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BABESISTAN YUT UL 
Buhran 

Hakkında 
Bay Necib Ali 

ne diyor? 

Denizli saylavı 
BAY NECiB ALI 

Denizli saylavı, Denizlide 
buhran hakkında verdiği 
mühim bir söylevinde : 

" Kriz mühimdir, dünyada 
bir salgındır; fakat emin 
olmalıyız kı krizden en az 
müteessir old Türkiyemizdir. 

"Krizden kurtulmak için 
ıanayileşmek zarureti vardı; 
Cumhuriyet hükumeti bunu
cla yapb; buaGn yurdumuzun 
uluklarmda görUnen kumaş, 
bez, kağıt ve şeker vesair 
fabrikalan bu ihtiyacın eser
leridir. 

" Ahdımız refaha kavuş
mak, krizden kurtulmak, gü
ven içinde yaşamaktır. Sana-

~ rileıme hareketinin refah 
.. &zerindeki tesiri meydanda-
dır. Tuttuğumuz yol sayesin-
dedir. Türkiyede on senede 
buhrandan eser kalmıya-
cakbr." 
Demiş ve şiddetle alkışlan-

mıştır. 

•• 
Bay Titulesko 
İngiliz bakanlarile gö 
rüşmek üzere Lon

da ya gitti 

BAY TITULESKO 
Londra (Radyo)- Roman 

r~ dl§ bakanı ve güçilk an
~· haıkam bay Titulesko 
~•riaten bunya gelmiştir, 
~ 8ay Titaleoko burada bir 
L.~ç- giin kalarak İngiliz ba
.,....rile temaslarda bulun
:111ttan ıonn tekrar Parise 
lııecek ve oradan Roman

tt)• dönecektir. 
Bay Tituleıkonun bu seya 

~~ne Londra ıiyaıa çevren 

14~ce büytlk bir 6nem ve
-.._ektedir. 

HABEŞ İMPARATORU DİYOR Ki !HAYVANLARA BENZEYEN iNSANLAR 
Hiç bir manda altına .. ~iremeyiz. Diğer dev-: 
letler de böyle bir mesPleyi konuşamazlar 

Lndra (Radyo) - Habeş son damlasına kada' jda- 1 de mektebler açmak, şimen-
İmparatorü bugün Deyli Kro- faa edecektir. Memleketimiz- difer ve yol yapmak istiyan 
nikl gazetesinin Adisababa şahıslara ve hususi firmalara 
muhabirine mühim bir diyev her çeşid kolaylığı göster-
vermiştir. İmparator İngiliz meğe hazınz. Yalnız hiçbir 
gazetecisinin sorduğu suaJlere yabancı devlete memleketi-
cevaden demiştir ki: mizde herhangi bir imtiyaz 

,,-Habeşistande şimendi- veremiyiz ve hiçbir devletin 
fer yapmak, mektebler aç- mandasını tanımayız. 

mak ve Habeşistanı bir Av- Şunu da bütün cihana ilin 
rupa devletinin mandası altı- ediniz ki, bir karb çıktığı 

na vermek üzere devletler zaman, şahsen ordulanmın 
arasında konuşmalar yapıl- başına geçerek bütün Habeş 
dığını haber aldım. Hiç bir kuvvetlerini bizzat idare 
hükumetin yalnız bizi alaka- edeceğim. 

dar eden işler hakkıeda baş- Bununla beraber Uluslar 
ba bir hiikumetle konuşmada Kurumunun harb tehlekesi-
bulunmağa hakkı yoktur. nin önünü alabileceğini şim-

Habeşistan müstekil bir di bile umduğumu söyliyebi-
devlettir ve istirlilini kanının lirim.,, 

....... 
~ 

Yugo-Façist : Almanyaya 
[•] 

göre arsıulusal 
Sabık ~ırp başbakanı 

bu isimde yeni bir 
parti kurdu 

BAY YEVTIÇ 
Istanbul 2 (Özel) - Yeni 

Yugoslav kabinesi bütün me 
mlekette çok müsait surette 
karşılanmıştır. 

Eski baıbakan bey Y evtiç 
yeni ve müfrit sağ bir parti 
kurmaktadır. Bu partinin is
mi Yugofaşist olacak ve pro 
gramı da İtalyan faşistlerin
kine yakın olacaktır. 

Yugoslav faşist fırkasının 
İtalyan faşistlerinden fal'kı, 
istila siyasasını takib etıne
sidir. Maksad YugoslPv bir
liğini muhafaza edecek bir 
parti tesisidir. 

_.,~ .. •• + 

Gangsterler 
Kara boksör Joe Zuivi 

ol 

kaçıracaklardı 
Nevyork, - Çoktanberi 

Amerika polisi tarafında Clra
nılan "Yahudi Şarley" çete
sine mensub yedi gangsterler 
31 polislik bir miifreze tara
fından yakalanmııbr. 

Haydutlar, eski dOnya tam 

konf eransla:rdan hiç bir 
netice çıkmıyor muş 
~~~~~~~~ .. ---------------

Bay Fon Pibentrop barısı kuvvetlenbirmek için 
devletJrrle teker teker anlaşacağız diyor 

Berlin (Radyo) - İngiliz - h örneğidir. 
Alman deniz konuşmalarına Almanya, Fransa ve İngil-
iştirak eden Alman başmu- tere arasında bir kültür el-
rahhası Fon Ribentrop Ha- birliğinin kabil olduğuna ina 
vas ve Royter ajanslannın nanlardanız. Almanya avru-
mnhabirlerine şu diyevde bu pa banşı için var kuvvetile 
lunmuş:ıur: ., çalışacaktır. 

" Almanya yeni bir sulh 
ve dostluk siyasası takibe 
başlamıştır. Bu yeni siyasa 
avrupa sulhunu alakadar 
eden meselelerin toplu ola
rak değil, ayrı ayrı halledil
mesine matuftur. 

Deniz meselesini İngiltere 
ile hallettiğimiz gibi diğer 
meseleleri de alakadar dev
letlerle ayrı ayn büyük bir 
dostluk havası içinde hallet
meğe çalışacağız. Bu yeni 
sistem avrupa barışı için çok 
pratik bir usddur. 

Arsıulusal konferanslann 
halledemediği bir çok mese
lelerin alakadarlar arasında 
yapılacak doğrudan doğruya 
konuşmalarla kolaylıkla neti
celendirebileceğini umuyoruz 

Loncirada imzaladığımız de 

piyonu Primo Kamerayı ye· 
nen zenci boksör Joe Luinin 
antrenman yaptığı köşke bi
tişik bir samanlıkta ele ge
çirilmişlerdir. 
Anlaşılan Gangsterler maç 

tan birkaç dakika evvel bok 
sörii kaçınp böylece maçı 
tertip edenlerden büyük bir 
fidyei necat koparmak ümi
dinde idiler. Zira bu çarpış
mazı görmek için 75000 se
yirci toplanmış bulunacakb. 
niz anlaıması bunun eD c:aa-

Çakıcı Efeyi 
Bir Yunan muharriri 

llll:nasıl yazdı ? 

ÇAKICI EFE 
Meşhur Yunan muharrir

lerinden Pavlos Argiro tara
fından yazılıp bir çok defa
lar basılan ve bu yüzden 
müellifine pek biiyük bir 
servet kazandıran ( Değir
menci kıu Marya ve Çakıcı 
Efe ) adlı tefrikamız ikinci 
sayfamızda dır. 

Bu muvaffakıyet ve kazan
cı gören diğer bir · Yunanlı 
şiir ( Dağlar Kralının G6z
desi ) adlı ve yine Çakıcının 
bir aşk macarasım canlan
dıran manzwn bir piyesi 
yazmışbr. Bundan da aynca 
babaedece;iz. 

VE 

Yanm adamlar nasıl 
yaşar, nasıl severler 

-2-
Ba y Marselin kederi 

büyük 
On beş gündenberi Lond

rada en şayanı dikkat ve 
lhayret bir ıeyahat macerası 
yaşadım; bu müddet içinde 
de ikinci acib işaretle teıer-

HERKESiN DOSTU 
BAV BOP 

rüf ettiml 
Londra şehri bugiinlerc:le 

büyük bir canbazbane ile 
meşğüldu, bu şirketin vahtı 
bayvanlan, cidden g&rmeğe 
liyikti, şirketin canbazlannın 
bu vahşı hayvanlarla yapbk
lan marifetler çok bliyükHl ! 
Bir giin bu şirket ve hay
vanlan şehir haricinde büyük 
bir resmi geçit yaptılar, bu 
geçit resmine şirketin bütün 
erkinı ve hayvanlan iıtirik 

lettikleri halde sade cüce bay 
Marselin iştirak etmemişti. 

-2- • 
Bay Manelin deyib seç· 

miyelim; bu 11ralarda 40 ba· 
har görmllt olmuma nima 
boyu heniiz ancak 80 HD· 

tim idi! Hele bir koltuğa ka
ruldwnu, herifi bulmak için 
bir pertavallz almak ilam 
gelirdi. 

Kendini bildiji glbadenberi 
cambazhanelerde çabf'Dıfbr. 

Cncelerin çop, 0 bm11pHlf, 
ezilmit patateae benzerler; 
bizim bay Manelia, diyebili
rim ki cihanda me•cacl c:ll· 
celin en tirinidil 

Bay Manelin biraz becl· 
bil'dir; lbayata k&l'fl clarpa 
demekte mubaleta olmul 

Kendi8ine: 
- Biraz tehri rlrmete 

çıkmıyacak mımDız? diye •r 
dum. 

O 
. . • . o __.__, 

, mlDI IDIDI -~ 
silkti: 

- Ne olacak aakl? 
Dedi-. 
Sonn, makacbm bala i~ 
- Ne demek iatedlj'imi 

elbet anlamlı olacabaua ? 
Şllbheaiz, hemen ltepm de 
birbirinin ayni demektir. Ne 
girmek için çtkacajm; tik· 
biım takdirde, berkuta 
bqka oldujum için ancak 
kendimi g6rermif olacajım.. 
Kendimi berkae tefhir, ka
dimi herkese eğlence yap
mak ... Neden? Buna bir mec 
buriyetim mi var ? 
Teklifinize banan için çok 

teıekldir ederimi On J&lllD• 
dan beri çahpyor:am, belki 
bes defadırki anı clewetmit 
oluyorum. Hep ba cambaz· 

( Arkua..,) 

C. Veysmüller yüzme öğretiyor 

Sabık dilnya yüziiıe şampiyonu Coni Y eJllDlller tllm•mile 
Holivudda yerleprek IİDema bayabna abhmfbr. Yakanda 
meıhur y6zme f&lllpiyonu ıenç bir artiste )lime deni 
,a.teriyor. 



Sahife 2 

• • 
nızamnamesı 

Ankara (Özel) - İzmir 
liman nizamnamesinin 49 un· 
cu maddesi değiştirilm;ştir. 

izmir mendireği içindeki du
ba, şat, mavn~ gibi nakliye 
vasıtalarını bağlanış şekli bu 
maddede gösterilmektedir. 

~---------------------Hususi ders 
Almak isteyen İlk, Orta 

ve Lise derslerini hergün 
müsait vakıtlerde istenilen 
yerde, az zamanda büyük 
bir gayretle ve gayet ehven 
surette herhalde muvaffak 
etmeği taahhüt ve temin eden 
muallim. 

Memleket Hastanesi şark 
tarafı Arap furunu caddesi 
arkası Yağcılar sokağı nu 

( Halkın Sesi ) 

.0ETİlfNEl/.C/ Ktzı 
r ~""'--,,~..-'--""' ~.AV7~ ,,, 

~ ÇAKIC/ EFE 
-14-

Ali efe kök deliain 
sını anlabyor 

2 TEllllUZ 

- Ali ölen... Bu deli ada- dojnı olmaz. ı....a IOlat 
mın başınan geçenleri anlat- karannca kapwmWaa seçr 
da einleyelim. yim. 

-7- Genç kadm biru cllflncll 
ı 1 ı ve aoura kabul ederek: 

· A inin an attığı masa _ Olar cf•ndi•, decli-
Ali: - Efe.. Dedi. Biitiln Yatlldan .oma ben kap1dl 

müştür. 

Üçüncü cinayette Kayaağ-
' zı köyünde olmuştur. Ayni 

kız.la evlenmek istiyen İsmail 
ile Hasan kavga etmişler ve 

neticede İsmail, Hasanı ka
ma ile ·vurup öldürmüştür. 

Avusturya ve 
krallık -·-Prens starhembergin 

<)nenı]i sözleri 
Budapeşte (Ô.D.)- Prens 

Starhemberg 11 Az Est ,. ga-

zetesinin Viyana ay!arına 

demiştir ki: 
"- Habsburgların arsıulu

sal anlaşmazlıklar çıkarma
dan tahta geçmeleri kesin 

olarak geliğim'ze ( refahı
mıza ) yardım edebilirs,Avus 
turya hükumeti bunun önüne 

geçmiyecektir. Avusturya
Alman dostluk ilkilerinin 

yeniden kurulması şu şartla 
ra bağtıdır. Almanya kayıt
sız olarak Avusturya ergin-

likini tanımalı, ülkemizin dış 
işlerine karışmaktan ve Avus 

turya hükumetine karşı hare
ket eden topluluklarıa koru-. 

Uzak şarkta 
çarpışmalar 
Londra ( Ö. D. ) - Uzak 

şarktan gelen haberler buglln 
yeni çarpışmalar olduğunu 

bildirmektedirler. Çin ve Man 
çuku arasında bir ademi te
cavüz pakti .yapmak üzere 
Japonlar tarafından yapılan 
teklif Çinlilerin Mançuko hü
kumetini tanımt?makta ısrar 
etmeleri üzerine suya düş
müştür. 

Şimali Çin ~e Japonlara 
karşı umumi bir geleyan var
dır. Halk her tarafta Japon
lara karşı gelenlere yardım 
etmektedir, 

İzmir Ahkamı şahsiye sulh 
hukuk mahkemesinden: 

İzmirde Eşrefpaşada Mu
rat Ali sokağında 17 sayılı 
evde oturan ve akıl hastalı

ğına rr.üptela olduğu ve din
lenilmesinde bir fayda bulun
madığı 10-6-9':5 tarihli mü
tehasıs raporile bildirilen 
mötekait yüzbaşı hacı Os
man oğlu İzzettin rapor ta
rihinden itibaren muteber 
olmak üzert: hacrine ve ken
disine ayni evde oturan ka
rısı Leman;n vasi nasp ve 
tayinine mahkemece karar 
verilmiş olduğundan keyfiyet 
ilak olunur. 

Tahsili yerinde 
Genç bir kız İş arıyor 

Yazıcılık, kasadarlık ve 
satıcılık yapmak istiyen bir 
genç kız iş arıyor. 

ldaranemize müracaat. 
D: 10 

bu anlatacaklarmi ben gör- llZI beklerim 1 
müş değilim, hep duydum. G6kde6 ana&ekıyette9 
Bununçün bunları istersen emindi; bu kmç .... kd 
doğru istersen de meraklı clisini reddedemi,..... J8' 
ve ve güzel bir masal olarak de yla htlkmetmilti~ 
dinlersin vebali anlatanın akpm• çok blflk, .t 4t: ar 
başına! blda etmit Ye orttHc•~ 

Gökdelinin macarası cid- nnca •hala ,...ı ..... . 
den fecidir! Bu gökdeli Nifli eYinia oldup ..... al-ı 
[şimdiki Kemalpaşalı) dir; llllfb. 
askerliği geldiği vakit mü- Gl&el Maımı ela , .,_ 
rettep yerli oldugv u için onu kumda batdar Wntf •Oll 

derece aeYlacl. 
Arabistana gönderdiler, ora• G•ç kacbm ..,. Yapbjd' 
da tam beş sene kaldıktan bu hareke't çok fenacLr; fr 
sonra terfi edildi. k ---•- &&:..:.... ~- .L..J: ' at anwa& es.-. ....... Q9U"' 

Arabistandaki askerlik _ Baada ne fmhlr Yat• 
Gökdelinin sinirlerine çok hem IİIİD -em.. bQaad 
büyük bir tesir yaptı! Fakat yeya aileni• ,.. ki.. 
Gökdelinin memleketine dön- ._ Balar JOk ..... il' 
mesi köyde çok büyük bir teyzem var ki. ....... ~ 
hadise teşkil etti ki, Gökdeli ana da o, baba ela P.Clarl 
beş senede degişmiş, çam puk a&yleyiaiz. M WıJd 
yarması gidi iri, yan ve çok ıunuz?. Laı~? 

- Aalamacluus .... , .... 
güzel bir erkek olmuştu. 

- -~~? - . ... ·. Ne köyünde, ne de kaza _Kal.............,. ~ 
merkezi Nifte, ne de Aydın ıil 
viliyetmde Cökdeli ile böy - Efem.. Bmdar .,.ı ... 
ölçecek güzellikte bir deli- ler? •• 
kanlı daha daka yoku. - DotnıJa •1llıo~ 

Gökdelyi kadınlar kafes, Bqka tirli alyHJ•mt• lci--
peçe arkasından gizli, gizli - Ya. •• Beni aewi,.._ ... 
seyrederler ve hemen hepsi demek?. 
de : - Eveti beRa ele ~ 

- Allahın özenllp yarttığı uya.. 1_. 

en güzel bir erkek! demek- - lnaamt1ml klktfel, ~. 
d ! maml 

ten kendilerini alamaz ı _ Neclea ıkellm?. 
Gökdeli, Arabistantan dön _ Senia belki iP ~ 

dükten sonra bemena hiçbir lin var diyorlarL Hem~' $ill' 
işe el sllrmedi; o, Arabista- ilk glrea luııdaP 111atlalsa '91' 
nın şehvetli kadınlarından vermif. Fakat balla ....,,. 
kafi derecede ders almış, ve mek içi.a mllaıtle yeilftillt 
zengin kadınlara hizmet et- yama akpm ._ kati f//I' 
meklet geçinmeğe başladı ! vabual ftririlDI 

Gökdeli çok eyi konuştu- - Arbta " "'1" 
iu larkadaşlanna : ---•••---

"-Kadınların seni sev- ~ Dilf.,lzl 
mesini istiyorsan, onlara hiç 

nm.~um yüz verme, hiçbir kadını -a• __ 
sevme! diye nasihat veriyor- • n 

du. Fakat çoktan kendisi de HERGON S 
" Güzel ,, isminde genç ve NEŞREDE.CI•• 
güzel bir kadına tutuldu. - !I inci Uate -ı 
Gökdeli bu kadını çıldıra- 1 _ M-aat - ~ 
sıya sevmcğe başladı. Ônaek: Sofp a,laak W 

Güzel, Nifte yaşıyan ka- d-1.•--a~ 
u2T-- H-·. • .:_· mm-t dınlann en güzellerinden bir -.'!il"" 

kadındı; hele siyah gözleri Haber - Hat.er (T.KI.) 
belki de cihanın hiçbir ye- 3 r- Hulllb ....... 
rinde yoktu. · ~ 

Bu gözleri görüb de güze- Ha1111b pyri ufi;e ~ 
le işık olmamak mümktln 
değildi! 

Kök deli,kendi Jilzelliğine 
dayanarak güzele rasgeldiği 
bir gün: 

- Hanım .. Size birkaç sö-
züm var... Hem de gizli .. 

Dedi. Güzel hanım hayret 
içinde, fakat çok serbeı bir 
tavurla: 

- Anlamadım efendim?. 
Dedi. 

- Sizinle görüşecek gizli 
birkaç sözllm var. Bundan 
anlqalmıyacak ne var? Siyle 
aokak ortuında kooupaalc 
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Hali bulamadınız değil mi? • BLAK F LAG 
ı;>iyojen gibi elinize bir fener alarak dolaşmağa lüzum 
yok; "ŞAHSIYETINlzt BELiRTECEK" en eyi elbiseyi : 

T ZEKi ye: 
diktirebilirsiniz. Her gün önünden gelip geçiyorsunuz . .: 
En yeni modelleri görmek için bir defa uğrayınız. ~ 

l•.l 

~:1 
KEMERRAL Ti HOKOMET KARŞISINDA 

Nt~·--,---'··~·•ı -.~ ...... ~~~Nto~·ı ı.:ıı 

Nihayet kurtuldum 

• 
·ı 

'". 

P~ 
• 1 

.~ 1 

Diş, baş ağrılarından hayatıın daimi bir azap 
tan ibaretti. Fakat gripin beni bu 

ıztıraplardan kurtardı 

BÖCEKLERi OLDIORÜ R 
, 

ıcs mouches, moustlqu••• c•t.rda, t•unnle, punelaes. puc•• 
! d t ou• r.utre• lr.Hd•• pemlcleux lnatlıfttanemenU Son •m· 

.:;c rı;;mı d::rıti>r ••• 11 ne tadıo pe3 ... ne hıia~e ::ıucun• odaur. 

UMUM DEPOSU: 

Ed. Conson a e 
, 

2 inci kordon No. 

Ucuzluk Sergisinin Yeni 
çeşitleri 

VE 

Büyük Tenzilab 
Tuhafiyeye ait bütün ihtiyaçlarınızı, hediyeliklerinizi eşi 
görülmemiş ucuz fiatlarlar İzmir hükumet caddesinde 

Şenısi Hakikat 

U 1 k S • • nden cuz u ergısı alınız 

Saygıdeğer müşterilerimizden gördüğümilz büyük rağbet
ten aldığımız ceraretle Ucuzluk Sergimize yeniden pek çok 
çeşitler getirdik . .l!'iatlanmız çok ucuz olmakla beraber pa
zarlıklık yorulmadan tuhafiyeye ait bütün iht yaçlannızı ve 
hediyeliklerinizi alabilirsiniz. 

Alacağınız mal her hangi bir beple işinize yaramıyacak 
olursa yahut başka yerde daha ucuz bulacak olursanız 

geri getirir paranızı tamamen alırsınız 

Satışlarımız her vakıt n1uhayyerdir 

88 
fllt~·· 

Telefon 3306 

lzmi 
Otobüs, Kamyon ve 
Tenezzüh Sahiplerine 

Uzun yıllardanberi bütün markalan tqıyan otomohil
lerio her türlii tamir iılerindeki bilgi ve emejime bqa. 
bir çoğuauzdan gördüğüm ytlkaek giiven bana .... 
başıma bir garaj açmak isteğini verdiğinden ae•clilda
rime ve sevildiklerime temiz, ucuz, ve çabuk it r•Pa.aak u için GAZI BULVARINDA Ziraat Bankam ur-.ı. 

~ 8 Numaralı GARAJI açbğımı aaygılanmla bildiririm. 

<fC Sabık Şavrole Garajı M•kiaiati 
~ ATA SINM AZ 

..c~~m-
~F..~lı;!W··~········-u:ıı .-;~~brl* ,., • ... ,dıd .... idS41 

[+] A 

Yü-.K-s_E_L-RA_K_ı_s_ı --f_!.~ EML~~Jifs~T AM 
Sayga değer yurddaılar ::~ 

HALK: ~:::m~~~ağıoı ve makinalanm her satıcıdan israrla Az zaman zarfında Kabadayı f!1 Mütekaidin maaılanm 
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Ucuzluk 
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lzmirde Çivici hamamı kar
tııında 1-laftani sokoağında 
3 numaralı foto Bilgili mü-
kemmel retuılu vesika foto
grafını (30) 6 kartpostal 75 
kurup çıkarmaktadır. 

Ağranclizman kara kalem 
Y•ih boya işleri ve tablular 
hatırınıza ıetiremediğiniz de-
recede ehvaen yapılmakta
dır. Bir ziyaret, kanaat getir 
aıeğe kifidir. 1-15 

Tecrübeli 
Bir muhasih iş arıyor 

Hesap ve idare iflerinde 
hlyük tecrtlbeler garmüş, 
llliteaddid memuriyetler ver
IDİf bir zat miitevazi bir ma-
qla it aramaktadır. 

.(tWlpn Sesi) idarehanesi· 
........... ı. 1-6 

Göç • 
Sabs veri : lzmirde Suluhan Bugünden itibaren sayğılı 

İzmirlilerin emirlerine hazırdır 

MANULYA pek ha-Sayın müşterilerimim 
dikkat nazarına civannda [ Hüseyin Hüsnü ] 

• fif ve devamlı ince kokusu 
Balcılardaki saatcı mağa- tİcaretanesidir * ile en müşkill müşterini bile 

zamı Y olbedeıteninde 43 No. _ 1 hayran edecek kıy:nettedir. 
Bidayet hanı ağzındaki mağaza ~ aıılı1ı.ı61ıbıılh'llL ıllaeaaaı ~ iAAAAAAA4aAAAıılıı~ • 
ya nakfottim. En ucnz fiatfarla ~ Elektrikli tramvay deposu karşısında D : M A N U L YA 

saat almak veya saatlannı 41 •• ·ı fi 
tamir etmek istiyen miişteri- ! G U Z E L Y A L J ı= kl"d d'l · kti F . . . ,... ta ı e ı emıyece r. or-
lenmın bu yenı mağazaıııı da 41 Denı•z 8 1 A ld • • Hı ·zı·d· 
şereflendirmeleriniyalvarırım. 41 anyo arı çı 1 •• mu gı 1 ır. 

Ta~irat .teminatlı _olup J İzmir Beledi~esinin her türlü sı_hhi ve S : Eczacıhaşının diğer 
muallım, zabıtan, memunn ve • fe . ni şartları haız ve 124 odayı havı, kadın it • kokulan kadar seve
~alebeye tamirat yüzde ·2o G ve erkek banyoları bu n1evsirn için açıl- it • cek takdir edeceksi-
ıskontoludır. • ı · 

Bir tecrtıbe her tavsiyeden 41 mıştır · 
muraccahhbr. ~ Halka~ınar Duc Tesisatı VARDIR 
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·Pariste yok edilen genç kızı 
lstanbullu bir paşa mı öldürdü? 

ooı--~~~~~~~~~ 

FRANSA POLİSİNİ AYLARCA MES-
GUL EDEN ESRARENGİZ HADİSE

•• 
Oztürkçe 

NİN iCYüZü NE İMIS ? 
Maznun, ak saçlı ve yüzün

den hiuiyatı belli olmıyan 
poliı m8fettiıi M. F orjeye 
dikkatle bakarak: 

Tam bir sükunet içinde bu
lunuyordu. 

Mektep 
Kitabları 
Ankara (özel) Mekteb kit· 

tablarının öztürkçe olarak 
hazırlanması yolundaki çalş
malara ehemmiyetle bevam 
ediliyor. Türkçe riyaziye ıst
ılahları tesbit edilmiştir. İlk· 
mekteb kıraat kitabları da 
hazırlanmiştır. Ancak bir ak
şam gazetesinde yaııdğı gibi 
Devlet matbaasında yazıldıği 
gidi Devlet matbaasına henüı 
verilmiş 

0

değilbir. Dil kılavuz
unun çikması bekleniyor. -Öz 
türkçe yazılmış ilkmekteb 
kitablari ağustosta matbaaya 
verilecek, yeni bers senesine 
yeliştiril e biJecektir. 

- Siz çok zekisiniz ve 
istikbaJiD de iyi bir bakimi 
•olabileceksisiz, dedim. 

Muhakkak olan yalnız .şu 
idi: Kendisi polis dairesine 
davet edildiği vakıt, Gran 

Biraz sustuktan sonra şun
lan ilive etti: 

oteldeki lüks dairelerinden 
çıkmış, lüks bir otomobille 
polisin davetine icabet etmişti; 
fakat polis tahkikat komi
serliğine girmezden evvel 
Paris barosunun en maruf 
avukatlarından olan hususi 
avukatı ile küçük bir istişare 

- Mamafi müsaade bu
yurursanız, benim de sizden 
.aşağı kalmıyacak derecede 
zeki olduğumu söylemek ile 
ıeref bulacağım. işte, kırk 
yıl ka~ar vak ki cihanın ser- yapmıştı. 
mayelerinden istifade ediyo- Paris umumi kadınları, 
rum. Şu halde, maznun sıfa- bar kızları arasında şöhreti 
tile bile olsun, neden şu vardı ve kendisine kısaca 
•eya bu mesele yüzünden "Paşa,, ismi veriliyordu. Ha-
tpolis ve hakim huzuruna kiki ismi Enesku idi; )stan-
·gelmek gafJetine neden ken- bulda Fener muhitinde doğ-
dimi kaptırayım ?... muş idi. Fakat hakiki milJi-

.. Evet, ben, · öldürmedim, yeti hiçbir kimse bilmediği 
ben katil değilim! Avuka- gibi, belki de kediside biJ-
bmuı bana verdiği Adli po- mezdi. 
liae aid bir istatistiğe de Yıldızın paşası olduğunu 
nazan dikkatlerini celbe mü- söyJiyenler vardı. Osmanlı 
-.de isterim; umumi badın- devleti namına eski Roman-
lar taraJından yapılan şika- ya beylikleri olan Bugdan 
yet ve iınatların yüzde dok- ve Eflak da prenslik yapmış 
aan dokuzunun yalan ve if- bir ailenin son evladı oldu-
tira olduğ• bu istatistikler· ğunu kendisi söylerdi. 
den anlatılmaktadır! Maamafih halis kan Fen erli 

Manun bu sözleri söyler- bir Rum olduğunu iddia eden 
ken ne bir hayret ve endişe ler de yok değildi J 
ne de bir fevkaladelik gös- Asıl yeri neresi idi? Sene 
termiyordu. En tabii bir şe- nin mühim kısmında bu ada 
kilde, sanki birisi ile afakı mın ikametgahı hangi mem-
bir mevzu nzerine konuşu- lekette idi ? 
ycw gibi hareket ediyordu. 

SSSS St•l 
Hayvanlara be~ziyen insanlar

1 

( Arkası var ) 

ve yarım adamlar 
--------~---0000~~--~~---

- Baştarafı 1 incide -
hane ile beraberim, hep bü
tlln arz insanlarına maskara 
olmaktayım! Fakat sadece 
•ırk içinde.. Her ıehirde de 
b6yle hareket ettim, sırktan 
dııan bir adım bile atmadım 
okadar ki iki defe çine, dört 
defa Amerikaya gittim, on 
defa da Avrupaya geJdim. 

Fakat bu memleketler 
hakkında size verecek tek 
malümata malik değilim! Ci
hande tek bir memleket ta
nıyorum: Belçikanın Mous 
ıehridir. Çünkü bu şehirde 
dogdum. Bu şehir hakkında 
malumat verebilirim, cihanın 
en gtlzel şehri olduğunu 
dyliye bilirim, dedi. 

kum f Doğarken tabiatın ba
na verdiği yüz görümlüğü 
kocaman ve yamru yumru 
bir baş, kısacik kalın bacak 
lar ve koJlar, kısacık bir 
boy J Çinliler bile benden 
boylu ve pos! f Ben, şimdi 
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Askerlik 
Dersleri için 

Kültür bakanlığı genel 
knrmay başkanlığının asker
lik dersi yoklaması hakkıo
daki bir yazısı lzmir kUIUlk 
direktörlüğünü bildirilmiştir. 
Bu yazıda deniliyor ki: 

1 - Muntazam \>e sürekli 
bir tahsil g6rmedikleri halde 
Otla M p. ve Lise yokhima 
talimatnamesi nıudbince ha-
riçten List veya orta Mp. 
bitirme yoklamalarına gire
ceklerden askerliklerini ya
panlar için bitirme yoklama
larında ayrıca askerlik da
iresinden yoklama yapılma-
sına lüzum yoktur. 

2 - Askerlik bilgileri ge
nel bilgiler sırasında olduğu 
ve bu bilgileri haiz bulunma
dıkça Lise veya Ortu M p. 
den mezun sayılamıyacekla
rından askerlik yapmamış 
olanlar için atideki şekilde 
kareket olunacaktır. 

A - Bu gibi okullar nok
san gördükleri veya hiç gör
dükleri askeri ders veya 
kamplari için yazı ile Ko. K. 
lığına müracaat ederler. 

B - Talim kıtas: bulunan 
yerierdeki okurlar oradaki 
talim kıtalarına bulunmıyan 
yerlerde de K. larma tayin 
edeceği kıtalarda yalnız 
gündüzleri olmak üzere nok
san olan talim ve derslerini 
yeni (60) sayılı talimatname
nin 30 maddesine kıyasen 
yaparlar. 

ILizmir Halkevi Musiki kolu 
Balıkesir konserler verdi 

Balıkesir, 2 [Özel) - İzmir Halkevi Musiki Kolu sanat
karları 2 inci konserlerini verdikten sonra Balıkesir evcile
rinin içten uğurlanması arasında bugün lzmire dönmüşlerdir. 

Sanatkarların 2 inci konseri de birincisi gibi muvaffakı
yetle olmuı bu su:-etle ematör sanatkarlar Balıkesirde büyük 
bir sempati bırakmıştır. 

s m t!l a a 
Bulear kabinesi bir gazete 

kapatı, bir ki ta b toplah 
Sofya ( Özel ) - Bulgar kabinesi yaptığı bir toplanbda, 

"Kampana,, gazetesini kapamaia karar vermiştir. ~Bu kara• 
rın sebebi hakkında hiçbir malumat yuktur. Başbakan bn 
hususta gazeteciler tarafindan sorulan ıoalJere hiçbir cevab 
vermemiştir. 

Bundan başka 1'rakya cemiyetinin umumi katibi tarafın• 
dan blr eser de musaclere edilmiştir. Bu eser bir romandır 
ve haJka harbden soğutmak maksadile yazıJmıttır. Bu roıban 
için evvelce muaharririne ikramiye veren Sofya belediye 
reis vekili ele azledilmiştir. 
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Fabrikalara 
Verilecek 
Muafiyet 

Denizcilerden 
Büyüklermize 

Dilnkü bilyük giln mOna• 
sebetile denizcilerimiz, bOyilk· 
!erimize aşağıdaki tela-raf
ları çekmişlerdir: 

ı\T1\TÜRK'E 
Anayurda erginlik Yeren 

büyük savaıın zerresini teı• 
kil eden kabotaj hakkımızın 
ontincti yıİını kutlülalayan 
İ1J1Dir cİEnizcilerinin minnet 
ve ıiıkrıinlannın kai;ulÜnO 
rica ederim. 

Tertib heyketi baıkanı 
L:man reisi 

Zfibtü Akman 
• • 

Karııyaka 
Kızılay haftası 

Kızılay baftuımn 
mllnaıibetile gençlik de 
lari Kartıyaka parti e · 
toplanarak idare heyeti 
ferinden Ami Ozanm .a 
vini dinlediler. Cumh • 
ve lstikW mlll'flaruun 
masını mlltaakip geçit 
başladı. Soukkuyuda A 
türkün validesinin kabn11 
saygı vaziyeti alındı. 

Kızılay haftasında IJ(ızı 
için en iyi yazı yazan Fe 
paıa mektebi taleheıind 
Türklnın yazıaı okunda. •• 
Ozel hesapl 

Direktörü 
Şehrimiz 6ıel he1aplar 

ekt<Srlüjilne atanan Balık 
&zel heaablar direktir& 
Adil ıehrimiıe ıelmif ve:d 
nden itibaren yeni vazifea" 
başlamiıbr. 

Memurlar 
Arasında 

Varidat tahakkuk direk 
rlllğü 2 namarah nevahi ta 
akkuk memurlufunu ya 
kazaç yoklama memuru ba 
Ali Kemal; Kar•taı ıube 
tahakkuk memarlupna ta • 
@nilmiıtlr. Bu vazifeyi gir• 
&.ay Hikmet de Nevah1 taba 
kkuk ttıemurluiuna ataıun 
tır~ 

Bay Celll 
bbayhk yİnetim kandr 

sekretari bay CeW Erftll 
yirmi giin izin verilmiftir. 

Ankara (Özel) - Yerli 
fabrikalarımııın 1934 yılı için· 
deki imalAtları için serrettik· 
leri pamuk ipliklerinin yük· 
sek marnullerinin ;ıe tezilatlı 
tarife ile ithalinden doğatt 
zararları karsılamak üzere 
1933 senesi için verilen 150 
bin kilo muafiyetin 934 mali 
yılı içinde 67 bin k~lo olarak 
bir sene daha uzatılmasi za
ruri görülmüş ve 1934 yılı 
zarfında bu fabrikaların 130 
bin kilo pamuk ipliği mua
fiyetinden merserize ve bo
yalı ikJik işledikleri için 67 
bin kilosu tevzi edilmemiş 
olması yüzünden bu muafi
yetin 1934 yılı içinde tatbiki 
VekiJler Heyetince kabul 
edilmiştir. 

BAŞBAKAN iSMET Atinaikos 

---oo---
Atletizm 
Mükaf ati eri 

iNöNONE Takımı 
Başkanlığınızla biten, dnn- Geıı·yor mu ? 

yaca tanınan Lozao muahe· 
desinin hediyesi oJan~kabo- Yunaniıtanın birinci ımıf 
taj hakkımızı kutlulıyan biz takımlarından Pire pmpi• 
İzmir denizcileri ebedi min· yonu Atinaiko• takımmdaa 
netlerimizi sunanz. dtın Altay kalubtlne geleo 

• bir telgrafta iki maç için tz .. •• il 
Ekonomi bakanlığına mire gelmek iltedilderi b" • 

lstanbulda Fenerbahçe ala- dirilmektedir. 
nında icra edilen 934 senesi Kabotaj hakkımızın onun- Atinaikoıan ıeraiti Altay 

cu yılını kutlulıyan lzmir de- afı d k bul edileli&: tak• Türkiye atletizm birincilikle~ tar n an a •• 
rinde derece alan atletlerin 

1 

nizcileri, deniz tecim itleri- tirde çok kuvvetli bir Yanan 
atletizm federasyonundan mizin inkişaf ettirilmesinden takımınm şanmasda g6re· 
gönderilen mükafatları dün dolayı tükranJarını ıunar. cefiz. 

ı """'-"-~"VV"'''''"'•""'-"''•'"'°'"~. 1 k 
dun akşam deniz kulübünde ı yin farafından meruue veriı- Sarho• 

0 
ara 

at}etizim başkanı bay Hüse- miştir. 'S 

~ ~ ~ m m s reJ m biçağıçekince 
AYDIN DEMİRYOLL \fRI ma~ ır:t ~~i!': 

0000 
bir hadi•e obauttar. HtlaeyiD Tarifelerde esaslı indirme- oflu Ali evine giderken, eTİ 

1 1 kt nin 6ntlnde oturmakta olu er yapı 8C8 ır Ali otlu Muatafaya teaaclDf 

- Şuhalde, bay Marselni 
size iı zamanından sonra 
dıta!'I çıkan arkadaşlarınız
dan tamamile ayrılmış bulu
nuyor •unuz. 

Ciice, bu sözüme karşı, 

bir buçuk milyarı geçtiği 
söylenen insanların eğlence
siyim.. Hi!kin bir acibesi .. 
Görmeğe layik bir eğlence J 
Herkes beni geceleri sırıkta 
ki numaralarımı görmeğe ko 
şnp geliyorlar; siz de gele
cek, görecek, kahkahalardan 
bayılacaksınız J Ve.. Ben, 
ben de sizinle beraber guier 
göruneceğim, siz güldükçe 
ben de kahkahalarla gülece
ğim! Fakat görüyorsuuuz ki 
ben kan ağlıyan bir insan ... 
Hayır ... Hayır. Bir insan de
ğiJ, bir hilkatin acibesiyimf .. 

( Arkası var ) 

C - Kendi tahsil derece 
sine göre ders ve talimleri 
muvaffakiyetJe bitirip ehli
yetname aJanlar, ehliyetname 
yi mektebe ibraz etmek su
retile askerlik dersleri bakı
mından diploma almağa hak 
kazanmış olurlar. 

Aydın demiryolJari dünden 1 hesabına işlemeğe başJaıDlf- ederek hiç bir •ebeb yokken 
itibaren devlet idaresine geç ! tır. Teslim ve tesellüm itinin biçakla kolundan hafif •uret 
miş ve bu hat da devlet de- on beş gün kadar ıilrmeıi te yaralamlfbr. Bandan IOD• 

kocaman acaib baıını salh
yarak, hafif bir gülümsedi. 
Ve: 

- Sevgili dostum, siz be
ni bir tllrlil anlayamıyorsu
nuz!.. Dedi. Arkadaşlarım 
seziyorlar, diyoraunuz. Hak
lan degilmidir?. Onlarda in
NDdarlar, bu inaandan fark· 
lan 1oktur, elbet gezerler, 
elbet eylenirJer, hakJandır! 

h.. Şa halde anlıyorsu
nuz AD&~m; ben, bu hakkı 
laaia detllim f Ben bir acibe 

f.:~•~•iı bir m•blu-

-- • ··d>~-~--
Ekmek narkı 
yükselecek mi 

Fırıncılardan mürekkeb bir 
heyet dün ıarbay doktor 
Behcet Uz'u ziyaret ederek 
ekmek narkının artırılmasını 
istemişler ve bunun zaruret
lerini anlatmışlardır. Belediye 
daimi kurulu bugün togla
narak bu mes'ele üzerinde 
bir karar afacaktır. 
Halkın Sesi - İnşallah bu 

karar bD.ktmetin, demiryol· 

3 - Bu yolda iş yapılma
sını dilerim. 

4 Ko. K. lstanbul K. İz
mir mustahkem mevki 20 
müs. Tüm. yazılmış ve bilgi 
için M. M. V. ve maarif V. 
ne arz edilmiştir. 

Genel Kurmay Başkanı 
Mareşal 

Fevzi Çakmak 
w www w ww ~ v~ 

larında, deniz yollarında, şe-
ker, tuz, k!brit ve daha bir 
şeylerde yaptığı yaptırdığı 
(ucuzlufa doğru) fikir ve ga
yeaine uyjım olur. 

miryollar şebekesine dahil muhtemeldir. ra kaçmağa baılamıı fakat 
olmuştur. Ondan sonra yolcu llcret· bu ıefer de O&l'flflD& çıkaa 

Hattın toslimine memur lerile eşya taşıma tarifelerin- Şamil oflu Hakkı ile ka91S"' 
edilmiş olan üç kisinin fen de esaslı indirimler yapıla· ya tutupnq, Halda da 011'1 
heyeti bşkanlığına ananan yaralamıtbr. 

cagıw söyleniyor büttin hat d •--•----" Haydarkaşa liman işleri di- Her ikili e ya........--
güzergahındaki tecimer ve b 1 ...... . rektörü bay Tahsin şehrimize tahkikata •ı anm., ... . 

gelmiş ve işe başlamıştır. üretmenler Aydın demiryol- 1-------~--~-
larının Devlet idaresine geç- Telef on Bay Tahsin Devlet Demir 

yolları sekizinci işletme as mesinden fevkalide sevinç 
espektörlüğüne ananmışbr. içindedirler. Yakında Bayın· 

Mayıstanberi Devlet De- dırlık Bakanı Bay Ali Çetin· 
miryolları hesabına işliyen Ay kayanın ıehrimize gelerek 
dın demiryolları dünden itiba ı Aydın demiryollan teıiaabnı 
ren ayı>i teıkilltile doğrudan haftan-bap ıezeceji baber 
dofruJa Devlet Demir,ollan ............ 

No. 


