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~INGILTERENIN BATASI 1 
~~l be • DURUM Kamutay toplantısındaki müzakereler Kamutayın 

e.fL'ıstanda B C l ~ı B kamu- Yaz Tatili ' Ql§ 1 QV e a ayar lstanbul 23 (Özel) - Pa-

)ll8eti 'J ~~~:ees;i ~~::~:~!a e!ii~c:~: 
~ td • t da ı•z hat v • Finans bakanı izahat vere-~ de:~· .beyazlar, be- ay a e rıy o r Cc?ktir. Kamutayın yaz dev
'dip ı.r 1 81Yahları magw -11abeş t • resi ta tili 15 Hazirandan 

İdtl lollra 
11 

ana yerleş- -- 00••00 sonraya kalaçaktır. Tatil dev 

'l'İ•i •'fttı'•tdeniyetin ilk Memleket Endüstrisindeki İnkila" p ve Fia t resinde Başbakanla Ekono-
ri '-::. ns ve radyo 0ııt6 d • • .ni bakanlarımız bir tedkik 
~· &ted: . 60l~ya ya- ihracat Kabiliyetlerini izah Etmiştir seyahatına çıkacaklardır. 
Jetiıa nı DCyazlar, 
lthirl' tn son icadı Ankara 22 (A.A) - Bu-

~ IJd&r~r g~z.larla, filitle gün Fikret Silay'in başkan-
..._ı. r•bı bedevi ve lığında yapılan kamutay içti-

Qttle · d h 1 "•aıı.ı rı Yere serdik- maın a arzu a encümeninin 
"llfa k haftalık karar cetveJlerindeki 

&oa an kustur· 
' İtı .. ra b&yük Habeş 
~ "'llıQ' . '"1ıaa .. 'Yet ve asayi 
~t ~~a, kısa tabirile 

" 'ie ~Yara medeniyet 
~be 1 •tladılar. ' k er, günde 40-50 

· ordu llrıuna dizildiğin i 
'- aaı- _Habeşistandaki 

. "trı 'd . i a 1 aresı tedhiş 
SetarJ 0111•nın tarihin

• tat~~ Yalu~acak bir 
ile · edıyor de-

• delli .\ 
'e 'rupa H •eb b nın, abeş-;i ~~.behanelerle 

olur ldıgıoi tedkik 

--~ h~lc, .rııedeniyetin 
ı...~h. i . deline vardığı
~rillinybı. •~larız. Ajans 

ıldırd'"· 
td~'"de d . ıgıne göre, 

ıı. iUo:ıa resmini 
'il b' 

~da1aa ır Arab vardı. 
~"~tor-.._ ••rayda Habeş 

e ter.:~ başı üstünde 
.. ~efti 1 ırrııek vazifesile 
.... • • 111 

' ili t• P•ratorun şem
l! "flo:ı k 

bı:-'1' ru a tan başka 
-~ da ,'•hı olnııyan bu 
lh. tr •roll defa kurşuna 
~ •snıd · . ._ •to11ı a •mış ... 
1('1h. il ıeo:ıs · · · 
~"'• diı . ıyesını taşı· 

ıa1._1 b ' ınıparatorun 
"1ıa 0Y•nııı as, im 

lldttr,~lbisesiai süpür-

bir karara aid Mükerrem 
Unsalın ( Isparta ) ve Sırrı 

1 

Day (Trabzon) takrir ve ar-
zuhal encümenin mazbatası 
üzerinde geçen müzakereden 
sonra Milli Miidafaa bütçesinin 
muhtelif fasıllarına 30~ bin 
liralık muzam ve Ankraa 
belediyesine ikraz arli ile 
maliye vakaleti butçesinde 
açılan bir faslına 250 bin 
liralık favkallade tahsilat 
konulması umumi muvazene-
ye dahil bir kısım daireler 
budçelerinin f asıll .. rı arasında 
74784 münakale yapılması 

hakkındaki kanun layihası 
ile inhisarlar umum müdür
lüğü butçeside 15 bin, vakıf 
lar umum müdürlüğü budçe
sinde 4 bin liralık münakale 
yapılması hakkındaki kanun 
layihaları müzakere ve kabul 
edimiştir. 

Tapu ve kadastro umumi 
müdürlüğü merkez fen he
yetile kadastro ve tahdid 
heyetleri müstahdemleri hak
kında da devlet memurları 
aylıklarının tevhid ve tadi
line aid kanun hükümle-
rinin tatbikine dair kanun 
liyıhas•nda birinci müıake
resi yapılmıştır. Kamutayın 
bugünkü ruznamesinde bulu· 
nan ve endüstriyel muamelat 

.............. .. ......................... . 
'ı A~ETE ~~'='~~.~DiYORUZ 
~ "-tatürkün ve İnönünün 
'taşıyan bulvarı imar için 
~ taşınz fakat ... 

tdığ' . 0000 

-.._ _ •rnız şey, mevcud ızdıra hın biran 
~le~~~~~ ortadan kalkmasıdır .. 
\:')o..Clı liii •cı. hanında hanı esasen bir ticarethane· 
~~il Ebnı •eyın Mustafa dir. Ne tekim otomobillerin 
~"" -"'talc llluzaffere ce girdiği senelerde de alınan 
~~~\ld:;:ılrıııı bir mek kiralardan daha fazlası bu 
b...~ ""'rıın111 Dıuz zaman defa temin edilmiştir. Ebül-
~ )aıı._ ısırdık. Çün- müzafferin yazılarını ancak 
~taı.,ffe 

1? •ahibi eğer memleketin hal ve istikbalini 
L ,·~ rııı t k 
"1'i -._lalı' ol a dirlerle bu herkesin tecrübe ve nok-
~11lılcı ~n ve her cüm- tai nazarlara malik olan ka· 
~ 1 'lllıyo ~~ Yazılarının falar tenkid edebilir. 
~Çıplak a ılnıit olsaydı Buluvarın ve Basmahane· 
'd· 't"t•ya •e garip bir nin de Türk yurdu dahilinde 
~ atılnıaktan çe- olduğu böyle bir zata hatır-

~~~ Glaff latmak hakikaten çirkin gö-
\.."- ' triıı b' ~.: 'khai d ıç bir ründü. ( Selimeti umumiye ) 
~"it b..ı llıtincelerine tabirinin bir bahaneden iba-
~ ~ llladık. Hatta ret olduğunu anlamıyan kal-

~alıipleri içinde mıı mıdır? 
eli' olınuyan da lkiçeımelik caddesindeki 

r Çtlak.n. pek u halk ytlklü kamyonlar albnda 
ki Buat - Sonu 4 llncOdc -

8. CELAL BAY AR 
maliyet ve satış fatlerinin 
kontrolu hakkındaki kanu-
nun görüşülmesine geçiril· 

mesi üzerine süriUen bazı 

mütalealara karşılık olarak 
Ekonom bakanı Celil Bayar 
görüşülmekte olan kanun 

layihasının teklifinde saik 
sebebleri izah ederek demiş 
tir ki: 

Fiahn azami asğari hadle
rine gelmesini bizden evvel 
başka memleketler fiat kor t
rolu üzerinde hareket yap
mışlar ve bize taktim etmiş· 
lerdir. Mesala Amerikada ol 
duğu g bi Amerika fiat kont
rdu meselesinde üç esas 

birden veya ayrı ayrı müta
lia ediliyor. Ve o suretle ha
reket ediyor. Yani azami ve 
asğari had tayin etmek hak· 
kına maliktir. Biz ımde iste
diğimiz budur. 

Vekil bey bundan sonra 
bu yolda yapmış olan tecrü· 
belerden alınan neticeleri 
fiat tayininde esas olarak 
alınacak •noktaları anlatmıı 
pamuklu meusucatın buglln· 
kü salış fiatları üzerinde du
rarak sanayi fabrikalarının 
kuruluş arında mahallini ta-

yin bakımından alınmış olan 
kararları ve bunu icabetti
ren sebebleri izah ederek 
demiştir ki: 

Bugün Ereğlideyiz, Kay
serideyiz, yarın Erzururra, 
SinoLa, Diyaribekire gide
ceğiz. Fabrikanın yerinin in
tihabında milli bir gaye ile 
memleketin müdafaası ve 
menfealleri esaslarını göze
tiyoruz. 

Celal Bayar, bir suale 
karşı da: Eğer pamuklu men
sucatı ucuzlatabilirsek şimdi 
yaptırmakta olduğumuz fab
rikaları daha çok arttırmak 
mecburiyetinde kalacağız. 

Memleketin el iş kabilliye· 
ti artıkça memleket dahilin
de istihsalatta artıyor. Ay · i 
zamanda hariçten de idhalat 
çoğalıyor. Demek ki memle
kette pamuk üzerine mühim 
ve büy=: k işler vardır. 

Ekonomi bakanı sözüne 
devam ederek: 

İzmir, Adana, Kayseri gibi 
ayrı ayrı fiat konmasının 
imkansızlığından bahsederek 
ancak kalite üzerindeki far k· 
lar ve hususiyetleri nazari 
itibara alınarak üzerinde bü
yük bir hassasiy t le durul
mak suretile bir tarife ta tbik 

Başbakan ismet İnönü ile 
Bayındırlık bakanı Ali Çetin 
kayanın buraya tayyare ıle 
gelmeleri bekleniyor. 

39 günlük 
Yağnıurun doğur-..: uğu 

Felaket 
Kars, 2ı (A.A) - 39 gün· 

denberi yağan yağmurların 
bütün ~iddetiyle devam et
mesi yüzünden şehrimizde 
ikiyüz ev yıkılmıştır. Evleri 
yıkılan bu ikiyüz aile cami· 
lere, kışlalara ve şimendifer 
vagonlarına yerleştirilıııişler
dir. Evsiz ve açıkta kalan 
feliketzadelere urayca gere
ken yardımlar yapıhuaktadır. 
Kızılaydan bu ailder için on 
bin liralık ) a ·dım istenmiştir. 

Nüfusça zayiat yoktur. 

Sovyetler 
Birliğ i n<l~ halk sanatı 

Tas ajansından: 
Mayıs bidayetinde Lenin

gradda Ru._ müzesinde bü
yük bir sergi açılmış ve bu 
sergide işçil~rin, köylülerin 
askerleri. ve çocukları n yap

. mış oldukları on bine yakın 
tablo, heykel ve diğer sanat 
es~rleri teşhir edi l.niştir . Bu 
son sergide yer alan eserler, 

ŞÖHRET KISKANÇLIGı 

Bir artist bir 
artisti öldürdü 
Yılan vücudlu kadın 

neden öldü? 
Brukselde Prüdü Kolla 

isminde meşhur bir kadın 
artisti varJır. Bu kadının 
şöhreti ne sıbırlı gözlerinde 
ne de simsiyah saçlanndadır. 
Bilhassa yılan gibi kıvır kı
vır, kıvrılan, kemiksiz dene
cek derecede elastiki vilcudu 
ile yaptığı şayan hayret nu
maralarla şöhret bulmuştur. 

edileceğini kaydedi l miş, ih- daha evvel muhte lif mıntaka 
raç edilecek mahsulata da larda, fabrikalarda ve köy-

İşte bu güzel ve meıhur 
artist geçenlerde en neı'eli, 
en ç ılgın günlerden birini 
geçirirken birdenbire gizle
rini dünyaya yomuvermittir. 
Hadise şöyle olmuştur: fiat tatbik edilip edilmiye· lerde vücuda getirilen ilk 

.Pürüdü Kolla, " Kırmızı 
- Sonu 4 lincüde -

ceği hakkındaki suale karşı sergilerden seçilmiş olanlar-
demiştir ki: - dır. 

- Henüz sanayi mamuli· ·-...... ~..:•!iP!-.-:;:--~---------. 
tımızı ihrac edecek raddeye 
gelmedik. Olsa olsa nimma· 
mul maddelerimizi ihrac ede
biliyoruz. Fakat bunuda 
piyasanın bin türlü rekabeti 
karşısında müşkilitla başara
biliyoru1. 

Her hangi bir vatandaş 
- Sonu 4 ünclide -

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR - -------0000 
Nüfus dairesindeki izdihamı 

kaldırmak için ••• 
ır:ıl ütlin yurddaıların Soyadı almalan için konan . k~a-
1.:A ni mühleti bu ay sonunda nihayet buluyor. Şım~ye 

kadar Soyadı almayan yQzlerce, binlerce kiti ailfua daıre• 
sine koşarak bir an evvel Soyadı almak için .uir1ııyorlar. 
Buglinleı:de nüfus dairesi cidden görü!e~ek bı! !Danzara 
arzetmektedir. Kadın erkek yüzlerce kıtı bu daırenın &nlin· 
de sabahın sekizinden akıamın altısına kadar kay_naııp 
duruyor. 

Çalışkan Nüfus müdürll bay Must~fa başta ôlmak tizere 
nüfus idaresinin mecmuu altıyı geçmıyen çalışkan memur• 
ları, bu yüzlerce kişinin arzusuna ve ihtiyacına cevab ver· 
mek işlerini görmek mecburiyetinde kalıyorlar. Dünyanın 
en ~alışkan, süt'atte rokor kırmış memurlarını dahi getirsen 
bu sıkışık ve fevkalade zamanda yüzlerce kişinin itini ılr• 
melerine imkin yoktur. Bu fevkalade ve muvakkat zaman 
için nüfus dairesinin memur kadrosunu genişletmek lbım• 
dır. Bu suretle hem halkın işi geri kalmamıı, hem de 
dört beş memurdan insan kabiliyetin fevkinde iı istenmemiı 
olur. b. k 

Eğer ilbaylık böyle bir tedbir almayacak olursa. ırço. 
vatandaşların soyadı için yapdığı müra~aatl~r ~etıcelenmı· 
yeccktir. Bu yüzden halk kendi ihmalı ne.tıc~sı oh~uadan 
cezalanacaktır. Halk bu tedbir" dört gözle ıntızar ediyor: 

- Saat birde eve dönmekten utanmıyormusun 1 HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR ~ , 
- Ne yapayım kancığım, meyhanelerin daha fazla açık 

kalmalarına müsaade edilmiyor ki.: 



..... , 
.Beş ailenin . ., ,, , 

ıçyuzu •••. 

1 KONYADA MÜTHIS BiR CiNAYET 1 
~~~~~~~~~~-oo~~~~~~~~~~-

Bir kadın, arkadaşını ve bunun 
kızını kuyuya attı 

iskelet 
KuyıJ 

-6-
Konya, (Özel) ·- Burada 1 gü a beraberce Fatmayı ara-

emsaline pek az raslanır fe- maya başlamışlardır. 
Yazan: MARSEL ALLEN -- -Genç ve güzel kadın, bay direktörün buruşuk 

yanaklarından öntü ! . 

ci bir cinayet olmuş, bir ka- Yalda Miyaseyi nasıl öldü-
dın, öteden beri kin besle- receğini düşünen Huriye Top- Lüsyen Rud kendine geldiği vakit bİkt 
diği bir kadını boğmaya te- rakh camii önündeki kuyu e 
şebbüs etmiş ve bu kadının başına geldikleri zaman et· deli olup olmadığın, düşünıtl Bay direktörün önünde diz yerde en fazla ciddiyet ve 
9 yaşındaki zavallı yavruyu rafın tenha olduğunu gör- nıecburiyetinde kaldı kfl. çökmüı olduğu bu kadın, haysiyet budalası geçinen bu 

gençlik ve güzelliğin bütün adamın, genç olduğu belli kuyuya atarak öldürmüştür. müş ve Miyaseye: "Belki an- Fakat Lüsyene bu kadar bir cesed deıll1~ 
Vaka şudur: nen buraya düşmütür bir bir vakit bırakmadı. Fosforlu artık son deoıle ve en korkunç silahlarını bir olmıyan bu kadın karşısında 
Huriye adında genç bir kerre de buraya bakalım,, hayalet, sanki 2'idib gelme- bir adam nefesi maksada varmak için kullan bir aşk maskarası olmasına 

makta idi. Bay direktörü, çok acıdım ! kadın bir hırsızlık arasında diye kandırarak kuyunun ba- lerle yorulmuş gibi bir halle idi. 
kendisini gören Hacı Yusuf şına götürmüş birdenbire durdu ve sonra Lüsyenin Bu halde nekıcll' genç kadının öhünde çok -5 -

Mescit mahallesinden Ahmedin bacaklarından tutarak zaval- uzanmış olduğu yere doğru Bir saat mı, biil8;, gençleşmiş görünmekle bera- ~1uammanın halline 
eşi Fatmaya bu ayıbını bil- Jı yavruyu kuyuya atmıştır. ilerlemeğe başladı. Hem de ve gece mi?. Yo ber, ihtiyar olan zavallı işıki d ... 

1 k d k 
ogru ... 

taarruz ar arşısın a pe dirdiği için müthiş bir kin Ertesi sabah Fatmanın ö- ileriledikçe büyümek şartile. bir an mı?.. • 
zavallı gördüm. 

Banka müdürlük dairesi
nin azametli, kelli felli bay 
diretörü, bu garsoniyede, şu 
genç kadın karşısında ne 
sefil ve perişan, zelil adam· 
dı?. 

Bu kadın, bay direktöre 
nelerden bah.ediyord? 

"Ele gev-en fırsat" nasıl 
bir fırsattı? · 

"Tekrar onbin frank isti· 
yen doktor" kimdi? Bu on
bin frank · hangi meselenin 
sükut hakkını teşkil ediyor
du?. 

Hiç şüphe yok, bu meçhul 
doktor, bu genç kadının çok 
mühim bir sırrına vakıftı, 
genç kadın bu sırrın şüyu
undan çok korkuyor demek
ti !. 

Bay direktörün nihayat 
" Hatrın için herşeyi feda 
ederek lsviçreye gidelim, 
orada beraber rahatca yaşa
rız ,, demesi muammanın en 
mühim kısmı idi. 

Bu aşk halvetinin kapısı 
önünde düşünüyordum. Bay 
direktörün her halde bu ka
dının hayat ve mevcudiyeti, 
sulan ile alakadar, hatla bu 
hususta ağır bir meı'uliyet 
sahibi olduğuna hükmettim. 

Yalnız lsviçreye gitmek, 
daha doğrusu firar etmek 
meseleiine bir ttlrlü mana 
veremiyordum. 

-4-
Bir ihtiyarın aşıkları 

Ben, aşk halvetinin kapısı 
önünde "mahrem fasık" gibi 
bunları dilşünüyor ve içeri
sini de gözetlerken genç 
kadının ihtiyar bay direktö· 
re şunları söylediğini duy
dum: 

- Teşekkür ederim Titi, 
teşekkür ederim Titiciğim. 

Koca bebek beni ne kadar 
sevdiğini şimdi anlıyorum. 

Genç kadın, şoh bir hare
ketle kalktı ve ihtiyar bay 
direktörün boynuna sarıldı, 
buruşuk suratından öpmeğe 
başladı. 

Sahnenin bundan sonraki 
kısmını maalesef bilmiyorum; 
çünkü bundan sonra elek
trikJer söndü. Belki de bir 
elektirik cereyanı kesilmesi 
idi 111 

Karanlık içinde, gömlekle 
mutbağa kadar gidebildim. 
Misafirlerimin gitmesine ka
dar burada bekledim. 

Hali düşünüyordum: bu 
kadın kimdi?. Doktorun bil
diği sır ne idi?. Bu sırla bay 
direktörün ne alakası vardı?. 
Ve.... Niçin saadeti lsviçre
de, firarda buluyorlardı?. . 

Doğruıu, bay direktöre 
acıdım. Yetiımiı çocukları 

' . 

Her halde üstüme farzol
mıyan bir işti; fakat bunları 
düşünmekten kendimi bir 
türlü alamıyordum. Ne reza
let, ne esrar idi bunlar ? 
Bereket ki zil dört defa çal
dı da ben de üzerime lazım 
olmayan bu düşüncelerden 
biran için kurtuldum. 

beslemeğe başlamiştrr. lüsünü kırdan alarak gizle- Acaba Lüsyenin mevcudi- Birden göılerioJ 
Zahirde bu kinini bir dost me~ üzere giden Huriye yetini ve vaziyetini anlamış kemiklerine kad~ 

luk perdesi altında gizleyen Fatmayı baygın, fakat yaşı· mı idi?. Bunları düşünürken idi. Dişlerini birbitİ" 
Huriye, Fatmayı öldürmek yor bir halde görünce çıl- soğuk bir elin gırtlağına sa- yor başı şiddetle •)lil. 
için fırsat aramaya ve bu gma dönmüş ve kadıncagv 1_ rıldığını sanıyordu. Şimdi ' A yarab 

d k d. · b k b artık silahını kullanmak ta - man 
ara a en ısıne üyü ir zın bacaklarından sürükliye- ı·nledi -"' 
d 1 k .. · b I istese muktedir degv ildi. ·· •

1
1t P: ost u gostermeye aş amış· rek onu da cıvarda bulunan F k k 1 k pr 

tır. Zavalb Fatma, Hüriyenin Çünkü kelimenin tam mana- a .a. t .aran 1 Si-_ bir kuyuya etmıştır. Huriye du 
evvelce gördügv ü kötü hare- sile asabı gevşemiş, kendi- şey gormıyor ' _., 

Bay direktör, bu meçhul 
kadınla tam iki buçuk ·saat 
haşhaşa, yalnız kalmıştı. Al
mış olduğum direktif muci
bince, misafirlerin bana gö
rünmeden geçmelerini temin 
için beş dakika bekledim ve 
bundan sonra aşk halveti 
ismini verdiğim salona gir
dim l 

hiç bir şey yapmamış gibi ti · · t IıyarP 
kelinden dolayı nedamet et- sinde bir hareket iktidarı ve erını op 
tigv ini zannetmekte ve Hüri- işile meFşgul olmaya:. bkaşla- kalmamıştı. Maamafih henüz istedi; ayakları _ı, 

mış ve atmayı soran oca- d t prP 
yenin dostluğuna mukabele d şuuruna malikti. mermer en o ,,. 
etmektedir. sına görme iğini söylemiştir. Hayaletin kendisini gör- düştü. Maamafib, ı. 

Artık bu iki kadının ara- Bu caniyane vakadan yir müş olduğuna şübhe yt•ktu. mağa muvaffak ol 
sından su sızmaz bir hale mi dört sıat sonra kırdan Kendisine doğru ağır adım- Kendi kendine 
gelmiş ve her işlerini birlikte geçen bir köylü bir inilti i- larla yaklaşmakta idi, fakat Neler görmüştil? 
görmeğe başlamışlardır. şitmiş ve ne olduğunu araş· eskisi kadar fosfor neşret· cesed nerede ;di? 

Bir gün Fatmanın 9 yaşın- tırmaya •başlamıştır. İniltinin miyordu. Nihayet, hayalet 

Getirmiş olduğum üç şişe 
şampanyadan ikisini içmiş

lerdı. Salonda bayıltıcı ve 
uyuşturucu güzel bir koku 
vardı. 

daki kızı Miyaseyi Huriyenin civardaki kuyudan gelmekte mermerin üstüne çıktı, diı 
evine bırakarak ikisi kırda olduğunu anlayınca ko~arak çoktü ve ... Yanına bir insan 
ot toplamağa gitmişler ve şehre gelmiş ve polise ha- . cesedi upuzun uzandı. 
geç vakte kadar kırda kal- her vermiştir. Derhal vaka Lüsyen müthiş bir korku 
mışlardır. Vaktin gecikme· mahaline gönderilen zabıta içinde fakat sonuna mukte-

1 memurları ve doktor tara- dir degv ildi. Ve bundan son· sini ma um planı için fırsat 
(Arkası var) sayan Huriye yolda biraz ge- fından Fatma kuyudan çıka- ra de hiç bir şey göremedi. 
~·~ riye kalarak önde gitmekte rılarak hastaneye yatırılmış hüsyen b rı korku içinde 

Polonya olan zavallı Fatmanın üzeri- ve tahkikata başlanmıştır. bir an için gördüklerini bir 

T 1 bel · B J <l ne atılmış ve arkadaşını boğ· Yapılan tedaviden sonra daha aklından geçirdi. Son-
a e en u garya a maya başlamıştır. Ne oldu- ifade verebilen Fatma başı- ra düşündü yoksa kendisi 

Sofya - Lehintanın Kra- b'I F b na gelen'.enleri anlatmış ve de bir hastahanede ölmüş 
k f ·· · 't · d 70 t ı b ğunu ı meyen atma ay-o unıvesı esın en a e e Huriye yakalanmıştır. ve cesedi buraya aşırılmış 
B 1 · t ı· 1 8 gın bir halde yere yuvarla-u garıs ana ge ıyor ar. un· mı idi? Bir akşam evvel gör-

Heman gene ~ 
üstüne çıktı, kar• 
rile mermerin bet ~ 
yokladı, sudan b•f 
bulamadı. 

- Acaba ruy•1111 

Yoksa hakikateD • mı ? Her şeyden 
lirib delirmediğilll'dil' 
mak lazım. Hele ~tak 
hm.. Ben şimdi çr-... 
nuyorum.. Ha.. O' 
şurada bir yere k01 

Hayaletin bunları 
) 1 b b f nınca, Huriye artık öldüğüne Cani kadın polise cinaye-
ar a era er en maru pro· dügv ü iki ccsed gibi, kendini . sanıyorum. 

f .. 1 h · 1 d kanaat getirmiş ve eve dön- tini bütün teferruatile ve so- -ay• 
esor er ve mu arrır er e mermerin iistüne, ç.u:.menin Dedi ve ara- .~!ıİ 

d B t 1 b 1 V d müştür g" uk kanlılıkla anlatmış, Mi- -y f ıe~ var ar. u a e e er arna a · 1 k k Koydugvunu ar ., . 
N'k 1 K f ·k· h Huriyenin evinde annesi- yaseyi de hangi kuyuya at- a tına çürüme İçin mi o· "' 

ı o ay o ermı ın ayatını nulmuş idi? elbiseleri yoktu. 
t 'l d · · oynıya- ni beklemekte olan Fatma- tığını söylemiştir. Miyase ku- r• emsı e en pıyesı Hayır ... Aklı hali yerinde az aradıktan son .:d• 
caklardır. nın 9 yaşındaki kızı Miyase yudan ölü olarak çıkarıimış· .d. .. ld v . 'd' dola•tıgv 

1 
yerde bUJ,ıoi 

ı ı; sag o uguna emın ı ı. Y 

~ 1 annesini görmeyince ağlama- tır. Mermerin üzerine kendi ihti- Heman elbisele c1Jo 
Her fiata satış 1 ğa b.aşlamış ~e Huriyeden Hadise şehrimizde derin yarile yazdığını biliyordu ! hırsız fenerfoi ara,,.. 

. annuı ne oldugunu sormuştur. bir nefret uyandırmış ve Mi- B' d h d . d b' Fakat, dedı'. ft~ı 
A t 1 1 1 ır en ava a zıya ar ır 
zıme (O ayısıy C Miyasenin ağlamasiyle ci- yaseyi attığı kuyuyu göster- k 111 

ok peyda oldu; yüzüne l:.ir rini cebime oy 1 
Acele müzayede nayetinin meydana çıkaca· meye giden Huriye halkın şeyin hafifce : dokunduğunu buki şimdi yok· J 

İle satış ğn:ı anlayan cani kadın: "An- elinden güç kurtarılmıştır. his•etti. da yok. . fYJ 
Ö .. .. d k' .. .. neni yolda kaybettim, haydi Fatmanın sıhhatı yavaş ya- 1 -·nıll numuz e ı pazar gunu . . . . . *** Yalnız ye egı ti 

y~n~ mayısın ~irmidördüncü ~ Lüsyen, buz gibi merme- cebine sakla~•~e ~ 
gunu sabahleyın saat onda t O A d H b • rin üzerinde, buz gibi su- anahtarları yerı~,-
Karantina karakolu yanında rta VrU'OB a 8 eş1stanı yun altında artık ruhsuz ~ 
Hamam sokağında 24 numa- Birşeylcr hazırlanıyor Ancak Yeni l~ir Harb •.oc>H 1 
rada Kömürcü Süleyman be- ş· l" Sevyet e, 
ye aid birçok mobilyalar ve bunlar derslerini Ro- Kurtarırquş ! ıma ı J 
büyük bir parti antika kıy- madan alıyorlar Prag 21 (Radyo ) - Çe- Kafkasyada yeni Soor f aıı • 
metli hah ve seccadeler bil- Belgrad 21 (Özel) _ . Vi- koslavakya gazeteleri: İtalyan Petrol ı .:U)Ytıları 1•' 
müzayede satılacaktır. d l f 1 d v elçisinin Uluslar sosyetesini K Moskova - ,, 

Lüks salon gramafon, ka- yana an te e on an ıgına Moskova - Tas aı'ansın· dan·. gı 
d 1 terketmesi fngiltere ile Fran 

difeden koltuk takımları, na göre Macar iplomat a· dan : Bu yıl başlaO '1.tf' 
d G f B 1 R sanın durumunu işgal etti. H d h ı· d ,..-_, viyana sandalyaları, Karde- rın an ru et en omaya azer enizi sa i ın e pılan bir sayıı11• .. ·.JJI 

'd k v· d v Bununla beraber Sir Çem- M h k ı · d b d il'r~ roba ayna, yumurtalı masa, gı er en ıyanaya a ug- a aç a e cıvarın a iz er· yetler Birliğin ~ ... ,. 
b M k berlayn dediği gibi Uluslar b 't 1653 t d · ı•v · , .. despenç dört köşe yemek ramış, unu . acar a- aş a me re erın ıgın- litına mensuPu• e " 

masası, 2 divar saatı, elbise binesinin en büyük muhalifi sosyetesi kendini toplamaz de yapılan bir sondaj sonun- kadın olmak ı bi! 
dolabı, muhtelif levhalar, pa- olan Tibor Ekzarda onu ise hem Avrpa sulhunu te- da yeni petrol bulunmuş ve milyon sporcu ~et7 
ra kasası, tek kanatlı ayna- takip etmiş Betlen Romaya min edecek ve hem Habe· bu mahalde rirmidört saatte na yakın sporcu 
Jı dolab, şezlonk, 2 adet bir vardığı zaman tiburu da 0 _ şistanı kurtarcak çare yeni 500 tona yakın hafif petrol 
küçük kişiJik karyola som· rada bulmuştur. bütün mah- bir muharebedir. Diyorlar. veren bir maden fışkırmış~ 
yeleriyle, küçük saybor, sarı feller bu şekildeki seyahat- Jometre uzunluğunda Demir- tır. Bulunan bu petrol ma· 
kesme karyola ma somye, Jarın Hamsiburg meselesi yolu yapılmış. 2526 kilomet· deni, bu mıntakada mühim 
buzluk, bakır mangal, 6 ha- ulduğunu tahmin etmekle ro qzunluğu üzerinde de de- mıktarda petrkol d~evcGudiyek-
zaran iskemleleri, 2 ri"eklik beraber macar mahafilleride · ı tini gösterme te 1r· ere 

T T mıryo u çifte hat haline ge- İzberbaşta'ki gerenk Kaya· 
sehpa, bir siyah etojer, iki bu gidişin kabine mesele- tirilmiştir. 1936 yılında ise kent ve Acısu'daki yeni 
koltuk, muhtelif Acem, uşak leri hakkında Romadan ders yeniden 4000 kilometre de- petrol kuyuları, bu yıl içinde 
demirci, Kula, taban hahları almaktan ibaret olduğupu miryolu yapılmakta ve 5500 petrol istihsaline yeni büyük 
gayet kıymettar Kayser, ku- söylüyorlar. kilometre üzerınde de de· ufuklar açmış bulunmaktadır. 
la, Isparta, Çal, Bergama, S ( miryolu çift hat haline ko-
Milas, kömürcü kula yüney ovyet er nulmaktadır. Sovyetler birli· Starhemberg 
seccadeleri, vesair birçok e· ı· v. ğinin umumi demiryolu şe· s· 1 bb 1 d 
lüks mobilyalar bilmüzayede ır ıgı bekesi, ihtilalden evvel 1913 ıyasa tcşc Üs er e 
satılacaktır. D • )) te 58 bin, 1930 da 77 bin bulunuyor 

Bilyük Kardiçalı İbrahim emıryo al'I kilometreye mukabil bugün Viyana - Prens Starhem-. 
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e i(~~~~t:A::~~)t*t~~++++**>f. °" .--.r11~1c": ECZACI BAŞI S. FERiT . 

~ ~. ~: *:YAGS Z TUVALET KREMl 

0 ~ ~dl~amra ls13 ~ i Bakte~iyolog ve bulaşık, ~rg"ın ; 
~ -. aresınde Milli Kütüphane sineması iT i " 
~ • BUGÜN )Ç hastalıklar nıütehassısı · >+ 
~ Yaz Fı•atJerı• >+ Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın- )f. 
!\ >+ da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den 
~ S H~susi 35, Balkon 25, Salon 20 >+ +c akşam saat 6 ya kadar hastalarını kabul eder. 

~ ~ Müracaat ·eden hastalara yapılması lazımgeleıı sair jS . 
::_ t( tahlilat ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- ıl 
l'J' t( lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- )+ 
~ ~ sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 )+ 

2 v d D . ~ t('P$ ~ ,.c~ '$~'$!~'$ 'ıt ,. 
~ - &QS Q lVQ t Yerli Tüı_-k sanayi mamulatı 

s MARTA EGGERTH ~ Hasır sa da 
4 eanslara Dikkat: >+ 
7 3~e Kasta Diva, 5,45 de Kleopatra ~ 

~ ' da Kasta Diva, 9,15 de Kleopatra · )fı 

~~~:n:n~++~~m~~~ 
bun)· 1 anın geceler güneşi çok dayanaklı 

Aydınlılar Okusun 
l!akkaı· l~eklaın değil bir hakikat 

Pa~iltlıks ıye ve mısırcılığa ait ihtiyaçlarınızı en ucuz, 

0~-"Ydııı:ı~ al~anrnadan ala- cağını1 yer: 
~~~ liilnı. a~ı Bulvarı No. 20 Bakkal Hüsnü Tükel ve 

1t tecr~ ~uk~J ticarethanesidir. 
h u e hın şey öğretir bir tecrübe ediniz ... 
Q~ -

t l'eketli sen;nin mahsulünü 
01>lıyacak rençberlerimize 

tl}••ıs MÜJDELERı 
\' tev,tı ziov~et Rusyanın çiftçiliğe ait en mükemmel alat ve 
~t burılar~aıyesini en ucuz ve elverişli fiatlerle sattığımızı 

t~llı büy"kn·~lanların çok memnun ve müteşekkır kaldık
atış 111 u h b~r emniyetle sayın halkımıza ilin ederiz. 

a allı: Gazi bulvarı 18 numarada Hikmet Besim 
ve Mustafa Yumelaki evladları ticarethanesi 

,,,1t;.~~h~~ebe Mutahassısı 
i bir enııoıızde tanın- İhtilaflı hesabları hal ve 

'~ı he ınh uhasebe mutahas- hususi ders kabul eder taş-
llı.ı:ı • r ang· b" 
• 1hti" 1 ır müesses~- rada oturanlara muhabere tb ~•cına v 

t tefk'ta uygun muha- usulü ile ders verir. 
l 'l'icar t ı tı Yapar. 
iltı e ve k 
~lrıa ı6 azanç kanun· 

HALKIN SESİ Gazetesin-

h 1 -tıç0 t re defter tutar ve 
taabı anzinı d 

~ lrı d" e er. Karışık 

de muhasebe mutahassısı 

adresine mektubla müracaat. 

\ll~J " uzeltir. 
ıgı ·~--------------------Siti ' ıdaresi, sağlamlığı ile 

ll1en1uun edecek ancak 

Defa - 15 

1\leşhur 

'- 0PTiMUS 
~'lttı-•- ~ 
~ "~ııi t{alı fenerlerdir 

ıJı l lllodel f 
Clttıbaı ener, masa, duvar ve as-

t> arı g~ldi. Satıcılar için istifa-
.~l>Osu ~eh yeni fiatler. 
l· . 

h,. ~tnir · . . 
"'1ttl) • ' lkıncı Kordon1 Sa-1ske] ..... 

esı o5 - 3, Ağa Zade 
Hüseyin Hüsnü 

a 

Dl 

FENNi SUNNETCİ 
Emirler Çarşısı sünnet evi 

22 Numarada fenni olarak lzmirde ilk defa ve · nümune 
olan sünnet evini küşat ettik. 

Çocuklarını sünnet ettirecek sayın balkın teıriflerini bek
leriz. Fakir ve öksüz çocuklar meccanen sünnet edilir. 

ALİ ve HAKKI DARCAN 

~E~Em~ea~s~m~BEfirimSESECiSES 
00 -- 1 
~ TA yy ARE: TE'3i~PN B 
~ Sayğılı seyircilerinden gör~üğu büyük_ rağbete. güçü~ -~ 
t!l bir mukabele olmak üzere fıatlarında yuzde ellı tenzı · 
~ lat yapmıştır. Bugünden itibaren her gün ve her seans· : 
S ta Hatlar: [!2 

115-20-30 kuruş~ ~ ~ 

1 Bu tenzilata rağmen bu haf ta iki şaheser flim birden S 
1 8 • • E - en senınım m 

f!2 Brigette Helmin çok yüksek ve derin bir aşk mace- mt;l m rasını gösteren şaheseri. 
~ . 
~ '2 - Sözde karım f 
t!j Anna Bella ve Jan Murat tarafından temsil edilen m 
['1 nezih bir komedi. E 
~ Ayrıca: Ankara Türkkuşu faaliyetleri ve umumi spor ti 
~ kongresi intibalar m 
~ MlKI MAVZ (canlı karıkatörler) S 
.& SEANSLAR m m 16 - 19,40 Sözde karım § 
~ 17,30 - 21,15 Ben seninim B 
($j Cumartesi, Pazar günleri 14 de Ben seninim ile baılar. S 
E~EEEEE~l~Eı&~am~m 
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Mubadiller 
Hakkında karar 

Büyük Millet Meclisi tara .. 
fından 1771 numaralı tasfiye 
kanununun 4 üncü maddesi
nin tefsiri hakkında verilen 
karar dün Dahiliye Vekale
tinden vilayete gelmiştir. Tef
sirr göre 1771 numaralı ka
nunun 4 üncü maddesindeki 
(Gösterilen müddet zarfında 
müracaat etmiyen mübadil
ler) hakkındaki hüküm; hiç 
mal tefevvuz etmeyen veya 
iska adi derecesinden az 
mal tef'iz eden muhtaç 

mübadillere de şamildir. Bu 
teffiz kararı birçok mübadil
lerin lehinedir. 

Liselerde ve ortamek
teblerde imtihanlar 
Şehrimizdeki liselerin son 

sıoıflarmda derslere son ve
rilmiştir. Diğer sınıflarda 

ihtilal, kan, ateş ı 
---~~~~~~~~~-oo~~~~~~~~~~-

f İIİstİnde yer yer kanlı 'çarpış-
malar oluyor. Yaralılar var 

-~ .... ----

IBNISSUUDDAN YARDIM iSTENDi 
İstanbul 23 - İngiliz kıt'aları ihtilali bastırayım derken 

bir İngiliz askeri yaralanmıştır. Bir yahudi otobüsü ateşe 
tutulmuş iki yolcu yaralanmıştır. Arablı.rla polis yeni müsa
deme yapmıştır. Hayfa yakınındaki karışıklıkta 19 kişi daha 
yaralanmıştır, Silah ve bomba sesleri devam ediyor. 

Büyük tevkifat vardır. Bir Arap heyeti Emir Abdullahın 
ve İbnissuudun İngiliz hükumeti nezdinde teşebbüslerini 
dilemek üzere gitmişlerdir. 

Menemenci oğlunun riyaset 
ettiği ziyafet 

bu ayın 26 sında dersler 
kesilecek 28 Mayısta lise son 
sınıflar talebelerinin sözlü .. 
imtihanları başJıyacaktır. 

Londra 22 (A.A) - Dışbakanı Eden bugün Türkiye Ha
riciye Vekaleti genel sekreteri Menemenci oğlunun şerefine 
Karlton otelinde verilen öğle ziyafetine riyaset e'miştir. 
Menemenci oğlu yakında•İngiltereden ayrılacaktır. 

İzmir C. H. P. Başkanı 
Yozgad sayla vı bay Avni Doğana gelen 

iki önemli mektub Liselerdeki diğer sınıflaş 
talebelerinden sözlü imtiha
na kalmış olanların imtihan· 

larına 5 haziranda başlana
cJktır. 20 Haziranda liseler
lerde olguuluk imtihanlarına 
başlıyacak ve 4 Temmuzda 
imtihanlar bitmiş olacaktır. 

Hayvan Panayırları 
Trakya mıntakası umumi 

müfettişliğinden vilayete ge
len bir mektupta mıntakada 
açılacak hayvan panayırları 

hakkında malumat verilmış· 

tır. 25 Mayısta Kırklareli 
vilayetinin Karavmur ve 4 
Aazirandan 8 Hazirana ka
dar Karabiganın Canpazar 
köyünde, 8 • 11 Haziranda 
Biga merkezinde hayvan pa
nayırları kurulacektır. 

Kordonda elektrikli 
Tran1vay 

Elektrik ve tramvay şirke
ti müdürü M. Gormezanu, 
dün Belediye Reisi Doktor 
Behçet Uz'u ziyaret etmiştir. 
Söylendiğine göre kordonda 
elektrikli tramvay işletilmesi 
için şirketin Belçika'daki u
mumi merkezinden talimat ı 
gelmiştir. Müzakerata yakın· 
da girişilecektir. 

---'!llilr-----
Fudbol timini 

çalanlar 
Viyana - İki Avusturya 

kulübü arasında yapılan bir 
maç esnasinda bir kaç abbaş 
sporcuların gardiropasına gi
rerek elbiselerini aşırmışlar
dır. Polis izlerini bulamamış
tır. 

Paoasın tespi
hi çalan kız 
Londra 22 ( Radyo ) -

Patrik Luk bura polisine 
müracaat ederek ekspres 
treninde tanıştığı Viyanalı 

bir güzel kızm mukaddes 
tespihini çaldığını söylemiştir. 
Tespihin kıymeti yarım mil
yon frank içinde Patrik kı· 
zın adını tesbit edememiş 
yalnız eşkilini vermekle ikti
fa etmiştir. 

Ankara 21 -Ulus atasının yüce kurtulaşa baş ve ön ol· 
duğu günde yaşadığımız spor bayramının sıcak duyğuları 
içinde banimizi sayğı ile anışımız ulusal birliğimizi kuvvet
lendiren bir hadisedir. Bütün genç arkadaşlara birlik Ne 

beraberlik yolunda yüz ağartacak başarılar dilerim. 
C. H. Partisi genel sekreteri 

RECEB PEKER 
Ankara 21 - Sporcu evladlarım bayram vesilesile benim 

hakkımda da gösterdikleri muhabbete candan teşekkürltr 
eder, Türk gençlerine daimi birlikler ve dinçlikler dilerim. 

Genel başkanı general 
ALI HiKMET 

Yunan Kralı Korfoda 
İstanbul 23 (Özel) - Korfoya giden Yunan Kralına on 

binlerce halk tarafından şimdiye kadar hiçbir Krala yapıl
dığı görülmiyen bir hüsnü kabul yapılmı~tır. Kral adaların 
yıldünümü münasebetiJe daha bazı adaları dolaşacaktır. 

İngiltere hatasını geç anladı 
İstanbul 23 (Özel) - Başta Enteransijan gazetesi oldu~u 

halde bazı gazeteler bay Baldvinin nutkunu tefsir ederken : 
" Bize kuvvetli bir İngiltere lazımdır. ,, Dedikten sonra: 

İngiltere silahlarını ihmal etmiş ve Almanyanın silahlanma
sının tehlikesini pek geç anladı. Tabirini ilave etmektedir. 

ooooooooooOOOOOOOOOOOOoOO"OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

Ank~te devam Celil Bayarın 
- Baştarafı 1 incide -

ezilsin de Şamlı ve Salepci 
sokaklarındaki beş on kişi 
futbul mu oynasın ?l 

Yalnız Ebülmüzaffer değil 
biz de vatanımızı kurtaran 
Atatürke ve İsmet İnönüne 
izafe edilen bulvarı, kendi 
arkamızla taşlarını taşıyarak, 
imar etmek isteriz, Fakat 
komisyoncu Hüseyin Mustafa 

gibi sırf beş on kişinin sonu 
belirsiz ve hatta belli men
faatleri yüzünden koca bir 
memleket balkının sefalete 
düştüğünü görmek ıstemi

yoru;zda her gün anketi ke
mali ehemmiyetle okuyoruz. 

Velhasıl millet ve vatan 
işlerinde ne olurdu hepimiz 
Ebülmuzaffer gibi kendi is
tikbalini milletinin saadetile 
alakadar tanıyerak her oku
yanın alkışlayacağı fikirler 
yürütsekde emellerine uy· 
muş olsak. 

Şunu da aciz kafamla söy
liyeyim ki; buradaki büyük
lerimiz; acaba birgün şu 
memleketin, şu müthiş ba
direlere göğüs geren arslan 
yuvasının her türlü tüccar 

izahatı 
Baştarafı 1 incide 

mm mamul maddeler mad
ihracı için beynelmilel piya
sada mücadele ederken ben 

kendisine nasıl olur da sen 
şu maddeyi bu fiatla sata-

bileceksin derim. Benim ona 
yapacağım bir şey varsa az 
kazandığı zaman fazla ka· 

zanması için yardım etmek· 
tir. Bu izahattan sonra fiat 
tayini haddi ve sanayi ma-

mulatı ihracatının bu kayıd
lardan istisnasını ist:yen iki 
takrir okunarak kabul edil
miş ve ikinci madde encü
mene geri verilmiştir. Ka· 

mutay Pazartesi günü top
lanacaktır. 

ve esnafından ikişer üçer 
kişi çağrılsa ve iki kere iki 

dört eder k.abilinden kat'i 
fikirler yürüten Ebülmuzaf-

ferin dimağında mevcut nok
talar ortaya konsa da, mem 
leketin şu ıztırabatı biran 
evvel kaldırılsa olmaz mı .. 

Salih efendi hanı sabık katibi 
CAFER ŞAHSUVAR 

Arsıulusal 

2-ENGIN OLMAK ıs·rERSENIZ PiYANGO 
BILETLERINıZI MUTLAKA ( SAADET KİŞESİ ) nden alınız 

Mulıasebei Hususiye 
Müdürlüiünden : . e'''~ 
İzmir Vilayeti Muhasebei Hususiyenin 936 senes~ e b'!_.. 

matbua ihtiyacı olan ve dairede mevcut şartnaııı~stllbill~, 
Listede cins evsaf ve ebadı yazılı ve numune!e.rı t•P '" 
3000 Lira bedel muhammenli evrak ve defatırıo tı• ~' 

imali 25-5-936 gününden 8-6-936 Pazartesi günÜŞer•;ti ' 
15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. . tf~, 
muameleleri görmek istiyenlerin her gün Mubase~eı ;1ti~ 
siye varidat kalemine müracaatları ve pey süraıe kblJıl 
lerin de yevmi mezkiirde saat onda depozito Ol• t• 
hamilen Encümeni Vilayete müracaatları ilin olunu 

ISA8ET EDEN iKRAMiYELERi 
DERHAL TEDiYE EDER 

(1342) 5-! 
No 3:101 

Çorakk•P! 'f~• r:. 
Hasan TabııD 


