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iSMET SIRRI SAN !...I 
İzmire kavuşmak için bura
daki konferanslarımı bir an 
evvel bitirmek istiyorum. 
Bakın zize son konf eran

sımı anlatayım. Los Auceles 
de bir kulüb var. Friday 
Morning Club yani " Cuma 
sabahı kulübü ., ismini taşı
yan bu kulüb diğer benzer
lerinden çok farklıdır. Bu 
kulübde konferans verecek 
hatibin mutlak surette I..os 
Adceles; Kaliforinya da bu
lunan hiç bir kulüb veya 
konferans salonunda söz söy
lememiş olması şarttır. 

Halbuki ben şimdiye ka
dar gerek Amerikanın bir 
çok şehrinde gerek Kalifor
niya ve civarmda pek çok 
konferanslar verdiğim için 
bu kulubün nizamnamesine 
göre benim burada konfe
rans vermeme imkan yoktu. 

Evinde misafir bulundu
ğum Misis Hir bu kulübün 
proğram müdürü imiş.. Ku
lübün nizamnamesine göre 
burada konferansçılık ıera
itini haiz olmadığım halde, 
bana burada konferans ver
mek teklifinde bulundular. 

Nihayet geçen Cuma kon
feransımı verdim. Koferan-
sımın mevzuu " Türk kadını 
nasıl meb'us oldu? ,, idi. 
Günlerce çalıştım hazırlan
dım. Konferansım bilhassa 
mevzuu itibarile çok büyük 
bir alaka ile karşılandı. Müt
hiş bir muvaffakiyet kazan
dım.. Konferanstan sonra 
herkes etrafıma üşüştü. Türk 
inkılabının henüz birçok 
Amerikahlarca meçhul kal
mış birçok noktaları hakkın
da bir sual yağmuru iç.inde 
kaldım. Bu alakaya müteşek 
kirdim. 

Misis Hir, bu muvaffaki
yetimden sonra kendisine 
misafir olduğum iç.in kızmın 
muvaffakiyeti ile koltukları 
kabaran bir anne gibi müf
tehir idi. Mısis Hir bana: 

- Artık seni ikinci kızım 
olarak kabul ediyorum! dedi. 
Bu kadar iltifat ve muvaf
fakiyetten sonra altmıt daki-

- Sonu 4 Gnclide -

Sahib, Neşriyat Amiri ve 
Başmuharriri 

SIRRI SANLI 
idarehane: İzmirde Birinci 

Beyler Sokağında 

(Halkın Sesi) Matbaasında 
Basılmıştır 

Geçmiyen yazı geri verilmez ... ~-------------------------
tahkiminden kuşkuda 

Filistinde Dahili Harb Başladı 
•• oo .. 

lngilizler Arab cetelerini , 
tayyare ile arıyorlar .. 
------------.... ••oo••••••-------------------

Ara bfarın mitralyözleri de varmış. lneiliz as-
keri Arab hücumunda mevkiini terketmiştir 1 
İstanbul 28 (Özel) - Filis- 250 kişilik bir arap çetesi J ye almak üzere Heso üzeri-

tinde lngiliz askerlerile Arab· ~sa mesafeden polis kuvve- ne çekilmiştir. Araplarda ya-
lar arasındaki mücadele bir tane ateş açmış ve bunlar ı ralılarını tophyarak çekilmiş· 
harb şeklini al~ıştır. İki ta- çok az olduklarından takvi- )erdir. 
raf birbirine silah ve mitral- ••oo .. --------
' öz kullanmaktadırlar. fngi- Kasa hırsızı Halil İbrahim 
liz kıtalarından Arablar bazı 
mevkiler zaptetdiklerinden her şeyi itiraf ediyor 
Mısırdan İngilizlere takviye 
kıt'alan gönderilmiıtir. Arab- pis yatan Halil İbrahim ol· 
lar İngilizlerin muhaberele- duğu anlaşılmıştır. 
rine mani olmak iç.in telefon Halil İbrahim bugün de 
hatlarını kesmişlerdir. Güzelyalıda sabık polis me-

Bir taraftan gurup halin- muru Şevkinin evinde ema-
de çarpışma devam ederken net olan lstanLul hukuk 
öte taraftan da Arab çete- mahkemesi reisi Bay Ali Ri-
leri faaliyette bulunuyorlar. zanın para kasasını aşırmış 

olduğu, hırsız isticvab edi
Dün Şamdan Filistine yar-
dım kuvvetleri gelmiştir. in- lirken şikiy~te gelen hane 

sahibinin ifadesile de anla-
giliz memurları ailelerini şılmı~hr. 
Hayfa limanındaki gemilere 
yerleştirmiş lngilizler de ka- Hırsız 80 kiloluk olan bu 
rargahlarını bir Yahudi şehri kasayı pençereden bahçeye 
demek olan Tel-Avive nak- çıkarmış ve rahat rahat aç-

Gene azılı ve kurnaz bı·r mak ı·ç· d d kt k. )etmiştir. ın ora an a uza a ı 
Londra 27 (A.A) _ Ku· sabıkalıyı elegeçiren İzmir bir ekin tarlasına aşırdığını 

dusten bildirildiğine göre, polisimizin şefi söylemiştir. 
bir tayyare Nablus üzerle- BAY FEVZi AKKOR ••....---
rinde uç.arak müsllah arap Dün sabah Güzelyalı civa- Bir çuval 
çetelerini ~=-~mıştır. rında yakalanan şüpheli bir s· ıyasi evrak çalındı 

VAHŞET 1. 
. ···-·--

Kansın Elek
trikli Sandal-

•• 
yedeOldürdül 
Şu nsanlar medenileştikçe 

daha ziyade vahşileşiyorlar 
galiba ... Birçok aşk macera
Jarınin doğurduğu feci akı
beetler, en taş yüreklilerin 
bile tüylerini ürperttiği hadi
seler o kadar çok ki... işte 
bir danesi daha: .. 

Kaliforinyada bir amele 

Evenlng Standart gazete· şahıs karakoldan kaçmış, 
sinin yazdığına göre birkaç fakat arkasına düsen iki 

karısından şüpbelenmeğe baş· 
1 lamış.. Ve karısından intikam 

Londra 27 - Siyasi evra- ı almak için bir çare dtifün-

arap çetesi askeri kampa polis memuru tarafından tek-
hücum etmiş ve bir devriye rar yakalanmıştır. 
koluna ateş açmıştır. Bunun vaktile hırsızlık 

Mitralyözlerle mücehhez meselesinden dolayı lzmirde 
İngiliz polisi Yahudi tar lala- iki yıl ve Muğla ceza reisi-
rına girmek isteyen iiç Arap nin evini soyduğundan Muğ-
çobanı yakalanmııtır. lada da o kadar müddet ha-•oo 

Resimli dünya hadiseleri 

kı havi ve Adis-Ababadaki müş ve vahşi bir plan düşün· 
İngiliz sefaretine ~önderilen müş. Amele Cemis bir ak· 
bir çuvalıtı ortadan kaybe- şam evindeki dimir sandal· 
dildiği haberi üzerine yapı- yanın ayaklarına gizli bir 
lan araştırma neticesinde elektrik teli bağlamıı. Ayni 
bunun bir çuval olmayıp bir zamanda bir el~k.trik müeı· 
paket olduğu anlaşılmışbr. ı - Ar kası 4 üncüde -

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

Kız kaçırmak devri tarihe 
karışmıştır ••• 

S"ll emalpaşa 1<azasının Dere köyünde Yürük Osmanın 
l.AJI 15 yaşındaki kızı Hatice, ayni köyden Emin oğlu 

Oslman isminde bir delikanlı tarafından kaçıralarak dağa kal 
dırılmış. Kız kaçıran delikanlı üç gün kızla dağda kaldık
tan sonra jandarmalarımızın takibi neticesinde yakalanmış. 

Delikanlı hakkında kanuni takibata başlanmış .. 
Yukarıdaki satırları gazetelerin zabıta sütunlarında oku· 

duk .. 
Kanunu medeni der ki, 18 yaşını ikmal eden her reşid 

kocasını ve karısını intihabda hürdür ... Fakat, daha çocuk 
denecek bir yaşta. 15 yaşındaki toy bir kızcağazı bu me
deni asırda yakalayıp dağa kaldırmak, düpedüz haydud
Juktan başka bir ~y midir? 

Gazetelerde yurdun şu veya buralarında arasıra buna 
benzer havadislerle karşılaşınca büyük bir ıztırab duyuyoruz. 

Ey gözleri kararanlar ey hayvani ihtiraslarına dizğin vu
ramıyanlar, ey kendini kaybedenler, medeni Türkiyenin hür 

Şu makine asnnda, herkesin otomobil ve motosiklet ib- hududl~rı dahilin~e yaşadığınızı, kız kaçırmak devrinin ç.ok-
tilasına düştüğü devirde at hila kıymetini kaybetmemiştir. 0 tan tar~he karıştıgını anlamayacak kadar şuurunuzu neden 

A d • . . kaybedıyorsunuz ? 
vrupanın en me enı memleketlerınde ~ kıbar ve orta H lk 

sınıf halkın en sevdiği hayvan, attır. Avrupada at yar1şları 8 
soruyor .. 

daima yüz binlerce kalabalık toplar. HALKIN SEsı· HAKKIN SEsı·nı· R 
Yukarıdaki resimde Berlinde ya palan bir at yanııaı 

r6rtıyorıunuz. 



( flallaa s..e , 

Beş ailenin • INANILMIYACAK SEY 1 
------ ~~~~~~~~ 

Bir Hindli falcı, Yunan Kralına 
Ne söylediyse çıkmış! 

. .. .. , 
ıçyuzu . ... 

Atina' (Hususi) - Son Estya gazetesi bu malu-

-10- günlerde Atinanın yüksek matı verdikten sonra şunları 

Bay direktörün genç bıldırcınını takibe başladım 
resmi mahafili bir Hindli ilave etmektedir: 
falçının keşiflerile heyecanlı "Falcı yalnız dört başve· 

ihtiyar işik bana ayni za
manda şu izahah da verdi: 

- Evinden hemen her 
sabah saat 6 da çıkar, bir 
yere ~ider. Fakat nereye 
gidiyor? Bilmiyorum. Bir za
manlar tenise gittiğine hük
mettim. Bir vakitler de ar
kadaşlarile başka bir eğlen
ceye gittiğini sandım. Fakat 
şimdi bence muhakkaktır ki 
bunlardan hiç birisile alakası 
yoktur. 

" Bana, yarın genç kızlar
dan bir arkadaşile havali 
tenezzühlerinden birisine işti
rak edeceğini söyledi. Sen 
bu tenezzühe iştirak eder 
ve bana lazım olan haberleri 
getirirsin. Sana bir hafta 
izin veriyorum. Elde edece
ğin haberleri her sabah ev· 
den geçer bana verirsin!. 

Bay direktörün artık ya· 
nında daha fazla kalmadım, 
lazım ge1en teminab veıerek 
ayrıldım. 

Yolda sevinçten aykJarım 

birbirine dolaşıyordu. Şimdi
ye kadar bir arada görme
miş olduğum yüz lira cebim· 
de olduğu halde düşünüyor
dum: Bu iş için ne masraf 
olabilirdı ? Hiç .. 

Bay direktörün genç sev
gilisinin evinin bulunduğu 
mahalleye gittim. Ne iyi te
ıadüf J Genç kadının evinin 
kapısını görecek kaadar ya
kında küçük bir kahvehane 
vardı. Kahveye oturdum, kö
püklü kahveoıi içerken de, 
bayanın çıkmasını bekledim. 

Saat ona doğru bizim ba
yan evden çıktı. Yalnız ve 
yaya olarak ilerlemeğe baş

ladı. Ben de biç belli etmi
yerek ve oldukça uzaktan 
kendisini takibe başladım. 
Yolda moda ve ıtriyat mü
esseselerinden bir kaçına 
uğradı. Aldığı şeyler pek 
azdı; elinde küçük bir paket 
olduğu halde, diğer bir so
kağa geçti. 

Bu sokakta mağaza ve 
saire yoktu. Hemen baştan 
başa ev ve apartımanlarla 

dolu idi. Genç kız bir müd
det ilerledikten sonra, daha 
yavaşladı ve ihtiyatlı hare
ketlerle etrafına bakındı. 

Bu sırada, birkaç ailenin 
otur<ıuğu apartıman gibi bir 
bina önünde idi, bu binanın 
alt kısmında da müteaddid 
komisyoncu, simsar ve tüc
car yazıhaneleri vardı. 

Büyük kapıdan içeriye gir-
diği vakit, içeride hangi 
daireye uğrayacağını bilmek 
mümkün olmıyacaktı. Bere
ket versin ki, bay direktö
rün genç sevgilisi beni zerre 
kadar tanımaz. O İçeri gi
rerken bende girdim. Bu 
hareketim ne güzel kadının 
ne de başka bir kimsenin 
nazarı dikkatini celbetmedi. 
Çünkü buraya her saat bir 
sürü iş erbabı girer ve çı
kardı. 

Genç kadının bir avukat 
yazahanesine girdiğini gör
düm. Avkatın levhasındaki 
firmayı heman not ettim. 

Bayan bu avukat yazıha-
nesinde ancak on dakika 
kaldıktan sonra, tekrar çıktı. 
Fakat... Yanında kumral, 
uzun boylu, güçlü kuvvetli, 
genç ve güzel bir delikanlı 
vardı. Hiç şüphe yok, bu 
genç, firmanın sahibi avu
kattı! 
Apartımandan dışarı çık

tıkları vakıt, güya ayrıldılar. 
Önden bay dire~ törün sev
ğilisi, az arkadan genç avu
kat ve... Daha arkadan da 
ben olmak üzere ilerlemeğe 
başladık l 

Acaba beni de takib eden 
bir dördüncü şahıs varmı 
diye geriye bakmaktan ken· 
dimi alamadım ! 

( Arkası var) 

Bay Blum 
Dışbakanlığı da alacak 

İstanbul 27 (Özel) - Bir 
çok rivayetlere rağmen Fran
sız yeni başvekil olacak 

, Bay Blum'un başvekaletten 
fazla olarak Dışbakanlığı da 
der'uhde edeceği kuvvetle 
şayidir. 

bir surette meşgul bulunmak- kilin öleceğini haber verdi. 
tadır. Bu Hindli kahin bir Kehanetini de tam bir isa-
sene evvel Kralın mukadde- betle isbat etti. Çaldarisin 
ratını bildirmiş ve dört Yu- ölümünden sonra sıranın ken-
nan başvekilinin birbiri ar- dilerine gelmekte olduğunu 
kasından öleceklerini hatta gören ve endişeye kapılan 
Çaldarisin öleceği gBnü ve diğer ricalin telaşına artık 

h ıd k f d k lüzum yoktur. 
saa evve en eş e ere F 1 • 1 ·r hl"k 
h b . . a cıya ınana ım. e ı e 

a er vermıştır, Burada de- k 1 d E k' b k'll • b" h a ma ı. s ı aşve ı er ra-
rın ır ayretle karşılanan h t f 1 b"I" 1 , 
f . a ne es a a ı ır er. 
alcının bu buluşları Atına- " 

k • 00 
nın yü sek salonlarında si- J 
yasi muhitlerde yeni bir de- talya 
dikoduya sebep olmuştur. Ha beş parasını ölçüyor 

Estya gazetesi bu hadise- Adis-Ababa 27 - Havas 
yi tahsis ettiği bir yazısında ajansından: Buraya bir İtal-
diyor ki: yan maliye heyeti gelmiştir. 

"Yunan kralı ikinci Jorj Aralarında ziyadesi banka-
geçen sene Hindistana git- cıdır. Habeş sikkesinin kıy-
mişti. Bu seyahat esnasında metini takdir ederek değer 
Hindistanda bir falcı ile ta- verecektir. 
nıöarak falına baktırmıştı. 
Hindli falcı gaibden şu ha
berleri verdi: 

"- Bir seneye kadar tek
rar memleketinin tahtına o
turacaksın. Tah ta geçtikten 
sonra birkaç ay içinde dört 
baş vekil birbirini kısa fa
sılalarla takiben ölecektir.,, 

Yunan Kralı Yunanistana 
avdet ederek tahta oturdu, 
Hindli falcı da Londraya git
miş bulunuyordu. Kondilis, 
Venizelos, ve Demircisin ö
lümlerinden sonra Hindli fal
cİ Londradan Yunan Kralı
na bir mektup göndererek 
dördüncü başvekilin yani 
Çaldarisin mayısın dokuzuncu 
cumartesi günü öleceğini ha
ber verdi. Fakat iki gün 
sonra yeni bir mektup yaza
rak yaptığı :hesaplarda bir 
yanhşlk gördüğünü dördüncü 
başvekilin dokuz mayısta 

değil onaltı mayıt cumarte
si günü öleceğini bildirerek 
bu yanlışlığı tashih etti. 

Falcının bu mektupları A-
tinaya geldikten on gün 
sonra yani tamam 16 mayıs 
cumartesi günü eski Başve
kil Çaldaris te öldü. 

Falcının bu kehaneti ve 
yazdığı mektuplar yüksek 
mehafilde ciddi bir hayret 
uyandırmıştır.,, 

F erdinand Çe
koslovakyada 

Sofya 28 (Radyo) - Sa
bık Bulgar kralı F erdinand 
iki haftadan beri Çekoslo
vakyanın Havaşka şehrinde 
bulunuyor. İspanyanın sabık 
kralı Alfons da oradadır. 
Ferdinand bir müddet ken-
dini tanıdamamıştır. Fakat 
bu yabancının F erdinand !ol
duğu anlaşılınca ahali tera-
fından büyük nümayişlar ya· 
pılmıştır. F erdinand yaptığı 
bir gezintide otomobili kendi 
idare ediyor ve pek sevdiği 
köpeğini de dizlerinde tutu-
yordu. t 

Bugün de 
Pragda 
Merasim 

Prag 28 (Özel) - Bugün. 
Çekoslovakya Cumur reisi 
Bay Benesin doğduğu gün
dür. Bu münasebetle sabah 
şefakla beraber törenler 
başlamıştır. Ordular resmi 

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

geçid için saf saf geçiyorlar. 
Motorlu topçular, tanklar, 
tayyareler hep faaliyettedir. 
Bu büyük törenden murad 
Çekolovakyanın askeri kuv
vetini göstermektir. Bu mü
nasebetle bir de hava ma
nevrası yapılmaktadır. Bu
gün Çekoslavakyanın bir de 
tayyare bayramı tes'id olu
nuyor ki bu münasebetle 
iki bayram birden törenle-

JGözüMüZE ÇARPAN YAZILARj 
........................................ 0.. ................................ .. 

Hizmetçilerin 1 

Sınıfı 

- Ben öyle adi hizmetçi- yıyo. : 
lerden değilm... Ayol galiba Bugüne bugün birinci sı-
beni üçüncü sınıf hizmetçi- nıf hizmetçiyim ben ... Nere-
lerden sanıyorlar.. Yoooo.. de olsa ekmeğimi çıkarırım .. 

niyor. 

Kısa Dalğalı 
Bir Radyo 
Aranıyor 

rn elediye Darülbedayi y ç k d v B ı ki d" d l 0000.. e emem ogrusu... u ay ı a unya a ça ışmam. 
artistlerini, ıstanbul- Vallahi bugün belediyeye Yahud bay bekar... 18 

da ölenlerin cenazesini sı- beni birinci sınıfa değil, fev- yaşında bıllık bıllık bir genç 
nıflara ayırdıktan sonra şim- kalade sınıfa alırlar a kar- kız hizmetçi olarak alınıyor. 
di d lstabul hizmetçilerini d B ·· b eş.. eş gun sonra ay: 
sınıf sınıf ayırıyorr. Bandan sonra hizmetçiler - Sekerim .. Senin üçün-

sınıflara ayrılınca bir gün cü sınıf hizmetçilikte kalman 
aşçı karşınıza dikilecek: revyı hak mı? Seni ben i-

Kısa dalgaları olan ve gün~ 
düz çalışan müstamel bir 
radyo satın alınmak isteni
yor. Satmak istiyenlerin 
matbaamıza müracatları. 

iskeletler 
Kuyus~ 

Yazan: MARSEL ALLEN - 40" 

Dominiğin gördügü üçüncü cesed ihtiyar 
Rudn ta kendisi idi 1' 

Gazete parçalarından yap- Fakat Dominiğin 1'•P ğOO' 
tığı mumları, biri sönerken çetesi efradından oldu 
diğerini yakmak suretile şüphe etmiyordu. . 
kof.J~.ndı ve bu ~ayed~ elde Domiuik ik.i cese~ Y~ 
ettıgı ışık sayesınde ılerfe- mermer üzerınde uç c 'f' 
meğe, adeta koşarak ilerle- görünce büyük bir ko~k~~ 
meğe başladı. kapıldı, bağırarak ve ebD • 

b. d - .. d k" '"k b" k ki~ ır en onun e uçu ır feneri bir tarafa atara 
merdiven gördü. Bu merdi- mağa mecbur kaldı. 
ven dik değildi; yavaş yavaş İhfyar Rud uzandığı o:ıef" 
yükseliyordu.. Merdiven ba- mer ~zerinden inerken: 
samaklarında puhtılaşmış f . b b d ttı'k· Sil 
k - şı er a e Lat an izleri vardı. }ıll1"" 

Elindeki kiğıd sönünce, herif şimdi Kaplana ~ 
yenısını yakmadı. Ancak verecek, iş gene bozul• fet' 
altı kibritle yirmi iki kağıdı Kaplan beni burada k• 'bİ 
kalmıştı. Önüne çıkan bu alınmış kuduz bir köpek fi 
merdivenin kendisini muay· gebertir! dedi. ,,Jı ' 

b. · d ~ D . "k' at• yen ır yere götür ügüne omını ın yere . . ,JdJ! 
emindi. Burasının Kaplanın bıraktığı hırsız fenerını ~-
yerlerinden birisinin olması - içen bir adaın her f,--
çok muhtemeldi. de içmiyen bir adanıdan ·nr· 
Yavaş yavaş on beş ayak la içmiye tahammül edeb•,bl 

merdiveni çıktı ve bir kapı Şimdilik iki şişe fi;. 
önünde bulundu. Kapının ödünç olarak içeJinıJ de ~,, 
dış tarafından hiç bir ses ve İki şişe şarap alar~k 

1 
• ..., 

gürültü gelmiyordu. takomlara doğru serı ao-
Kapıyı 'açtığı zaman da )arla inmeğe başladı. 

ayni sükünetle karşılaştı. 
-11- .. _J,e Yalnız kulağına mermer b ıw 

üzerine akan bir su şırıltısı Cehennemlerin dı 1 

geldi. ihtiyar Rud, geldij'İ 1::; 
Merakını gidermek için dan katakamba geçti, 011 

11 
iJIO'' bir kiprit ile bir kağıt daha kadar merdivanı süratl• ,_t-

fedasına meçbur kaldı ve... Niyeti canını bahahy• 
Kendisini Dominik Trusenin k 'd" ma ı ı. ) 
cesed çürüme dairesinde ( Arkası ••r 
buldu. ~·~ 

Gözüne: evveli dıvardaki 

şarap şişeleri sıralanmış raf
lar ve şarap deposu, sonra, 
çeşme, nihayet çürümekte 
olan iki cesed ilişti. 

- Hiç şüphesiz, zabıtanın 
aradığı iki cesed! Dedi. 

Karşısındaki yukaı ı çıkan 
merdivenide gördü. Burada 
şnrab şişelerini sarmağa mah
sus kiğıdlar buldu. Acele, 
acele yeni kağıddan mumlar 
yaptı. Bu sayede ihtiyar Rud 
kendisini bir derece daha 
kuvvetli buldu. 
Kağıd yakmağa lüzum 

görmeden merdivenden yu
karı çıkmağa başladı, Fakat 
tam ıskaranın o1duğu yere 
geldiği vakıt, yukarıdan bir 
kimsenin esnemekte olduğu
nu hissettim. Bunun Kapla
nın ta kendisi olduğuna 
hükmetti, acele ile tekrar 
aşağıya indi; fakat burada 
saklanacak bir yer yoktu. 
Başka bir çare bulamadığı 
için hemen mermerler üzerine 
diğer iki cesedin yanına 

uzandı. 
lskara açıldı, aşağıya bir 

adam indi. Fakat bu adam 
Kaplan değil idi. Bizim bil
diğimiz Dominik Trusen idi! 

ihtiyar Rud, bu adamı ilk 
defa olarak görmekte idi. 

B••t•• cede u un 2e , 
d·Je 

Bir karar vereme ~ ... 
Atina - Müteveff~ ,J 

darisio yerine partıye ti 

seçmek için yapılan !~rı;:ı, 
bütün gece devam ettıg~ ş;rıı1 

de bir karar verilenı.e~~~ bit 
dilik bu parti 24 kışıb Jll' 
heyet tarafından idar~:.,i
nacaktır. Ayni zaman oı' 

zelist partisi aleyhtarl:tl00-

birleşmesi meseleside .~·o~ 
şuldu. Bu birliğin şefhğJ dJldİ 
vekil Metaksasa tekli~ e ıı,ıt• 
fakat oda bu partiler~11 • f,ıt 
di partisine girmelerın• 
koştu. ---oo 

Gario bit 
Teklif . '°"" 

Bir Fransız gazetesı 

yorB:' f'l" · k t" 11~ 
ır ı ım şır e ı, . eP!. 

rımızdan birine, çeri' te~· 
bir filimde rol almas•111 

lif eder mi? .. 
Hayır. 4i1" 
Buna herkes bayır . ., i# 

cektir. Fakat lngiJt~re:~eieİ1 
yük bir filim şirke~ı, 

6
dest'' 

nazırı M. Anthonı Birinci sınıf hizmetçi, ikinci 
sınıf hizmetçi, üçüncü sınıf 
hizmetçi.. Birinci sınıf aşçı, 
ikinci sınıf aşçı, üçüncü sı
nıf aşçı, birinci sınıf sütnine, 
ikinci sınıf sütnine, üçüncü 
sınıf sütnine .. 

- Artık ben burada du- kinci sınıfa terfi ettirdim rrmmm .............. ••••••••mmm~"r,[I\\ 
teklif etmiş: . JodJ•.'-

-"Mükemmel ~P ,eP'. 
adlı bir filim çe\'ır:,, of 
Baş rölün tarafıoızd vef" 
nanmasını istiyoruz· ,;eif' 
ceğimiz para bir b',dı'• 

Bizim karşımızda, sıra sıra 
apartmanl1trın arka pençere
lerinden hizmetçiler birbir
lerile konuşup durdular. 
Komşunun hizmetçisi bağıra 
hağıra söyleniyor: 

ramam ... 
- Sebep? 
- Beni terfi ettirmiyorsu· 

nuz... Sittin sene ikinci sınıf 
aşçılıkta çalışmam ya... Ya 
beni birinci sınıfa terfi et
tirirsiniz, yahud çıkar gide
rim .. 

Ertesi gün hizmetçinin bi
ri efendisine ultimatomu da-

nonoşum .. 
Beş gün sonra bay tekrar: 
- Ah nonoşum... Sen i

kinci sınıf hizmetçiliğe de 
layık degilsin.. Birinci sınifa, 
birinci sınifa., Hatta daha 
da terfi ettirmek isterdim 
ama ne çare ki fevkalade 
sınıf mevcud değil .. 

(Akıam) H. F. 

~ ~ Resmi Nişanlısı! ~ 
~ Akil ~0)1uncunun sevimli ve bilgil~ ka- ~ 
tt lemi ile Ingilizceden dilimize çevrilen lngi- n 
~ liz edebiyatının müstesna şaheserini Pazar- j 
tt tesi gününden itibaren (Halkın Sesi)nde n 
~ tefrikaya başlıyoruz, okurlarımıza hara- ~ ! 
i retle tavsiye ederiz. i 1 
a;!::a~~~ ...................... a:t:a:~~a:ta 

p•r ef' nazırına layık olan rfe 
Eden belki bu tek. 

1 1''
vap bile vermiyecektlf· t~ 
ma ne olursa olsun· "-" 
garip deçil mi? .. 'fa.O~··· 
nasile teklifi mili yo 
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't'l' '- >t:tı:A:~:ttt-*:A:*:'lt**********.1cl-**************" 
C.ı namra Tel. ~·~ DOK TOR = 

2573 ~ti A. Kemal Tonay ~ 

1 
_idaresinde Milli Kütüphane sineması !t 4( Bakteriyolog ve bulaşık, salğm » 

BUGÜN w ~ • >; B hastalıklar mütehassısı ~ 
t.,. . 1 . Maskelı Balo * Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın- » 

~iN •alıız, zengin ve muhteşem MASKELi BALOLA- >+ da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den >+ 
Celtti~ı.lgınhklarla dolu bütün gizli sırları, Karnaval ge- ~ ~ akşam saat 6 ya kadar hastalarını kabul eder )+ 
ttı.bıı 

1

~ ınacera ve meraklı sevdalarını en ince tefer- )+ f( Müracaat eden hastalara yapılması lazımgeJea sair « 
il adar tesbit eden ve cidden görülmeğe şayan .. ~ tahlilat ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- ~ 

Türk topraklarında yetişen Çavdar sazından yapılan ve 

Oy bir sanat harikası. >+ f( lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- )f. 
nıyanlar: Gustav Froehlıch ve Lyda Barrova = tC sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 )+ 

~ - 13 Numaralı Casus ~ ~:ıp.t:ıçx :n::ıı::ı.c:n:i:ıt:~~ ~:,,:~ 
~vatcRRY COOPER ve MARRION DAVIS >+ Yerli Türk sanavi nıan1uhl t1 A· » ~ 
~tevka.lade eğlenceli canlı resimler ~ LJ d l 
s.:tler; Hususi35, Balkon 25, Salon 20 » fl QSlr san Q ya 
3.3~slata Dikkat: >+ 

28 Mayıs 

ECZACI BAŞI S. FERiT • 

Y AÖSIZ TUVALET KREMi 

1 6,30 da Maskeli bala 5 de . 13 numaralı casus >+ 
9 3 da " " 8 de " " " >+ 

~ c'Oda " " )t 
yüzlerce ren\.ber ve sanarkarımızın yetiştirdiği yerli milli Leke, çil, buruşuk, kırışık brctkmaz yüzü bütün gençlik 
Türk sanayi mamulatı hasır sandaJyaJara rağbet etmek mem- zarafetiyle sıhhi ve fenni şekılde korur, besler 

Ue ~~tesi ve Pazar günleri 2 de 13 No. Ju C. SU. ~ 
l)~ıı r. ~~~:ı.c~ 

Yanın geceler f güneşi ~çok~ da yanakh 

~re. . 

leketine ve Türk işçisine ve sanatkarına yardım ve hizmet M S f • ş•f • 
etmek demektir. Bunun için pantolon yırtmaz serbest rahat • Depo • erıt 1 a eczanesi 
ve on seneye garanti hasır sandalyelere rağbet ediniz. • • 

Toptan ve perakende satış İsmetpaşa Bulvar Zi~et garaj içenler bılırler 
karşısında sandalyacı Muız. Neş'enizi, hayatınızın zevkini. sıhhatınızın 

ısı~~~~~ ~1~~~~~~ daimi surette korunnıasını tenıin edecek ancak 

· lzmır ~:anı ~eı:ı~ucatı § Yüksel [{abadavı ve Billur ı T urk A. Sırketının 1 ' 

~tı ~Yeni lambaları ve en sağlam telefon ve elektrik ~ V U d ' ~ı-.•~Petro ı\1aks Fener nıasa ve tavan laınhaları ·.~ eıe.İtıd~an A zı·ffer ticarethanesinde ı e cuz ur .. ~ 
"- • buJunnr. j [+J Moto~iklet .bisiklet .-: ~~amofon ve plak mağazamda (+J 

.........., - -----İiiıİiiiiiİııiıııjiliııııiiiiiiıııİİİiiÖİİiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliıiiiiiiiiiiiıııiiiimı.- ~ Satış yerleri ~ r+ı her şeyı taksıtıe alabılırsınız. t:•l . k . . 1liO;: 1 6 ~11'~11111"!11(~1"1J) ~llP'!tıll'"IQ ft"IQ 1ı;.ıq11;.11 ı;.ıııp;_q~!l;ltı1;1J f.'t e ııımıı Bbinci kordonda 8 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. ~ .~~~ıı~ıııı~ ~~dı•~dıı~dı~d ıı .. ıııııh,,nıı..oııhlıd:ıwıı1ı ... ıııınN1ı1.:'.ııl 
ngın ışesı ~Mimar Kemaleddin caddesinde Fahri Kandemir Oğlu '!4: 'T"optan ve perakende sa ış yeri 

~~~~~~~~~~~rk;; ~~,~ Balcılar caddesi No. 156 ızmir 
Türk Hava Kurumu 

111~a;Q •1 • i.. Na On 
~e ~ .. ~I) İ .. dınak ıstıyorsanız hiç durmadan ( ZENGiN 
l(oı "~ .. en b · b'J ı . •n ı. de ._ ır ı et a ınız. Bu suretle hem yurdunuza 
•ıu ti( ıs:end' · b · · ~ e biı oılııek üınıze ~zmet etmış olursunuz. Müşterilere 
~et» et •at 1 Zere gunde on ve haftada elJi kuruş tak-

~e '- ı ır Zen . k" . b' k d .\d "•ta · gın ışesı ırço vatan aşlari zengin 
te,. :.ı ~ermiştir . n"k.. . 

u umet caddesi Kemeralb karakol ittisalinde 

-~~ ZENGiN KIŞESI 

~~~·ı~~~~ebe Mutahassısı 
' h t ttıuha u~ızde tanın- İhtilaflı hesabları hal 
\ . tt h sebe mutahas-
.. ı 1ht· •bgj b. 
~ 1Yac:1n ır aıüessese· 
~ .. ~eılciıa~ Uyğun muha-

ve 
hususi ders kabul eder taş· 
rada oturanlara muhabere 
usulü ile ders verir.· 

~tet Yapar. 
~;·ı :r "e ka HALKIN SESİ Gazetesin· ~- ~"'te d Zanç kanun-
~~ tallzinı efter tutar ve de muhasebe mutahassısı 

t'J dijz 1e~er. Karışık adresine mektubla müracaat. 
I' ' lır. Defa - 15 

t ~ltetıı· . -h 1 .. .. 
{~bl senenın ma su unu 

1
Yacak rençberlerimize 

,b..ı s lW 0 J D E L E R 
~\ ~'tı .0"Yet R 

b11rı~'l'aiye . ~syanın çiftçiliğe ait en mükemmel alat ve 
~ı b tdaa-:iru en ucuz ve elverişli fiatlerle sattığımızı 
~lı 6yiik b· anların çok memnun ve müteşekkir kaldık-

1 ..... ır enı . ti h k ~aha.ili· G n~ye e sayın al ımıza ilan ederiz. 
'le. M aıı bulvarı 18 numarada Hikmet Besim 

lı~1 • Ustafa Yumelaki evladları ticarethanesi 

~i· · ' 1dar · 
<ı ttı esı, sağlamlığı ile 

ell1nun edecek ancak 
~leşhur 

~ .,it Oı>rtMus 
~~; "'0c1a~ı fenerlerdir 

~~I t fene b arı geld' r, ınasa, duvar ve as-
t~()S deı· 1

' Satıcılar için istifa
l~ lJ : ı Yeni fiatler. 

~:ı ll'ıit . 
'\~ . , iki . 

lskeıe . ncı Kordon, Sa-
sı 55_3 Ağ z d lf.. , a a e 
useyin Hüsnü 

Necib 
SADi 

-----------------·~----~-------------------
Aydınlılar Okusun 

l~cklaın değil bir hakikat 
Bakkaliye ve mısırcılığa ait ihtiyaçlarınızı en ucuz, 

pazarlıksız aldanmadan ala- cağını7 yer: 
Aydın: Gazi Bulvarı No. 20 Bakkal Hüsnü Tükel ve 

oğlu Hilmi Tükel ticarethanesidir. 
Bir tecrübe bin şey öğretir bir tecrübe ediniz ... 

~~~~fi~~~~~u~~~~~~ss~m 
ro i 
~ TA yy ARE: TE~i~?N E 
E Sayğıh seyircilerinden gördüğu büyük rağbete göçük ~ m bir mukabele olmak üzere fiatJarında yüzde eJli tenzi m 
~ lit yapmıştır. Bugünden itibaren her gün ve her seans·m 
S ta fiatJar: t*] 

115-20-30 kuruş! 
~ a 

l ..._Bu .. tenzi1ata rağmen bu hafta iki şaheser flim hirden ti 

8 • • E 1 - en senınım m 

~8• Brigette Helmin çok yüksek ve derin bir aşk mace·ı et• • h . • 
rasını gösteren şa eserı. • • 

~ 2 - Sözde karım r: 
E Anoa Bella ve Jan Murat tarafından temsil edilen m 
~ nezih bir komedi. E 
~ Ayrıca: Ankara Türkkuşu faaliyetleri ve umumi spor ~ 
~ kongresi intibalar ~ 
m MıKI MAVZ (canlı karıkatörJer) E 
e SEANSLAR f!1 
~ 16 - 19,40 Sözde karım t*J 
E 17,30 - 21,15 Ben seninim S 
~ Cumartesi Pazar günleri 14 de Ben seninim ile başlar. E 

>~EEZEEE~!SEE~~a~aaz~ 
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İcra parası 
Adliye vekaletinden şeh

rımız Müddeiumumiliğine 
gelen bir emirde milli ban-

(Halkın Sut f 

Kamutayın inan ve selamı 
kalarımızdan hangisi faiz vazifesini her zaman ifaya hazır ve kadır 
verirse icra paralarının o 

bankaya yatırılması bildiril- olan Türk ordusuna bildirilmiştir 
miştir. 

Ankara 27 (A.A)- Kamu- ı Balıkesir şunu söylemiştir: ı dir ve yüksek meclisin itima-
DiJsiz Dile Gelıniş ! tay bugün Refet Canıtezin Arkadaşlar; kara, deniz ve dına her zaman layık ve onun 
Aydının Koçarlı nahiye- başkanlığında birbirini mü- kuvvetlerimizin 936 yılı büt- emrine daima hazırdır. Başka 

sinde bir ekin taylasında teakib iki celse aktederek çesi geçen seneye nisbetle bir söyliyeceğim yoktur. (Sü-
çalışan İzmirli dilsiz Hüseyin 1936 yılı bütçesinin müzake- biraz fazladır. Bu fazlalık ise rekli alkışlar) 
tarladaki ağaçların birin al- resine devam etmiştir. Mas- ihtiyaçların artmasından ileri Kamutayın bugünkü top· 
tinda uyumuş ve uyandığı raf bütçeleri üzerindeki mü- gelmiştir. Bununla beraber Jantısında Rasih Kaplan 
zaman dilinin düzeldiğini 2ör zakerelerini tamamlamış ve 935 senesi içinde muhtelif Antalya ve arkadaşları ta
müş ve konuşmağa başla- varidat bütçesinin müzakere- kanunlarla ordumuza verdi- rafından verilen aşağıdaki 
mıştır. lerine ge;miştir. miz tahsisatların yekünu mü- takrir ittifakla ve alkışlarla 

15 7 l\1emur muhasebei Kabul edilen budçeler na- him bir mıktardadır. Bu ka- kabul edilmiştir. 
Hususiyeye geçti fia, ekonomi, tarım, milli mü- nunlarla bizden istedikleri- "Yeni yıl askeri bütçeleri-

1 Hazirandan itibaren bi- dafaa, hava, kara, deniz bud- nizi tamamen yapacağımıze nin kabulü münasebetile 
na ve arazijvergileri memur- çeleri askeri fabrikalar ve emin olabilirsiniz. (Alkışlar). yurdun asıl koruyucusu ve 
Jarı muhasebei hususiyede harita umum müdürlüğü bud- Arkadaşlar, ordumuz vazi- bütün aziz varlığımızın yüce 
iş görmeğe başlıyacaklardır. ğeleridir. Müdafaai milliye fesini her zaman ifaya kadir- kollayıcısı cumı, riyet ordu
Devredilecek memur miktarı vekaleti budçesinin müzake- dir. (Alkı~lar) ve (Eminiz ses- suna Kamutayın inan ve se-
157 dir. resi esnasında milli müdafaa leri) arkadaşlar, ordumuz lamlarmın bildirilmesine ka-

d k vekili general Kazım Özalp vazifesini ifaya her zaman ka- rar alınmasını teklif ederiz.,, 
Ay ın ·öprüsü aa..oo-------------

:ı::~~;a~E:~==~:,:;:~:~ Avusturya ihtilali başlıyor 
rilmiştir. inşaat Haziran ayın
da başlıyacaktır. Köprü 25 
metre genişliğinde olacaktır. 

Bir kadın boğuldu 
Evvelki gün Kemalpaşa 

kazası yakınından geçen Nif 
çayı yağn yağmurlardan taş

mış ve o sırada çaydan geç
mek istiyen Ulucak köylü 
Mehmet karısı 60 y.ışlarında 
Ayşe suyun ceryanına kapı
larak boğulmuştur. Kadının 

cesedi bulunmuştur. 

\'alimiz geliyor 
On gündenberi Ankarada 

bulunan ve vilayetin işleri 
için muhtelif veka.letlerler 
temaslar yapan valimiz Fazlı 
Güleç'in Ankaradan istan
bula döndüğü haber alınmış
tır. Valinin refakatında An
karaya gitmiş olan sıhhat 

müdürü doktor Cevdet Sara
çoğlu da lstanbula dönmüş
tür. 

Valinin Pazar günü şehri 
mize gelmesi bekleniyor. 

Belediye Yeni Bütçe 
İle İşe Başladı 

Bu haftadan itibaren bele
diye reisi doktor Behçet Uz 
yeni bütçe ile yapılacak 

yeni işler için yukarı mahal
ledeki ihtiyaçları mühendis
lerle ve mahallelerinin parti 
teakilatı mümessilleri ile be
raber yerlerinde görerek tes
bit ettirmiştir. En mühimleri 
tercih edilmek suretile ya
pılmasına Haziranda başla
nacaktır. 

Kayıp bulundu 

- Baştarafı 1 incide -
mış yanında bulunduğu dayısı· 
sın evinden kaçmış ve yaya 
olarak Meneme kadar yürü
müştür. İsmet Menemende 
de bir otöbüse atlamış doğru 
Ayvahğa gitmiştir. İsmetin 
Ayvalıkta bulunan ana ve 
babası çocuklarını karşıların
da görünce hayretten dona 
kalmışlardır. 

Mektubla vaziyeti buraya 
bildirmişler ve gaib çocuğun 
aranmasından vazgeçilmiştir. 

-------------------------------------aa.•oo--------~--------------------

Şuşnig aleyhinde bulunmıya başlı yan ünif or-

malı bir grub arasında çarpışmalar oldu 

Belgrad 27 ( Özel ) - ı hatinde(muvaffak olmadığını ı şağı Avusturyada vatanper
Avusturyayı Almanya ile bir- göstermektedir. Zira eğer verler cephesi taraftarları 
)eştirmek taraftarlarile müs- muvaffak olsa idi taraftar- ile son günlerde başbakan 

tekil bir Avusturya temin farının önüne düşerek Alman- Şuşnigin aleyhinde bulunmı
etmek taraftarları arasında ya lehine kar~aşalıklar yap· ya başlayan Heimvehrenler-
mücadele başlamıştır. Bu mıyacak idi. dden üniformalı bir grub 
mücadeleyede sebeb Prens Berlin 27 (A.A) - Viya- erasında şiddetli çarpışma-
Sterbemberg'in Roma seya- nadan bildirildiğine göre, A- Jar olmuştur 
ooooooooooooooooooocooooo. 

Arnavutluk hududundan Yu- 1 Tren altında 
goslavyaya girenler aranıyor 

İstanbul - Belgrad'dan bildirildiğine göre, Yugoslavlar, 
İtalyanın Arnavutlnktaki hazırlıklarına karşı tertibat almıştır. 

Arnavudlu hududundan Yugoslavya'ya geçenler sıkı bir 
muayeneye tabi tutulmakta ve takip edilmektedir. 
--------~~---~------oo~--~----------------~ 

Fransada ve Belçikada kabine 

ve meb'usan Çalışmaları 
İstanbul 28 (Özel) - Fransanın ve Belçikanın 'yeni yapı

lan intihabatından sonra ekseriyet kazanan partiler henüz 
kabinelerini teşkil etmedikleri için bu iki hükümetin kabi-
nelerinin Haziran haftasında teşkili ve harici siyasete dair 
tutacağı yolu tesbit etmeleri beklenildiği için bütün siyasal 
dürbünler Paris ve Brüksele çevrilmiştir. İngilizler bu iki 
yeni kabineden büyük yardımlar beklemektedir. 
----------~-~--~oo~~-~---~----

Beklenilen misafir 

Beck eeldi 

albay 

Belgrad 27 (Özel) - Evvelce geleceği bildirilen Lehistan 
dış bakanı Albay Beck dün sabah buraya gelmiştir. Parlak 
istikbal yapılmıştır. Bu münasibetle gazeteler bu misafirin 
bir ziyareti iade için geldi~ini yazmakta iseler da siyasi 
bir müzakerenin başladığını da yazanlar vardır. Ayni zaman
bay Beck Almanya hisabını küçük itilaf paktını devri
mek oyunlarile de muazzaf olduğunu idia edenler de mev
cuddur. Hatta buna dair mantıkı deliller de getirilmaktedir. 

- 0000--

Polis memurlarının maaşla
rına ·ıaveler yapıldı 

İstanbul 27 (Özel) - Hazırlanan polis teşkilatı layıhası 
mühim kayıtları ihtiva etmektedir. Yeni layıhada polis memur
ların maaşları 1600 kuruş, polis mektebi veya liseyeti bitiren 
polis memurlarınınki 2000,üçüncü komiserlerin2500, ikinci kom· 
serlerin 3000, baş komserin 3500, emniyet memurları da 
4000 kuruş maaş alacaklerdır. Polislerin salahiyetleri de 
genişlemektedir. Layihanın yakında Kamutaya sevki muh
temeldir. 

Kalarak can verdi 
istanbul 27 (Özel) - Hay

darpaşada, Hasibe isminde 
bir kadın hattın bir tarafın
dan mukabil tarafına geçer
ken manevra yapan vagon
lardan birinin altında kala-
rak diz kapakları kesilmiş
tir. 

RüştüAras 
Köse Yuvanofla neler 

konuştu? 
Sofya 27 (Özel) - Avru

padan dönen Türkiye dış 
bakanı Doktor Rüştü Aras 
Başvekil bay Köse Yuvanof 
tarafından Sırp hududunda 
istikbal edildi. Bu istikbal 
merasiminde Türkiyenio Sof
ya elçisi bay Şevki Berker 
de vardı. Bu iki hükômet 
adamı Sofyaya gelince Tür
kiye ve Bulgaristanı alaka
dar eden bütün meseleler 
hakkında konuştular. Rüştü 
Aras Sofya istasyonunda 
Bulgar Kralının mümessili 
ve birçok Bulgar ricali tara
fından selamlandı. 

ulgar 

Gazetecileri İştirak 
etmiyecek 

Sofya - Havas Ajansın
dan: 

Haziranın l 1 inci gunu 
Balkanlar gazetecilerinin bir
leşmesi maksadile Bükreşte 
yapılacak olan Balkanlar 
gazetecileri toplantısına Bul
gar gazetecileri iştirak etmi· 
yeceklerdir. 

Vahşet! 
- Baştarafı 1 incide 

sesinde amele bulunan Ce
mis sandalyayı tam manasile 
elektrikli bir ölüm sandalyası 
haline koyacak fenni terli· 
batı aldıkh.n sonra bir köşe
ye çekilmiş ve bir siğara 
yakarak feci neticeyi vehşi 
bir z~vkle beklemeğe başla-
mış. 

Kadıncağaz, o esnada so
kaktan eve dönüyormuş. Ce
mis karısını güler yüzle_kar
şılamış: 

- Seni yorgün görüyorum, 
şu sandalyaya oturda biraz 
istirahat eti 

28 M•!,!!.--

ismet Sırrı 
Sanlı ,, 

-Baştarafı 1 inci sayfıad~çiO 
ka süren bu konf eraııf 1 fe• 
60 dolar aldım. Yani k00 bit 
ransımın bir dakikası 
dolara geldi demektir. e~ 

Bana mükellef bir ç!Ç 
buketi veren kulüb reisi: lıl'; 

- Türkiyede son y•P;rt., 
inkılapları yakından ~;.)" 
bir eser yazar ve Aıııerı ·~·· 
dönerseniz, bütün Aıııerısiıi 
nın siyasi kulüblerinde .. yn~ 
dinlemek için daha bU 119, 

bir istek ve hararet ur,de 
cağına ve bu kulüb e·~io 

Demiştir. k ıy-
konf eranlar verme •' 

Feci akibet nıalüm. Kadın- b' b . v A 1 ol•' 
ızzat enım meşgu. ! A 

cağız sandalyaya oturur otur- "tq 
maz can vermiştir. ğıme emin olabfürsinıı ., ıı 

O d 2ıııe 
Canavar amele, evvela e i. JJJI' ~ 

kadının ayağının kopmuş bir Ne ise artık fazla y~ı• p•' ''P 
elektirik teline takılarak can yacağım. Dönmek içııı slll' 
verdiğini iddia etmiş ise de saport muamelemin taııı 
müddei umumi tahkikatı ge- lanmasını bekliyoruııı· '' Nl,1 
nişletince bülbül gibi bütün İSMET SIRRI SA 
olub biteni anlatmıştır. ___.- Jd 

Ceuin'in muhakemesi bu- Kral LeobO 1~ tt 

günlMerdeebsaeşlı)yaecalkltl:rn. İngiltere ile ltalY~~Jl ~~i 
arasını bulmak JÇ •e: 

İçyÜzÜ f ealiyette 0,li ~Caic 
Viyana - · Havas ajan· Paris. ~8 (Radyo).::-ı~; ııı" ~bul 

dan: Ştarenberg'in Lüksen- gazetesının neşrettıgı k·tJere ~ ~~ 
berg'deki evinin basıldığı kaleye göre bütün teP ~eol' ~~ 
resmenCteeyyüd etmiştir. Ba- rağmen Belçika krah jJte<' ~~~Ye 
sanlar bu hareketi bizzat poldun Londuraya loi JJl1'~ U b~ 
prensin evinde bulacaklarını ile İtalyanın arasını bU 

0 
6i' -d,k 

ümid ettikleri silahları aşır- için geldiğini yaıarke ai~e 
mak için yaptıklarını itiraf yor ki: ~,-1 Okt

0 
otmişledrir. Baskına cesaret Unutmamalıdır ki,, btiııiıl ~tdl!. 
edenler 12 kişidir. Leolpold İtalya veh~ ·~ıtf' 11 ~t 

Bunlarla jandarma arasın· bacanağıdır. Kral Be çı .~~ İd 
da açılan ateşli müsademe dönmüştür. ~ıtı~ 
yüzünden yukarı Avusturya- Bulnarı•stS~, ~~i 
da büyük heyecan uyandır- ı. ~ f.,~ 
mıştır: Bu müsademede liki Vagonlarla Çile Pall}' 
ölü ve birçok yaralı vardır. . d. or tlJ 
Polis yeniden yirmi kişi hap- ihraç E ıy Uci ~ i~~er 
setmiştir. Sofya (Özel) - Eve ,.iJJ ~ ~ o y ' • 

Ş f 
•• 1 k 1 Kırçmadan ilk vag0 :~ ~ • 

0 Or er ra ı mahsulünü Avrupa~ bi b~ bt ~ıt 
İstanbul ~8 (Özel) -Ame- derdi. Bu akşam ~ıııı-9 'el tt• 

rikada şoförlerin büyük bir vagon gitti. Çilekler ıat~' b 'ki 
toplantıda şoför Enest Ha- yaya ve soğuk vago~e"'~ t - k 
zerinlt kral olarak intihap gönderiliyo İhracata ~~tai 
edilmiştir. Çünkü bu şoför olunacaktır. 

1
1t. 

2,836,242 kilometro yol almış 1 ııı 

Madalya J l 
~,~ıı ve hiç bir vukaat vermemiş- "1l1t 

Mtir. k N Köpek . ,,, ff lıı-., 
OS Ova- ev- İstanbul 28 (Öı~:)ıc6P'~ d 

York Telefonu veçte Belediye b~Je t•' ~~~a 
gümüş madalya 'bit snı:; ~.~'~ı 

Moskova ile Nevyork ara- etmiştir. Bu köpek ~lJ~d "l:t~ 
sında ilk teh~iz telefon ko- ye hücum eden bef pıt"', ,... 
nuşmaları yapılmıştır. b' koyuo .A "il kovalamış ır . }Jrl 

Bu iki şehir arasındaki tutmuş ve üç kişİP111 ij 
telefon irtibatı Londra vası- Je' tmı kurtarmıştır. : 
tasıyle temin olunmaktadır. .dJ 
Moskova ile Londra arasında Sovyet ge~eV 
doğru telefon hattı vardır. f Jı~ 
Muhabere Londradan Nev- rinin 88 ] l 

rıos" /. yorka ise telsiz telefon vası
tasıyle isal olunmaktadır. 

Birkaç ilk tecrübe müka-
lemesinden sonra Moskova -
Nevyork telefon hattı pek 
yakında umumun istifadesine 
açılacak ve bir az sonra da 
Moskova ile Amerikanın di-

Sovyet ticaret 1 Jef'f 
yıllar içinde ıııab5~eçeJJ l ~~ . 
de fazlalaşmıştır. •tb'I / ~ l i' 
Sovyetler birliğiııe 1 ııe~eJ ~~\ 
nan eşyanın beıııeP"etle .i ı. 1' 5ov' d'; ., ·~ tamamını ve ·ıeıs ~· J bıt 
dışarıya ihraç e.d~ i 5° ti 
nın da üçte bırıP ştıt· ( 'ı1·ıt ğer şehirleri aynı telsiz te- 10)1 t J. ~ ~ 

lefon hattı ile mükalemeler ticaret filosu taŞ 5ovfeb,r tti 

mümkin olacaktır. 

Evlerde mazot 
kullanılacak 

Belediyece sivrisinek mü
cadelesine devam edilmek
tedir. Köprü, Göztepe, Gü
zelyalı mıntakasındaki evle
rin hela ve havuzları kontro
la başlanmıştır. Mazot kul· 
lanmıyanlardan para cezası 
alınacaktır. 

Ayni zamanda Jif yı / 
1 
~ 11 

caret filosu ın~bt:.,ııat1 etil lı( ıı~ 
memleketler lııJJ .,,ıe~ {. ·'ti~. 
sında yabanc~ ~~1 dfıı~ ~ti~ 
ait eşya na~ıY01936 ı:ot1"~ ~-
nişle tm ektedır · 61 07 b•- ~~ 
ilk üç ayı içinde., 1~1f1~ ~~~t 
gemis 350 bin to t•~ 0~ ~~t 
memleket eş~aıı 115 5 ~~ \ ~ ~" 
1935 yılında ~se toıı ~l' ~1 bit 
gemisi 625 bın t•şııı' >d~~t 
memleket eşyası j~~91 ''\ 

ZENGiN OLMAK IS"rERSENIZ PiYANGO 
BILETLERINıZI MUTLAKA (~SAADET KİŞESİ ) nden alınız 

t'JO• '!' ' 
iSABET EDEN iKRAMiYELERi Çorakk•P!
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