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•• 
~merili:a 
Silihs1zlanma 
Projesi 
liJiCe~evre 22 (A.A) - Si-
. ticaret ve imalini tant ile mefgul olan komite 

d Crika projesinini tetkikine 
.., e"•in ediyor. lsve~, lspanya 
b t Danimarka murahhaslan 
d~ Projeye iltihal edtmitler-

lr, 

ll~o.inite bundan sonra si
. ticareti hakkmdaki pro
!tyi tetkik etmit ve Frans1z 
~ lniiliz mümessillerinin 
-.:•natim dinledikten sonra 
l>., lakereyi 2512 tarihine 

'1tdin1ttar. 

Düit yurdun her taraf1nda Ulusevlerinin 
a~1lma ü~üncü y1ldönümü kutluland1 

1 Kuyruklu 
Bir yalan 

~~~~~~~--~~----400 ~~----~~~~~~ 

1\Itay Bucay1 4 - 1, izn1irspor Sarksporu l - l, 
Göztcpe 'fürsporu H - O sayt ilc yendiler 

Karma kar1§1k giden spor Jenmi§tir. 
itleri merkezin müdahelesile S1ra Altay - Buca ma~ma 
intizama sokularak lik ma~- gelmi§ti. Havanm güzel ol-
larmm muntazaman devam lma';ma ve ma~m da ehem-
ettirilmesi temin edilmi§tir. miyeti yüzünden seyirciler de 

Dün kar§1la§an tak1mlar fazlala§m•~b. 

arasmda"' ~oktanberi sahada : 
görünmiyen Altay, izmirspor, 
$arkskor ve Türkspor tak1m 
lar1 da vard1. 

ugleden sonra ilk katdat-
ma lzmirspor $ark
spor birinci tak1mlar1 arasm
da oldu. Tamamen gen~ bir 
kadro ile sahaya ~1kan lz
mirsporlular güzel bir oyun
dan sonra bize kar§l dört 
say1 ile ~arksporu ·yendiler. 
Bundan sonra Göztepe - Türk 
spor ~arp1§blar. Zevksiz bir 
1ekilde devam eden bu oyun 
9 - 0 Göztepe lehinen etice 

Hakem K. S. K. h Esadm 
idaresinde oyuna ba!lland1. 
ilk akm Altay tarafmdan 
yap1ld1 ve avut oldu. 

Dakika S - Vahap güzel 
bir s1yr1hsla kale önüne gel
di. <;ektigi top avuta gitti. 
Altay vaziyete hakim. Buca-~ 
ldar tehlikeli dakikalar ya§•· 
yorlar. Sagdan soldan ablan 
ablan §Utlarm gol olmasma 
cansiparane ~ah§arak mani 
oluyorlar. 

Mamafi §anslar1da kendile
rine yard1m ediyor. Yirminci 

[ Sonu 4 üncüde ] 

Irak krah Favsal 
Öln1e1ni~ . hir 
adada hapsediln1is 

Müteveffa Kral Faysal 
Son geien Irak gazeleri, 

kendisine bir töret temin et 
mek isteyen bir meczubun 
garib hareketine aid tafsilat 
ile doludur. Bugün i~in Bag 
dad polisi tarafmdan tevkif 
edilmi§ olan adam, bir Ame 
rikahd1r. Tahtas1 eksik bir 
zirzob olduiuna hi~ §Üphe 
olm1yan bu adam, efkät"1 

~~~~~~~-•+oo„ 

umumiyenin nazar1 dikkatini 
~ekmek i~in kuyruklu bir ya 
Jan uydurmu§ ve ge~en sene 
isvi~rede kalb sektesinden 
ölen kral Faysalm ölmedigi
bir adada mahbus oldugunu 
iddia etmekte imi§. 

Frans1z Sosvalist vc l{o111ünistleri ~ark 
istasyonunda nün1ayi~ yapn1ak istediler 

800 Kl~i TEVKIF EDILDI 
Parjs 22 (A.A) - Avus- mi§dir. Reisicumhur yemek-

turya batkam bay $utnig ten evvel Avusturya ba§ba- 'T'ran1vay ~irketi 
istanbul 

ile d1§ i§leri bakam bay Ber- kaniyle di§ i§leri bakanma })a vas1 
jer Valdeneg Parisin civar B, Flanden ve Laval hazir Ankara, 23 [ Hususi ] -
istasyonlarmdan biri olan Nö- oldugu halde Lejyon Dönür Devlet $üras1 Istanbul tram-

lyi de trenden inmi§ler ve ni§anmm büyük salip rütbe- vay tirketi hakkmdaki kara-
'"' bay Flanden ve bay Laval sini vermi§tir. rm1 sah gününe birakm11br. 
taraf1ndan kar§1lanm1tlard1r. „ •• „„ •• „„ •• „ •• „„„.._„„ •••• „„„„„„ .... „ 
Avusturya bakanlari otomo
bille Parise gelerek Pariste 
bulunduklari müddet~e ka
Jacaklar1 otele inm1§lerdir. 

Bu esnada bakanlarm ine-
cekleri beklenen Parisin Sark 
istasyonunda koministler ve 
sosyalistler 1934 $ubatmda 
Viyanada vukua geien hädi
seleri protesto etmek üzere 
toplanmaga te§ebbüs dmit
lerdir. Polis bunlar1 dag1tm1§ 
ve 800 ki§iyi tevkif etmit· 
dir. 

Paris 22 (A,A) - B. Löb
rün Avusturya bakanlar1 B. 
$utnig ile Berger Valdenez 
§erefine bir ögle yemegi ver-

• 
lzmir Telefon 
~irketi 

Ankara 23 {Hususi) lzmir 
Telefon tirketinin mukavele
ye riayet etmediginden hü
kümet tarafmdan fashedile
cegi rivayetleri yenilenmittir. 

Yunan Gazetelerine Göre .. 

japonya, <;ini k sk1vrak baglad1ktan sonra Habe§ elinde 
Japon menfeatlerine dokunma~" '"esaret ettigi takdirde 
italyaya Japon süngüsüu~ göstermege karar ;~·mittir. 

[. Katimerni gazetesinin bu hususta yazd1g1 yaz1y1 y„:1nki 
i..<c HALKIN SESI » nde okuyacaks101z. J 
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ESHAS: 
bayan Zekiye bay islämm ma§ukas1 
bayan Hanifc . bayan Zekiyenin sütnenesl 
bay isläm Gönüllü zabit 
bay Ahmet S1tk1 . Miralay 
bay Rüstern . , . Kaymakam 
Abduliah . Miralaym \:avu~u 

Bir kaymakam, bir binba§1, birinci zabit, ikinci zabit, 
ü~üncü zabit, neferler, köylülcr ... 

Bi1·inci J>cn.lc 
Perde aplmca, kenari sokaga uaz1r bir oda görünür. 

Zekiyc mindere uzamm§tir. Elinde bir kitap, öniinde de bir 
mum vard1r. bay isläm sokakta gezinmcktedir. 

Birinci l\lccJis 
Zekiye 

( Kitab1 sand1gm üstüne 
b1rakarak ) 

Ah! Ninecigiml Ninecigim! 
Gönlümc ni~in bu kadar rik
kat verdin! Fik1imi ni~in bu 
kadar a~hn? Sen de §imdi 
k1zm1 görsen okuttuguna pi§
man olurdun ... 

Benim gönlüm öyle büyük 
büyük hayata nasil dayansml 
bcnim bcynim_öyle geni§ ge
ni§ tasavvurlara nas1l taham
mül etsin? 

Yiireg1m ne kadar ~arp1-
yor! Sanki gögsümü ycrin
den koparacak ta d1~an fir
Jatacak ... 

( Ellerini yüzünc kapaya
rak] 

Ninecigiml Ninecigim! Dai
ma baham1 dü§ünmck i~in 
a~bgm, hazirlad1gm fikirde 
baskas1 geziyor. Daima seni 
svmek i~in terbiye ettigin, 
büyüttügün günülde ba§kas1 
hükmediyor ! 

Seni babam okutmu~. 0-
nun yoluna öldün. Beni sen 
okuttun. Y oluna plmek de
gil öldügiine aglamak bilc 
hatmma gelmiyor. 

Ah !.. Daima o ! Göziimdc 
o 1 Hayahmda o ! Akhmda 
o ! o ! o 1 o ! Bir kere so
kakta gördüm., Kc§ki yiizü
ne bnkbg1m zaman gönlüme 
dü§en ate§ gözlerimi eri
tcydi „. 

Daha lJir bak1§ta viicudum 
da ne kadar kuvvet varsa 

Hayat ne garip hal imi§! 
birka~ gün evvel yammda 
biri aglasa gözünün ya§J se
fasmdan dökülüyor zanneder 
dim. bugün kolag1ma kahka 
halar matern sadas1 gibi ge
liyor! birka~ gün evvel mag 
mum m:::gmum bulutlarda 
§im~ek r;aktik~a pcri gcliyor 
gibi görüyordum. 

Bugün yeni a~1lm1~ güller
de "~iy„ görscm: birinin ':"göz 
ya§1 dökülmü§ zanncdiyorum. 

Yine sabah oldu, gözüme 
bir dakika uyku girmedi ! ... 

[ Mmnlan söndürerek ) 
Zavalh mum ! Acaba ben 

de senin gibi yana yana tü
kenip gidecek miyim ? .. 

[ Biraz dfü~ünerek ] 
Allahim! o mektup nc idi? 
Ate§le yaztlsa insamn yü

regini o kadar yakmaz. 0-
duk~a gözlerimden sanki yü 
zürne, gögsümc dögru damla 
alev par~alari sapl<l1„ Bil
mem sütninen gctirdigi za
man nasil änmdan yerlerc 

d. 1 
ge~me 1m „. 

[ Arkas1 var ] 

istanbullu 
Ali Fuad 

T eminath, saglam ve ucuz 
her nevi koltuk ve sornye, 
divan, perdc i§leri ycni ya-
pihr vc tamir olunur. 

Kantarc1lar No: 17 
A 

Bir Aile Evi 
toplay1p ta gözlcrimi ba§ka l{ira ya ' ' crilecekti r 
tarafa ~evirmek istcdim, cy- On bir büyük ve havadar 
vah !... Ne vücudumda Imv- odayi h<.tvi ve her türlii is-
vet buldum, ne gözlerimc tirahat vas1talarma ve geni§ 
hükmiim ge~ti. Sanki öm- salonlara malik otel ve res-
rümde gördügüm, i§itiigim, mi daire vc mekteb olmaga 
okudugum, düsündügüm ne kabi!iyetli olan Arab f1nm 
kadar gözel §ey var ise civarmda Aliaga mahallesin-
hepsi bir yede toplanm1§ ta de käin büyük ve geni~ bir 
bir insan ~ehrcsi olmu§ kar- fülc evi kiraya verileccktir. 
§tma gelmi~ti. .. Taliblerin Idarehanemize mü-

[ Biraz dii~ündükten sonra l racaatlan. 6 - 1 
li'~~mm~mm „ mmm:t="+:::o:::::„'!:f~~~ 
1 iZM~iN BABA~I ! 
~ ~liUi Ron1an Yazan: SIRRI SANLI 

I
~ Amerilrada kar:and1g1 on bc~ milyon lirahk servetini 

izmirlilerin refah1, fzmirin imar1 i~in snrfetmege and i~mi§ ~ 
m~lle.t b~bas1 bir Belediye Reisinin hayahm: izmirde yap-1 

: hgi l§len, esnaf1 uyand1rmak ve ceza verd1rmcden dogru 
n yola koymak i~in verdigi konf eranslar1, i§sizlere i§, a~lara 
~ a§ bulmak i~in yaratbg1 i§leri s1cak bir ifade ile canlan- : 

1 
dtran bu ulusal roman bütün izmir ta can evinden aläka- ~ 
dar cdecck, okurlarmuz1 büyük bir merak, daha büyük ~ 
bir \.O~kunlukla sürükleyecektir. U 

Bu csr-r daha nelcrdcn bahsedecek, ( iZMiRiN BA-1 
BASI ) mn izmiri ve izmirlileri nas1l scvdigini . ve nas1l 
sonsuz bir sevgi ve sayg1 ilc izmirliler tarafmdan sevildi

gini gösteren fas1llar hakkmda okuyucular1m1za ayr1caj 
tafsilät verilecektir· 
~:a::::t::1J;;;:;to11kt:J:a::::t::11+• rn&:::•::s:-=t::::1~ 
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Bir Nazire S 0 L A N Ö M R Ü M E 
Herkimdi kuruntu; eküp bi~erse, 
Her Adem Musanm; elini öperse, 
Her sanup umdugu; bir gün sönetsc, 

Evini bunlara; satar dcmi§ler. 

Her kimin bo§lukta; varsa bakam, 
Var dcmektir onun; bir tamu yakam, 
Y erlerde sürünür; her alan sahm, 

EI a~an gökJere; batar demi~Ier. 

Her kimki acunu; u~mak samrsa, 
Zevk ilc ~ah§ip; kamk ahrsa, 
E~~ekle ki§iyi; güzel tamrsa, 

Y erde da l§Iklar; yakar demi§!er, 

Her kimin yavma; yavnzsa di~i, 

Bir zeyrek usuyla; döncrsc i~i, 
S1gmazsa yurduna; bu koca ki~i, 

<;1kardo göklcrdc; yatar dcmi~lcr. 
izmir Ozam 

ULUG ~iTAK 

Kanl1 Y a§lar! •• 
Daha dün her zevkimi ald1g1m o kahpeden 
Ne ~1kar, bugün de sen ahyorsan hisscni? 
iyilige, kütülük clbette bulur eden 
Ziyam yok kalbinc yakm bulduysa seni.. 

* 4f. ::-

Vaktile kucagmda bin ~ehvetle k1vubn, 
Diin bcndim, bugün scnsin, yarm da ba§kas1d1r ... 
Anlad1m o e~ degil, y1lanm1~ kara y1lan 
Arhk ruhumu saran bir ~öl kas1rgas1d1r .. 

1t 

Canlamrken cn tath z.igÜnlerim birer birer 
Gözlerimden i~ime s1z1yor kanh ya~larl .. 
Ge~erken bir hähra kalbime bin ok gircr 
Daha bu ok önündc egiJccektir ba~lar! .. 

Alkant1ma 

Karantina 
SANI KEMAL 

Almcak bir gündü bay1rdan dogdu güne~ 
Dcdi, bu gün yarmki gelecegini üle~ 

Arat verdi okuttu, büyüttü kucagmda 
Arasiyle aparth saklad1 bucagmda 

Gelir günkü evcrsin kamu gibi acunda 
Arac1 alkanby1 sende bil avucunda 

Ardavand1r dogagm ulusun bir par~as1 
Gclecegindir yürü o baymn arkas1 

i§te o gördügün tan agarbsm sonu 
Senin biricik kenlh y1llarc1 Kastomonu. 

ALi KEMAL <;IKRIK<;I 

Severken 
Sen bir gün i~hnde a~arsan güHcr, 
Ba~mm ucunda ötcr bülbüllcr, 
Her lähsa kalbimde sana taparkcn; 
istersen bunlar1, gcl bana erken „. 

U~ahm göklere sevgimizle biz, 
Saadet agmda kalsak ikimiz, 
Ninniler söylesin dalgah deniz; 

Beni can1m diye \:ag1r severkcn ... 
MAHPARE SUZAN 

Nasihat 
«KUDURANLARA» 

Ey !.. Gözlerini bütün bir tarihe yumanlar, 
Kafamzdaki o bo~ gurura aldanmaym. 
Bu ülküde ya~1yor Türk denen kahramanlar; 
Aldamp yana~maym, pek bo§ yere yamnaym. 

Ey 1. Yerinde kudurmu§ ~1lgmca havlayanlar, 
Gelin ye§il yurdumuz olsun sizlere mezar ! .. 
Sizlere verilecek o kadar yerimiz var; 
Bakm nc cömertiz biz, siz de ars1zlanmaym„. 

Bütün dünya tabarken o "Atatürkümüze„ 
0 1§1k veriyorkcn k:).lplere ülkümiize; 
Ba§ egdiriyorken biz c1ham Türkümüze 
Dald1g1m1z hülyaya sakm ha aldanmaym. 

Güne§e yakla§maym. pek beyhudc yanmaym 
<;ürük begninizdeki bo§ hülyaya kanmaym„. 

T. BERBEROGLU 

• 

Geldi.. Ge~ti.. Y 1llar1m, ~abuk ihtiyar oldum 
Dikenli yoilarda ben, yürümekten yoruldum 
Gülmedim.. Gülmüyorum .. Gülmiyecegim 
Saadetin yüzünü belki görmiyecegim. 

Hayahm bir baharken 1zhraba boguldu 
Ümitlerim hicranla, kederle harap oldu 
Acunun her bir zevkine ruhum kablm1yacak 
Bin bir emel pe§ine arhk tak1lm1yacak .. 

"KARANTiNA: 
NUSRET LÜTFÜ: AKSUNGLI~ 

~;1kaca uAd1n1lar» isin1Ji l{itah1111da•1 

Rüya Hat1ralar1 
«S. SÜREYYA» Y 

Ge~iyor habralar senclerin pe~indcn, 
Ko~uyorken ayrilmt§ izdirabm e§inden. 
Bilirim ge~ccektir senelerim her günüm; 
Gündüzü istcmiyor ak§ama meyil gönlüm. 

Habralar diz ~ökmü§ y1k1lm1§h temelden, 
Aynhk kaygular1 ge~iyordu bu elden 
Ben de ~air degilim okurum sizin gibi, 
Geceler sizin olsun istemem var sahibi. 

Hahralar aghyor öksüz ~ocuklar gibi, 
Kalbimin ne eni var sanki nede bir dibi 
Arhk yollar uzayor kalbimde h1~kmk var; 
Ah o yollar o yollar, ah o yollar o yollar. 

Hahralar scrilmi§ bu gamh yerlerde, 
Son veda ~ark1s1 kopar viranelerde 
Hiyaban kenarmda bana arkada§ varm1§; 
Gördügüm hahralar arhk birer riiyam1' „. 

MUZAFFER ~ÜKRO 

Hastanede 
Ac1 inlemeler fazlala§mt§b, 
Hararet yükselmi§, yaram azm1§b. 
Gözlerim kapanm1§ ruha dalmt§b 
Aglad1m, aglad1m neredesin sen ? ... 

Hasret~ yumulmu§ sönük gözlerin, 
izdirap ac1s1 kalm1§b §imdi. 
Nihayet seni de arbk özlerim; 
izdirap halkas1 dolmu§tu §imdi ... 

ADNAN GÜNAI.. 

Babama ! .. 
«HASRET YOLLARINO.A» 

Y almz1m aglar1m hasret elimde 
On sekizde ba§tm ak doldu baba. 
Oyuncak olmu§um hasret yelinde 
Gcn~ligim bu yolda hep soldu baba. 

Gönlüm ac1sm1 dindirmek ister 
Mii~fik kollarma sar1~1p baba. 
Y anan hasretini sindirmek ister 

' 

Evime ve size kan§ih baba ! .. 
KAZIM FEYZ1 

Gözlerin Sihirli: 
Y e§il göze inanma, 
Zira aldabr seni 
Mavi gözü de anma; 
Her dem aglabr seni. 

§ 
Siyah gözdür daima 
Derdine derman olan; 
Arhk sen~onu yama 
Kalbinde onu kullan. 

§ 
Kimisini soranm, 
Kalbimin ahi gibi 
Bende maviye var1m; 
Gönlün siyah1 gibi ... 

VECIHE REMZI 

izmir Birinci icra Mcmur
lugundan : 

Bir borcun temini istifas1 
i~in tahh bacze alman ital
yan Milane 22124 bcygir kuv
vetinde Cor berli markah 
motör 26/2/935 Sah iÜnÜ 

1 

. .... 

Bir F1rsat 
Kar§iyakada sahilde Salib 

pa§a caddesinde ~ok güzel, 
büyük bag~eli bir ev acele 

sabhkbr. isteyenler gümrii" 
kar§1smda Meyveter gümrii" 
sokagmda 7-9 numaraya .,,e 
ya 3186 telefon numara11n• 
ba§ vursunlar. (1-10) 

. . ...... . . . .. .__,/ 

saat on ikide a~1k artirdl1 

suretile sabhga ~1karilm1tb1• 
Mahcuz motör bu artmuad• 
k1ymeti muhammenesinill 
yüzde 75 §ini bulmad1g1 tak" 
dirde ikinci arbrmas1 5/3/93S 
Sah günü saat on ikide ya" 
p1lacakhr. istekli olanlartll 
o gün ve saatta Halimai• 
~ar§1smda icra münadisine 
ve Birinci icranm 34/5839 
dosyasma müracaat etmeleti 
ilän olunur. (556) (49) 
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lzn1irin en lüks ve en ucuz hastanesi 
Birinci Snnf Nlutahass1s 

OPERATÖR - DOKTOR 

BAY TAHS~ININ 
Hastanesidir 

( Halkm Sesi ) 

Katran Ferit 
Gögüs nezlesi, nefcs darhg1, brön~it, eski ve yeni öksü · 

rükleri en k1sa bir zamanda iyi eder. J~mesi kolay ve her 
ya§taki tarafmdan i~ilir. 

Eczac1ba§1 Ferit Sulfatalar1 

Sekerli sekersiz O,~~> sg. o-arantili saf kinin 
~ ~ ~ <--:, 

ihtiva eder. Sitn1alt ve k1nine ihtiyac1 olanla-
ra hu n1arkav1 tavsivc edcriz. ~ 

.J ~ 

Selamet Nezle ilac1 
Nezle, gl"ib, ispanyol ve agu burundan giren hastahk 

mlkropJarmdan korur. Nezlcden olan di§ agr1Irrim izale 
eder. Benzerini ahp bo~una vakit ve s1hhat kaybetmemek i~in 

( Selamet F erit ) i:!~ ;dini:~iketine dik-

Y:~~u S. Ferit ~ifa Eczanesi H~~1~~1ct 

Sebebi Ne imi§? 

23 ~UBAT 

• 
Izm·r ve ·var1 b. ir!er ki 

I ... üzun1lan olan ycrli n1allann1 
Ucuz, soJmaz ve saglamlarmdan alnbildikleri bir tek magaza: 

• z K A 
, erli i\1allar ~lagazas1d1r 

<;e§itlcrden baz1lar1 : 

Bu resim hastanenin ( LÜKS) sm1f hasta odas1 olub bu 
Stniflara on gün yatmak, yemek, Hä~, hekim ücreti meselä 

<;ay ve sofra tak1mlar1, fantazi bortuzlar ve yüz havlular1, 
hamam tak1m ve c~temallar, yerli patiskalar, yatak, yorgan 

ve karyola {:a. ~af1ari, kanap~ ve yatak yiizleri, ~ocuk fa§ka-
1ar1, ~ama 1rhk ycrli bezleri, titotlar. 

apandisit, f1tak, basur, fistül, kanser, urlar, karin, bevin 
Vesair her türlü bu gibi büyük ameliyatlar da yapiln;ak 

Lokantalara, pac:tahanelere, peynircilere ve süt~ülere ve 

hesin a~ evine süngerden daha iyi ve s1hhi ( Ä§p ( astar
lara ) kaputlar, 192 renk has boyah ipek masurlar vc 8 
numaradan 50 numaraya .kadar makaralar vc hepsini say
mak mü§kül olan daha bir~ok ~e§itler mü~tcrilerimizin na
zarlarma arzolunmaktadir. 

fartile toptan yekun (SO) lira ahmr. 

---------------~-----------------~--~~~~ 

~· 

- Yahu, sen eskiden beni böyle birden yere atamazdm, 
sana ne oldu? Sana bu kabadayihk (nered en geldi? 

;\dres : 
Eski Bitpazar1 arkasmda me~hur [ Suluhan ] da Zeki 

Y ava§ Y erli Mallar magazas1. 

z esini Sevenler 

Suluhan 
Umumi Deposu 

civannda ( Hüseytn 1-liisnü Öde111i~ ) 
1"icaretha nesidi r 

- Sen de benim gibi Kabaday1 rak1sm1 i~ bak. 0 zaman 
kabaday1hk nereden geliyor, anlarsm„. 

Bu Pillerin En Tazesini 

--c... --. 

Ucuzluk 
Hükiimet caddesinde ,Sem

si Hakikat Ucuzluk sergisini 
geziniz. Y eni pek ~ok ~e~it
ler geldigi gibi fiatlardaki 
ucuzluk ak1llara hayret verir. 

Tuhafiyeye aid her arad1-
gm1z mah bulur, yorulmadan 
pazarhks1z muayyer olarak 
ahrsm1z. 

Art1k 

Eski, 
Solgun 

Bir 

~ey 
Kalm1yacak 

J)e111ektir 

Yünlü, pamuklu, ipekli 
her kuma~1, her robu yeni-

Kasadar le~tirmek, en solmU§ rcnk-
~ lere taze bir can, canh bir 
ff= Bayan parlakhk vermek istermisiniz, 
· ( H 0 L i S Ti N A ) boya to-

izmirde umumi deposu Suluhan civarmda Aran1yor zunu kullammz. <;ok ucuz 

( Hüseyin ffüsnÜ Odemi§ ) Hesab1 kuvvetli bir kasa- yap1lmas1 ~ok kolaydir. 

- Bu ay i~inde sekiz defa vazifenize gelmediniz, bu hal 
patronun dikkat nazarm1 ~ekmiye ba§lad1, dikkat ediniz. 

- " Grip „ yakam1 b1rakm1yor ki.. 
- Sizde benim gibi, vücudunuzda kmkhk hissedi.nce bir 

" Gripin „ alsamz hergün vazifenize gelebilirdiniz .. 

YÜKSEL RAKISI 
Ticarethanesinde bulabilirsiniz dar Bayan aramyor. Talib- Umumi deposu : Suluhan 

lerin idarehanemize müraca- civarmda ( Hüseyin Hüsnü Az zaman zarf1nda Ka baday1 
~~4"-"'~~~:t"'11"1'"'"~~'-1t"r.u""t."f~~~~~~~~ atlari. 1 - 6 Ödemi§ ) ticarethanesi. 
~M~:.-.: ~" ~~~" ~" ~" ~•~M~~~~~~ k k d ••k 1 • e 

: TA yy ARE SiNEMASI T;~eJr ~ l.!l!i~~~~!.. ~t;,n:·~~i~:;;~~~~"'~~~f.lii'il ra 151 a ar yu se m1§br 
iki büyük filim birden ~III~ [ L ff A M R A idarcsinde Milli i1 ~:lc....~.1c*:lc:Jc..+_?..*Xbtbbbtc*~*lbbfc**>t 

1 M U L E N RU J ~1\I', Kütüphane Sinemas1 ::: ~ ikive~1nelikte: Tan Sinemast T3J~3 lt 
CO:T ANCE BENNET'm temsil ettiiii ve yüzlerce ~ ;·1 Per§embe gününden itibaren gene iki filim birden llfl 20 .!?ubat 935 <;ar§ambadan itibaren ~ 

k1z tarafmdan yap1lan büyük varyete numaralar1 :.: 11 1 1 - ß 0 L E R 0 1 - M j L T Q N (Zenciler = 
B

• ileGs:s;en~~§Jbßir s.a.nat)äbidAesi J d ~ II ~:§s:::l,er~:n~, tuvaJet, lüks, eglence ve hayat filmi Tanenb ff Kbral;, ~ 
2 - 1r onu oy e V an 1 ~:;;11~1 GEORGES RAFT - CAROLE LOMBARD rt!U.~1 2 - " erg ar 1 ~ 
l( ~ I~) liinfil ;~ c ·v . () 1 · ) . ~ 

' t ay ~rancis - Georg Brent ile Glenda Farrel tarafmdan ~rr11 2 _ Malek ßira Krall r111lJJi « 1 1:..n 1 cn1 ünya Havac 1s cn )t 
~nis1I edilen büyük a~k ve ihtiras filmi.. AYRICA: ~! , 1111 ~ S E A N S L A R ~ 

>!i - F 0 K S Dünya Havadisleri (Türkce izahath) ~ ~l Ba~rollerde: BUSTER KEATON ( Malek) ,, Cuma, Cumartesi: 9, 13, 17, 21 Milton, 11, 15 ve 19 )+ 
~ { S J K l 'J ~ lllfml PARAMONT JURNAL No. 5 1 1 T b H b oo ~ ar <ICI ov )0)' ar (renkli fantazi komedi ~ :. anen erg ar 1 ;tc 

[) ~ III Bu haftaya maheus seans saatlar1: ; +c Per~cmbc, Pazartcsi: 13, 17, 21 Milton. 15, 19 Ta- ~ 
b IKKAT : Hergün 21,15 seans1 ucuz HALK seans1d1r ~ 111mJI BALERO : 15 - 18 - 19 - 21,30 MALEK : 17 - 20,15 ~1•' iC nenberg Harb1 ;tc 

'- seans i~in fiatlar 1 ci 25, balkon 35, hususi SO Kr. ~ ~ Cuma günü 11,30 da Per~embe günü 13,30 da ba~la~ rli jj Sah, <;ar§amba: 17, 21 Milton. 19 Tanenberg Harb1 )t 
~~·~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!~~~-~~~~~·~~m~~~~~~~:tc 



( Haßon Sesi ) 
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NASIL CENGEDERDI 
v:.z~~ Nas1I Ya§Brd1 TN:~ r ~~-a 

I~ dakika, bomba gibt 
~~~niatnJia~~~~nat7Jßi!~nao77-I~~.•• bir 1ut kale diregine 
~"~'~"~~~~~~~~~~·~~• Dakika 30- Vabab 

Man„uko Fransiz kachnlan intihab hak •Y•itn.da. ilerliyor. . 
~ müclafilen atlada. Tnb 

-----oo-
Sam Sultan1n1n Saläheddin Eynbiye gönder-

digi namei hümayun Salahiddin Eyubiyi 
ten1elli M1s1ra yerle~di 

Ordusu k1n1 nihayet alacaklar m1 ? dan 101 diyanler bile. 
Paris 22 ( A.A ) - lnti- raftar buJunmut oldugunu Kalecinin fedakirane bil 

Sem Hakan1, yava1 yava1 Maruzabm1 nazan dikkata 
haz1rhk gördü. Saliheddin ahnaz ve benim M111rda otur-
Eyubinin bu derece ün alma- makhgima milsaade buyuru-
BIDI ~ekemiyordu. ileride nuz. Bu suretle ilä ibirüd-
kendi memleketini de elinden devran küfran nigmet etmi
alacag.01 dü1ünerek üzerine yerek emrinizden kal ucu 
vermay1 kuruyordu, bunu kadar d11ar1ya ~1km1yacag1m1 
ögrenen Saliheddin Eyubi kemal tayzim ve hünnetle 
Sam hakamna fU mektubu arz ederim. 
giinderdi: 

Kudretlu va f aimetlu ha
kan, 

Kullanmz1 Muira gönde
ren sizsiniz. Buralarda nam 
ve 1an1n1z1 yükseltmek i~in 

ugra1d1m, F ethiyelilere hatle
rini bildirdim. M1s1rhlar beni 
~ok alk11lad1. Bana bu hava
lide bir~ok yerler verdiler. 

Münkü doayi saltanatm1z 
ve ömrii tabanenizle mefgu-

IOm. Benim gibi yidigi ekme
gin kadrini bilin bir bende
den tübhe etmek ~ok büyük 
vebald1r. Hemi1e doadan 
geri kalm1yacaj'im. Her da
im en sad1k bendelerinizden 
olarak kalacag.m. Buna iti
mad buyurunuz, 

m m a 

Saläbeddin 
$am hakam bu mektubtan 

~ok memnun oldu. Salihed
din Eyubiye fU cevaba yazdi: 

K1ymetli kumandanlanm
dan ve kullaramdan Salihed
din Eyubiye; 

l1bu namei hümayunum 
sana vas1I olnncek her gün 
duadan geri kalmaym. sad1k 
bendelerimden oldugunuzu 
bilirdim. Müzafferiyetin;zi 
takib ediyordum. Allah bil
hayir buyursun imin. 

$am sultam 
Bu mektubla beraber Sa

liheddin Eyubiye bir ~ok he· 
diyelar de göndermi1d1. Sa
lihedein Eyubi ginen M1s1r
da kald1. 

[ Arkas1 var ] 
E E 

Kadmlann hakimi mutlak 
olduklan bir Cin kabilesi 

Japonlar aleyhinc ih
tiläl ~1kard1 

Moskova, (Havas) -Sang
haydan bildirildigine göre 
Cin f;anoda iki bin Man~o 
askeri .Japon zabitleri aley
hine isyan etmittir. lbtiläl
ciler k1tlalar1 yakarak Rus 
hududuna dogru daga ~1k
m11lard1r. 

Dört bin Japon ve Man-
~uri askeri asilerin arkasm
dan ve yakandan takib edi
yorlar. Ka~anlarla ve kova
byanlar arasmda kanl1 bir 
muharebe oldu. iki taraftan 
da pek ~ok ölü vard1r. 

Mukden m1ntakas1nda ay
raca bin polis dahi. isyan 
etmi§dir. On japon zabitini 
bogazlamak suretiyle öldür
mü1lerdir. Ahali dahi ihtiläl 
~1kararak asi askerlere ilti
hak etm'tlerdir. Bu isyan 
neticesi olarak Man~uri Ja
ponlara tehlikeli olmu1tur. 

• 
ltalyan1n 

Yeni Yapilan I3ir 
Kravazürü Suva 

indirilecek „ 
Roma, (Havas) - Bugün 

Cenevede italyan1n Eücenyü 
nammdaki yeni kravazörü 
suya indirilecektir. Bu kra
vazör Emanoil Filibertu kra• 

hp gola mani oldu. D 
hab komisyonu ge~en per- ilave etmittir. 32 _ Soldan bir altay 
fembe oldugu gibi bu defe Leon Meyer müzakerenin 
da nisab1 ekseriyet mavcud talikini istemit intihab liste- ve Altayan ilk goll. 
olmad1g.ndan kadanlara rey lerinin hazarlanmas1 vakta devre, baylece 2-0 _.„_„ 

lehine bitti. 
verilmesine dair olan kanun muhta~ oldugvndan kad1nla- lkinci devrede: Diaki.lldl• 
tekliflerine müteallik kara- nn gelecek S Mayis intiha
rm1 venni1tir. izadan lbir~o- b1nda i1tirak edemiyecekle- ge~tik~e Altay gene 
gu ayni hatta toplanm11 olan rini söylemittir. miyeti ele alarak miite 
D11 itleri komisyonunda bu- Komisyon reisi Bareti ni- yen Bucaya sikatbrma;a 
lunuyordu. Bununla beraber zamnameye uyarak nisab1 lada. Bucalalar da gol Y 
muhtelif metinler izah edil- ekaeriyet mevcut olmad1g.n- mek i~in ~ok gayret e 

lar. Dakika 12 - Alta)' mittir. Bunlar arasmda Sca- dan müzakereyi talik etmif-
pinin metni ile belediye mec tir. Scapininin projesi S Ni- ne hilcuda.. Top V 
lislerine mahdud i1tirakleri san 1884 tarihli belediye ta- ayagmda.. f;ok saka ve 
bir kadm izabk ihdasma ribli kanununun 14 ilncil tulmaz bir 1utla Altay i 

t f 1 k b'l · maddesinin •u tekilde tadi- ci golil de kazandi. Bu mau o an mu a • proJe ... sonra Bucalalar biraz 
vardar.I lidir; 

Jorj Bonefils komisyonun "Kadan erkek 21 yq1nda mr gibi oldular. Burada 
l adma intihab hakka veril- her Frans1z müntehibidir." tay aleybine bir penalb 
mesi lehinde bir karar ver- $uras1 kaydedilmektedirki du, Gilzel bir vuru1la 
mcsi liizumunda israr etmit cger kadan~ setmek hakk1 hlar yegine gollerini at 
ve o zaman komisyonun ra- verilirse bu safat kendisine 23 üncü dakikada 
portörü bay Flandcnin 1918 ayni zamanda se~ilembilmek aleyhine bir penalta 0 

de bu fekildc bir metne ta- hakkma da verecektir. Fakat Altay bundan istii 
E ri fi r!J E m Cl m edemedi •. Otuzuncu da 

• da Altay aoldan bir hll 
ltalya Afrikaya y eniden il~flncO ve biraz sonra da 

hab dördüncü golti att1. 
Kuvvet Gönderiyor dan sonra Altay Buca 

Napoli 22 (A.A) - Vul- Sazzan hareketlerini idare sahasanda oynamaama 
kanya vapuru yar1n aktam etmit ve Rufra vahas1n1 zap- men ba1ka gol yapamacb 
400 mütehassas ameleyi ve tefmi1tir. bu suretle bu oyunda 4 • 
700 fenni kataat ve s1hhiye General gitmeden evvel Altaym galibiyetile bitti. 
askerini hamilen farki Afri- italyan veliahta tarafandan 
kaya hareket edecektir. Va- selimlanm11tar. Ulusevleri 

Yddönümü Bir Amerika Cografya 
demegi azälan cografya 
arqtumalan yaparken, f;ine 
ugranntlar bu Amerikaya 
döndiikleri zaman demek 
bqbuguna bir rapor vennit
lerdir. Bu raporda f;in ülke
ainin Torung göcebelerinide 
1ayma1lard1r. Torunlar f;inin 
tenha yerlerinde yqarlar. Bu 
an insanlar Mongollara ~ok 
benzerler. Cinin Sandere 
pyanm kaynaiinm ba11nda 
~ok meyveli ve genit bir 
yerde kendi kendilerine ö
mtlr aürerler. Torung kabi-

lar. Torung memleketinde 
hakim, tüccar, serbest san'at 
sahibi olmak hakk1 yalmz 
kad1na verilmittir. Erkekler 
adi it~i gibi ~ahtirlar. Fakat 
bu ~11malar1n 1ekli de ka
ns1 taraf1ndan gösterilir. 

pur Mesinada da duracak ve Roma 22 (A.A)-B. Mus- · 
oradan da Mesina f1rkas1na solini Akdeniz ltalyan mlls- 1 

vazörü sistemindedir. Y eni mensup 100 ki1iyi alacaktar. temlekesi meselesilinin bu 
kravazörün istiab1 6900 ton" ltalyan kitaalanna kuman- günkil vaziyeti hakkmda ge-

Bq taran 1 inci sayfada 
yan ildnci k1Sma aaat 22 

l•ainde kadmlar batb ba11na 
hurdur. Hi~ bir 1eyde er
kekden izin almaz. Kocala
nna kal'fl pek sert ve zalim 
bulunurlar. Kocalanna u1ak
lan gibi emrederler, bu emir 
yerinde bile olmasa kocas1-
DID itaata yüzü yoktur. 

Torunlu erkeklerini de bu
dala zannetmeyin. Onlar er
kekligin degerini de 1erefini
de bilirler. Her 1eyde cesur, 
merd ve bilgili davramrlar, 
fakat kadamn her buyruguna
da bq boyun egerler. Bu 
kbile gözilnde kadm yarab
ht•n hayret verici bir cilvesi 
gibi sayil1r. 

Kadmlar kocalanndan ve 
oiuJlanndan ~ok kuvvetli ve 
alolhd1rlar. Bu kadmlar tabi
abn da ppcag1 kadar kuv
vetli ve vilcudln bilyürler. 

Bu kabile kad1mn1n birden 
ziyade kocalar1 vardar. Kendi 
kuvvetlerinin yettigi kadar 
koca alarlar, kocalan kendi
lenn1 se~erler, fakat bu se~
me gizli kapakli olmaz. 

Erkek de kn11ndan usan
cbit zaman karu1n1n evinden 
pkar bqka bir kad1mn evi
ne gider. f;ocuklar kocalar
dan ber hangisini gösterir
lene onu baba olarak tanar-

Kanmn izinim almadan 
koca sokaga bile ~1kamaz. 
Ayakkab1n1n hüküm sürdügü 
bu ülkede ya11yan erkeklerin 
yard1mc1s1 allah olsun ! . 

tur. Boyu 111 metre uzun, 
sürata otuz alta bu~uk mildir. 
Makinesi 110 bin beygir kuv
vetindedir. Bu kravazörün 
silihlar1 ü~ü 152 M. M. met
relik, 12 si 102 M. M. top 
ite bir tayyare topu ve alb 
mayin kovamd1r. 

'=" II'!'~ II~ ~ ":II P.!!11 
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• 
Canlann1 Kurtarmak l~in Hay 
vanlann1 Kurdlara Yidirmi1ler 

Sofya, [Hususi] - Varna- ~ bunlar köye vard1klannda 
ya iki kilometre kadar me- köy mekteplilerin ikisinin de 
safede olan bir köyün mek- yan1p kül olduktanm görür 
tebinde yangan ~1ktagi haberi ve kumandanlarma hal>er 
Vama itfaiyesine verdiler. vermek üzere dönerken yol-

itfaiye derhal köye koiar, da bir kurd sürüsü iie kaff1-
d la11rlar. Kurdlar itfaiyelerin 

yolda gi erken tiddetli f1rt1- bindikleri hayvanlara hücum 
na ve kar ile kar11la11r, mo- ederler, bunlar da hayvanla-
torlu tulumba kara kakabr, rm sakatland1g.m görünce 
fazla ileri gidemiyecegini ve yere atlayarak hayvanlan b1-
hattä kolay kolay dönemiye- rakarlar, kurdlar hayvanlar1 
cegini anbyan itfaiye kuman- par~alamakla mefgul olduk
dam yangmdan haber almak lanndan istifade ederek ka-
i~in köye iki kiti gönderir, ~arlar. 

s a a m a a s a 
Raki 
Bulamam1§ 
ispirtonun 
Kurban1 Ohnu~ 
Sofya, - Vracada istasyon 

mahallesinden ve Rus muha-
cirlerinden Atanas bir vagon
da yüklü ispirto f1~ilanm 

g6rünce nrsat bilerek iki 
kilo gizli ~1karm1f, iti bittik-
ten sonra bir kenara ~ekile
rek kafaya dumanlandarmaga 
karar vermif, öyle de yapm11 
fakat bu iki kilo ispirto iki 
saat i~inde atanas1 ahrete 
1andermi1tir. 

J Fran_s1z 
Sosyalist say1av1arin1n 

Bir „f e~bbiisü 
Paris 22 (A.A) - Bir~ok 

Frans1z aosyalist salavlar is· 
panya reisicumhuru bay Za-
moraya bir telgraf ~ekerek 
kendisinden, Gonzales, Pena 
ve Teodomiro Menendez hak
lannda al1nan cezalann tat-
bik edilmesinin öniine ge~
mesini istemitlerdir. 

Ziraat bankas1 
,Y eni te1kilib 

Ankara 23 ( Hususi ) -
Ziraat bankas1mn yeni tet
kilit läyahas1 yakand• kat'i-
le1ecektir. 

da edecek olan general Gra nit izahatta bulunan Trablus- kadar devem etmifdir. 
ziyani de Volkanya vapnru garb ve havalisi valisi Mara-
ile hareket edecektir. tal Balboya gelecek Nisanda ! 

Gine yüzlerce yudd 
haz1r bulundugu bu · • 
kaama da lstiklil marti 
ba1lanm11 ve lasa bir ko• 

General Graziyani ltalyan M111r1 Tunusa baghyacak 
generalle1inin en genci ve olan sahil yolunu a~mak üze-
~ok nitana sabip ola01d1r. re Trablusgarba gidecegini 
Trabulusgrabda bulunmuf söylemitdir. 

"!:" Jl'"~ II„ ...... II'~ ":" 
hh11d I~ lliffill ~ b1„1ll llWll 

~ilep~ilik 
~irketi 

Ankara 23 (Hususi) -
Mahsullerimin ucuz navlun
larla dat mcmleketlere nak
lini temin i~in kurulacak 
~ilep~ilik tirketi bazirhklar1-
na ba1lanm11br. 

T eli1a dü1en ecnebi vapur 
tirketleri murahhaslar1 bu
rada vaziyeti tetkik edi
yorlar. 

Bay Baldvin 
13ar1s \' c itirnattan 

~ 

Hahsediyor 
Londra 22 (A.A) - Bay 

Baldvin burada söyledigi bir 
nutukta demi1tir ki : 

Bugday 
Meselesi 

Ankara, 23 [Hususi] 
Ziraat bankas1 bugday me
selesi üzerinde yapbnlan tab
kikat neticesinde bugday 
itinde baz1 gazetelerin yaz
d1g1 gibi iki milyon lira sui
istimal olmad1g. ~üriimil1 
bugdaylann una tahvil etmek 
i~in bir clegirmenci ile an
la1ma yapbg1 anlatalm11br. 

Paris 
Borsas1nda 
Eshan1 dü~tü 
Paris 22 (A.A) - Esham 

borsas1 diln ~ok mütereddid 
bir vaziyet gastenni1tir. Fi
atlar a~1h1ta ajar iken hiraz 
sonra iyi bir hal alm11br.Ve 
bilihPre aksülamel görerek 
nihayet en apgi fiatlann 
dununda kapanm11br. Düne 
nazaran gayaplar bazan mü
himcedir. 

madan sonra ikinci ve 
gin bir konser vermif, 
eglenceli ve heyecanb 
saatlar ge~iren davetliler 
unudulmaz gecenin 
hataralarile Ulus evini te 
mitlerclir. 

Ankara, 28 (A.A) - !f ~ 
kevleri kurumunun ti~tlDP" 

yddönilmil bugiin Halke~ 
vinde Bqbakan ismet In 
ile Bakanlar C. H. F. ge 
kitibi Receb Peker ve bi0 • ~• 

saylavlar, BakanWdar • 
gelenleri ve her a1n1f baO-. 
i1tirak ettigi bir meras~ 
kutlulanmatbr. Merasime 
tikläl mart• ile bqlanm1fll'' 
Musiki muallim mektebi ·~~ 
lebelerinin okuduklan .,., 

1 milli marpn sonra Bqbakll' 
lsmet ln6nil ~ok degerli ~ 
söylev. söylemit ve yurd
bir~ok yerlerinde yenid 
a~ilacak 28 Halkevini •~ 
m11br. 

1 Evvelki Gec 
Tilkilikte F eci ve ~if 

i Bir Cinayet Oldu .. 

ls1isnas1z bütln Avtupa 
uluslanrun vazifelerini yap
malan ve yalz1n bar11 iste
diklerini degil fakat emniyet 
hissinin gelebilmesi i~in lü
zumundan fazla fedakirlik
lar yapmaga da hazir olduk
lanm göstenneleri zamam 
gelmittir. Bu emniyet hissi 
gelmeden Avrupada ticaret 
i~in itimad1n vü~ut bulma11-
n1 ßmid edemessiniz. Halbu
ki herkes i~in, ve bizim i~in 
ise herkezden fazla liz1m 
olan, ulusluraras1 ticaretinin 
yeniden dogabilmesi i~in bu 
itimad esas tetkil etmekte
clir. 

f Diln gece uat 19,5 rad 

Bulgar-Yugos- Ierinde Tilkillkte O.m 

l yokutunda Bab~eli so·"··~~ 

1 lav komisyonu 1 numarala evin tam kap 
önßnde ~ok feci bir cinaf 

Sofya 22 (A.A) - Bulgar olmut ve Sabri adinda b0 

Yugoslav komisyonu biri 
1 

iki kiti öldilrmtiftür. 
Dragoman Babrob demiryo
lunun timalinde ve ikisi bu 
yolun cenubunda olmak &ze
re n~ yeni hudud r•~id nok-

tas1 teais etmek auretile 
lqma programuun ilb m 
deaini ilmaal etmiftir. 


