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' REFİK İNCE ı 
Maliye memurlarına öyle 

bir zihniyet telkin etmelidir 
ki, yaptığı işten dolayı mes
uJiyet korkusunu vicdanında 
duysun. Bugün bir mükelJefe 
vergi tarhetmek mecburiye
tinde olan bir memur vergiyi 
az tarhettiğinden dolayı mes
ul olacağı korkusile fazla 
tarhetmek tarafını tutmak
tadır. 

Refik ince, bazı vergi me
murlarının vatandaşların hay· 
siyetini kırıcı hareketler yap· 
tığını, kırtasyeciliğin de mes
uliyet korkusundan doğdu-

- Sonu 4 üncüde -

1 ln~iliz Kabinesinde Hararetli ·Görüşmeler 

ı Almanlar /ngilizi atlattı 
lngiliz gazeteleri ne diyor 

Kadın kocasını 
öldürecekti --·--·.-.--Fakat kazdığı çukura 

kendi düştü 
Varşovada Borsa simsar

lanndan Pastniç isminde bir 
adam karısı tarafından hiç 
sevilmiyen betbahtlardan bi· 
risi imiş. Hatta okadar ki, 
karısı uzun uzadiye düşü· 
nüb taşındıktan sonra koca
sını öldürmeğe karar vermiı 
ve bir Çin~ene kansına bü
yük ve zehirli bir yılan sıpa
riç etmiştir. 

Kadının maksadı bu kutu 
içinde duran bu yılanla ko
casını zehirleyip Öldürmek· 
ten ibarettir. Hem 6yle bir 
katillik ki kadına hiçbir mes
uliyet gelmiyecek ve kocası 
bir tesadüf neticesinde öl-

Fransada senenin muhtelif zamanlarında büyük otomobil 
yarışları tertib edilir. On binlerce kişi bu yarışları büyük 
alaka ile takib eder. resmimi:ı yarışlardan bir sahneyi gös
termektedir. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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Ağırbaşlı, çok cidi müdürün daire kapıcılı
ğından men1nun olan adam! 

Bu on iki senelik hayatım- Bu adamın ismini vermek 
da neler gördüm? Neler öğ- doğru değildir. Bunun için 
rendim? Hayatım en şayan kendisinden sadece "müdür., 
hayret hadiseler, maceralar diyerek bahsedeceğim. 
zevkJar ve ... dehşetler ara- iki kızı vardı, her ikisi de 
sında geçmiştir. yüksek mevkili damatlara ver-

Bu on iki senelik hayatım mişti. Berlinde hukuk tahsil 
benim asırlardan intikal ede- eden bir de oğlu vardı ! 
rek bana kadar gelmiş olan Bay müdürün görüştükleri 
bütün akide ve an'anelerimi, kimseler de hep yüksek mev-
bütün zan ve tahminlerimi kili ve zengin insanlardı. 
alt, üst etmiştir. Bu vazifede takriben bir 

Yazacaklarımdan · bir vic
danın on iki senede nasıl 
yıkıldığı görülecek ve anla
şılacaktır. 

lçtimaiyatcalar, filoıoflar, 
büyük muharrirler kozmopo· 
list hayatın ne demek oldu
ğunu benim kadar bilemez
ler, öğrenemiyeceklerdir ! 

Yaldızlı konakların, Maun 
ve kalın kapıları arkasında 
neler oluyor ? Bu lüks ko· 
naklarda ne için kan kusu
luyor ? Ağır başlı ahJak 
hocalarının harimindeki ahlak 
telekileri nedir?. Ben bunları 
hep gördüm ve görünüşle 
asıl llakikat arasında acı, 
çok acı farkları tamamen 
anladım 1 

-2-
~tüdiriyet kaoıcılığın

dan oda hizmetçiliğine 
Evvelce de söylediğim 

vechile, Büyük şirketin mü
diyet kapıcısı olmazdan ev
velki son işim bir yazıhane
deki vazifem idi. Burada, 
Burada, şimdi ismini vere
miyeceğim bir arkadaşla ta
nıştım. Bu arkadaş büyük 
bir şirkette çalışıyordu. Bu 
arkadaş beni büyük şirketin 
müdürüne kapıcı tayin ettir
di! 

Bu şirkette verilen maaş 
oldukça yüksekti. Bol maaş 
beni iyi çalışmıya sevketti. 
Bu suretle az z man içinde 
şirketin müdürü beni hususi 
yazıhanesinin kabucusu yaptı. 

Müdür, elli elli beş yaşla
rında çok ciddi ve ağar başlı 
bir adamdı. Şirketin müdür
lüğünden başka diğer birçok 
şirketlerin de idare meclisi 
azasından idi. Geliri çoktu, 
itibarı · çok büyüktü. 

sene kaldım; halimden son 
derere ee memnundum. İşim 
çok az ve hafif, temizdi. 
maaşım da benim gibi bir 
sefalet çocuğu için çok yük
sek idi ! Benden memnun 
olduğu için müdür de bana 
çok nazikane muamele gös
teriyordu ! Bazı evinin dış 
işlerinden birisini bana yaptı 
rıyor ve bunu mutlaka kuv
vetli bir bahşiş takib edi
yordu! 

Yazın, bu zengin banger 
ailesi, sayfiyeye geçerdiler. 
Aile, son .şek Jile bauger, 

zevcesi ve birde yaşlı hem
şiresinden mürekkeb demekti. 
Çocuklar, evvelcede söyledim 
ya, kimisi evlenmiş, kimiside 
tahsilde idi! 

Bay banger -Tabii, ben
den bu ünvanın yanına Ali, 
Mehmed, Mustafa veya yeni 

moda Fikret, Necdet gibi 
birde isim ilavesini istiye
mezsiniz!· Gündüz gene şe· 
birde kalır, bankasının ve 

sair şirketltrin idare meclis· 
)erinin iş!ne bakardı. Hususi 
işlerine bakan hizmetçiside, 
aile erkanı ile birlikte sayfi
yeye gitmiş olduğundan, şe
hirdeki konakta, bazı hafif 
işleri bana yaptırırdı. 

Bir yaz günü, bay bange
rin öğle uykusundan sonra 
gitmesine yardım ederken, 
azametli banger hazretleri 
bana: 

:- Bir sene oluyor ki ya· 
nımda hizmet edirorsun. Ben 
senin hi2metinden memnu
num; sen de her halde mem· 
nun olacaksın çünkü, iyi pa
ra aldın, fazla yorulmadın. 

( Arkası var ) 

\' e en1 vali menkule 
Davaları 

Ankara - Maliye Veka
leti bütün vasıtasız vergileri 
bir araya toplamakta bu hu
sustaki muhtelif bükümleri 
tevhid etmekte ve tahsili 
emval kanunu.;u da rapte-
derek tek bir vasıtasız vergi 
kanun layihası hazırlamak 
üzere etüdlerde bulunmak-
tadır. 

Vekalet, bu etüdlerini ö-
nümüzdeki sene bitirerek 
Meclise bir layiha verecektir. 
Maliye Vekaleti muamele 
ve kazanç vergisinin tatbi-
katındaki bazı hadiselerden 
mülhem olarak müstacelen 
tashih lazım gelen kısımlar 

hakkında da iki layiha ha
zırlayıp Meclise vermiştir. 
Vekalette emvali metrükeyi 
fuzuli işgalden dolayı ecri
misil davaları vardır ki bu
nuu sayısı 141,486 yı b ). 
muştur. Bu davalar münase
betile Vekalet bir layiha ha· 
zırhyarak Meclise teklife bu
lunacaktır. 

Slav doktorlar 
kongresi 

Sofya gazeteleri gelecek 
Eylülün 12 sinden 17 sine 
kadar devam etmek üzere 
Sofyadr bir Slav doktorlar 
kongresi :aktolunacağını ya· 
zıyorlar. Bu kongrenin amili 
1948 tarihinde Prag şehrinde 
kurulan doktorlar cemiyeti
dir. Bu cemiyetin elli bin 
azası vardır. Binaennaleyh 
bu konngreye de her taraf-
tan Slav doktorlar geleceği
ne mebni ehemmiyeti vardır. 
Kongreye Polonyadan, Yu
goslavyadan, Romanyadan, 
Çekos)ovakyadan Yunanis
tandan, F ransadan ve zanne
dildiğine göre Rusyadan da 
iştirak edecek doktorlar ola· 
caktır. Bu yüzden Bulgaris
tan doktorları adeta seferber 
lik haline gelmişlerdir. 

.. Negüse 
()lünciye kadar 

saadet teklifi 
Paris - Ajans radyonun 

Kudüsten öğrendiğine göre 
Negüs biraz zayiflemiştir. 
Doktorlar sinirlerinin fazla 
gevşediğini söylemiştir. Gene 
ayni Ajansın bildirdiğine 
göre bir hükumet Negüse 
ölünciye kadar tekaüdiye 
vermeği vadetmiştir. Fakat 
Habeşin iç işlerine karışma 
mağı şard koşmuştur. 

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

IGözüMüZE CARPAN YAZILAR! 
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Ezmeyen ezilir 
lt~W ahv dün yirminci asrın 
IL:.dW "otuz sene harbi,, ola-

cak dedikleri İtalyan - Habeş 
muharebesi, yedi ay içinde 
bitiverdi. Cedleri Neronun 
meşalelerle ateş verdiği Ro-
mada evlatları elektrikle do-
nanma yapiyorlar. Akdenizin 
çizmesi bu zaferle mestoldu. 
Bol bol gülüyorlar, sevinç 
naraları yedi kat göklere 
yükseliyor. 

Bu zafer sarhoşlarının coş-
kunluklarını yersiz, manasız 
bulanlar var. Diyorlar ki: 
"Bu İtalyanın değil, tayyare· 
nin, topun, tangın zehirli ga
zın zaferidir. Yalın ayak ba· 
şı kabak, silahsız bir insan 
sürüsünü yenenlerin öçünme-

ğe haklan olur mu?,, ruk vurmakla kazanılmaz; 
Neden olmasın? Diye dü- tanga tankla mukabele şart-

şünüyoruz. Yeryüzünün ezeli tır. Bugünün kahramanı tay-
hikayesidir bu: Kurtla kuzu yareye kurşun sıkmaz; tay-
hikayesi. Kurdun çene ke- yareyi tayyare ile önlemek 
mikleri, dişleri pençeleri da- gerektir. Bu günün cengave-
ha kavi olduğu içindir, ki ri körü körüne ölmez, kendi-
kuzuyu parçalar, yer, sonra ni ölümden kurtaracak bü-
keyfine bakar. Hiç düşün- çarelere baş vurur. Bugün 
mez, ki kuzu biçaredir, pen· vatansever demek, kendini 
çesizdir, kudretsizdir. zehirli gazdan sakınmasını 

Amma diyecekler ki: bilen demektir. 
Hak kavinin demek şer

rindir ... 

Nasıl, ki bugün zavallı 
Habeşler~ acınırken de böy
le diyoruz. Fakat ne yapa· 
hm ki: 

En celi hikmet: Ezmeyen 
ezilir! 

Bugünün zaferi tanga yum-

Pastörler yetiştiren devir
lerden çok uzağız. Bugünkü 
kimya can kurtaran değil, 
can alan terkipler peşinde 

koşuyor. Ve unutmayalım, ki 
asrımız teknik asrıdır, Lin
denberg, Pikar, Molison bu 
günün kahramanlarıdır. 

(S.i.) Akşam 

Italyan 
Gazeteleri gene harba 

~1eydan okuyor 
Roma 18 (Radyo) - İtal

yan gazeteieri istikbalin par
lak günlerinden bahis ile sa
hifeler dolduruyorlar. Bazı 

gazeteler İngiltereye karşı 
pek acı dil kullanıyorlar, bü
yük hücumlar yapıyor. Hatta 
bu bücumlerden uluslar sos· 
yetesine de hisse ayınyorlar. 
Gazeteler arasmda yeni bir 
barb için meydan okuyanlar· 
da var. Yeni yeni futuhattan 
yeni yeni ilhaklardak da 
bahsedenle mevcud. 

Netekim Popolo Ditalya 
şunları yazıyor: 

- Habeş ilhakı İtalyan 
fütuhatının bflşlangıcıdar. 
Roma imparatorluğunun ihya 
edilmiş olması bütün hayret· 
te bırakmıştır, fakat bu hay
ret pek yakında daha büyük 
bir surette tecelli edecektir. 

Koryera Dellasera da 
şöyle diyor: 

- İtalya Habeş ile ve 
Habeş meselesi hakkında 
hiç bir müzakereye girişe

mez ve muahede imza ede
mez. Zira Habeşistan İtalyan 
mülkü olmuştur. 

İtalya Kralı Habeş impa
ratorile müzakereye girişe

mez, zira ltalya Kralı ve 
Habeş imparatoru bugün 
yine ayni şahstır. 

Mesajero gazetesi de: Ha· 
beşistanın mevadı iptidaiye 
kaynakları ltalyanın elinde 
bulundukça Uluslar sosyete
sının zeccri tedbirlerinin 
hükmü bile kalmaz, diyor. 

Yugoslavya 
İç.bakanının Nutku 

Belgraci - Stefani ajan
sından: Yugoslavya İçbakanı 
Blet' deki nutkunda İtalya -
Yugoslavya münasebetlerine 
dair şunları söyledi : 

" İtalyanların Habeş har· 
binde bize karşı pek muva· 
fık hareket ettiklerini itiraf 
etmeliyiz, itiraf etmeliz ki 
biz bu iki komşu millet ara
sında gelecekde de eyi mü~ 
nasebetlerin devam etmesi 
isteklisiyiz. ,, 

Daha 4 
Kiliseye 
Hücum 

İstanbul 19 Havas 
ajansı Malaga ihtilalcilerinin 
daha dört kiliseyi yaktık

larını, ayni zamanda papas 
ve rahibleri sürgün ettikle
rini bildiriyor. 

liarrarda 
Resn1i dil Arabca oldu 

İstanbul 18 - Stefani 
Ajansından : 

Mülkiye komiserliğinin bir 
emri ile Habeşistandan alman 
Harrar vilayetinin resmi Jisa
ıunın Habeşce değil Arabca 
olarak kuUanılmasına başlan· 
mıştır. 

• 
Amerika ltal-

yaya para 
• 

vermıyor 

iskelet/et 
Kuyust!_ 

ö 

Yazan: MARSEL ALLEN 

Ah doktor sizi tekrar gördüğüm 
memnun oldun1 

- 9 - - Haydi döstuDJ .. 
Bir Ziyafet Cesur ol. Müdür de 

Cihanda en ziyade korku- gelecek. Deliliğe lüıU~ ! 
Jacak feci bir kader, bir Biraz aklını başına to · 
akibet varsa, 0 da biç şüp- Lüsyen hiçbirşey gö I 
siz deliliktir ! hiçbir şey düşüoDJiY~ 1' 

Fakat en büyük felaket, dece kendi halile DJef 
bir insanın hiçbir şekilde Kendi kendine : # 
deliliği olmadığı halde deli . - Aca~a hakikateOdO· 
addedilmesidir! dım mi? dıye stıruy~r ·ti' 

İşte, Lüsyen Rudun başına Polisler; Lüsy~n~. •0~ ..... 
gelen de bu felaketti ! den yukarı müduruo 

0 

Lüsyen deli değildi. Aklı kadar götürdüler.e ,f 
başında bir adamı, delilerin Lüsyen orada tatla "e 
yanına timarhaneye atıla- na bir ses duydu: ~ 
caktı. Mösyö Lüsyen, siıİ ~; 

Maamafih, Lüsyen Rud bekliyordum Size "e f•V 
biran için hakikaten delirib güzel haberlerim var'., "' 
deJirmediğine kendiside şüp- Ne oldunuz, neyin• 
he etmişti. Bir akşam evvel böyle? Dedi. . do~~ 
gördüğü şeylerin bir hayal, Bu sesin sabibı, iil~ 
bir ruya olduğunu sanır gibi Hofye idi! Doktor, L ,.,. ~ 
oldu! arkadaşı Hanrinin yırt 

- Bunlar hep doğru mu- sıhhati cihetinden f 
dur? Yoksa !aklımı fazla lüzumuna kani ol~uşt~~b" 
kaybetmiş mi bulunuyorum. kat Lüsyen acı bır 
Diyordu süm ile : . tJ. 

. ded•· · j 
Fa1fat düşündükce, aklına - ~b, doktor, .. 11 r: 

hadiseler birer birer geliyor, tekrar gördüğüm ıçl ıssİ İ 
bu şüphesini şiddetle redde- memnun oldum. Ne oV 
derek: dum! Neyim mi var?. 1 

d ı. dıdlı 
Hayır.. Hayır! diyordu. İs· miyormusunuz e ır 1' 

keletleri gözümle gördüm; dardım! Y ahud MösY.
6 ~~ 

çürüme deiresine kadar in- yan ile yanındaki polı• 
dim. Hanri bilmediğim halde hükmettiler ! b'f t•1 
bana saldırdı; ellerime kelep· - Fakat ne ınüt 1 f 
çe taktı. Beni omuzlayarak Evet korkunç ıeY:' 
iskeletler kuyusundan yuka- kat korkuyorum ki b&J 
rıya ç.ıkardı. Yalnız ellerime hakiki olmasan ! k ~ 
kelepçe taktığı vakit yaralı - Bence imkanı Y0 d• 
mı idi, Lbilmiyorum. anlayalım, bu macera 

Bütün bunları çok güzel dir ? . fıcİ . 
hatırlıyorum. Evet bunlar Doktor, yeni bır iO 
hep doğrudur. önünde olduğuna edl 

Bu sırada otomobil dordu; Lüsyeni getirmiş olaO t e~ 
l 'care · ../ 

iki polis Lüsyenin inmesine memurlarına eli e ı,.. ti'..,. 
yardım etti. Birisi: 1 -Arkası 

000000000000000000000000000"000000 ~ 

Hebeş Askeri Filistin pe 
~1üdafaaya Devanı karışoııf / 

Edecekmiş Kudüs 18 (RadY~~ ~l 
Cenevre 19 ( Radyo ) - Ajansının bildirdigıo ~, 

Buradaki Habeş murahhası Filistinde gene kab•'~~ 
Uluslar sekreterliğine bir filalden dolayı dii0

1

., ~ 
nota vererek Habeş hüku- Kudüs şehrinde ışıkl~J 
metinin mevcud olduğunu, dürülmüş, kapılar k• ,,.J 
Habeş ordusunun son güne sokağa kimse çıkarılOl tf,.J 
kadar kahramanca müdafaa- Yeni gelen İngiliz ıcu, t"I 
da bulunduğunu, bu müda- tarafından devriyelet 'Jl ..J 
faaya para!ızlık yüzünden olunmuş, ahalinin sa• ' 
devam edilemediğini, maa- evlerine kapanınalatl _J 

mafih Habeş ülkesinin içeri- dilmiştir. ·de ~ 
lerine çek ilmiş olan bu ordu Britanya f ev kal~ e ~i l 
bakiyesinin lüzumunda mü- seri Radyoda abalı"~ .:1 
dafaasana devam edeceğini bulunmuş ve şebr~ .. ·oi t" 
bi(dirmiş ve bu nota münde· lngiliz askeri geldıg• 
recatmm sosyete azalarına miştlr. 
tebliğini dilemiştir. 

. Negüs 
Gazetecilere beyanatta 

bulundu 
İstanbul 18 - Kudustan 

bildiriliyor: 

i~aly~rJI 
Habesıstan *'/J .. . '0' 

Teskil edı) ~ .... / 
Roma 18 (Radyo) i4 r 

ababadaki ltaly•~ -; j 
bir ilan neşretDJiştit~,1"' ( 
landa pek yakırıd• eti~ 
tanda askerliğe elf ~J 
!anların deftertar ·bİ ~ 
olunacağı için bu~> et' J"j 
lerini yazdırmak uı b~Y~ 
lara müracaatlarırı•.çio ~ 
tir. Bu yeni or~us~dl .J 
yanlar Habeşıst , · 

Belgrad 18 (Özel) -Ame· 
rikadan gelen haberlere gö· 
re İtalyanın Habeşistanda 
imtiyaz vererek para almak 
hususunda Amerikaya yap· 
tığı teklif Nevyorkta iyi kar-
şılanmamıştır. t 

Negüs yeniden icnebi ga
zetecilerini kabul etmiştir. 

Onlara beyanatta bulunarak 
kendinin : tahtan inmediğini 
Habeş hükumetinin mevcud 
olduğunu, Habeş ordusu da 
içerilere çekilerek Negüsün 
hariçteki teşebbüslerinin ne
ticesini . beklediğini söylemiş· 
tir. 

kışla inşasına kar•' 

lerdir. 
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~-~ -A ., li****~OR*,.~*gı v AGsıZczTUV~LE;.'T KREMC 
-t ~~ t~~ = A. Kemal Tonay S.: . 

~ /jıtt:~i'{j 1 U Bakteriyolog ve bulaşık, salğın ~ 
~' .,.- ~• <t( hastalıklar mütehassısı >+ 

t( Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak bafın- ~ 
tC da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den >+ 
t( akşam saat 6 ya kadar hastalarını kabul eder. )Oıı 
~ Müracaat eden hastalara yapılmas~ lazımgele:o sair +c 
+c tahlilit ve mikroskopik muayeneleri ile veremli basta- tj 
+c lara yapılmasına cevaz görülen Poomotoraks muayene· )+ 
~ sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 ~ 

t<~~~~~~~~:w:ım~~m~>t 
Yerli 1 .. ürk sanayi mamulatı 

Hasır sandalya 
Türk topraklarında yetişen Çavdar sazından yapılan ve 

yüzlerce ren ,.ber ve sanarkarımızın yetiştirdiği yerli milli 
Türk sanayi mamulatı hasır sandalyalara rağbet etmek mem· 
leketine ve Türk işçisine ve sanatkarına yardım ve hizmet 
etmek demektir. Bunun için pantolon yırtmaz serbest rahat 
ve on seneye garanti hasır sandalyelere rağbet ediniz. 

Toptan ve perakende satış İsınetpaşa Bulvar Zinet garaj 

Leke, çil, buruıuk, kırışık brakmaz yüzü biitün ıeaçlik 
zarafetiyle sıhhi ve fenni şekilde korur, besler 

M. Depo S. Ferit Şifa eczanesi 

karşısında sandalyacı Muiz. I b• ı• J 
ıe~~~~ı~~~~ içen er ı ır er 
~ Izmir Yüıı Mensucatı i ~eş'enizi, hayatınızın zevkin_i. sıhhatınızın 1 Türk A. Sirketinin ~ daımi surette korunmasını temın edecek ancak 

. lfAtK >+o*ı*P~E**a*-E*'*T-*~ı~~ ~ . Halkapınar Kumaş Fabrikasının • Yüksel, Kabadavı ve Billur 
rr 1 Mevsim dolayısiyle yeni çıkardığı kumaşlar : · 

ll - Bu a_kş~m 9 da • a v u d m ~·] A d k. ı· t ks•tı 1 ')ııt alk oberetının veda gecesı 1 e CUZ Ur "lı ~•l Y 8 Se iZ ıra 8 1 e 
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FENNi SUNNETCI 

Emirler Çarşısı sünnet evi 
22 Numarada fenni olarak lzmirde ilk defa ve n&mune 

olan sünnet evini küşat ettik. 
Çocuklarını sünnet ettirecek sayın balkın tetriflerini bek· 

leriz. Fakir ve öksüz çocuklar meccanen ıllnnet edilir. 
ALI ve HAKKI DARCAN 

~--1 TA yy ARE: T~fs"PN 
B BU GUN 
ri( Bu haftadan itibaren yaz tarifesine başladık. Her ı&n 
B ve her seansta fiatler 1 5 • 20 • 30 KURUŞTUR 

Bu hafta her gün Tevfı· k o·· zcan tarafıncf:an 
21, 15 seansında manyatima, 

Fakirizm, Spirizim ve Telepati numaralan 
- • .!. Fiatler: 30 - 40 - 50 kuruıtur 
·.~ 

Bugün saat 15-19 ITTO Esrarlı çöllerde ıeçea ib· 
seansında tiraalı bir aık maceruı 

A.yşe - ıbrahim Molla • Mehmet Yusuf - Camilla Bert • 
• Simone Beriau gibi Fransız ve Arap artiıtlerİDİD filimleri 

•Saat 13-17 G•• JJ • · •d• et seansında uze er resmı geçı 1 
el Amerika güzellik kraliçelerinin ve befyiiz giizel O)'UDCQ 

i kızın iştirakile yapılan fevkalide ~uhtepm ve bir hafta 
büyük bir muvaffakiyet kazanan film devam edecektir. 

A rica: Miki (Karikatür komik 
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Bitlere suikasd 
meselesi 

Şehrimizde çıkan bazı ga
zetelerin Hitlere suikasd 
yapıhdığına ve bu yüzden 
200 kişinin tevkif edildiğine 
dair yazdıkları haberler teey
yüd etmemiştir. 

Bu sabah Alman General 
Konsolosluğuna da vuku bu
lan müracaatımızda böyle bir 
havadisin ash esası olmadı
ğını öğrendik. 

Dün akşamki 
cinayet 

Dün akşam üstü Başdu
rakta çok fici bir cinayet 
oldu. İbrahim oğlu Arif ile 
seyyar sepzeci Kayserli kü
çük Ali Antalyalı Tevfiğin 

kahvesinde oturup konuşur
ken kahveye Çinkine Hüse
yin ve kasap Hüsnü de gir
miş, heman "bu sokağıo ka
badayısı kimdir. Yoksa siz 
misiniz? Diyerek biçağile 

Arife saldırıyor. Kayserli Ali 
ileriye atılıyor. Çinkane Reşat 
bu kere biçağını Kayseriinin 

sol memesinin üstüne saplı
yor. Yaralı ifade veremeden 
ölüyor. Katil ortalığı korkut· 
mak için bir el de tabanca 

atarak kaçmıya başlıyor. Fa
kat kahvedekiler katilin ba
şına sandalya atarak yarala
dıklarından kaçarken zabıta 
tarafından tutuluyor. Reşat 
evvelce de Dandili Hüseyin 
adında birisini öldürmüştü. 

Sabiha sevgilisini 
Yaraladı 

Alsancak'ta Bahçeler so· 
kağında oturan Mehmed kı
zı 19 yaşında Sabiha ile Ra
mız oğlu Galip arasındaki 
sevişme yüzünden kavga çık-

mış, Sabiha ekmek bıçağı 
ile Galib'i boynunun sol 
tarafından yaralamııtır. 

Kızını vernıedi diye 
Emine'ye ateş etti 
Kayserli kuşçu Ahmet a

dında bir ;ahış Çukur çeş
mede dördüne Osman bey 
sokağında kızını vermedi
ğinden dolayı dün gece Ah
med Emine'ye bir el silah 
atmış ise de isabet ettire
memiş ve kaçmıştır. Zabıta 
Ahmedi takip etmektedir. 

Yunanlı cmhikinin 
Satışı 

Buca ve Burnova'da bu
lunan Yunanlı emlakinden 
bazı evlerin vaziyetleri milli 
emlik müdürlüğünce tesbit 
edilmektedir. Yakında bun
ların muamelesi bitecek ve 
bu emlak, gayri mubadil bo
nosile satışa çıkarılacaktır. 
Şimdiki halde satışa çıkarı
lan Yunanlı malları, arsalar
dan ibarettir. 

()lü çecuk 
Karşıyaka' da Osmanzade 

mevkiiode Emel sokağında 
Sadık oğlu Mümin 'in bahçe
si etrafındaki tellerin dibine 
ve gazete parçalarına ' sar1l
mış yeni doğmuş ölü bir ço
cuk bırakıldığı görülmüştür. 

Müddeiumumilikçe işe el 
koamQftur. 

(Halkm Sul ı 

Türkiye - İspanya Ticaret 
Anlaşması 

Ankara 18 (A.A)- Bugün Fikret Siliyın başkanlığında 
yapılan Kamutay toplantısında Türkiye-İspanya ticaret ve 
klering anlaşması müzakere ve kabul edilmiştir. Bundan 
sonra Maliye teşkilat kanun layihasının heyeti umumiyesi
nin birinci müzakeresi ikmal edilmiş ve Çarşamba günü 
toplanmak üzere içtimaa nihayet verilmiştir. · 

İki ölü iki yaralı 
Kudüs 18 (A.A) - Evvelki akşam Tel'avivde ve Hayfada 

karışıklıklar devam etmiştir. İki Yahudi öldürlmuş ikiside 
yaralanmıştır. 

Halkın Sesi - Bu bahta muhtelif taraflardan gelen gece 
Radyolarında da bu haber teyid olunuyor. Ve öldürülen üç 
Y ahudinin cenaze alayı münasebetile yeni karğaşalıklar 
çıkmıştır. Cenaze alayında Yahudi hatiblerinden biri ezcümle 
şunları söylemiştır. ~ 

- " Arablara ve hükümete verdiğimiz son kurbanlar 
bunl,rdır. Artık kendimizi "bu iki uzva öldürtmiyeceğiz. ,, 

Marınarada bir deniz ejderi 
İstanbul 19 -- Marmarada Sedef adası civarında balık

çılar tarafından iki tonluk bir deniz canavarı yakalanmıştır. 
Sabahleyin balıkhaneye getirilen balığın karnı yarıldı. için
den 60 çift torik çıktı. Bu canavarı yakalayanlar Yunus ve 
Ömer adlarında lki balıkçıdır. 

Filistin hadiselerini mahallinde 
tedkik için Londradan bir 

heyet ~gidiyor 
Londra 19 (Radyo) - Dün Müstemlekat Bakanı Sir 

Thomas Filistin hadiseleri hakkında beyanatta bulunarak 
damiştir ki: 

" Son günlerde Araplarla Yahudileri arasında başgösteren 
kargaşalıkların sebeplerini tedkik etmek üzere bitaraf ve 
doğru bir heyeti mahalline tedkikat icrası için günderile
cektir. ,, 

Hbeş i~paratoru İstanbulda 
İstanbul 19 (Özel) - Negüsün bir hafta sonra lstanbul

dan dan, Köstence yoluyle, Bükreş yolile Cenevlereye gide
ceği Kudüsten bildiriliyor. 

-----------------0000-----------------
Acaba 
Doirumu? 

Paris 18 (Radyo) - Bu
dapeştene çıkan ve başba
kan Gömböş'ün argani olan 
bir gazete dünkü nüshasında 
şu heyecanlı haberi vermek
tedir: 

ı 

"Avusturya imparatorluğu· 
nun yegane varisi Oto Av
rupa topraklarında bulunmak
tadır. Ve verilecek emre 
göre hareket etmek üzere 
de hazır bulunmaktrdır. 

Halkın Sesi: Bu haber bil
hassa prens Starembergin 
Romada bulunması dolayısile 
şayan dikkat görülmektedir. 

Rusyanın 
Ceva hı ne olacaknıış? 

Paris 18 (Radyo) - Lon
dra hükümetinin Akdenizde 
bir harb vu~uunda Rusyanın 
takınacağı vaziyet mezkür 
hükümetten sorulmuştu. Rus
ya vereceği cevabda Jap~n
ya deniz kuvvetlerini artır

maktan vazgeçerse Londra
daki taahhüdüne riayet ede
bileceği aksi halde şimdilik 
kat'i bir cevab veremiyece~ 

ğini Londra hükümetine bil
direcekmiş 

- .... ·-·· .. Nakliye ücretleri 
İndirildi 

Devlet demiryolları ihraç 
ve dahili istihiak maddeleri 
üzerinde yeniden nakliye 
ücretlerini tenzil etmiş ve 
allkad•rlara bildirmiıtir. 

Vehib paşa 
alkışlanmış 
İstanbul 10 (Özel) - Ve· 

hib paşa Portsayide gitmiş
tir. lstaşyonda seyirciler ta· 
rafından alkışlanmıştır. Ve
hib paşa diğer Habeş Rasla
rile birleşmek üzere Kabre· 
ye gidiyor. 

Londra 
Ha beş elçisi protesto
sunu İngiliz dışbaka

nına verdi 
Londra 18 - Havas ajan

sından: Buradaki Habeş el
çisi İngiltere dışbakanlığına 
resmi bir protesto götürerek 
Mussolininin Mayısın doku
zunda Habeş ülkesinin İtal
yaya ilhakına dair olan be-
yanatını protesto etmiştir. 

Kara mizah 
Amerika zabıtası, mezar· 

lıklarda tuhaflık yapan bir 
suçlu arıyor. 

Mezarlıkta, şöyle bir me
zar taşı yazısı var: 

"Karımı bekliyorum. 26 
mayıs 1840,, Bu yazının al
tında da şu yazı var: 

"Geldim. 14 kanunuevvel 
1861,, 

Biri "geldim,, sözü ile ta-
rihin arasına şöyle bir cümle 
kazmış: "Bermutad geç kal
dım .. ,, 

Amerikalılar, mizah ve 
nüktenin mezarlık kapısıoda 
durmasına taraftar oldukla
rından suçluyy cezalandırma
ya karar verdiler. 

i İstanbul 
Neşe içinde 

İstanbul 19 (Özel)- Ata
türkün İstanbulu şereflendir
diğini dün bildirmiştim. Bu 
yüzden İstanbul Neşe içinde
dir. Büyük öndere başbaka
nımızla dış bakanımız da 
refakat etmişlerdir. Atatürk 
dün Florya ve civarında ge
zinmiştir. 

İtalya 
~iüzakereye 

" 
girişmiyecek 

Paris 18 (Radyo} - İtalya 
Haziranda toplanacak olan 
Uluslar sosyetesine gelmiye
ceği gelirse bile Habeş me· 
selesinin müzakeresine giriş· 
miyeceğini bay Aloizi bay 
Bonkura Cenevreden ayrılır
ken söylediğini bura gaze • 
teleri yazıyorlar. 

Ha beş bankası 
kapandı 

İstanbul 18 (Özel} - Adis 
Ababada ki Habeş bankası 
kaponmıştır. Habeş şirketi 
bankası devam ediyor. Fakat 
bu banka Fransız sermaye· 
sile kurulmuş, Fransızlar ta
rafından idare olunuyor. 

İtalya 
Sosyeteden 
çıkacak mı? 

Cenevre 18 - Havas ajan
sından: 

İtalyan deleğesinin konseyı 
bırakıp gittiğenden beri İtal · 
yanın Uluslar sesyetesinden 
istifa edip etmiyeceğine dair 
haber alınamamıştır. Siyasal 
çevenler 15 Haziran toplan-
tısından evvel İtalyanın da 
karar vermiyeceği kanaatin
dedirler. 

Fransız 
Askerleri 
Adis-Ababada 

Paris 18 (Radyo) - Cibu
tiden Adis-Ababaya giden 
70 kişi Fransız gönüllüsü 
Adis-Ababadaki Fransız el-
çiliğinin muhafazasına me· 
mur edilmişlerdir. Bu gönül
lülerle beraber gelen on kişi 
de Senegal askeri trenlerin 
hareket ve muvasaletlerini 
himayeye memurdurlar. Ge· 
ne bu trenle Fransız şimen
diferler 'müdürü de gelmiştir. 
İtalyanlarla trenler hakkın
da konuşacaktır. 

Yeni bi.-
Askeri ittifakı 

Cenene 18 (Radyo) -
Bay Titulesko Bay Edene: 
Yakında Bükreşte Küçük 
Antant hükumet reisleri 
toplanarak aralarındaki itti
fakı takvi} e için bir askeri 
muahede imza edeceklerini 
bildirmiştir. 

Linıa nda Balık 
Azalıyor 

İzmir limanına girmiş olan 
köpek balıklarının diğer ba· 
lıkları korkutarak sürülerini 
dağıttığından pek az balık 
çıkmakta olduğu görülmek
tedir. 

İngiliz 
Kabinesinde 
-Baştarafı 1 incide-

manya İngiltereye verdiği 
söze rağmen gizlice büyük 
bir kruvazör ile sekiz dane 
denizaltı gemisi yaptı. Bu 
gemilerin yapıldığı Londra 
mahafılinde cehennemi bir 
bomba gibi patladı. f ngiliz 
gazeteleri bu meseleyi sütun 
dolusu bir şekilde yazıyor· 
lar ve Almanyaya hücum 
ediyorlar 
ALMANY ANIN BİR KUR· 

NAZLIGI DAHA 
Belgrad 18 (Özel) - Al

manyanın geçen sene İngil
tere ile yaptığı anlaşmıya 
rağmen İngiltere denizaltı 
gemilerinden daha mükem
mel sekiz gami ile bir de 
kravazör yaparak bu sırrı 
bugün ortaya atmasını bura 
gazeteleri Almanyanın İngil
terenin sual listasine karşı 

bir cevap gibi telekki edi
yorlar. 
İNGlL TEREYi EN ÇOK 
DÜŞÜNDÜREN MESELE 
İstanbul 19 (Özel} - İn

giltereyi en çok düşündüren 
mesele Almanyanın Rusya ile 
bir ittifak aktedemiyeceğini 

bildirmesi, Fransanın Rusyayı 
feda edemiyeceğini söyleme
sidir. 

INGİLİZLER ALMANYA
DAN ŞÜPHEDE 

İstanbul 19 (Özel) - İngi
lizler Almanlardan şüphe et
tikleri için ltalya ile anlaşa
rak İtalyayı Almanyanın 
yerine koymağı terci edecek· 
leri anlaşılıyor. 

Rusya Baltık denizinde 
Almanyaya karşı koyabilecek 
kadar deniz kuvvetleri bu-
lundurmak için deniz konfe
ransından müsa!lde arıya
caktır. 

Saylavlarıoıtı 
- Baş tarafı 1 incide; 

ğunu, bazı mal memurla ~ 
kendi namına olaı ... .J" 
apartman yaptırmaları . lıİ' 
yetler karşısında şiddetli ~l 

20 

kontrola lüzum olduğun~· l~ 
teşkilaıın suiistimal ıık ~ 
lerinin önüne geeçcek fjd"" g 
de olması lazım oldu l'f ~ 
söylemiştir. . et' lf" 

Refik ince, ikramı~e f ~ ''at 
intikam almak hiılerıle itti' Citt 
pılan yanlış vergi ~bba~ ~ 
nın Önüne geçilmesı lil kil" ~ 
nu hatırlatmış, yeni tef ftf L~ 

tın bütçeye; bir milY.~~d:'°,ar ~· 
la bir yük yüklendıl1111 ~ 
)emiştir. 1V r h 

Afyon saylavı BerÇ ..,a'! ~"-• 
ker küçük memurların dı' ~ •k" 
larının artırılmasını, .,e 

1 
it' ~ So1 

yede tasarruf yapılmaııO • ~) 
• • el'iL 

temıştır. . ter "'«ile 

Hüsnü Kitabcı, ye;• 
00

0' ~AJ._., 
kilatta hudud ve ka r 1ıet' tct· 
geniş tutulduğunu,. aıetfefr 4-~e 
de daire müdürlerıoe Jdtr' dt. SO 
len maaşların yüksek 

0 ~ '
ğunu anlattıktan sonr•d,ı_,i d ti S 

- Halbuki, biz aıil kllf' ~- tlçj 
mılliye ve bilhassa h•"1 fi' -a ~k 
vetlerimiz için bu yold~o"' >ledi. 

• e... ' dakirlıklar mecburıY kitli ~ 
yiz. MiJJet, bu feda ~ ~ ~P• 
yaparken vekaletler d~ bİ' ' 
çelerinde bir kaç yuı b•fl İle ~İllet 
lira tasarruf etseler de ııı... btt 
kuvvetlerine verseler .. I tıt· ~biati 
Demiş ve alkışlanaı•!d it ~ 
Bundan son a Ah~ ,.,ı-· .._,..·,i 

san Toksöz, Eskişebır y'-'ti ~ 
vı Emin, Kütahye ~ tP'' ıaa,t 
Mehmed söz almışlar •,o-"' ~ · l't 
hye makinesinde bOdıt; il\ 'f 
noksanları anlatmıılar.~ )l iıı 

Maliye vekili f uat : 11111· ' 
da, yeni kanunun bU ,~ 
ları ortadan kaldıt:0., 'ttf 
anlattıktan sonrak bO fi" 
kitlere ayrı ayrı cef/aP 
miştir. 

A k ---d ~-Kadın kocasını : n ete ~de "" 

O•• d •• k • - Baştarafı 1 iaCI te~ 
1 urece tı göstermekte dünyaDI~ • 1·~ 

d'"ıo• "" -Baştarafı 1 inci sayfada- adımlarını göreme •i f •"' 
etmiş oluyor: 0? re ... ~ 
evvelki vaziyeti bıı ,1 . ~ meğe karar veren kadın ku· 

tu içindeki zehirli yılanı al· 
mış yatak odasına koymuş

tur. Pastniç o ak.Şam eve bi
raz geç gelmiştir. Kadın ya
tağa yatmış ve cinayet pla
nını tatbik ettikten sonra 
kavuşacağı hayat şekli 
hakkında hayaller kurmağa 
başlamıştır. 

Bu esnada hernasılsa yılan 
kotudan çıkmış ve kadına 
hücum etmiştir. Kadınla yılan 
arasında uzun bir mücadele 
olmuş yılan kadını sokmuş 
ve kadın da yılam boğarak 
öldürmeğe muvaffak olmuş-
tur. 

Borsa simsarı Pastniç gece 
evine geldiği zaman karısı 

elinde bir yılan tutar vazi
yette yatağında ölü bulmuş
tur. Zavallı koca önce karı-
sına acımış ve sonra hakikat 
ortaya çıkmıştır. Yılanı ge
tiren Çinkane karısı ağırce· 

za mahkemesine verilmiştir. 
--~ .. ---
İlbay ve sıhhat 
Direktörü gitti 

Dün yazdığımız veçhile 
vali Fazlı Güleç ve Sıhhat 
direktörü Saracoğlu C3vdet 
düri Afyon trenile Ankaraya 
gittiler. İstasyonda bütün 
şehir büyükleri ve daire 
müdürleri tarafmdan uğur· 
landılar. 

ondan herhalda daha 1r-f~!$ 
ruz. O zaman, şiaıe~ ~ d' 
gelip hanlarda ka ' lı~ ' 
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