
CSi 
SESiDiR 

Sahib, Nepiyat Amiri Ye 
Başmuharriri 

SIRRI SANLI 
idarehane: lzmirde Birinci 

Beyler Sokağında 

(Halkın Sesi) Matbaasında 
Basılmıştır 

Geçmiyen yazı geri verilmez ... 
kazandık. 
Boğazları 

Arslan Mehmed· 
işğal ediyorlar 

lağvedilmiş ve bütün vazife 
ve selihiyetleri hü~fımeti-
mize devredilmiştir. 
MURAHHASLARIMIZ 

GELiYOR 
Konferanstaki askeri mü-

şavirlerimizden harp filosu 
kumandanı Tuğbay Fahri 
dün sabah ekspresle şehri-
mize gelmiştir. Diğer mu-
rahhaslarımızda bir hafta 

- Sonu 4 üncüde -
ı 00000000 0000000000000000000000000 

Qoeş sel eri ltalyaya pek 
'Pahalıya mal olmuş 

"'------~--------------------
Ş i nı diye kadar 2"°25 milyon İngiliz 

lirası harcanmış 

lngilterenin Ana 
vatan fi losuda Akde
nizdeo geçn.ıeğe ka· 
rar verme~ının v e 

Fransa ile İngilter e 
aı asında bir İtalya n 
tecavüczüoe karşı 

ak tedilcn an !aşmayı 

hükümsüz sayn asının 
Romada uyandırdığı 
tesirkrdcn bahseden 
Tan gazetesi diyor ki: 

" Şimdi bütün me
sele Fransa ta rafın

dan ileri sürülen bu 
prensibin İngiltere ile 
Yugoslavya, Türkiye 
ve Yuııanistan tara
fından da kabul edi
lip edilmiyeceğini 

bilmekten ibaret katı- ~~*~-~-... ~~~ - 7 •• 

yor. Bu hususta şu- lNGıLiZ FiLOSU AKDENIZDE MANEVRA HALiNDE 
rası mukakkaktır ki Londra niyeti hakkında Romada bir azaltan mütalealardan ileri 
ile Belgrad, Ankara ve Ati- endişe hüküm sürüyor. Bu geliyor. 
na arasındaki Akdeniz itilaf- endişe bazı İoğHiz gazeteleri İngiltere ana vatan filo· 
ları meri kaldıkca İtalya tarafından ileri sürülen ve sundan birçok gemileri çekıe 
Montrö ile Brüksel konfe- lngilterenin Akdenizdeo ana- bile vaziyetin zacri teclbir-
ranslarına iştirak etmemek vatan filosunu çekmek için lerden evvelki ıekline avdet 
temayülünü gösterecektir. verdiği kararın ehemmiyetini - Sonu 4 llncüde -

ltalya, bu konferanslara 
iştirak etmezden evvel zecri 
tedbirler kaldırıldıktan sonra 
Akdenizde ltalya aleyhinde 
daimi mahiyette bir anlaşma 
mevcud olmadığından emin 
olmak istiyor. Binaenaleyh 
ltalya bu iki konferans hak
kındaki kat'i cevabını ver
mezden evvel vaziyetine su
retle inkişaf edeceğini bekli
yecektir. 

Esasen İngilterenin hüsnü 

YENi ROMANIMIZ 
K.oı-ku ve hcvecan 

"' 
ron1anıdır 

EFE'nin üçüncü numa· 
rası bugün çıkb. 

Dünya siyasetinde hür ve müstakil Ttlr
kiyenio aldığı ve alacağı durumu g&steren 
resim ve yazıları ve halkın derdine derman 
arıyan dileklerini okuyunuz. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
Karşıyaka belediye gazinosu 
li'411 arşıyakada Şayeste solc:ağmda 70 numarada Celil 
1111..aJm ve Karşıyakada H. T. imzasile iki mektub aldık, 

1 

JGecede 
bu mektublarda, Karşıyakalıların ve Karşıyakaya ayak ba
san her kesin ilk gördüğü belediye gazino ve bahçesinin 
ihya edilmesini istiyorlar ve tarifenin ucuzlablarak her ıınıf 
halkın bu bahçeden istifade etmesini arzu ediyorlar. 

ftalyaya zaferi kazandıran muazzam toplardan bir 
gurub. işaretli zat1Mussolinidir. 

kurtarmak icap ediyor. zink'tir. 
İtalyanın hariçten tedarike Habeşistanın balyaya pli-

mecbur olduğu en mühim tin lastik, pıımu\c: ve petrol 
maddeler krom, mika, nikel, temin edeceği tahmin olun-
plitin, lastik, teneke,~ kömür, makta ise de bu tahminin 
bakır, pamuk- demir, kurşun, doğru olduğunu gösterecek 

4:0 
cinayet! 

İngiliz polisini dehşet için
de bırakan cinayetler. Bin
bir intrika, binbir heyecan 
ve korku romanı .. 

Pazartesi 
•• •• 

2'UDU 
Bu harukulide romanımızın 

neşrine başlıyacağız merakla 
ve sabırsızlıkla bekleyiniz ! 

Şarbayımız Değirmen tepe gazinosunu yapmakla Karıı
yaka ve lzmir halkının minnet ve şükranlarını kazanmışbr. 

iskele önündeki bu gazino saz ve saire bebanesile bir 
kuru kahveye 17,5 kuruşa ve diger içkiler de ona g&re 
yüksek fiatla satılması belediyemezin sıhhi maksatlarla aç
tığı, halkın nefes almasına mahsus olan bu gibi yerleri tica• 
ret ve şahsi kazanç mahalleri haline getiriyoruz. Bu ıuretle 
ne belediye gayesine ve ne de halk isteğine kavuşa bili
yor. 

Filhakika saz ve sair numaralararla belki içilen ve yioilen 
şeyleri ucuzlatmak mümkün olamıyor fakat halkın çojıı 
orada daha sakin ve daha samimi bir teferrüç ve tenefftla 
yeri bulmak istediği için kendilerini herkese çok sevdirmiı 
çok çalışkan ve çok değerli müstecirlerindeo bu maksada 

varacak bir himmet ve gayret bekliyorlar. Bu suretle onların 
da masrafı azalır ve oraya koşacaklar için dPha ucuz bir 
kahve, bir bira içmek, bir pasta, bir dondurma yimek İm• 
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- 21 - Yazan: EROL TEKiN 

Böyle bir erkeği sevdiğim için nekadar 
memnunum ... . 

Gözlerimde alevden ha
yaller remi geçit yapmakta .. 

GözlerİIAi kapamak üze
reydi Dudaklarında sıcak 
bir nefesin dolaşdığını hisse
der gibi oldu. Ürperdi ve 
nihayet ... 

Nihayet Ayın ışıklan on· 
)arı birbirinin üzerine yığd

mış tek bir külçe halinde 
görerek titredi. O da aynı 

hisle inleyerek gözlerini yum
du ve bu odadan çıkıp gitti. ..... 

Esat derin bir ne:fes ala
rak kalemi masasının üzeri
ne bırakh. Gözleriyle biraz 
evel yazdığı yazılar1 süzdü. 
işte nihayet "Karanlıklarda 
şarkılar" romanını bitirmişti. 

Defteri kapadı. Elleri san
ki sahifeleri okşayor gibiydi. 
Epey kahn olmuştu. O bü
tün bunlan yazmak için ne
ler çekmişti. Kaç gece uy
kusuz kalmış, kaç gece başı 
avuçları arasında derin de
rin düşünmüştü. En sonunda 
bütün bunların ortasında e
ıeı i mağrur kendisine baka
rak gülüyordu. 

Nevine bunu haber ver· 
miyecek ona bir sürpriz 
yapacaktı. Kimbilir ilk tef
rikasını gazciıede görür gör
mez ne kadar şaşıracaktı, 

Boynuna atılacak: 

- Oh Esat diyecekti. 
Böyle bir erkeği sevdiğim 

için ne kadar meı'udum .. 
O da onu okşayarak ya

tıştırmağa çalışacaktı. Bütün 
bunlan şimdiden görür gibi 
oluyor, kalbi tatlı bir sevinç
le doluyordu. 

Romanını " ..... ,, gaze
tesine götilrdü. Neşredilece
ğinden o kadar emindiki 
ne gün cevap alacağını sor· 
madı bile.. Yalnız baş mu
harriri selamlayarak odadan 
çıktı. 

Ertesi gün gazeteyi aldığı 
zaman hayret içinde kaldı. 
Gazete o kadar bo! ve um
duğundan fazla reklam yap
mışbki bu eseri kendisinin 
yazıp yazmadığına kendisi 
de hayret etti ve bu hal 
ayni ıekil i&inde tam yedi 
gün devam etti, 

Nihayet ilk tefrikası çok 
güzel bir şekilde çıktı. Esat 
sevinç içinde koşarak bunu 
Nevine gösterince mükafab 
olan bir puseyi kana kana 
aldı. 

Ertesi gün gazetede ken
disini matbaaya çağırdıkları
nı gördü, gitti. Baş muhar
rir odasında yalnızdı. içeri· 
ye girdiğini görür görmez 
ayağa kalktı: 

- Geldiğinize teşekkür 
ederim dedi. 

Esat baş muharririn elini 
sıkarken cevap verdi: 

- Ne ehemmiyeti var 
efendim. 

- Şu koltuğa oturmaz 
mısınız?. 

Kendisi de karşısına geç-
ti. Tabakasını çıkararak 
genç muharrire uzattı: 

- Kullanır mısınız?. 
- Çok teşekkür ederim. 
Karşıhklı yakblar. Esat 

odayı, tavanı gözden geçir
meğe başladı. Bu küçük bir 
odaydı. Bir çok yazılı kağıt
larla dolu olan masanın üze
rinde bir gece lambası du
ruyordu. 

Baş muharrire baktı. O 
susmuş zihninde bir şeyler 
tasarlıyordu: 

- Beni çağırmışsınız?. 
Bir şey mi var?. 

O zaman birden daldığı 
rüyadan uyanarak irkildi: 

- Evet şey .•. Sizden bir . 
rıcamız var .. 

- Bir rica?. 
- Evet. 
- Söyleyiniz efendim. 
Yutkundu. Belkide söyli

yeceği sözün kabul edilme
mesiuden korkuyordu: 

- Sizi muharrir arkadaş
larımızın arasında görmek 
istiyoruz. 

Esat hiç ummadığı bu 
teklif karşısıada biraz du
rakladı: 

- Biraz düşünülecek me · 
sele .. 

- Neden?. Ufak bir cüm
leniz her şeyi düzeltir. 

- Doğru söylüyorsunuz. 
Fakat dediğim ğibi biraz 
düşünmem lazım .. 

- Tereddüdünüz?. 
- Ehemmiyetsiz .• Belkide 

bir biç. 
Sonra birden ayağa kalk

tı. Bitmek üzere olan siga· 
rasını parmakları arasında 
ezdi: 

- Hayır efendim dedi 
imkanı yok. 

- Neden?. 
- Yapamıyacağım. 

- Her istediğinizin yeri-
ne getirilebileceğınden emin 
olunuz. 

- Tefrikalarımza ne ka
dar isterseniz derbA \ hazırız. 

Kapıya doğru .;itmeğe 

hazırlanan Esat derhal ge· 
riye döndü: 

- Hayır dedi. Sözlerim 
size yanlış bir telaakki ver
di. Sizden yazılarıma muka
bil hiç bir şey istemiyorum. 
Ben hür yaşamağa alıştığım 
için gerek bana ve gerekse 
yazılarıma hiç bir kimsenin 
emretmesine tahammül ede-
mem. Onun için .. . 

- Onun için .. . 
- Yazılar1mı daima bu· 

raya getireceğim. Fakat de-
diğim gibi... • 

( Arkası var) ---oo---
40 sene ayrı
lıktan sonra 

Bundan bir kaç gün evvel 
Nevyorkta bir evlenme ol
muştur 79 yaşında bulunun 
Con Sipel ile 78 yaşında bu
lunan bir kadın, tam kırk 
sene sonra ikinci defe ola
rak birbirile evlenmişlerdir. 

Bu karı koca 40 sene 
evvel evlendikleri zaman bir 
kızları dünyaya gelmiş idi. 
Baba ve annesinin ikinci ev
lenmelerinde bu kız ve bir 
kızı ve bir yaşında bir toru
nu da bu izdivaç merasimin· 
de hazır bulunmuşlardır! 

ISporcula ımız ayınyirmi-lf oüNYAPtr1 
. d B l• .d. l ,KNeler olul' 

sın e er ıne gı ıyor ar Klü~ıer"d .. bil' 
MILLT TAKIM Klüpler dedun, bı 65ylf Olimpiyada gidecek olan 

sporcu kafilemiz ayın yirmi
sinde Romanya yolile Berline 
haraket edecektir. Bu kafile 
ile güreşçiler, bisiklet çiler, 
basketbolcular gideceklerdir. 
Elyevm Peştede bulunan es
krimcilerimiz de Berlinde ka
fileye iltihak edeceklerdir. 

GüreşçiJerimiz biri Groke
rumen, diğeri serbest olmak 
üzere iki takımdır. Güreş 

federasyonu reısı Ahmet 
F etkeri ve federasyon izi 
ıından Seyfi Cenab ve Sa
dullah ta takımla beraber 
gideceklerdir. 

Olimpiyada ){idecek olan 
sporcu kafilemize Tokat 
meb'usu ve Tenis ve Bas
ketbol Federasyonu reisi 

Süreyya riyaset riyaset ede
cek, Türkiye Olimpiyad ko
mitesi umumi katibi Niza
meddin de kafile ile beraber 
Berline gideceklerdir. 

YEDiNCi BALKAN 
OYUNLARI 

Balkan oyuuları komitesi 
Yedinci Balkan müsabakala-
rını bu sene Yunanistanda 
yapmağa karar vermiştir. 

Yedinci Balkan oyunları 27 
Eyli'ılde başlayacak, 4 Birin
citeşrinde bitecektir. 

Atletizm Federasyonu Bal
kan müsabakalarında iyi bir 
derece alabilmek için geniş 
bir porogram hazırlamıştır. 
Balkau oyuncularından evvel 
iki ecnebi teması yapıla-

cakbr. 

Habeşler İtaly nları iyice 
tehdide başladılar 

Londrada çıkan Deyli Heraldın diplomat muhabiri tara
fından verilen malumata göre italyanların Adis-Ababadaki 
vaziyetleri müşküldür. Sefaretledeki radyo mürsilelerinin 
kaldırılması bu yüzdendir. Habeş çeteleri bir taraftrn Adis
Ababa cenub hattını kesmeğe çalışıyor, diğer taraftan Adis
Ababa - Dessie hattını kesiyor, ve Harrar etrafn:da dö
vünüyorlar. 

Vaziyetin, AdisAbabayı tahliyeye sebeb olacak derecede 
vahamet peyda etmesi muhtemeldir. Çünkü demiryolu mü
nakalatı ile Dessie yolu kesilecek olursa Adis-Ababanın 
vaziyeti fenalaşır. İtalyanların Aciis-Ababayı tahliyeden baş
ka, muhasaradan kurtulmak için dövüşmeleri de beklenir. 
~----~~~~~--~-oo~------~----------

BİR AŞI SA VESİNDE 
~------~ ... --~--------~ 

Seksenlik kadın 15 yaşında bir 
genç kız öldü müş! 

Seksenini bulan bir kadın 
doktor Voronofa giderek 
gençleşmek istediğini söyle
miş, doktor kabul etmiş. 
Kadın "ne kadar gençleşe
bilirim,, deyince: 

- 15 yaşında bir kız ola· 
bilirsiniz, demiş. 
Kadın kabul .etmiş ve 1500 

dolara da pazarlık etmişler. 
Nihayet ameliyat yapılmış, 
kadın yatakta gözlerini açın
ca telaşla: 

- Doktor gençleştim mi? 
Diye sormuş. 

Doktor: 
- Evet, demiş, tam onbeş 

yaşıodasımz. 

Arası biraz geçince, Voro
nof hizmetinin mükafatını 

almak için sabık seksenlik 
ve lahik 15 lik bayana fatu
rayı uzatınca şu cevabı a!
mış: 

- Size vaad eden seksen· 
lik bir kadındı. O şimdi 

mevcud değil. Ben ise 15 
yaşındayım. Sözüm muteber 
değil... Başınızın çaresine 
bakın ... 

Şimdi Voronof evvela pa
raları peşin alıyormuş, sonra 
da ameliyat yaphğı insanlar1, 
rüşt yaşına kadar küçültüyor 
muş. 

~uou ~ 
Türk milli futbol takımının ne klüpleri oldug kfaple 

yemedim: Tükürıııe t{eııs d1 

Tabii Amerikada. 
Berlin Olimpiyadına iştirak 
etmemesine karar verildiği 

halde kamph bulunan fut· 
bolculara kampı terketmeleri 

hakkında henüz hiçbir tebli
gat yapılmamıştır. 

Sovyet Rusya a yapılacak 
seyahat tarihi Eylôlden, 
Ağustosa değiştirilecek olur
sa futbolcularımız Rusya 

seyahatine kadar kampta 
kalacaklardır. Seyahat tarihi 

tebdil edilir de Ağustosa 
kahnırsa, Olimpiyada gidecek 

güreşçilerimiz ve diğer spor
cularımız da ağlebi ihtimal 

Almanyadan Rusyaya geçe
ceklerdir. 

tam on dört dan~di;~.sı ıf' 
Bu on dört kluP 'f'P'r' 

larınd~ tükürme yarıŞ~es•fe' 
lar: Kım daha uıuo 

ye tükürebilecek! etre '.
1 

Bugün rekor 1~ :, ge~r 
sansimetrede. Eskı bll rl 
ci olan H. Borgstan .dflll~ 

n nyow 
safeye kadar tük r 

Buda mı eğlence!. . çi~ 
Çok yaşan1ak ;0~sJ' 
John O. Rokfell~r 9nt~ 

yedi yaşını bitird•· d•' f 
l. - na k• ... ~ eme ı ~uz yaşı el• 0" ( 

şamak. Doktorl~r getirOI 
bu arzusunu ye"ne 
ğe uğraşıyorlar. . ... ~e~ 

• ıÇI•• .ıd 
Rokf eller bu ış .. 91'. 

ı Erkek 
·ıyov 

ıyafe• sine sadece 15 ıııı ·pi c 
'"eti "' mış g eri kalan se bil r 

tine Giren 
adı lar 

Kadmlar golf pantalona 
merak sardırmışlar. Bu moda 
Pariste yeni taammüme baş
lamış. Yaşlı bir adam, kızın 
yanında duran genç ve golf 
pantalonlu bir adama sokul-
muş: 

- Kızın böyle dolaşması
na ebeveyni nasıl razı olu
yorlar? IJ iye sormuş. 

Golf pantalonlu genç ce
vap vermiş! 

- Kız hakkında çok şey-
ler söylemeyin, benim kıztm· 
dır. 

ihtiyar adam şaşumış ve 
kekelemiş: 
- Pederi olduğunuzu fark 

etmedim, affedersiniz. 
Genç adam atılmış: 

- Babası değil, annesiyim! -·-l{azancın züopelere 
mdyum n1üessese 
Londrada kitap kiralar 

gibi dünyanın meşhur tablo
larını kiralayan bir müessese 
varmış. Bu müessese e\•inde 
resmi kabul yapacak, davet
lilerine tablo teşhir edecek 
kimseleri bunları kiralayor
muş. Ve İogilizlerin ağır 
başlı olmalanna rağmen bu 
müessese çok iyi iş yapıyor-
muş. 

l . t' 'ihtiyar " t una vermış ı. suguıı J 
ra ile avunuyordu.. ı:ı>ib 1 .. elh ·~ır 15 milyon yuz d IJlıerı 
oldu. Jbtiyar sOP e ıJ 0 

·1yo11 ti avunurken 15 OJI, aı 
. . l k 1 aı ıle y 

mış ış a ış ın ı., . 
milyon yapıverııııŞ· J:t~ 

İno·ilte~·ede YuI'~esİ 
o T ya' Hastane ay_ 1 ~ 

k nat ı J 
İngilizler tek ~ ~c 

hastane tayyare~ı t .. ~9 
. dı .. ,, ~· 

getirmişler, şıııı erii5 
Stokbolm Hava 

5 5u V 
teşhir etmektedirler· 5r.ır''1 
yare 200 kiJoıııetre l 
uçmaktadır. basts.b' 

içinde doktorll· rdıf· 
.. ii "' cısı ve operator uıere 

Tertibak olın k t 
ıııası """' vada sallanrııe akf el"'~ 

edilmiştir. Kan :rlJle~ t 
oksijen ile ba~a e~iflJlİŞ ·et 
relt:ri de derpıŞ . 0de~1 

miştir. Y atakbaoesı tı>rD" 
tibat sayesinde ııı:t'iyeıl ~ 
rültüsü, içerdeP 1' 'faf)'1~ 
yulmamaktadır. dırtJl9 , 

barıP "'ı:I'~ 
beş hastayı " IJlil 
ameliyat yapına }'İ 
dür. J{erbe • 

F ransa da d'" 
b'11slaf1P ~ 

Fransız me arıyor· l 
bir &rkaclaşını 8rtı'"' 

- fç ld satışını b'f 
\ meşgu l diyor. 'pe ıı'e,,~ 
l ·· erı ·b ' r 
1 Bunun uz dir• A 

l rıP8 ~ 1 tıl11~ f meclisin bar 3 bıJ 11 "jç 
----- - yor. Arkadaşın•Jisiııe ,-"'! 

•••••••••••••••• .. ••o. .. ••• ••••••••c •••••••••••••••••••••~•••••••••••••••••• I"' 'd d kePo ...,e,~ • G c • -..o rı or a 1<la ..... i ÖZÜMÜZE ARP AN YAZILAR 1 ~7;;~e a;:::,~:~~ktı"'' bl 
ı ' ı Barlara 
...... ••••••••••••••••••••••••••o .. •••••••••• .. ••••••••o••••••••••••••••••••• madım, diyor. . ,1 s· f • ı görüp d erdini bizzat anlat- ı dolmuştu. ö k' umyor' ,, -~ 

ır 8Cl8 mak istiyor, fakat kapıcılar Biz hamdolsun böyle bü- _tey~:ıış y~t:0:0tı';t 
ank! e~e~miy~t~iz bir onu vali ile görüştürmüyor- yük bir felaket geçirmedik. .1 1<onııs, At~"· J 

ak b sın, içkı er ot· r ofV. v a ımış gı ı, ga- lar. Fakat sokaklarımız bu kim- b luY ,.,, t.1 

b k Orada u yslJ ,, ır 
zetenin . ir öşesine sıluşh- Bu kadın iki gün kadar sesiz, bu yardımsız, mukad- - Of diyor, ~IJr~' /. 
rılmış hır haber ; beş çocuğile aç sokaklarda derata ve sefalete terkedil- .. · 5oğll1'' ı.. ed1> • 

Bir köylü kadının kocası Uç saattır bıJ"~ 50 i 
ölüyor. Beş çocuğu var, fakat dolaşıyor. Ümidini kesince miş çocuklarla dolu. gibi içkilerd~: bard'~oıııi§~( 
bunları yaşatacak vasıtadan mem t:deki yavrusile iki ya- Bunlarla ne Çocukları Ko- da içecek bı fJıJ 1' Iİ ~ 
mahrum. Elinde ne parası> .şındaki çocuğunu yanına alıp ruma cemiyeti, ne belediye, su bulaıDıyorU!j~tirtJle ' 
ne kazancı var, ne de çalı- köyüne dönüyor, diğer üç ne de hükumet meşgul olu- nun ismini def' ı-ıj( 
Şıp kazanmagw 8 muktedir. çocuğu sokaklara bırakıyor, yor. b 1 ~ koyDlah 1• v 

b k f 1 b ık e .. ~.1 eO • 
Çünkü çocukların biri me- u üç çocu se a ete, e i Bu sokak çocukları bu U l da • , ot J• 

d hı A k ı w t k d'I . r a !\,~de C'e~, mede, biride iki yaşında. a a a sız ıga e( e 1 mış cemiyetin bir yarasıdır, ve ı,·J~' v 
Bunları emanet edebilecek bulunuyor. bu yaranın tedavi edilmesi ~ı\Itıll ,,,sıııd~1 1'•1,· 

İ rıtBı> A~IJ• ııJ 
kimsesi filin da yok. şte her gün köşebaşların- lazımdır. Çocukları koruma Urla Illl 08 ~ ıtıll Je~ 

D .. - .. b' d '-'b •t t k t · · b 1 d ' h kA lovsk c'ıvarıP d0ı"' ~ l,,ıı ,", uşunuyor. taşınıyor, ıç a ısı rı sa an, şe er sa an cemıyeb, e e ıye ve ü u- . ıePz, v ı··~et'" 
olmazsa diğer üç çocuğunu dilenen fakir sokak çocuk- metle elele vererek sokak de yeni bır ııştııf· te ·şlt' 
bedava bir mektebe yerleş- ları böyle türeyor. çocuklarınİ toplamalı, bunları deni buluPııılZ tJl;:ııi" ;ıı'' 
tirmek üzere kalkıp istanbu- Bir vakitler Sovyet Rus- memleketin değerli vatandaş· sathı arzdatıbU ıı>' b'fl 
la geliyor ve öteye beriye yada biiyük bir kıthk olmuş, ları olarak yetiştirecek mü- liktedir, "e kıud• 
baş vuruyor, her taraftan eli şehir sokakları aç ve kim- esseselere yerleştirmelidir. tilmesirıe ya 
boş dönüyor. Nihayet valiyi sesiz yüz binlerce yavru ile (SON POSTA) çaktır. 
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Süite 4 

Defterdar 
Ankara ya 

Gidiyor 
Defterdar filsan Pınar, 

Maliye Vekiletince Anraya 
davet edilmiştir, bugünkü 
tren ile hareket edecektir. 
Defterdarın bu seyahatinin 
lzmirde yapılacak yeni mali
ye teşkilatı meselesile alaka
dar olduğu tahmin edilmek
tedir. 

•• • 
Uzüm incir 
Ticaret odasınca üzüm ve 

incirlerimizin satış ve ihra· 
cat vaziyeti hakkında bir ra
pora göre Çekirdeksiz kuru 
üzümün piyasaya ilk galiş 
tarihi olan 15 Ağustos 935 
ten 30 Haziran 936 tarihine 
kadar İzmir borsusında 74602 
ton ve 4333 torba kuru 
üzüm satışıdır. 

Geçen sene ayni tarihteki 
satış miktarı 48171 tsn ve 
1374 torbadır. 

Çeşmeye mu
lıacir geldi 
Yugoslavyalı 60 muhacir 

ailesi Çeşmeye gelmiştir. 
Türk kardeşlerimizin Çeşme
ye gelmeleri üzerine kayma· 
kam Mustafa bunların para· 
sız iaşe ve ibateleri ile der
hal alakadar olmuı, vapur· 
dan çıkınca kendilerini Çeş
me ilk mektebine yerleştir
miştir. 

Yamanlar 
kamoı 

Varem mücadele cemiye
tinin yamanlarda açmış oldu-. 
ğu kampta yüz kişi bulun
maktadır. 

Karnından 
Yaralamış 
Bağırsakları dışarı 

fırlamış 
Tirede rıskı meselesinden 

bir vak'a olmuştur. Amele
den lzmirli çakır Hüseyin ile 
Ödemişli Hüseyin oğlu Hamid 
arasında çıkan kavgada Hü
seyin, tabaklara mahsus bi

çakla Hamidi karnından ve 
kollarından ağır surette ve 
kavgaya karışan Eskişehirli 

Mahmudda kasığından hafif 
surette yaralanmıştır. 

Hüseyin tutulmuştur. Ya· 
rahlar, İzmir memleket has-
tanesine getirilmişlerdir. Ha
midin karnından aldığı yara 
yüzünden barsaklar yere 
dökülmüştür. Hayatı tehli
kededir. 

Dan1Ia dan1Ja göl olur 
·rasarrufun bir . 

numunesı 

Orta halli bir ailenin ayda 
yOz lira tuhafiye eıyası aldı
ğını düşünelim daima ucuz
luk sergisinden alırsa asgari 
yOzde yirmi ucuz ahr bir 
ayda yirmi bir yılda 240 on 
yılda 2400 elli yılda 12000 
lira tasarruf yapmış olur 
iıte ucuz abı farkının mah· 
ıtilD muazzam bir senet. 

tftalla• ~· ' 

• 
lngiliz kralına yapılan ve yarım kalan suika5d 

~--------------------~----~------------~~oo+•oo~~-------~--------------------------------~ 

Suikasdde T rocki ile bir 
' kadının parmağı mı var? 

İstanbul 18 (Ôzei) - İn· 
giliz Kralına karşı yapılan 

suikasd teşebbüsü bütün dün 
yada büyük bir teessür uyan 
darmıştır. Krala her taraftan 
telgraflar gelmektedir. 

Suikastcı Jorj Andireman 
isminde bir adamdır. Suikast
çının ayağı topaldır, kırk 
yaşlarındadır. Suikastçının 
üzerinde Kral Edvard'ın bir 
kartpostalı bulunmuştur. 

Andrevman '1bir şahsın 
hayatına nihayet vermek 
niyetile gayri kanuni silah 
taşımak,, ithamı halinde 
mahkemeye verilmiş bulun
maktadır. 

Tevkiften sonra hemen 
hemen verdiği ifadede sui
kastçı demiştir ki: 

- Bütün olanlar Dahili-
ye Nazm Sir Jon Simonun 
hatasıdır. Ben kralı öldür-

mek istemiyordum. Sadece 
polis koridonunun kafi bir 
muhafaza olmadığını ispat 
etmek istedim. 

Hazır bulunan avukatlar· 
Korsel hemen maznunun 
müdafaasını üzerine almıştır. 
Korselin bir sualine cevaben 
polis delegesi maznunun 
düşürdüğü tabancanın yakın
da kullanılmış olmadığını 
ve hatta çoktanberi kulla
nılmadığın söylemiştir. Baş
müfettiş davanın talikini is
temiş ve hakim de buna ka · 
rar vermiştir. 

Ayni zamanda Mak Mahan 
adım taşıyan mütecavizizin ve 
kili beyanatta bulunarak ha
disenin bir suikast hadisesi 
olmaktan uzak olduğu, maz· 
munun hül umdarı öldürmek 
istemediğini söylemiştir. 

Londra, 16 (A.A) - Po-

lis müfettişi Sands mahke-
1 medeki ifadesinde demiş-

tir ki: 
Mahon isminde olan mü

tecaviz hadise hakkmda ba
na şöyle demiştir ki: Kral 
yaralanmadı değil mi? onu 
kat'iyen yaralamak istemi
yordum. Bunu sadece pro
testo makamında yabtım. 

Bütün elçiler şahsen Bu-
kingham sarayına giderek 
suikastten kurtulmuş oldu
ğundan dolayı kralın tebrik 
defterini imzalamışlardır. 

KADıN PARMAGı MI 
İstanbuldan verilen bir ha

bere göre, suikasd mesele
sinde maruf B komünistlerden 
ve Rusyadan matrud bulunan 
Troçki ile bazı kadınların 
parmağı bulunduğu hakkın
da şayialar deveran etmek
tedir. 

Almanya müstemleke işi 
Berlin 17 - Londradan dönen müdafaa bakanı Röyter ajansına şu beyanatta bulunmuştur: 
Nüfuzlu lngiliz mahfelleri Almanyaya müstemleke olarak Afrikada münasip toprak ta

vizleri verilmedikçe bu memleketle muslihane bir anlaşmanın daimi temelleri atılmıyacağına 
kanaat getirmişlerdir. 

Bakan, beyaz medeniyetin Afrikada muhafazası için, Al manyanın teşriki mesaisi elzem 
fikrinin kuvveti bir müzaheret bulmakta olduğunu ilave etmiştir. 

----~--------~~-----------------.. ------------------------...._-------------

Berlin Olimpiyadlarına 
2idecek sporcularımız 

İstanbul 17 - Berlin olimpiyadlarına iştirak edecek spor
eu kafilemiz 37 sporcu ve 15 idarecidir. Aralarında 10 
basketbolcu, 12 güreşçi, 11 eskrimci, ve 4 yelkenci vardır. 
Binicilerimiz Berline varmışlardır. 
------------------------------~-----oo~------------------------~---------

Zecri tedbirler kalktıktan sonra 

İtalyanlar bizden mal 
istemeie başladılar 

ltalyaya karşı tatbik edi- eskisi gibi serbest olarak 
edile-len zecri tedbirlerin kaldı- memleketimize ithal 

rılması hakkında vekiller 
heyeti tarafından çıkarılan 
kararname gümrüklere bildi
rilmiştir. 

Bu tebliğata göre bugün-
den itibaren zecri tedbirler 
kalkmış olduğundan İtalyan 
malları mevcut ticart;t anlaş
ması hükümleri dahilinde 

cektir. 
Gümrüklerdeki İtalyan mal-

larını çıkarmak için birçok 
alakalılar teşebbüslere gir
mişlerdir. Diğer taraftan ih-
racat tacirlerimiz de faaliye
te geçmişlerdir. 

İtalyanlar çok miktarda 
maden de istiyorlar. 0000000000• 

Kız kaçırma 

~1ütecavizlerin hepsi 
vakalandı 
ol 

Tire'nin Çiniyeri köyünden 
Kuruoğlu Mehmedin tütün 
çardağını Kemerdere köyün
den Hasan oğlu Hüseyin, 

Çiniyeri köyünden Emin oğ
lu Osman ve bir arkadası 

tabancalarla Parmak Meh
medin karısı Hayriyeyi ve 
küçük kızı Nafizeyi tabanca 
kabzelerile döverek yarala-
mışlar ve büyük kızı Dudu
yu da döverek cebren ka-
çırmışlardır. Çıkar1lan bir 
müfreze jandarma müteca· 
vizleri derhal yakalamış ve 
adliyeye vermiıtir. 

Hava Postaları 
Halkapınar meynanının dev

let hava yollan tayyare se
ferleri için istasyon ittihazı
nın tekarrür ettiğini yazmış
tık. 

Meydanın ıslahına devam 
edilmektedir. Ay sonlarına 

doğru İzmirde muntazam 
hava seferlerinin başlıyacağı 
ümid edilmektedir. 

Tehdid 
hadisesi 

Deri tüccarı Davi Sidi'ye 
tehdid mektubu göndererek 
para istiyen Hayriddinin mu
hakemesine devam edilmiş
tir. Hayerddin suçla hiç bir 
alakası olmadığını iddia et
miıtir. 

H&J1rb bitti f ab
rika top attı 

Ticaret dünyasında, ltalya
ya karşı tatbik edilin zecri 
tedbirlerin kaldırılmasından 
bir tek müessese memnun 
olroamıştir. Memnuniyetsizli
ğinin de sebebi şudur: 

Zecri tedbirler her ne ka
dar ltalya ile devletler ara
sındaki ticareti durdurmuş 
ise de kaçakçıların da bü
yük karlar temin etmelerini 
teshil etmiştir. 

Belçikada bazı açık gözler 
talyanın ihtiyacı olan kaçak 
eşya imal eden bir fabrika 
yapmışlardır. Şimdi bu fab
rika kapılarını kapatmakta, 
amelelere de ) ol vermekte
dir. 

Kaçakçı başı korkmadan 
gazetelere şu beyanatta bu
lunmuştur: 

- Bize Habeş-ltalyan har
binin en aşağı on sene de
vam edeceğini şöylediler. 
Biz de hazırlıklarımızı ona 
göre yaptık. Ne yazık ki ev
deki pazar çarşıya uymadı. -- .. ~ 
Kristof Kolo

m bun bir 
mektubu 

Amerikayı bulan Kristof 
Kolombun bir mektubu lspan· 
yada bir manastır hazine 
evrakında bulunmuştur. 

Bu mektub Roborigode 
Eskodeva isminde bir lspan
yola yazılmıştır. 

Eski el yazılarına meraklı 

bir Fransız bu mektuba 
65,000 frank vermittir. 

18 Te•lll'!!--
. .r0t 
ispanyada Kargaşalıklar Bir Türlü Yatıştfllı-

~------~----------------~-oo :....:---; 
Kral Taraftarlarının Lidetl 

•• 
Oldürüldü 

Kral taraftarlarının lideri kamyon içinde öldii,aJıoDf 
M. Calvo Sotello sivil mu- zannolunmaktadır. J,elİ 
hafızlar tarafından öldürül- Kortezler reisi bu b~ .... 
müştür. öğrenir öğrenmez d~Y fi 

derin elemi izhar etlllif ~ 
~u cinayetin çok .. ~8:bi1116~ tıceler verebilecegını .• . ki: 
miştir. Mumaileyh deJJJJtti.~ 

Sivil muhafızların evvelki 
gece öldürülmüş olan sivil 
muhafız yüzbaşı Castillo'nun 
intikamını almak için bu işi 
yapmış oldukları tahmin 
olunmaktadır. 

- Bu cinayet gö~tefl ıoJ· 
ki hükumet makinesı bO 

B. k b muştur. Jerİ' 
ır aJ1yona inmiş olan Bu cinayete ait haber bİ 

20 kadar sivil muhafız M. neşri sıkı bir sanıöre ; .. 
Stello'nun evine gitmişler ve tutulduğu gibi 11111'~ b,. 
kendilerini takip etmesini fotoğrafilerinin tercü111e•. tir• 
emretmişlerdir. M. Stello'nun linin neşri de men edilllllf 

------- ::::::::ı - ' 

İngiliz geıniJefl 802-azlar 
meselesi 

- Baştarafı 1 incide 
sonra geleceklerdir. 

ITALYA DA 
. GiRECEKMiŞ 
ltalyanın da Salı günkü 

konferans topla .ı tısına iştirak 
ederek mukaveleyi imza et· 
mesi ruubtemeJdir. Bu haberi 
Londrada çıkan Te Pöpl ga
zatesi haber vermektedir. 

TITÜLESKUNUN 
RICASı 

Boğazlar mukavelesi için 
tekrar Montröye gelecek 
olan Romen murahbaası M. 
Titülesko ancak Salı günü 
Montröde bulunacaktır. Bu 
nıurahhasın ricası üzerine 
kof eransın son celsesi Sah 
gününe talik edilmiştir. 

SON TETKiK 

-Baştarafı 1 nci~e-kt" 
edemiyeceği mkaydedıloıe·ıd• 
dir. lngiterenin Akde0

' ,k· 
kuvvetli bir vaziyeti olaC 

tır. tetİ• 
Mesela Tribona ga~e bil• 

· · ıo nin Londra muhabırıP jO 

d. d. w. •• IngiltereO 
ır ıgme gore d ft 

Akdcnizde yalnız f-1°0 b•' 
1 pJU 

Replllse dri tııot arını . ıo· 
d · dek• faza etmesi Ak enıı ,,. 

giliz fılosunu 75,000 ton 

tıracaktır. 1·ıe r . et 
Diğer gazeteler, ııJJ ·oiO 

teferı 
N evs Kronikl ga~e.. f pgili• 
Akdenizden bir suru . tıli 
gemilerinin çekiJ~esıl cıık' 
bir ehemmiyeti haıı 0 fogil• 
ve çünkü son aylarda ol· 

k' O•• terenin Akdenizde 1 ıoe• 
harekelerinde yapılan :rr6• 
liyatın müdafaa ve ~~tlrd• 
kabiliyetlerini azİDI 1111 

1.,.o• 
Konferans bugün saat 15 de artırdı hakkındaki yazı 

Umumi bir celse akdede· lı 
cektir. Bu celsede muka- işaret edi orlar. · arb 

ı ülasa, İngiltereDıo d•b' 
vele metni son defa bir ke- · d n 
re daha tetkik ve tasvib Akdenizde eskisın e 1:ıJ•• 
edilecektir. kuvvetli bir va~~~et 111:edilİ' 

I za etmek istedıgı k•Ykolceff 
ÇEK NGEN DAVRA- yor. İngiltercnin 5~". belı· 

N'°'NLAR sabada ricat et111e9111101,,di~ Hususi anlaşmalar ahka- lemiyeceği kabul ve botıO-
mının tatbikile alakadar o- edilmekle beraber, bu ,be'', 
lan 12 nci madde ile Türki- a 
yeye boğazları, mukavelenin metin İtalyanın Av~u·pjstedii' 
imzasile beraber tahkim se- gine avdet etDles~oı 
lahiyetini veren protokol takdir edilmekted•~· bll ~ 
hakkında ihtiraz kaydi ser- ltalya, İngilter.eoı;ekİ lol'' 
detmiş olan Japon delegas- zusuna İskenderıye k 11.,d,-
yonu bu vaziyettedir. Keza liz filosunun müfar:e

1

Sill~: 
Bulgar delegasyonu da ay- sonraTrabulusg~r.P deri çel<~cı 
nı madde hakkında bazı en- zideki askerlerını a ret 
d . 1 · h w • • b et'"' ek ,u ışe er ız ar etmişti. Bugün cegını eyan ·~ 
Bulgaristanın bu endişelerini mukabele et111iştır 
izale için Bulgar delegasyon- - - • .• ......-- i 
larile muhtelif diğer delege- H b sef et 
ler arasında mülakatlar ol- a eş . cide..., 
muştur. -Baştarafı 1 uı ııo•ıssıf 

Her halde şu kanaat var- delail henüz anl•f' • 
dır ki Bulgaristan hafi bir bulunmaktadır. tat•~.!, 
vaziyet takınmak suretile Onun için lta1Y;2s ıoi!Y~. 
Montrö konferansı haricinde dan feda edilen, b rcecl~ • 
kalan baı.ı ecnebi devletlerin sterlinin yerinde . \ir ~-:;. 
oyununa alet olduğu hissini ğıni gösterecek biııııe'°'' f' 
uya.~dı~!llaktan sakınacaktır. Jı netice elde . le iy•Y' 0'aıı• 
BUYUK ŞENLiK VAR Habeş seferı tal ,e•'bt. 

v B ua o .,cı 
Bogazlarımızın kahraman mal oldu? u 5 

1 1010 ,de' 
askerlerimiz tarafmdan işgali ver nıek için ha !·,tilcle 
günü bütün Türkiyede büyük rettiği resmi li5t~;ficlit· 
~000000000::::: çıkarınak ;dit 
Halkın Sesi Hakkın ses 

- Baştarafı 1 incide - ,er 
kan dahiline girmiş olacaktır. la gicl' b'I• 

Rusyada da olduğu veçbile halkın kolaylık .,e cl•r ııti'' 
umumi yerlerin ne kadar ucuza mal olduğu ve Is• ı•~:, .,e 
kın kolayhklar gürdüğü Şarbayımızın malii~u 0 

bulsO' elif· 
'1 Halkın Sesi,, kariimizin bu dediğini dogru -ekte .,,tcı' 

B l d. . . . . b h h' . . bekleıv dl' e e ıye reısımızın u ususta uıımetını ralı 11 

HAMiŞ : Akif Yılmaz imzasile mektnb yaı• 

miz~!~;i r~~~iif i~iii;i~!~~ 
------... ~O Et ~._.; 


