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(Halkın Sesi) Matbaasın 

~Tİ ( 100 ) Para ff A K K 1 N S E S 1 D 1 R Geçıniye:::~~~: veril~ ... 
4 tatürkün riyaseti altında lnönü ve vekille· 

• !rn iştirakile çok mühim bir içtima yapıldı 
!!_YASAL DURUM o•• ı· t ı· •• •• k•ıı •ı 'A k d J t > Q " un sme nonu ve ve ı er tayyare ı e n ara an s an 
ıc°gazlar bula geldiler ve Filorya içtimaında bulundular 
rsonferansı D • l k 0000 

• • ş •• k •• --'1-1~.~ı:t·0R~~ü0A~~~: r artı gene se reterlığıne u ru 
llııt1 "~lı-Ve en dürüst dava· 

~~~~~~::::;:~~;:~~;:: Kayanın getirileceği söyleniyor 
~-1l l •sının bir suali ile • ---------- ----- ~•••••oo - ---------------

Q,1 tştı. T k•ıAt • • k ı d d .., . ·kı·kı ~t 'k Atina gazetesi, Boğaz- eş l a l esa~ıye, memUrlD 8000 arın 8 eglŞI I er yapı 
~t•k:ı:fe~~nsının neticesini lacak ve fırka işlerini en büyük idare memurları görece le tir 
tttcia· _ gormüş, Bulgar ga-

bıı ~ ~de Dış bakanımıza 1 
~ •ı:ıy r Gştil e ı soruyor. Tevfik 
tt~,b Aras gazeteciye şu 

l " . ıc erıyor: 

dtıı k....._ Söylediniz haberler-
t Cll'' 
~t. 'f 'Yen malumatım yok-

'tt hakıola çıkarken dürüst 
~tl: ı da . . b" "te vamızın ıyı ır 

~•}o~: bağlanacağı ümidini 
>:ı.,, ın .. 
'litk.. 11 

"•ııııa Un bu en hakla iddi
t~ llttice . . - h ı· .. b' sını şup e ı go-
't h ır Y , :Oir 8 unan gazetesine 
~ile "ul~ar ~azetecisinin 
~ .. ,d, trılen bu cevab, bu 
t~ ne kadar iradeli, ne Ankara l 17 - Başvekil 
~ tnerjili olduğnmuzu İsmet İnönü, beraberinde 
h: Yor Bayındırlık bakanı Ali Çetin L_ YQııku •• 

~f~a telgraf haberleri kaya, Adliye bakanı ve Dış 
~~i "-~:s:n. ne kadar mtsaid işleri bakan vekili Şükrü 
t(~ ltıitd ~ınde ve ne kadar Saraçoğlu olduğu lialde bu-
' 4tı u e ılerlediğini, dünya günkü tayyare postasiyle 
~~. •I be lll~nıisinin tezimizi İstanbula hareket etmişler-"'l· tltıınıa d'v• . k ~ı~ d' "tİy e ıgını pe a a ır. 

,ı_ Ço~ 0
"· İstanbul 17 - Reisicumhur 

~ .. , Ytkın lb. B k ı· t ~tU ~•tın , ır mazi bu Atatürk, aşve il smet nönü 
t .. ı_ Ct}t ,nasıl parlak bir Adliye bakanı Şükrü Saraç-
~~t· "• •r. racağını göstere- oğfu, Bayındırlık bakanı Ali 
"'-.. Çetinkaya ve Dahiliye ba-
~l•L~ ._ ___________ _ 
. ()~ 
~ÔŞESI: 

~K ARASINDA ... ! 
~ Muharriri: Şark Filozofu HlDA YET KEŞFİ 
~ -30-

O Yola değil, yollara 
t~ d··k··ıd··ı t\t~) • ittih, . o u u er ••• 
~ ~ d,,rinçdtlar Yani (OJi- • - Arkadaş!.. Bunlar daha 

itte "orı08 e bağlara ariz • dün Babıali eşiklerini a.1m-
~) kkuı Pros kabilinden dırmış. Ve saray kapılarında 
~. t ) \r•rd b • 
~~~ dtrJ ı_, unlara (Azai çanak yalamış adamlardır. 
~~ il di" erdı _fırka içinde Bunlara nasıl itimad göstere
'~I ''k ıer (A . b.. ) ı~ gibi k zaı ta uye bilir ve kendilerine salahiyet 
~~ ~•hıenuUanırlar. Ka- vasia vererek vali yapabili-
~~~ltte b .... 1erde siyah rız. 

~~i 'rır.. ~lrunerek musaf B k T 1 d d b """ ı e y . üyü a at ta erin en 
\ ._, ~tıl•r ~rnın ettirir- içini çekerek: 

~t1:1'rd,11 vguy~ vatanı, - Birader!. Ne yapalım. 
\ı' ir tuı111 .. e nıılleti Sul- Bunlardan daha iyi bir dizgin 
'~'il kenU~den kurtar- yok. Ne tarafa istersen o 

L.~ . tt~. dılerine b'· .. k f k 
,"-~ --r 1Üa.. • uyu tara a çe ebiliriz.. Meşruti-

~r l'ttı ' • U Verırlerdi. yete sadık kalmalaı l bizim 
' ;'\l\b· •çınde 

\ ıJ,... en namus- için kafidir ! -.'td .... , v 
\~ 'tı ftıb e tanınmış Ahmed Riza bey bir iki 
~~~ 'taı,t llled Riza bey· kafasını saJlıyarak: 
~ 1 Şeref beydi. Bir gün - İyi amma Talat.. Ya 
~ b,~ttktt' bey sokağın- o vilayet murahhaslarının 
~\ ~. ~ katı 1 unıumiyede yaptıkları işler .. Vilayet mec-
~~'-"~~,;şu~ken yaka- lislerinde ve belediye azalık-
~\~~ i,.· R.ıza. iki el' · '~lltt ı-•tıe 1 ını larında ve yol işlerinde, si-

~ ttt d a rnıı derin gorta ve kantariye şirketJe-
,ı-~: •lnıış bir halde rinde, iaşe meselelerinde 

- Sonu 4 üncüde -

Yukarıda ortada Atatürk, İstnet Inönü ile başbaşa solda 
Şükrü Kaya, sağda Ali Çetinkaya 

kanı Şükrü Kayayı Florya· 
daki köşklerinde kabul -v ede· 
rek öğle yemeğine alakoy
dular. 

Atatürk öğleden sonra 
Başvekil ve Vekillerle bir 
müddet görüştüler. 

Başvekit ve diğer Vekiller 
dün geceyi Atatürkün misa
firi olarak Florya köşkünde 
geçirmişlerdir. 

Başvekil yarın ( bugün ) 
tekrar hava postasile Anka
raya döneceklerdir. 

İstanbul 16 - Hususi su· 
rette elde ettiğim malümata 
göre Parti gen~I sekreterli· 
ğine iç işlert bakanı Şükrü 
Kaya tayin edilmiştir. İç ba
kanhğına kimin getirileceği 
henüz belli değildir. 

Ankara 17 - Haber ve-
rildiğine göre, Parti mer
kez teşkilatına ve Parti 
i]e hükumet arasındaki temas 
sistemine yeni bir şekil veri
lecektir. Bu habere ek olarak 
ilave ediJen malumat ise .......................... 

EFE 
Cumartesi günleri çıkar 

siyasi Halk gazetesi. 

Efe yakında 
çıkıyor 

İ zoıirin tamnmış ve seviınli 
ressamı Kadri J\tamal Efenin 
her nüshası için biri siyasi 
biri mobaJli berer resim ya
pacaktır. 

Bu suretle umumi, siya-
setle, dahili derd ve hadise· 
ler en canlı yazılarile bera· 
ber karikatörlede canlandı-
rılmış olacaktır. 

kararlaşacak yeni esaslardan 
sonra teşkilatı esasiye, me
murin ve diğer kanunlarda 
bazı önemli değişiklikler 
yapılacaktır. Bu hususta Ka
mutaya yeni kanun toklifJeri 
yapılacaktır. 

Valilerin vilayet parti reis· 
liği vazifesini de deruhte 
etmeleri ihtimali kuvvet bul-
maktadır. 

İstanbul 17 - Başvekil 
İsmet İnönü tayyareden iner 
inmez kendilerini karşılayan
lara: 

- İnsan bir kere tadını 
aldıktan sonra tayyarenin en 
iyi nakil vasıtası olduğunu 

anlıyor. 

Demiştir 
Diğer taraftan Parti işle· 

rinin mahallin en büyük 
mülkiye memuru tarafından 
görülmesi kararlaştıktan son
ra vilayet, kaza ve nabiye
lerdeki Parti başkanları bu 

vaziyet kendilerine tebliğ edi
lince vazifelerini vali, kayma

•••••••••••••••• .. •••••••••• 

kam ve nahiye müdürlerine 
devredilecektir. 

Mülkiye memurlarının Parti 
başkam olabilmeleri için teş
kilatı esasiye ve memurin 
kanunlarında değişiklikle,· ya· 
pılacak, belki de Meclis bu 
iş için fevkalade bir içtimaa 
çağırılacaktır. ----l!Jlirlll---
Seker 

Kilo başıııa 5 
Kuruş 

Ucuzlayacak 
Ankara 17 - Hükumet 

istihlakı arttırmak için şeker 
fiatleri üzerinde tenilat yap-
mağa karar vermiştir. Kilo 
başında beş kuruş tenzil 
için tetkikat yapilmalstadır. 

il&*' fi*W'Wi ffi w 

Ahirete gidi 
gelen kadın ----.....---

Bir y1Jdınn11n cilves 

Yıldırım kadı 
nasıl okşadı 

Fransada çok şayanı ha 
ret bir badise olmuştur. G 
çenlerde bir eve yıldırı 

düşmüş ve bir kadının üst 
tündeki örtüyü ve pijama 

- Arkası4 üncüde --
....... ,. ·· ·~~-·--

Zati Sungur 
İzmire avak basarke 

"' 

zATl SUNGUR GELDl 
- Yazısı 4 üncüde -

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

Fabrika Dehlizlerinde K~n 
Tükürenlerin Yamanlara 

• 
Gönderilmesini istiyoruz 

l.'TI erem Mücadele Cemiyetinin Yamanlarda . açdığı 
llJll kampın, cemiyetin bütün büsü niyetine ve biltüa 

çalışmalarına rağmen bütçesinin cılızlığı dolayısiyle lzmir ve 
muhitine arzu olunduğu gibi faydalı olamağım dün bu sü
tunlarda yazmıştık. 

Eğer memleketin umumi sıhhatini kemi,en dev cüsseli 
bir afetle mücade işi münhasıran Verem Mücadele cemiye
tinin cüce bütçesine bırakılacak olursa, bu savaı;;ın netice· 
sinin ne mahiyette olduğunu kolayca kestirirler. 

Tabiat bu işte bize en cömert yardımı yapmış bulunuyor. 
Milyonlar sarfile elde edilemiyecek kadar saf havala, ıifa 
şifa kaynağı Yamanlar burnumuzun dibindedir. 

Küçük bir himmetle, az bir para sarfile kan tüküren va
tandaşları sen~de bir kaç ay Yamanlarda barandırabiliriz. 
Hem de bu fakır vatandaşlardan bir metelik bile para al .. 
madan bu işler yapılabilir. 

Her şeyi devletten devlet elinden beklemek doğru olma
yacağı, devletin işlerifdc maddi imkinlaran bududlarilc çer· 

- Sonu 4 _üaclide:-



eş ailenin . .. .. ' 
ıçyuzu .... ' 

- 29 -
Bayan ve hizmetçi, bir ka)b meselesi ödünde 

bir seviyede birleştiler ! 
Bayan mimar biraz durdu, 

10nra: 
- Ben nihayet şunu dü

ftlndüm ve şuna karar ver
dim. Sen bizim oda hizmet
Çisi ile en kısa bir zamanda 
evlenirsin; buradaki iıi bıra
kırsınız, kendinize mahsus 
bir eve çekilirsiniz. Biz sana 
ve karına yardım olmak üze· 
re size biraz para vermz. 
Bu para ile bir mağaza açar· 
aın. Ba suretle ben da iste
diğim zaman seni ziyaret 
ederim. Buna hiç bir kimse 
bir fey deyemez. Karın da 
evinde böyle ziyaretlerden 
haber alamaz. Biı sayede 
geçiair gideriz!,. dedi. 

Bayanan kararı kat'i idi. 
Fakat ben bu karara karşı 

düştüğü ande gözlerinde hiç 
bir şeyin kıymet ve ehem
miyeti kalmaz. Yüksek ba
yanlar, bir ande birer sokak 
kadını olmaktan zerrece te
reddüt göstermezler, bir hiz
metçi de, kalp işinde, az 
evvel el etek öptüğü yerin 
bayamnı bir karınca kadar 
hor ve ha1'ır görülr! 

Bizim bayan mimar ile 
onun oda hizmetçisi ve be
nim nişanlım arasındaki va
ziyet böyle oldu. 

Oda hizmetcisi, benim ba
yanın odasında hususi su ft 
rette bulunmakhğıma hiç de 
iyi bir mana vermedi. Bana 
öyle bir bakış baktı ki tarif 
edemem. 

( ArkHı var) 

c Halbıi s..ı , 

Billur saray ı Amerikada 
Amerikanın Toledo şeh

rinde, aklı kıt parası bol 
birisi billurdan bir saray yap· 
tırmaktadır ! 

Bu sarayın bütün tuğlaları 
camdandır. Tuğlalar yirmi 
esas renkten yapılmıştır. Bu
nun için bu bina, şimdiye 

kadar yapılan billur köşkle
rin hepsinden de güzel bir 
manzara arzedecektir. 

Bu sarayın mimarı Frank 
Luid Rayit: 

Billur binalar yazın hara
retine kışm da soguguna 
karşı diğer binalardan daha 
elvarişlidir. Yakında bu bina
ların tamim edeceğini göre· 
ceksiniz! demiştir. 

Aınerikada kaç tane 
Üniversite var 

Amerikada ilk Üniversite 
1636 tarihinde kurulmuş ve 
o tarihten bu zamana kadar 
bu müesseseler arttırılarak 

bugün 620 rakamına kadar 
yükseltilmiştir. Üniversitelerin 

1 
emri altında bulunan miktarı 
22 milyar dolardır. 

Bir ada n1 tani 1 ~00 

sene hapsa nlahkfın1 
Amerikanın kanunları da 

garabetten kurtulmuş değıl
dir. Bizim garp adliyeşinde 

faraza 60 yaşında bir ada
mın 101 sene azami hapsa 
mahkum olduğunu duyduğu
muz zaman tuhaf bir karar 
karşısında kalırız. 

Bu mahkğm i160 yaşma 
kadar yaşıyacak değilya de

riz. 
Halbuki Amerikada vazi

yet çok daha başkadir. Me
seli Nevyorkta maruf 
şehir haydudlarından Düç
gonu tam 1200 sene hapse 
mahkumdur! 

Güzel bir karar değil mı? 
......... 
Kiralık hamam 

Kemeraltında Veysel çık
mazında Veysel hamamı ki
ralıktır, her şeyi mükemmel
dir. Duş yapmağada müsa
ittir Vezir suyu vardır talip
lerin matbaamıza müracaatı. 

nedemek, ne yapmak la'llm •••••••••••••••• .. •• ....................... •••••••••••••• .. •••••••••••••••••• 

~~~:!~:. bi~::::: ::~~~ :::~ ::; GözüMÜZE ÇARP AN YAZILAR 1 
mediğimi görünce : • : 

- Doğrusunu istiyormu· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••°*••••••••••••••••• .. •••••••••••••••• 
ıuu, ben seni hizmetçim- ou·· oyanın en dünyamn gerçekte en tasasız şeylere kıymet verdiği için 
den kıskanıyorum. Vakıa, bu en mes'ut bir insanıdır. müzeleri hazineleri ve anti-
kız seniı~ nişanlindır. Fakat Bahtiyar -Aman! demişler; bize kacı ile cevahirci mağaza-
iki oda ötede onunla seviş- gömleğini ver, padişahımıza )arım dolaşıy..ır. 
tiğini hissedince yerimde du- Adamı götüreceğiz. Karşılık ne di- Onun indinde, bu parıl 
ramıyorum. Elimde değil ! . lersen sana bağışlayacağız. pml çerçevenin haricinde 
Bunun için bir an evvel bu m eşhur hikayedir : Çoban gülümseyerek yüz- k~l~n ne varsa, hiçle müsa-

LhıLI Padişahın biri me· d 
kızın evimden uzaklaşmasını lerine bakmış ve : vı ır. . w 

lankoli'ye tutulmuş. Ne ağ- ? M ht h d d istiyorum ! Dedi. - Ne gömleği. demiş. u erem mı race og u 
zına lokma ne gözlerine uy· B d b do w 1 b' l k k Dayanımın haline güldüm en 9.mrüm e u dediğiniz ga ı, ne ar o ma e me-

de acıdım da ! Ben oda biz- ku giriyormuş. Dudakları şeyi ne gördüm, ne geydim! ğin peşind~ çe~ile~ m~şaka-
gülümsemeyi gönlü neş'eyi t b 1 d tı ne aç bır mıdenın ısyanı 

metçisı ile sadece maksadıma stan u a son günler e . -
varmak, bu evin esrar.nı unutmuş. Etrafına toplanan misafir gelen Hintli mihra- nı ne ezıcı bı~ çalı~manın 
öğrenmek için nişanlanmış hekimler, hocalar onun bu ceye ait haberleri gazeteler- alından sızdırdıgı tenı ne 
idim. Bunu bayana tabii söy- derdine deva bulmaktan aciz de ukurken yukarıda nak- yarın endişesini, ne bunaltıcı 
lemezdim ! göstermişler. lettigw im fıkra aklıma geldi. bir iş gününün yorg.unluğu_nu 

O sırada birisi demiş ki : d l b 1 Sadece : Ve gömleksiz çobanın mu- n~-. e ça ışa.maz. . ır . g. e ın-
- Bu derdden padişahı· d - k b J - Teklifiniz muvafık, yal- hayyel bir masal mevzuu ıgı zaman 1 yeısı 1 ır. 

mı kurtulur amma, dünya . Onun bütün tasası Hin-
nız biraz düşünmek lizım'dır. d b ht' d olmaktan ıbaret kalan bah- d" t dd k' h . . . d ld 
B ık. d h yüzün e en a ıyar a am ıs a a ı azınesmı o u-

e ı a a iyi bir tedbir tiyarlığı ile mücevherlere 
b 

kimse onun gömleğini bulup yumurta büyüklüğündeki el-
uluruz! Diyerek bayanı at- müstağrak mihracenin kaki-

getirmeli padişaha giydirmeli. mas, zümrüt yakud ve sair 
)attım. Bu so''z hasta haAkanın ku· ki bahtiyarlığı arasında ken· b h 1 k 

B 
a a ı ça ıllr.ra dünyada eş 

18 Haziran 

En büyük r ·· 
Bir hastahane ~tosko- DUNY ADA 

vada yaoılıyor 
Moskovada cihanın en bü-

yük hastahanesinin bina kıs- 1 

mı yapılmıştır. Bu hastahane
nin 25 katı vardır. Tıbbın 
her şübesine mahsus kılinik
leri mevcuddur. Mükemmel 
ve zengin kütüphanesi, sine· 
ması, radyosu ve daireler 
arasında işliyen 1500 telefo
nu vardır. 

Hastahanenin kadrosu 1300 
doktor ve muavinden mürek
kebtir. 

Hastahanenin en şayam 

dikkat hususiyeti hastalara 
göre ve sün•i olarak muhte· 
lif iklim havala11nı vücuda 
getire bilmesidir. 

Ayılara ••• Aşı! 
Tabii bu da garibeler mem 

leketi olan Amerikaya mah
sus bir iştir: Ayılara aşı ! 

Nevyork hayvanat bahçe
sindeki ayılar arasında bir 
hastalık çıkmış, birçok vefi
yata sebeb olmuş ! BaytarJar 
nihayet bu hastalığın bizim 

· bildiğimiz Tifüs olduğuna 
karar vermişler ve bahçenin 
ayılarını mecburi Tifüs aşı
sına tabi tutmuşlardir. 

Ciğer yeıuenin faydası 
Vitamin son asır tababe

tinin üzerinde ehemmiyetle 
durduğu bir hayat unsuru 
oldu, Brezilyada bir doktor 
kuzu ciğerinde A ve B vi
taminlerinin çok olduğunu 

tesbit etmiş ve bu buluşunu 
konferans ile ilan etmiştir. 
ifadesine nazaran kuzu ci
ğerindeki vitamin her hay
vanın ciğerindeki vitaminler
den fazladı. 

~relevizvonlu 
.; 

Telefon 
Almanyada Berlin - Laypzig 

hattında, televizyonlu telefon 
)arın küşad resmi yapıldı. 

Bu iki şehir arasında tele 
fonla konuşanlar birbirlerini 
görüyorlar. 

Neler oluyor 
Yirmi beş yaşında 

Bir kız dünya Satranç 
Şan1piyonu oldu 

Leningradda yapılan dilD" 
ya şatranç şampiyonluj11 
müsabakaları bitmiıtir. SeıoC 
nova isminde ve 25 yatıD1 

henüz basmış olan genç bit 
kız bir sürü rakiplerini mai• 
lfıp ederek dünya şampiyo11° 
olmuştur. Kendisi Şatra11c8 
1930 senesinde başladı;ıo' 
ve o tarihten itibaren baık• 
bir meşgale ve gayesi 01111•• 
dığı için dünyada ne kadal 
şatranç kitabı varsa okudu" 
ğunu söylemiştir. 

~1ısırda eşek arısı 

Ticareti hayli 
Para getiriyormuş 
Biz eşek arısını muzir •' 

hiç bir işe yaramaz za1111e· 
derdik. Halbuki Mısır biik0" 
meti Mısırda çok miktard: 
bulunan eşek arılarını cıo 
canla satıyor. Ve meaılek~· 
te de bu münasebetle bil 

1ebeP çok parr girmesine 
ofu yormuş. 

Filhakika eşek arılarıoıll 
pamuk tarlasını harab .ed~ 
böcekleri yedikleri sabıt 0 

duğundan Amerika hükikllle"' 
ti büyük miktarda eıek ·~: 
sı mübayaatta bulunmak 'i 
zeıe doktor C. P. CJauıell 
Misıra yollamıtıır. • 
Fransızları ve İngiht ... 

leri düşündüren 

~lesele 
r-ıor 

Fransızlar yaptıkları I gi" 
mandiyk gemiıile ve 11.,.,. 
liderde Kraliça Mari Tr• e"' 
atlantiği ile birbirlerine :,_ 
kabet etmeği düşünürler 
mühim birşey unutaıutl•'~• 

Her iki gemide PaD~,. 
kanalından geçecek bO ti" 
lükte olmadığı için At1•:1'" 
okyanusundan büyilk O ~-.... t•• 
nu"a gitmek İcab ~ttıgı dO" iz böyle konuşurken, oda- lağına gitmiş. O da derhal di kendime bir mukayese bulunmamasıdır. 

nın kapısı vuruldu. Bayan yedi iklim dört köşeye u- yaptım. Ve esasen buna imkan • 
bana: lcte bir adam ki dünya 

500 kilometre öteden gö
rünen insanın da fotografını 
almak kabil oldu. 

dirde cenubi AmerıkaY'. 
laşmaları icab edecek!!V 

laklar salık yeryüzünün en "' olmadığı için bu tasanın da 
- Çabık kapıyı a_ç, gelen h k" 0>konomik darlık içerisinde • 

bahtiyar insanı er ımse kükmü yoktur. 1 • M h b • ff • .te 
kimse şüphelenmesin! Dedi. ondan bir gömlek dilemeğe bunalır, siyasi ihtiraslar ara- Muhterem Mihrace acaba Zmlr U 8Se el USUSl1 

Ben kapıyı açarken, yarı . sında sarsilır, ufuklar kor- mübarek sırtından gomleğini M••d•• ı•• •• d 
çıplak bulunan bayan da meÜı~kı:!mb:· bahtiyar ada- kunç, kanlı ihtimaller akset- çıkarıpta bana lütfetse onun u ur uğun en; ,d-
karyolaya uzandı, ve örtündü. mm beşinde kürei arzı altüst tirirkeu binbir gece efsane- gib! bahtiyar olabilir miyim? ldarei hususiye akaratından olup İzmırde Eşrefpaıa 

11
'-t 

Kapıda bizim nişanlı vardı! etmişler. bir türlü tam mi· lerinin dekorlaranı andıran Hayır! Bahtiyarlık bir te- desinde kain 500 No. lu eski muhasebei hususiye ta ili~ 
Beni oda da görünce, yü· nasile bahtixarına rastlaya· memleketinden, yamnda ka- likki meselesi olduçuna göre şubesi binası 3 sene müddetle kiraya verilmek at ıS 

zünü buruşturdu; etrafa ıüp- mıyorlarmış. He~ birinin tibi, doktorü nedimi müsa- ben hergünkü yıprandarıcı 10·6-936 tarihinden itibaren 25·6-936 tarihine kad f" 
heli füpheli bakmağa başladı. mutlaka bir derdi, bir tasa- bibi, aşçısi ve hatta falcıs: mesaimin ölçüsünü diyar di- gün müddetle müzayedeye çıkarılmışbr. Talip olanlatldaı'" 

- 2 2 - sı, bir kaygusu çıkıyormuş. olcuğu halde diyar diyar yar dolaşıp mücevher muka- raıti öğrenmek üzere her gün muhasebei hususiye 1116 ~ 
l{ıskançlık Nihayet bir dağda bir gezmeğa cıkıyor. Her adım· yese etmeğe herhalde tercih yeti vari~at kalemine ve pey sürmek isteyenlerin de P"tjt' 

Kadın kısmı, çok garıp çobanla karşılaşmışlar. Ken- da karşılaştığı beşeri ıztırap ederim! günü olan 25-6-936 Perşembe günü saat 10 da de ;Jlı' 
mahlukattan mürekkeptir iş disini sorguya çekince gör- ve sefaletten bihaber, yalnız Erme) Talu makbuzlarile bir1ikte encümeni viliyete müracaatiar• 
kalp dava ve ihtiraslarına müşlerki bu fakir çoban servet ve ihtişam ifade eden (Son posta) olunur. 1618 
--------------------------------------------------------------~--------------------------------------------------------------------:..biçt"' 

R Ni 
• l zeman, üç arkadaşın merha- şeyi o surette dikte eder ki. meden, o budala lskoçya konuşmuş olacağını_ 

esml-" ışan ısı met mırıltıları ayyuka çıktı. Kimsenin söylediğini te1<rar sarısını tekrar çağırtacakbr. savvur edermisiniz? .t 
Mis Robinson: etmesini istemeden takip _ Daha işe başlamadan Mis Robinson : lı~ 

- Nasıl ! Zavallı kızım ! etmesi imkana olmadığını na- kızcağızın cesaretini kırma- - O, dedi, bir Jdl~ 
Onun meşhur mektuplarını sıl anlamaz, bilmem. Sonra yın kuzum. Maamafih bugün çocuk kadar inı~n t:o ~ 
siz mi not edeceksiniz? Dedi. da size bir gordian gibi kı- ı d ı d d tır. O bir Remıng ... J;w 
Size yol vermezden evvel, zar görürsünüz. öğ e en sonra arı 0 amız an böyle hazır yapılantb;ııı~ 

ayrılmış olmamanızı çok te- leştirilmiş olarak . .JetiO":. 
bu yeni talii bahşetmek fikri Mis Rebinson acele bir menni ederim. Sizin o şen miştir. Hatta za1111eu

1 
cıt/J-' 

Anlaşamamadan istifade et· miştir. Kaleminiz var mı ? mutlaka patronumdan çıktı. mırıltile taklit etti: civiltilerinize, merdivende " Madde B. 95~:. a 16,. ••• ı 
mek istiyecek, size karşı Mavi yün büluzumun cebin Size doğruca yol vermemiş - " Şimdi Trant ! Dikkat ayak seslerinize tehassür bize haber verdıgıne g~ 

d d ··k··ı d den bir kalem çıkardım. 1 h b d d d H d k va ın an nu u avası oması em unu ün en e iniz. ay i..." Evvelce arz edeceğiz. diye tık taklıyara -_.., 
d b·ı w• h d - Ala! Dedi. Şimdi Mis k k o ·ık '° "· e e ı ecegım, ya u ... yapmış olmaması ne günah! edilen va •aıara ilaveten bu Mis Dmith tasdik etti: çı mıştır. nun 1 di1' ,, 
Durğun Su sözümü, kuv- Trand, bugün için bukadarı Mis Holt: neviden dıaha ziyade izahat - Evet, cimdi burada siz- giderken, istemelll ., !1~.~ 

kafidir sanırım. Bugünden "' 1 ld guw na 
vetle, kat'iyetle kesti : b ı k h l d - Onu memnun etmek vermegw e lüzum görmüyor ve den nekadar bahsedecegw iz.. amamış 0 u t~O '!" J 

aş ıyara , er öğ e en b' d a JV'. 
- Durunuz, durunuz! Di- sadece imkinsızdir, dedi. bu muhabereyi daha fazla Patronla bir odada olmak- ır ansta vey tdl1 

sonra, saat üçe çeyrek kala, bulunmadığına babıe J 
ğer sebeblerin yanında, bil- buraya gelib mektublarımı Çünkü, ben buraya ilk gel- uzatmanın faideli olmayacağı tansa mumyalarla, Bülhevil' ,r.,., 
bassa .. " O kızlardan ti oldu- not etmek üzere tertibat diğimde bir hafta içinde üç mütaleasında bulunuyoruz. ti lerle, bilmem, Müze'nin bütün koP~ka;.İunda oyn•>''Z 
ğunuzu farzetmediğim içindir alabilirsiniz. kız oradan geçmiş ve hepsi Hiç şüphesiz yok ki bundan o bir sürü acaib mahluklarile oyunun ne olduğUll:b" r 
ki, bu iş için sizi intihap En mahviyetkar şivemle : göz yaşları içinde çıkmışlar· size bir faide olmayacaktır, beraber kalmayı tercih ede- rak ötekilerle bel 

------------~~--~~~~~~----~~~~~-~ma~a a~~m znallı~um! rimK~ar,Du~w Su~k d~: ~ 

Muharriri: BERTA BUCK Mütercimi AKIL KOYUNCU 

ıs -
~lavi bluzuınun cebinden bir kalenı çıkardın1 



, fallrm .. Sua-ı 18 Haziran 

El~tt:J:ı~Tr**i:!*~DOKTO*R**'1t***" 
hamra 2573 >+ ; A. Kemal Tonay 

........_ idaresinde Milli Kütüphane sineması it it( B kt · l b I k lg" ın )t a A erıyo og ve u aşı , sa 
~llı • BuakşamdRn itibaren ~·· hastalıklar mütehassısı 

erıkadan yeni gelen, asrımızın en kuvvetli Türk 

= 
Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın

illüzyonist ve manyetizörü i 
da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den 

Profesör akşam saat 6 ya kadar hastalarını kabul eder. 

Z 
Müracaat eden hastalara yapılması lizımgeleo sair 

t • s •• tahlilit ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- .. a l u ngu r ~ lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- )+ 
P.t )t sinde muntazaman yapılır. Telefon: 411 S >+ 

~\11~ietizm, ipnotizm, fakirizm, illüzyonizm üsti\ne ha- )t t(:f=:f=:W:~:W:~~:W::W::r:f~~~~~~:r::W:~:W:Jf:)ft 
ttctk, ~·heyecanlı fenni tecrübeler ve hünerler köste- ,. içenler bilirler 
,,~k, b~r kadını gözleriniz önünde destere ile parçalı- >+ , . . . . 
~... ır kadını ıskelet haline getirecektir. ~ Neş enızı, hayatınızın zevkını. sıhhatınızın 
~'tııa nıeydan vermemek için nu~erinizi >+ daimi surette korunınasını ten1in edecek ancak 

~~ eveıden aldırınız ~ Yüksel, Kabadavı ve Billur 
'-lbları 9 da başlar. Cumartesi ve Pazar gündüz )t 

~l~I'· • 5 de matine ,. rakılarıdır. 

!11 
ı' ı 

~SPİRİN 
2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur. 

' liusu · 100 b' · · 75 J b Jk 50 k >+ ~~"•ıq:ı;ıııı;ıı~ııııı;r.ıı;q~:ı,;e:P~ı!;ıııı~ıv~rıı,:q~oq.. rı;qp;ıı~~~~~"'~ 

sı ıDrınco~k~t~o~r~~=ı t .. ~~f;;;i;~~Ü.i~;~~~~:~"ir~;;--'I ~z:~i::! ·:.~i:~;:i~~7~~ 
r:~ olan Et) markasını arayınız. 

r+l Çok senelerdenberi ~·J 

Ş k • Uğ [+i 1zmir ve mülhakat fJ -------~---~,.. -----~ 
~!J kasabalara varıncıya ~~ ~ '"' . ev l ur ~ .. ·l vHayetJerinde küçiik r·.~ ~~M·=~~~~~ D .kk~~~~~ili!'I 

~~-ll}'~ahili hastalıklar n1ütehassısı ~ :;~~~zy::ı;:~n~,~~~~ - f!~ ~ azarı l ate~ 
~b,t n Hamburg üniversitesinde okumuş. Hastalarını (•ı netlerde halkça şöh- ~ . C+: ~ .~ 
~ .. s ""il , ~·"" . a ~lltıı ~tc/a~ dokuza kadar ve öğleden sonra birden ~il ret kazanan meşhur sünnetçi üstad ~ ~ (znıir C) nn Arstulusal Fuvanna iştirak I~ 

1 ttııth lerı dahi muayene ve tedavi eder. ~ .. ıı bay Hakkı Darcan Kestelli caddesin- ~ S J I J J • h · J · < 

1 ~.. •nesi . Beyle k gw b M d h labrotu- k•~ deki siinnet evini bu defa Emı'rlcr f.•.J ~ Cl ece { re\ a n1 sever J>avvon sa ıp crıne: • 
~ ~ltaı · r S a 1 ay em U Un t+'E .. . [f~ ~ .,, 
~ ~tjitrllda 36 nu~aralı muayenehanesinda. E·1 çarşısına nakletti. Bütün lzmir ve mül~akatı~ın muh_!.e- [•l ~ p~~yo~un~z~n B_oya, Yazı, R~sim. J?ekorasyon ve m 

h,,t,ı.' karaciğer, kan hastalıkları kansızhk, zayiflik, S rem ve_ say!n .h~lkına ~ocukl~rını fennı ve a~rısız su~- ~ ~ Ele~tırık ışlerını tcmız, ve u~~z bır ~e~ılde yaptırmak fi 
kları, mide, barsak ve böbrek hastalıkları ] ~~: net :ttırmeK !shyenJ.erın E!°ır!e~ çarşısında sunııet ev!- f'•J ~ aynı zamanda menf aatmızı gozetmek ıstıyorsanız: m 

, v+ı ne sunnet ettırmelerı kendılerınm ve çocuklarının sela- r-+'i ~ BALCILARDA NO: 121 de BOYA TICA.RET S 

4 ,._6ıAılb6i AılıAllrıtDDı!llllııA:i'Jı~a.ı·ıtıııtllllıııdlıı l+J meti namına tavsiye olunur. E.mirler çarşısı sünnet evi ftj ~ EViNDE CAViT TÜMER, NiYAZi OZAN ve S 
. \J !:?' ~~ "rJl- ll'"'QP1'~1•"''tıfl'"'l!ll""ll~~ll•"llUJ!"'llP"''ll~lll!:!llJl,.~lll''''l~~P'"'1'P''!'ll~ll"''ll.ll''"IUl"'llj~ • ~ d 16 l 

<. ~ (+] Bay Ah ve bay Hakkı Darcan · [+1 ~ arkadaşlarına liitfen müracaat edersiniz... ~ 
~~ '.T a f r Q y Q t 0~~~ ~~~~~.e..~.~..:.~c,===~,ıı!.ı.~.~ ... dE~~m~~mitl~~~~ ~ıel~E~M~riJfeıSESll 
~~.İki defa öğle ve al<şam hersemtte-1 • tf Altın Damlası 

1 evler k ·· d ·ı J • ~ e vcnıe O'Oll erı ece {tı r a 1 .t b ·~ s •• zrnirin çok sevdiği ve tamdığı .I! 
"-1' ... ~l~yman lokant~sı ~ 
IS~~llıirt ~gı açmıştır. Alsancak Güzelyalı dahil bü- I? 
~tt:"'~")ı:Unde iki defa yemek tevzi edilecektir. ~ 
~~ ~ IQt._lb Yaınekle.rinin nefaseti hakkında söz söyle- = 
~ltt t, b,ı.k Yoktur. Öğle ve akşam üçer kap yemekte e. 
~)- ~t), .

1
veya tavuk mevsimine göre değişen seb· f) 

6 Ut 0ıaap:~tiv, makarna ve yine mevsime göre tatlı ~ 
: lJ111il 

0 verilecektir. buna mukabil ayda ancak ~ 
1'l~r caktır. Fırsattan istifade ediniz. ~ 

ac?at veri : Birinci Kordonda · l 
solEYMAN LOKANTASI D 

..... ,...,. TELEFON No. 2711 5) 
y ~ 'GIQlllqpf' 1•11!1'1'1''1';'11,1!'1111'1'•Gıııı' 
erJı °f ürk sanayi manıulatı 

~.~~ır sandalyCı 
"t •rınd · ç d d 1 '-il ~C..btr a yetışen av ar sazın an yapı an ve 
')i lba ve sanarkirımızın yetiştirdiği yerli milli 

~ d:t l'l.irk~li!ı .hasır sandalyalara rağbet etmek mem
\. 'tllllıtktir 8tçısıne ve sanatkarına yardım ve hizmet 
°'il ~)t g~ U~un için pantolon yırtmaz serbest rahat 

~t Ptrr~nti hasır sandalyelere rağbet ediniz. 
h~ a ende satış fsmetpaşa Bulvar Zinet garaj 
~ karşısında sandalyacı Muiz. 

\~~~?inalı Sünnetçi Ali 
~Ud'aıbd~nberi sünnetçilikle iştiğal etmekte bulu-

9t l'i ,en de lzınirce tanınmış diplomah sünnetçi 
~'-lba r~Yanlar Kemeraltı ikinci Beyler sokağı 

ra 1 Selamet oteline müracaat etmeleri rica 

Kiralık han 
Kahve 

İzmirde Keçeciler cadde
sinde 15-17 No. lu Küçük 
Abdülkadir paşa hanı ve 
kahvesi demirbaş 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. O. 

Kolonya ve 
· esansını yalnız 

Ber~amalılar 
çok memnun 

Bergama yolcu ve yük 
nakliyatı şehre en yakın ve 
en muntazam garaj olan Zi
net garajından başlamıştır. 

Bergamalı bay lsmail Hakkı 
Etem ağa, Sayan Mebmed 
Ali ve Hüsnü İzzet birader
leri bay Muharrem bu işleri 
şirket halinde en emın ve 
en seri bir surette yapmak· 
tadırler. 

ECZACIBASI 
Yapar 

Benzer isinıli taklitleri 
hiç b~r şeye yaranıaz 

~Altın Damlası 
isnıine dikkat ve 

taklitlerini 

reddediniz 

)Vl.\ôepo S:~Fe"iit Şifa eczanesi) 

TERZİ 

Mehmet Zeki 
Kemcraltında Hükümet karş.ısında 

--

~~~~~CitiffESEE~mmma 

~ 1 = TA yy ARE: TE~i~?N· 
~ Bu hafta mevsimin çok beğenilen iki büyük filmi • 

~ 1 - Daktilonun aşkı 1 
m "Küçük daktilo,, ve "daktilo evleniyor., filimlerinin se- ı 
~ vimli yıldızı Maria Glary'nin yeni bir fantazisi 

iii._2- HARP c:ı 
~ Anna bella, Charles Bojer ve İnkijinaff gibi yüksek R 
e sanatkarların temsil ettikleri Klod Farerin şaheseri 8 
~ F' l - k R ~ ıyat ar l :ı. ~o. ;~o ttruştur m 

i SEANSLAR . ~ 
Her .. gün 16-19,30 Harp 17,30- ~1,2~ Daktılonuo atkı 1 

Cumartesi ve Pazar günlerı 14 de 

1 
Daktilonun askı ile baılar 

-



Sahlf e 4 

Mayıs ayında 

İhracatımız 
Mayıs ayında İzmir lima

nından diş memleketlere 
879678 lira değerinde 5 mil
yon 380 bin 444 kilo mah
sul 18484 baş hayvan ihraç 
edilmiştir. 

Çeşm~ 

Ana sonları 
Çeşme havalisinde yetişen 

anason mahsulü busene çok 
verimli ve nefis olmuştur. 

İstihsalat başlayinca İnhi-
sarlar idaresi de anason 
mübayeasına başhyacaktır. 

İlkmektepler
de 567 bin yav

rumuz var 
Ankaıa 17 - Kültür Ba

kanlığınca tesbit edildiğine 
göre memleketimizdeki lık
mekteplerde 567 bin çocuk 
tahsil görmektedir. 

Yaı-ın 
Güneş 
Tutulacak 
Güneş yarın tutulacaktı. 

Bu badiseyilİzmirden çok iyi 
görebileceğiz. Bu münasibet
le şehrimizdeki bir kısım 
muallimler bu gece Nif da
ğına çıkacak sabahleyin gü
neşin tutulmasını tesbit ede
ceklerdir Aynı zamanda gü
neş tutulmasının bir de sine

ması alınacaktır. Bu hususta 
tetkikat yapmak üzere Avru-

padan gelen alimler da ine
boluda bu hadiseyi tedkik 
edeceklerdir. 

---ınliıı---

Zati Sungur 
Bu akşam Elhamra sine

masında ilk seansını verecek 
olan profesör Zati Sungur 
dün Basmahaneye ayak ba-

sar basmaz f zmirlilere bir 
boş sürpriz yapmıştır. İstik
bale giden Elbamra sineması 

direktörü bay Besim profe
sörün o esnada yere düşen 
bastonunu tutup vermek iste
miş ise de baston birden 
bire kayıplara karışmış ve 
bir haylı araştırmalardan son
ra profesörü almağa gelen 
otomobilin içinde- bulunmuş
tur 1 

Hünerlerine hoş bir sürp
rizle başlıyan porofesöre hoş 
geldin deriz. - ·-
Kudüsdeki 
Kargaşalık . 
Kudüs 17 (A.A) - Mü

şevviklerden 15 kişi daha 
tevkif edilerek Kudüsle Yafa 
arasında Sarafanddek mah
puslar kampına sevkedilmiş-

(Hallwa Sem J 

FiloZA >fon 
Köşesi 

18 Huird _..-

GÖrÜ)meJllİf 
Hastalık 

J)oktorlar şaşırıp 
ı 

/ngiliz hükfımeti zecri ted
birleri itti( akla kaldırdı ı 

ı- Baştar.an 1 incide 
çevirdikfori doJaı plar!. Bunları 
ne yapalım ?r. kaldılar . ~ 

Şikago doktorları, oll ; 
şında bir kız çoğuğunu> ~ 

Londra 17 - Nazırlar zecri tedbirlerin kaldırılması karşı harbi göze almak de-
meclisi dünkü toplantısında hakkındaki kararnamesi de recesinde ileri gitmenin la-
zecri tedbirlerin kaldırılması ayni gün Avam kamarasında zım olduğunu da söyliyeceği 
lehinde müttefiken kararlar okunacaktır. tahmin olunuyor. 
vermiştir. M. Eden bugün M. Baldvin, hükumetin Harbiye Nazırı Sir Koper 
bir nutuk söyliyerek Milletler böyle bir kararı neden aldı- verdiği beyanatta Avrupada 
cemiyeti mukavelesinin islahı ğınt meb'usan meclisine anla- vaziyetin 1914 dekinden da-
meselesine temas edecektir. tacaktır. Ayni zamanda M. ha çok fena olduğunu söy-
Ayni günde başvekil Baldvin Edenin zecri tedbirler vası- lemiştir. Ve İngilterenin kuv-
muhalifterin suallerine cavap- tasiyle müessir bir netice vetJi bir orduya ihtiyacını 
lar verecektir. Kabinenin elde etmek için İtalyaya da hatırlatmıştır. 

Süriye ve Lübnan Cumu
riyeti kuruldu 

Büyük Talat , eJile saçla
rını karıştırm...a\ :: 

- Ah Rizaı bey, bu mü· 
tefessih muhit içinde bundan 
başka ne yap~ ıl >iliriz ! ! . 
Oturduğum 'koltuktan frır

lıyarak her ikis in.-~de hitab ıen : 
- Y apabilel :e ğiniz bir iş 

rülmemiş hastalığı karşı 
şaıırarak kalmışlardı.! 

Hastalığın şekli şudur~ 
Bundan iki sene . e .

Meri Loren isminde bıt.,, 
çocuğu bir otomobil ~ 
sında ağır surette yat Jd 
mıştı. Yarası o kadar ~ \ ~ 
im ki, doktorlar bir ao ~ .• 
kızın hayatından da . ~ ~tt 
kesmişlerdi. Fakat Metl~. \ 
mühlik vaziyete rağıne~ ~ ~ . 
minden çok çabık iyU ,pi ~~~ 
ve şişmanlamağa batl• ~e 

) il 
br. d,; ' 

Bunda bir hariku~i def 'ytt 

yok fakat kıtcağız o guo ı '-ıeı 

beri şişmanlakta devadl -· '~ e 
miş ve iki sene içinde t•~r ~ 
63 kiloya varmıştır. ve ' ~· 

rinin daha da şişmanl•Y'' •t 1 

anlaşılmaktadır. ol". ~~ 

varsa. Oda İttihıa d ve T erekki 
şebekesine p ·aydos borusu 
çekmek bizim demokratlara 
iş i terketmek ve halkın ha· 
kiki ihtiyaç 4! dileklerinin ' 
cezri smıoette ilemin ve inki
şafına miisaaıı'e eylemektir. 
Ozaman k anuni gümrük 
kaçakçıları, yol parafonnı 
yiyenler, bele·diye bütçelerini 
kemirenler, s1~orta ve kan
tariye şirketind 'eki Kara Ke
malin daleveral. uı, Yakub 
Cemil çeteleri, te hdid mek
tübları, iaşe enterH.\ .alar ı hep 
ortaya çıkar. Sizde l''Ml sıkın
tıdan kurtulursunuz! .. 

Paris 17 (A.A) - Eko dö : leri adı verilecektir. : Bu keyfiyetin önümüzdeki Büyük Talatın birdt m bire 
Pari s;razetesinde Pertinaks Fransa ve Süriye delege- Eylül ayında bir emri vaki yüzü güldü ve tallı bir ba-

Doktorlar kazadan ·~ te b 
başlıyan bu akıl!are b• bi'' 'ıı t 

verici şişmanlığın seb'f v' tttil 
tayin edememişlerdir. 'I' ~ 
yapılan tedaviler, diyetle~t'' ' 
şişmanlığı durduram•"'~ .J 'ıı~ 

dün akşam Fransız harciye leri arasında esasen karar- olacağı tahmin ediliyor. kışla : 
nazaretinde mühim bir top- laşmış olan iki andlaşma ya- Övr gazetesinde bu ayni _ Hidayet iyi söyleyo uıun 
lantı aktetdiklerini haber kında kabine tarafından tas- meseleui mevzuu bahsederek Ş b 

J amma.. u aştaki sul tanı 
veriyor. Bu toplantıda Sürive dik adilecektir. gene buna benzer malumat ne yapalım?!. Yoksa s< min dır. ~ ~ 
ve Lübnanın Fransa ile mütte Süriye ile Lübnan Fransız veriyor ve diyor ki: Bay 

dediğini biz çoktan düs Ün· İzmir ikinci Hukuk Jt• ~· fik iki müstekil cumuriyet haline mandasından kurtulur kur- Leoıı Blum ile bay Leon•De- d"k"t 
b k u =· konması görüşülmüştür. Bu tulmaz Milletler Cemiyetine uşun il siyasi eserleri bu Heman atıldım: ke~esinden : f ~' ~ 

~~~ecoeokotoir:>e. >OCIOOOOOOC)()()()Qoolaocoaok)(tıXr~. ~oooocxx:ıoooooooo - Mad mki bunu düş ôn-
lzmirde mukim Joıe~ it 

raman kızı Loranio 0~1 t ~ 
bulunan Selanik B• ~t ~~ Bog" azlar konf ransı Necaşı·ye· müşsünüz, yapmakta tereddüt 

._. etmeyiniz. Bundan başka ça-

z• f re yoktuk. 
memurlarından Veo•a:,t - ltı;~' 
raman Vekili a9U ~ ı;:,t· Türkiye sulhu koruyacak 

Görüşmelere tarafdardır 
lstanbul, 17 - Dış işleri bakanı Dr. Tevfik Rüştü Aras 

Sofyadan geçerken gazetecilere beyanatında; Montröye 
gitmeden önce Parise uğrıyacağını Fransız devlet ricalile 
temas ettikten sonra Montröye gideceğini söylemiştir. 

Dr. Aras Akdeniz misakı meselesine de temas ederek 
Türkiyenin milletler arasında sulhu ve sükuneti temin ede
bilecek görüşmelere taraftar olduğunu bildirmiştir. 

Dün akşamki ekspresle General Asımla bazı müşavirler 

Montröye gitmek üzere şehrimizden ayrılmışlardır. 

Selanik'te bir Bulgar ihtilal 
Komitesi meydana çıkarıldı 

İstanbul 17 - Atinadan gelen haberlere göre 
hükumeti Selanikte faaaliyette bulunan bir Bulgar 
komitesini meydana çıkarmıştır. Bu komiteye mensub 
dkları anlaşılan biri kadın dört kişi tevkif edilmiştir. 

Yunan 
ihtilal 

ol-

Bu Sene Tütün Mahsulü 20 - 25 
Milyon Olacaktır 

Muğla 17 (A.A) - Bu yıl Ege mıntakasında tütün örü
nünü 25 milyon kiloya ulaşacağı umuluyorsa da son hava 
durumları itibarjyle 20 milyona ineceği sanılmaktadır. Bun
dan ötürü f ı atlerin iyi bir şekilde olacağı ve tütünlerin 
kısa bir zamanda satılacağı ümidi kuvvetlidir. 

Kadın casusu :Pamuk fiatları 
tevkif edilmiş tesbit edildi 

'Tevkif at yapılmış 
Ankara 17 (A.A) - Os

vell Lydia isminde bir kadın 

Ankara 17 (A.A) - Ha
ber aldığımıza göre iktis .. t 

vekaleti muhtelif numaradaki 
casusla beraberinde bulunan pamuk ipliğinin fabrika tes· 
gazeteci Nauerberg'in hudud
larımız içinde tevkif edilmiş 
olduğuna dair iç. ve dış ga
zetelerde bir haber çıkmıştır. 
Yaphğımız tahkikata göre 

ortada bir tevkif meselesi 
yoktur. Hadisenin mahiyeti 
İsviçreli gazeteci Mauerberg 
ile yanında katib olarak bu
lunmakta olan Osvelt Lydia ' 
nın Şark memleketlerine 

limi peşin satışlardaki fiati
nin bugünkü şerait iktisadi-

yeye uyğun olarak tesbit 
etmiştir. 

1 Temmuzdan başlayacak 
olan bu fiatlar dört buçuk 
kiloluk paketlerde ve kiler 
dahil olmak üzere 4 numara 

için 360, 6 numara için 370, 
8 numara için 380, 1 O numa-

doğru yapmakta oldukları ra için 390, 12 numara için 
otomobil seyahati esnasında 335, 14 numara 460, 16 nu-
memleketimizden geçerek 
Malatyada merkezden talimat 
almak üzere 24 saat alıko-

mura 550, 18 numara 530, 
20 numara 560, 22 numara 
590, 24 numara için 620 

ıya et Talatın son sözü: Celalettin İber tar• .~ ~ ı 
b: .z o Karşıyaka Muradiye ~ ta~ Londra 17 (A.A) - Ne- - Bir gün gelecek 

ğında 9 sayılı ev~e 0
,,, t~ 

madam Fani aley~ıne b'~ Ilı )l 
mülkiyet veya intıfa 'b ,~' \ t/ 
rından hangisini tere• 10tİ ~ 
cegını ve kendisindell t'~ f· )' 

caşi Avam kamarası azası yola döküleceğiz!. 
tarafından şerefine verilen Aradan yirmi sene geçti. O 
ziyafette . hazır bulunmuştur. yola değil, yollara döleüldü-

Ahrete gl•dı•p düler. Hem gazel yap.mkJarı 
halinde??!. 

. d aorlJ J ı)~t 
ması yolundaka • 9 . ,ıır ~ gelen kadın 

-Baştarafı 1 incide
yakmış fakat kadana hiç bir 
şey yapmamıştır. Adeta bu 
güzel kadıoı bir aşık gibi 
okşıyara geçmiştir. Ayni 
zamanda oteki odadaki ço
cukları da okşamış gibi bir 
şey yapmamıştır. Yani bütün 
aile ahrete gidib gelmiş 
gibidirler. Bu çok şayanı 
hayret ve dehşetli hadise 
hakkında gazeteler şu malu
matı vermektedirler. 

Geçen hafta Fransada 
Limoz şehri dvarında bir 
eve yıldırım düşmüştür. Şeh
rin dışında büyük bir bahçe 
ortasında bulunan evde Lec
Jerc isminde biri üç çocuğile 
birlikte oturmaktadır. 

Yıldırım düştüğü zaman 
evde herkes uykuda idi. 
Düşen yıldırım iptida baca
dan Leclercin odasına inmiş, 
ocak üstünde duran bir ay
nayı kırdıktan sonra Lecler
cin üstündeki örtüyü pija
mayı ve çamaşırlarını yak
mış, fakat vücuduna hiç do
kunmamıştır. 

Yıldırım oradan yanında 
çocuklat'ının yattığı odaya 
geçmiştir. Bu odada kiikür.t
ten bir vazo bulunuyordu. 
Yıldırım bu vazoyu kırmış 
çocuklara birşey yapmadan 
aşağı gitmiştir. 

Leclerc şiddetli bir kükürt 
kokusu duyunca hemen ya

. nındaki oday koşmuş ve üç 
çocuğunu yarı baygın bir 
halde bulmuştur. Derhal 
pençereleri açarak odayı 

havalandırmış ve çocukları
nın boğulmasının önünü al
mıştır. 

Şark Filozofu 
HiDAYET .KEŞFi kikati sırasında müddei I'.~ ~t 

d·P~· - ~ • • - d F · bu ev .. ma am anı tlJ 

Tenasül oeıeye gittiğini bili~uı•"' 
cihetle kendisine . te yıPJI 

Bereketi ilanen tebliğ suret1ı~·ıi0" 
Nevyorkun maruf kılinikle- davete icabet etnıe ı ~ l 

rinden birisinde insansız bir hakkında gıyap k•'"d• ~ Ql 
doğum günü f geçmiştir: rılması ve b.ı kararı~,Jı ı 

Bir gün içinde, bu klinik- nen tebliğine ve ' nı",,t t' 
te üç kadın ikiz çocuk do- fÜDÜ olan 3.7.936 '·111tif 1 
ğurmuşlar. a talikine karar ver•~ ,i 

Garip olmakla beraber gıyap kararın b~r s::~.,e ~ 1 

bunda bir fevkaladelik yok- mahkeme divan. an .ıe'/IJJ ,ç 
tur diyece~siniz. Fakat dör- mıştır. Müddeı . ;r ~~ j 
düncü bir karında bayan günde ve saatte ~k=..,J-
Kasper bugün dörtlü çocu- ci Hukuk Ma .... fe~ 
ğu duğurmuştur. ispatı vücut etıne?!~\,ıı ~ ~ 

~ İki buçuk saat içinde do- vekil gönderınedıgı ~· ~i > 

i ğan bu çocuklara : A. B. C. muhakemenin gıyab:1.,ı I ' 
D. isimler verilmiştir. Her leceği tebliğ 01•~; . ., o~J 
b. · d b" b im olmak üzere •_• __ (_1 __ .1,-~;j ı..' ırı e ır uçuk kilo ağır- _-~' " 
lığındadır · """~...r-. ,...--: ilıl 

Bayan Kasper'ın so / u Mal- da da gayretin• -- \ 1 
tız keçilerine benzediği mu- iblağ etmiştir! p•l'-,J !-.ı 
~a~ka.~tır. ~irinci ikinci ve Çocuklar bırcr 11,..,ı ,~-
uçuncu dogumlarında ikiz balığı kadar olııı• J r! t, t 
doğmuştur. Dördüncü doğum- men yaşamaktadır 1 

1 
' 

OOOOCM>ooooo~-,o • ~·' ~ 
Halkın Sesi Hakkın ses• I 

- Baştarafı 1 incide - f 1'İ' ~ 
çevelendiğine göre hali vakti yerinde her vataod• 0Jdtl' 
remlinin bir kaç aylık masrafını üstüne alacak ~ 
dert kökünden halledilmiş demektir. ~· ":il 

ol•' r'_j Bu suretle Yamanlardan şifa alacak, Yanıa lı ~ J' 
kazanacak, Yamanlarda ciğerini tamir ed~~b• ,.,. 
yarın bu yurd uğrunda kanını akıtmakla ve sıl İ 
için kendinde kuvvet ve kudret bulabilecektir· ıı•"'~ 

Sözün kısası. bu sene Yamanlarda açılacak 1,, lı ~' J' 
vasi olmasını, ayrıca, fakirler için bedava kadl~ 1,,i., sını, bugün fabrikaların loş ve rutubetli debt~ı tiYor"" 

1 tü if~ii~:ii~f ;~~~;~•r;~~~ 
l•srns·n a 4ı 


