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Geçmiyea yazı geri verilmez 
~----------------------------------------------------------.:__------------------------------~--------------------------· .. / • • t k • ' •• •• ı Romanya ile Dobrice Türk-many anın yenı ıs e ıerı yuzun- lerinin eöçmesi hakkında bir 

en belki dünya kana boyanacaktır Bu sur:~~:::~:et ::~!~~~~ostluk 
it' 00.•••••00 

• hağları hir da kuvvetlendi 

1-J
r•ınsız - Leh ittifakı Almanvayı ablu 'ra fl ı edecek? biri bildiriyor: 

e l d • k • I . Jfükiimetimiı ile R•maaya 

lt er lyor l e ır~~~~~~•••~~~JP::T.:suı~=-~~~-=r-ır'- aruında Dobrice TDrkleri•İa 
• n ISKENDERUN VE ANTAK ~ göçmesi hakkınd• cerey•• 

~ • Ü ed en müzakereler bitmit ve 

ltıanya asla bolşevik olmıya ! YADAKİ 280 BİN TURK is-!\ ::~··;~~ .. b,ilk!~~!;:.:: 
lır dışardan qe. lecek her teh ~ Tl.KLAA LE MI. KAVUŞUYOR ~ dullah Sll'>hi Tanr11ter •e ft ~ Romanya bükii neti namıaa 

eye karşı koymctğa haıırız ~ Halebdekı· ırk kar .... eşlerı· - Q M.1liye Naım B. K ınecikof - . r 1 n w (1 ~ ta afın <\an imıa!anmıtbr. 
l \ a • ı ~ • • d J " Romanya gazeteleri her 

~ ' ~-\. \ ~~ l ,· f ~ ~ mız:.... u ygu arı ~ i'ti memleket siyas~tine_ta· • l ~ '~~~f Harciye Vehilimiz Tevfik Aras son beyanatından mamile muvafık t•lan bu ma-
t h ~ ~ ~ birinde: ~ kaleden dolayı memnuniye-

~ " - Su yeltlerle Fransı nın yaptıkları anlaş •ııada ~ tini gösterir makaleler net· 

~~lll 13 (Özel) - Hit
lrenberg nutku Av-

t derin ve korkulu 
''Pınakta devam et
r. 8ilhnısa nutkun 
~ '1 açık ve sarih 

lı. ~ d 1Dakamındad1r : 
~it ~'t•rdan gelecek her 
~ le..~~rıı koymağa ha
~ 11D ki Nasyonal 
~ ... komünizme rok 
~~ ır 

~~:'Y•nın bayati men

11 Hitler iktidar mevkiine 
geçtiği gündenberi milletine 
vadettiği itlerin hepsini ba· 
ıarmııtır. Binaenaleby bunla
,. tebdid makamında nrfe
dilmit sözler olarak kabal 

- Sonu 4 üncüde -

MUSSOLINI 
Habeıistan dan 
sonra Yemeni
de yutacakmış 

M hemen hepsi Türk olan 280,000 nüfuslu İskenderun ve ij retmişle.-dir. Bu makalelerde 
~ Antakya mmtakası içinde mahall imüstekil bir idare 1' Türk ahalinin her nevi mea-
~ düşünülmüş o 1duğunu ümid etmek istiyorum . ., U f utlerioin bu makale ile t•· 
~ Hariciye Vekilimizin ağzından duyulan bu sözler, ~ mamen mebfuı tutuldutaaa 
n, büıün Türkiyede neş'di bir sevinç ve bayram havası ft ayrıca iıaret etmektedir. 
i doğurmuştu r, da.narlarında Türk kanı taşıyan 280 bin j H MDUL \ Bukreı (A.A) - Bat•ekil 

~ Türkün İskenderun ve Antakya da mnstek' I b;r idareye ! A LAH SUPH TANRIÔVE R Tataresko din elçimız Ham· 
malik olmalaranı banği Türk istemez... B k dullab Subhi Tari6veri kaW 

~ Süryede bir müddet kalan bir arkadaıimiz, Halebde· ! ü reı 13 {A.A) - Ana-
dolu ajans1D1n hususi muba- etmiıtir. 

ki Türklerin de yeni Türkiyeye karıı karıı gösterdik- .. - ---------
~ leri bllviik sevgi ve iıtiya~ nazarı itibara alanına lıken· I Ödeınış mektubu 
~ derun ve Antakya ırk ive kan kardeılerimizin, yeni ft - • • - - --
i iclaranin mukad~eratiniD tayını günleri arifes~nde ne ka· D Ef~ler diyarınınırüzel kasaba• 
! dar bilyilk leYIDÇ ve heyecan duyduklarını ızaba lilzum ft •• 

l!~=~~ct«&"*# .~~--·····~···J Odemiş durmadan ilerliyor 
Gaib çocuklar 1 

bulundular 
1 

Vahabılı takı
galio geldi mı 

·----00----..;._-----------
·r ü tii n 'aziyeti çok iyi. halkın yüzde sekseni 

okuvor, nsri hir mezbaha var 

~ ..... 1 
dGtllnerek ileri 

~ e;~ı bakh talepler 
~ / lllezse AL'lan mil
~ t-ıe'cdanında basıl- ola
:~, Y•ııı tabii görmek .. 

s~~~~· Almanyaya müs
~ L •t•nde Hitlerin ne 
ıl L "'t'i 

iki gün evvel iki çocuğun 
15 gündenber i kayboldukla
rını analarının gözyaşları 

arasında vukubulan müraca
atı üzerine yazmıştık. Dün 
Polis müdüriyetinden ıu tez
kereyi aldık: 

G azetenizin 11 Eylul 936 
günlü ve 2887 sayılı gazete · 
nizin birinci sahifesinde (Ga
ip çocuklar bulunamada) 
b •ılı ğı altmda 15 gün eve) 
Tepecikte sevim sokağında 
14 No. evden çıkıp bu ka
dar arattm'mağa rağmen 
bulunamadıkları fotoğrafları
le birlikte yazılan Gülsüm 
ve izzet çocuklar, Aydınan 
Karacaahmet mahallesinde\ 
oturan seyyar manav 60 
yaşlarıuda kürt bacı Muıta
fa 'nın yanına gittikleri gittik
leri ve şimdi orada oldukla
rı anlatılmıştır, 

Ödemiş (Hus.uıi muhabiri
mi~den) - Giizel ve diizgün 
caddeler, göz ökşayıcı park
lar, nefıs ve tazyikli bir su 
i!e 220 lik t~na"ub ceryanda 
daimi elektrik; giizel Öde
şin harabeden mao. ureye 
doğru ilerlediğini gösteren 
birer vesikadır. 

As, i bir mezbaha ile bir 
ay evvel çsılış)ııağa başhyan 
buz fabrikası ve soğuk bava 
depoları Ödemişin bu bakım
dan da ileri hamleler yaptı
ğını gösterir . 

""'llt it •e ne kadar az-
~ llıt kilde hareket etti
.._ ıı. ''lllekt d . .,, e ır. 

111111 gazetesi diyor 

~-
dire lavik 
bir Jest 

Hitlerin gürliyen ve bBtün 
dünya telaş ve korku içinde 
titriyen sesinden sonra Mus
solininin yeni bir teşebbilsB 
çıkb. 

lngiliz gazetelerine göre 
Mussolini Habesiştandan son· 
ra Yemeni de yutmağa karar 
vermiştir. Bu habere nazaran 
Mussolini büyük bir propa
ğanda teıkilitile bu ite baı
lamış bulunuyor. Haber, 
Irakta ve Arablarla meskün 
olan yerlerde hey can ve 
dehşet uyandnmışbr. 
"''-~~....._~ ........ w 

reçeteleri Bcretsiz yapılmıtbr. 
Beyler sokağındaki leberatu
arında da fakirlerin idrar1nı 

llcretaiı t•blil etmiatir. 

Çocuklar gaip olmuı de
ğil, tanıdıklar1 bu kitinin 

PariA 13 (Ôzel) - Dün 
Niste Vababın oynadığı Ra· 
sing takımı atiles ekibini 1-3 
mağlup etmiştir. Bu maçta 
Vababm da büyük bir mu-

vaffakiyeti ve gayreti görül
müttür. 

yanma gitmiılerdir. Bu cibe- Kıymetli Polis müdürümil-
tin gazetenizde ayni 'Otun- zün bu hususta gösterdiği 
da neşredilmt:sini dilerim. alaka ~ok büyüktilr. 

OOOOOOOOOOCIODOOOOOOOOOOOOOOOC'ooaoooooaoaaooa 

Dünkü . maclar , 
Göztepe Bornovaya ealip De

mirspor oyunu terkett! 
Dün Halk sahasında tild 

maçlanna devam edildi. Gaz-
.tepenin zayıf bir kadro ile 
Burnovayı 2-1 yenerek dömi 
finale kaldı. 

Sıra gliniln en mOhim maçı 
olan Demikspor-lzmirspor 
kartılatm•11Da kalmııb. Ha-

kem Altınordudan Mustafa
nın idaresinde oyuna baılan
di. lzmirıporlular rilz)(ira 
karşı oynıyorlardı. Her iki 
takım da en kuvvetli kadro· 
larile oyn1yorlar.I 

Daha oyunun 5 inci daki-
- SoDa 4 iDdide -

Efeler diyarın1n b•.: güzel 
asri kasabası pek yakında 
fenni bir kanalizasyona da 
sabib oluna Ödemiıin en 
büyük bir ihtiyacı da temin 
edipiı olacaktır. 

Kültür işleri 
Ödemiıte bei tane ilk ve 

mükemmel bir de orta mek-

- Sonu 4 üncüde -
ÖDEMiŞTE iLK KUR

ŞUN lı\BIDESI 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
~-----------~-----0000-------------------

Açığa çıkarılan maliye 
memurları 

r:I on maliye teıkilitında şehrimizde 58, mtUhalcatta 1S 
1::.1 memur açığa çıkar1lmı1br. Kanunen açıta çakanlaa 

memurlara ikramiye, ve yeni bir vazifeye tayin ediliaeeye 
kadar da açık maaı veriJir. 

'l\çığa çıkan memurların gazetemiza yapbldarı tiklyetl, re 
göre, benBz ne açık maaş almıılar nede ikramiye... 8a me· 
murlar bu suretle acıklı bir vaziyete düımüşler, bakkal, 
kasab ve saire dükkanlarda kendiler'ne krediyi keamiflerclir. 

Bir kariimiz diyor ki: 
- Bizde maaı ıabibi bir memur alileıinin reçinme n 

yaıama tarzı mailim ikin, ancak maaıile ayaoaaaa cleak ı•· 
tirmete çalı11rken, on ben gOndenberi biç bir 1•rclea " 

- Sonu 4Gaclcle -



&ait: •• 4 

Morfinle 
Çıldıran 
Adam 

Y a:ran: KARANTINALI 

-14 -

Kr erualasta deııize nazir 

Cinayet hiç ceza-ı ~~y~~!b.~~!~!:u 'I DUNYADJ\ 
iNeler oluyor 

k l ? banu yapıp, buna şuna se· 

Sız a lr mı . bep olduktan başka, bir de 

aslan fiatıerini yükseltmiş. Bulutlarda aJtııı 
Uundan 9 sene evvei, 1928 Fotiyenin bu cinayetin de At cambazlarına, hayvanat madeni bit 

senesinde Fr nsanın şübheJi faili olduğu neticesine var• bahçesine gönderilen aslan- Peruda, sarp, yalçıo ..,et· 
otellerinde rı birinin bir oda- mışt r. ları Habeşistanda insana dağ tepesi. Tam 4,5~11 tt• 
sında bir genç kadın maktül Fotiye, nehayet 9 sene alıştırırlarmış. Şimdi ise bu re yüksek bir tepe. ,. 
olarak bulunmuştu. O zaman ev~ elki cinayeti de kendisi- d ~ l · pede, yüzlerce iosao, "-1ı.ı• müessese agı mış ve pıya- ., ... 
zabıtanın fevkalade mesai nin yaptığım itiraf etmiştir. sada aslan fiati yükselmiş. modern aletlerle altıo 
sarfetmesine rağmen, bu ka· Fransız zabıtası şimdi, fa- k rıyorlar. 0obl 
dının kim tarafından katle- ili meçhul kalan cinayetler· Bir yavru aslan l,OOO fran ' Bu altın madeni, ce rP" 
dildiği bulunamamıştı. den bir kaçıoın daha ba büyük aslan 2,000 franga Amerikanın en ze~gi~ tflJe~ 

Tabii bu cinayet dosyası, adamla . alakasının olup ol a· çıkmış. Harpten evel yavru denidir. Bu made•ı. ı;;t ~· 
faili meçhul cinayetler dola- dığmı araştırmaktadır. aslanın değeri 65 fraakmış. üzere 1932 de kapıt 33 ~ bına gömulmek üzere atıl· -=-..=.:..=- ==:r:==s=ı::-=-=cı=ıı::======-=- ::-:.o=~t;:-- grup teessüs etti. 19 fi 1•· 

ı,te bu esnada tezgahdar bazı emirler verdikten sonra mışh. lzmı· r Muhasebevi Hususive tayyare ile tepenin ke'e 7'° 
kartıma dikildi.. Adamcağız doğru odaya girdim. Kapının Bundan birkaç hafta evvel 1 p1ldı. 459 uçuşta tefeJucii-

lüks bir oda tuttum 

hui bu vaziyette görünce sürmesini sürmeledim. Balko- ihtiyar bir hizmetçiy boğma· MüdürlÜgv Ünden : tonluk makine nak e il~' 
hayretinden dona kaldı. Elin· nun kapısınıda kapadım. ğa teşcbbü ettiği için Ed· Bu tepe bulutlardaD t!bl· 
deki sigara paketini ve Cebimdeki paraları yatağın var Fatiyo isminde muayyen Yeri Cinsi No. 8·~ktir. Kalın bir bulut ,

1
tJ· 

bozuk paraları yere fırlattı. üzerine boşalttam. Başladım Bir işi olmıyan bir adam Kestelli cad: eski M. H. tahsi l Ş. dükkan 140 kası ile yeryüzüodeıı rel'' 
Ben de şaşırmış kalmıştım. saymağa.. tevkif edilmiştir. Zabıta bu Karşıyaka Kemalpaşa cad: eski M. 115 makta dır Bugün taYY' 1',. 

O benden evvel kendini top· Gözlerin fal taşı gibi açıl· adamın ihtiyar hizmetçiyi öl- H. tahsil şübesi 236 altın çu·b~kları yütdeyiP 
ı d mıştı. Ağzımın suyu akıyor· dürmek için takib ettiği usu) Tilkilik eski M. H. Tahsil Şü. d' . l 8 1 

vHe . du. Hey yarabbim bütü.o bu bir polis müfettiş niu nazarı Bornovada eski Medrese binası .. yüzüne h" ırıyor ar· 
- ırsız rar l Diye har "' 

kırmağa başladı.. paralar şimdi emrime amade dikkatini celb etmiş ve do- fdarei husu~iye akaratından olup yukarıda yeri ve cınsı S J • • • .... * E lvardıtl 
Daha ağzından ilk kelime idi. knz sene evvel faili mechul gösterilen Akar kiraya verilmek üzere 3·9-936 gününden e nı.ınct (. . LJl1 

çıkarken üzerine çullandım, Saydım saydım. 1450 ira cinayetin de ayni şarlnr alında 3 10 936 perşembe gününe kadar bir ay müddetle ve pa- ö<Yrendiği' )'COI oY f'! 
çenes:ne olanca kuvvetimle Eeeb bu para ile epeyce bir Zabıta, 9 sene evvelki ci· zarlık suretile arhrmağa çıkarılmıştır. Taliplerin bu müddet kgilte ı ede "orcni bı0·rl•~~· müddet şöyle nefis bir hayat na t d 'd · · d b z t · - ) · t 9 d 12 k .1 d bir yumruk indirdim.. Herif ye osyası yenı eu mey· ıçın perşem e ve pa ar esı gun erı saa an ye a- salgın halinde ı. 'lO a i "~ 
sendeledi. Arkasından bir g.eçirebilirdim. Bir iin içimde dana çıkarılmış ve uzun, yo- dar d t bozito makbuzlari!e birlikte encümeni vilayete mü· B b' ne~ ,ıtl' 

vıcdan azabi gibi bir his ruc1J bir tahkikattan sonra raca<.. tları. (251) tir. u oyun ır k taht 
dane daha ektim. Hınltılarla duymağa, kendi hırsız hüvi - -------------·------ -~---- ------·-- -- oyunuour. Yuvarla ' 1" 

d h b"lh ,,, • 
.yere ÜftÜ ala : yetimden utanrrağa başlar ••••••••••••••H••••••v.••••O••••••••••••••••••••••••+•••••••••••••••••+••••• la oynanır ve 1 
k:-m~;~s.~af.;~:!d~.iye hay· gi~ak~~um~erseri kafam bu :.! GÖZÜMÜZE CARPA V AZILAR ıi 1 go~:::~:ı::ç:~::~·~~I~ 

Be• ,hemen kirişi kırdım bu vicdan azabını münasız : ' I ~ ı bu oyunu oynamış ~ 
ve tabana kuvvet kaçmağa bulub ve şöyle muhakeme •••••••••••••••• .... •••••••••• .. o••••••••••••••••••••••"••••••••••••••••••••• beğenmiştir. Şimdi 1 

., f 
baıladım.. Önüme rastlıyan yürütüyordu: Ki ta b sefaleti edibinin eserini basah 27 ı cıiıkttr. Sefil kdımesinde c:ie yata lngiltereye binlerCt ...,, 

...ilk arabaya atladım.. - A1dınsa yabancı bir giio ol"luş, fakat dükkauın- edebiyat yapını) oı um. Si:ıi var lak tahta naklediy0 ' 

Araba kordon yolunu tut· ad'imın parasını almadın ya. ~~ eğerli iktısatçı Muhlis da 6 taneden fazla satama· en büyük Türk şairinin kül· *** 
muıtu. Fakat heyecenım he- Babanın pıııası senin paran Ete ikidir, Cumhuri· mıştır. (Doğrudur, yakından )iyatını bnsan bir kitapçıyla Ha\'c'ıda televİZ)'boOfll.._. 
•&.. b"t · · S k k demektir. Amma baban bu yette kitap bahsini açtı. 0- b·ı· ) "" ~ 1 memıfta.. ı sı ar- 1 ıyoruın. karşılaştırayım, beni ancak 
kama dönüb bakıyorum.. parayı kazanmak için çalış- nur. f~nç bir ilim adamı Türk kitapcısı kapısının Haber Londradan 

b ı 1 f t kullandığım kelimenin aczile d 
Artık ta'kib edilmedigw ime mış ça a amış n ın teri dök- sı ati e ağır ağır tahlil ede· önünde çorabbağı satan gez- dünyaya yayıl ı: . t•f ft 

mu" ş Bn · d ~ b' d k 1 b d f d d itham edersiniz, ._iddetilc k bır ı. iyiden iyiye emin oldum... ... .. vıc "" 1 11 a a- re an atmayı e e e in iği ginciye imrenir, Türk kitap· ~ ilk defa olara ' dll". 
Yapac w b' . d w 'ld' b k degw il. . l ) otur • Keyfim yerinde idi. Ceb· agı ır ış egı ır. şeyi, izim birkac elime ıle cısı kitaptan daha fazla sa· yarenın yo cu arı, ıt' 

lerim para He dolu idi. Şim· ke~in bu tarafım düşünür· şuracıkta toplayıvermcmize tılan kaşağıya, misvak, en- Ve bu sefaletten en az ları yerde, 1 '200 metre ıs"' 
di içimi tırmalayan büyük bir müsaeıd;} etmesin:n isteriz: fiyeye Ye krkuleye gıpta mes'~ olanlar kitabı yazan- ğılarındaki bir çalgıh k~tf"' 
merak vardı.. - Adam sende... Deyib "Tü k kitabı tam bir iflas eder; 3"ürk kitapcısı köşe· larla basanlı:ırdır. Daha faz- nin danslarını seyreto>I 

- Acaba cebimde kaç ge~~:Une bugün bol boJ halindedir . ., başlarını tutan i9kembecilvrin la mes'ul olanlar kimlerdir? ruuzikasını dinleoıişlet· ıcıJI' 
p.aram vardı? morfin alacak, Margaritle Emin olunuz ki burada işkembel~r üstündeki salta· Kimler micir? istikbalin tayyare yo kıll>'' 
Aklıma b.rdenbire bir fi- gülüp eğlenecektim.. "Türk,, "kitapı,, "tam,, .. bi .. natını kıskanır. Ah onları bir eliree ge· rı tayyarede canları 81

• fı' 
kir geldi. Arabacıya: Oturdum Margarite şu "iflas,, "halindedir,., Oemak İbterim ki bugün çirsem!.. {Cumuriyet) dan seyahat edecekler· 

- Kramer palasa çek. mektubu yazdım:: Tırnak içindeki her keli· ticPrctlcrin en sefili kitap· PEYAMİ SAFA Jevizyon sayesinde!. 

Dedı·m. "Cicim.. menin her mes'uliyetini üs- ~~·~ın.q111..:ııı;~ı::ıu~ıı;ıııı;ıı~~uıı;ııP;q~"·qrıı"'q~~~ıııı;ıııı11~:ı·n ı1 1"'••-:• ııı••q~~r.ll'!'tl~'"'''~~:t1!'1!ıı"''·•IP'!'11 ıt;q-
~ti.ii111ıidlllth.it111i;iı1~1ıi;;;ııtwıı ;;ııı:;;ııı:ıwıoı:.;.ııbbuı•ıı;;;,d~ ıı~ıı .:eıı::':ıı~lıb;ı111ı!:u·ı~u .•ıı ~.~~~~~~ıed·ed~ıı~ıııı:.-~ ~ ~ 

Ar~ba otelin önünde dur· "Yavrum bugün Kramer tüme alarak bu cümleyi [•l 
d Atı d E palasta lüks bir oda tuttum. noter huzurunda imza etme- [•j Furunlanmış ve T •• m Kurutulmuş u. a ım. trafıma bakın- r;,1 
~- B · k Şimdı seni de bekliyorum ğe hazmm. 1:.•.A wm. enı le ip eden falan 1 '\ h l ~ · ~+:ıt 

uer a arabaya atla ve gel .. Türkı'yede eskı' kı'tap so ~':ıt 
yortu. Büyük bir rahatlıkla ' • ıı:" •• 

GENL aZıngal' daBULUNıJtı 1 d Morfin takımlarını unutma. kaldarda, tab n hizaslndadır; ~·=G 
ole e aldım. Metrdotle doğ- U 
ru ilerledim: zat dudaklarım .. Pusele.,, Türkiyede yeni kitap ya [+] 

Ç ( Arkası var) çıkmaz, yahnt çıkarsa cam l•l 
- apuk buna deniz gö· -·- [•l Rutubet ve sıcakta kat'iyen şddini dcğ-İştirmez kereste 

reo balkonlu bir oda dedim. En eski kita(> çıkr: Satılmaz, okunmaz, f.+! 7 ,, arııt 
arars' 

,.fa ban,... f'l sını çıkardı kocanıın bevnini da rrıttı .. s - ,..., 
oyta ı oğlu : mış idi . 

., - OJan, köpek gördüm " Soytarı oğlu büsbütün 
amma senin gibisini görme- diddetlendj, çizmesinin nal· 

dim .. Beni karşı da gördü- çalı ökçesile kocamın yüıü-
r&rdüğünşu zamc:lnda azraili .. b ne, gozüne, aşına vurmağa 
glSrdüğllnü ser.de anladın. b 

aş•adı. Kocam, bir kopek 
Yuıde yüz ölüm karşısında gibi bu tekmelere tahammül 
insan 'kendini düşmanlarına ediyordu. Soytatr oğlu : 
hiç o1m7.sa bahalıya satmak " - V:ıy canına köpek 
ister. Haydi; ker. dini göster... ruhlu dam gördüm emma 
Diye bağırdı. Amma ... Bizim bu kadarını da gördüm. Ulan 
tierif de zaten can kalma· ben adam gördüm ki başın-

Herif karştmda yerlere Yeryiizünün en eski kı'ta- aleyhine sövülü ·, tozlu vit-i ·~:1 ıngal Gu·· rgen ı· qdru eğildi. rinde solar, depoya abhr, ~ 
Mdis bir odanın kapısını bı Filistinde, Noblus'dadır. okkaya atılır, kcsekağıdı , 

H tju kitap Musamn beş kita· y~ni namussuz olur. 
ı.. eyecaoın henüz geç- b d N bl 'd k' 1 9'.~ A L J N J Z ı ır. a us a ı cilt sa Türk kitapeısı, kollarını ~· İO 

memişti. Balkona bir sandal- d ~ d 14" ' '• O V' ogma an .:>l sene evvel kavuşturarak, . dükkanının ı r,. "" 1 'J 1( · · J • ·· ~ N ~. ya atıbK_örfeziseyredaldım. . M ı ·: lnO)t_ya, aroscrı ııııa atı ıçın ıdeal kereste G u ){ G E 76 ~.~ D l yanı uscviler Filistine kapısı önünde yolun manza- - l '37 
1
' 

• ğalar heyecanla çar}1an girdikten 12 sene sonra ya- 1 d ı (+J SATIŞ YER : Hilal Kereste fabrikası Keresteciler Telefon ~ l .... , 
'- JL• . d ra arını seyre aJan bir ft"': • -~ ~ ~;'tt "" oımı an ırıyo .. du. Garsona 1 t 3 387 fı: .., ,. __ ,.,-

:~--~:---=---==~...:_~z~ı :m:.:.ış:.:ır:_:·_:·:,:~s:e:n::e:._:e:v~v::e::l:: ... :._:_:a:d~a:m~d~ır~.~B~iı~'y~ü~k~~b~ir~~T~ü~r~k~~,..0~, ıtt.:~·~"'~:•~"'~;:ı;:•_..,~J11··:·~~';!'~·~ıı;ıı~~~~~ .. :~:·~P;ı~P+~"ııı~P.;'1~~~· ~rı+~·n~ı;.~111..,.~~~ıı:.=· :'fı+~'"!ıirıı~,,;~q~.~·"'q~D~~~~+~~~,.:.~:11;~~~~"'~~:.~,.~~~ıı~~:rı~·:!'lı~ııı~""!ııı!!.'ll~~~~~~~.~1 ,:;:•·•""'"" :.J • 
1 

~lıhdıl ........ ....,,c. ..... !11 2....ı ılflı.WJ lıN:d:ı.;:;.ııı.;;ırjıu.ııllh..rıl ıuı:'lııuıdlhto•llıı;;.ı!lı~iJlh .. oıı. ı....ıbıuditı.;ııllto lıoOtrl> ıı.;:; lth • b;:;;ıh~ O.~ ~ııı,...,1a.:4ı'bı•Otl '/J' I 

K d • K 1 . oast•"' · ara eDIZ iYi arında dan yaralanarak öliimle knr· feti altında haydudluk eden Aznar Halil, jandarmalıktan yince, birdenrıre" dl 

S 
şılaşhğı halde bile, hidctin· bu adam beni Kireson yo • dt:femldiğiği halde, bu mu· kesilmiş ve: ~~ ~\ 

oytari Oğlunun den, kininden taşları ısırma- luoda bulabilir!. Dedi. Ve bitte her şeve hakim bir - Ben bu kabbe,yı ~~- 1 \ 
ğa çalışmış dişlerini kırmış hepsi de kalkıp gittiler... vaziyet muhafazasmdan IJi· ıard• .... " 1 

Bl·r Macerası y saytaı İji, pazar , •• ,,, ı. ~ hr. ine adam gördüm ki, Aznar Halil denilen adam ran bile vaz geçmiş değildi! k b rtrııe ' 
f h ld Laşolin karısı, Soytarı ogy lu oynat ara ge e 111ittİ• ı.I •i 
enn a e yaralandığl için Ordu köylerinde edebsizliğile san değilim!.. De •"'~ 
düşmaumın Jiişcceğini anla- meşhur bir adamdı. Bu adam çetesinin çekilib gitmesinden V h 'f bu kaht ti~"' 
yınca , başmı t a şiara vurarak bir müddet J. andarmalık et bir müddet sonra, tarla kom. e erıb~ b' tav&J' 

şularını hadiseden haberdar yapmış gi ı ır ..Al' 
ölmeği d 'imanm rezili olmah- miş, jandarnıalığın verdiği ı. f"'.ı1 
t · · b ı etmiş ve bu suretle l- a dise mıştı. . ,.çı_. ,,, 
an ıyı u muştur! kuvvetten listifade ederek Bu sırada, evııı bİ' ·" Azııar kadar aksileşmişti. ,.-

"Diyerek tabancasını çıka- yapmadığı kötülük bırakma- _ 4 _ çer esinden içeriyedi)'e ~f 
rarak kocanım da beynini mış tabii keç de olsa, jan- S ... J i J l atılmış. "Taki,, 11,ıl• "' 
dağıttı . darmalıktan defedilmiş idi. ~ oy tarı 0 6 l1 (ağ ar< a düşen bu kağıda. ,,,ı~" 

'S O 'hl d Laşolun evine bir sürü b' ·sı • • onra bana dönerek: tarı er e, kanun hakimi- Gürcülerden ırı lı" J " a· · · · k h Gürcü koşmuş , feci vnziyeti r - ız, sız. in erkekler g ibi yıyetı, anım eşmeli şimdi- Bu, bir ınavzer 11,,,ıt kadm ve çocukla ... n ko'' tu" 1u'1 k ki g'bi d v "Id' görmüşlerdi. d sar 
04 1 egı ı. Bu aralık Aınar Halil de idi. Bir kağı 3 

.. ·,del': ~1 

yapmayız. Sena hiç bir şey Hele Eu veya bu unsurun gelmiş idi: ortada Soytarı Junuyordu va kağ°}\ıst'~ftl 
yapmıyorum . Bana Soytari koloni haJind bulunduğu oğlu ve çetesinden eser yok· "Soytari oğJaı. b'~Jı 
oğlu d erler. Aznor Halile Y rlsrdc adeta muhtariy .. t tu ya .. Lôşolun karısı, koca- reson yoluod~cf ) 
söyle; bu köpekleri ben ge · gibi bir vaı yet hükum sürer· ının akşamdan Aznardan Cümlesi yazılı 1 1 

11 
ttf 

bertim diye, Jandarma kıya· di . ve işi garib ciheti, bu ! yardım beklediğini de söyle· ( Ar1'' 

- 10- YAZAN: ** 
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BÜTÜN 

TÜRKİYE 
"HALKI 

Alameti farikası FlL BAŞI resminden ibaret olan 

"Türk çamaşır çividi" 
ni kullanmaktadır. Bu çivid ile yıkanan çamaşırlar parlak 
beyazlığmı muhafaza eder. Tamamen saftır. İçinde çamaşır
ları harab edecek muzir bir madde yoktur. LEKE ve DAL
GA yapmaı. Eski çamaşirları adeta yenileştirir ve uzun 
müddet nescilerini :ııubafaza eder. 

Bu çi vid ile yıkanmıyan çamaşırlar beyazlığını kaybedib 
sarımtırak bir renk almaktadır. " Türk çamaşır çividi " 
suyun dibine çökmez boya kuvveti piyasada satılan diğer 
ECNEBİ MARKALI ve İSİMLİ çividlerden binkat hada 
iyidir. Ayni zamanda 11 Türk çamaşır çividi ,. hed\yelidir. 

~ Senede iki defa size zengin eşyalar takdim edecektir. He-
D Q K T O R if: diyeleri almak için çividin sarılı olan· kağıdlarından 1 O 

r-.~ dane getirmek kafidir ve size derhal bir bilet verilecektir. 

A. Kemal T onay ~ Her türlü malumat ve hediyeler depomuzdan verilmekte ve 

Bakteriyolog ve bulaşık, salğın a toplan9•E;iai" e;iiı~;~~ilo:;~su 
"- hastahldar mütehassısı ,. Balcılar caddesi numara 198 telefon 3882 dir. Müracaat 

\ ~•hane istasyonu karşısındaki Dibek sokak baıın- ı ediniz. Bütün Türkiye kadınlarının kullandığı yalnız, 
''•YıJı ev ve muayenehanesinde sabab saat 8 den bir çivid vardır bu da 

'1ll,_ '-at 6 ya kadar hastalannı kabul eder. y•• k • •d " 
~t taat eden hastalara yapılması lizımgelen sair « " ur çamaşır ÇiVi idir 
~ ,, •e mikroskopik muayeneleri ile veremli basta- j1 • • 
"'' Palnıasına cevaz gör\ilen Pnomotoraks muayene- )+ f Ç E N L E R 8 1 L J R 

~llntazaman yapılır. Telefon: 4115 )t ı\.J ' • • h t k. . s·ılıhatınızın 
~- :A: ı~eş enızı, aya ınızın zev ını. 

~ - ... ~~~!~:W::W:~:W::W:>t daimi surette korunmasını temin edecek ancak 

~ lt~ı mehmet zo ki Yü!'~e~'---~~ad!vı rakıl~ı~~· 
ll)l'ta K t e· k. : Birinci Sınıf Mutahassıs 

tın~a ı. iikümet karş •. sında nurnara 21 ara aş ıç 1 Dr. Demir Ali "l Hıç hır verde şutıesı •oktur Yurdu KAMÇI oGLu 

, qt~re •• t •ı • Ruhsar Hüsnü Cilt ve l"enasül hasta-
l~i m muş erı erı ~lüessesesi lıkları \'e elektrik 
~,i,~. dikkat D8Z8rlD8 Yurdumuz iki sınıftır. Bi- tedavisi 
s;• t ttıni · rinci sınık yalnız terzilikle İzmir - Birinci beyler so-

~ltllıiı :• son modaya muvafık' sağ iştigw al eder ve bir senede kağı Elhamra Sineması 
d, 1 ~ şık yaptırmak isterseniı, 

ı llJ:Jı J Al d f terzi diploması verir. Birinci arkasında No. : 55 · lld, (3 r e ipaşa cad esi s~rra Jar Telefon : 3479 
' f,br·kl) No. da ( HASAN BASRi) sınıftan mezun olanlar Kül-

oı; \; 'eltj : asına dikdiriniz Fiartlar gayet ehven olup tür bakanlığınca da tasdik 
f'!I l ~11ı 22 ~r Alber Barub ) kumaşlarının en iyisinden 2 edilerek arzu ettikleri yer-
,. ~ ._. ~•pı.. a, 3 provalı 24 lıradır. de yurd açabilirler, ıl<inci 

ı. 11t,.1 "'llr 1 sınıf tatbikat sınıfıdtr. Bu 

~,) 

~,i "it, s çu akı bir provalı 10 lira 2 provalı nezaket 
)t ayı sınıfa devam ihtiyaridir. Bu '·d· . n müşterilerimize bu fırsatı kaçırmamalarını 

... rız. sınıfta terzilik pratik şekilde 

Dikkat 
~•r ~•ğazamızda son sistem sihbi, fenni 
llt, 

1
: jide, hamile, böbrek düşkünlüğü
\/ c otlu pelotsuz lastik korseler. 

r, 
1 
A~ls ve FLEBiT için lastik ço

~~j· Son moda tuvalet korseler. 
•ist u elastik SKANDAL korseler Son 

F.crn KASIK - BAGLA~I 
~il ••nı:~ek korseleri - sutyenler haı.1r ve 

il ı>, r •ına yapılır. 
l~hı Kantarcılar No. 2 3 lzmir 

S, O, ASER, 

ilerletilir. 

Sun'i çiçek, makine ders
lerile Silka ve fosfor boya· 
lart ve kadife kabartma ders 
leride gösterilir. Yurdumuza 
devam eden bayanlar san
atın bütün inceliklerini öğ
renmekle beraber kendi eli 
ile kendi zevkine göre az 
masrafla cihazlar1nı ~ aryola 
takımlarına varauya kadar 
yapmak kabiliyetini elde 
ederler. 

Adres : Karataı tramvay 
caddesi numara 332 

Eski Dariilirf an 
Memleketimizin en eski 

bir hususi okuludur. Ana ve 
İlk kısımları havidir. Ana 
kısmı 4, 5, 6 yaşındaki ço-
c.ukları kabul eder. Okul, 
en yeni usullerle çocukları 

hayata ve Orta okul tahsi
line hazırlar .. 

Fransızca dili ilk kısmın 
ikinci sınıfından baılar. 

Her iki kısma öğrenci 
kaydına 1 Eylfıl tarihinden 
itibaren başlanacaktır. 

Müracaat zamanları : saat 
dokuzdan onyediye kadardır. 

Kestelli caddesi, No. 76, 
Tel ~fon : 2914 

14 EyJüf 
-r 

Kluski sirki' 

\ICIC1A\1 

GÖZLERİı -r ~tUHAFAZASI A :tCAK 
cc PERFA PUNKTUELL u 

Gözlük camlarile kabildir, her cins en şık ve sağlam 
gözlük çerçiveleri ve güneş gözlükleri İzmir Kemeralh 
Meserret oteli altında Nafız Gözgördiiren saat ve g&zllk 
evinde bulursunuz. 

or.M.Şevki Uğur 
l)ahiJi hastahklar nıütehassısı 

Almanyanın Hamburg üniversitesinde okumuş. Haıtalanaı 
her sabah saat dc-~u~a kadar ve öğleden ıonra birden 
itibaren geceleri dahi muayene ve tedavi eder. 

Muayenehanesi : Beyler sokağı bay Memdubun labrotu
varı karşısında 36 numaralı muayenebanesinda. 

[ Akciğer, karaciğer, kan hastalıkları kansızlık, z9iflik, 
kalb hastalıkları, mide, barsak ve böbrek bastabklan J 

Kunduracı 
\ 1e tacirlere tootan 
ve oera kende satış 

Mnhterem müşterilerimiz Bul
varda yeni ve asri yaptır

mış olduğumuz kalıb fabri
kamız da zamanın en son 
erkek ve kadın modelleri 
havi ve ayakları zarif gös
terek fenni surette yapılmış· 
tar. Kerestelerimiz gayet 
kuru olduğundan eskiyinciye 
kadar formasını ve zerafetini 
muhafaza eder. 

Bulvar : Yeni müzayede 

• • Musiki 
meftunlarma 

Akord edilmemit bir piya
no kulakları tırmalar onu 
için musiki sevenler bozuk 
ve jyi akord edilmemİf piya
noları görmek bile istemez
ler. Bozuk ve akordıuz 
piyanolarınıı.ı yep yeni bir 
hale uq.<ike istiyorsanız 
veyahos dkmano almak veya 
satmak arzusunda iseniz Al
sancakta Mes'udiye cadde
sinde (49) numaralı eve mil
racaat ediniz. 

,..,. .... wC'l • ... • • ....... 

bedesteni arkasında Kemal· numara 1 S , tübesi arasta 
paşa bedesteni ittisalinde inkilib numara 87 

;;~:ıası TE\~PN 1 
~ Bu hafta büyük ve zengin bir program 

~ Aylardanberi lzmır halkının beklemiş olduklan 
~ ve. "Altın arayan kızlar,, "Güzelle~ resmi geçidi,, film
E lerınden daha güzel ve daha cazıp olan hakiki bir 
m sanat abidesi. 

İ Bayanlar 
E Oynayanlar : Dick Povvel, Ruby Keller ile Joan m ~lo?dell. Ayrıca Avrupa ve Amerika arc.sında tayyare • 
a ıle ıle seyahat (Kültür fila.i) Miki Mavz Canlı karlka· 
E türler. 
t;l FıATLAR: 30 40 50 KURUSTUR 

te.1------------------------------------~ Seanı saatleri: Herglln 15 - 17 - 19 - 21,15. Cumar-
tesi ve pazar ünleri 13 te illve seans 
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.. .. ... , .. ~ij 1 ya -Baştarafı 1 i•~";;ıı-
; • 1 ).·., ı: ':.. 1 ~j.. 1 j T etmek dogv ru deaildıkb· 'ı•İw h. " itil - r o ayyare piyangosunun ka- e .. ,.-r 
loo"'OCO t'OdO "'"° °"ao"° - zanan son numaraları şün- çok yakın bir atide• d• b' 

Ankara Hal- D b k 7i •• k· l • lardır: belledecektir. Bde:,. ~ yüzden bütün 

kt~vliler Anka- lŞ Q anımız Ur - ngl- 15000 Lira •0~·.~::b::ga~a:.t•'·~1·tı•: 
d

•• 1 ~4()4 Numaraya ı fJ 

r&V8 ODdÜ)er ı • J l l Bu numaranın son iki rak- çok Hitlerci mihs erk iti' 

1.f.:01A!~~.~·~:.k::~i!~~:: ız aost uğunu an atıyor ~;;~:~: :i!:~~t:,:'::k~~:~~~~· ~::00:~:./~;~!i~·~t~i=:,.... 
-" İşte eserirnız• I Jf 

mlirekkeb kaf.lenin bugün Londra 13 (Radyo) - Cenevreye gitmek üzere Atinadan hareket eder Türkiye dış iş- !>000 L• 'ft'b'' 
Ankaraya gitmesi mukarrer- leri bakanı doktor Tevf. Rüştü Aras İngiliz-Türk münasibetleri hakkında aşağıdaki beya- .:J ıra Yarattıklarımızla 1 1 

k•cl' 
dir. A;:kara Halkevliler teb- natta bulunmuştur: 1202 numara yoruz. Kuvvetimiz 

0 dır ~ 
rimizde !bulundukları müd· - Esutn lngiltere - Türkiye arasırıda dostluktan başka başka birşey yoktur. Sa Majeste heybetli ve muaız~dlle ,# 
detçe fzmirde çok sevilmiş· Sekincı Edvad'ın memle ketime vakı ziyaretinde bu dodJuğu tek~ar izharına vesile ver- 1000 Lira bütün teblükeler 

111ıar•..,.r 
ler ve çok aUnşlar mışlardır. miştir. Ayrıcd. da iki mc:mleket arasında sıkı bır iş birlıği vücuda getirmek için her ikitaraf 5422 11430 1684 6 miştir, Artık diişlll•ll Nib'f" 
Ankara HalkevJil~rin edebi· çalıımaktadır. Dc:mişlerdir. dan korkmıyoruı. k .-r'r 
yat ve temsil kolları tehri- ---------.. ••••oo•••••• 500 Jira kazananlar Almanya kendi büyl 
mizde büyük faaliyet gester· A • l s s b t • 26247 21304 5220 13952 ğını bulabilmiştir. ,. 
mitlerdir. sııer en e as yenı. 28378 23398 20191 19283 HITLERIN 50 

Ankara Halkevliler ıere· 10489 680 14290 17521 NUTKU e'-
fine Cumartesi akşamı Jzmir d • l •t 150 lira kaza nn n)a r Paris 13 (Radyo) 3(i' d• ~ 
Palas salonlarında Halkevi u•• n ışga~ ettı er 14581 23653 20072 28647 sabahleyin saat 10, t1it1' 
tarafından büyük bır ziyafet e 2 f 240 17761 6917 21807 man devlet başk•~' ıııtl' ~ 
verilmiştir. Zıyafette vali mu· 21771 25519 23409 8367 binlt!rce kişilik b~r 0o~ 4L~ 
avini Cavid, belediye reisi Bütün şehir vanıvbr 368 ölü var 23088 15233 19876 12218 önünde iradettiğibır \~i1: 
B~bı:et Uz ve di..ıer zevat I 3 ( 6 20312 28531 20439 13162 ta demiştir ki: ·•·; 

& >aris 1 Rad,o) Dün seıb•h ~ adt ca a~ıleıdtn mürtı~t:b hır kafile Sln St:bastyen 23283 J"Boltefl•ti' ~ 1 

baztr bulunmuştur. H<tlkevli· şehrinin mdbaJindt l<i t vlt ri v~ m ı rnlle • İ işgal etn işle V.: sa. t tam 10,30. bütün şthri i~gal Almanya as 
8 

fili• ~ t1t 
ler terefine dün gece Fuar- etml'ğe mtıvaffak olmuş'aı rlır. 100 l ı r;, kaza na nf ar şevik olmayacaktır. b•bl'Jt ~""d 
da belediye tarafından bir B h. d k k ı · ı ·· d b 1 k 43 O 14992 1737., 3635 den gelen nasibaa d r , L ~~ u şc ır en açan ıms~ erın anld ıtık arına go. e ora a ütüu l. vve yanma tadı. Hükü- ' "l k b 1 • a8' .llı ' 
ziyafet verilmiştir. metçiletin zayiatı büyüktür. Asılcıdcn 368 kişi ölıı ü~tür. 6686 3163 2521 1283 rine kulakları tı a '' ~ ~) 

--·-• • • --- oo .. oo - • - 855 19235 '18102 20201 devirde yaşadığıına ıo0d' ı..ı..k 
Du··nku·· a bO 111 • 

M h 
• b • k 14118 26285 12762 24070 man milletinin ıe _ \ili 

U •• t ış ·r ra am 5216 25632 26969 1773 ğuma çok sevioiyorPfİ~ ~-
maçlar L 15621 1793 10898 218'.l Paris 13 - ft11asıs ıit;i_ ~; 

Baıtarafı t incide - - ------ - - .. ~--------- 7 .57 4579 22267 1(\591 Nazırının Leh · 9t•D1 111_..~ ~· 
Irada Demiuor muhacimi ff b • t d 100 b• k• • ••ı •• 200 b~ k• • 16550 299 24203 5516 ve Polonya bat kU garduı \; 8 eŞIS 30 8 10 iŞi 0 muş, lll J~ı 8488 1469 Radz'ın fransad•d• eooır- sp 
gizel bir "uruşla bir gol y • 
kazandırdi. Demir1porlular yaral-ınmı~ beş bin kişi kurşuna diziloıİş.. 50 lir akazanalar iyi kabul AlmanY ~~11 
~ııel oynıyorla. Yalnız kale y 7336 10844 8280 26643 uyandırmaktadır. d fr" ~· 
., lıtanbul (Özel) - Havas Ajansının birdirdiğine göre Habt:ş harbının plançosu çok müt- h kbıD • - fil 
ini.erinde muhacimler topu 22339 29255 15568 10352 Bu ziyaret 

8 
.,,,, .:.• 

hiçtir. Harbte 100 bin kişi ölmüş, 200 bin gişi yaraJanmış, 5 bin kişi de kurşuna dizil· 283 9 27159 29690 8073 Nazırı t ~ 
fazla tutuyorlar. O sız Ticaret 

14 ı•ı cı dakikada Demir· miştir. 17465 10723 3088 söylemiştir: ııJ"~ \(~ 
Roma radyosu bu babeai verirken vaziyetin çok feci ıekilde olduğunuda ilive etmektedir. 20( ( J · 1 k b k frall ~ ıpor kalecisi çekilen bir ,utu - - 00 .. 00 -------------- ) '0 ıra 1 üyü - Masadıınız fC -.,.,_ 

der•i• etmek üzere ike!I Okranyayı Rusyadan ayırmak: ı·neboluda ı·kı· mtıkar at askeri ittifak•P• ... di idi· " 
hak }m Dcmirsporun müda- 23057 5888 2703 4918 arkadaşhğınıll teytf ti \La~ 
fi. . f 1 l . men ea 'l""ti 
ının au yapmuı yüzünden • t• J d • t S040 17784 26200 28518 ye emız ve . . İ ~ 
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