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sov ile telgraf muhaberab 1 

kesilmiş olduğundan cenub 
kuvetlerinin oraya varıb var
madıkları belli değildir. Şan
gayda Japonya aleyhindeki 
galyan heran ziyadeleımek
tedir. 

Kuangsiden birçok talebe 
umumi bir grev tasarlamakta 
olan arkadaşlarına gayret 
vermek üzere buraya sıelmiş
lerdir. 

Çin kavumlaı'ı selamet bir
hği adını taşıyan yeni bir 
gizli cemiyet Japonlara karşı 
komünistlerle elbirliği edil
mesi için hararetli suı ette 
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propaıanda yapmaktadır. 1 para üzerine Spkulasyn ya· 
Nankin hava donanmasına pacak olanlar hakkında idam 

mensub 23 tayyare Hankov cezası tatbik edileceğini ilin 
da toplanarak buradan cenup etmiş ve yabancı doviz alıp· 
iıtikametinde keşiflerde bu· satmak lnhiıarnu Kvanusi 
lunmaktadır. Dün biraz yatış- bankasına vttmlttlr, 
mtf gibi görünen umumi va- ÇlN KIMILDA YÖR 
ıiyet tekrar gersıinleımittir. Londra (Radyo), - Şang· 

Kantokdaki banka maha- baydan Amerikan ve İngiliz 
fili mahasemıllm yakında gazetelerioe sureti mabsusa-
baılamasına asabiyetle mun· da g6nderdikleri muhabir· 
taıir bulunuyorlar. Kvangsi )erinden aldıkları telgraf ha· 
hükumet makamları lciğıt - Arkası 4 üncüde -• Valimiz Türkkuşunda 

Bay Şevki 
Behmen 

Birkaç gündenberi şehri· 
mizde kendisini misafir yap· 
makla müftehir olduğumuz 

Yugoslavyanın Müslüman na· 
zırı bay Şevki Bebmen vali· 
miz Fazlı Güleçi ziyaret 

ettikten sonra asariatika mü· 
zesmı, Milli kütüphaneyi, 
HalkeYini, Şayak fabrikasını 

ve Karşıyakada Dilsiz mek
tebile Çocuk yuvasını gez
mişlerdir. 

Değerli misafirimiz bugün 
de okullarımızı gezerek ak
şam üstü deniz yollarilc 
İstanbu)a gidecektir. 

•• 
Yaş Uzünı 

İhracatına bu sene 
başlanacak 

İzmir ve civarı yaş, meyve 
ve sebzeciler Satış koopera
tifinin bu sene dış memle
ketlere yaş Ozüm ihraç et
mek için hazırlık yaptığını 

yazmııtık. iktisad bakanh-
. iının bu hususta kooperatife 
her türlü kolaylıklar yapa
cağı haber alınmıştır. 

•• 
Olii bulundu 
Ödemiş kazasının Adagi • 

de nahıyesinde otvran Koca 
Hasan oğullarından Süley
man oğlu 21 yaılarında Ali 
köy kenarında bulunan bir 
bahçe . evinde ölü olarak bu
lunmuştur. Tahkikata göre 
Ali akıl hastalığından malül 
bir adamdı. Tahkikata ad· 
liyece devam edilmektedir. 

Zengin Bir Ka
dın Şoförünü 

SC!vdi 
Pa.-a her vakit bulunur 

Fakat böyleko 
ca her vakit 
ele geçmez! 
" - Ben milyoner bir kop

cayı ne yapayım.. Onun cebi 
istediği kadar para ile dulu 
olsun.. Düşük omuzlu. zayıf 
kollu, kuvvetsiz ve mecalsız, 
abdal suratlı bir milyoner 
yerine bir şoförü tercih ede
rim. Evet ıoförümün cebinde 

- Baıtarafı 1 incide -

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

Bina vergilerinin bakiyeleri 
hakkında' 

~ ün bu sütünde, vaktile ağır ve tahsil v4: tediye~i 
l.:.jl güç tarh olunan bina vergilerinın - tabsıl ve t~dı-

yesi güç oldukları için - bakayaya kalanlardan bugün bır,z 
bahsedeceğimizi söylemiştik. 

Evet, memleketin idare işlerini, mali ve iktisadi mes'ele-
lerinin hal ve fasletmek mesuliyetini omuzlarına yüklenen

ler bilmelidirler ki : 
.. tatbikabnda büyük müşkülata uğratılan kaununlar, tals· 

silatında zorluk çekilen vergiler ya tadil edilmege veya or
tadar. kaldırılmağa mahkumdurlar." 

Kavanin ve iktisadiyatın ruh ve felsefesinden çı~~l~n 
bu hakikata mebni şimdiye kadar birçok kanunlar degııtırıl-
miş, birçok vergilerin de tadil ve tenzil .olun~uıt~r- .. . 

işte vaktile izmire yapılan müthiı bır multecı, mubadıl 
ve muhacir akını ile yarısı yanmış lzmirde bina kiralarında 
görülen gayri tabii ve muvakkat yü~elmeler. lzmi· 
rin gayri menkulleri için yapılacak vergı ~arbıyatı~da 
maliyecilerimizi şaşırtacak derecede anormal bır vazıyet 
ittihaz etmiştir. 

Esasen tahsil edilemediklerinden dolayı bekaya kalan bu ~ ~'-nd._~aytıller kar· itiyatlarına uymadığı için ka · 
~-1 . altında arı z~man- çıp gitmekten ve hafızada 
~e t•bi "• hıılerin da uçup bitmekten ibaret 
~ (L~. her iko!u~dlar... kalır. Gerek ruhani ve gerek 

Muallim Tayyarecimiz 

VECi Hl 
•Dün, Valimiz Bay Fazlı 

Güleç Halkapınardaki Türk 
koşunu gezerek Türk ufuk-

vergiler için hükumetimizin bazı tenzilat kabul ettiği ma
dakirldirektörll bay Vecihiyi~ luındur. 
takdir ve tebrik etmiştir. işte memleketin ve milletin bugünkt tediye kabiliyetini 

"' ~) J 111 e f ev h • · h 1 · k t_"'-a erden 
1 

- ıe vanı hıs ve aya e apı-
\ ~t ;" tabaııc d 0 ldukları )anların akibeti puslasız hir 

'd .... , t ı ır ar . . d" 1 .. f 1· 
1.ıı ~· t"tekkuf ·: gemının uçar o acagı e a-

'-.. ~:))eıa hid' etmıy.eu kete çok müşabihtir. 
\ ~ 'te (11a-.hııeler ıse Hayatı bir gemiye benze-
~ 'ilene~keme~ ye tirsek, o geminin kaptanı ne 

lıUe b' eı aırse kadar akıllı Ye ne kadar 
lilM ~ıı:r yabancı maliimatlı ve ne kadar muk-

D tatkın - Sonu 4 lhlclde -

larının yarınki kahramanla
rını görmüş, rçalışmalannı 

yakından tedkik etmif, bu 

ulusal kurumun lzmirde az 
zamanda verdiği randeman-

dan çok memnun kalarak 
Türkkuıunun değerli Ye fe-

Valimiz Tllrkküşu ilyele- yakından görmeğe ve takdir etmeğe muktedir olan Muhaae
rinden vilayet umumi meclis ebei Hususiye idaresinin bu vergi bakayeıi itinde yapılması 
azasından Tireli Aclina ilti- bükümetçe de emin olduğumuz makul bir tasfiye muamel
fat etmiştır. Bay Vecihinin esine lüzum göstermesini lzmir halkına derin bir nefeı 
verdiği izah':t !zmir Tü.rkkuıu- aldıracaktır. • _ 
nun glsterdığı terekkılerden • iN SES. D. 

lıad~layı bnttı~ lımirUleri mn~e- HALKIN SESı HAKK 1 ıR 
hır ve magnır edecek bır 
derecededir. ın csz •u u auu -sa ı uıcow• 
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Beş ailenin . .. .. ' 
ıçyuzu . ... 

1 
- 23-

Facıa ile nihayetlenen ikinci ikinci oda. hiz
metçiliğinden sonra üçüncü ha ynnı nasıl buldum 

Nihayet yatak odasının ha bu garsoniyeye gelmiye-
kapısı açıldı; doktor çıktı. ceğim. Sen de kendine yeni 
Arkasından da hasta bakıcı bir kiracı buJ. Çünkü bütün 
geliyordu. Doktorun yüzüne işler berbad gidiyor. Sonun-
bakanların, vaziyetin pek da bir de iflas edersem fe-
müşkül olduğunu hemen laket tam olur ! Dedi. 
aulıyacaklarına şüphe yoktu. Bay diplomatta, bay direk-

Doktor hasta bakıcıya : tör gibi bana iyi bir fırsat 
_ Ben evde bulunacağim. veriyordu. Fakat bu garsoni-

Eğer lüzum olursa telefon yeyi bir daha kiralamak su· 
edersiniz. retile yeni bir maceraya atıl

" Siz evvela bir kafein 
aşılarsımz; sonra 48 saat 
oyumasını temin edersiniz . ., 

Dedi. Bu !Özlerde dokto· 

mış olacaktım. Bunun için 
yeni bir rezalet veya tehli
keye düşmemek lazımdı, ve 
garsoniyenin eşyasını iyi bir 
fiatle sattım; bunlardan ancak 

run vaziyetinden hala emin bir kısmını kendime ayırdım. 
olmadığını göstermekte idi. Doğrusunu söylemek te 

*** 
Ameliyat çok müşkül ol

muş ve h~sta çok ağır bir 
halde idi. Bu meseleyi uzun 
uzadıya izah etmiyeceğim. 

Yalnız, genç kadının hayatı 
tehlikede olduğu için mevki 
ve vaziyetimiz berbat bir 
halde idi. Bay diplomat ne
yapacağını bilmiyordu. 

Doktor da genç kadının 
kurtulmasını imkansız görü· 
yordu. Kadın ölürse, tabii 
doktorun da mevkii berbad
laşacaktı. 

Biz bu endişe içinde iken 
ne oldu, nasıl oldu? Bilmi
yorum. Hasta bayanın baba 
ve annesi kızı kendi evlerine 
aldılar; ve bayan bir hafta 
sonra öldü. 

Çok acıdım. Fakat ayni 
zamanda derin bir nefret al
dım. Ya bu mucize husule 
eelmeyipte bu genç genç 
kadın bizim garsuniyede 
ölseydi? .. 

Sonradan anladım; doktor 
kızın ailesini vaziyetinde'n 
haberdar etmiş ve dallı, bu
daklı bir rezalete meydan 
verilmemesi için kızın ailesi 
evinde ölümünü temin ede
'bilmiş. 

Kim bilir kızın ölümü ne-
ye hamledilmiştir? 

Yalnız bildiğim bir nokta 1 

bu. işin bizim bay diplomata 
üç bin liraya mal old&.1ğudur. 
Kızın ailesi, bay diplomatla 
husule gelen dostluktan isti
fade ederek iki bin beş yüz 
liralık bir senetlerini tediye 
ettirmeğe muvaffak oldular. 

Bay diplomat bu faciadan 
sonra, bana: 

- Ben artık bu hayattan 
bıktım ve korktum. Bir da-

lazımdır: Gerek bay direk
tör ve gerek bay diplomatın 
hizmetinde bulunduğum şu 
bir ay içinde, ahlak nokta-
sından zararım çok olmakla 
beraber, maddi kanm çok 
büyüktü t 
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ü üçüncü Bay Nasıl 

Buhındu? 
Garsoniye dağıldıktan, eş· 

yasını sattıktan sonra, para
mı bir bankaya verdim ve 
bay direktörün kapıcılığını 
yapmı•ğa devam ettim. 

Arasıra hadiseleri düşü· 
nüyor ve bir daha oda hiz· 
metçiliği yapmak istemiyor· 
dum. Fakat bir gün bay di· 
rektör beni yanına çağırdı 
ve: 

- Oğlum, dedi. Senden 
çok memnunum. Namuslu 
olduktan başka çok kabili
yetlisin. Bunun için senden 
bir şey rica edeceğim: Çok 
sevdiğim bir arkadaşım bir 
iki ay için bir oda hizmet
çisi istiyor. Sana yarı maaşın • 
işlemek üzere iki ay izin 
vereçeğim. Tabii dostum da 
sana vazifene mukabil bol 
para verecektir. Benim bu 
ricamı redditmiyeceğini ümid 
ediyorum. Bu arkadaşa ben 
her cihetten yardıma mec
bur bulunmaktayım. "Benden 
başkasından da yardım iste
mez!,, 

___ ~Arkası v~rL 

İş arıyor 
Türkçe ve almanca mükem

mel muhabere ve tercümeye 
vakıfım. İş arıyorum 1936 
rümuzu ile idarehaneye mü
racaat, 

Resmi Nişanlısı 
Muharriri: BERTA BUCK Mütercimi AKIL KOYUNCU 
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0na nıeyus zavallı bir tebessümle: 

Eh? Dökülmüş kalıp 
neler dedi? Gene ummacı
lık ettimi? Size yol mu veri
yor, yoksa başka bir ümit 
mi gösteriyor? 

- Sanırım ki bana başka 
bir ümit (hem ne ümit!) gös
termek niyetinde. Ben ... 

Sözümü bir ihtar kesti: 
- Konuşuyorsunuz bayan· 

lar! Mis Trat, dikkat ediyo· 
rum ki daha ziyade sizsiniz. 

Ve .Mister Dundonaldın 

sesi bugün on· ikiye kadar 
kadar beni işgel eden oma-
macı... Cezalanmak ve işin· 
den atılmak korkusunu tek
rar uyandırdı. 

Ah, yarabbi ! Herhangi 
bir iş.. Herhangi başka bir 
i elde edebilsem de bana 
haftada on liralık prensa
ne maaş temin etse! o mes· 
ud kurtuluşu, arkanızda beş 
yüz liralık büyük, sağlam bir 
destek olduğunu bilmenin 

• ' 

C Hallaa Sul t 

Polis kongresi erkanını r 
soyan bir hırsız! .. 
~-------------..00 .. ---------------------

23 yaşında bir ~ıı r 
7 3 yaşında bir iht•Y~ 

la niçin evlenir~ Bütün Yugoslavya gazeteleri bu gülünç 
hadiseden .bahsediyorlar 

Bosnaıarayda beynelmilel 
polis kongresi akdediJmit 
ve bu münasebetle Avrupa 
ve Amerikanın en maruf 
polis ve taharri memur ve 
amirleri Bosnasaraya gel
miştir. 

Maruf polisler, kongreden 
sonra Bosnasarayı gezmişler 
ve birçok hedivelik ve hah· 
ralık eşya almışlardır. Fakat, 
bu eşyanın mühim bir kıs
mını da ayni gün çaldırmış
lardır. 

Eşyası çılınan maruf polis 
erkanı arasında fngilterenin 
en maruf detekiflerinden ve 
Londra polis -Skonlanlryad
ri- müdür muavini M. Noman 
Kendel de vardı 

Bosna Hersek zabıtası bu 
hırsızlıklar dolayısile çok 
mahcup bir vaziyete düş
müş ve heman faaliyete 
geçmiştir. Fakat ertesi güu 
çıkan ğazetelerde şu haber 
okununca umumi bir kahka· 
ha başlamıştır: 

0Şehrimiz avukatlarından 
birisi, cihan polis ustalarına 

bir şaka yapmak istemiş ve 
en maruf bir yankesiciyi bu 
maruf zabıta amirlerini soy
mağa mem.ur etmiştir. Şaka 

muvaffakiyetle neticelenmiş
tir. Çalınan eşya bugün bi
rer hediya ile birlikte sahip
lerine j ade edilecektir! . ., 

Bu şaka, bütün Yugoslav-
ya matbuatında eğlenceli 

akisler yapmıştır. 

Okul Sergileri: 

Kahramanlar 
Okulunda Bir Gezinti •• 

: Bir yılan hü
cum ederek bir 
Adamı öldürdü 

-----------00~----------
Bu sergiler arasında küçüklerin: Türkiye endüs 
trisinden birer mevzu alarak yaptıkları eser
lerinde, Türk inkılabını ne gü'zel. canlandırıyor .. 

-~---------------
TÜRK ÇOCUGU HER iŞi BAŞARAN, HER ENGELi 
YIKAN VE YARiNi HAZIRLIYAN BiR ENERJiDiR ... 
-------------------c:::::----------------~ 

Yazan: LÜFTÜ AKSUNGUR 

( Dünkü sayıdan devam ve son ) 
işte osmanlı hükumeti za· kalı bir bakışla tetkik eder-
manında demiryolsuz Türki· ken içimde büyük bir sevinç .. 
ye . osmanb hükumeti za· milletime karşı büyük bir 
manında Türkiyede büyük itimat ve gurur duydum .. 
ve getirici bütün büyiik iş- İzahat veren küçük Zeki 
ler yabancılar elinde idi. sesine. ton vererek: 
Memlekette ziraat yok, tica- - işte bunlar büyük Ata-
ret yok, iş yoktu.. İşte Tür· !~rkümüzün :rarattığı cumhu-
kiyede yetişen nebatlar, ma- rıyet eserlerı; bankal~r, mek-
denler, harice sevkedilen tepler, ordumuz, demıryolları, 
eşyalar ve mukabilinde Al- tayyareler, binalar, donan

manya, İtalya, Fransa ve 
İngiltereden aldığımız ziraat 
makinaları elektrik ve fab-
rika malzemeleri vesaire eş
yaları gösteren resimler .. ,, 

Dördüncü sınıf dört mü· 
• him köşeye ayrılmış birincı 

kısım "Yurdumuzu gezelim,, 
burası tarih coğrafya köşe
sidir. ikinci köşede; "Bu 
yurda nasıl geldik?,, üçüncü 
köşe; "Bu yurtta ne ıle uğ

raşılır?,,. Burada cumhuriyet 
hükümetinin bütün çalışma 

faaliyeti göze çarpıyor ve 
göğüsleri iftiharla kabartıyor. 

Dördüncü köşe; "Bu yurda 
nasıl bakıyoruz?,, burası tam 
manasile cumhuriyeti canlan 
dıran bir köşe.. burada yur
da bakanlar, yurdu bakdık
ları yerler var.. bunları ala-

vereceği kalb rahatını dü
şününüz. Fakat o zaman, 
bunu kazanmadan evvel pat
ronun şartını kabul ettiğinizi 
de düşünün. Oh.. Hayır !.. 

Bana her tesadüfünde dai
ma elini kasketine götüren, 
tebessüm eden ve " Bir sa
natkar gibi.. Kayalar üze· 
rinde .... ,, Hikayesile felake-
timizde bir geminin kirece 
boyanmış korkunçluğunu an· 
dıran· kırmızı yüzlü kaldmm 
sanatkarile beraber, kanalı 
geçiren, sed boyunca yürür
ken ve bütün yolda hep o 
" İşsiz kalmış ., gerdabı bir 
kabus gibi bana musallat ol
muştu. 

Ona Meyyus, zavallı bir 
tebessümle : 

malar, kamutayın karton ve 
yağlı çamur üzerine yaptığı· 
mız resimlerdir.. Bunlarda 
kız arkadaşlarımızın nakış 
işleridir. Onların da vazifesi 
olan yama, yasdık, gömlek 
örgü dikiş ve ütü gibi muh
telif işlerdir. bu köşe onlara 
aittir. 

Daha birçok süslü köşe-

leri gezdikten sonra anla· 
dım ki Türk çocuğu her işi 
başaran ve her engeli yıkan 
ve yarını hazırlıyan mühim 
bir varlıktır .. 

( Kahramanlar Okulu )oda 
büyük bir intizam ve ciddi
yetle vazifelerini yapan uğ
retmenlerile sayın direktörü 
Bay Rıza Özdamar'ı özyü
rekten kutlulamağı bir ulu-
sal börç saydım ... 

LÜTFÜ AKSUNGUR 

Ben de kayalar üzerin
deyim, Blossom, dedim. Bu 
sana belki son defa verebi-
leceğim Penedir. Ve Mar
koni otelinin kapısına döne
rek, altı ay müddet için biz 
"İki bekar kıza,, evimiz olan 
ucuz fakat rahat damaltına 

götüren taş merdiveni çıktım. 
Aceba bunada iştirake 

daha nekadar zaman muvaf
fak olabileceğim ? 

-3-
Düşünürken 

Ben evimize, daima, oda 
arkadaşım Cicely Harradine 
den çok evvel gelmiş buluft 
nurdum. Onunla ilk defa 
"yirminci asır kulübü,, nün 
haftalığı on şilinlik odaların
dan birinde, tıpkı benim 
ğibi, güvenebileceği bir dos 

İstanbulda Anadoluhisa· 
rmda feci bir vaka olmuş, 
zavallı bir adam büyük bir 
)'ilan tarafından ısırılmak 
suretile zehirlenmiş ve kal-
dırıldığı hastanede ölmüstür. 

Beykozun Polonez köyüne 
bağlı Çavuşbaşı çiftliğinde 
çalışan Ali oğlu İsmail dün 
gece Anadoluhisardan ge-
çerken sağ sokaktan bit den 
bire siyah bir cismin üzerine 
doğru fırladığını görmüş, 
kendini müdafaa etmek is-
temişse de muvaffak ola· 
mamıştır. 

Büyük bir yılan oian bu 
siyah cisim süratle zavallı 

lsmailin vücuduna sarılarak 
muhtelif yerlerinden ısırmış 

ve Ismailin feryadını işiten
ler vaka yerine gelerek kor-
kudan ve yılanın açtığı yara-
ların acısından bitkin bir 
hale gelen İsmaili kurtar· 
mışlar ve yılanı öldürmüşlerdir. 

lsm, il hemen tedarik edi
bir otomobille hastaneye 
kaldırılmışsa da yapılan bü
tün tedavilere rağmen saba-
ha karşı gözlerini hayata 
kapamıştır. 

Kiralık han ve 
Kahve 

lzmirde Keçeciler cadde· 
sinde 15· 17 No. lu Küçük 
Abdülkadir paşa hanı ve 
kahvesi d<!mirbaş eşyasile 
birlikte 27 Haziran 1936 ta
rihinden itibaren kiraya ve
rilecektir. Taliplerin İzmirde 
Bakırcılarda Esir hanında 
8 No. lu yazthaneye müra· 
caatları ilan olunur. 5. D· 

tu bulunmıyan, ancak birkaç 
şilin bir sermaye ile bir en· 
kaz halinde iken tanışmıştım 
zavallı kız, bütün varisini, 
moda muharrirliği öğrenmek 
ü:r.ere devam ettiği san'atlar 
mektebine ders ücreti ola-
rak yedirmişti. Orada ona 
hep ,,kroki,, için çok isti-
dadı olduğundan bahsetmiş
lerdi. Moda modellerile bir 
servet kazanacağına -bunu 
hepimizde işitmişizdir· inan
ını§ tı. Ancak sonu gelmedi. 
Onun gibi sevimli, iyi yürekli 
ve güzel bir kız için bir ser 
vet edinmenin yalnız bir yo 
lu vardı: o servetle evlen· 
mek. halbuki, ekseriya şi
kayet attiği veçhile, evlene-
bileceğiz hiç kimseye rast· 
lamış olmazsanız, evlenmek 

Almanyada 23 ya 'btr 
genç bir kızın 73 lük diı~ 
yar bir adamla evla ,...-
gazetelerde okuduk. si' 

Dün gelen Alman~~ g• b' 
telerde bir muharrırı~.h 
kadın ile mülakatı yaP"'. 

oı· Muharrir şu sualı sorUY Oft 
- Nasıl olup ta öoıl 1 

zün nihayetine kadar c-' 
adamla beraber yaş•Y1 

sınız ? .,.~ 
Kız gülüyor ve şu ce 

veriyor : oP' 
- Benim ömrümü s0~ 

kadar değil, onun Ö l>" 
nün sonuna kadar bet• 
yaşayacağım ! . 

Bir balığın sef erı bl 
Rus balıkçıları, C.e~d• 

Rusya nehirlerinin bı#, 
büyük bir balık tutlD ,,,r 
balığın sırtında şu ya~ osıol 
mış; (Hayvanat müzesı aod' 
Balık derhal Oslo~a g ı Jt' 
rilmiş ve müzede b• • ,,,. 
hangi yolları ne kadar bil 
manda takip ettiğini tel 
etmiş. ~ 

Balık Norveç sahille tı' 
takip ederek 3000 kil0~c ,.. 
yü:müş, şimal denizle~ , 
mış ve nehirlere gır ,,.t 
cenubi Rusyada yakalaJI 

l{raliçc 1\ılarinİ11 

bedavacı yolcusıı -
Kraliçe Mari vapuroll fi 

içinde bır sürü kaçakdlli'! 
bedavacıların buluO ;.i 
zannedilmişti. Halbuki J;lfı 
de bir tane kaçak " _Je' 

·ıeP bu bedavacıyı gazetecı ,ifl' 
bir bulmuş. Sonra sırbt~ 
birçok kimseler ıııu ·~et· 
bedavacılardan bahset~• o•~ 
Meğerse bir kere y•~81fctr' 
kaçak boyuna k•Y def' 
ni değiştiriyor ve her .ıg" 
başka şekle giriyorıııut· "'''
mide bir sürü kaçak )Joı' 
Sözü bedavacılar kr';issl 
bu marifetinden gale~ }e 
Polis dediğin bil)' 

Olur (!) ,._, 
Kanu~usani için~e b,.,~• 

rikada Illinais'da bır . pO'jl 
rsı soyulmuş. Şehrin va ı 
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müdiirü ve bütün ıb,ıd' 
günlerce çalıştık'arı ~et' 
failleai ele geçireııı~od~ 
nihayet bankanın . tc;,,;t' 
vaşingtondan yardıoı 11 ~ 
Vaşington şehri d~. ::,~ 
taharri memuru goD bidi''~ 
üç gün zarfında 0~ aydınlatmıştır. bu ~uluı•"~ 
yan haydutlar şebrın o:ıı 
memurlarının bir k•5 

bir kuyumcu imişler· b,t 

nasıl kabil olur?· 0::bİ~ 
gün, san'atlar aı~ 01-
talebesinden gaY~. 1 g6,ll 
üzere, gördüğü degı de· b~ 
gibi olduğu kimseler d•" ~ 
hakiki "istidat,, tarın tici;. 
bulunduğu stüdy?Y8 yıb 
için gelen zengıa ~ 

lerdi. ;1tid1..,.b 
Şimdi, onun bütiln .,d"'. 

uzun boylu ve güıel e ,,d" 
olmak itibarile, Bond 9" 
sinde Fransız aıadıll' diltt' 
risette'nin büyük dJ;,ıı~( 
mağazasında, balo tıı .,, ', 
rine, opera mantolar• 

11
,aff'. 

kenlik etmekteki dJdO• 11', 
kiyetinde toplanıyor ,pı' ~ 
radan da ancak akt9 rt1'1' 
disinden sonra ııu 
yordu. ;) 

( Ark•tl 
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ın tey o'"gv t' b' "b d' . re ır ır tecru e e ınız ... . ----
. ., 

Yüksel, Kabadavı ve Billur 
rakılarıdır. 
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Kabadayı kadınlar 
Karşıyaka Soğukkuyu Or

du sokağında oturan İbra· 
him karısı Ayşe ile ayni so· 
kakta oturan kunduracı Emin 
karısı 47 yaşında Nuruye ve 
Süleyman karısı Huriye ve 
Emine kızı Hatice [araların
da alacak meselesinden çi
kan bir kavga sonunda bun
lardan Huriye, Hatice Ayşeyi 
dövdüklerinden yakalanmış
lardır. 

ıı 

BEN HIRSIZ DEGILIM DEDi 
~~~~~~~~oooo~~ 

Parisli kadın çırıl çıplak 
soyundu! ••• 

Mussolİnİ yal- Pariste Jorjet isminde genç ceketini çıkarıp yere •U::: 
ve güzel bir kadın, birisinin sonra ... Etekliğini, dab• • 

nız başvekil cebinden para cüzdanını aşır ra kombizonunu, daha.s0or;: 
Roma {Radyo) _ Musso- mak isnadiyle karakola geti- Kilolunu da birer, bırer 

Karısını öldürdü. rakibini ya- linin uhdesinde bulunan sekiz rilmiştir. karıp yere fırlatmış "e = • 

nazırlıktan yedisini Habeşis- Genç kadın hiçbir kimse- Cüzdan çaldım, nere~, 
raladı ve polise teslim oldu. tan zaferini kendısile birlikte nin cüzdan ve parasını çal- sakladım. Çoraplarınııd• 
İstanbul (Özel) _ Bugün şehrimizde bir aile faciası ol- hazırlayan arkadaşlarını ter- madığını iddia etmiş, fakat karayım mı ? Diye bı1Jıl" 

muştur. Şoför Riza: genç karısı Fatmadan şüphe etmekte kederek yalnız başvekaleti bu iddiasına kimse inanma- mıştır. 0 

olduğundan kendisini takip etmiş ve Yunus isminde birile kabul et ... isi manalı bir jest mıştır. Vakıa, zabıta genç k•r:'i 
birleşerek Beyoğlundaki otellerden birine girdiğini görmüş- olarak telakki edilmiştir. Bu halden sinirlenen genç cüzdan çalmadığına :,t 

Aile Faciası 
-----------------0000~--------~~---

tür. ffabsbure kadın, asabi bir buhrana ka- surette emin olmuş, :,., 
Gardenparti Riza bunların arkasından otele girmiş ve tabancasını pılınış ve: umumi ahlaka muğayır kıf' 

Maarif cemiyeti tarafından çekerek ikisinin de üzerine ateş etmiştir. Kadın, vücudunun saltanatı! Cüzdan mı çaldım? Nere- keti hasebile Jorjet b•~ 
Cunıaresı· günü akşamı Şehı'r muhtelif yerlerinden yaralanmış ve derhal ölmüştür. Yunus B 1 ( dedir bu cüzdan? Diyerek da takibata başlamıştır 

ld d K f er in Radya) -Hasburg -------- """ -------
g azinosunda mükemmel bı'r ağır yaralı o uğun an hastaneye kaldırılmıştır. atil şo ör 1 d Z • b• k •• ı ••F.l f 

l d k d l l 
. . sa tanatının ia e edileceği 

gardenparti tertip edilecektir. cinayeti iş e i ten sonra otel odasın a po is erin gelmesını h b k engın ır a- 1 ozo un 
beklemiş ve tabancasanı vererek teslim olmuştur. a eri iiçük antat ve Alman 

Yangın . mahafilinde hayret ve asabi- dın şoförüıtü Köşesi 
Dün sabah Güzelyahda Dahiliye bakanı ~ yet uyandırmıştır. d, 

Halim ağa tarlası civarında G Demir Sevdi -Baştarafı 1 inci e ,,. 
zeylin sokagıw nda 18 numa- erti ne diyor? tedir, zeki olursa olsuD P ••• 

S • • f b -Başta rafı 1 inci sayfada- kd' de'"" 
ralı kantarcı Recebin evinin Pragw 10 ( A.A ) - Dahiliye bakanı Gerti cumuriyetler anayll 8 rı• - lasını kaybettiği ta 

1
' fi belki metelik yoktu. yı 

üst katında yangın çıkmış partisinin bir toplantısanda günün vehametini kaydetmiş ve kin bir denizde kara L:t 

k k 1 Fakat onun levent endamı, da .,,. 
ve bir yatakla bir yastık ve vatanın hayati menfaatlerinin korunması için askeri iktisadi ası uru uyor kuvvetli bazuları, ve keskin fırtınalı bir havada !ıidl 
oda tahtalarının bir kısmı manevi ve teknik bütün Çekoslovak kuvvetlerinin yerleşti- 5 f b ı 9 ( 1 kayaya çarpmıyacag~ ını a ran o u, A.A) - bir bakışı vardı. Sevilmek, 
yandığı halde söndürülmüştür. rilmesini beyan eylemiştir. Karabükte kurulacak demir ezilmek isteyen bir kadın temin edebilir? ~ 

Zabıtaca,tabkikata devam F • • H • ·· f b ·k · lk · b Gerek iktı·sadi ve g~.;. edilmektedır. a~ıst oartisı konseyi azı- sanayıı a rı ası ıçin i iş- ıçin öyle bir kocayı milyo- d"f '"' 
~ yar binaları yapılmak üzere ner bir kocaya elbette ter- içtimai hayatta tesa u fi 

Bereket versin boşa randa yapılacak müteahhidi bugün fiilen ışe cih ederim. ğimiz faciaların ınePfe J 
Gitmis başlamışnr. Para her vakit kazanılır masdarının bu olduğu, 1,~, 

~ Roma 10 {A.A) - Faşist partisi konseyi gelecek toplan- yı f 
Basmahaned ı'stasyon kar- 10 H d d k Gu·· neş fakat böyle bir koca her va- ruhani bir incizab ve -" .... k tısı aziran a Mila oda yapılaca tır. k pılll'r_ şısında kahveci Halil oğlu kit ele geçmez!." vani temayüllere 

1 1ık•t 
314 doğumlu Ali Ulvi ile Benes Pra2a Hareket Etti Tutulması' Bu sözleri Amerikanın meş- hayat gemisini 

1110"·~ 
tütün bayii Ali oğlu Hasan Bükreı 10 (A.A) - Kral Çekolavakya reisicumuri Benes Atina, 10 (Hnsusi) - 'Gü- bur milyoner k'adınlarından tatlı bir hayal veya beye~ 
arasında alış veriş yüzünden Tuna üzerinde yaptıkları gezintiden saat 11 de Giurgiyefe neş tutulması hadisesini tet- madam Smit Conko mahke- bir zevk iain sayısız tek j~ 
çıkan kavga sonunda Ali avdet etmişler ve Benes'de hususi trenle doğruca Praga kik etmek üzere 10 İngiliz me huzurunda söylemekte- lere düşürdüğümüzü pe 
Ulvi sandalya ile Hasa~ın hareket eylemiştir. alimı buraya gelmiştır. Daha dir. bilelim ! · · dil" 
üzerine hücüm ve tehdid k d '"I' 1 k Bu kadın senelerce yaşadığı Bu ugw urda sarf e ~•· 

C• ti yüz a ar a ım ge ece tir. .,.. 
ederek belindeki bıçağını ınaye e maznun oapas · • milyoner kocasını bırakıp emekleri ve kaybedifeO ~ 
çekerek saldırmış ve bunu Coblenz 10 (A.A) 176 papasa karşı açılmış olan davanın JneboJudan şoförüne kaçmış, ve şoförle kit ve zamanları ve te dt 
gören Hasan da tütün sat- tekrar ruiyetine başlanmıştır. Bunların arasında 16 defa mütevazi bir hayat sürmeğe kabil olmıyan ziyaolıtl 

b k . . ı . ı ki yapılan başlamıştır. 1. tı<Tı kulübesinden tabancası- ta iata arşı cınayet ış emış oma a maznun papas Alek- şüne ım. .ıJ' .,. Bütün Amerika bu deh- eo~ 
nı alarak Ali Ulvinin kah- sandır da vardır. Yumurta ihracatı Bazı tecrübesiz g . JI -----------oo----------- şetli macera karşısında, bil- oflJ"'L 
vesi için ! yedi si1ah attığın· İnebolu (Hususi) - Bu hassa kadının mahkeme hu- mizin ve kızlarımızııı ıo 
dan yakalanmıştır. Çin - Jauon ı Bartın bir f eıa- hafta tspanyaya mühim yu- •urundaki itirafları önünde pek büyük nedameti ··,,,,; 
~1ubadiller Ce gelecek G • • k murta ihraç edilmiştir. Lima- hayretten dona kalmıştır. cubiyeti mucip olacak _,,. 

İzmirden Yunanistana gi- ergİnlığı et atlattı nımıza gelen Kaprarma va- Kadın bugünkü hayatından hakikattan ve hakikat b.,ııı· 
den Rum mübadillerinin de - Baştarafı 1 incide Bartın - At yarışları mü- purile Barselon ve Valensi- fazla memnun olduğunu, son tikiyeden çok uzakta t1eti'' 
Fuara iştirak edebilecekleri berleri Japon _ Çin harbinin nasebetile Ömer tepesinde yaya 1650 sandık yumurta derece mes'ud bulunduğunu, nan şuursuzca hareke ~ 
hakkında Dahiliye Vekaletin- yeniden başladığını göstere- toplanan binlerce halk 11,30 gönderildi· milyoner kocasına bir daha heman bir nihayet ~e;:gi-
den Fuar komitesine ve di- cek mahiyettedir. Konang- da başlayan ve 20 dakika 1· k• k dönmiyeceğini ısrarla söyle- rini, gördüğüm ve ıfl ·o•" 
ğer alakadarlara malumat zide 24 saat devam eden şüren tufanı andırır bora ve 1 ÇOCU mekteJir. facıalare veyıkıml~ra b;,_;ff 
gelmiştir. kanlı çarpışmalar hakiki bir yağmur yüzünden büyük bir Bog"" oldu Bakalım mahkeme şimdi tavsiye etmeği bır 
İsnlaİl Hakkı Şehri- harb halini almıştır. felaket atlatmıştır. Fırtına- ne karar verecek? bilirim!!. fd~ 

Çinlilerin komünistlerden dan tribünler yıkılmış bütün Geyve (Hususi) - Akhi- , ş k fiJoı0 

ml.ze Do·· ndu" h lk k M H 1 DaArVE_,. uf, ve daha bazı gizli ellerden a açı ta kalmış bunaltıcı sar nahiyesinin Teşvikiye enemen 1 " 

Bir iki aydanberi muhtelif yardım gördükleri iddia olun yağmur altında müthiş bir köyünde acıklı bir vak'a olmuş _ ___...-:: 
Avrupa merkezlerinde tetki- maktadır. panik olmuştur. İnsanca ka- iki çocuk Sakarya nehrinde Zıraat memurµ B dıi 
kat yapan ve üzümlerimize Tokyo 10 (A.A) - Bura- za ve zaiyat yokt~u. Zongul- boğularak ölmüştür. 12 ya- Geçenlerde bazı Menemenli er2. aDJ, 8 ~ 
Yeni mahreçler araştıran d H s· k. d · daktan koşuya yolcu getiren şında Hakkı ogw lu Mehmed 1 f d I M d aJIJV 
üzüm kurumu müdu- ru" İsmaı'I a . ID ıng e aynı za- iki motör de büyük tehlike genç er tara ın an zora e- evrım : ,JI' 

manda neşrolunan yani Ja- . . 
1 

d ile 8 yaşında Davut oğlu nemene sürüklenmek istenen Ç kurlll d ( 
Hakkı seyahati hakkında pon Mançuko anlaşmasına geçırmış er ir. Bora ve yağ- Hüsameddin sıcakların tesi- bir kadın bağırarak polisi Bergamanın u JaO .'·~ 
ıktısad Vekaletine lazım ge- göre Mançukoda Japonyanın mur koşu sahasındaki haf- ri ile nehre yıkanmaya gir- çağırmış ve Makbule adlı bu nında yapılacak 0

• ı,jtİ" 
len izahatı verdikten sonra hariç ez memleket imtiyaz- talarca emek mahsulü terti- mişler, fakat yüzmek bilme- kadını otomobil ile kaldırmak rim anıtının kaidesi ..K 
dün şehrimize dönmüştür. ları tetricen kaldmlacaktir. batı · harap ettiği için yarış- diklerinden suyun ceryanına istiyenler Adliyeye teslim miştir. d f1r· 

Aşırırlarken Bu muahede birtemmuzdan lar tekrar edilmiyecektir. kapılarak bağıra bağıra bo- olunmuştu. Alınan malümala Yakında ilk kısııt• • 
itibaren meriyete girece~ tir. Go··ıde hoJ?"" oldu ğulmuşıardır. göre bu hadisede adı geçen mağa başlanacaktır· 

Yakalandılar --•-•~ -·- ---'?llilr--..-- Menemen zıraat memurunun 
Bornovada dün küçük bir Leon Blum'un Konya - Tat köyünden y h K 1 bu işte alakadar olmadığı ve Sonıa 

hırs12lık vaka•ı olmdştur. K d' H kk B k' - 8 ya ema . e''e " a ır, a ı, e ır uç ço- isminin kötü bir tesadüf ne- b 
Bornovanın Kurtuluş so- Cevabı cuk Sille yolunda yağmur Bir kaç günden beri şeb- ticesi bu hadiseye karıştığı Civarında ır ti'ı 

kağında bir numaralı evde sularının yaptığı bir göle rimizi değerli varlığıle şeref- anlaşılmıştır. yıldırım diJŞ 1"'~ 
Ah d 

Yeni Fransız kabinasının k k ı d' "k k · d " y•J~!lı' oturan me in evine giren yı c-nma için girmişler bun- en ıren yu se şaır ve e i- e· .. .. .. s h 1. 'pe V' 

çingane İsmail kızı Fatma reisi Lon Blum eski bir sos· lardan ileriye giden Bekir bimiz meb'us Yahya Kemal lr YUZUCU ze- oma ava 
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k .. YiiJ'd~ı"' 
yaHsttir. Bütün hayatı müca- 1 yağarken Avdan °. e yr , 

k
ve karkdadaşı Emine adında- çamura saplanarak boğul- zmir Antikete müzesini ve hı·rıenerek o··ıdu·· ..... tiyar bir kadının e~:: .... ., 

i a ınlar evden bazı eş- delelerle geçmiştir. muştur. hafriyatını gezerek incele- Nlb .... r 
yayı çalarken yakalanmışlar Lon Blum kabinesini teş- melerde bulunmuştur. ı Beykoz klübünün kıymetli rım düşmüştür, 
ve adliyeye verilmişlerdir. kil ettikten sonra kendisile Yu)(8fl yüzücülerinde Hakkıda ev- yiat yoktur. / 

), ı ı konuşan bir gazeteci= Mahallelerde· Bergamada velki gün birdenbire zehir- ...... d~,·~ a ca anan hırsız K d u a'
1

t:1 - Siz, demiş, kabinenizi y lenme alaimi görülmüş ve a ın ~ ·fıt tf 
Alsancak ikinci Kordonda çok az zama d t k·t ed B l d' k h 1 angın H J'l Jtı ... n a eş ı e- e e ıyece yu arı ma a - hemen hastaneye kaldırılmış- Karantina a 1 d ııır il' 

249 sayılı evde oturan Mer- bildiniz. lelerde halkın sihhatını ala- Bergamada bir ot deposun· sa da Hakkı az bir zaman caddesinde AbOlfıtıS'~.~· 
yemin kol saatini çaldığı an- Leon Blum gazeteciye ce- kadar eden bazı sokaklarda dan çıkan yangın birdenbire sonru vefat etmiştir. Ölüm Osman karısı _,,-JJ 
laşılan Torna AJi, araştırma vap vermiş : lağım mecraların inşasına ve tehlikeli bir manzara arzet- şüpheli görüldüğünden otop- Hilmi karısı ZeldYe el',;~ 
memurlaı ınca ... yrpılan takip - Çok az zamanda de- kaldırım döşenmesine karar miş yetişen bir kıta depo ile si yapılmak üzere morga da ev parası ıııe~;rbi""...I 
sonunda yakalanmış ve saat- ğil ben bu kabineyi teşkil verilmiştir. Bu inşaatın der- yanmağa başlıyan diğer iki nakledilmiştir. Otopsi yapı- kavga çıkmış ve b•.p-' 
le birlikte Alsanca'- merke- edebilmek ı'çı·n dow'd w h 1 apıl as · · ·· k · .. d" · ff k ) d ~ ır ugum a Y m ı ıçın muna a- evı son urmıye muva a acak ve ölüm sebebi anla- dövclüklerin •.::dııı'f~ 
z_in_e_te_s_ı.-::-·m_e __ d_i_lm_i_ş_t_i_r. _____ g_ü_n_e_d_en._b_e_r_i _ça_l_ış_ıy_o_r_u_m __ · ___ s_a_y_a_p_ı_la_c_a;....k_tı_r. _______ o_lm_u_ş..:...t_u_r. __________ şılacaktır. tahkikata haf~ ~ı'1 
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