılandı 

Belgrad 17 (A.A) - Türkiye dış işleri bakanı doktor 
Rüttü Arası bu sabah belgraddan geçerken istasyonda baş
vekil İstoyadinoviç ile Yugoslavya dış işleri bakanlığı erka· 
nr, Romanya, Yunaı'listan, Çekoslavakya elçileri taratından 
selamlanmıştır. Başvekil İstoyadinoviç trende dış işleri ba
kanımıza bir buçuk saat kadar refakat ederek görüşmüş

lerdir. 

Uzak şarkta 
Dumlupınarda 00 

• • 

Ç Z• f t• Japonların maksadı şımaldekı 
ay ıya e 1 b ç· ·ı"' t• ·ı b. hl k Dumlupınar ilk okulunda eş ID Vı aye ıDI lr 0 

evvelki akşam talebe velile- h ı• d b• ) t• k 
rinc bir çay ziyafeti verilmiş- a ın e ır eş ırme 
tir. Baş!öğretmen Gaffar ve j Pekin 17 (A.A) - General Deihara gazetecilere beya· 
diğer sınıf öğretmenleri ta- natında, Japonların maksadı şimaldeki bek Çin vilayetini 
lebe velileriyle yakıddan te- bir blok halinde yerleştirmek olduğunu; bu sebeble şimali 
masa gelerek bazı kararlar Çindeki karniz:onuoun kuvvetlendirileceğini söylemiş ve M~-
almitlardır. gol - Mançıko hudud hadiseleri hakkında ~a durumu. e!1~ı-

ViliJere çay ve pasta ik- şe verici telekki etmediğini zira Sovyetler~n Ma?ç~rıy_ı ı_ş-
ram edilmiıtir. ,ı gw al niyetjn~ç olmadıkları zannında bulundugunu bıldırmıştır. 

\ 

rak tatlı bir ifade ile anlat· >ere, 
tağı safhaları halk dinlemek• 
ten doyamıyordu. Bu da iki ..._,_ 
noktadan böyle idi. ~.,-ol LTU 
Doğanın dilindeki talikatı 
inkılabın öneini~ 

Çok kere İiararetİi alkıf'" 
lar hatibin sözünü kesmeie 
mecbur ediyordu. Bu konfe• 
ransa gösterilen akın ve hal· 
kın gösterdiği dilek bay A~· 
ni Daiant i~ki'ltl Mr L:ohte• 
ra~s vermeğede mecbur et· 
miştir. Bu ikinci konferan• 
dahi birincisinden farksız de
recede kalabalık idi: Alkır lN 
lar evvelkinden fazla ol mut• l 
tur. Aydın münevverleri nıel' 
ud bir kaç saat yaşamıılar• d 
dırı 

Ayni !amanda Manisa la~" il 
İavı Refik lnce tlrafıb~~ b 
Uıakta Halkevinc1e de ~ 
mevzu ü~erindeh verile• 
konferanslar büyü~ alikt it)~ 
uyandırmış Bay Refik llarl• 1 
retli alkıtlcirla k'rşılanmııHr· '1~ 
B C4 B E1 •n 
Diınyanın eil :11 

k. .~ •• k. k- i.!Jl b:c uçu a~ı • ,. 
- - .. ~ 
Dört yaşında ~d, 

'20 
• b 

A 

canı 
Baş tarafı 1 incide - 'an 

vardır. tcc 
Bir gece Ludvig Zora'otlJ fiQı 

babası biraz fazla şarab İÇ' ~a 
miş ve sarhoş olmuıtur. A' ,:d• 
d b d•W' Jıe6 
amcağız şara ın ver ıgı •li<i 

yifle cebinden tabancasılJI a,,i 

çıkarmış, tabancayı boıalıo•f •ııı 
ve şaka olsun diye: lr. 

- Bak anneni öldilrüyO" lale 
rum! Diyerek tabancayı k•' ol 
rısın alnıoa dayamıştır. llei 

Sarhoş biletci boş tabaO' llııJ 
•v• • b" k def•• d canın tehgını ır aç 

çekmiş ve tabacesını tekr-' Pi~ 
yerine koymustur. , ilet~ 

Bu tabanca oyunu Ludfİf .. şt 
Zeonun, herşeyi bir maylll..-le.; ' 
gibi taklid eden bu çocui1'' İtc1 
çok hoşuna gitmiştir. oaı*" I{ 
yaşındaki küçük çocuk ge~:•y 
olup annesile babası bof ı.. ler 

t•' il( () 
horul uyuduktan sonra ya fi' C tı 
gy ından kalkmış ve ayakl• t- al 

,ı' C:.i 
nın ucuna basa basa bab• ,..• b~ 
nın yatağına doğru ileti ltJ, 1 

miştır. ;lt'-1' 
Şarabın sarhoşluğile sı~' ı 

baba hiç birşeyin fark de 

varmamış ve yumurcak ~fitti,, 
basının yastığı altında d~=•il 
tabancayı almıştır. Ç~t- 1İl 
babasının yatarke~ tab~ ·l~lll 
yı doldurduğunu bılmedı ı ~" . • 

. . k.-kl"' •ııı 
tabancayı annesının şa ~~ tııd· 
dayamış ve tetigi çekOJİf j 1-ıa 1 

Dört yaşındaki cani aooe il' i'il' 
nin o anda hayata göıle~ " 
yumduğunun farkına v•' 1 ) t 
ve ayni hareketi bab•~1 ~ 
üzerinde de tekrar etıo•ı ti' k 
Anneside babasıda öhııut..,_. t 
Biraz sonra hadise duyul 11( l 1' 

• k "f 'f'p ' ve dört yaşınd=lkı atı .,. il' •'be 
lanmıştır. Çocuk verdiği" A d 

b 
., o~[ e 

dede ha asının yaptıgı , ttır 
tekrar ettiğini söyleoıekt~ lld~ 

Halkın Sesi: Böyle 10 'I, ~ k 
şakaların ne kadar fen• ..,ı il a 
ticeleı· verdiğini göıtet l tar, 
itibarile bu hadise ibt tt 
okunmalıdır. 


