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b~ AL DURUM 

~terb• h · fllb • ır arp patlarsa silih 
na~k~törlerinin yüzü gülecek 

brı:a~ 11 •utund b' b' 1 ·1 b v İ&HL-_.• kadar ... • ır ır erı e oguşmak maksatile tepeden 
.,"...._.ı ka sılahlanan milletlerin bu doymak bilmez harp 
·~ rıııında UJ ı K "-•''lte kaldıv u~ ar urumunun ne kadar aciz bir 
J illi •la gını mısallerle anlatmıştım. Habeş harbinin 
ı:.:- 11111~1Y•n bu kurumun, bir Fransız-Alman, bir Rus 

La ltbı.. e11ıel harplarının da önüne geçemiyeceğini söy-

.._~riltered 

.-""llldaıa be ~~tulan bir istatistike göre, Büyük harbın 
~ kıa,,etJ u~~~e kadar lngilterenin ordu, donanma ve ha-
"1dır. 'lerı. ıçın sarf ettiği para mıktarı ( 2 ) milyar İngiliz 

•nı b' · 
d 

dır B ızım paramızla 1,240,000,000,000 lirayı bul-
a L_ • U nı"tb' ...,.can u ış rakamın hepsi harb malzemesi uğrun-

811 . ._. nııştır. 
hık 1

"
1 ·ı ~ •rı te,nıı.rar İngiliz lirasını diğer millet ere de aşağı 

L l'lı11da nıı edecek olursak, bugiln bütün diinyanın harb 
-.),.. ••rfetr - · ı ~ •nla ıgı para arın akla durgunluk vereceğini ko- . 

' liar~ız. Her millet, bu milyarları sarfederken: • 
~~tedir etıniyeceğim, kendimi müdafaa edeceğim! De-

llltkt~d~e bütün dünyada silah fabrikaları harıl harıl 
~· Lu t ~· Dün ve bu gün dünyaya harb tohumunu sa
~ lb6ıto .unıla.·ı besleyip büyüten de, imal ettikleri silah
~ S.tJ erı bulmak istiyen silib fabrikatörleridir. Bu gün 
~ı.caı:;•a, bu~u doğrudan doğruya silah fabrikatörleri 

tfeıadiJ 1~· Dunyada bir kızılca kıyamettir kopacak ve 
erın Yiizleri gülecektir. 

'"k -adınla dostunu ben vur-
t... dum, işte eetiriyorum 

Sde ha~dan bildiriliyor- 1 küf rede re beni döğmeğe 
-~11tr n. adın yüzünden başladı. Bu arada iıreriden 
oflb...... urperf · b' . 't .::"il-. ıcı ır cınayet Zekeriya adh bir adam ırık-

ıı.!. r. .,. 
~ D • tı, elinde bir bıçakla beni 

.. ece E ·ı· k b.:: 011ıuıu ;eg 1 arako- vurmaya çalıştı. Ben çok 
~ olan n 

1
.• yaralı bir fena bir vaziyette kalmış' ı n, 

·~ . e 1 bıçaklı bir cebimden çakımı çıkardım 
..... ltl11ıı1· 

be &en 1ı' ilk önce Lütfiyeyi hafifçe 
d ... de enı bu kadını göksünden yaraladım. sonra 
• "11a. tea~nun dostnnu vur· da Zekriyayı kolundan vur-
e •ak•,Yı 111 oluyorum demiş, dum. Bu sırada Zekeriya da 

cl .... Ş.. 16rdn~ı: anlatmıştır: bana bir bıçak havale etti. 
~ •cL 6 .. nuı yaralı ka- Fakat bu şiddetli darbe ba· 
-~... ltıtfiyedir. Benim na değil Lütfiyenin başına 
dt ftıı •lc1a11ı . . isabet etti. Zakeriya Lütfi 
~t etti ~çı.n de beni yeyi vurduğunu gorunce 
~ biiYGk ı.ıttım, Lütfiye kaçtı gitti. Ben de Lütfiyeyi 
· clı l hır odun( kar· sartladım. Tenha, karknbk, 
''dirı.ıe~ ~u odunu kafamv ıssız sokaklardan geçirerek 
) ()'t.da 

1~~edi. burvya getirdim. işte bü 
~P•Jor •rıey yoktu şaka gadar. 

'&at'll 0 f••ndını. Fakat o Lütfıye aldığı yaralardan 
.. a •111a . d' d' .... ın ır ı ve müteessiren ölmüştür. 

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

İSKELETLER 
KUYUSU 

Dün anın bütün dillerine 
terceme edilen ve heyecan 
arıyanlar ı çin sesli sessiz 
olarak sineması çekilen bu 
macera ve dehşet romanı 
e<PAZAR-rESlunden itiba
ren (Halkın Sesi) nde tefri-( il• • ' kaya başlanıyor. 

il.anı Hiç Bir Düşmanımız 
'· Yaşamıyacakbr!) 
~u_; k•b~I eden ve en mütbiı kuvvet ve teşkilitlara 
~lte11i11 ' .;ag111en dediğini yapan bu telhiş ve ölüm saçı.cı 
ı..: ttica ~ orkunç ve insanlara uykusunu kaçırtan tüyler 
)~~lai Iİ •7tıze1tlerini okuyanlar, bu kitabı terceme eden
'h..~da1a 111 ıye kadar bu derece merak verici insana he
~dılc~efes. ~ldırmıyacak kadar barıkulide maceralar 

rını •taraf edeceklerdir. 

ELETLER KUYUSU 

esi 
Sabib, Neıriyat Amiri ve 

Baımuharriri 

SIRRI SANLI 
idarehane: lzmirde Birinci 

Beyler Sokağında 

(Halkın Sesi) Matbaasında 
Basılmıttır SESiDiR 

Fransız planının Cenevrede yaptığı tesir 

Fransa Almanya ile müza 
kerenin kesilmesini istedi 

----------- -- 00 .. 00-------------
Bay Flanden (Sar) ın Fransızlar tarafından 

tekrar işgali haberini tekzib ediyor 
Çenevre 9 (Radyo) - Fransız dış baka

nı lngiliz diş bakanına gizli bir nota ver· 
miştir. Fransız nazırı Almanyanın Lokarno 
muahedesini tamamen reddettiği için Al
manya ile müzakerenin kesilmesini istemiş
tir. Şayet Almanya 19 Mart muhtarasım da 
reddederse İngilterenin yapmak vadinde 
bulunduğu taahütleri yapmasını istemiştır. 

FRANSIZ PLANININ CENEVREDE 
Y APLIGI TEYSIR 

Berlin 9 (Radyo) - 25 maddeli Fransız 
planı bura çevenlerini sükud hayale uğrat
mıştır. Almanyanın iddiasına göre bu plan 
faydalı tedbirler yerine köhne formüller 
ihtiva ediyor. 

ALMAN GAZETELELİ "BÖYLE ŞEY 
OLMAZ,, DİYOR! 

Bir kadın 
yüzünden bir 
evlat babasını 

öldürdü 

Berlin 9 (A.A) -Alman matbuatı, Fran · 
sız planım şiddetle tenkit ederek bunun 
Avrupada Fransız Egemonyasının tesisini 
istihdaf eylediğini yazmaktadır. Gazeteler 
Fransız muhtirasına hakim olan zihniyetin 
Fransız-Alman barışını kolaylaıtırak dere· 
cede havayı teskin edecek mahiyette olma
dığını ehemmiyetle kaydetmektedirler . 

İngiltere ötedenberi hava ve deniz kuvvet
le~ine ehemmiyet verirdi. Son zamanlarda 
kara kuvvetlerine büyük bir önem vermek-

Nevyorkta çok garip bir 
hadise olmuştur. Aylanyu 
ismini taşıyan bir barda 
genç ve güzel bir daıtız var· 
dır. Bu dansllıe Fit iıminde 
genç bir adam aıık olmuı· 
tur. Bu delikanlı bu kızı çıl· 
ğınca bir aıkla ıevmektedir. 

Fid garib bir teaadlfle bir 
gün bu genç ve güzel kadım 
yaşlı bir adtmla bir gazino
da baş başa görmiit ve bl· 
yük bir kıskançlık azabı 
duymağa başlamıtbr. Genç 
adam gözlerine inanmak iste 
memiş kadına doğru yi\ril• 
müş. kadın kendiaini ı&riln· 

te ve büyük bir teşkilat yapmaktadır 
Resimde İngiliz askerleri görülmektedir 

SARIN FRANKIZLAR TA
SıZLAR TARAFINDAN 
TEKRAR iŞGAL HABERİ 

YALANLANIYOR J 
Cenevre 9 (A.A) - Bay 

Flanden, eğer Almanya Ren
de tahkimat başlarsa Fran· 
sanın Sar havzasını yeniden 
isgalal edeceğine dair Dayil 
Te~raf gazetesinin kendisi· 
ne atfet'.iği beyanatı tekzip 
eylemiş ve ltalya - Habeş 
ihtilafında da İngiltere ile 
Fransa noktai nazarları ara· 
sındaki büyük ayrılığın de
vam ettiğini söylemiş ve 
Fransanın kanaatı, konsey 
rolünü bir müsahit olmaktan 

~ l"f 

ibaret kalması · merkezinde· FLANDEN 
dir, demiştir. ça çıkan İzvestiya gazetesinin 
ALMANLAR BU SÖZLERE bay HiHerin sözlerini tahlil 

ÇOK KIZMIŞLAR ederken: " Almanya, Fransa 
Berlin 9 (Radyo) - Rus· : ile İngilterenin ve Fransa ile 
000000000000000~ 

Bay Musolini açıkça meydan 
Okuyor 

Nevyork 9 (A.A) - Nevyork Times gazetesi Habeş 
harbinin Negüs orduları imhasiyle bitmesi lizım geldiğini 
söyliyen B. Musolininin bu beyanatından bahsederek MiJlet
ler cemiyetinin otoritesine bu kadar açıkç:ı meydan okuma
sına müsaade etmesi ölüm demektir, diyor. 

Büyük Birtanya sulh siyasetine bu derece meydan oku
masına müsaade edemez. Önümüzdeki aylarda Avrupanın 
bütün devlet adamları soğukkanlılıklarını ve kıyasetJerini 

kullanmağa mecbur olacaklardır. 

İngiltere Almanyaya sömür
ee mi verecek ? 

Londra 9 (Radyo) - lngiltenenin İngiliz Müstemlekele
rinden Almany~ya sömürge mi verecek sualine karşı iç ba· 
kan Con Simon süktitle cevab vermittir. Bu ıüküt Avam 
kamarasında karğaplığı mucib olmuıtur. 

ltalyanın aralarını açmak için 
elinden geleni yaptığı gibi 
bütün Avrupayı parçalamak 
için geceli gündüzlü çalış· 

makta olduğundan ona karşı 
şiddetli tedbirler almıştır. " ce: 

Mealinde ki makalesi on· 
ları çok kızdırmıştır. 

- Sus! .• Demi9tir. 
- Sonu 4 ilncllde -

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
~--------------0000----------------
Esnaflık madrabazlık 

deme), değildir. 
1-:W u sütunda bütün halkımızın, bu arada esnafların ela 
11.:JI bir çok haklarını ve arzulannı her hraatta mlldafaa 

ettik. Namuslu ve dürüst esnafımızın namını ve ıerefini kir· 
letecek bir hadiseden bahsedeceğiz. Bugiin bazı ıabcılar 
kolay para kazanmanın usulünü bulmuşlar. Dalevera yapa• 
rak masum fakir halkın cebinden beı on kuruş çekmeje 
yeltenmişler .. Bakın nasıl : 

Sabunlara talk, mermer tozu kabyorlar daha binbir hile 
yapıyorlar ve bu sabunları halka satıyorlar. Bu sabunlan 
alan biçare bizlerin, yüzlerimiz, ellerimiz çatlaklar içinde 
kalıyor, çamaşırlarımız bir iki defa yıkandıktan sonra param 
parça oluyor ... Efendiler, ayıbdır, günahtır. Ticarette, eı· 
nafhkta en büyük kir ve kazancın namus ve doirulak 
olduğunu bili öğrenemedik mi ? 

Umumi harb zamanında sabun buhranı yüzünden leke& 
humma ve saire gibi binbir hastalık türemif, bit ve sairo 
gı bi haşarat üremişti. Ne oluyoruz? Umumı harbde miyiz? 

Halkın birbir müşkilit içinde kazandığı beş on parama 
bu açık göz hilekarlar tarafından elinden alınmaıına Bele
diye neden manı olmıyor, Belediyenin vazifeleri meyanında 
magşuş malların kontrolu da var. 

Halkın doğrudan doğruya kesesini ve sıbbabnı alakadar 
eden bu . işte Belediyeyi dikkat ve bu bir iki hilekin da 
doğruluğa davet ediyoruz. 

Halk bunuu istemiyor. Çünkii: 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 



SahU• 2 ( HaDua Sul ) 

Y nnanistanda Beri tan ya 
LiberalJerle konıünist- ~1i1Jiınüdaf aa bakanı-

nın nutku 

10 Nisan_. 

:Kanlı Afrikad• 
Durum Hulasasi 

Osmanlı imparatorluğunun 
K lb• Ah d Yazan: A. FRANCIS 

lcr anlaşn1ası suya 
düştü 

Atina 9 - Havas ajansı 
bildiriyor: 

Londra 9 (Radyo) - Be
ritanya millimüdafası yeni 
bakanı Ser Zummı İmkiyi 
söylediği bir nutukta İngiliz 
hükumetinin, bugünkü siyasa
sını tasvip etmiş ve demiş
tir ki: 

Londra 9 - Royter ajaP: 
sına göre Habeşlerin AşaJI~ 
gölünde yaptıkları muk~ e 
taaruzun muvaffakıyetsiılikl .. 
neticelenmesi üzerine Hab

1
et 

a ıga ın a - 21 - Komünist partisi belediye 
seçimlerinden evvel Liberal
ların şefi Sofolis ile yaptığı 
anlaşmayı ilan etmiştir. 

dJ" ler Korama tarafındak . ., 
parator ordusuna iltihak;, 
çekilmişlerdir. Çekih.n. t" 
olan Habeş orduları irti~ 
larını mubafaz etmekte ır 

İngiliz casusu l\lalkarada casusluk ıçın 
Bir Run1 doktor buldu 

İngiliz casusu, Leyla ile ı 
doğrudan doğruya temastan 
korktuğu için bu suretle Al· 
man sefarethanesinde tanış
mağı daha muvafık bulmuştu. 

- Leyla, sizin için çok 
işe yarıyacaktır. Ve kendi
sine azami derecede emin 
olabilirsiniz.. Dedim. 

Bu suretle LeyJaoın Alman 
sefarethanesi hesabına git
mesine lüzum kalmadı ve 
benim yanımda tanıştılar. 

*** 
Ertesi gün sabahleyin saat 

1 O da Eczaneye uğradım, 
casusum da henüz eczaneye 
giriyordu; çıktıktan sonra 
ben de girdim, içinde tezke
re bulunan koyu renkli şişe
yi aldım; sefarethaneye git
tim. 

Şişeden çıkardığım tezke
rede: "Balık avı Cumartesi 
akşamı için hazırdır. Akşa· 
mın altısında iki balıkçı ka
yığı Arnavud köyde buluna
cak üç balıkçı ile siz bine
ceksiniz.,, Diye yazılı idi. 

Ayni tezkerede dinamit, 
fitil ve kapusüllerin de iıasıl 
kaçırıldığı izahediliyordu. 

Bu haberi alınca ilk işim 
Hakkıya telefon ederek 
balığa ne gün çıkacağımızı 
bildirmek oldu. Dört ağ 
atacağımız için isterse iki de 
yardımcı getirebileceğini de 
ilave ettim. 

Hakkı, her halde bir mak
sad ile olacak, bu balık avı
na çok hevesli görünüyordu. 
Ve oldukça mühim mevkili 
ve vazifesi nazik bir zabıta 
memuru olmasına rağmen, 

sanki her hangi bir zaman 
işsiz kalabilen bir adam gibi 
teklifimi hem itiraz etmeden 
kabul iki de yaıdımcı getire
ceğini vadetti. 

Bundan maksadım, Hak
kının iri ve şişman muavinini 
de beraber sürüklemek ve 
av iktizası onu Kuzkuncuk 
sahilinde bekletmek ~idi. Bu 
adamın, . . . Paşanın men
subu ve ihtilalcilerden oldu
ğunu Leyla bildirmişti. Böy
lece yapabilirsem, Hakkı be
ye emsalsiz b\r şekilde an
latmış olacaktım. 

Hakiki ismini zikretmedi-

ğim bu Hakkı bey, henüz 
sağdır ve lstanbuldadır; bu 
satırları okursa, o akşam 
ağlarımıza düşen en büyük 
balığın kendisi olduğu 

şimdi öğreceğtir. Eski zama· 
nın bu balık avının ne mak
sada hizmet ettiğini Hakkı 
beyin bilemediğine eminim. 

Bugün akşam üzeri İngiliz 
casusunu buldum ve: 

- Cumartesi akşamı balık 
avı behanesile dinamitleri 
nakledeceğiz. Polis amirle
rinden Hakkı bey de bizimle 
beraber olacok ve muavinle
rinden bir veya ikisini de 
getirecektir. Leyla, şişman 
ve iri polisi bulsun ve ken
disine Kuzguncukta bize ne 
suretle yardım edeceğini bil 
dirsin ! Dedim. 

- Pekala dedi. Fakat be
nimde bir işim var. Osmanlı 
ordusunun bir kısmı Malkara 
da toplanmıştır. Burada kul· 
lanmak üzere bir casusa ih
tiyacım var. Sizin teşkilattan 
bana birisini bir müddet için 
verirmisiniz ? 

- Tam vaktinde bir ta
leb, dedim. Malkaradan dün 
gelmiş bir doktorumuz var. 
Yeni tayin edilmiş. Fakat 
lstanbuldan ayrılmak istemi
yor; müşterilerini kaybetmek
ten ve asker arasındaki sari 

hastalıklardan çok korkuyor; 
bolca para ile bu doktordan 
istifade mümkün olabilir .. 

- Para ciheti kolay. Yal
nız işe yarasın .. Yeter. 

İngiliz casusundan ayrıl
dım. 

Tesadüf birbirini takib 
ediyordu. Ayni günün akşa
mı, doktor da geldi. 

Bu doktor da henüz ber
hayat tır; İstanbulda Fenerde 
bir muayenehanesi vardır 
Kendisine vaziyeti anlattım. 

Doktor paraya çok düş· 
kündü. İngiliz altınlarının 
parlaklığı, doktora her şeyi 
kabul ettirdi. 

Vakit geçmiş olduğundan 
aldığı paranın hakiki mikta
rını unuttum, fakat aldığı 
para beşyüz altından aşağı 
değildir. 

( Arkası var) 

~·-
Bir silah 
Fabrikası 
Yandı 

Surih 9 (Radyo)-lstefani 
ajansından: 

Surih civarında Erlikon 
mevkiindeki silah fabrikasın
da ateş çıkmıştır. Yangın 
şiddetli bir surette bir saat 
devam etmiştir. Zarar hak
kında henüz malumat alına
mamıştır. 

Bu anlaşmaya göre Libe
ral partisi Komünrst partisi
nin bazı maksatlarına yardım 
etmeği taahhüd etmiştir. 
Komünistler de Liberalleri 
parlementoda toplamağı de
ruhte etmişlerdi. Komünist
ler bu anlaşmayı bozdukla
rını ilan ettiler. Zira Liberal
ler Komünistlerle beraber 
işleyecek bir de hükumet 
partisi ile birleşmiye çahş

mektadırlar. 

Komünistlerin bu anlaş
mayı ifşa atmeleri bütün 
siyasal çevenlerde hayretle 
karşılaamıştır 

17 İtalyan uça
ğı düştü 

Amara 9 (Radyo) - Mar
tın otuzuncu günnü İtalyan 
uçaklarının Makallede11 kal
karak Habeş mevzilerinin 
her tarafına otuz yedi tay
yare ile yaptıkları umumi 
hava taruzunda tayyareler 
bazı yerlerde kum fırtınala
rına maruz kaldıklarında al
çaktan uçmuşlar ve bundan 
istifade eden Habeş topcusu 
tayyarelere top ateşi açmış

tır. On yedi tayyare sakat
lanmış ise de gene karağah
larına :dönebilmişlerdir. Üç 
pilot yaralanmıştır. 

Almanyanın Ren bölğesini 
askerleştirmesi Avıupadaki 
emniyet ve itimadı sarsmış

mıştır. Binaenaleyh ortalık 
düzelmek için cebir kullan
mak lazımdır. Alman teklif
lerini de dikatla inceleşdir· 
mek lazımdır. Nutkun sonun-
da sunları ilave etmiştir: 

Lokarno devletlerinin er
kanıharbiyelerinin lbir saat 
evvel işe başlamaları da 
lazımdır. 

Belgrad tale
besi arasında 
Kanlı çarpışmalar 
Sofya 9 - Havas Ajan

sından: 

Tıbfakültesi talebesinin bir 
grev ilan etmesi münasebe
tile talebi ile bazı partizan
lar arasında bir müsademe 
çıktı. Talebeden biri öldü. 
İkiside yaralandı. Talebeden 
i:ç kişide tevkif edildi. 

1000 
l{oınünist tevkif edildi 
Varşova 9 - Alman tel

graf ajansı veriyor: Komüniıt 
ocaklarının bozulması müna · 
sebelile bin kadar komünist 
tevkif edildi. Bunlardan üç 
yüzü Varşovadandır. 

•••••••••• .. ••••............................................................. ~ı-na"\'11<IJ11k 

fGözüMÜZE CARPAN YAZILAR! Hududunda 
: ' ı Bir hiğım patladı iki 
•••••••••••••••• .. •••••• .. •••••••••• .. ••0 •• .. •••••••••• .. •••••••••••••••••••• T 1 k 1 l İ~ hayat meskenler yapılmaktadır. hiyeti ve tahrik eseri olmak- ütün <aça çısı ö (Ü 

"$ ı Çocuklarının terbiyesine, sızın hükumet makamlarına Belgrad 9 (Özel) - İpek-
[ftıdHI umh~~iy.et Halk eğlence ve sporlarına kadar işçi müracaatları oluyor. ten bildirildiğine göre Ar-

ı..""m Parhsının sınıfçılık her şey düşünülmektedir. Biz en küçük atelyenin navudluk hududunun Kara-
hakkındaki esaslı prensipleri Bu müesseselerde sadece işlemeğe başladığı yerde tepe mevkiinde tütün kaçak-
ne olduğunu tekrar etmeğe bir vatandaşlık havası tenef· Cumuriyet Halk Partisinin çılarmın geçtiği esnada bir 
bile lüzum yoktur. Bu mem- füs olunur: Say Ae değerin halkçı telaakkilerinin derhal dinamitli lağım patlamış ve 
lekete ne kadar say unsu- vücud verdigv i tabii iyerarşi \[açakçılardan ikisi yerinde 

yerletib kökleştiğini görmek 
ru varsa, hepsi bizimdir; biz- dışında, hiç bir hak farkı kalmıştır. Onlar burada 120 
dendir: Hepsi halkçı devle· gözetilemez. Hükumetin doğ- arzu ederiz. Endüstri hayatı kilo tütün bırakmışlardır. 
tin yüksek adalet ve mura- rudan doğruya idare. ettiği, henüz inkişaf başlangıcında Gene ayni günde s lahlı tü-
kabesi altında korunmakta- veya hükumete yakın mües- iken işçi hayatının ne taraf- tün kaçakçıları Yakovica 
dır. seselerimizle ilgili olan bıi- tan gelirse gelsin bahsetti- mevkiinde hududa gelmişler, 

Devld fabrikalarını dola- yük küçük fabrikalarda va- ğimiz telakkilere aykırı şe- Yugoslavya tarafına geçmek 
şanlar, buralarda işçi haya- ziyet böyledir. Ancak diğer killer almasına dikkat etmek istemişlerse de hudud mu-
tının, rahat ve şerefli birer hususi teşebbüslerde bir lazımdır; tahiklere olduğu hafızlarile aralarında silah 
vatandaş hayatı nizamına takım kayıtsızlıklar olduğu- hadar haksızlıklara da mü- ateşi olmuş, bu esnada ka-
sokulmak için hiç bir gay- nu gösteren havadislere ga saade edemeyiz. çakçılardan Liri yaralı olarak 
retin esirgenmediğini gör- zetelerimizde sık tesadüf F.R. Altay kalmış ötekiler Arnavudluk 

ler. Jİ" 
İtalyanlar Gondar ime' .. 

leri tahkim ediyorlar ve k~• 
dilerinden bir günlük yo b•· geride bıraktıkları ve oıu kel 
fazaları için pek çok as ,U• 
işgal ettikleri ağırlıkla .. 
otomobillerini getirmek bll 
susunda yol yapmakta buJll" 
malı içahşıyorlar. .. 1 

Habeslerin iddiasına g~ .. 
İtalyanların bu muvaffa 
yelleri boğucu gazlar v~ r;:.. 
gın bom balarının sayesıD 

dir. 

Radyo ile ~ 
ateşlenen dinan1it btJ' 
yük bir binayı havaY9 

uçurdu YtJ" 
Nevyork 9 (Radyo)- bU" 

nayter pres Havanadan ·sJİ 
diriliyor: Kuban askeri gı O" 

istihbaratı tehHkeli .bi~ teSll 
rist grubu keşfetmıştır. .. 
grub büyük bir binayı b•:. 
ya uçurmuştur. Sabit ol~ .. 
tur ki suikasdcılar bu b•~ .. 
ya fenni bir surette 250 l;f'• 
logram dinamit koyınuf d" 

telsiz bir radyo istasY00it
nun dalgalarile bu din•~ ... l 
leri ateşlemişlerdir. ı\1; 
grup evvelce de böyle alll ol 
mi binalardan bir k•9 
patlattıkları sabit olmuştur·, 

İtalyan prens• 
Afrikay~ var~ 

Asmara 9 (Radyo) -
fa~i Ajansından : . f'İ" 

ltalyan prensi Marıya ur· 
yemonte Afrikaya varı:n•f 

111
• 

Kendine u Gönüllü basta 
kıcı 11 adı vermiştir. 

İtalyanlar ~ 
1. ·ı· 1 . ıasıf1' ngı ız ma \:anızn 

• • (1 
dokunmanıak ıçı 

çalışıyorlar. 
111

• 

Milano 9 Stefani AJ105 

dan: . lt,ı-
Heyeti vekile kararıle iJij 

yanın Habeşistandaki fo~,-
k . . t et ma anızmasına rıaye bil 

ği taahhüd ettiğinden ,dd 
cihete dikkat olunması 0 d~
kumandanlarına tamiı:n e 

mektedirler. Kendilerine etmeğe başladık. Grev ma- (UJus) içine kaçmışlardır. miştir. 
ca~--~~~----..:. ........ .-c .. -. .... .-.. ................. _-; .. ._..-~mm:..lımm~ .. ..;.~mı;mıli..-lıılll.ı...mm .................. _.~~td 

I• ZMJ• RLI• nefisle yürüyordu. Biraz Bu son ikramı kumar ha- lanlara otomobille evine git- ediyormuş gibi mantıki 
sonra bakaracıların malum nenin sabiLi yapıyordu. Onu sin diye verilirdi. İrfan evi- şekilde işliyordu: kt•"'-

81• R KIZ adamlarından birisine rasladı: kafi miktarda sarhoş gör- nin köşesine geldiği zaman - Bu para ile bu a rr•11 

- Neredeyiz bu akşam? memiş olacaktı. şoföre: ki z'yanları çıkarır, SO 
1 d•" 

SEVDi• M f Dedi. Masada 25 lira satılıyordu. - Dur ! Dedi.. da gene haberi oJıJJ• 
• - Sıra serviler de 37.. İrfan: Anahtarile kapıyı yavaşça çantasına koyarım. bed"" 

Aşk, lztırab, Heyecan Romanı İrfan yoluna devam edı' - B k t p ki Bu kadar para b~aY .. ,..,•" - an ooooo!.. aç ı. arma arının ucuna b' d k a ır ,.. .,,, 
yordu. Bu adamlardan biri- Diye haykırdı. Kazandı. basa basa yürüdü. Odaya ır a amın ıs b 11"1 

Yazan: SABAH Numara 66 

l(uınarhaneden döndü BüJendin çantasından 
80 lirayı aşırdı ve .. 

- Gece yarısı bu saatta 
nereye? 

-Bir arkadaşa söz vermiş
tim .. 

B tt .... 1 - u saa a ne sozu .. i 
- Doğrusunu isterseniz, 

Beyoğluna geçeceğim.. Şu 
para ile bir bakare oynıya
cqğım .. Birkaç yüz lira kaza
nıp döneceğim .. 

- Ya kayberersen ... 
Ccvab bile vermedi. Kapıyı 

çekti ve gitti .. 

Serseri koca çıkıp gittik
ten sonra biribirlerine bakış
tılar: 

-İyi ki paranın hepsini 
vermemişiz! dediler. 

İrfan Galatasarayda tram
vaydan indikten sonra Tak· 
sime doğru yürümeğe başla
dı. Caddeden geçenler eğer 
onun yürüyüşüne, gururuna 
dikkat edecek olsalardı cebin
de yüz lirası olduğunu der
hal anlardı. Büyük bir itimadı 

d sonra tekrar kuPlar 'e b1-
svianbe ·. aha rastladı ayni ce- 50 lirayı sürdü... Müthiş girdi. Belli idi ki birşey arı- dönüşü kimseyi hayredtt lıİıe-

şansı vardı. 400 lira kadar yordu.. k d ç · k" b ra ' "-
- Sıra serviler 37.. ra ma 1• iın u u 1''' kazandı. Konyaklar vızır vı- Bülendin çantasını görünce rin çoğu varını yoğun.o,. d6-
Polisin murakabesinden zır geliyordu. Herkes onun gözleri sevinçle parladı. Her bettikten sonra evlerı~"'i d' 

kurtulmak isti yen Bakaracı- gururunu ve kumarbazlıgv ını halde içinden yüz lira çıkan çan l'klerıll 1 -nerler, son mele ı ele e. 
lar her gece başka bir yer- okşıyor, o da, şunun bunun tada birkaç lira daha vardı.. alıp talile tekrar ınü~' ,1pı 
de toplanıyorlardı. Adamları önüne bir iki liralık fişler Büyük bir sür'atle çantayı lere başlardı. İrfan "a • 
vasıtasile de müşterilerine atıyordu.. açtı. şeyi yapmıştı. . . )ıı~fd 
bu gizli adresi veriyorlardı.. Saat üç olmuştu. İrfan İçinde 80 lira kadar bir Oyun iyiden ıyıY~ ıı•J!,. 

İrfan salona girince bütün bütün kazancını ve cebinde- para vardı, bir hırsız, bir mıştı. 20 lirada0; aşa.gı beri~11• gözler ona çevrildi .. Kumar- ki parasını kaybetmişti. Ku- yankesici bir dolandırıcı gibi çıkilmiyordu. Serserı diYofd 
1 

bazlar haykırdılar : marhane saaibi bu kabil fe- parayı cebine yerleştidi. Bir şansı çok yardım e rb'P 
- Neredesin, be İrfan.. laketzedelere karşı çok nazik yılan gibi sürüne sürüne indi. Sabaha karşı kuoıe. ,-!,ti 
- Gel gel şöyle yanıma davranırdı. Ayni nezaketi Kapıyı çekti ve otomobile dağılırken İrfan da E2o ~ti 

gel... İrfana gösterdi ve iki lira tekrar atladı. istif ediyordu. Tanı 
Aslandır vallahi.. verdi. Bu hırsızlığı yaparken ga- kazanmıştı. -1ıl) 
Bir konyak almaz mısın? Bu para, meteliksiz kalan- yet insani hislerle hareket ( Arkası 



Atelyemizde: 
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BUGÜN 

SİNEMADA Telefon 
2394 

=~ Büyük filın birden 

l .. Maceralar Kralı 
Buk Cones 2 l<ahramanhk - Fedakarlık - Filmi 

"Esir Melike - ~:;:~:i Musanın 
12 kısım büyük tarihi film 

~ 
[•l 
[•] 

B 
1 
1 
1 
1 

tı..,, . 3 • Çıulak Kadın 1 
Constans Remi tarafından temsil edilmiş bü· [t] 

öufftJ yük aşk filmi il 
LlYE: Büyükler 15 küçükler 10 kuruştur. ~ 

[•] 
~~~~~~~~~ 

Büyük 
Tübü 

15 
Kurnştur 

M. Depo S. Ferid Şifa 
Eczanesidir 

le*ltlt:1c:t:lc:lc:lc~:lc$c*!~~~*)fclt1ot*>f.1c1c.*" 

! DOKTOR a 
ti A. Kemal Tonay ~ 
U Bakteriyolog ve bulaşık, salğın ~ 
f( hastalıklar nılıtehassısı >+ 
t( Basmahane istasyonu karşısrndaki Dibek sokak ba~ 111- ~ 
+( da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den )+ 
iıC akşam saat 6 ya kadar baslalnrını kabul eder. )(= Müracaat eden hastalara yapılması lazımgelen sair 41< 
JJ tahlilat ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- « 
?\ •• +c lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks. muayene- )+ 
+( sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 )+ 
~ . ~ 

~ ~ ~~~~JLC ~~~'IC:!f:JıCl~~JtC~Jt:,.::\t~'ıCJıe~~~ » 
Hasan Basri el'bise fabrikası 
Mahlli müracaat fabrika şubesi Arasta karşısı Alia Paşa 

caddesi No. 31 Tele. 00000 

fo To -C be ·H· 
RE KLA \'1(\ ' 

H·f 

Bedeli Nakdi Efradına 
Askeri elbiselerinizi sağlam temiz ve ucuz olmak üzere 

ancak H vSAN BASRt elbise fabrikasına diktirebilirsiniz, 
Fiatlarımız son derece ucuzdur her halde ve mutlaka hiçbir 
müesseseye uğramadan birkerre fabrikamızı ziyaret meofa
tınız iktizasındandır. 

~~>t**~*~*~****~**~8k*~~~ 

Elhamra ls13 a 
İdaresinde Milli Kütüphane sineması ~ 

~ BUGÜN tt 
,, l\\~t'k " 
"~hb ı ada l , >+ •ı er· . 1 FiOO sincnıada birden g<>şteriln1ckte olan, üç 1af ta- )t 

1 
lstanbuJ,u koşturan nıeYsİnıin en göz kanıaştırıcı zaferi ~! 

l3rodvay Melodi 1936rl& 
~ 1-J>t 

~~ "'ll Sa )t 
~~ı~ n n1oda danslar - en yeni sarkılar - en meşhur orkestalar ıt 

tıceJi bir nıevzu - Hollivudun en güzel kadınları. gözler ve ~ 
kulaklar için hakiki bir ziyafet. )t >t 

~""'- - SEANS SA~·vvvvvv'·~"'-"-"'-"-"-'VVVV'v ff 
lfttınte Pazar saat 13 de başlar 

n 3, 5, 7, 9,15 de t 

~++-++~~~~~'Pltcd 

Fenni Arı kovanı sandığı· 
Dl görmek ve almak istiyen
ler Şirket bulvarında ısmet 
Paşa Bedesteninde 12 numa
ralı dükkana müracaat etme
leri ilin olnnur. 

Alman Doktor Aoostelin 
Son icadı olan Sıhhi Ağızlıkla 

Sigaranın nikotinini kamilen çe
ken Alman doktorlarından Profe· 
sör Doktor Apostelin sıhhi Ağız
lıkları umum Avrupada sigara 
içenleri memnun etmış ve rağbet 
kazanmıştır. 

Ağızlık üzerinde Doktor Apostetin imzası 
olmasına dikkat etmelidir. Toptan ve pera 

kende satış yeri NECiP SADIK 
Balcılar caddesi No. 156 Jzmir 

NECİP SADIK 
l\1ağazasında binbir çeşit eşya var 

Petro, Maks, fener, masa ve tavan lam
baları motosiklet bisiklet gramafon ve plik 
hediyelik eşyalar divar saatlan Necip Sa-
dık mağazasında bulabilirsiniz. 

~SE~~E~~~~t!l~ri~EE!iSSSE~ 
m TA vv ARE: TE1i~PN m 
E BU GuN · 1 ~ a A:n?a Bella, Jan Morad, JaAn Piyer A~o~t Ş~rl Vanel 
ri gıbı yüksek Fransız sanatkarlarının buyuk hır kudret 
~ ile temsil ettikleri şaheser film m 

1 Son Ucuş 1 
~ ' ~ 
~ Büyük bir aşk macarası, çok heyecanlı hava harbları 

E AYRICA: 
C!2 F O I{ S ( Dünya havadisleri) 

I
~ ( Türkçe sözlü ) 
~.~--_,=~~_,,,_ _____ _ 
• -( SEANS SAATLARI )-m Her gün 15 - 17 - 19 - 21,15. 
E Cumartesi 13 - 15 - TALEBEYE seansları 
t;1 Pazar 13 te ilive seanslar vardır. 
EmEESE~IEBE•Billl 
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Şarba yın teftişi 
Şarbay doktor Behçet Uz 

dün mühendislerle birlikte 
birlikte Kültür karkta yapıl
makta olan fnvar yerini 
teftiş etmiştir. 

Refik İnce 

--·---·----
Treııde suikasd 

13 ()Jü, 18 Yaralı 
Meksika 9 (Radyo) - Mek 

sikada Vekarmi ekspresine 
suikasd yapıldı. 13 ölü, 18 
yaralı vardır. 

( Halkm Seıl J 

Harbı kesmek için İtalyanın 
Sıkıştırılması isteniyor 

Cenevre 9 (Radyo) - İtalyanların Habeş harbında zehirli 
·gazlarla ortahğı zehirlediği ve hava bombardımanile ahaliyi 
öldürdüğü meselesi onüç ler komitesinde dün akşam ko· 
nuşulmuş ve tahkikat için biri Fransız, biri İngiliz ve biri 
İspanyol olmak üzere üç kişiden mürekkeb bir komisyon 
kurulmasına karar verilmiştir. 

Bay Eden bugüne kadar gelen bu babtaki raporları he· 
men bu komisyona tevdi etmiştir. Bu raporlar İtalyanların 
gazlı bombalarına ve öldurdü~leri ç?lu~ ~ocuğu~ mıkt~rına 
dair Ecnebiler tarafından tanzım edılmıştır. Aynı komısyon 
Habeşlerin ltalyan esirlerine mezalim yaptıklarından bahse· 
den İtalyan raporları dahi tetkik olunacaktır. 

Bay Eeden onüç ler komitesinden harbı bırakmak için 
İalyayı sıkıştıracak tedbirler ittihazını da istemiştir. 

Roma Yeni Bir Tehdit 
Savuruyor! 

Roma 9 (A.A)- · İyi haber alan mahfellerin söylediğine 
göre, zecri tedbirlerin şiddetlendirilmcsi derha~ siyasi mn· 
kabil tedbirlerle karşılanacaktır. Bu mahfeller ltalyanın si
yasi durumunu esasen değiştirdiğini ve icabederse Avustur-
ya ile daha sıkı surette teşriki mesaide tereddüt etmiye
ceğini, Avusturyanm tekrar siJahlanmasmın ise İtalyayı Al
manyadan ayıran engelleri son derece azaltacağını söyle~ 
mektedirler. · 

Habeşistan doğrudan doğruya 

İtalya ile anlaşamazmış! 
Cenevre 9 (A.A) - B. Eden bu sabah Habeşistan dele

gesi Mariam ile görüşmüştür. Habeş delegesi hükumetinin 
sulh müzakerelerine girmeğe amade olduğunu bildirmiş, 

Ancak İtalya ile münferit müzakerelerde bulunmıyacağını 
ve İtalyan delegesi ile yapılacak müzakerelerde 13 ler 
kmitesi reisi ile Milletler cemiyeti genel sekreteri de hazır 
bulunmasını istemiştir. 

Yugoslavyada mal bırakan
lara para yerine mal verilecek 

İtalyan tebli2i 
Roma 9 (Radyo)- 180 

numaralı tebliğ; Gondar 
bölgesinde aşiret başkanları 
mutavaate ~ve halk lehtar 
nümayişlerine devam ediyor, 

Tayyareler duşmanı takip 
için çok faaliyet göstermek
te ve yürüyüş halinde bazı 
İtalyan kollarına erzak ye· 
tiştirmektedirler. 

Fransanın 
PUınına karşı İngilte
re de bir sulh plfını 

hazırlıyacak 
Paris 9 (Radyo)- Londra 

hükumeti Avrupa barışını te
min için Fransız planına 

benziyen bir plan tertibi ile 
meşguldür. Ji'akat bu plan 
bu baft uluslar konseyine 
konacak olan Fransız planı 
umulan faydayı temin etme
diği takdirde gelecek hafta 
uluslar konseyine konacak-
tır. 

Avrupa 
Tehlikede 

Belgrad 9 (Radyo) -Dün
kü Progda gazetesinde bir 
baş makale çıktı. Bu maka
leye [İngiliz müstemlikeler 
nazırı bay Meri yazmıştır. 

Bu makaleye göre Fransa 
ile lngiltere arasındaki sami
miyet bir ihtilafa müncer 
olmuştur. Garbi Avrupanın 
en °büyük iki devleti arasın
daki bu ihtilaf devam eder
se sulha doğru yürümek is
tiyen Avrupanın ateşe uğra· 
maundan korkulmaktadır. 

Alman yadan 
~1ütehassıs gelecek 
İstanbul 9 (Özel)- Havuz

larla fabrikahrın ıslahı için 
Almanyadan bir mütehassıs 
celbi kararlaştırıldı. Müte
hassısa yılda 12000 lira ücret 
verilecektir. 

Nüfus yazımı 
Hazırlıkları 

Ankara 9 (Özel) - 937 
yılında .Aapılacak olan geniş 
nüfus yazımına aid kanun 
hususi bir komsiyonda tetkik 
ediliyor. Byni zamanda nü-
fus kütükler yenileıtirilecek
tir. 

Kederli haber 
İstanbul 10 (Özel) - Sü

bakanımız Kazım Özalpin 
burada anası ölmüştür. Ce
naze bugün törenle kaldın· 
lacaktır. 

Halkın Sesi - Sübakanı-
nın ve ailesinin bu kederin
den bizden hissse alır ve ta -
ziyet beyan ederiz. 

İtalya hep 
ihtiyatta 

Roma 9 (Radyo) - İtal
yan gazeteleri, Alman vak'a· 
sına büyük alaka göster
mekle beraber, Avrupanın 
Arsıulusal durumu karşısın

da ihtiyatlı duruyorlar. Ga· 
zetelerin ifadesine göre, zec
ri tedbirlerin hükmü dürduk
ca ve İtalyamn bir mütecaviz 
olduğuna dair Cenevre ka
rarı değişmedikce ftalya bu 
ihtiyatlı hareketinden ayrd
mıyacaktır. 

Flanden 
Elçin1izi kabul etti. 

Cenevre 9 (A.A) - B. 
FJanden bu sabah Türkiye
nin Paris elçisi B. Suad Da
vazıa görüşmüştür. 

Ha utman 
l\leselesi An1erika hii
kür11etine bir n1ilyon 
200 bin dolara nıal 

olnıuştur 
Nevyork 9 (Radyo) -Sti

fani ajansının öğrendiğine 
göre Hautmanın mahkum 
edilmesi ve idamın infazı 

Amerika hükumetine bir mil
yon 200 bin dolara mal ol
muştur. 

Almanlar 
B. Edenin Söyle,·inden 

l\1en1nun Değiller 
Berlin 9 (Radyo) - Alman 

umumi efkarı kondini mey
dana vermemekle beraber 
Alman hükumetinin İngiliz 
Dış bakanı bay Edenin "Eı
kanıharbiye reislerinin, Al
manlard:ın evvel, hazırlıkla
rının görmesi ,, husundaki 
mısrane söderinden memnun 
olmadığı görülmektedir. 

Türk, Yugoslav 
Anlaşnıasının Uzatıl

ması Yugoslavyada 
Nasıl Karşılandı? 

Belgrad 9 - 934 yılı Tem
muzunun üçüncü günü Tür-
1\ iye ile Yugoslavya arasında 
imzalanau ticaret muahede
sinin 936 yıh Temmuzunun 
yirmisine kadar uzatılması 
burada pek güzel karşılan
mıştır. Bununla beraber eski 
n1uahedede yiue bazı tadilat 
yapılmıştır. 

Tadilat A ve B fıkralala
rındadır. A fıkrası Türkiyeye 
serbest gi ~ecek şeylere, B 
fıkrası da Türkiyeyc girmesi 
kstanjene tabi şeylere aid
dir. 

Fransız ve Bel
çika elçilerinin 

)'eni teşebbüsü 
Londra 9 (Radyo) - Roy· 

ter Ajansından : 
Fransanın ve Belçikanın 

elçileri dış bakan Edeni ye· 
niden ziyaret etmişlerdir. Bu 
:ıiyaretin sebebi lngiltere hü· 
ki'ımetinin Fransa ve Belçika 
verdiği teminat mektubları
nın alındığını teyid etmek 
ve erkanı harbiye reislerinin 
bir saat evvel müzakereye 
girişmelerini istemektir. 

Sırplar 
Bulgaristan unu1n1i 

affını nasıl görüyorlar 
Sofya 9 - Paskalya mü

nasebetile yapılacak umumi 
aftan beş yüz kişinin istifa
de edeceği haberinin Belg
rad çevenlerinde iyi kar~ı
lanmadığı haber alınıyor. 
Belgradın endişesi hapisten 
çıkacak olanların bir çoğu
nun Makedonya ihtilal komi
tesi efradından olmasından 
ileri geliyor. Çünkü bu çı· 
kanlar gene uslu durmıyacak, 
Makedonya mukadderatile 
oyunlar icadına çalııacaktır. 

Bölge lik 
maçları 

Pazar günü deleğe lik 
maçlarına devam edecek İz
mirspor - Bornova, Demir· 
spor - Egespor ve Altay • 
Göztepe takımları karşılaşa
caklardır. Bu maçların en 
önemlisi Altay - Göztepe 
arasındaki son maçtır. 

Bugün toplanan futbol ku-
rulu bu haftanın poroğramını 
tesbit ederek hakemleri aşa· 
ğıdaki · şekilde seçmiştir. 

Alsancak alanında A ta· 
kımları: Saat 11 Demispor 
Şarkspor Eğe haki.m Sabri 
lzmispar, saat 13 lzmırspor 
Burnova hakem Fehmi Altay, 
saat 15 Altay- Göztepe ha
kem Esat K. S. K. 

Halkevi alanında B takım-
ları: Saat 9 Demirspo-Şark
spor hakem Ahmed Halke
vinden, saat 11\ 15 Göz tepe 
Altay hakem Kudreti Buca, 
saat 11,30 İzmirspor-Buca 
hakem Baha Altay. 

Halkevi okullarınki: 
Cumartesi günü Halkevin

de: 
Saat l 5,30 Tecim Jisesi • 

Karataş orta okulu ayni gün 
Lise - Buca ortası arasındaki 
lik maçı, Bucanın Bergama 
seyahatı!dolayısile geri bıra
kılmıştır. 

Halkevi sahasınduki lik 
hususi maçlar: 

Saat 30,20 den itibaren 
Hilal - Kahramanlar, hakem 
Değan, 9 Eyli'ıl • Devrimspor 
hakem Faruk, Kurultay - Te 
pecik Türk yurdu hakem 
Cahid. 

Son saatta Turanla kuv· 
vetli bir ekip arasında hu
susi bir maç yapılacaktır. 

Askerlik 
Şubesinden 
1- Konya Gedikli küçük 

zabit ihzari mektebine talebe 
kayıt ve kabuluna başlanmış 
ve Mayıs 936 sonuna kadar 
devam edecektir. 

2 - Doğumları 333 ve 334 
( askeri yoklamaları yapılma
mış ) olanlardan ve ilk oku
lun 3, 4, 5 inci sınıflarını 
bitirmiş olanlar ( köylü ço
cukları tercih edilecek ) alı
necuktır. 

3 - Kayıt ve kabul şart· 
ları 18, 19 yaşında olanlar. 

A - Mektep şahadetna

mesi ( tahsil gördüğü halde 
vesikası olmıyanlar imtihanla 
alınır.) 

B - Kendisinin ve aile
sinin suişühret sahibi olma· 
dıklarına dair mahalli hüku
metten alınacak fotograflı 
hüsnühal kağıdı. 

C - Bir seneyi geçmt· 
miş aşı kağıdı. 

D - F otograflı nüfus cüz
danı. 

E - Gedikli küçük zabit 
hazırlama mektebine girmek 
istediklerine dair pullu istida. 

H - istekli 18 yaşını bi
tirmiş ise kendisinden, bitir
memiş ise kendisinden ve 

velişinden a lınacak taahhüd 
senedi. 

F -Talebenin velisinin 
kim olacağı. 

K -Sıhhat raporu heyeti 
sıhhiyeden. 

1 - iki adet vesika fo. 
toğrafı. 

4- İsteklilerded kayıt ve 
kabul şartlatını taşıyanların 
İzmir askerlik şubesine he· 
men müracaat eylemeleri 
ilin olunur. 

I Bir milyon Jll" 
I Dolar kıy 
tinde bir k ~ 

Nevyorkta her gllO 
bir garibe çıkar. • 
Lenan Palmer mabkedl 
zurunda şu beyanatt• 
lunmuştur: 

0 - Benim kocaın, Y 
1
., 

hesab bir milyon do,. 
ğerindedir. Ne aı. 
fazla. Ben bu paraY• 
lardan isterim. 

1 Bir kaç ay evve J 
Palmerin kocası g8S il' 
genç bayan Vilyaııı. 
nışmış, ikisi de se~ 
Adam evini ihmale .

0 • 1 
günün birinde Mistrı• 

• b11 
bir mektub geçmış, k' 
tubu gönderen ra : 
Mektub şu yolda .~j~d• 

"Ruhum, bu gun ·6' 
ni mesud ettin. Se'lı1 

. kkOr na hın kere teşe .,o 
rim. Ben seni asla 
yacağım,,. et', 

Bu vesika mahkedl 
raz edildi. Mistrisin 

1 

da muekkilesiniP kO 
' ' b0 ınilyoP kıymetının ır t 

olduğunu da is~at : 
Rakibe Bayan ılk 
k v • • b' ın'ılyoıı 
aptıgı ıçın ır 

ra mahkum olmuştur· t' 
Muahedele 
riayetki~ 
Sof ya 9 - Slov r: 

Avusturyanın asker 1 

lesinden bahseden. t 
kalesinde Bulgar•• 

b. b' b Avustuıya gi ı ır b• 
bulunmasından şiiP 
komşularına hitaben 

söyliyor : e ' 
" Biz muahedeler 

karız. Komşularını•' 
da bulunmasınlar '' Jı 

Sırplar ali t 
dar ol'!!! 

Sofya 9 - KoınU JıO 
baaları şefi sabık d'f' 
saylavı Dimitrofun kı ~ 
tarafından 12 buçu p1t' 
se ve 300 bin le'la ,1.,1 

zasına mahkuın o~ııı• Jıl 
1 . l'"ka ıle gazete rı a a .. kil 

mektedirler. çundede"t 
ristanı rahatsız e 

1
17" 

k ... t·n se 
vetli omunıs ı d• 
lunması Yugosla"Y',jt 
den halii kalırı 1Y 8' 

idf ransaııııl, 
Cömertl~~ı 
Lsndra 9 (RadY0 ,,..o' 

YI ..,. Je' 
sanın Avusturya d'i''"" 
ye riayet etıne 1 eıt' 

t eldi layı protes o g 
behseden lngiliıriİoİ 
F ransanın cömert 

1 

yorlar. ~ 

Bir kS .. ~' 11 . .,, t' 
- Baştaraf ı 1 

1 "i'f' 
Delikanlı bu ~· ~ 

d ı:ııı'' I bammül e eme jiP 1 yanındaki erke ,,,_. • 
birden bire sald~~ ol~ı' 
sen iyi bir boksor clıY~ 
adam, bu yaşh "f'_ 
rasma burasın• ffJıttı'' 
savurmağa başla g~~ 
leri dönmüş olan b' 
patlattığı adaoıın b•~ 
duğunu görün';,cle • .; 
dona kalmış, Y b•"'"' 
altında inlixen bit 

d 11e 
hal kal ırnııŞ ,. : 1 
oturttuktan 50~' ,ff't 

B b benı · 
- a a se~ J 

!erim karardı. ·ttti' 
madım. Ve bun~ 1 

mezdim deıııiıtıf• 


