
lerin vaziyet almalarına ka
dar beklemek mecburiyetin
de kalacaktır. 

POL BONKUR; 
Umumi içtmalara Pazartesi 

günü yeniden başlanacakbr. 
Fransız murahhası Poll 

Bon\mr, Rus murahhası Lit
vinof ve Stanley ile müla
katlar yaptıktan sonra bu 
gün öğleğin Parise hareket 
etmiştir. 

Stanley f ngiliz 
nin gerek yakan 
rek diğer başka 

hükumeti· 
şarkta ge
taraflarda 

mıntakavi paktlar imza e
denlerin irtibatı serbestisini 
kat'iyen menetmek niyetinde 
olmadığından Pol Bonkur'u 
mafiimattar etmiştir. Öğre
nild ğine göre İngilterenin 
muhalefeti muhtemel surette 
bilhassa şimal Sovyet filo
suna boğazlardan serbest 
geçiş vermekten imtina key 
fiyetinde toplanmaktadır. 

Fransanın ve İngilterenin 
boğazlarr komisy.onu: mesele-: 
sinde ittihaz ettikleri müş-
terek . hattı[hareket umumi 

Efe bue-ün.çıktı 
her yerde 100 
paradırokuyun 

Sahih, · Neşriyat Amiri ve 
Başmuharriri 

SIRRI SANLI 

idarehane: İzmirde Birinci 
Beyler Sokağında 

(Halkın Sesi) Matbaasında 
Basılmışbr 

Geçmiyen yazı geri verilmez 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
Kuduz tehlikesinin önüne 

geçilmelidir 
lllu•üJ.qlH ünkü gazeteler yazıyordu. Biz de yazdık: Civar kaza· 
H ... dU lardan son gnülerde kuduz tedavisi için izmire 

gelenlerin miktarı artmıştır. Bahribabadaki liman ve şehir 
Bakteryoloji müessesesindeki kuduz tedavi yurdunda ayak 
tedavisi suretile günde 60-80 kişi müracaat etmekte ve te· 
davi edilmektedir. 

Bu havadis civar vilayet ve mülhakatında kuduzun tehli
keli bir vaziyet aldığı, hatta kuduz salğını bulunduğu kana
atini uyandırdı. Eğer havadiste bir yanlışlık yoksa günde 
60-80 müracaat hiç te küçük görülmeyecek bir rakamdır. 
Hastaların bu kadar artmasının sebebi, soiı zamanlarda sı
cakların birdenbire artması ve bu vaziyetin kuduzu çoğalt
mış iddiasıdır. 

Vaziyet ciddi bir tehlike teşkil etmektedir. Şehirde, mül· 
hakatta ve köylerde ciddi şekilde köpek ve kuduz müca
delesine geçilmelidir. Halkın sıhhatı her şeyin üstündedir. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

l 
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- 15 - Yazan: EROL TEKiN 
Sana kalbimden başka bir şey veremem 

sevgilim ... 
Nevinin yüzü pembe bir 

şekil aldı. Başını önüne eğdi. 
Esat onun ateş gibi kızaran 
yanağmı gülerek okşadı: 

- Sahi Nevin dedi. Göz
lerinin rengi tıpkı bu çiçek 
gibi .. 

ve bütünledi: 
- Parlak ve canlı .. 
Yutkunda. Sözleri acaba 

bu sevimli kız üzerinde ne
ler husule getirmişti. Bunu 
anlamak için yüzüne baktı: 

- Nevin dedi. Müsaade 
edermisin gözlerine bir defa 
doya doya bakayım. 

Cevap vermedi. Eaat bun
dan cesaret aldı. Elleriyle 
onun Ay ışığında kızıla dö
nen saçlarını avuç]adı. Ba
şını yukarıya kaldırdı. Göz
lerini onun gözlerinde daki
kalarca tuttu. 

Birden bağırdı: 
- Gözlerde bpkı sahibi 

• gibi çok hırçın .. 
Bir daha dikkatJı dikkath 

baktı: 

- Anlamıyorum dedi. 
Bir dakika evvel menekşe 
rengi zannettiğim bu gözler 
şimdi simsiyah.. Korkunç 
karanlık uçurumlar gibi.. Fa
kat bak işte açılıyor .. Niha
yet yeşil bir renk aldı. 

Nevinin saçlarını avuçları 
içinde sıkarak sözünü bitirdi: 

- Kuzum Nevin böyle 
karışık neler düşünüyorsu?. 
Gözlerin bile yerinde rahat 
duramıyor. 

Genç kız boynunu büktü: 
- Seni .• 
Esat vücudanda bir feyin 

ürperdiğini hissetti Dudak
ları gayri ihtiyari onun göz
lerine gitti. 

Yavaşça öptü: 
- Esat. 
- Ne var yavrum?. 
- Başım ağrıyor. 
- Hastamısın?. 
- Bilmiyorum. 
- Kayığa binmeden evel 

yine ağrıyormuydu?. 
- Galiba .. 
Esat elleriyle Nevinin ba

şmı yokladı: 

- Ehemmiyetsiz dedi. 
Biraz ateşin var. Geriye dö
nelim mi?. 

-- Hayır. 

- istersen dizime uzan .. 
Peki. 
Nevin başını genç adamın 

dizine dayadı. Gözlerini ağır 
ağır kapadı. 

Esat: 

- Nevin diyordu. Çok 
mes'udum. Gece göz kapak
larım altında sevimli bir ha
yali taşımaktan o kadar bah 
tiyarım ki.. Bütün bunları 
sana borçluyum Nevin. Nasıl 
ödeyeceğimi ( düşünüyorum. 
f şte o zaman bana verdiğin 
saadet önünde aczimi bir 
daha amayorum. 

Biraz .sdstu: 
- Saua_kalbiiiiden başka 

bir şey · reremem sevgilim. 
işte onun aynasını ortaya 
atmış ohıyorum: Bilmem ka
bul edecek misin?. 

Uyuyor ıflbi ıakia ve ses
siz başını Endın diıme da
yamış olan tat b&den ye· 

rinden oynadı: 
- Yine bir roman mı ya-

zacaksın?. · 
- Evet. 
- Ohf.. Öyle seviyorum, 

öyle seviyorum ki Esat .. 
- Yazmamı mı istıyordun ?. 
- Hem de çok fazla. 
- Peki yazacağım. Fakat 

bir şartım var. 
- Ne o ... 
- Ben yazarken sen ba-

kacak ve yanlışları düzelte
ceksin. 

- Nasıl olu ben bir şey 
bilmiyorum ki.. 

- Hiç bilmez olurmusun .. 
Bütün bunlan yazd1ran sen 
değil misin?. 

liirkaç dakika sessiz dur· 
dular. Sükutu Esat bozdu: 

- Nevin dedi. Ne olur 
bana bir şarkı söyle .. 

Yüzü koyun yere uzanmış
lardı. Genç kız mırıldandı: 

- BiJmiyorum ki .. 
- Peki öyleyse.. Bilme-

diklerincen birini söyle .. - ..... 
- Kuzum Nevin Hani 

sen onu piyanoda. daima 
çalıyorsun. O şarkıyı söyle
sene .. 

- "Yıldızlar Ağlarken,, 
bu mu?. 

- Evet. 
- O kadar çok mu arzu 

ediyorsun?. 
- Evet. 
Nevin düşündü. Sonra ha

fif bir sesle şarkıyı söyleme
ğe başladı: 

" " ... Ne olur sevgilim bu 
gece 

Bırak dudaklarında gizlice 
Yıldızlar ağlarken 
Acıyla kıvranayım 

Bağnm açık haykırayım ... " 
Esat bu sese dalarak göz-

lerini yarım kapadr. Muhay
yilesi bütün kuvvetiyle işle
yordu. Orada bütün hayaller 
en gizli noktalarına kadar 
ob.ı göstererek resmi geçit 
yapıyorlardı 

Birden neş'eyle yerinden 
oynadı. Nevini omuzlarından 
s a rstı: 

- Buldum dedi buldum. 
Romanıma güzel tam bir 
isim .. 

"Karanhklarda şarkılar ... ,, 
- Çok güzel. Nereden 

aklına geldi bu Esat .. 
- Basit .. Biraz evel şarkı 

söylemiyormuydun .. Oradan .. 
- Esat .. 

( Arkası var) 

~·-
İneiltere . .. 

ile ticari n1ünasebeti-
ıniz ko1avlaşıvor 

ol ., 

Vekiller Heyeti İngiltere 
ile aramızdaki ticari müna
sebatın inkişafı iiçin bir ka
rarname neşretmiştia. Şimdi· 
ye kadar memleketimize ln
giltereden ithalat yapılalil· 
mesi için ithalat eşyasının 

kıymeti kadar ihracat yapıl
mıı olması iktiza etmekte 
idi. Yeni kararnameye göre 
ba<lema mukabilinde scnra
dan ithalat yapılmak şartile 
Haha evvelden lngiltereye 
ihracat yapılabilecektir. Yal
nız bu ihracat bedelinin 
Merkez Bank.asına yatmlDısı 
llıım gelmektedir. 

(ltAlkuaSul) 

Rokf eller oğul Dünyanın en 
şişman kadını -----------00 ----------
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Otuz beş yıl önce Pariste 
doğan bayan Elsa Hilde 
kendini dünyanın en iri 

Milyarlarla oynamağa başla- : &ao«xxxxı~:JOOOG'u:: 
kadını saymakta ve bunu 
bütün düuyaya tanıtmak iste
mektedir. Bayan Hilde'ye 
göre dünyanın en iri kadını 
olduğunu bütün dünyaca 
tanınacak olursa Fransanın 

şerefi artar ve kadınlığın 
mevkii yükselir. 

Bayan Hilde'nin iri yarı 
bir kadın olduğu şüphe gö· 
türmez bu kadın ortadan 
daha fazla iri olan kadınlara 
nisbet)e son derece büyüktür. 

Boksör Karnera gibi erkek
ler onun yanında ufak tefek 
görünüyorlar. Çünkü bayanın 
boyu resmen ölçülmüş ve 
225 santim uzunluğunda 
olduğu tahakkuk etmiştir. 

Bayan Hilde bir hayli de 
ağırdı. 

Onun bir rop yapmak içiİı 
kullandığı kumaştan bir man· 
ga askere çadır yapmak 
mümkundur. 

Bayanın üstü başı gibi 
ayakları da sureti mahsusa
da yapılmakta ve bayan ma
zalara reklam teşkil ettiği 
için bunlar bedava verilmek
tedir: 

Bayan Hildinin en büyük 
emeli bütün dünyada irilik 
şampiyonluğu kazanmaktır. 

Fakat muvaffak olacağı 
zannedilmemektedir. Çün'kü 
Almanadaki bayan Droyse· 
nin kendisinden daha boylu 
olduğunu ve dünyanen en iri 
kadını sayıldığı anlaşılmak
tadır. 

Madam Droysenin 210 san
tim uzunlğundadır. En kok 
hoıuna giden ve kendisini 
en çok gueurlandıran bir tek 
kimsenin karşısına geçip göz 
lerine bakamamasıdır. Bunu 
yapmak için bir merdiven 
kurmak ve merdivene çıka
rak bayanla karılaşmak lazım 
gelıyor. 

Fransız bayan Hildeyi dün
yada en iri yarı kadı nolmak 
ve irilik tacını başına geçir
mekten allkoyan bir kadın 
daha var ki oda bayan Droy
senin hemıiresidir. . 

Bayan Hilde bu iki Alman 
kadınına ninsetle üçüncü 
derecede kalmaktadır. 

---oo---
İtalya ile yeni 
ticaret anlaş
ması yapılacak 

İtalya ile araoıızda yakın· 
da yeni bir ticaret anlaşma
sının müzakerelerine başlana· 
caktır. 

Zecri tedbirlerin kalkma
sından evvel müddeti biten 
Türk-İtalyan ticaret anlaşma
sı müteaddid defalar uzatıl

dıktan sonra feshedilmiş 
fakat bir müddet sonra yeni 
bir anlaşma yapılmıştı. Zecri 
tedbirlerin muayyen çerçevesi 
harincinde kalan bazı mad
deler İtalyaya ihraç edildiği 
zaman ltanyadan ithalat ol
madığı için bu malların be
delleri hususi bir hesaba 
geçmekte idi Yeni anlaşma 

. şimdi zecri dedbirlerin kalk
ması dolayısile yeni anlaşmal 
şimdi zecri tdbirlerin kalk
ması dolayısile yeni vayiyete 
göre yapdatütir. 

mazdan evvel ne garib sanat
lar yaotı biliyormusunuz ? · 

Yüz yaşını bulan ihtiyar ı 
ve milyarder Rokfellerin ihti
yar oğlu Pariste bulunuyor. 
Bu adama ihtiyar demekte 
haklıyız. Çünku... Şimdi 62 
yaşında bulunmaktadır 1 

ihtiyar Rokfeller çok za
manlardan beri cihanın en 
zengin adamları arasında 

tutunmuştur. 

makligin lazımdır. Demiştir. 
Genç rokfeller mektepten 

çıkbğı vakit babasından şu 

uasihatı almıştır: 
Kazanılan paranın yüzde 

Ol4U mulaka hayır işlerine 
hasredilmelidir. yüzde 90 da 
icabına göre ihtiyaç ve zev
kler için taksim edilmeldir!. 

İkinci ders de şu olmuş-
Rokfeller oğluda 62 sene- tur. 

lik ömrünü bu zenginlik için· Her akşam günün masrafı-
de geçirmiştir. nı kaydetmelidir! ve oğluna 

Fakat buna mukabil h·aya- . 1855 den itibaren konduğu 
tının ilk zamanlarında &iriş- ve fakirlere verdiği beş 
mediği iş ve san'at kalma- çenti bile kaydettiği kendi 
mıştır. Rokfeller baba akıl- hususi defterini numune 
lara hayret verecek veren olarak göstermiştir. 
parasını ecdadından miras Genç Rokfellere babası 
bulmamış ve en küçük mik- 21 yaşında iken 21,000 dolar 
darından itibaren çalışarak harçlık vermiştir. Fakat bu 
kazanmıştır. bu sırada oğlunu kasab, sü· 

Yalnız Fransada - mesela pürğeci ve kemancı olmağa 
Reymiş kilisesinin tamirine - sevketmiştirtir. Bu suretle, 
onlarca milyon frak sarf oğlunu para kazandırmak 
eden Rokfelle.ı oğlu da ha- yolunda biraz "pişirmiş" tir. 
yatının ilk kısımlarında bazı Bununla beraber, genç 
tecrübeler geçirmişlerdir. • yani 62 yaşındaki - Rok-

lhtiyar Rokfeller oğluna: efller oğul : 
- Bak oğlum çalıştım mi!- - Babam para kazanmış-

yarlara sahip oldum. Bun· tır ben de para sarfını bi-
lardan sen de istifade ede- handa en eyi bilen bir insan 
ceksin. Fakat biliyorsun ki oldum! der!• 
para kazanmak ne kadar Haklıdır. Çünki bu adamın 
büyük ve ince bir san'at ise kollektif şefkat işlerinde 
milyonları sarfetmek te o sarfettiği para, hakiki ma-
kadar mühim ve nazik bir nasıle onlarca milyar franga 
san'attır. serfetmeden veya baliğ olmuştur. 
mirasımdan istifade etmeden Rokfeller küçük ve ferdi 
evvel para kazanmak ·ve sar- sadakaların faydadan ziyade 
fetmek için hakikatı öğran- zarar verdiğine emindirler. 
---------------00-----------
Döviz ·kaçakçılığına karşı 
Maliye Vekaleti yeni.bir 

oro je hazırlıyor 
Öğrendiğimize göre, güm- faydanın önüne geçilmiı olu-

rük ve inhisarlar vekaleti, yor. 
memleketimizin yüzbinlerce Alakalı müesseler bu tu-
bralık zararını mucib olan risileri gezüirmek için muh-
çok mühim bir döviz mese- taç oldukları Türk paralannı 
lesine el koymuştur. buradan ecnebi memleketlere 

Mesele şudur : gitmek için döviz arayanlar-
Bazı seyahat ve vapar dan temin ediyorlar. 

acentelerinin ecnebi memle· Kambiyo müdürlüğünden 
ketlerden gelecek seyyahlara döviz müsadedi alamıyan bir 
hariçteki şubeleri vasıtasile takım kimselere müessesele· 
döviz mukabilinde komple rin pomle bilet satışlarından 
bilet sattıkları nazarı dik1<ati ecnebi memleketlerde topla· 
celbetmiştir. nan dövizlerini yüksek be· 

Bu biletleri alan seyyalar, deli etle satarak devredi-
Türkiyede hiç para sarfet- yorlar. 
miyerek acente hesabına gez Maliye vekaleti gümrük 
diklerinden bunların memle- ve inhisarlar vekaletinin ra-
ketimize döviz getirmrleri porunu esas tuta!ak bu hu· 
imkanı kalmamıştır. susta bir proje tanzim et-

Böylece ecndbi seyyah gel- mektedir. Proje yakında 
mesinden beklenen en büyük vekiller heyetine verilecektir. . 00 
Hindistanda mukaddes araba 

altında ölen zavallılar 
Hindistanın şark sahilinde 

kain Pu.ri şehrinde; "geçen- ' 
lerde, Ratha - Jarta denilen 
mulad dini merasim yapılmış 
ve buna, racalazdan dilenci
lere varınciya kadar her kı
sım halktan 2<'0,000 k!şi işti
rak etmiŞtir. 

Juggernath mabedinden 
çıkarılan Uç mükaddes araba 
insanlar tarafından çekilerek 
yllrütülmüş ve bu esnada 
mutaassıb Hindlilerin, mukad 
des arabaların &ltına atıla· 

rak kendilerin çiğnetmeleri 
gibi cahiline taassub sahne 
leri gö!illmüştür. 

Bu sene, araba altında 
ezilerek ' can verenler elli 
kişidir. Bu suretle ölenler, 
giiya tam imanla ölilr ve 
ebedi selamete kavuşurmuş. 
Mukaddes arabanın iplerini 
çekenler arasında raca ve 
raca ailesi efradı da bulun-
muştur. Mukaddes arabalar, 
üç gün sonra tekrar mabede 
getirilirmiı ve merasim bit-
miıtir 

yor: . 
Gazetecilerin Y~ 

altmış bettir; aktok 
öyle. Ondan sonra 
hastalığından auırlet· 
komisyoncular, ,.btrrle~ 
dolaşanlann da aaı6 
değildir, şeker hast 
ölürler. Dükkin 
dükkan sahiplerindell 
çok yaşarlar... ~,dit· 
ömürlü insan çiftçıle J rt 

Kralın yaptı~: 
İngiltere kralı 8 illbal 

vard binlerce yıllık iıİ~ 
ananelerini yıkıp . de• ,eti'~. 

Geçenlerde b,r d 
k ,.t• .... gezer en çorap doıt'w 

barakanın önünde ot• f 
çoraplara bakmış, •0 

çasını sıvamış: . 
1
,.,)11 

- Ben de demıt ·~ 
dir bu çorapları 11 ~ 
jartiye takmağa l&ıu;: b°' 
tur, fevkalade çorap 
lar!.. · 'oİ t! 

Çorapçının sevin~ bel~ 
min edersiniz, bugüJJ I~ 
Londrada bu çor•P 
giyiyorlar. •

11 
Huy Edinıne:,1,~ 

Pariste Konkoı d ti 
nanda bir kasap . cır;!'ıtf' 
tekerlekli bisikletıle dt/ 
gösteriyor, sağa ıol•ioİ~~ 
yor, kaldırıma çıkıp tJI" 

Bir belediye ~ melD"':rı f 
oluyor, çocuğu pa~hr -:,,ıt 
luna devam etmesıDI 

diyor. klal.,o'! 
Biri memura ya k 
- Neye çocuğuD 

bozdun? 'rİJll 
- Be onlan bilı ." 

gün üç tekerlekli bir bil 
kullanırken yaptıi1 111 ~ 
ler~ göz yumarsam, Y 

1 a ae 
kamyona şoför o ur• • ~ ... 

d. -eıill etmez... Huy e ıo- Jıl 

«Bir okadar da 
zayıfla ! >> -' 

Şişmanlıktan ıik~~:~~ 
bir bayan su ıe~r ti~ 
birine gitmeğe aıy~ iti~ 
Kocası meşgulmllt· f•--; 

re · JI 
terkedip karısına d t ,,,.~ 
edememiş. Bir mOd ;,ı;J' 
kadın koca1ıoa 1° 
çekmiş; d• ~ 

- Üç hafta zarf~,c11fi1' 
yarıya zayıfladım. 

davam edeyim mi ? kaj'ld fi 
Kocası, derhal 

kaleme sarılmış : de"' 
- Daha üç hafta 

et 1 Demiı. 
00

__...,. ~ 

Zozo Dallll -~ 
Öldüğü TeeYY0 

Etn1edi ,_ Si' 
Aktris Zozo [.ıallll~ ~ 

linikte öldüğüne ~··:.,11..
mizde ya ılan şayı• ..M 

etmemiştir. ~eıa.j;, 
Bu şayianın ge,fklf 

Zozonun kalb baıt5 ~ mustarib olarak ' 1 ~ 
hastaneye yatırıldıtı" f" 
verdiğimiz haberd';.,. 

olduğu anlatı~ ' 

sı:!!!!~d~!~~ 
sine yakın Gaıi ftt. rl , 
caddesi ittisalinde 1 ,,.., 
Kemal sokapd1•alibl'~ ·iti.' hane satıhkbr. ~ .... ~ 
ıalinde kuadurac~ 
sana mllracaat epe 
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Vali 
Bergamada 
Vali Fazlı Güleç, dün re· 

fakatında Sıhhat müdürü Dr. 
Cevdet Saracoğlu bulunduğu 
halde Bergama kazasına git
miştir. Orada muhtelif işleri 
teftiş edecektir, 

Tuzlada bi.
çocuk boiuldu 

Çamaltı tuzlasında feci bir 
kaza olmuştur. Tuzlada bu
lunan amele evlerinde oturan 
Ahmed kızı 7 yaşlarında Sa· 
bahat, deniz kenarında oy· 
narken müvazenesini kaybet· 
miş ve denize düşerek boğul
muştur. Müddeiumumilikçe 
hadise hakkında yapılan 
tahkikatta ortada suç görül
memiş ve Sabahatin cesedi· 
nin defnine ruhsat v !rilmiş · 
tir. 

İnciraltında 
sarhoşluktan 

biri öldü 
İnciraltnnda bir ölüm vak'ası 

olmuştur Bakkal İsmail oğlu 
Süleyman adında 45 yaşla

rında bir adam İnciraltı ga· 
zinolarından birinde raki iç
miş ve sarhoş olmuştur. Fa
kat sarhoş olduktan sonra 
birden bire ayağa kalkmış ve 
yere düşerek ölmüştür. Ya· 
pılan muayene neticesinde 
fazla sarhoşluk yüzünden 
kalp durmasından öldüğü 
anlaşılmıştır. 

140 lira 
çalınmış 

Şadırvanaltı camiinde na· 
maz kılmağa gKlen Malik 
oğlu Ahmedin caketi cebin
den 140 lirası çalınmıştır. 
Sabıkahlardan Abmedir. çal-
dığı iddia edildiğinden tah· 
kikata başlanmıştır. 

Halkevinin 
konserleri 

Halkevi, her hafta Cumar
tesi günleri saat 20 de hal· 
ka bir (açık hava) konseri 
vermeği kararlaştırmıştır. İlk 
konser bugün verilecektir. 
Konserden sonra dansh kon
serler devam edecektir. 

Beş Kuruşluk 
Sabun Almış 

Annesi · J3eğennıenıiş, 

Berber Kovalanuş, 
l{ız Yaralann1ıs ! , 

Namazgahta Morahane so
kağında oturan Akif kızı 
Nevber bakkal Ali Rizadan 
beş kuruşluk sabul satın al· 
mış ve bunu annesi beyen
mediğinden geri götürülmüş-
tür. O sırada dükkanın önün· 
de bulunan Ali Zira kovala· 
mış ve düşerek başından 

yaralanmasına sebebiyet ver· 
miştir. 

Bu sabahki Ka-
• • 

Habeşistanda ltalyan iş· 
galine· karşı isyanlar bir

birini takip ediyor 

rataş cınayetı 
Bir Adam keserle karısını b'" 
şından yaralıyarak öldürdi 

Bu sabah saat beşte Ka· nık kilisede oturmaktadır·111 rataşta çok feci bir cinayet Şakir sabahleyin k&flll 
olmuş, en taş yürekJiler bile kavga etmiş ve zavallı ~ 
tüyleri i.rpermeden cinayetin dını keserle baıındaa yar' 
hikayesini dinleyememişler· hyarak öldürmüştür. .; 

Bu korkunç faciaauı bt 
dir. Hadise şudur: ı11t•' 

ı sebebi hünüz malum o~, 
şsiz takımından Hüseyin 

l Ş k 
makla beraber, Htııe -.-1r 

~ğ u a . ir adında 318 do- akli muvazenesinin ~":t 
Habeşler 30 Italyan tayyarecivi öldürdü 
Roma 10 (A.A) - Resmi zeleri hemen işe karışarak : kilometre yakınına kadar bir 

bir tebliğ, Ha beş çetelerinin bütün gece devam eden bir ı çok mevkiler Habeş asker-
yiyecek ve içecek yüklü iki • muharebe yapmışlar ve Ha- ı !erinin işgali altındadır. Bun
treni yağma etmek maksadiyle beşleri ağır zayiata uğratmış- lara kar.şı gönderilen ltalyan 

gumlu bır adam Karataşta olduğu bu yüzden cıo•1 

~ 
bu ayın altısında Adis-Abeba lardır. .. kıtaatı ve tankları Habeşle- Filozofun Kara çete 
ile Cibuti arasındaki demir- Paris 10 (Radyo) - "Oe· rin e!ine düşmüştür, 

kö~esi -:Baştarafı ı ncide.- ar yolunu ve telegraf ve telt:fon uver,, gazetesine göre Habe- Roma 10 (Radyo) - Ha· 
"$ na kıtap okudu. Ben de tellerini kesmiş olduklarını bil şistanda İtalyan işgaline karşı beşlerin eline düşen tayyare- Baştarafı 1 incide yudum D b 8 od ..... 

dirmektedir. isyanlar birbirini takib et- ler içinde ölen ltalyanların .. d d . a a sonr ~J • 
rundce yanım a uran birine içinde bir hareket bi•~,e~ Lasaddes garnizonu müfre· mektedir. Adis-Ababanın 8 30 kişi olduğunu bildiriyor. 
sor um. rek uyandım. Adamın ':.. 

- Bune alayı?. annemin kafasına bir ttJJ,_ 
Yanımdaki tuhaf ve nekre ·1 d Vurdukt-' . . ı e vuruyor u. 

hır zat olmalı kı: 'k' ı· · mı'o bO' 
Istanbulda büyük bir yangın oldu 

sonra ı ı e ını anne fi 
- Hasırcı alayı!. ğazma geçirdi. Korktalll 
Dedi ve gülerek yoluna d d k a ama önere : .ı:oa• 

yürüdü. Merakım ziyadeleşti. _ Ne yapıyorsun? decaa 
Bir itfaiye neferi öldü bir 

Üstü başı yırtık pırtık VP, 

b d k k k 
Bana: d' 

aşın a i eçe ülahın ucu _ Ben doktorum! de 1~ 
kıvrak, baldırıçaplak sürücü· Sonra annemin çaot••~ 
lerden birine sordum. Bana açtı ve içindeki paraları ~ .. 

apartıman yandı 
İstanbul 10 B&J akşam Tepe başındaki bir apartımanda büyük bir yangın çıkmıştı. 

yan yan bakarak bayğın bir b d Yangının çlkışı çok ani olmuş ve civar apartmanlara sirayet edecek bir vaziyet almıştır. ine attı.. Sor um: Ji..ltl 
sesle: b ,--Bu sırada yetişen itfaiye teşkilatı icabeden önleme tedbirlerini almış ve itfaiye kumandanı 

yangının söndürülmesine bizzat nezaret etmiştir. 
- Annemin adını 

- Biz bu hasırları Simav· musun? 
dan getiriyok, inci burada H Tam üç buçuk saat süren yangın saat onda güçlükle söndürülebiJmiştir. Ancak yangın 

esnasında itfaiye neferi Mustafa Şükrü bir davarın altında · kalarak ölmüştür. 
- ayır! &r 

satacaz, yerine tuz, biber, Dedi. Annemin adını •; 
kürek çapa, ip alık götüre· liyerek Los AngeleıteD 1 Yangın yüzünden tramvaylar işliyememiştir. Adliye ve zabıta müştereken rangın tahki· 

katına başlamışlardır. Yangının kasden yapılması ihtimali de vardır. 
0000000000000000000000000000000 oooooooooooooooooaıooooooooooaoooo 

cez. diğini anlattım. 
Deyince hayretle parma· O d b a ana: .~ 

Amerikada Sıcaklardan 245 
Kişi Daha öldü 

Nevyork 10 (A,A) - Sı
cak dalgası şimdi şark sa-
hillerini müteessir etmekte
dir. Hararet gölgede 44 san· 
tigrattır. Son günlerde bü· 
tün amerikada 168 kişi ha· 
raretten ölmüştür. Halem 
nehri üzerindeki iki müte-

harrik köprünü demirleri hara
retin tesiri ile inbisat etmiş 

ve kapanmamıştır. Bazı mın
takalarda yağmur yağmıştır. 

Fakat Amerika meteoroloji 
bürosu hararetin yarın daha 
ziyade artacağını haber ver· 
mektedir. 

Nevyork 10 (Radyo) -
Sıcak dalgası Amerikanın 
her yerinde tesirini yapmak
tadır. Şehirlerde oturmıyan 
halk deniz kenarlarına ve 
sayfiyelere akın etmektedir. 
Amerikadaki ölenlerin sayısı 
iki yüz kırk beşe baliğ ol· 
muştur. 

---------- - - :::::::l -----------

Azılı bir serseri Konya hapis-
hanesinden kaçtı yaralı 

olarak yakalandı 
-------------

Konya 10 (A.A - Evvelce yağma suçundan Konya ce-
zaevinde mevkuf iken firar etmiş olan Feyzullah adlı bir 
azılı dağlardan aşarak İsparta köyüne ulaştığı gün jandar-
malar tarafından tevkif edilmiş ve Konyaya getirilirken 
Eğirdir cezaevinden de camları kırarak kaçmışsa da bu 
azılı kaçak yaralı olarak tutulmuş ve Konyaya getirilmiştir. 

Boğazlar 

Konferansı 

ğım ağzımda kaldı. On gün· _ Yarın ıaat onda a~~...I 
lük bir yolu bir liralık yükü ni yine oraya götilrec.,.....-
için İzmire kadar indirmeğe dedi. _,ı_,, 
muhtaç kalan bir köy, bir Daha sonra adını ıoru 

--.. --.ı .--- kasaba ahalisi acaba bir se· d' 
B f ve yaz.masanı söyle ım· ıı. 

- aştara ı 1 incide - nelik ihtiyaçlarını neyle te- d ... ,... 
i Ô 

O da dudak oy ..111 
stanbul 5 ( zel) - P•· mio ederler?!.. aynanın üzerine bir ıe1•-

risten verilen bir habere gö· On yumurtaya bir paket yazdı. ·ttio 
re konferansın akiketi hak- göylü sigarası içen köylüleri Ve pençereden çıkıp f ~ 
kında çıkarılan kara düşün· görmüş. Bunu yoksulluktan Okadar korkmaıtulll ff 

1 
celi haberlerin hepsi muba- değil fazla mirasyedilikten yerimden kımıldaya111adılll 
laalıdır. Konferans tabii şe· zanneylemiştim. k d ld uy uya a ım, tıl"' 

kilde mesaisine devam ede· İşin iç yüzünü neden son- Uyandığım zaman Y'.1 
"" 

cek kudreti muhafaza etmek· ra Anlamı~hm.. Fakat bu mın üzerinde kan lekerı •,,r 
tedir. çeşiclini şimdi görüyordum. düm. ve hemen yatakt~O .,er 

Bütün delegasyonlar ara- Kooya kasabalarından çapa layarak otelciye babe• 
sında Fransanın İtalyaya için yirmi gün yol yürüyerek dim· Geldiler. bof 

İzmire kadar öteden beri boJIJ karşı İngiltere Akdenizde Kadının çantası 11•· 
t w k J k Kırhların geldiğini hepimiz bulunmuştur. Amer.ik• f _ıi• yap ıgı arşı ı ı yardım an· ,.,,. 

biliriz .. Vaktile dünyayı besli· kümeti Kara çett:n•D dt/ 
laşmas . nı feshetmesi ve İngi- (L k ') k'be yen a onı ovasının susuz- yetlerini şiddetle ta ı . 
liz ana vatan filosunun Ak· l k b h I ,.r u tan gayrimezru ir a e va n etmektedir. ~ L:t 
denizden çıkması kararı gelmesi yüzünden fazla nüfu· ·~.._,..._............ tli pr 

ehemmiyetle tefsir edilmekte su besl ıyemediği için hadi ler gösteriyor ki kut't'e f,r 
ve bu hadiselerin Montrö ora ahalisinin buralara çiftçi teşekkülüne ınıu; i~ 
konferansına ltalyanm işti- kadar üç ay için İlkbaharda dır: Köylümüzün refa b•1';1Jl 
raki meselesi üzeriiıde ne seyahat etmelerini tabii bu· başka çare yoktur, dM"' 
dereceye kadar müessir ola· lalım, lakin Simav gibi mez· ve samimi görüş ve ~, 

ru bir memleket ahalisinin celcrimi vak'alar ve 
111 

.... /J' 
cağı soruşturulmakadır. ru .... · 

İzmire kadar bir iki Jira ka- delere binaen yazıyo . .,?f. 
Eğer İtalya konferansa iş· lk yle•1 

zanmak içio on günlük yolu lah tesirini ha e fo 
tir ak edecek oJursa, ye nİ bir tepmelerine ne diyelim?• Şark f!O~-şff Bornova parti devreye girmiş olacaktır. HIDA VE 1 ~ 

• • • • Fakat İtalyanın buna ka· Bu ve buna mümasil bal~~ .. Bütün İzmir 
re ısının evı rar vermesi ihtimaline dele- F d 9 d ·ti bat' 

hayretler içinde soyuldu gasyonlar arasmda pek az ransa a yaşın an 1 ··re' 
Bu akşam İsmetpaşa Bul- Burnovada dün güpe gün· inanılmaktadır. herkes havacılık derSİ g~ ~f 

varındaki tıyatroda büyük düz mühim bir hırsızlık vak· Cumhuriyet gazetesi, bo· k h b•• } •• c1JiJ1. 
bir Hakkı gecesi vardır. Baş- ası olmuş ve faili henüz ğazlar konferansı hakkında Ce • &Va nazırı OY e 50 Y .,,,ııtlf' 
ta Hakkı Güldürücü İzmirli yakalanmamıştır. Parti baş- ~unları yazmaktadır: Paris - Fransız hava bakanı Piyer Kot biitil:rılıll;f' 
sanatkar K. Kemal ve arka- kanı Cemalin evine hırsız gir· -" Boğazlarda Türk ha- talebelerinin, bugünden itibaren tayyareciliğe alıt ur:~ 
daşlarının iştirakile komikler miş ve bir takım ev eşyasile kimiyeti istiklalimizin ifade· emretmiştir. Tayyarecilik dersleri üç kısma ayrıllll~! ... 
müsabakası Eksantirik ve bulabildiği 570 lirayı alıp or- 1 - Dokuz yaşından on dört yaşına kadar olaD ,,,,, 

Ak tadan kaybolmuştur. Hadise sidir. Fakat çok modern d 1 

Halkı ti Ya troda 
~ 

robatik dans numaralarını b k ers er... İ"ill 
.11 k b zabıtaya aksedince derhal bir ü iimet olan Türkiye 2 _ On do''rtten on yedi yatına kadar olanlar r 1.Jf 

S t 1 k m i zeybe oyunları ir ada- Y a ı ı arsa h d h k lazam gelen tedbirler alınmış cumhuriyeti insani ve ticari •otçuluk. • .... ., 
mın sa ne e er esin gözü f k t b w b Y d 

t ve a a una ragmen ırsız aleme kapılarını kapayamaz. 2 - On sekizden yirmi bir yaşına ka ar 0 

Karantina skele yokuşun· önünde kaybolması kendili- h .. k J t k ~ enu'l ya a anmamış ır. E w h k b k 1 d pilotluk dersleri verilece tir. k' 
da Komser Dilaver sokagv ında ğinden uçan şapkalar İsmet ger er es ~ apı ar an Bu mu"naıebetle Piyer Kot bilhassa demiıtir .ı:t• -1~ saire gibi numaralar vardır. k d' · d. · b k it ,..iP' 
bir evlik arsa elverişli bir paşa bulvarındaki meşhur Bütün lzmir halkı bu ak· en 1 ıste ığı gi i geçme - "Bugüqe kadar kullanmakta olduğum~ı •kil Jf':.'11 
fiatle satılıktır. Taliplerin sandalyacı bay Muizin hasır şam tiyatroda yer bulmak isterse biz de onlara kapa· daha üstün olduğuna emin olduğum bu yenı t 0 ff f~ 
gazetemiz baş mürettibi Bay sandalyalarııun akıllara hay- için biletlerinizi erkenden yacağız ve istediği_ ize aça· ve sivil tayyarecilikte çok iyi sonuçlar verecek 
Raufa 1iractl.AlL1:~n.u::r---&.-L1:.1.-ıu:.ıll:llı_.a.ı&L&L__..~a.a.1.a.-ıır..c._...l.-.ia.ı.u~------~---..._..~u-~----~~--_._~encliöina. hava Jmkn11111mıı~eıılld.DL1:.atıtıulCAK.U!l.!.C--_. 


