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&ut~-----~~~~~~~~~~~~~-==::==========~===================-~~~~~~~_:_ ... 
illa un dünya Al- Vekiller he}reti çok mühim bir içtima yaptı 
~Yadan neden oo••oo-------------

41.;;:ç:?hiç 
1

Japonyadan harb gemile~ 
~~hh~d al- ri alacağımız söv/eniyor 

~ı ....___ nrmıyor. J 
illa~----
y nya Sovyct Rus-

~\ıa, Çekoslovakva 
'- llst J 

-------·---- ••OO•• -------------
Fransızlar bir Türk Alman ittifakından kor-

karak tezimize yanaşmak istiyorlar. 175 O T 0.yyare 
l(a ha Urya ve Belçi-

İstanbul 9 - Cumur baş· • • kanı Atati.:rkle görüşen Baş· : 
vekil İsmet İnönü derhal 

Sô}J kkında bir şey 
h ~isten1iyor 
l'tCl ,... Ankaraya dönmüştür. Başve-

llSa tela- kil sabahleyin saat onda Ha-

~ İngiltere silahlanmak için mil· 
yarla~ sarf etmeqe başladı 

Londra 9 (A.A) - Ana hususi tedbirler için yapılan 

lil d•• •• '- rıcıye vekaleti binasında 
uşmuş . in'ikad eden vckiiler heyeti 

ı. "·ı aıı·yette toplantısına riyasat etmiştir. 
~ Toplautı saat ondan öğleden 

t.. ter, k d l d ... ,,, • Almanya ile sonraya a ar saat arca e· 
t,ı ltasındak' .... 1•• vam etmiştir, Montrödeki 

1 "rı h ı puruz u d 
'il ali t k eJegas)·On heyetimize yeni 

' 1• e me ıçın ara 
kttdi1Yasetine devam et· talimat verildiği zannediliyor. 

Ce r. İstanbul 9 Fransız ga-
Çtııltrd 

• iırı e Lokarno misa· ztteleri Boğazlar meselesin -
~•ıtıı 1111 bulunan devlet· de lehimizde neşriyat yap-

~- s,,~~rlngiltere Alman- makta devam ediyorlar. Bir 
itte lı sormuştu. Bu gazete: "Yeni bir ITürk Al-

ttı'llliz birtcevab ah- man itifaln istenmiyorsa Tür-

i 

"~- de,ı' ~1 Lokarnoyu imza ki yenin istediği yerine geti-
.a ~ t erden fngiltere riJmelidir,, diyor. 1. İ 

l. '' B 1 ' Ankara 9 - Başbakanımız smet nönü'nün riyasetinde tenilen şekilde kabul ve im-· 
~ C e çika devlet ismet İnönü, İstanbuldan bu- acele bir toplantı yapmıştır. zası lazım geldiğini yazıyor. 

y enevrede görüş· istanbı.ıl 9 - Paristen bil-
e:..P•rak Lokarnocu raya gelmiş ve Vekillerle dirilıyor: Bu gazete Türkiyenin japon-

tlde hu ayın 15 inde meb'uslar tarafından karşı- Bir Fransız gazetes=; Tür-
1 

ya tezgahlarına i' i kruvazör, 
tıtını 1toplanmasını ka- lanmıştır. Başbakan buraya kiyenin ~lmanya tarafına 4 torpido muhribi ile 4 de-

~ ~lltt. .. ' •rdı Zecri tedbir- gelince Vekiller Heyeti, Ha- geçmemesı ıçın Bogazlar nizaltı gem· si ismarladığını 

~-.:·,~i~!~ly~:~~.=i~ ~..:=~::·~=~ 
~-.:~· 1••1Y•nın vazi· Boğazların ü ·~tünden tay· 
~~il ~tr11ıllı~dıkça suallere 

~ "de ~ e ten ve bunun d •k 
f,.d Roruş k · • • • t 

~~~t~ ~:::r~:;.:7 ,~::~:'. yare gecmemesını ıs e ı 
•ıı, I edbirle .•urmekte idi, , __ oo++oo · 

~~~·0 ;~:i.!'ı::d·~~=~~ lngilizlerle Fransızlar bu talebimizi müfrit 
·~k11~Uer:

011

... Almanya- buldular netı·cede memnu mıntakalar "l tırlllea· Cevap vermeği 
~I> ı ıne 

ı .\l "•1111 ortada bir h • J k b•J ki d• 'ttı"'•11y 1Y•caktır arıç o ara ı?eçe ı ece er ır 
t le •nın ik' ' ttj~ .tellin ,.. ı aydanLeri 1. .1. l l F •• 
~ .... lır11ı,. ~•ilerine cevabı ngı ız ere ransızlara karşı, 'Türk, Romen, Bulgar, Yunan 
~ '\il> •ının l hl 1 · 1 "'•1 • nı ası sebebi mura 1as arı ayni fi <İrdeler 
\11~tletin eae)elerinin ve lstanbul 9 (Özel) - Bo- liz ve Sovyet heyetleri hü· -----------
~'\h b'llrıı vaziyeti iyice ğazlar konferansının mahiyeti kfımetlerinden yeni vaziyet Mısır da 
~~6tler a~dan bir takım henüz tebellür etmiş değildir. etrafında talimat istemişler-
'-, lbtkte 'tına girmekten Bununla btraber Fransız na- dir. 
~~~llla11;~11laııdır. Bilhas- zırı Pol Bonkur bir uzlaşuıa Bu sabah fonferansın umu-

t ~ '' ' Avrupanının elde etmek için alakadar mi heyeti tekrar toplanmış 
,._.'hhut Ortasına ait kat'i deleğasyonlar üzerinde mü· ve harb esnasında ( Türkiye 

1
Yor. y ,:lhna girmek essir temayüller yapmağa bitaraf iken ) harb gemileri· 
So..u 4 1

6 
Sovyet Rus- başlamıştır. nin iloğazlardan geçmesi 

~il. ncüde - Delegasyon heyetile, İngi· meselesine aid olan 12 inci 
~~OF't ı~---------- madde de bir anlaşmaya 
tf ~ÔŞESI: vasıl olmak için yapılan 
~ l I{ ARA S J N DA 1 hususi müzakerelerin henüz 

-............:= •••• bir ı:etice vermedığini ve 

~ Muharriri: Şark Filozofu HiDA YET KEŞFİ oldukça güçlüğe tesadüf etti-

~~~ 44 ğini kaydetmiştir. 
• ~, .___ - - B '« - unun için bu sabahki 

~ llzlu ve ı·mıı·yazlı ~ı·rket- seJse müteakib maddelerin 
. ._ y tetkikile meşgul olmuştur. 

~, l~ n }ere d Türkiye muharib olduğu 
~ ~l~ ~ttind, . pa Y OS. takdirde kendisine boğazları 
•iı._ •e 1'-'•ı.11 0 

leıırat yapan 1 umranı ve gerek işlenmemiş kapamak salahiyetini veren 
"\ .a ttr L .erek -df ı · ~ "'tb tııı: lnilt mu e- arazı ve ormanları ve ma- 17 inci madde kabul edil-

\ ,.at ,.. terek işle-

1 

denleri için haiz oldukları miştir. 
"' "tan · -., . ~t llllar

1111 
ve lf ve nufuzları kollarak her çeşid Türkiye bitaraf olmakla 

\...~ti; '" alık Yıldıran ve imityazları alan ve bu yüz- beraber kendi emniyetini 
~:~• tirJce~r•ıı nüfuzlu den milyonlar sahibi olan ve herhangi bir tehlükeye ma· 
14:._ -~lllıalc ere paydoı (kavanin hususiye) ile idare ruz gördüğü takdirde ayni 
~' Zaıııanı fel- olunan bilumum fertler ve haktan istifade etmesine 

11'-lelc , ıirketlerin haiz oldukları im- mütaallik olan 18 inci madde 
etin gerek - Sonu 4 ünclide - - Arkuı 4 lincüde -

Kapitalisyonlardan 
kortuldu 

Nihayet Mısır da kapita· 
lisyon zencirinden ·kurtuldu. 
Mısır Maliye Nazırı mecliste
ki nutkunda, uzun zamandan 
beri Mısırlılarla İngiltere ara
sında müzakerelerin memnu
niyetine şayan bir netice 
verdiğini şöylemiştir. 

vatandaki tayyarelerin mik- sarfiyat 1252000 lira tahmin 
tarı donanma tayyareleri ha· edilmektedir. 
riç elınak iizere 1750 ye çı· Londra 9 (AA) - İnşası 
karılmıştır. Silah fabrikala· tasavvur edilen otuz beş bin 
rında yapılsce.k sıparışlar tonluk iki İngiliz ıuhlııını 
için kabul edilen muazzam Amerikalılar yakında inşa 
tahsisat 293,700 İngiliz Lira- edecekleri iki zrrhlıya onal-
~ına baliğ olmaktadır. Bu tışar pusluk top koysalar bile 
dört munzam tahsisat yekı'.i • on dörder pusluk toplarla 
nu ise 652,7000 liraya çık- mücehhez olacaktır. 
maktadır. Bu kararın saiki Uzak 

Bahriye bütçesine ilave şarkta kullanılacak zırbhJarla 
edilen tahsisat yekiinü Avrupada kullanılacak zırh-
11015000 liradır. Poroğram lılar arasında bir fark vücu-
ordunun bu boşluklarım dol- da getirecek olub İngilter~ 
durmaş ve tatbiki için tak- zırhlilardakı bı\yük toplar 
riben 5614000 lira sarfolu- çapını 14 pus olarak tesbit ... 
nacaktır. Habeş - İtalyan ve tahdid edilen maddeyi 
ihtilafı dolayisile alanmış olan kabule amadedir. ...................................................... 

EFE 
Yarın çıkıyor 

Dünya politikasını ve ken
di derdlerinizi en açık bir 

Bir aşk ve sev
da hikayesi ve: 

Dört seneden beri 
uyuyan bedbaht 

bir Kız 
Amerikanın Şikago şeh

rinde Patricie namında genç 
bir kız, dört yıldan beri 
devamlı bı .· uyk Jya dalmıt 
bulunuyor. Doktorların ifade
sine göre genç kızın bu ha
li bp aleminde görülmemiı 
bir hadise teşkil ediyor. 

Mis Patricie, 1932 yılında 
bu devamla uykaya daldığı 
zaman 26 yaşında bulunu-
-Sonu 4 üncü sayfada-

dil ile bağıran (Efe) yi yarın 
erkenden alınız, sonra gaze
tesiz kalırsınız .. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
Çamaltı tuz fabrikası ve 
diğer fabrikalarımız •• 

~· amaltı tuzlasında inşa edilen hıce sofra tuzu fabri-
1~1 kasının acılma töreni önümüzdeki hafta içinde inhi-

sarlar Vekili Ali Rana tarafından yapılacaktır. Pazar günü 
törenin yapılması kuvvetle muhtemeldik. Vekil İzmir seya
hatında İnhisarlar umum müdürü Milatla tuz işleri müdürli 
Cavid refakat edeceklerdir . 

Tuzlada, tören için bütün hazırlıklar ikmal edilmiştir. 
Fab.·ikanıo yanında yapılan çuval ve tuz dopolarının inşaab 
da ikmal olunmuştur . 

Bundan başka yurdun dört köşesinde memleketin hertllrlll 
ihtiyacını karşılayacak çeşid çeşid muazzam fabrikalar ku
ruyoruz. Bu fabrikalar bizi yabancı malinden kurtaracağı, 
kendi paramızın harice akmasına wani olacağı ve Tiirk 
işçisine iş vereceği için ne kadar iftihar etsek azdır. 

Halk fabrikanın bacası tüttük~e daha ziyade ıevioiyor. 
Butün bu fabrıkalarımızın harı) harıl isleyip bizi ecnebi ma
linden kurtardığı gün iktısadi kurtuluşumuzun bayram güntı 
olacaktır. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 



• 
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Aşk Gecesi 
• • 

-- iki lzmirli Gencin Romanı --

Şiddetli yağmurlar Aydın 
hava/isinde tahribatyaptı ÖOOOFraoooocnsızX>OOClhaş~"ekili 

- 14 - Yazan: EROL TEKiN k JıO 
Aydın (Özel) - Aydının gelen müthiş sel karşısında muştur. Blum ve ~ 

Nevin kollarını atarak genç adamı boynundan 
sardı Ya kendine çekti 

Kayacık köyü üstündeki Ak· ne yapacaklarını şaşırmışlar- HiLMi TÜKEL Leon Bluoı k• 
koz yaylasına yağan ve iki dır, nasılsa arpa, buğday 18 Temmüz 936 tarihli nameler aloı•i• 

Sonra tamamladı: Yanına yavaşça yaklaştı. 
- Ne yapacağız şimdi ? . Elini onun kıvrımlı saçları 

saat kadar süren çok şiddetli kızaklarına binerek kurtul- (İnci) gazetesi bu hususta Bu mektupları 1•11
0
,. 

yağmur o havalideki tarla mak hakıllarına gelebilmiş şu malumatı veriyor: gemen sepete atıY ti 
- Sen ne istiyorsun?, 
- Bilmiyorum. 
Es at uf ak bir dü§ün~eye 

daldı: 

- Kayığa binelim mi?. 
- Ne yapacağız?. 
- Biraz açılını. 
- Sonra? ... 
- Hava da güze). 
- Peki. 
KolkoJa yürüdüler. Esat 

banyoya gelerek kayıiın 
demire bağlı olan iplerini 
çözdn. Ve birden kayığa 
atladı. Bir ayağım sandala, 
diğer ayağmı ban oya daya· 
yarak elini Nevine uıattı: 

- Bir elinizi verin. 
Nevin elini genç sevgili

sinin avuçları içine bıraktı 

ve sonra kendini onun sert 
adaleli kollarına teslim elti. 
Esat bu taze vücudun damar· 
larında bıraktığı yakıcı ateşe 

güçlükle tahammül edebildi. 
Onu sandalın önüne oturttu. 
Nevin sordu: 

- Ya sen .... 
Esat gülümsedi: 
- Beni mi soruyorsun?. 
Ehemmiyetsiz bir şekilde 

omuzlarını silkti: 
- Küreklere geçeceğim. 
- Sonra .... 
- Sonra yanına gelirim. 
Küreklere bütün kuvvetiy· 

le asıldı. Tekne evveli sal
landı. ve birden yumuıak 
bir tüy kadar muntazam 
yüzünü rendeleyerek beyaz 
köpükçükler halinde kenar· 
lara f11lattı. 

Deniz bugün ne kadar da 
sakindi. ihtiraslı bir kadının 
durgun ve sönük bir bili 
gibi ... Kürekler mütemadiyen 
işliyor. Kayığın burnu suları 
bir bıçak gibi yarıyor ve 
arkada ufak bir iz bırakarak 
karanlıklara kayboluyor. Bu 
izler biraz sonra bir sarhoş 
gibi dönüyorlar, dönüyorlardı. 
Etrafında bir gırdap kendi· 
lerini halkala~·ordu. 

Nevin kayığın kenarına 
dayanmış düşünüyordü. Ara 
sıra hırçınlaşan rüzgar on un 
sarı kıvırcık saçlarını hırsla 
karıştırıyor, Esat gözlerini 
bir noktaya bırakmış daima 
küreklere asılıyordu. Geride 
evlerin gölgeden heykelleri 
gittikçe küçülüyor, ufalıyor 
ve nihayet bir nokta kada; 
kalarak gecenin karanlığın
da kaybolup gidiyordu. 

arasına soktu: 
- Nevin?. 

ve bahçe kıyılarını bozup ve bu sayede muhakkak bir Dünkü sayımızda dağlara Fakat Bluma .g:jo 
yerle bir etmiştir. Birçok ölümden kendilerini kurtara· düşen yağmurlardan Talaka- ferden bir tanesı . "' 

- Efendim. 
- Çok daldın. Yine n• 

ağakçları köklerinden kökle· bilmişlerdir. Mahsulat sular ne çaymın geldiğini yazmış· de nöbet bekleııt~!ııı• 
me suretile pek büyük za· altında kalmış ve zarar gör- tık. Kabaran suların Aydın çıkınca hemen Y 

düşünüyorsun?. 
- Hiç. 

rarlar ihdas etmiştir. Kaya· müştür. civarındaki Tepecik ve Çeş- !aşmış: 1o 
cık köyünden Mustafa Kara· Çok yaşlıların bile benze· tepe kiiylerinde bazı taraf- - Sulh için çal•!'. 

- Hiç olurmu?. Her hal· bıyık'ın üç buzağısını, Ke· rini görmediklerini iddia et· }arı istila ettiği ve ufak de- izin Yeriniz de eli.DiSI 
mikçi oğlu Mustafa Hacının tikleri bu deliden, boşanırca· fek zararlara sebebiyet ver- demiş. uıoı• de düşünülen bu mes'ut 

adam ben olsam gerek ... yeei keçi oğlağını da seller sına yağan yağmurdan Ay- diği öğrenilmiştir. Leon Blum .g~ııı 
alıp götürmüştür. dın içine bir damla düşme· Bundan başka bu yağmur- - Ben evlıY1 ıı~ Nevin hoş bir şekilde gü

lümsedi. Uzandığı yerden 
kollarını açarak genç adam• 
boynundan sardı ve kendine 
çekti: 

Emirdoğan çayına dökülen miş, hatta hava bile karar- ların Sultanhisar, Atca ve karım Cenevrede k ~st 
bu sular Umurlu köyü hava- mamıştır. Yalnız Emirdoğan Nazelliye :kadar olan dağ bedinde boşanma e~~ 
)isinde de ayni zararları daha çayına giden selin taşkını kısımlarına yağdığı ve bütün Bu iıini siz ban• l~ 
fazlasıyla yapmış hatta bir Aydınıu ortasından tabkhane derelerin taşarak ova kıs- Ve kadının e 

- Sende şöyle biraz uıan 
bakalım. 

yerde tarlada mısır darısı çayını çoğalmış, üzerinde nııoda ehemmiyetsiz zararlar öpmüş . 
çapalamakta olan papacılar olan değirmen bentlerini boz- yaptığı anlaşılmıştır. ••• ~~I 

FeUıket (elfıketbit Esat bir elini başına . da
yayarak tahtanın üzerine 
yattı. Biraz evvel bahçeden 
kopardığı menekşeyi Nevine 
uzattı: 

- Bak dedi nHıl.. 
Genç kız ç:çeği aldı. Par

makları arasınna bir kaç 
defa döndürdü. Kokladı: 

7 yaşında çocıık bir taşla 
annesini öldürmüş? .. 

Amsterdam'da alı>'°' 
otomobil altında k kale 
men hastaneye ef' 
K .. D 5 
azayı gore biti~ 

memuru telsizle ı• d•' 
.. k d haber 

sını aza an 
~~~~~~~~~~-··~~~~~~~~~~- ynr. b•' 

- Çok hoş. 

Bir saat sonra O,o 
i\ç kadın geliyor. 

11 
b. . 'k-bh karı 

Bütün Amerika zabıtasını işgal eden çocuk· 
- Gözlerin gibi... 

( Arkası var) 

Şikago dehşet ve hayret ı kim öldürmüştü? 
içinedir: Zabıta, mecburi olarak 

•• Yeni yaşında bir çocuğun yedi yaşındaki Cimiden şeb-
U ff b yalnız başına, bir taş parça· he etmiştir. 

• Ç a eş sile ve bir darbede . annesini Cinayet, ana ile yedi ya-

f mparatorU öldürdüğü hakkında kuvvetli şında çocuğu arasında vu-
bir şübhe ve zan vardır. kua gelmiştir. Kaktulün ma-

Habeş imparatoru Haile Meseleyi anlatalnn: dam oluşuna nazaren katil 
Selasiye, İmparator Menelik· Temmuzun birici günü de muhakkak Cimidir! 
in torunu Lij Yasuyu:tahtan yedi yaşlarında ve en temiz Fakat.. Yedi yaşında bir 
atmış ve onun yerine geç- elbisesini gimiş olan bir ço- çocuk... Böyle bir cinayeti 
mişti. Lij Ya.su ömrün un cuk Şikago polis merkezle- ikaa ve bahusus tek bir taş 
sonuna kadar mehpus yaşadı rinden birisine mkracaat darbesiyle annesini öldürme-
ve kısa bir zaman evvel sa· etmişve çok sakin bir belle: ğe muktedir olabilir mi ? 
rayının içinde ölü bulundu. - Çabuk bize geliniz ! Asıl dehşet ve hayret bu-
Lij Yasunun oğlu Fransıs Annemi kocaman bir Arab radan doğmaktadır. 
Somalisinde Fransızlardan öldürdü 1 Demiştir.. Bu çocok, annesini banyo 
aldığı küçük bir maaşla ya- Zabıta, bu küçük çocuğun dairesine yarı çıplak bir 
şıyordu. Haile Selisiyenin bukadar soğuk kanlılıkla halde nasıl getirebildi ? 
düşmanı olduğu halde İtalya söyledi bu sözlere ehemmi· Taşı nerden buldu ve nasıl 
Habec harbi sırasında vuku b' k h I 

y yet vermek istememiştir. ır uvvet ve me aret e an-
bulan birçok tekliflere rağ· Fakat çocuk : nesinin başına vurdu ve ka· 
men İt.aJyanlara iltihakı red· _ Size hakikati söyliyo· fa tasını parçalıyarak kadını 
detti. ltalyanlar harb başla- rum. Ben kocaman bir Ara- öldürdü? 
madan evvel bu genci kaçı· İ · d h ··h' 'h · bın annemi öldürdüğünü size şın a a mu ım cı eh 
rarak Eritreye götürmek ve haber veriyorum. Cinayeti var. Cinayet tam gece yarısı 
imparator ilin etmek iste- "] .. t" D k · gözlerimle gördüm! diye id· 0 muş ur. o tor muayenesı 
mişler, fakat genç adam bu- d' k 1 ve çocugy un ı'fadesı' bunu ıasını te rar amıştır. 
na da karşı gelmişti. Zabıta, çok vakın olan ço- kat'i olarak göstermektedir. 

Ancak babasının ölümün- H lb k' k h d cuğud evine gidince feci bir a u ı çocu i iseyi 
deo ve Haile Selasiyenin hakikatla karşılaşmıştır. Şika· sabağın dokuzunda zabıtaya 
sükutundan sonra Habeş gonun maruf, güzel ve şuh bildirmiştir. 
tahtının meşru varisi sıfatiyle kadınlardan olan Madam Bu korkunç veya çok gayri 
İmparator Üçüncü Menelik Florans Kastle'yi banyo dai- tabii çocuk 9 saat annesinin 
Unvanını aldı. d' d ı d rslnde ve kafa tası bir taşla cese ı yanın a nası ura-

Üçüncü Menelik de babası b'ld'? 
Lij Yasu gibi Müslümanları· ezilmiş bir halde yarı çıplak ı ~o.tkmadı mı? 
nının kendine müzaheret et- ve ölü olarak bulmuşJur ! 

F k t k t ·ı k' ? Çocukda müdhiş bir so-
meleri de beklenmektedir. 8 a ' 8 ı ım · 

Demek ki bugün Habeş Madam Kastle'nin mahal- ğuk kanlıhk vardır; ue an-
imparatoru vardır. Biri Haile lesinde polis amiri olan yüz- nesinin öldüğünden dolayı 

ayrı muhtelif şart ve şekiller 
altında tam on dafa sorğudan 
geçirmişlerdir. Fakat çocuğun 
on ifadeside birinci ifadesinin 
t . mamen aynidir! 

Maktul güzel kadının kom
şu ve iyi tamdıkları, Cimi'nin 
annesine karşı çok büyük 
bir nefret ve kin beslediğini 
söylemektedirler. 

Bu kadar harikulade bir 
cinayet hemen adliye tarih
rihlerinde yok gibidir. Butün 
Şikago halkı, bu korkunç 
çocukla meşğüldur. 

Bütün gazeteler bu çocuk· 
tan bahsetmektedirler. 

Doktorlar, bu çocuk üze· 
rinde veraset kanunu izlerini 
aramaktadırlar. 

Ve... Şikagonun en maruf 
şehir haydutlarından birisinin 
gayri meşru bir münasebetin 
mahsulü olduğunu iddia 
edenler de vardır! ----·-

za ıtın nı a 1'• 
ğunu söylüyorlar· n~ 
yapılıyor. ı<adııııo 

haklı. 'kte" 
Zabit iyileştı 

1 
birden fazla kadın • 
lanmak cürmünde:ir 
meye veriliyor, kOO' 
sene hapse oıab 

•** ııte 
İhtiyarlar ~te il' 

Oklahomda ufbtiyakr t•'f' 
B ıoe . 

tebi,, eçıldı. u yd 
yaşını geçenler k• beli 
Mektebin 900 ta!be tiY-' t 

M kt b. en ı r 
e e ın d dıt· 

besi 102 yaşın :O 01 
mekteplinin yaşıd sa 
dır. 300 talebe e 
geçkindir. . · ,yefİJ 

Bu mektsbın g k 
yarları eğleudire;; . 
maktır. Mesli .,d•~· 

75 Yaf1 • bir kadın, ktebe 4d 

çük oğlu ile oıe tır· ır 

Çe~mede okumağa başlaıtJlf 
'.ı' lik hatun: 

SÜDqercİlik - Yaşamağa 
dım 1 diyor. 

Çeşme - Sahillerimiz, ••* 
süngercilik cihetinden ol- • k~Ç ~ 
dukça zengin sayılan yerler- Sabıkahlaı k 1ısıJ 
dendir. Burada iki motör dolandırıcılı1 ( 
20-30 kadar da kayık Cmü· kulJauır}0

1

1,~~ı 
temadiyen faaliyettedir. Bu " 
sene istihsalatından 1500. Hırsızlığın v~ \',rd•'' 
2000 kilo kadar sünger ki- lığın da çeşidı fiJjll~ 
losu 10.25 liradan Yunanis- l zetelerde baz.an doı,ıı1,~ tana satılmıştır. dızcılık surerıle elle 

İ .. Jd ld ğını , hazan da g 11J",e nego e yı ı- ı' vaybabamcılık:.,111r•",.., -ı 
•k• k• • • okursunuz. B 1' 11•.,. f . 

Etraflarmı yalnız bir şey rım 1 1 ışıyı 1 duklarını anlatıP:oıa~ l 
O •• ldu·· rdu·· y • • bı1sı .. e cagı ıçın ... .il 

dolandarıcılıklat10 ~ 

Selisiye, biri üçüncü Menelik başı D,Brein sıkı bir tahki- bir teessür eseri göstermek 
çeviriyor: biri de İtalya kralı ! kat yapmış fakat. .. Cinayetin ne de "kocaman bir araba,, 

Gök ve denı' - ..... •-•• .-- nasıl ve kimin tarafından atfettiği cinayeti gözlerile 
İnegöl - Kazaya yağan yazıyoruz : lcı ı 

yağmur ve dolu karpuz ve ı Muslukçu~:\c,' Jı~'ı) 
kavun tarlalarıyle tütün lık, 3 Mantarc b•b'.,ı .,,'j 
mahsulü için çok zararlı cılık, 5 VaY 1'•1~"1 ti' 
olmuştu. Dızdızcılık, 1 9 1' 
Yağmur ve dolu arasında 8 Maoitacılıkı 

11
k· / 

düşen yıldırımlardan ikisi 10 Dolandı~1/', _j 
Hasan paşa köyünden Hasan -p-j 

oğlu Hüseyinle Y enicemüs- Sa tıJı~k.ı• .,.,~~~ 
limde orakta çalışmakta o- "' ., ., 1~J'~ 
lan ameleden Gümüşdereli Karantina !Jjfer ~ J 
Haşim oğlu Mustafaya isabet da Komser D• el~~ 
etmiş, ikisini de öldürmücz- bir evlik ars• 1 ·~ 

y 1 1ıtıt· ti' 
tür. Bunların yanlarında bu· fiatle satı ı .,,Ot':-, 
lunan iki arkadaşları da ~azetemiz bat t ,ti' · ac•• 

z .•.. 
Ve sularda titriyen Ay Bisiklet modası yapıldığını gösteren en küçük görmüş ve kendi ifadesince 

denize işlemeli bir pelerin Zecri tedbirler tatbike baş- bir iz bile bulamamıştır. baştan nihayete kakar cina-
örüyor.. !anınca Mussolini bir nutuk Evde cinayet gecesi mak- yetin şahidi olduğuna göre 

Nevin soruyor: ıöyledi ve dedi" ki; tul' madam ve yedi yaşındaki en küçük bir korku eseri 
- Esat daha gidecekmi- - Bundan sonra benzini oğlu Cimi'den başka hiç bir ifÖstermemektedir. 

yiz ?. bol bol harcetmeyiniz ! kimse yoktu. Akşamdan Zabıta cinayetin çocuk 
Gözleri bir yıldıza takıl- Bunun üzerine ltalyada sabahıo dokuzuna kadar tarafından ifa edildiği nok-

mış genç romancı güçlükle otomobillerin sayısı azaldı ve eve ne resmi, ne de gayri tasından tahkikatine devam 
cevap veriyor: bir gün nazır Ciano'nun kar- resmi hiç bir ziyaretci gel- etmektedir. 

- İstersen duralım.( dinal Fontenellenin bisikletle memiştir. Çocuk tekrar istintak edil-
- O lur. gezdikleri görüldü. Evin ne penceresi, ne miştir. İlk ifadesile ikinci 
Esat kürekleri ı.ıırakh, Şimdi de Rariste kadın kapısı zorlanmamıştır 1 ifadasi arasında zerrece fark 

Yerinden doğruldu. Sevgili- erken, bir çok tanınmış şah- Hatta ne bir ayak izi ne yoktur. 
sine baktı. O dalgın, denizin siyetlerin, prenş ve prenses- de şübheli bir barmak iıini Canileri söyletmekte maha-
üzerinde kırışan gölgelerin lerin bisikletle dolaştıkları bulamamıştır. reti büyük olan zabıta ve 

L---~~-o_y_un_ı_a_rı_yl_e~m_e~ıg=u_l_d_u_.~~~__..~ö_rü_l-"'üyormuı~ .. ~~~~~__.~___:x_~u~h~a=l=d~e?.:......:B~u:.....a~n~ze~l~k~a~ı ~ı~~A~d=J~i ~e:........:a~d~a~m~la~r~ı ..-...~·~ 
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« Elhamra ls13 
idaresinde Milli Kütüphane sineması ~ 

Bu gün .. 

·k i b ··yük film birden 1 
Sesi: • 

vgı 
İean Kiepoura - Martha Eggerth ve Avrupanın iki ~ 

meşhur komiği Paul Hörbiger - Paul Kemp )t 

2 - ·ç ·N ÖLDÜRDÜM ; 

• 
l 

Maney Karroll - Gary Grand 40 renk üzerine Kız markalı t( 
markalı "ARTı,, kumaş bo- ~ 

e Ç'I B k y k yası 15 kuruş .u 
' 1 ' uruşu , anı hiç bir şey bırakmaz. Cildi besler. Tabii güzellig" ini artırır. "' 

D 
Satış yeri DOKUZ EYLÜL 

Puhuliye 20 kuruştur. 
• epo: s. Ferit eczacı başı Şifa eczanesidir Baharat deposu Telefon 3882 +c 4,30 da Niğin öldürdün - 6 da Sevginin ses~_?,45 de it 
r------lllll!llmmlll!5iili!!ll:Z~!!!!E!IE:i:?:~CL'!l~~~::!ılll~~::ı::::::=IZ:2':ııii~~:::.:;:.=~~z::ı::':~~~~~-=:: ~~~~~~~~~~-~~if~~a"~ 

Doktor ~****~******t*1d:*****1t*)t***" 

M. ~ k• u : DOKTOR » Zengin kişesi 
• ı,JeV l ğUr ti A. Kemal Tonay i 

Dahili hastalıklar n1ütehassısı ~ Bakteriyolog ve bulaşık, salğın >+ 
Türk Hava Kurumu 

İ. Na On ~nyanın Hamburg üniversitesinde okumuş. Hastalarını f( hastalıklar mütehassısı » 
ah saat d~ ~uza kadar ve öğleden sonra birden +c Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın- ~ Zengin olmak istiyorsanız biç durmadan ( ZENelM 

KIŞESI) inden bir bilet alınız. Bu suretle hem yurdunu• 
ve hem de kendinize hizmet etmiş olursunuz. Müıterilere 
kolaylık olmak üzere güade on ve haftada elli kuruş tall
sitle bilet satılır. Zengin Ldşesi birçok. vatandaşlari ııen ... 
ıetmeğe karar vermiştir. 

:ıı geceleri dahi muayene ve tedavi eder. ~ da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den J+ 
Yenehanesi : Beyler skağı bay Memduhun labrotu- ~ akşam saat 6 ya kadar hastalarmı kabul eder. ~ 

k·~~ısında 36 numaralı muayenehanesinda. = Müracaat eden hastalara yapılması lizımgele.a sair +( 
h cıger, karaciğer, kan hastalıkları kansı:ılık, ıayiflik, ~ tablilit ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- 4H 
••talıkları, mide, barsak ve böbrek hastalıkları J 41( lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- )& 

'!JYon, otobüs ve otomobil 
ıblerinin nazarı dikkatine 

~tığınız kaynaklardan şikayet etn1eyiniz 

. - . . -· l h -
tt~r. lapaport tarafından büyük bir kıymetle Avrupa-
11 •rılnıiı olan ve " Goo Divear ,, usulile mücehhez 
k,~n sistem kaynak makinesini dükkanımıüa getirdik. 
a. .,, ... ak nıakinesile atelyemizde tamir edilen tayyare, 
,; otobüs, otomolil llstikleri belediye su hortumları 
.. ıç etb· 1 • k i oJ ıse erı ve avuçuktan mamul bil'umum eşya 
la arak yapılmaktadır. Atelyemizde yapılan kaynak-f::: Para iade edilir. 
•ı ını seven muhterem müşterilerimizin tecrübeleri 
İt1a~ı lcifid.ir. İsmetpaşa bulvarında ütücüler sokak No. 

ı IAstık kaynak atelyesi : Ali Uğur 

Yerli Türk .sanayi: mamulatı ___ _ 

asır sandalya 
~~ta Sandalya · -
,

11 
°Praklarında ) eti şen Çavdar 

tıar~~pılan ve yüzlerce ren :.-her 
'fn krırnızın yetiştirdiği yerli 
ta rr .. sanayi mamulatı hasır san 

tk . •gbet etmek memleketine 
, h~Çİaine ve sanatkarına yar
İçi~ınıet etmek demektir. 
t, Pantolon yırtmaz serbest 

)ti on seneye garanti haaır 
ere r '"b t d' . 

11 
1 i e e ınız. - _ 

'e Perakende ıatıı fsmetpaşa Bulvar Zinet garaj 
karşısında sandalyacı Muiz. 

4ydınlılar Okusun 
~'li Reklam değil bir hakikat 
~l~ Ye ve mısırcılıi'a ait ihtiyaçlarınızı en ucuz, 
: C •ldan•adan ala- caiını7. yer: 
~i llİ BulYarl No. 10 lakkal Hüsnü Tükel ve 
~ .. iik~I ticaretlaaaesidir. 

e itan ıey ltretir bir tecrübe ediniz ... 

~ sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 )t 
«~~~~~~~~~~~~~~+'l='P$~~~ 

içenler bilirler 
Neş'enizi, hayatınızın zevkini. sıhhatınızın 

daimi surette korunmasını ten1in edecek ancak 

Yüksel, Kabadavı ve Billur 
rakılarıdır. 

Adres: Hükumet caddesi "emeraltı karakol itti•alia .. 
ZENGiN KIŞESI 

~•a6 a~~ 6 16 6~ a~a Aaa• 
: Ressam - Dekoratör : 

~ Kadri Atama[ İ 
lstanbul ve Müiıih Güzel Sanatlar Akademilerindea E 

~~q:ı;ır.ııııı;ıı~ıı.;,ııııı~•P;ıtıı;ıı~:~~~~nP.;ıı-~.ı:ıı;ıırı.;ıııı;ıı:ı;ıı~ıı;ı::ı;u~~~~ mezun muallı'm ve Dekorasyon mutahasıııı 
lıı.ıdllW. lıJ;ııdtııldı:illU&lilııuıdlık;dl'~ ... ıııllıUdltıUdl llbdıl!IMı!~.uı:slı:..ııllılıdıl ıKııll!i;iıl!ııi;iılllhdıflıbdıl ııii&llıiMidiııidlf!;;.s~lııUiıl ıı.;;.. 
~ .... q F. 
~ Fenni sünnetciler t!L (i Fua,·da Yapbracağınız 
;tJ [t] w PAVYON INŞAATI 1 
:tl I+i 41 ,..._ DEKORASYON t 
S Çok senelerdenberi ~j ~ PLAN - RESİM i 
[•} İzmir ve mülhakat [+ @ ve bilumum tesisat kabul eder 
[•] vilayetlerinde küçiik r·~ ADRES - ELHAMRA SINEMASI ~ 
[•] kasabalara \arıncıya t•J il?:il:ıf'1J '11GJlf'1'11•tJI i~ • •••••••••• 
8 kadar yapmış olduğu , [+l 

111 

[•:l ıı kk ağrısız ve fenni sün- . [•j 
~ :-ıa 1 netlerde halkça şöh- \' t:J 
~!l ret kazanan meşhur sünnetçi üstad • ı~ııı 
ı;.ıı bay Hakkı Darcan Kestelli caddesin- Alı [•~ 
~~4 deki sünnet evini bu defa Emirler ~·~ 
t!i çarşısına nakletti. Bütün lzmir ve mülhakatının muhte- t!~ 
~ rem ve sayın halkına çocuklarını fenni ve ağrısız sün- ~ 

TERZi 

Mehmet Zeki 
l{emeraltında Hükümet karşJsında 

;~ net ettirmek istiyenlerin Emirler çarşısında sünnet evi- iij 
=il ne sünnet ettirmeleri kendilerinin ve çocuklarının seli- [+"'E ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!l!!!!!!~~~~~~-
i+j meli namına tavsiye olunur. Emirler çarşısı sünnetevi [+] 

_ .... 

[•l Bay Ali ve bay Hakkı Darcan m~ T. t d s t 1 k f k 
9"!· ill!!.'lll ... ;:;_ P'!'lllJl!·q~Jll!S~l"!'ıır.~p··~~l!!·u~:~q~~qP~ll'~tıı!"!ll~ll'!:'Q:~~ ıya ro a a ı ı u a ev 
.::~~~lı~~~ırıı-:ıık~~ıl:'"tıı~~I~~~~~~~~~~ ~h~ •. 

Koml.kler Karşıyakada vapur iskele-

VE 

Gazinocu-
ların ihtiyaçları 

olan sandalyaları ~~~~§~ 
Taşçılarda 21 No. fi 

sine yakın Gazi M. Kamal 

M
• b caddesi ittisalinde Namık 

, ÜS& akaSI Kemal sokağında 7 No. lu 
-Bay~.güldürÜcü -H;kkı. ile"' hane satılıktır. Talihler itti
K-:- Kemal önümüzdeki c~ salinde kunduracı bay Ha-

sa na müracaat edebilir. 
martesi günü akşamı ismet 
paşa bu lvarındaki tiyatroda 

karşı lıklı komik miisabakası 
yapacaklardır. San'atkar b.:iy 
Aziz ve bay Esad ile genç 
art istlerimizden b yan Tür
kan ve Zehra da müsabaka-
ya i ştirak edecel lerdir. 

{iralık hamam 
Kemeraltında Veysel çık.

mazında Veysel hamamı ki-
ralıktır, her şeyi mükem•el
dir. Duş yapmağada müıa
ıttır Vezir suyu vardır talip
lerin matbaamıza müracaatı. 

~~~~~~~ ~a~amsa 

i'f azarı Dikkat el 
m lzmir 6 ncı Arsıulusal Fuvarına. işti~ak 1 
~ edecek reklam sever pavyon sahıplerınc: 

Sandal ya 
~ Pavyonunuzun Boya, Yazı, Resim, Dekorasyon Ye CI 
~ Elektirik işlerini temiz, ve ucuz bir şekilde yaptırmak rt 

' ~ ayni zamanda menfaatmızı gözetmek istiyorsanız: H 
~ BALCILARDA NO: 1 2 1 de BOYA TiCARET 8 . .:-~~ · ""yapım evinde çok ı ' 

ehven fiatle satıl:--
~ maktadır. ~ ~ 

Toptan:ve perakente satış yapıldıiı gibi sipariı kabul edilir 

S EViNDE CAViT TÜMER, NiYAZi OZAN •• 8 
fi arkadaşlarına lütfen müracaat edersiniz... B 
saa~aaeaaa-sm-



Sahlf e 4 

Esld polis memurlarından 
akıl hastalığına müptela olan 
Kemal eski mahkeme önün· i 
d e Ömerağa hanı müsteciri
Ömeri tehdit etmiştir. Bunu 
haber a lan polis 264 numa
ra la Cemal Kemalıi tutmağa 
teşebbüs etmiş'le de ~Kemal 
bıçakla polise taarruı ve te· 
cavüzde bulunmuştur. Başka 
bir 11adiseye meydan verme
d en Kemal tutularak adliye· 
ye verilmiştir. · 

1 an 
hlükesi 

-~---oo---
-Baştarafı 1 incide-

ya ile ihtilafı olmadığını ve 
Avusturyanın istklaline riayet 
edeceğin i ve Çekoslovakya 
h01kkmda bir fikri bulunma
dığını 2çık olarak tanımak 
istemiyor. 

F ransa ise Sovyet Rusya 
ve Ç ekosslovakya ile yeni 
yaptığı ittifakların bozulması 
Avustuı yamn bir leşmesile 

gayet büyük bir Almanyanın 
vücuda gelmesi . endişe sile 

Rendeld gayri askeri mınta
kamn t anınmasına mukabil 
Almanyanm Sovy~t Rusyaya 
Çekoslovakya ve Avusturya 
hakkında teminat vermisini 
istiyor. Habeş meselesinden 
dolayı ltalyaya karşı alınan 
basmana vaziyet dolayısile 
bu büyük devletin ayni su
retle tazyik edilen Almanya 
ile uzl aşması ve birleşmesi 
ihtimallerini belirmiş olması 
Fransayı büsbütün telaşa 
düşürmüştür. 

1 Bir aşk ve sev-f 
da lıikayesi 

Vaziyet çok tehlikeli 
------------

Şu anda Avusturya hayatiyetini kaybetmiş 
! · bir halde kendini Almanva ve Italyanı~ 

kucağına atmış bulunuyor 
İstanbul 9 (Özel) - Dan

çig meselesi tehlikli bir sual 
işareti gibi bütün Avrupa 
efkarı umumiyesinı işgal et
mekte devam ediyor. 

Dançig'de yakında muh
tariyet ilan edileceği, Dançig 
ali komiserinin Almanyaya 
çağırılacağı bildirilmektedir. 

İtalya, bütün Avrupa işlerin
olduğu gibi bu işte de müta
leasını söylemiyecektir. 

En son haberler orta Av
rupada çok büyük değişik· 
likl .!r olduğunu Avusturyanın 
Almanyaya ilhakı için birinci 
adımın atılmış bulunduğunu 

bildiriyor. Şu anda Avusturya 
devleti hayatiyetini kaybet
miş bulunuyor. 

Bu küçük hükumet bir 
taraftan Almanya, diğer 

taraftan İtalya tarafından 
yutulmak tehlikesine maruz 

meydana çıkmıştır. 
Hamburg hanedanının ia

desine Almanya tarrfından 

muhalefet edilmiyecektir. Ma
amafih şimdilik bu mesele 
ileri surülmüş değildir. 

Bu uzlaşma merkezi Av-
kaldığı )!ibi umumi harpten rupada çok büyük alaka ile 
sonra Avusturya imparator-

karşılnnmıştır. 
luğu arazisini paylaşmış olan 
yeni devletlerin tehdidi de PJagda bu haberler tahak-
başlamıştır. kuk ettiği takdirde merkezi 

Bugün Almanya ile Avus· Avrupada yen! bir siyaset 
turya arasında bir uzlaşma icabedeceği kanaati vardır. 
elde edildiği anlaşılmıştır. Ve Avusturyanın Almanya 

Bütün tekziplere rağmen, ve İtalya ile Balkanlar ara-
18 Haz!randan itibaren bu sında bir göprü teşkil ede- j 
uzlaşmanın t~hakkuk ettiği cektir. • · ı 

Fransa ile Yunanistan 1 

i Sovy"et tezi tarafındadır 1 

ı Montrö 9 - Sovyetler zakere edeceklerdir. Sovyet tezi ise bilahis haı b 

1 birliği murahhası heyeti yeni İngiliz deleğesi İngiliz tezi- zamanında Boğazlardan ge-
bir tadil projesi vermiştir. ni izah eylemiştir. Bu tez çişin memnuiyeti prensinibi 
Murahhas hey.eti 16 n~i. mad- Boğa~la.r~an s~rbest geçiş teklif eylemekte ve hu veya 

• de, Sovyetlerın teklıfı ve prensıbını tekhf eylt'!mekte ••t k" f"l B y l d 
·1 · ·· -ı kt · l f k t T·· k" y T·· o e ı ı onun ogaz ar an ı en suru en no aı nazar arı a a ur ıyeye, eger ur· . . . . . 
hükumetlerine bildirmek için kiye kendi emniyetini tehlü- geçmesı ıçın Mılletler cemı-
ihtiraz kayitleri koymuşlar- kede görürse her hangi bir yeti konseyinin karar verme-
dır. Bu madde, murahhas muharib filonun geçişini sini istemektedir. 
heyetlerine lhükiimetlerinden menetmek kakkını verme- Pol Bonkur ve Politis Sov· 
talimat ·geldikten sonra mü· mektedir. yet tezini tutmuşlardır. 

Yahudi-Arab 
mücadelesi 

İngiliz donannıası İs
kenderiye önünde 

maneralar yapıyor 

00 - - - --------

Kahi re 9 (A.A) - Donan
ma ile tayyare kuvvetleri 
g eçen haftadanberi İskende
riye açıklarında müşterek 
manevralar yapmaktadırlar. 

Siyasi Ulahafil bu münasi-

Boğazlar 
Baştarafı 1 incide -

müzakere edilmiştir. Buna 
göre Türkiye şu takdirde 

' tehlükeyi mükaveleyi imza 

1 eden memleketlere ve mil
letler cemiyetine bildirecek-
tir. Bu son nokta üzerinde 
Japonyanın talebiyle konfe
rans kararını talik etmiştir. 

Sivil veya askeri hava se
finelerinin Boğazlar mınta
kasından geçmesi meselesi 
münakfa edilmiştir. Türk de
legasyonu b1.ı gibi hava sefi
nelerinin Boğazlar arazisinin 
ve kara sularının üzerinden 
uçmasının men'ini istemiştir. 
Fakat Fransız delegesi Paul 
Boncour ve İngiliz delegesi 
Lord Stanley bu talebin if
rad derecede olduğunu isbata 
çalışmışlardır. 

Neticede doktor Tevfik 
Rüştü Aras, hava sefinele
rine gerek tulani, gerekse 
arzani istkamette geçiş im
kanını verecek yeni bir metni 
konferansa tebliğ etmek ge
çişte hava sefineleri memnu 
mıntakalar üzerinden uçmı
yacaklardır. 

Konferans yen! metin ve-

meselesi 
: rilince bu maddeyi tekrar 1 

müzakere edecektir. 

betiJe geçen sene iskenderi
yede bir hava üssü barekesi 
ihdas için bir pilaa hazlrlan
mış olduğunu hatırlatmakta· 

1 
1 

l 

BOGAZLAR KOMiSYONU 

Bu sabah celsesi ayni 
zamPnda Boğazlar komisyo
nunun ilga veya muhafazası 

meselesiJe meşgul olmuştur. 

Türk hükümeti komisyanun 
ilgasını istemektedir. Romen, 

Bulgar ve Yunan delegeleri 
de Türk · delegasyonunun 
talebine müzaheret etmişler, 

Türkiyenin balen boğazlar 

komisyonu tarafından yapı-

lan vazifeyi bizzat yapabile
ceğini bildirmişlerdir. 

Bilakis lngiliz ve. Fransız 
delegeleri. mukavelenin tat· 
biki işine müdahale etmek
sizin, bunu kolaylaştıracak 

ve Türkiyenin vazifesini ha· 
fifleştireceği iddiasiyle ko
misyonun muhafazası lehinde 

bulunmuşlardır. Diğer bazı 
delegasyonlar, Türkiyenin 
bitaraf veya mukavelede im
zacı devletlerle teşriki me
saisini ait mutavassıt bir 
şekil teklif etmişlerdir. Bu 
mesele üzerinde de karar 
talik edilmiıtir. 

dırlar 

· Londra 9 (A.A) - Beş 
İngiliz askerlerinden mürek
kep bir devriye nolu dün 

ı Arablarla çarpışmı~tır. Arab
lar tarAfından yaralanmış 
olan İngilizlerin ölmüş oldu
ğu öğrenilmiştir. 

Avı ile bo2"u
şan adam 

Devrek, - Halkevi spor 
şubesinin avcılar kulübü bu 
haft ı belediye reisi Nuri 
Tarhanın riyaseti altında 

(Halil bey oğlu) dağlarına 
sürek avına çıkmış, iki ayı, 
üç domuz oldürmüştür.~Spor
culardan Hasan iki kurşunla 
öldüremediği ayının tecavü-
züne uğramış ve elindeki 
bırakıp paıularile ayı ile 
göğüs göğüse boğuşmuştur. 

Neticede on beş dakika·Jık 
boğuşmadan sonra Hasan 
biraz ağırca bileğınden hafif
ce göğsunden yaralanmışsa 
da yetişen arkadaıları bu 

----=-::.c---
-Baştarafı 1 ncide

yordu. lık altı ayda bu uyku 
gerek ailesin ve gerek ken· 
disini müşahede altında bu
lunduran doktorların naza~ 

rında hafif görünüyordu. 
Çünkü fgenç kız gözlerini 
açmaksızın kendisine soru
lan sualleri anlıyor ve hafif 
bir takım işaretlerle cevap 
veriyordu. 

Şikago bankalarından bi
<inde daktiloluk yapan bu 
genç kız, buf.garip uykuya 
dalmazdan bir kaç ay evvel 
seviştiği bir delikanlı ile ni
şanlanmıştı. Delikanlı, nişan· 

lısınıu bu anlaşılmaz hasta
lığını öğrenince o kadar de
rin bir yeise tutuldu ki, az
kaldı çildlracaktı. 

Geçenlerde Amerika ya 
giden meşhur Fransız dok
torlarından Kruşe, genç kı

zın bu vaziyeti ile alakadar 
olmuş ve sureti mahsusada 

hastayı uzuzn uzadiye mua
yene etmiştir. Genç kızın 

bu uykusu tababet aleminde 

1'~ ruşe hastalığı namile an
s efalit letarjiktir. Doktor 
Kruşe kendisile görüşen ga
zetacilere cemiştir ki: 

-"İlk defa klzı muayene 
ettiğim zaman ansafalit le
tarjik mi, yoksa isterik bir 
uyku olduğunu teşhis ede
memiştim. Kızın ana ve ba
basından hayatı ve geçirdiği 
hastalıkfar hakk"ında izahat 
istemedim. Bana düğünü 
yapılacağı gün genç kızın 

bu derin uykuya daldığını 
söylediler.-Düğünden bir gün 
evvel öte beri almak için 
gitmiş eve dönünce fazla 
yorulduğundan bahisle er- · 
kenden yatmış, yatış o ya
tış .. O gündenberi bir türlü 
uyanamadı. 

Ailesi ellle vücuduna do
kundukça kız bunları hisse
diyr, fakat gözlerini açamı
yor, başını da yastığından 
kaldıramlyor. genç luz göz
lerini bir türlü açmadan ağ-
1.ına konulan yemekleri ve 
meşrubatı yiyip içiyor. --...,.....00---

12 sakallı 
kadın 

Amerikada garip bir ha
dise olmuş ve Hansterf is
minde bir berber sakal yü
zünden 6 ay hapse mahkum 
olmuştur. 

Bu adamcık, bir müddet 
rahat etmek istemiş~ve dük
kanını üç çırağına bırakarak 
bir köye gitmiş. Avdetinde 
çirakrarının bütün alat ve 
edavdtını çaldıktan başka 12 
de müşterisini almışlardır. 

Bu 12 müşteri, sakallı 12 
kadın imiş. Bunların sakal 
ve sırrını ancak bu berber 
bilirmiş. Adamcık zab.taya 

çiraklarından şikayet eder
ken sakallı kadınların da 
mecburen, isim ve adr«!sleri· 
ni vermiş ve nihayet... Ka
dınların esrarını fahşettiği 
için kendisi de 6 aya mah· 
küm edilmişi. 

""' ... ... , .. .. ... .. 

ayıyı da öldürmüşlerdir. Ava 
giderken her türlü tthlike 
göz önünde bulunduruldğu 
için ihtiyaten alınan ilaçlar 
la Hasanın yarası sarılmış ve 
yaraları bir hafta içinde iyi 
olmuştur. 

Filozof 
köşesi ----00------

'd• Baştarafı 1 iaCl 
tiyazlarm lağv ve ref'i. 
kavanin umumiye ile 1 

leri zamanı gelmiş ,e 
. t' 1 geçmış ır... . 

Her ne sebebe ı:ııebll• 
sa olsun bir kısılll 
mes'ud ve bir kısıdl 
da esir ve ecir ver•. 
düşmesi ve düşürüldle~ 
vafık bir adalet dü 
Bazı zaruretlerin se\'k. 
ya bu zaruretleri suı 
mal ederek elde e 
servetlerin milletin biil1 
sarsıcı ve mükeJlefleri 
tıcı ve binnetice baıioe 
rip edici bir mahiyet • 
göze çarpmaktadır. r 

Bir zaman içi faydt 1 

cağı tasavvur olunun ~~e 
hüsnü niyetle yapıldıgı 
şılan bazı sanai müesses 
bahşedilen muafiyetle 

imtiyazlar müstesnıa il 
oldukları nüfuzları ku 

k b. k k. . . ke• ra tr aç ışının 

doldurduğu tahakkuk 
nüfuzlu imtiyazlı şirke 
zararları sabit olanları~ 
ına ve devletamüessese 

• b'll 
ve amme nefine kal 

1.d 
k . . . e ile ı 
avanıyeı u.numıy . 

1 . d . h'" ku· ıııetı erıne aır u 
ikinci bir adım daha • 

smı isteriz. . bıi 
Bu dediğimizın şa I 

temenni kabilinden ~ktl 
ğını ve halkımıııı 1 U 
ve sınai ve ticari yo 
uğradığı mania ve 1116 tı' 

h ·k·pıe yazıyor. Biz iı u 
bnimsiyen bir halk kil 

temsil ediyoruz. . . b 
Milleti istismar ıçıo 

meti vasıta ittihaz ek 

d.. .. 1• J]lCŞfU 
uşunen gayr 

tali değil !.. 
0 Şark filol ı 

HIDAYEİ t< 
--~ 
Miltonull 

Sa atı 
İngilizlerin JDeşbu;sill 

Mil ton kör idi. par 5' 
antikacisi bu şaiıiotıt· 
50 bin f anga satJDdŞ ı• 

Bu saat 1670 ~ 1• 
mahsuşada Miltun jçı~ti 
ve gör bir insana 5 

direcek şekildedir. 

Bi;-b;Jıiçı 
Boğuld~. 

fstanbul 9 - s:i~de 
deniz kazası netce d• dd 
ray burnu açıkl~rık•Yılı 
yüklü bulun n bır ~&Jlt 
rilmiş ve kayıkçı 
boyulmuştur. 

BugiiJJ 
Tayyared 

Sineınas•~,., 1 
t ,,fıll .. Harry Baur a ııll ,.. 

edilen Viklor Hu~o:re zO 
seri (sefiller) 2 e 
sım birden. ~ 
~;._;~--~~1et 

·ı ·ıı· fi~ 1 zmir Sicı ı tJ 
murlnğundan : fic•'et ~ 

Hanri Loboer polıto1 ,, 

vanile lzmirde J• sı 
'OP'"' n 

lusi bey cadd~5İo 1e' ~ 
marada her tiir p•., 
suller ihracatıo• Y~~~ 
ri Lohnerio lşbU u0" ~4 ' 
vanı Ticaret k•1~ ı~1., 
ı . ~ sı'ci ıo erme gore t 

•t 91e marasına kayı 
diği ilin ou11ur· 


