
• 

NO. 2885 

Salı 
8 Eylul ı fl36 

TELEFON 3503 

FiATI ( ıoo ) Para 

. . 
Gt ı f '···. 

SIRRI SANLI 

idarehane: İzmirde B:rinci 
Beyler Sokağında 

(Halkın Sesi) Matbaasında 
Basılmıştır 

Geçmiyen yazı geri verilme& 
-----------------------------------------------------------------------------_..~----------------------------------"-----------------------------------------------------------------------~· .. ------------------------~---ı 

iZ iRiN BüYUK BAYRA 1 
Sa Majeste Yarın /zmir büyük bayra- 1 

~dva~d mını kutlu/ayacak 
llYARETIN-
DEN ÇOK 

P4EMNUNDU 
I ~tatürkü ve 
llÖnünü Lond-
raya dav~t 

et~iler 

Şimdtden bü
yük hazırlık
lar var yarın 
şehir yerin -
den oynıya

Sorva ve BeJgrad'da 

1 kaışıland ı lar 
l k~•hbul 7 (Özel) - Bü· 
~ ttıisafirimiz Sa Majeste 
111 "•rd Viyanaya varmış bu
-~\IYor. Sa Majeste şehri
it lde bulunduğu müd etçe 

Ytt b .. -k b' h elb • uyu ır ra at ve 
le~~t~ içinde şehrin görü
ltt-d' bütün yerleriui gezmiş-

p 'r. 
t.l,d•z~r 'günü bütün adaları, 
~,,-~rı gezdiler, festival 
delli ı tarafındE n hazırlana o 
"'•~l Yarışlarını derin bir · 
,_,d 'it alaka ile takib bu
._,t •ılar ve halk tarafından 
S:llı•diyen alkışlandılar. 

t11ı .. 11'•1Sa Majeste, Ertuğ
~~:lına-döndüler ve Ata- . 
'i ~ü·~~fından karşılandılar. 
~tll Yuk, devlet "" arlamınm 
ı_.0t 'Unda yapılan yarışlarda 
~'- cuıar canla başla çalış·• 

"· ~~il' -C~'i 11 Yarışlarından ·sonra 
~tlik tul yatile Atatürkle 
~t.t~t .. Filoryaya gittiler 
l~t•J rkun deniz köşkünde 
htti:.trefine verdiği kokteyl 
•e~u \11de ~ulundular Baş
•1 e~İ.i •l!Jet lnönü, haı iciye 
"tili l'evfik Rü tü Aras, 
t6'ii: büyük elçisi de bu 
ı,t "llelerde hazır bulundu -.. 

~il 
~ ''•~lhıinıi görüşmeler tam 
Jeıt, de'l'am etti. Sa Ma
~~t 

1 

gece saat on bir bu
~ as· 
.t•tUrk ırkeci garına geldiler 

bıııı,.. • lnönü vekiller ve 
)i •ce h 

tdild· al\ tarafından teş-
~ ıler. 

ıL kilrdaki k .. .. 1 . ~ r 
1 

ısa goruşme er-
ltd, ka lstanbuldaki fevka-
~e lbll:bulde~ çok memnun 
ı'---iı ~teklur olduğunu söy
~d' tatürk ·1 ı· •· .. .. r, ı e nonunu 
d ~t•t~k davet etmiştir. 
i -~~tih r Sa Majaste'nin 
~~t ,:t' karşı ayni arzuyu 
~~•tıaı ıler. Kral Atatürkün 
1'-l~tc: trenine binerek on 

'•ıı..ı t ki . . 
~- V· tının alkışları ara-

d l\tatı~Ya~aya hareket etti. 
t ll)dui zuzünde ziyaretten 
attııilyll ltıernnuniyet açıkça 
SQf Ordu. 
~ Y• 7 ltt )'h - Kral Edvard '•l "it b gelmişler, Bulgar 
~ t•tetı aşvekiJi tarafından 
) tt) bu: d karşılanmışlardır. 
~l>~ltla' a kısa bir gezinti 
~lbu,ı r Yt hararetle teşyi 
Q~l •rdır 

)' ~t'lld 7 . 
1't ~ h, - Kral, istas-

' t•retıe selamlanmış-

cak •. Prog-
ramı aynen 

• 
verıyoruz 

Yarın, güzel İzmirindiiş 
man ç'z n eleri altından kur
tuldugu mes'ud günün yıl 
dön.ümüdü r .. 

Bu büyük sevinç günü bin 
bir heyecan içinde daima 
• .J. • 

batır .yı,n lzmır, yarın bn 
heyecanım coşkun b ır şekil

de açığa vuracaktır. 

lzmirin, dolayisile bütün 

yurdun bu en büyük [bayra
mını kutlulamak için büyük 
bir proğram hazırlanmıştır. 

Buna göre sabahleyin saat 
sekizde resmi dairelerle par-
ti ve özel ku rumlardan da
vetli olanlar Cumuriyet Halk 
Partisinin Beyler sokağında
ki merkezinde toplanacaklar 
ve ... oradan . Halkapınar'daki 
Şehitliğe "gideceklerdir. Saat 
sekiz otuzda Halkapınar'daki 
Şehitlikte a2iz şehitlerimiziıı 
mezarı başında HaJkevi adı
na ıstanbul edebiyat fakül-
tesinden Aptülkadir Karahan 
tarafından verilecek söyleve 
Şehitler anıtı karşısında yer 
alacak olan atlı müfreze 
komutanı cevap verecektir. 
Muzika İstiklal marşı çalacak 
ve süel müfreze havaya si
lah atarak saygı ödevini ye
rine getirecektir. Bu tören
den sonra yiğit askerlerimiz 
aşağıda gösterilen şekilde 
üç koldan İzmir'e girecekler· 
dir : Birinci kol : Eşrefpa
şa - Kışla, ıkinci kol : Te-

Dokuz Evlôl 
şere.fiııe 

Degerli ve üstad kimyage
rimiz Abdüsselam Akgünlü 
her sene olduğu gibi bu yıl-

da dokuz Eylul şerefine 
yarın fukara idrarlarını 

Beyler sokağındaki lapora
tuvarında ücretsiz olarak 
tahlil edeceği gibi lrgatpa
zarındaki "Cumhuriyet,, ec
zahanesinde fakirlere mec-
canen ilaç verecektır. 

pecik - Kışla, Üçüncü kol : 
Halkapınar - Kışla. 

Bu kol saat onda hükumet 
ve kışla komutanlarının uy
gun bulacakları yerde dura
caklardır. 

KONAKTA 
Saat 10,15 Kakifekaleden 

atılacak topla kışla ve hühfı
met konağına Halkapınardan 
gelen askerlerimizin önünde 

---~=--
İki çocuk bir
den kayboldu 
Sokat<ta ovrıvorlardı .,, ., 
c\ e o-eldinı vokla r .. ~..., 

ÇOCUKLAR 13 GÜN
DENBERI KA YIB 

Bugün on üç gün oluyor. 
Biri kız biri oğlan iki çocuk 
birden ortadak kayboluyor. 
Ve bütün araştırmalara rağ
mt:n bala bulunamıyor .. re
pecikte Sevim sukağında 14 
numarada bayan Zehra adın
da: kadın dün matbaamıza 

müracaat ederek dedi ki : 
- Ben Trablusgrab mu

hacirlerindenim. Geçen Per
şembe günü kızım Gülsüm 
ile anasız babasız kardeşi

min oğlu Ali İzzet sahahle
yin evın önünde oynıyorl .. rdı .. 
Komşuya gittim geldim .. 
Baktım çoçuklardan eser 
yok.. O gün bugündür ço
lardan bir haber yok. polise 
müracaat ettim. FotografJarı 
verdim, fakat bir türlü bula
madım." 

Toplar atıla
cak davullar 
çalacak ordu 

• 
nun lzmire 

~irdiği müjde 
si verilecek , 
Gece fenera-

layı var 
yürüyerak gelmiş olan atlı 

müfreze komutanı tarafın
dan bayrağımız çekilecek-
tir. Bayrak çekme törenin
de önce k ışla balkonun· 
dan İlbay ve Parti başkanı 
Fazlı Güleç bir söylev ve
recek ve bayrak çekme 
töreni sırasmrta bando t~-
tiklal marşım çalacaktır. 

TOP ATıLINCA 
Birinci top atılınca şehir 

icinde ve limanda bütün 
halk ve nakil vasıta!arı bir 
dakika bulundukları yerde 
kalacakldrdır. 

MÜJDE 
10.30 da atılacak ikinci 

topla uçaklar şehir üzerinde 
uçaklar, Jokomotifler, fabri
kalar, vapurlar düdükleri'e 
otomobiller kornalarile ordu
n•·n İzmi :e girdiğini müjde
leyecekler ve genel sevince 
katılacaklardır. 

Her yurddaşın sahibi bu
lunduğu evini, dükkanını bu 
günün şerefile uygun bir 
şakilde donatması ve gece 
de ışıklandırması bir yurd 
severlik borcudur. 

ÖGLEDEN SONRA 
Saat 15,30 da Parti ür

gütleri, ilk mektep talebeleri 
orta mektep ve liselerin ve 
muaalliın mektepleri izcileri 
kurumların mümessilleri kışla 
bahçesinde toplanacaktır. 

Kurumlar otomobillerinde 
birer büyük çelenk bulundu
racaklardır. 

Önde müstahkem mevki 
bandosu olduğu halde saat 
16 da kışladan hareket olu
nacak ve kordon üzerinden 
Gazi heykeli önüne varıla

caktır. 
Heykel önünde İsHklal 

marşı çalınacak ve İstiklal 
marşını mütaakip halk, lise 
orta ve ilk mektebleri de 

- Sonu 4 üncüde -

Fransız başvekili de yakında 
Türkiveye gelecek mühim 

ziyaretler vauacak 

DÜNYANIN EN BÜYÜİC VA
PURU NORMANDİ İSTAN

BULA GELiYOR 
lstanbul 8 (Ôzel)

Türkiı\e s ;yasi varlı

ğını ve dünya hari· 
tesi üstündeki ebem-
miyetini ve politika 
işlerindeki kudretini 
bütün dünyaya anJat· 
mış bulunuyor. Diin
ya devlet adamları

nın Türkiyeyi ziyareti 
birbirini takip ediyor. 
Yakanda Fraı.sız baş 

vekili, Blum da şeh
rimizi ziyaret ede
cektir. 

İstanbul 7 - Fran-
zız başvekili M. Lo
on B u;n, Teşriniev

vel bidayetlerinde 
memleketimize gelecek \ e Ankarada bükumetricalini ziya• 
ret edecektir. 

İstanbul 7 - D!inyanın en büyük vapurlarından biri olan 
Fransız Normandi trensatlantiği, TeşrinevveJde limanımızı 
ziyaret edecek ve seyyah getirecektir. Normandi vapuru ba 
suretle Akdenize ilk defa olarak seyredecektir. 

Yugoslavya Kralının 
yıl dönümü 

------.·· +-+ -----
G a ze tcl İ 1 eri nı iz nıerasinıde hazır bulundular 

Istanbul 7 - Yugosla ya : büyük geçit resmınde baıır 

kralı Piyeı in 14 üncü yıl- bulunmuşlardır . 
Kralın yıldönümü merasi-

dönümü dün büyük merasim

le kutlulanmıştır. Büyük üni-

formayı labis bulunan küçük 
kral, Orduyu teftiş etmiş, 

mine iştirak için Belgrad'a 
gitmiş olan gazeteciler ' he• 
yetimiz de Belgradda teıa· 

hür atla istikbal edilmiştir. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR --------0000--------
Neden eğ:enemiyoruz? 

Dün matbaamıza gelen bir arkadaşımız anlatıyordu: 
" - Geçen pazar konu komşu 15 - 20 kişi toplandık bir 

otobüs tuttuk: Şehir civarındaki mesirelerden birine gittik •• 
Salaş bir gazinoda oturduk. Yiyeceğimizi içeceğim zi, gra
mofonumuzu, herşeyimizi çatalımıza bıçağımıza varıncaya 
kadar yanımızda getirmiştik. Halılar üzerinde yatıb oturduk. 
yalnız yemeğimizi gazinonun masa ve sandalyeler üzerinde 
yedik.. 

Yani gazinoya hiç b;r zahmet ve külfet vermedik gazi· 
nodan hiç bir şey yeyip içmedik. Çikarken gazino bizden 
hava ve kira parası olarak dört lira istedi. Al tekke ver 
ver küiah üç lira mutabık kaldık. 

Bu hava parası pek çoktur.. Pelediyemiz bu gazinolerı 
- Sonu 4üncüde -





~Onıprimelerin 
hsliğin timsali 

r\asını arayınız. 

{ ... bF• ....... 

Arsıulusal 
6 ınt~ ı servisinin 99 

numaralı 

BOZKURT VE HALK 
Traş bıçakları uavyo
nunu ziyaret ediniz 

TÜRKiYE SEttGILERINDE 
ilk defa olarak teşhir 

edilen yalnız 

Bozkurt ve 
Halk 

Traş bıçakları 
olmuştur 

Sah~p ve umum deposu Fehmi Hü"eyin ve 
Mehmet Salih tirketi Marpuççular, Yarım 

Şiıeci ban. lstanbul ~telefon: 22811 

e 

fi S.r.Ferit eczacıbası '111.l• -.roskop gosterir;ki 
,.,-Bütün Türkiyemiz de bilyilk hbir mevki ve şö.hret kazanan l r l ~ K, • 
R.Jier yerde'nJleve seve•arantl•n ızmir kokulan!hiç tllp~siz 

1 ~ S. Ferit :eczacıbaşı ~ 

1 
kolonya ve esanslanc:hr. .t: 

Bahar, Albndamlaaı, Dal· O#IT-:O:u.~~·ıı.ı11 
ya, Yasemin, Ful, Muhab· 

1 
betçiçeii, Uıautmabeai, 
Senin için, Maaalya. _....._ ___________ ___ 

Yeni çıkan kokular 
r~ Nergiz Nuvar, Revdor 1 Ferit. 
B Yakanda çıkacak kokular 

ı .. !.:!!~J.~!~!!!Mlu!:!~!!!-. .. !!!! a bu ince ve ylikıek eser· 
a ler tabii çiçeklerden istihsal 
R edilmiştir. Benzer ve ya· 

1 kın isimlere aldanmayınız. 

GÖZLERİN MUHAFAZA"I A CAK 
cc PEFtFA PUNKTUELL >> 

Gözlük camlarile kabildir, her cins en tık •e aailua 
g6zlük çerçiveleri ve gilnet gözlilkleri lzmir kemeralla. 
Meserret oteli albnda Nıfız GözgiSrclilren 11at •e sidik 
evinde bulursunuz. 

1 S. Ferit 
isim ve etiketine dikkat. Zengı·n Kice 

UMUM DEPOSU 'S' D D • Al. 
Birinci Sınd Matah-

[•l e·•kA t ş·ı . lzmir Fuarı miinasebetiyle r. emır 1 
JlGll U Ume Slr8SI 1 8 eCZ&DeSI Tayyare piyagosnun betinci 
aı KAMÇI OOLU 

l
~~~D~O~K~T·~O_,_R~,.:b :ı\ 'p ketideaine mütterilerine piyangonun ikramiyelerinden, 

amortisinden maada aynca 
ikramiyeler, amortiler veri-

Cilt ve Tenasül hasta
lıktan ve elektrik 

tedavisi A. Kemal Tonay ~ · yo~uarda (34)nuuıarah pav· 
\ lzmir • Birinci beyler ... 

• baaaaaJctaaaaa.,...:ıtaaaaa Bakterı"yolog ve bulaşık, salğın rt'I' yona, lzmirde Kemeralbnda 
•••••~••~aa~·aaa~I~ hOkiimet caddeıinde karakol katı Elhamra Siaemua ,.,...lk •ı •k • hastalıklar mütehassısı 1 yanında (49) numarada Zen· arkasında No.: 55 
ı l ı l Bumabaae İltuyoau kart1aındaki Dibek aokak bataa· ı gin kiteaine mj racaat. Telefon: 5479 

11 d~ 30 .. ,.ı. e• •e muayenehanesinde .. bab uat 8 den ı ı 
kı· d mu·· essisi • akpm ... t 6 ya kadar butalann• kabul eder. I Ç ENLER B L R yur U 8 Milracaat eden hatalara yapılma•• lhımgelea aair ~ , • . k" · hh 
Z h H B tablilit •e ıqikroskopik muayeneleri ile veremli hata- 1J .Neş enızı, hayatınızın zev ını. sı atınızın 

L:~ e f8 8580 1 1ua yaptlmuma cevaz 16rtllen Paomotoraka muayene·,. daimi surette korunmasını temin edecek ancak 
""'IJdında başlamıştır. Hiç dilci.t bilmiyen ba- 1J sinde mUDtazaman yapılu. Telefon: 4115 >f y••ks 1 K b d kıl ~.;-

lla._ ~ede çiçek yalı boya fosfor kabartma biç- • - - -- - - -- -- - * u e ' a a avı ra anuır 
~•tilir ve Maariften musattak ıabadetname B ~~·~~·~~~~)t 

~ bilen bayanlara aynca hususi makaı ders· B D kt ı RE • TEL N 
r. Altı ayda mükemmel makastar yetiıtiri- 1 o or . TA yy A sıneması 3151 
...... enet olanlardan iicret alınmaz yurdun :i M s k . Ug a lzmir fuarı ve 9 Eyliil kurtuıu, bayramı prefiae 

.. - . IDGtkil peaentleri memnun edebilecek R ev ı ur • mevaimin en kuvvetli programı 
'-'it dikit kabul edilir ve hazır karyola fl • il AŞK VE TAHT 

"-tıhr. Daha fazla izahat istiyenler her zaman [!l B 
t edebilirler. ~ Dahili hastaJıklar mütehassısı 1 Pierro Ricbard Villm ile Natalis Paley tarafmcla 

-Bmtlflri ~ Aldianyanın Hamburı ünivenitesinde okumuı. fiutalannı temsil edilmiş olan büyük bir aşk ve ihtıru romam 

ın h t k . her •abab uat d .... ~uza kadar ve a;ıeden sonra birden 11Ayrıca : Maymunlar ?u~n'b!: md: e me Z ~ ı itibaren geceleri dahi muayene ve tedavi eder . 
...,... 11 maymunun yaşayıf tarzı ve türlii mukarahldaıı 

Muayenebane•i : Beyler ıokatı bay Memdubua labrotu· FıATLAR: 30 40 50 KURUSTUR 

a Hükümet karş.sında numara 241 
bir yerde şubesi yoktur 

varı kar111ında 36 numaralı muayenebaneıinda. Seans saatleri: Herg6n ıs. 17. 19. 21,15. Camar-
( Akciier, karaciğer, kan hutalıklan kanı;zlık, zayiflik, tesi ve pazar günleri 13 te illve ıeaa 

kalb batahklan, mide, banak ve babrek hastalıklan J BBB 



• (ftatkıa Seaı ı 8E1~ 

Şehri~;zde A • 
Kurtuluş bayramımızda bu- S l 

Junmak üzere Ankara Hal-

ispanyadaki kanlı harb 

kuvvetler hükfımetci-

Morfinle 
Çıldıran 
Adam 

kevinden 40 kişilik bir he
yet şehrimize gelmiştir. He
yet içinde bulunan Ankara 
Halkevinin amatör san'atkir 
gençleri şehı imiz halkevinde 
piyesler oynıyacaklardır. Bu 
akşam Hülleci piyesi oynıya
caktır. Yarın gece bu heyet · 
te bulunan edebiyatçı ve şa
irler tarafından Halkevinde 
bir edebiyat gecesi tertip 
edilecektir. 
•• 
Uzüm Piyasası 

Şehrimizde alakadar bir 
müessesenin bir rapuruna 
göre, üzüm piyasdSı geçen 
hafta iyi gitmiş ve bu mem
nuniyet verici vaziyetten ile
ridt üzüm fiatlerinin daha 
yükseleceği kanaati hasıl ol-
muştur. 

Leman Avni 
Leman Avni Amerika'da 

üç sen~ tahsilden sonra mem 
leketiıfize dönmüştür. Leman 
Av11i iki sene Amerika 'nın 
en rüksek kadın üniversitesi 
olan Mont Holyok'ta bir se
ne de Naşvil 'de George 
Pabody muallim üniversite
sinde .muvaffakiyetle tahsil 
etmiş ve maitre dergesini 
almıştır. 

Bayan Leman Avniyi bu 
parlak muvaifakiyetinden 
dolayı öz yürekten kutlularız. 

Yağmur 
Ve fuarda cerevan 

eden konıik sahneler 
Dün gece saat dokuz bu· 

çuktan sonra yirmi dakika 
kadar devam eden yağmurla 
karışık dolu yağmıştır. Fu
arda bulunanlar derhal ka
palı yerlere üşüşmüşlerdir. 

Fuardaki açık hava tiyat
rosunda bulunanlar yağmur· 
dan kaçınmak için sahneye 
sığınmak mecburiyetinde kal
mışlardır. Yağmur esnasında 

bir kısım halk tiyatroyu ter
ketmişlerdir. Dün akşam 
bilet alıp da tiyatroya giden
ler bu akşam ayni bileti •re 
tekrar edilecek aynı temsı li 
görebileceklerdir. 

Pazarlıksız 
Tuhafiyeye aid bütün ihti

yaclarınızı hediy lik ve mut
A>ab ve levazımmı ucuzlukla 
şöhret ve müşterilerinin iti
madını kazanan hükumet 
caddesinde Şemsi Hakikat 
ucuzluk sergistnden alınız. 

Her aradığınız malı ve her 
alın birçok birçok çeşitle

Tİni bulursı:ınuz. Pazarlıksız 

'Ye muhayyer satış yapıldığı 

için yoralmadan aldanmadan 
bütün ~ ihtiyaçlarınızı eşi ol
mıyan ucuz fiatlarla Ş. H. 
ucuzluk sergisinden alınız . 

-~~~ ••ıı:::-+."::!I~~ 

Kordon rakısı~ 
Fuar şerefine piya-~ 

~~ya çıkarılı~ııştır .• ~ 
I~enlcr başka rakı ~ 
aramıyacaklardır. ~ 
t:MJ!bt#kt;:ıl.. k-t;Ş'JÇ;t#~ 

, 
leri sıkıştırmağa başladı 

Roma 7 - Burgostan ge
len haberlerde cenub ve 
ş\mal cephelerinde asilerin 
ilerlemekte olduklıuı bildiri· 
liyor. Bunlara göre gene al 
Mola şimdi Sen Sebastiyen 
şehrinin muhasarasını ikmal 
etmekle meşğuldur. 

Bu şehri koruyan ılk si
perler önünde şiddetli bo
ğuşmalar olmuştur. Hükfımet-

çi (milisler ~ogus goguse 
çarpışmalarda bulunarak mev
kilerini ruuhafaza ediyorlar. 

İrundan Sen Sebatiyen üze
rine ilerleyen kuvvetler işğal 

ettikleri köylerdeki komü
nistleri sorusuz ve muhake

mesiz kurşuna dizmektedirler. 

Guadarama cephesinde asi 

kuvvetlerin bazı sevkulceyş 

noktaları ellerine geçirdikleri 
haberinin Madridde panik 

uyandırdığı, birçok ailelerin 
Madri .ii terketmekte olduk-

)arı , general Molanın birkaç 
gün içinde Madridi ele ge-

çirmeyi ümid ettiği bildiril
mektedir. 

Diğer taraftan Madrid 
radyosu Guadarma cephesin
de hükumetçilerin asileri 
zayiat'a çekilmeğe mecbuı 

ettiklerini bildiriyor. 
Roma 7 Buraya gelen 

bazı hzberlere göre asiler 
İrunnu zaptı üzerine serbest 
kalan kuvvet1erini de Sen 
Sebastiyeni zorlamakta olan 
ası kuvvetlerin yardımına 
göndermişla rdir. 

~--------------------------- 00..00-----------------------------

üthiş bir kaza .. 
lstanbul 8 (Özel) Düa Londrada yapılan bir otomobil yarı~ıuda müdhiş bir kaza olmuş, -

160 kilometro sür'at la giden bir şoför otomobili on binlerce sevircinin üzerine sürmüştür. 

Baş döndürüdü sür'atle giden otomobil deahal altı kişiyi öldürmüş 20 kişi de yaralamıştır. 
ooxoooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooooooooooocooooooooooooooooooooooooooocoo 

Faşistlerin Rusya alevhindeki 
propağcındaları uydurmadır 
Moskova 7 Faşistlerin Rusya aleyhine açtıkları propa

ğanda devam etmektedir. Bu arada Fransanın Rusya ile 
akteddiği ittifak misakını buzacağı haberide bu yalanlar 
araıııındadır. Fransiz ve Rus kaynakları dünya sulhunu koru
yan ve ittifakın sarsılmaz bir şekilde devam edeceğini yaz· 
maktadırlar. 

Kiracısını öl
düren bir mal 

sahibi 
İstanbul 7 - Unkapanın '

da Sarı Tah in namında biri, 
evinde kira ile oturan ve 
bir kaç aydır kirayı vermi
yen Haydar'ı öldürmüştür. 

Tahsin zabıtaca yakalanmış
tır. 

Fransız Başvekili istifa etmi
_yeceğim diyor 

Paris 7 - Italyan gazeteleri Fransız Başvekil Leon Blu
mun istifaya mecbür kalacağını sol hükumetin müşkül vazi-
yete düşeceğini yazmaktadırlar. , 

ı t6600 Çakmak 
taşı tutuldu 

Fransız Başvekili son beyanatında yerini terketmiyeceğini 
açıkça söylemiştir. 

Fransız orduları Alman hudud
ı 

larıııda menevı-alar vapacak ı 
Paris, 7 - Fransız • ordusu, Alman hududlarında büyük 

manevralar yapacaktır. Bri münasebetle Fransız. erkanı har
biyei umumiye reisi general (Gamelen), manevralarda hazır 
bulunmak üzere buradan hududlara hareket etmiştir. 

------------------------·· 
Büvük bayramı Tirede 

bir cinayet 
Tire kazasının Dört Eylfıl 

mahallasinde bir cinayet ol-

- Baştarafı 1 İncide -
marşa kahşır. İstiklal marşı 
bittikten sonra parti namına 
bir söylev verilecek ve hal-
k b 

muştur. 
evi namına ir manzume Kara Mustafa oğlu Şükrü 

okunacak. bir a lacak meselesi..ıden Hak-
Çelenk konma merasımı kı oğlu Jsmaili tabanca kur-

Gaziantepli Fuad adını 
taşıyan bir f alısın, İzmire 
kaçak çakmaktaşı getirdi 
haber alınmış ve takibine 
başlanmıştı. 

Fuara gezmeğe giderk~n 

tkib edil l iğinin farkına var
mıf ve kaçmağa başlamıştır. 
Taharri mcmurla . ı, korkut· 
mak maksadiyle arkasından 
üç el silah atarak kendisini 
yakalamışlardır. 

Üzerinde (orak-çekiç) mar
kalı 166 k3ğıt terba içinde 
16600 kaçak çakmaktaşı bu
lunmuştur. Takkikata devam 
edilmektedir. 

İcra haki mliğinden : 
lzmirde ç!vicilerde 9 No 

h levazımı inşaiye hırdavat 
mağazasında icrayı ticaret 

Yazan: KARANTINALI 

- 11 

' Margarit aşaiı yuka:fı vaziyeti 
açıkca söylivordu bit 

- Basbayağı olur. Baba Para .. Paraya tıpıD t,. 
ben deli gibi idim.. Beni kadındı. Şu dünyad~ ıaftl' 
affet. De elini ayağını öp.. parasız ne yapılar kı.. • 1111 

Rakı şişesinden bir kadeh beni de şu ande... b~~~ 
daha boşaltım.. Bir sigara rahleden para degıl dl 

daha tellendirdim.. Düşün- Kalkdım: 
düm başka yapacak hiçbir - Gideyim.: . 
çarem yoktu,. Heman şımdı ıııi? 
Babamın darılması pek - Evet. k ko• 

d d .. . 1d. - Fakat ağzın ra 1 
omurum a egı ı amma.. k 
Ya parasızlık... Dünkü kav- uVyor. bu k11 dıo 11 

ay anasını • 
ğadan sonra babamın bana k I d d g"ı'ldı' 1'ar•11 

urnaz ar an e ·· . 
metelik bile vermiyeceği mu· f 'll 1 çiknedıdl· 

ı er, sensen er 
hakkaktı. Halduki benim A" k k u daaıttıdl·· . gzımın o usun e ,,. 
bu nefis mahluktan ıstifade Dükkana girdiğiın ı•111 

edebilmem, bu sefahat haya- babam beni görür. ~ör~~ 
tına edebilmem için mutlak deli gibi oldu. Renğı kul g • 
surette paraya ihtiyacım bembeyaz oldu. F~~at ;;.. 
vardı. nında iki dane ıuisafırı "') 

Paralar- ·tükenir tünenmez ( Arkası "ar 
- ~· t bohçamı koluma. verecekler, · J·ı lnönü kamnın ' 

kıçıma bir tekme atacaklar, 
yolunmuş bir kaz gibi beni Kemal bir 
sokağa fırlatıvireceklerdi. d 

BabRmla barışıb para te· rekor . kır 1 
darik etmekten başka çare Gençlerimiz lnönii ~; 
Yoktu.. pında muvaffakiyetli uç 

• . 'bao· 
Ben rakının verdiği alevle yaparak A brovesı unti 

parhyan kafamda bunları Jarıoı vermişlerdir. are 
düşünürken, guya Margarit Aldığımız habere • ide• 
de kafamın içindekileri oku- lzmir türk kuşu üyele!ıdeO) 
muş gibi söze ba~ladı: (erkek lisesi muallimlertd 2S 

Hem nasıl olur! bay Kemal birinci defa t8 
H · · dakikalık ikikinci defa •1fe - angısı.. uıu 

- Babanı darıltırsan ne dakikalık yelken u~ 
0
.,.,. 

yaparsın?. ve beynelmilel koıııısY de,. 
- Halim harabdır.. koyduğu şartları beş · ıe itk 

fazlasile yapmak suret• 
- Ben de öyle düşündüm "C brovesini almıştır. ki• 

k. k " . ı-• sana ım pa a ver~ce .. ilk "C brovesinı a ..., .... 
" sıDI" 

Para!.. ayni zamanda 936 senf be•İ 
Elbette para... ilk yelken uçuşu ta e b•Y 
Ah bu pua... mevkiini ibraz eden 1 ra· 
Parasız nasıl keyf ya- Kemali tebrik eder "e Y ,., 

.. h 1 .. • • haıırlal'I . 
pa~agız.. v n~~ avacı ıgı. ıç_ın. e ,yoı 

işte, Margarit aşagı yokarı dıger gençlerımuı d 'ı· 
. . k . J' d d d .. k ısterı., vazıyetı açı ca söy ıyor u. erece e gorıne • 

ıılıılıi ılı ·!lı ı1111ı11t·lıiıı tk ~ eıımn,. eıı gug,ıtlı lı ı1ı JJW.ıı tı .1 
~ 
~ r. 

~ 
~ • 

~ 

bittikten sonra Müstafa En- şunu ile ağır surette yarala-
ver caddesine kadar yürü· mış ve yaralı hastanede öl-
yüşe devam ederek oradan müştür. Katil tutularak ad-
dağılacaklardır. liyeye verilmiştir. 

İşçi e!naf birliği tarafından mesubları, belediye erim, 

ed . n J. M. taran tonun ala
caklıları ile konğurdato akt 
etmek üzer.! vaki talebi 
kabul edilerek keı.disine iki ~ 

gece fener alayı yapılacaktır. matbuat banka, ticari ku-
Saylavlar, memurlar, süd rumlar bu törene davet-

ay mühlet itasına ve avukat 
haşmetinde komser tayinine 
karar verilmiş oimakla icra 

Şimdiye kadar ·İzmirde görülmemiş ~müthiş bir 

erkan ümera, subaylar parti lidirJer. 
oooooooooooooooooooooooooooooooooocOOOOOOOOOOOOOOO 

Halkın Sesi hakkın sesidir 
ve iflas kanunun 288 ıncı ~ 
maddesine tevfikan ilan olu- fi 

(303) 41 
SiRK 

.. par1'" 
lzmir arsıulusal 6 ıncı fuarı münasebetile Kültur 

- Baştarafı 1 incide -
kontrol etmelidir. ,, 

Arkadaşımızın yerden göğe kadar hakkı var. Eğlence 
yerleri o kadar pahalı o kadar pahalı ki, halk bir eğlence 
yerine gitmekteu korkuyor ve bu yüzden şehrımizde ağle

nenler parmakla sayacak kadar az ... 
· Elbette az olur, ya bu arkadaşlar bu gazinoya yeyip içe

l't klerini beraberlerinde getirmeyib te burada yeyib içseler· 
di halleri ne olacaktı? Her halde 50 lira ile zor k·u,tulacak
Jardı! 

İşte halk bu yüzden eğlenemiyor .. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
----.-m•ırrt'"tC!PJ_.ll~~~.· "!}ffe""'' .. '~~::;u;.,.xl'!'l. CVP"1!M""'1.1 

nur. 

ılün 
Hendekçi oğlu İbrahim 

Fuadın vapur acente işlerin
den çekildiğim 1933 senesi 
ağustosundan beri hiç bir 
vekaletimi haiz bulunmadığı 
ve on beş seneden beri 
b rlikte h!ç bir evde ikamet 
etmedığimizi bu dda ~örü
len liızum üzerine tarafım· 
dan ilan olunur. 

Hayfa Ticaret sekreteri 
Nuri Andak 

(298) 
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ta bütün dünyaca tanınmış büyük 

Klukefsi Sirki 
Fuarın resmi küşadından itibaren!: 

Klukefsi Sirki 
Hususi tnnle Köstenceye ve oradan 6000 

hususi bir Türa. vupurile İzmire gelecektir. 

Klukefsi Sirki ı 
(il 40 büyük vapurdan ibaret olup 100 
~ vahşi hayvan, 4 tan beheri 12 tonlu fil, 


