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nu S~vyet Rusya yeni bir ka
de 

111 
esasi neşrederek rejim

Yıp çok büyük bir değişiklik 
h 'Yor. Bu değişikliğin ana 

Türkiyeyi temsil eden heyet 
Ankara (A.A) - Gecik

miştir. Montor Boğazlar kôn
feraosında Türkiyeyi temsil 
edecek olan heyet ekspiresle 

hareket etmiştir 
Ankara 15 (A.A) - Cu

. muriyet Halk partisi genel 
sekreterini Atatürk vazife
den .affetmiştir. 

atı,,, v· Şunlardır: 

sekiz askeri müşavir heyete 
dahil bulunmaktadır. Heyetle 1 
beraber gidecek olan gaze-

Şimdilik bu vazifeyi Ata· 
türkün vekili olarak fnöoü 
filen ifa edecektir. Yer 

1~dan ve matbuat hürri
taa 

1 
•bul ediliyor. Halkın 

iad:truf .. ve mülkiyet hakkı 
llıecli e.dıhyor. Bir meb'usan 
kiş· 81 açılacak ve 30 bin 
td ıye bir meb'us intibah 

'cekr llıent ır. Yani bir parla-
Bü~ .. kuruluyor .. 

ler d:~. ?u ve bunlara ben· 
tin .~ışıklikler dost Sovye-
1• re Jtnıde b'" ·· k b" · k" ap uyu ır ın ı-

denıY~ptı~ını, yeni rejimde 
1116Jk~ rasıye, hürriyete ve 
~erd·'!'.ete daha ziyade yer 
l>ayı 1i 1ni göstermektedir, Bu 
itçi e 0lnıakJa beraber gene 
'-. ıırıı' . 
"Ctı · 1Dın, amele sendıka-
L 11111, ko Ü • t • • • qtr m nıs partısmın 

h,ki ~abasındaki hakimiyeti 
~ alacaktır. 

İiti~;kada ki bu büyük de
''leteJ .karşısında Sovyet 
''tt erı uzun makaleler 
a:tınektedirler. 

hareket etmiştir. 

Murahhas heyetimizin ri
yasetinde dış işleri bakanı 
doktor Tevfik Rüştil Aras 
bulunacak ve murahhaslar 
hariciye genel sekreteri 
Nuğman Menemencioğlu ge
nel kurmay ikinci reisi gene· 
ral Asım Milletler cemiyeti 
nezdinde Türkiye daimi mu

rahhası Necmettin Sadıktan 
müı ekkeb bulunmaktadır. 

Heyeti murahhasa ile be
rabar iktısat müşaviri olarak 
İktısad Vekaleti müsteşarı 
Sadullah, sıhhiye namına 
Hıfzıssıha umum müdürü Dr. 

Asım, Dış işleri bakanlığı baş 
hukuk müşaviri Ziya, daire 
şefler inden Mehmet Cevad, 
Müşfik Selami ile üç katib, 

teciler dokuz kişiden ibaret
tir. 

Bu akşam Dış işleri Bakanı 
Tevfik Rüştü Arasla heyete 
dahil murahhas ve müşavirler 
den olduklarından istasyonda 
Başbakan ismet İnönü Kamu

~tay başkam Aldülhalik Rcuda 
Cumuriyet Halk Partisi ge
nel sekreteri Receb Peker 
vekiller ve bütün ecnebi 
büyük elçiler ve elçilerle 
sefaret ve hariciye erkanı ve 
bir çok saylavlar tarafından 
teşyi edilmişlerdir. Ayni 
trenle tedavi için Avrupaya 
gitmekte olan zıraat vekili 

1 
Muhlis Erkmen şehrimiz· 
den ayrılmıştır. 

V ahabı niçin istemiyorlar 
...... ao .. •o~•---------- ---

Mevzuubahsolan Istanbul, lzmir sporcu!arı 
değil Türk1sporunun şeref ve haysiyetidir 

1 

1918 k nıakalelerde Leninin 
~trind 10?n esasisi ve bunun 
~ha d ekı 1923 tadilatından 
"-llae .

1
erken son şeklin tam 

de ol:u: bir tadil mahiyetin· 
HAKIKATIN SEBEBINI ISIDENE KADAR BAGIRAGAGIZ 

fttıs gunu yazmaktedırlir. 
~'Yatı Y:da parlmnntarizim 
d,ll aşlarken 18 yaşın-

Berlin Olimpiyatlarına ha· : kuvvetli ekiblerindeıı biri mızın esasına girişmeden 
zırlık _olmak üzerine geçen olau ve Avusturya milli takı- j evvel Vahab hakkında eski 
hafta lstanbulda yapılan fut- mında yer almış bir rçok , beynelmilel oyuncula.·ımızın 
bol musabakalarında İzmir beynelmilel oyuncu bulunan takdirkar sözlerini yazıyoruz: hil b~~.~arı, kadınlar da da-

1'.p h ~11 vatandaşlara inti· 
karışık takımı çok büyük bir First Vienna karşısında muh- Milli takımımızın eski ka-
muvaffakiyet kazanmıştır. 

~verilmektedir. 

~ZOFUN KÖŞESi: 
~LK 

Bilhassa Avusturyanın en 

ARASINDA ••• ! 
Muharriri: Şark Filozofu HİDAYET KEŞFİ 

bir 

~ -28-

llarita üstünde yeni 
sili kahraman 

._ .. , ın iz · · · t_ ..... ,, 1 nıırımızin namlı, pür azemet yüksek bir sesle: 
'd 8 y ~vı bay Mahmud - Şimdi imparatorunuza 

~t~ıeri 0~ Urd.. lıtanbul ga- telgrafJa bildiriniz, eğer Si-
~ Pro~ .. e: bir!l~, İtalyanla- biryadan elini çekmezse; onu 
~ oıt dg nda ıçın Bulgaris· ayağımın altına alır ezerim ! 
~ •"il erd"kl l •etıit . 1 eri faşizim Demiş. Sefir kemali neza-

telitimiz çok yüksek bir oyun 
oynıyarak büyük bir fakla 
futbol üstatlarını mağlup 
etmiştir. 

Şüphesiz ki bu galibiyette 
muhtelitimizi teşkil eden 
oyuncularm herbirisinin his
sesi olmakla beraber Vaha
bın ustadane idaresinin de 
büyük bir tesiri vardır. Bunu 
biz İstanbul gazetelerinin 
neşriyatına dayanarak söyli
yoruz. 
Vahabın takıma neden 

alınmadığı hakkındaki yazı-

lecisi Fen erli bay Nedim, 
Viyana maçında "şu çocuğa 
milli formayı burada veriniz,, 
diye bağırmaktan nefsini 
mennedememiştir. 

Refik Osman da uvahab 
yüksek tekniğile bize' arjan
tin futbolun aynini göster
miştir,, demiştir. 

Federasyon reisi bay Ham:
di Emin -Vavaba iltifat ede-
rek şunları söylemiştir: "Bur
numuzun dibinde bulunuyor
sun nasıl oldu seni görmi-

Sonu 4 üncüde ---

~IQd eıı rektörü ve iyan ketle egwilerek yerıne rekiI-. 1 ...... ... M k. T 11'!!!!!!1 .... 
h•rb •r 11 (Oreno) miş, arkasından Osmanlı se- 1:;:;;;::=~:::;;iiiiii~~ 

'-1ltltun, •kademesindeki firi Turhan pa111ayı ragv ırmış, L a.o cevap . :r T 

' lltatk verıyor. Üre- yine ayıai tavurla: ....._ Unda· 
hd ""de11• İ - Şimdi sultana bildir. 
lci it, l<n ız talyanların ma- Eğer Makedonyadaki kilise 

r'tiler'çii.k devletler bizim meselesini bitirmezse, ben onun 
~'lrai;~•zdir ! işini bitiririm ! ı 
0ıkurt d . Demiş. Turhan paşa da, 

......, b a. 
b... - "O usule teb'an selimhyarak 
~d, ı ına, orada ise, arşın yerine çekilmiı. Merasim hi-

ltdt ı; 1 Cevabiyle muka- tam bulduktan sonra, Japon 
a._ u unnıu, ! sefiri, Turhan paıayı ziyaret 

' Y•ııYI k ·· li c, uduğum za- etmiş ve demit ki: 
ttıcQ. •tırınıa b" h"k .. \' · ır ı aye --- Ben şimdi hükumeti 
ıt •lttüe R metbuama keyfiyeti bildirdim 
1-a '-'ıl.nı uayada Romanof yirmi dört saat sabret, on-
~'"•torllÇ •on hükümdarı dan sonra sen de yaz ! . 
~tft ~''••iın ar Kara Nikola.. Turhan paşa, bu· teklifi 
~~il ""it gilnij bütün se- maslahat ve usule daha zi-
'-~iti • ""4u•aceb . d 
taı:''.A• hidde . eıı~ ~ Japon yade muvafık bulmuş, ertesi 
, ~... & tli hır ııaretle glinü Japon sefiri Kara Ni-

n&ne çağırarak - Sonu 4 tıncDde -

- Hem " çalıştım, f!lUvaffak oldum ., diyorsun hem de 
imtihanda aldığın notlıır pekaz bu nasıl it? 

- (Vahab) da çalıştı, muvaffak oldu amma kendiıine ne 
not verildiiin siz de g6rd0nllz ... 

Doktor Şaht 
Atcnadan Sof ya Ya . .., . 

Gidivor .., 

METAKSAS 

Atina 14 (A.A) - Alman 
bankası direktörü Sabt 
bugün saat on üçte tayyare 
iie buraya delmiş ve Başba
k_an M~taksasın verdiği öğle 
zıyafetinde hazır bulur.muş-
tur. Şaht yarın Sofyaya ha
reket edecektir. 

K.S.K. Manisa 
Muhteliti ile 

Berabere kaldı 
Dün Alsancak alanında 

K.S.K Manisa MuhteJiti bir 
eksersiz maçı yapmışlar. Ne-
ticede her iki takım da bi
rer sayı ile berabere kal-
mışlardır. K.S.K. ın golünü 
Küçük Hilmi yapmıştır. Ma
nisalılar namü hesabına da 
K.S.K. h Ahmet kendi ka
lesine sıkı bir şutla bir gol 
yapmıştır. 

a«sttt •·'#ti*-

Pariste Bir Serser 
Yakalandı 
___....,_.... .. 

c~bindeki Bı 
çaktan Kanla 

Sızıvordu! 
Anneınizi Babamızı 

Öldür._ ü 
Paris zabıtası görkütük b 

sarhoş yakahyarak bu sers 
riyi karakola götürmüştü 

Sarhoşun üstü arandığı z 
man caketinin iç cebind 
üstünde henüz taze k ul 
~ızan bir bıcak bulunmuştu 
Zabıta sarhoşu söyletme 
için çok uğraşmış ise d 
sarhoş sabaha kadar ayıl 
mamıştu . 

Jan Vilot ismindeki b 
serseri sabahleyin ayıldı .. 
zaman her şeyi bülbül gi 
anlatmağa başlamıştır. 

Jan polislere şu itiraft 
bulunmuştur : 

" --- Dün gece fazla içti 
amma çok fazla içtim. Ka 
boğazıma sarıldı. Beni öl.iü 
recekti .. Kendimi kurtarma 
için biçakla onu öldürdü 
Fakat şimdi düşünüyorum 
böyle bir hadiseye imki 
veremiyorum.. Çünkü karı 
beni çok severdi. Benim bo 
ğazıma sarılmasına imki 
veremiyorum. Her halde b 
bu cinayeti fazla içkinin t 
rile yaptım. Çünkü ben d 

Sonu 4 ünciide -

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

Vahab Olimpiyatlara Neden 
GitmİJ'Or Soruyoruz? 

D zmir ve İstanbul sporunun her vesile ile yüzünü ağar· 
tan, batta ecnebi memleketlerde bile Türk sporunu, 

Türk futbolunü tanıtan Vehıobın, bitmek tükenmek bilmez 
fedakirhk ve gayretlerinin canla başla çalışaolarınm nanl 
mükifatlandırddığını biliyor musunuz ? 

Berlin Olimpiyatlarına iştirak edecek Türk futbolculan 
seçilmiş .. Bu heyete İzmirden de beş kişi ·ayrılmış .. latan· 
bulda Berlin Olimpiyatları için açılacak kampa davet edilen 
bu beş kişi arasında Vahab neden yokmuş .. Bütün izmir ve 
lstanbul idarecilerile sporcuların muhakkak surette milli 
takımda bulunması zaruretinde ittifak ve ısrar ettikleri Va
hab acaba Olimpiyatlara neden gitmiyor?. Şu anda bunun 
sebebini bilmiyoruz. Eğer hatır, gönül kayırma, garez bu 
ayırmada rol oynadı ise bu çok çirkin çok ayıb bir şeydir. 

Günahdar, yazıkdır, hakiki kıymete ne vakit değer verilecektİI 
Halk heyecanla soruyor ve cevab istiyor. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
... -· - ' - . ~ ... . . -
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SahU• 2 

Beş ailenin . .. .. ' 
ıçyuzu . ... 

- 26-
Bay minıarın evi ve ailesi bir Bahil kule

sinden daha fazla muglcik idi 
Evin kalabalık olmasına 

rağmen her öğle müteaddid 
defalar ve her kesin keyfine 
göre sofra kurulurdu! Bayan, 
öğleden sonra saat üçe doğ
ru, karyolasına yan yatmış 

olduğu halde yemek yimek 
adetinde idi, tıpkı Roma İm
paratoriçeleri gibi!!! Bundan 
biraz sonra Mosör gelir, ba
yanın masajını yapardı ! Bir 
çok dişili erkekli ziyaretcileri 
kabul ederdi. 
Kırda sabahleyin spor ya

pan, golfa gider, atile veya 
otomobile bir gezinti yapar, 
öğle yemeğini saat ikide 
yerdi. Bay Mimar da saat 
birde yerdi 1 

Haftada bir ve yahud iki 
defa ailenin bir arada yemek 
yediği görülürdü. 

Bir sabah bayan sabah 
kahvesini istediği zaman 
masörünü yanıoda buldum. 
Çıplak olarak karyolaya yat
mış idi ve beni görünce de 
hiçbir hareket yapmadı ! 

Vakia kırklık bir adam
dım; fakat ne olursa olsun 
Ben de bir erkek idim. Ba
yanın bu hareketi bana çok 
çirkin göründü. Amma, diye
cekaınız ki, plajlarda hal 
bayle değil midir? Nemell
zım, ben göı:dtığüm itin f e
aabğını tahmin ettim, bunu 
tekrarlıyorum. isteyen bunu 
ela asrilik, liiks hayat icabı 
addetsin. 
Bayanım ahlak telkinlerin-

de çok gevıek idi. Bir gün 
de kendisini ziyaret eden bir 
bayana çay getirdiğim vakit, 
bayan mimarı hafif bir sabah 
tuvaleti ile gene yarı çıplak, 
batta çıpliktan daha cazib 
bir şekilde gördllm. Asri 
mudanın hafif sabah tuvaleti, 
her hangi bir kadını çıplik
hktan çok daha gilzel göste
ren ·en mtihim bir moda ihti
ra mıdır? 

Bayle garip tesadüflerle 
.... de bayaaıma kal'fl ga
if; Ye tehlikeli bir lıia uyan
.,. ba.ıadığıaı gizlemek 
.. ra olmaz. 

Fakat bayanın ba bidiae· 
lwe. teıadlfteri hazırlamak 
mabadı hedefi ne olabilirdi? 

Glln geçtikçe bu prib 
ailen•• her tilrlO hal, adet 
•• asulleriai ağrendim. 

Bir defa toflrden bathya· 

rak tabakları yıkayan küçük 
hizmetçi kızı kadar bu evin 
bütün hizmetkarları bayan ile 
kızın itimadını kazanmış kim 
lerdi 1 

Bayan ve kerimesi bay 
Mimarın reyini sormağa lü
zum görmeden istediklerini 
eve alabilirler ve icabında da 
defediyorlardı. BÜ evde en 
ziyade itimad kazanmiş olan 
bayan ile kızın oda hizmet
çileriydi. 

Birçok defalar, bayan mi· 
safirlerinden bir kısmını veya 
birisi ile beraber bulunduğu 
sırada, usulen bana aid ve 
benim yapacağım lazım olan 
işleri oda hizmetçisi kıza 
yaptırıyordu. 

İşimi bozmamak için ben 
de bu evin usullerine uymak 
lüzumuna kani oldum. İlk 
hamle olarak hizmetçi kız· 

larla sevişmeğe teşebbüs 
ettim! Bayanın oda hizmet· 
çısı ve ayni zamanda has 
rnüş.aviri olduğunu şüphe et
mediğim kadın güzül bir 
şeydi. Bununla biraz sıkı mü 
nasibet tutabilmek, her işi

min kolaylaşmasına sebeb 
olacaktı. 

Usulü veçhile izdivaç va-
dile iıe ıiriıtim. Bayanımın 
mutemedi oda hizmetçisi, bu 
vadi oldukca cazib buldu. 
Ve bir giln bana, evlendiği 
zaman bayanın kendisine 
bin lira cihaz vereceğinide 

söyledi. Yani... Beni bu iıte 
sür'atle harekete davet etti! 

Dostluğumuz sür'atle inki
şaf etti ve bir kaç giio için
de kendi kendimize nişanlan
dık. Ben, bayan mimarın mu
temed oda hizmetçisinin ni
şanlısı oldum. 

Bu hadise evin hizmet-
çi sınıfı arasında olduğu 
kadar bayanlarında da mü
him bir alika uyandırdı! Hat
ta, bay mimarda bu niıan
lanma itine hususi bir ehem· 
miyet atfetmekten kendisini 
alamadı. 

( Arkası var ) 

Asansörde ilk mektep 
Aunı&rde bulunan met

ruk kiliıi 3500 lira ıarfile 
tam teşldlltlı bir ilk mektep 
haline konacak ve bu ıene 
mektepte derilere bqlana
cakbr. 

mri: BERTA BUCK Mlltercimi AKIL KOYUNCU 
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Asabi bir kahkahayı zor zabtettim 

Patronun o acaib intirikau, 
ek allahın bir lütfn, ina-
idi. itiraz noktalan, ne 

ene olsun. Buna ebemmi
et Yermezdim. Yalnız biliyo-

ki timdi - Bilhassa ar· 
• bu intirika içine gir· 

ekten çekinmeme imkin 
tar. Vak'alann ' en baılı· 
ıudar ki ylz lirayı elde 

e;e mecburum, bunun 
cik Jôla da budar. 

Akfam '91B•ti Jilnif, ate· 

de yas içinde yatan Arnika 
bağlan arasında ki ' (ilzel 
çocuk ,Uzene ten g6rilnmeğe 
kunet edinmiftim. 

- Bak Ciz, biraz d<>irul 
da ıu cidden iyi piımit yu
murta ile jambonclan biraz 
ye. Sonra bir bardak da 
sıcak var. Ondan ıonra 
da Misteri Skimer'ia .. Sitil 
beıileyen " dediii ıeydea 
var: Bir tabak ka,...k, "Er· 
kekıiz. bir evcle hayat bol-

c fWlam Sesi , t S Hazir'!--

Zevc 28 
Yaşında •••• 

Zevce İse Henüz .... 
()8 inde! 

Birleşik amerikada Freri 
Von Plünberg adlı yirmi se
kiz yaşlarında, Nevyorkun 
en güzel erkeği addedilen 
bir Alman vardır. Bu genç 
ve güzel erkek, bir avukat· 
tan dul kalan Madam Frede
rik Snef ile evlenmek üzere 
dir. Ve bayan ise henüz .... 
68 indedir! Fakat ... Birçok 
milyonlara maliktir. 

Damad, şimdiki Alman 
harbiye nazırının yeğenidir. 
Ve 68 lik nuenini fevkala
de sevmekte, kendisini bu 
"melek sima cadıdan,, an
cak Azrailin ayıracağını 
göz yaşlarile temin etmek
te imiş. 

Ah ... Eğe( para, güzellik, 
olsa, insanlar acaba neleri, 
ne garip ve çirkin şeyleri 

ne güzel şekilde görecek
lerdi?. 

Bü •• yü ••• k 
Bi ••. r heykel! 
Sinyor Mussolininin Roma

nın en meşhur bir meydanına 
büyük ... Bü ... yü ... k bir hekeli 
dikilecektir. Bu heykel taş
tan ve 75 metre yükseklikte 
olacak, ve canlı bir aslanı 

zabteder bir şekilde yapıla
caktır ! Habeş zaferi tabii
dir ki böyle bü ... yü ... k abi
deler dikilmesini İcab ettiren 
bir zaferdir 1 

Kiralık han ve 
Kahve 

lzmirde Keçeciler cadde
sinde 15-17 No. lu Kllçtık 
Abdülkadir paıa hanı ve 
kahvesi d~mirbaş eşyasile 
birlikte 27 Haziran 1936 ta
rihinden itibaren kiraya ve
rilecektir. Taliplerin İzmirde 
Bakırcılarda Esir hanında 
8 No. lu yazıhaneye müra
caatları ilin olunur. 5. D. 

BerP,'amalılar 
çok memnun 

Bergama yolcu ve yik 
. nakliyah ıehre en yakın ve 
en muntazam garaj olan Zi· 
net garajından baılamıthr • 
Bergamalı bay lımail Hakkı 
Etem ağa, Sayan Mebmed 
Ali ve H6sntl izzet birader· 
leri bay Muharrem bu itleri 
ıirket halinde en emin ve 
en seri bir surette yapmak· 
tadırler. 

Yeni Bir Yıldız 11 nüNYADA 
-----..oo.. ı Neler oluyor 

19 38 da arzımıza çarpacakmşı! j &oaDocuoc .. nocyocadocaoceocınlOCçlOCJoklU"'"" 
Belçikadaki Ukl rasadha- mahrekini değiştirmesi de d f1l 

nesi müdürü profesör Delfos çok muhtemeldir! peynir yiyen a a . 
• . b" • fab 

yeni bir Asteoid [ Şibih yıl- Paris rasadhanesi profesör- lsvıçrenın ır peynı.r 'b al 
dız] keşfetmiş ve buna "An- leri, bu Asteroid yüzünden rikasında hergün ıstı s)c• 

teros,, adını vermıştir. Arzda favkalide bir hadise edilen peynirin tadına ~ 6' 

Bu ismi, küçük Eros yıl- olacağını söylemektedirler. mak için tutulan bir a ·~ıı 
dızının yanında buluması ha· Buna rağmen bazı yerlerde günde yüz çeşit pe)'lJ~eıı 
sebile seçmiştir ! Profesöre bir vakitler Haley kuyruklu tadına bakarmış elli sene bıl 
göre bu yeni Asteroid iki yıldızı münasibetile çıkan en- beri ayni meslekte olao'l~ 

adamın şimdiye kadar ;, ·ıı 
sene sonra, 1938 de arzla dişelere yakın endişeler hü- d'"" · t bOJ1 

franklık peynir ye ıgı a 
temas edecektir. Maamafih, küm sürmeğe başladlıştır. edilmektedir. 1ıı ---------------------------------------00 ------------------------------- Ağzının tadı boıul~'de 

diye bu adamcağız öınru\. 
alkol kullanmaz, sigara 

1
•
1 
.. Cenazesi icin , · Jer J' mez ve sabahları peyoır bir 

------------------0000----------------- tadına bakmadan ağzına ıŞ· 
lokma ekmek bile alınaııı> Dostlarını kendisi davet etti! 

~loğol edebiyatı ıJI Bu garib hadise Amerika· 
da olmamıştır. Groç şehrinde 
olmuştur. 

Şehı in sabık belediye reisi 
epeyi zamandan beri müzmin 
bir hastahk geçiren F eliks 
Erbel isminde yaşlıca bir 
adamdır. Bu adam bir gün 
gelip ansızın öleceğinden bah 
seder dururmuş. 

Bir cumartesi günü M. 

Feliksin dostları "sabık şar
bay M. Feliks bu pazar sa
bahı 10,30 da ölmüştür. c~-
naze merasiminde bulunma
nız rica olunur . ., 

Şeklinde bir davetname 
almışlardır ve bunda kendi 
imzası vardu· 

İşin garip ciheti, ertesi 
Pazar sabahı saat 10;30 da 
M. Filiksin fücceten ölmesi
dir. 

0000--

S ~1· l . M ""oll•' ovyet a ıın erı og ıar· 
matbu destanlarını buldu cll 

Diyeceksiniz ki oo'111
5
J 

ıı• asırda matbu destan "il· 
oluyor? Bu bir şey dd,r 

Yeni polis kıy af etleri 

Sovyet alimleri kadioı ~~o· 
şehrini kazdılar ve eskı 111 
ğol hakanlarının saraY~. 
meydana çıkardılar. Bu d• 
rayda bir takım bo~~la~e~ 
bulundu ki Sovyet ah~ ıd' 
bu boruların bugün bıııo· 
kullandığımız çeşitten. k~ıt· 
rif er olduğu iddia edıy~:ıs>ıı -------------------- Yarım asırlık sa~d~g bİll 
kalorifer demek ki ık• Nizan1nan1e surayidcvletten geçerek 

Kati şeklini aldı ı.k . ' sene ı mış .... 

İngilterede güzel1i~r' Poiislerin yakaları kapalı 

ve önden iki tarafı 10 san
tim uzunluğunda kırmızı çu
ha olacak, bu çuha üzerinde 
memurun derecesini göste
ren iıaretler bulunacakhr. 
Ceketler iki yandan yırtmaç-
)ldır. Nizamname emniyet 
miidürlerini de vazife başın
da resmi üniforma giymeğe 
mecbur tutmaktadır. Yalnız 

bunların yakaları aç ık ce
ketleri arkadan tek yırtmaçlı 
ve cepleri körüklü olacaktır. 

Polis memurlarının SIDlf 

ve derecelerini gösteren işa
retler şunlardır: 

Polis namzedleri yakala
rında sadece kırmızı çuha, 

polis memurları kırmızı çu
ha ilzerinde bir yıldız, üçün-

\ 
eti komiser nikelden yapıl-
mıı defne dalı biçiminde 
kabartma bir livha ve bir 
yıldız ikinci komiserler ayni 
defne dalı 2 yıldız, biriiıci 

komıserler 3 yıldız, merkez 
memurlan iki defne dalı, 

emniyet memurları iki defne 
dab ve aralarında derecele· 
rini goateren yıldizlar. emni-

yet müdürleri yakalarında 
kırmızı çuhadan bir müstatil 
ve iki tarafında iki defne 
dalı ve derecelerine göre 
yıldızlar taşıyacaklardır. 

Üniforma ile vazife başın
da bulunacak polis memur
ları başlarına elbiselerinin 
renginde bir polka giyecek
ler, bunun ön tarafında ni-
kelden ay yıldızlı bir güneş 
bulunacaktır. V ~ife dışında 
kasket giyeceklerdir. 

Atlı polisler vazifeleri ba
şında kılıç ve icabında mız
rak, komiserler ve daha 
yüksek derecede bulunanlar 
resmi günlerde püsküllü 
apolet, kılıç sırmalı palaska · 
takacaklardır. 

İnğiltere hükumeti, ~ 
boya, livada gibi madd .Jl
vergisini artbnyor. ~ 
hazinesine çok para 1 
demektir. Çilnkil: ~ 

Her sene lngiliz k~ 
lavanta ile kuaf6r ~ 
olarak 1 milyon tıçyll ~ 

bin frank sarfe'derler. S-~ 
ranın 900 bin fraDgl ~ 
ra ve krem masrafıdır· 

7 
_,, 

terede yuvarlak hesap 4 ' 
berber dilkkinı v•t, 

Çalıııp kazanan ;.,-
kadını süsüne ka~~o ~ 
yüzde yüzde on betıllld ~ 
En az kullandığı teY "• ~ 
boyasıdır. Bir lngilil : b" 
vasati senede üç duda 
yası kullanır. 

Tayyareli polslerin kolla- Tuhaf kernall 
nnda kırmızı çuha Uzerinde ~ 
bir kanat, atlılar iki nal, Jon Sviatrovıki • 
m w tosikletliler bir çarh. sey- tam yirmi 6ç sene 
r6 seferde çabıanlar iki ok ve bir keman yapllllf! 
takacaklardır. danla kibritten bir k 

Nizamnamede mahalle bek- Mlltehaısıslar bu tah19 

çilerinin de koyu kurıuni çacıklanndnn yapılDD 
elbise ve iıaretler taııya· nın fevkalide gtııcl 
cakları kaydedilmektedir. Ni- duğuna ıöyliyorlar. JCe 
zamname yakında tatbik e- 15,000 taae klrdaa .e 
dilecektir. rit çopll varm•t· 

luju (Ne pm! Glll biraz, için çapalanmak.. Sonra o 
kuzum Ciz) ıudarki 6mrlm8- zavallı f&pkan ne halde ol
zün her alqammda o kıkır· dupnu biliyorsan Bqkaıını 
dakh berbad pinolalan, file- almiyacatını da s6yliyen sen· 
tolan ve patatialeri gemin· din. Birikmit bir penen olma 
cek yerde, botumuza pdeai dığmı daha din ı6ylemiyor 
yiriz. Bir fİıede kırmw mtl· madun ? 

rar vermifçeıine:• 
- İte de yarın baılıyo· 

rum, dedim. 
-4-

Ka bul! 
- Peki, .. Nip " nın ne 

vakit illnını daha muvafık 
buluyorsunuz ? Hemen de· 
ğil mi? 

rekkeb getirdim. Amma bu - Evet, amma, o d6ndtl. 
defa "Titrek yürekli dal., Baglln param Yar timdi. 
değil, bize biru aeı'e- v~in - Nereden? Baau gelince 
diye, hakiki Bursardi... , bana ılylemedindi. Yok• Va-

Cecil& yiyip içmenin neye 'er~ler una zam mı yapblar? 
mal olduğuna ~en bir iıçi Cecil1'ın yatağı yanına bir 
kızın endiıeli nazarlarlyle tahta ilkemle çektıp &rtn 
itiraz etti: olarak temiz peçete yayarak 

- Amma Tots, sevgilim.. ilatlne piımiı jampona ko-' 
- K9rkma, yaptı;ım deli· yarken kısa bir aarette izah 

lik detil. Bu ziyafeti çeke· ettim: 
bilirim. - Evet, illveten bir iı 

- Hayir, yapama111D, ya· verdiler; hem lçreti de fazla. 
pabilecejia ancak keaclia Bap birfeyler aldım ve •a· 

Patronun bu suali, bu 
sabah bana, masa11 baıına 

tekrar gelib de, ıevjili Yak'm 
o meyaıane iıtimdedından 
ıonra biricik çarem olan 
çekik bir ... <abul, efendimi,. 
Dediğimi mtlteakib sora· 
yordu. 

- Hemen 'mi ? Mınldan
dım. Ah, fakat •.• Fakat nud 
olar ? Ea ••. Hlainiyet aalaı1Ji 
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Sahife 4 CHalkm Sell ı 
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Doğum 
Lölövan gazetesinin sahib

lerinden bay Mişel Kambe
rin bir kız çocuğunun dün
yaya geldiğini memnuniyetle 
öğrendik. Sayruya Monika 
adı konmuştur. Bay ve Ba
yan Mişel Kamberi kutlular 
ve mini mini yavruya uzun 
ömürlerle sonsuiJ saadetler 
dileriz. 

Manisadaki 
Eski kitaplar 

Manisada bulunup henüz o-

konmamış olan kadim kita
beleri okumak ve daha di-
ğer bazı antikiteler üzerinde 
incelemeler yagmak için pro
fesör Rohde ile antikite mü
zeleri direktörü Selahittin 
Kantar yarın Manisaya gide
ceklerdir. Bu seyahatten bir 
gaye de Manisa İlbayı bay 
Murad Germenin Manisada 
yeniden kurduğu antikite 
Müzesine konacak eserlerin 
tetkik ve tanzimidir. 

Bornovadaki 
Mozayikler 
Bornovad çıkan mozaik 

üzerinde incelemeler yapmak 
ıçın Maarif vekaletinden 
gönderi' eceğini geçende yaz
dığımız Ankara Dil, Tarih, 
Coğrafya fakültesi kadim Yu
nan ve Latince ve Klasik 
Lengistk prsfesörü G. Roh-

. de gelmiş ve Müzeler Direk
törü Selahittin Kantar ile 
beraber lzmir hafriyatını ve 
Bornova mozaik'ini tetkik 
etmişlerdir. Haber aldığımıza 
2öre mozaik ehemmiyetlidir. 
Tetkikatın sonuçları bildiri
lecektir. --·---·---

İn2iltereden yeni bir s~s 
Londra (Özel) - lngilterenin Gal eyaleti konseyi Italyaya 

karşı zecri tedbirlerin şiddetlendirilmesini ve italyanın Mil
letler Cemiyetinden tard olunmasını istemeye ve İngiliz hü

kumetinin tekrar intihabat yapmadan İtalyaya karşı s\yasetini 
değiştirmeye selihiyeti olmadığını bildirmeğe karar vermiştir. 

Fransada grev hafifliyor 
Paris 14 (A.A) - Paris mıntakasında yapı ve demir 

sanayii amelesinden 330,000 kişi yarından itibaren işe baş
layacaklardır. 

Fransada umumiyetle vaziyet düzelmiş gibidir. Grev an
cak maden müesselerine munhasır kalmış ve esasen bura
larda da hükumetin müdahelesiyle patronlar ve işçiler ara
sında bir anlaşma husul bulmak üzeredir. 

Umumi mesai konfedrasyonu mahafili nikbindirler. Rena
ult fabrikaları dündenberi çahşmaktadır. 

Boğazlar meselesi ve 
küçük antant 

Bukreş (Radyo) - Burada bugün (dün) çıkan gazateler
de Türkiyenin Boğazlar meselesi hakkında Uluslar kurumu 
nezdinde yapmış olduğu haklı müracaattan bahsetmekte
dirler. 

Gazeteler uzun uzadıya Lozan muahedesinin bu husustaki 
ahkamından bahsetmekte ve netice itibariJe talebimizde 
pek haklı bulunduğumuzu da ilave etmektedirler. 

Türkiye - Yugoslavya el ve 
iş birliği 

Belgrad 14 (A.A) - Hükumet gazetesi olan Samup 
Rava siyasi muharriri Rand Kopçin imzasile Türk Yugos
lav dostluğu başhğıyle neşrettiği uzun bir makalede iki 
miJlet arasındaki münasebatın temelini anlattıktan ve Bel
grad ile Ankaranın mesafe itibarile birbirinden uzak fakat 
duyğu ve sulh isteyici emeller birliği noktai nazarın birbiri
ne pek yakın olduklarını ehemmiyetle kaydettikten sonra 
diyor ki: İki memleketin teşriki mesaisi bugüne kadar ç?k 
esaslı neticeler vermiş ve müşterek nüfuzu artırmıştır. iki 
memleketin de iyliği namına bu yolda devam edilmesini 
arzu ediyoruz. · 

Küçük antant erl,inı harb
ları toplanıyor 

Belgrad (Rado) - Yugoslavya hükumetinin büyük erkanı 
harbiye heyeti bugün (dün) Bukreşe müteveccihen hareket 
etmiştir. Orada küçük antat erkanı harbiyelerin iştirakile 

Elazizde bir 
Cinayet işlendi ---oo---

K i r a ile tuttuğu üç 
kişiye yeğenini öldürttü 

Elazize yakın köylerden 
Eyyüpbağı köyünden Şefik 
isminde biri üç kişı tutarak 
iki yeğeni öldürtmek istemiş, 
bunlardan birisini de öldürt
müştür. 

Şefik birkaç gün evvel 
köyünde Hasan, Aziz, ve A
saf isminde 3 kişi kandıra· 

rak yeğeni Suphi ve Sıtkıyı 
öldürtmek maksadile pusu 
kurdurmuş ve iki kardeşin 
yoJunu bekleUirmişttir. 

Şefikin yeğeni olan bu iki 
kardeş kendilerine ait otları 
getirmek üzere tarlaya gi-

derlerken pusuda bekleyen 
Şefikin adamlarından Asaf, 
birdenbire elinde büyük bir 

bıçakla Suphini üzeıine hü
cum etmiş ve Suphiyi birkaç 
yerinden yaralamıştır. 

Bu vaziyeti gören Sıdkı, 

kardeşini kurtarmak üzere 
koşarken diğer bir pusuda 

bekleyen Hasanla arkadaşla
rı tarafından yakalanmış, 

döğülmüştür. Sup ki 20 ye
rinden yaralanmıştır. müte
cavizler kaçmışlardır. 

Vak'a jandarma tarafından 
haber alınmış ve yaralılar 

has.taneye götürülmüşlerdir. 
Suphi ölmüştür. Sıdkı da 
ağır yaralıdır. 

Jandarma kumannanlığı, 
sıkı takibat yapmaktadır. 

Mütecavizlerin kısa bir za
manda ele geçecekleri umul
maktadır. 

p • t b • S bir toplantı yapılacaktır. 

a~ıs e ır er- Sofyada büyük bir nümayiş 
Hollandayı 

Sivrisinekler 
Sarmış se~!a,ı!.~~~c~!~dı yapıldı • • • 

Sof ya (Radyo) - Dün Aleksandr Sköbuliskinin ölümünün karımı çok severdim .. ,, 
Serserinin bu ifadelerinden 13 üncü yıldönümü münasebetiyle Sofyada büyük nümayiş

ler yapılmıştır. 

Hollandalılar bundan bir 
kaç sene evvel Zuiderze li

manını büyük bir set ile 
kapatarak kısmen kurut
mışlardır. Hollandalıların bu 

suretle denizden geniş yer 
kazanmaları ilk defa yapıl
mış bir iş değildi. Fakat bu 
defa hiç ummadıkları bir 
halle karşılaşmışlard1r. 

birşey anlayamıyan zabıta 
doğruca facıanın ceryan et
tiği eve gitmiş ve şu man
zara ile karşılaşmıştı. Up 
uzun yatan bir kadın cesedi. 
Vücudunun sekiz yeriodeki 
biçak yaralarından kanlar 1 

sızıyordu. Ve bu cesedin ba-
1 

şında iki çocuk ağhyordü. 

Çocuklar facıa hakkında 
şunları söylemişlerdir: 

- Babamız dün akşam 

çokça içti. Durup dururken 
annemizin üstüne saldudı. 

Biçağını çekti ve onun her 
tarafına saplamağa başladı. 

Bu cinayetin işlenmesi 
için ortada hiç bir sebep 
yoktu. Biz babamızın muhak
kak surette delirdiğine hük
mettik. Çünkü bu akılh bir 
ad•mm işi değildi. 

Katilin aklı · muvazenesi 
tedkik edilmektedir. Facıa
mn hakiki sebebi henüz an-
laşılmamışhr. 

18 Hazıran 
Pcrşen1he günü akşanıı 

Müteveffanın mezarı önünde toplanan halk arasından çı
kan iki genç ellerinde bu komitecinin iki büyük resmini 
havaya kaldırarak orada bulunanların birbirlerine girmelerine 
sebeb olmuşlardı. 

Polis müdahele ederek evveli bu iki genci tevkif etmiş
lerdir, Nümayişçilerle polis kuvvetleri arssında müteaddid 
defaıar şiddetli arbedler olmuş, birçok yaralı vardır. Tevkif 
edilenler yüzden fazladır. 

Şaşal suyu 
Meselesi 

Sabahçı arkadaşlarımızdan 
Anadolu ve Yeni Asırdan 

alıb neşrettiğimiz bir haber

de Karantina Şaşal ~atış 

: Çok şiddetli 
Tedbirler 

İstanbul (Özel) - Günden 
güne vehameti artan ve İn-

giliz idaresine karşı bir is
yan halini alan Arab kıya-

acentesinin bu suya Halka- mına karşı son derece şedid 

pınar suyu katıldığı ve bun- tedbirler alması için İngiliz 
dan dolayı mezkur satış F evklade Komiserliğine pek 

yerinin kapytıldlğı bildiriliyor. geniş salahiyet verilmiştir. 
Bu defa ( Karantina memu· Bu tedbirler arasında asilerin 

maJları da musadere olunarin istihlak kooperatifi Şaşal 

Umanın ağzmın kapadıl
ması hasebiyle deniz suları
nın yerini derelerden gelen 
tatlı sular işgal etmiş ve 
müthiş bir ;Sivrisinek husule 
gelmiştir. 

Sivrisinekler o kadar çok
tur ki bu mıntıkadan o~o
mobiller geçememektedirler. 

Sivrisineklel er milyonlarca 
olarak otomobillerin önüne 
geçmekten, camlarını kap
lamakta ve şoförün önünü 
görmesine mani olmaktadır
lar. 

Bu bolruktaki sivrisinek-bilecektir. 
suları acentesi Abdullah) ·~-"'""'""""""'-'~ ]erin insanları fevkalade taciz 
imzası ile aldığımız bir mek- yalanlanmasına biz de çok ettiklerini söylemeğe lüzum 
tubta bu aberin doğru olma- memnun olduk, Çünkü her- yoktur. 
dığı ve bunun bazı garezkar keain büyük emnjyet ile Şa- İttihaz olunan tedbirler 

rakibler tarafından oudurul- şal suyu içiyorum hülyası ile hep neticesiz kalmış ve bu 
duğu tavzih olunmaktadır. Halkapınar suyu içmesi çok halin bütun Hollandayı istila-

Halkm Sesi - Bu haberin esefli bir hal Eolacaktı. sından korkulmaktadır. 
Dünyanın en büyük İllüz

yonist ve Manyelizörü Pro
fesör Zati Sungur temsilleri
ne başlıyor. 

0000000000000000000000000. 

· Fiatlar - hususi 75 - Salon 
ve balkon 50 kuruştur. EFE Efeler diyarının bu, mertlik, kabadayılık, kahra- 1 

manlık ve yigitce efelik timsali olan ( EFE ) 
Gazetesi yakında çıkıyor. Onu çok begeneceksiniz. _ 

Vahabı niçt 
. . l ,1 
ıstemıyor a · 

~-------------------00------------
Bastaraf ı 1 inci yüzde -

> • e 
yorduk, sen ne imişsin o ne ı ederler ki asıl 11 ıJ' 
kafa idi.,, nokta da budu~· ·ıe 

Viyanalılarda Vahabın ki ihtiyat kalecı ~ 
ayaklarma ayda üç yüz Şiling kımda İzmirli t 
kıymet biçtiler. oyuncu vardır. di 

ismini but"ada yazamıyaca- . Bu sekiz ade bel 
ğım bir Türk kulübümüzde lbrahim ile beri ~ 
Vahabı taktirde Viyanalılar- l~şıyor .. Gör~lü~0~o' 
dan aşağı kalmamışlardır. zıyet kımseoın ~ !)_ 

Bu vak'aları burada hah- İzmir antirenör~ıa• ~ 
setmekleki maksadım şudur : çalışması sayes~P ıısetİ 

Nasıl olur da bukadar tak- vaffakıyete erıŞarıı-
dir edilen bir oyuncuyu milli mukabil antireP 

k 1 ı B b b··t·· ıtal•'' ta ıma a mıyor ar. unu u- ve u un vas y•• 
rada kendi görüşüme göre hiçbir şey yapaıı>ıf~jll 
izaha çalışacağım. bul futbolcuları e e 

Bilmem dikkat ettiniz mi, miye nazarında Slbd 

fulbol federas onu kampa düşecekler? işte o1• 
seçilen oyuncuların isimlerini cedir ki federa5Y 
ihtiva eden resmi tebliğini harekete mecb~r ~~ 
neşrederken İzmirden Hakkı, Çıkarılacak ta t6 
Sa it, Fuat, Adil ve kaleci yenin en ku""e 11_ 
Cahidi de çagw ırmışbr. olması matlub ol~&J 

d ıf 
Bunu gördüğüm vakit Va- ran Vahabın 3 ·~ir· 

babın alınmamasındaki sebe- rilmesi de zarurı tlJI 
bi bambaşka bir şekilde ara- İzmirliler ve b~~ıe' 
dım. Ve bu fikrimi İstanbul- . larımız bunun b:oııd 
da çıkan (Tan) gazetesinin lar. Ve birz de 1' r•'~ 
on iki tarihli nushasındaki bağırarak ve baY 

1di 
spor sütununda yazılan yazı- liyoruz. Ve i~~p e"' 
yı okuyuncıya kadar taşıdım. rar söyliyecegıı 

Bakın bu gazetede neler cağız ... 
okudum. Yazıyı yazan mu
harrir seçilen müdafilerden 
bahsederken eski K. S. K. h 
Lütfiyi bekten ziyade orta 
haf mevkiinde muvafık ola
cağını yazıyor. Ayni yazıda 
çok güzel oynayan kalecimiz 
Cahidin talihsiz bir forvet 
karşısınd ..ı oynadığını, bece
rikliksizliğinden ve saireden 
bahsetmiştir. 

Son gelen "Tan,, nüsha
sındada ayni muharrir kıy
metli oyuncumuz Adil için 
" onu çok az seyrettik hak
kında birşey söyliyemiyece
ğim ,, demiştir. 

Kimbilir, bugün gelecek 
gazetede Said ve Fuad hak
kında neler söyliyecek ? 

Diyeceksiniz bundan ne 
çıkar .. Ne mi çıka.1? Arzede
yım: 

Futbol fede 1 asyonu İzmir· 
den de oyuncu ayırmakla 
bitaraf olduğunu göstermek 
istiyor. Ben bu bitaraflığın 
bir Blöften başka bir sebebi 
olmadığına kaniim 

Bu iddiamı isbata medar 
vakıalar varır: Şimdilik · 
(Tan) gazatesinin neşriyatı
dır. 

Kampa girecek oyuncula-
rımızdan hiç birisinin muvaffak 
olınadıklarını bir kaç gün 
sonra oıtaya atacaklar belki 
adet yerini bulsun diye bun -
!ardan bir ikisini ihtiyat ola
rak alacaklardır. Kadrodan 
esasen çıkarılacak sekiz 
oyuncu var. Bunlar arasında 
İzmirlilerin hepsine veya 
büyük hır kısmına yol veri
lecektir. Ve bermutad Ber
line Türk milli takımını değil 
İstanbul takımını göndere
ceklerdir. 

Fakat Vahab takıma alı
nırsa bunların hiç birisi mev
zuibahis olamaz. Çünkü Va
habın oyununa gerek Sait 
Fuat ve gerek orta haf Hak
kı alışmışlardır. Buna inzi
mam edenlel' Vahabın yük
sek ve teknik oyunu ortaya 
anlaşmış kuvvetli ve İzmirli
lerden müteıekkil hattı tesis 

Filozof11JJ 
Köşesi .. 
- Baştarafı 1 

kolaya ilan barbd_, 
vermiş! Aark•11~;!ı" 
paşa, gitmiş, ıııO 1' 
Çar! telaşla k•P' 

.. ıııilte 
gelerek sefırı il' 
mültefit bir çebrC 

la yarak: ..,ı .. 
- Ne o, pa~• ...i 

b. •• P"' 
ola Bir tale ın 

' t 
Paşa da gaye 

eda ile: .
111 

ı 
- Dün ınera•• 

k. . d .. beoill 
ı ıra enızı t 

bildirmedim. (sr• 
yor mu? ,,, 

Diye sormuf· 
halarla gülerekb•>'1' 

- Hayır, 1ıı)I 
Ben onu. (Ş~ 
söyledim, sak•~i 'I 
ben Sultanın es ~ 
yum ? ! ! baıJ'f 

Cevabında 111 
üstede paşa~• 1 . .J 
ziyafet vermıf d ~ 

Ş. d" Mahıı>11 

ım ı ı0it 
kurd, acele et 

Bulgarist~~~ :'0gşı' 
gönderildıgın 1' ._.. 
pek sarih ol~~art , .. ., 
tadır ? Yirıııı e~"~ 
Oranoya bir. ~I•~ 
muş olsa idı Jıİ.,, 
Kara Nikotaoıll çı 
he en farksıı · .J 
Yoksa!.: bur f'(l 

Bizim ~ef dedii' ~ 
fik Fikretın r ~~ "'', Zulmün topu Jı ,1 

baııc.J'~ ı 
Hakkın da 1 f ~ 

dönıııe ,-_,'./ 
utdl ·~J 

Bilhassa ~n 101~' ~ 
dır ki yen• ob1JI ' : 
külmez bak 1' ~~ 1 
şakaya geırııeı tor: 1 
en son siste~,;J f 
fengi de, t• o"' 
gı da vardır· 
reket olun•ş_..ıı '( 
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