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lşci yalnız ekmeğini müdafaa ediyor , 

"L DURUM ı LJ b · 
•tedbirler nar ı sözler durduramaz! 

... :::r~ ve Milletlerin mukadd~~';f;" da kiiıtlar ile ve 1 

- ı sa • • masa üzerinde hallolunamaz t.lya harbinin 

"BEREKAT VERSiN ALMAN TAYYARELERiNE • ı..lir•den bugüne 
tJcll tere ltalyaya karşı 
...... : Ve btıtnn millet... _,,llde 
~bia D. sGrilkliyerek 
~· e rzecri tedbir-
' 

1 
istedi. Hatti 

t.:"' .ı., da bu zecri ted-
~ ted~~ında ısrar etti. 
~e •rl~rin tatbiki 

kadar en büyük 
ti11 ~asteren; zecri 

1 
•• ,. t d ~ btlc ıe , a alet v~ 

.._~6 ıaundan ne ka-
cltı.a •e ebemmiyetli 
~ ... ,!• efkirı umumi
~ ~· Ç•lıtan lngil
L..~ .. 'llını degistirmiş. 
~~or. 
~~1e nazın .. ibi 
~r •ll•ıında aandalya 

~~rın, zecri ted-
~ bi •tinde devamı· 
~cinnet oldu
~. bunun en 

~ ııiy-ı; ltaı-
... h ve uyaıma-
~r .. 

~·· Harbinin de
l ~ce, ltalyaya 

( Almanya Propa~anda Na
zırı Göbels (Ren) in işgali 
münasebetiyle söylediği bir 
nutukta demiştir kı: 

" Habeş harbi bitmiştir. 
Zaten neticenin bundan baş
ka ne olması mümkfin idi ? 
Uluslar sosyetesi ne yapmak 
istiyordu? Ve Almanya üze 
rine bir sürü yabancı tay· 
yare gelse etrafa ateş \re 
ölüm saçsa, Uluslar soyetesi 
ae yapabilirdi ? Millet-
lerin mukadderatı masa 
kiğıt üzerinde tanzim ediJe .. 
mez; ve bir harbi de nutuk
lar durduramaz r 

Bereket ki Alman bava 
kuvvetleri bizi bu tehlikelere 
karşı müdafaa ve muhaf a

zaya mukterdir bulunmaktadır. 

GÔBELS 
Uluslar sosyetesi sulh ileti 

ve vasıtası olmahdır. 

Biz Garpta mliiafamız 

için her tedbiri aldık ! Ren 
gibi kıymetli ve mühim bir 
eyalet, bahusus bu kadar 
tabii zenginliğe sahih olduk-
ça silibsız ve müdafaasız 
hı rakılamazdı.,, 
fi"~~~ .. ~~'i 

~ Boğazlar ~ 
; Meselesinde ~ 
~ istediğimiz ~ 

, ~ Tüccar gemilerinin Bo- ~ 1 

n ğazdan serbestçe geçme- n 1 

il lerini, harp gemilerinin ı; 

P1 ziyaretler inden önce biz· ft ı 
il den izin iıtemelerini ve ~ 
PJ Boğazlar üzerinde tayyare ! 1 

il uçmamasını istedik. i j 
~.......... .. ........... 

oo .. oo -------------

yeni vazifesine Türk matbuatı ile umumi ef-'- 1•rdunı perde 
~)•Prııağa çalııan 

huıun fikirini karının yardımını bekliyerek işe başlıyormuş 
~ h.%~•nsada bir Ankara 15 (A.A) - Bul- Anadolu ajansına aıağıdaki timle çaliıacağım. iki gün 

&..., ıktidar mev garistanın yeni Ankara elçisi beyanatta bulunmuttur: evvel itimadnamemi takdim 4 
6nct1de - B. Kristof Türk basını için Herşeyden evvel samimi etmek lbere Cumur reisi 

ve açık dustlukla bulundu- Atatlirk ' tarafın !an kabul 
ğumuz yeni 1 Üt kiyede mem- buyrulmak yllksek ,erefine 
leketimi temsil etmek şerefli nail oldum. 
vazifesine tayinimden dolayı Bu kabul bende unudul-

y çok içten duymakta olduğum maz bir iz bırakmııtır. Bn-

A ŞlN.DA ~ sevinci ifade etmek isterım. yük ıefinizin yüksek şahsi-
b ft Hhkümdarım Majeste Kral yt:ti bu kadar az bir zaman• 
'"tlkın D Borisin ve htikômetimin bana da modern ve kuvvetli yeni 
~\ll"L .... ~e hakkın müdafii .olan gazetemiz ft tevdi etmiş olduğu vazifenin bir devlet kurmaya ve yeni 
~L ~- atıd i ehemmiyetini tam surette bir milli knltllrlln temellerini 
~beti .an gördüğü sevgi ve itimada D müdrik bulunuyorum. Ve atmaya muvaffak olan Tlirk 

tql"ak lllınnettardır. Bu teveccühe daya- ı şimdiden ıunu söyl•yebilirim milletinin yllksek gayretlerini 

hYakında Efe isminde resimli bir i kilbu vazifenin ifasına büttin ve Y'pıcı dehasını temıii 
~ a)k ~ kuvvetimle ve bütün kudre- - Sonu 4 llncüde -
-. nıecn1uası çıkaracaktır -------------------
"k~' ~a;;;t:S 
L~ '••el ku;duğu- de yol göstermeği, inkalibın 
Sı Seai,, alb sene en yılmaz bir meıalecisi ol-
~"nıa •etriyet ha- mağı kendiıine gaye ve pren-
~ ... ~hyor. j sip edinen HALKIN SESi 

Se.illİ "rliae kadar bu altı sene içinde karilerinden 
~~ lllGcl Ylikaeltmeği gördüğii yllkıen teveccüh 
ı..~e •f .. etmeği, ve derin alakanın minnet-
' tt llat b&ynk bir tarıdar. 
~ ~rerek vatan- Okurlanmızın bizi deı'.ek-

...!Ydab itlere - Sonu 4 incüde -.......... .. ........................ .. 

- Okadar fikiyet etme, it kanunu it g6rmeğe baflar 
batlama •en ele. ben de rahat edecejiL 

Adliyecileri
miz terfi etti 
·Şehrimiz Adliyecileri başına 

müddeiumumi Asım ol.L. ak 
üzere baş muavin Muzaffer 
muavin Ali, Hulusi, Şevki, 

Orhan, Mümtaz, ihtisas müd
deiumumisi Arif ve hakim 
Hamdi bir derece !erfi et · 
mişlerdir. 

Terfi edenler arasında f z. 

C. Milddeiumumiai 
ASIM TUNCAY 

lzmirin, memleketin ve 
diinyanın bütün mühim hi
diselerini karikatörlerile ve 
iğneli fakralarile size ıuna
caktır. 

EFE 
lzmirin ve Eğenin biricik 

halk gazetesi olacak ve tim
dilik haftada bir glin çıka
caktir ." 

Bekleyiniz, çok beğene-
ceksiniz ve bütün lzmiri 
derdleri ve neş'eleriyle bu 
gazetede bulacaksıniz .. 

efe 

Kadın ve çocuk 
düşmanı hay
dud yakalandı 

Amerikada çocuk ve kadın 
kaçırmak bir moda baliacle
dir. Buglinlercle Amerika :ıa· 
bıtuı çok azdı bir çocak •e 
kadın dlfmanını yakalamıtbr. 

Amerika zabatua 80D iki 
Oç hafta içinde Amerika11 
ka11p kavuran adamı... ea 
azdtlumı ele ıeçirmİft;lr' 
Mayısm birinde mqbar 

Alvin Karpia yedisinde te· 
riki cirmi HabeHi yakala
mı1larc11r. Banlar miiteacldit 
cinayetlerin fai leridir. Ayni 
gllnlin gecesi Senfrançiakeda 
bir milyonel in kll~k otl•a 

kaçıran Vilyam da yaka11 ele 
vermiıtir. Bir hafta IODta 

da korkunç inıan kapkpm 
Tomaı Robinıon te•kif edi· 
lebilmittir. 

Robinsonan cinayetlen pek 
korkunç olduğu için elt> geç
maıi Amerikalılaıı çok le· 

vindirmiıtir. 
Robinıon 29 yqmdadır. 

ve Noıvıllde doğmuıtar. O· 
rada bazı ufak tefek ıuçlar 
itledikten sonra LueaYJlle 
giderek bllytlk ketrol knm· 
panyalanndan Stoll Op.I 
Kompani müeaaeaeaine gtr. 
mİf, bir milddet phftıkta.
ıonra mlleueae direktlrlala 
haıta olan kanıını b~ınp 

- Arkası 4 incide -

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
---------------0000 1 

KERBELA YA BENZIYEN 
BİR YER ••• 

Bir taraftan sinekle müca· 
dele yaparken obir taraftan 
şehirde kuyular açmıyalım 1. 
r:-1 ün, KahrRmanlar mahallesinde Şehidler caddemndc 
l.:ı.t 63 numaralı evde Y aıar oğlu Mehmed TlrkHl't 

imzalı bir mektub aldık. Öz bir Türk yavruıu ola• Melamecl 
Sert, halkın büyük bir dileğine terceman olarak di7or ki : 

•• Biz Kahramaıılar mahallesinde oturuyoruz. Mahalemizia 
ahalisi Kerbeli sakinlerine benzer.. HalkapuaM au1amu 
yoktur. lzmirin bu bunalbcı ııcaklannda bızler 'Brhmba ıu· 
yu içmeğe mahkiimuz.. Buralarda Ilgım tetkillb aramayımı •• 
Bizler belediyenin her em'!ni derhal yerin ... ~etirmeie ÇÜ• 
ımz.. Meıell: Belediye 11nek mtlcadele11 ıçan ••mt 
aldırdı. Belediye bize bir taraftan mazot alclınrken diJer ta• 

- Soae 4 Oaclclı -



Sahlf• 2 ( Halkua Seıl , 16H~ 

Beş ailenin Türk adını iLKOKUL SERGiLERi: 1 DÜNY AV}. 
• •• •• takı?an bi~ Er-Sakaryallkokulu Neler olu1ot 
ıcyuzu' menı pehlıvan s . . d . . rfll , • • • • ı Amerikada çıkan .~evs ergısın e iki vao:ırun sıg<> 

_ 
27 

_ Veek mecmuası son nusha- • • Ucreti . 
sında şunları yazıyor : . . . M•~ fS 

Bayan n1asaj· işini de bana yükleyince... uK k ·r·· k . 00 ıngıhzler Kralıçe f ıot 
- - -

0 
unç ur " tesmıye Talebelerin İzmir endüstrisinden birer ınevzu 360 ·ı oo ' ·~ çok canın1 sıkıldı edilen Ali Baba üç hafta p.urunu . mı~ ver&ir, 

1 D t 'tt D' k Sb'k almış karton işlerinde,· 'f iirk inkılabının sıgorta etmışlerdır. d 2,ı Bayan ve kızı benim bu ve ızdırab ifade eden bir ses evve e roı e ıc ı atı 1 · · t · · ene e 
planımı ciddi sandılar; fakat çıkardı: ringten dışarı atmak suretile ınaddeli şiirleri okunuyor.. .er.ı sıgor a prımı s . 

d ·· · · k ımış. dı~ 
bay Mimar vaziyeti hemen - Ne oldunuz bayanım? unya şampıyonunu azandı. .... F l · Norııs•O ~ 

200 k • - Okullarda talebelerin bir datlı ellerin kabiliyetleri gö- ransı:r; ar ıse 5 pr~ 
kavradı. Ve bu muvaffakıye- Diye sorma~a mecbur kal- avnd agırhgındd o- · · - d 1 2 .,ı 

0 
• senelik çahşmalarını gösterir rülüyor. vapuru ıçın yuz e · · 11' 

tim hasebiyle bana bir ka- dım. lan bu goril gibi kuvyetli veriyorlarmış ve geJJJİY1 
of' 

lemde yüz Jira bahşiş verdi. - Dolaptan kolonyayı al, d b · b · · sergilerden gün gün bahset- Son sınıftan muhtelif im- · J(r•1 
a am en arız ususıyetı miştik. zaları taşıyan "Atatürk,, etü milyon franga yanı sdfl 

Ben bu sayede bayanların ayağımı ve bacağımı biraz hasmının üzerine yaptığı giz- Bu okulumuz çatısı altında larmış. sdr sdr sdr sdt ·i; 
emniyetini fevkalade surette ovuştur; çünkü ayağım tutul- Ji ve ani atlayışlar teşkil et· 

1 
·ık h .

1 
.. _ . . dü ve fabrika resimleri, bH- sdrıliçe Marinin üçte bı 

kazanmış oluyorum. Ve bu du ve ag· rıdan yerimden kı- top anan 1 ta sı ogrenıcı- hassa serginin içindeki eser-
mektedir. Başını ve göğsünü lerinin yaptıg· 1 işler, birkaç sigorta ettirmişlerdir· 

andan itibaren de hal ve mıJdanamıyorum.. t t · J K ler arasında kendilerine bak 
ıraş e mış o an " orkunç gündenberi, büyük bir var· · ••• 

vaziyet benim için cezri ola
rak değişti. Şimdiye kadar 
pek çok olan işim azaldı, , 
yemeğin en iyisi lbanl\ gel-
meğe başladı. 

Hani bir kümesin beş, on 
tavuğu içerisinde horosun va 
ziyeti vardır ya.. işte ben de 
bay mimarın bir sürü -Hatta 
erkek ve dişi· hizmetçisi 
arasında süslü ve kıymetli 
bir borosu olmuştum. 

Yarabbi... Yaşadıkça ne· 
Jer g_örüyordum .. Neler? 

Eğer buradaki vazifem 
mülevves ve berbat olmamış 
olsaydı, bu yeni vaziyetim 

dabili!lde kendimi azami bah
tiyar- addedecektim. 

~ 

Güzel oda hizmetçisi kadan, 
benim aşkım ile adeta çıl
dırıf.ordu. Bayanlarının bol, 
bol verdiği bahşişlerda bana 
yarıyordu. Ben, bir kont gibi 
yaşıyordum. 

Bay mimarda beni bahşiş· 
siz bırakmıyordu. Hepsinin 
üstünde bankanın bay direk
törü nezdindeki maaşımda 
demirbaş gibi du uyor ve 
hesabıma işliyordu ! 

Bay mimar, karısının esra
rını ancak benim vasıtamla 
öğreneceğine kanidi. Ve bir 
tesadüf, umulmaz bir hadise, 
istediğimden çok fazla öğret· 
miş oldu. 

Bir sabah, sabah bayamma 
adeti veçhile kahvesini götür· 
mekliğimi emretti. 
Odasına girdiğim vakit, 

bayanı, kırmızı ipekten yapıl
mış çok şık, ateş gibi göz 
alıcı ve çok dekolte bir sa
bahlık rop ile buldum. 

Ve itirafa mecburum ki 
bayanım bu ince ve yarı şe
faf robtan başka hiçbir şey 

' f"İymiyordu. Vücudunun gü
ze) ve mahrem kısimları da
ha göz alıcı bir hal ~lmıştı. 

Kahveyi küçük bir masa 
üzerine birakarak çıkıyorken 
bayan Mimar beni durdurdu 

- Oda hizmetciniz ve be- Ad dıran ve önlerinde ınsanı d 
am,, hasmını fırça gibi lık halinde okul salonlarında Kaptan ka tfl d•' nim nişannım bu işi daha d durmağa mecbur eden san'at ,, 

sert göğsün e sıkarak başı gözleıe çarptı.. auıı ..ı. 
iyi yapar sanırım. Çünkü o T d ahenginin izlerini göstermek Bir Rus kadınıdır. e~· 

ve iri bıyıklarıle hasmını ne- e risatın son günleri mü d' • 
alışmıştır. tedir on sene evvel sev ı, 4e· 

fes almaktan menetmektedir. nasebetile birdenbire bir ·· et 
- Ne "diyorsun sen? Sab- 1 l Bahusus talebelerin Izmir lisinder. ihanet göriiı> 8W 

redecek bı'r dakı·kam bı'le Korkunç adam bir . Rus sergi ha ine ge iveren okul ktı ç h 

Y h d. · ı p ff salonları talebelerin okuduk- endüstrisinden birer mevzu niz yolculuğuna çı ' · 11v 
yok. Sancıdan ölüyorum. Ça- a u ısı 0 an te rin an- k t 1 k hl" tnaıııe5• ~· 

t ı d 1 farı derslere ait, haritalar, almış güzel karton işlerinde, ap an ı e ıye t dt 
Pık ,gel bacag· ıma kolanya rnman sa onun a ça ışmıştır. B - S t ticare ~ dCı 

fabrikalar, karton ve yag· h Türk inkılabının maddeli ugun ovye o•r 
iJe biraz masa1· yap. Ancak AJi Babanın mana- ı · d -him rol 0Y ..ti · ı R y h çağmur işleri, tayyareler, şiirleri okunuyor.. erm e mu bil~· 
Doğrusu; vaziyeti bir türlü gerı o an us a udisinin Son günlerde HaOS ell~ 

f d 1 karakalem resimleri ve da- Bütün ilkokullarımızda ya- . b' . te5 ..... kavrıyamıyorum. Bayanım ne e ere o up olmadığı beJJi epyenı ır g ını ,. 
demek istiyordu? değildir,, ha birçok güzel eserler oJ- yılan. sergi işlerinde san'ata ~tti: Bu gemiyi OdesaY• ~~ 

mak üzere süslenmişti. Bu b'l k b .. ··k k b·ı· t .. ture . 
Şaşkın gibi kolonya şişe- Amerikan gazetesinin mev- istidatlı küçüklerin, eserleri- ere • ece uyu a 1 ıye - dan Vladivostoka go .. e!d~ 

sini dolaptan aldım ve: zuu bahsettiği bu adam otuz ni çevreleyen tarihi tablo- ~~!~a:.;::~lli birer ifadesi Bu kadın çok g~:i ,~· 
- Nası) yapacağım; san11> sene evvel Türkiyeden Ame- larda bulunuyordu.. Gönül derdinden keP~ı 156f 

· · ·d· ? 'k d Bu münasebetle halkımı· k d · · k t dıd•0 ~ cıyan yerınız neresı ır . rı aya gi en Artin Ekziyan Ahenkleşmiş, uyuşmuş ca enızın ur ar " ~•r 
Baldırını gösterdi ve nasıl adında bir Ermenidir. renklerile odalarda ilk ba- zm kültür ban:anlığı ile mek lüyor ... Ölünceye kadar 

ovuşturacag-ımı tarif etti. ____...... •·.... k - h •t l teplere karşı duyduğu tak- tanlık edeceg· im! diyor· 
ışta go:r;e çarpan arı a ar, 

Bir Manör deg· ildim·, Pe- Orhan ırc .. >nı' f dir hisleri pek büyüktür... *** ,,1 :\.. manzaralar ve milletimiz şe • ,. 
dikür de biç. Rahatsızlığı yüzünden üç lerinin resimleri ve bütün LÜTFÜ AKSUNGUR Buzlarda sanatorf,~~ 

Bu iş çok gücüme gitti. gündenbeıi vazife başına ge- hu çizgiler yarından birer --..- I' 1 
İstemiyerek Masörlük vazife- · T b J k•• •• Meşhur kutupla! ~;t• 

lemiyen müddeiumumi mua- hareketi itade ediyor.. or a ı oyu l b r ; 
sini yapmağa başladım. Mini mini talebelerin ilk Şakeltonun oğ u 1 şiıl' 

( Arkası var) vini Orhan Köni iyileşmiş, hızlarının ilk verimi olan bu (Torbalı köyü) nün, Tor- neşretti. Bu eserinde 1 r ı( 
vazifesine başlamıştır. balı kazasının merkezi ,"olan kutbunda sanatoryo~ ',·Jdİ' küçük eserler, gözlerimize 

Kiralık han 
Kahve 

ve Kiralık hamam 
maruf san'atkarların şaheser Tepeköy belediyesi hududu mak lazım geldiğin• 
leri karşısında duyulan in ti- içine alınmasına Devlet Şü · ediyor ve diyor ki: r )& 
baları vermiştir. rasınca karar verildiği Dahi- - Buzlu diyarlar ~~r. ()' 

İzmirde Keçeciler cadde
sinde 15-17 No. lu Küçük 
Abdülkadir paşa ham v.e 
kahvesi d~mirbaş eşyasile 

birlikte 27 Haziran 1936 ta
rihinden itibaren kiraya ve
rilecektir. Taliplerin İzmirde 
Bakırcılarda Esir hanında 
8 No. lu yazıhaneye müra
caatları ilan olunur. 5. D. 

Berv,amalılar 
çok memnun 

Bergama yolcu ve yük 
nakliyatı şehre en yakın ve 
en muntazam garaj olan Zi· 
net garajından başlamışbr. 

Bergamalı bay İsmail Hakkı 
Etem ağa, Sayan Mebmed 
Ali ve Hüsnü izzet birader-
leri bay Muharrem 
şirket halinde en 
en seri bir surette 
tadırler. 

bu işleri 

emın ve 
rapmak-

Kemeraltında Veysel çık
mazında Veysel hamamı ki
rahktır, her şeyi mükemmel
dir. Duş yapmağada müsa
ittir Vezir suyu vardır talip· 
ferin matbaamıza müracaatı. 

Bilhassa küçüklerin; kara liye Vekaletinden vliayete zünün en sıhhi yerlerı 0~t~ 
kalem, yağlı çamur, karton bildirilmiştir. Bu suretle Tor- ralarda tek mikrop y şiıl'' 
işler ve en küçük krokiler balı koyünün köy ka110nu Mayıstan eylüle. kad~uŞ 4' 
de bile, yakın bir istikbalde ile idaresi hakkındaki dilek 1. utbunda her cıns <le fı 
büyük eserler vadeden isti- kabul olunmamıştır. hatta arı bile vardır Jıİ t~ 

neş o kadar sıcaktır 
............................................................................. yakar kararbr ... 

IGözüMüZE CARPAN YAZILARİ 
ı ' ı • ....................................... 0 .................................. .. 

Gitmemeli 
Berlin olimpiyadlarına 

ı gitmemek Jazım! 
Benim bildiğim beynelmi

lel bir yarışa hiç olmazsa 
yüzde elli kazanmak ihtima
liyle gidilir. 

Berlin olimpiyadlannda 
Türkiye futbolcuların şampi· 
yon olmak değil, ikinci ve 
uçuncü gelmek ihtimalleri 
yüzde kaçtrı ? 

Kış olimpiyadlarında kari-
katür mecmualrrına onlar 
için bedavadan bizim için 

tuzluya kaçan mevzular ve- olacak yolculuğa çıkmamak 
rildi. Sonra buraya dönüp lazım. Bu işe harcanacak 
"falanca hastalandı, falanca- parayla sporun birçok delik 
nın başına kaza geldi de bu deşikleri kapatılabilinir. Hiç 
hale düştük. Yoksa yuzu- bir şey yapılmazsa fakir ve 
müzün akıyla çıkardık!" gibi yardımsız kulüplere yardım 
lakırdılar edildi. edilebilinir. 
Aynı lakırdıları yine tekrar Böyle iki üç kenar ve kı-

dinlemekten ve sondan bil- yıda kalmış ve içlerinde çok 
mem kaçıncı gelmektense değerli sporcular taşıyan 
kitmemek daha doğru değil kulüplere yardım Berlin se-
mi? yahatından çok daha fayda-

Berlin olimpiyadlarma git- hdır. 
memek lazım. Bu gidenler OJimpiyadlara gitmemeli! 
için yolda eğlenceli oynayan- (Akşam) 
lar için futbol sahasında acı Orhan Selim 

*i:* 
"t~( 

Esrarengiz ag ~ e , 
' Bundan yirmi sen~ def 

. letıO (j 
F ransanın bır eya 1'''ot 
rip bir ağaç vardı ... ıl b'' · 
bütün dalları kurudug 1 •• 1ır& 

·ı .... e' 
en alt dah yeınyeşı I rı >' -
Y · · b-t·· dal• >" dZlD ıse u UP ııJJJ' 

şerir yalnız kışın kur ·" 
dalı kururdu. ı·btil'. .. e· ,ıv 

Bir efsaneya gor . 1ğ• r 
de bir genç kızı bu prot~~ 
dalına asmışlar ağa~. b'lı 
to makamında tabJJ .

1
, 

terketmiş. rıı'ıJI~ . 
Bugün bu ağaç tı ı1tt1r~ 

kurumuştur, fakat .8~ g6t' 
mız gayri tabii bahı>' 
binlerce şahid vardır· ~~ 

Resmi Nişanlısı 
söylenmişti ki, ötesini zihnen 
işittirir gibi oluyordum:"Eğer 
bunu garib bulurlarsa, eğer 
herhangi bir zorluk çıkar
mak isterlerse üçüne de, hep 
birden uğurlar olsun ! ,, , 

kala bilirler ki siz benimle 
daha düne kadar bir kelime 
konuşmuş değilsiniz. Hata 
biz.. Ve herkes, beni çağırt
manızın da ancak yol ver
mek için için olduğanu dü
şünüyorduk. 

ki bu işte biraz zorlukla uğ
raşmaktansa misten Dundo-

naldı, mister Aleksanderi ve 
idaresindeki bütün memurları 

baştan aşağı kapı öişarı et· 

menin daha muvafık olaca
ğını düşünmekte olan ben! 

b'. b'T" ınakiis telj"') 
yu us u un jŞ ~it 

etmek kabildi ! a~Iidi '.ıı1 
başka birşeyio . ta pBt~ 
Maamafih bir el~ıse ı;ııı1' 1 ·~ 
çizer gibi, buiişın P ,ecer 
bir hamlede çıkarıve 

Muharriri: BERTA BUCK Mütercimi AKIL KOYUNCU 

13 -

Patron soğuk kanlılıkla: )'a! dedi 
Patronun sesinde can sı-

kıntısını açık bir surette 
gösteren bir eda oldu: 

- Zannederim ki iş ba • 
şında. olan birinin memur 
kızlardan birile nişanlanması 
bundan evvel de vaki olmuş
tur, ·mis Trant! 

Buna karşı ne demelidim? 
- A ... Evet, tabii ... ol-

muştur .. . 
Sanki bizim 

ayni imiş gibi, 
vaziyetimiz 

çekinerek 

ilave ettim: 
- Fakat bu şekilde dğil. 
- Hangi şekilde değil? 

Kekeliyerek anlattım: 
- Birbirile anlaşmış ol

mak için biç görüşmüs olma
dan değil.. Düşününüz, Mister 

Vatero, öteki üç daktilo ... 

lstıhfafla sfüümü kestı: 
- Oh, o kızlar ha?. 

Ben nafesiriıi kestim. Çün
kü bu iki kelime patron ta
rafından öyle bir mana ile 

O " kapı dışarı ,, ediJmek 
korkunç kabusunun, bu defa 
da, bana karşı çok iyi dav-

ranmış olan üç arkadaşın 

başları üstünde gölğelendi

ğini gördüm. 

Onları bu akibetten kur
tarmak için ellerimi birb.rine 
sıkıştırarak, beni bukadar 
sinirlendiren adama karşı 
içimde kabaran nefret duy
ğusile hemen atıldım : 

- Y almz onlar değil, her
kes var. Mister Dundanala, 
mister Aleksandr, hepsi pe-

Patron soğuk kanhhkla : 
- Ya? Dedi. 

- Bu halde, hemen bunun 
arkasından onunla nişanlan
mış olduğumuzu söyliyemem. 
Bu haberi vermenin bir... Bir 
başka yolu olmalıdır. 

Durğun su, o delice ve kül 
rengi gözlerini başka şeyler 
düşüniirken eli altıuda hırpa
ladığı bir me""tup tomarı, bir 
kağıd baskısı veya bu nev
den cansız bir şeymişim gibi 
bana·· dikti. Düşünüyordum 

-Ben buna kail değilim, 

dedi. Mamafi, madamki böy

le olmasını istiyorsunuz. De
mek istediğiniz, bazı aralık 

safhalar olmasının daha uy
ğun olacağıdır değil mi? Si· 

zinle ötekilerden fazla alaka
dar olmaklığım, sızi daha 

fazla görmekliğim ve saire 
değil mi? Öyle olsun. 

Başlangıçtakı o damdan 
düşer gibi oJan yol o kadar 
tehlikeliydi ki.. Bu sonuncu-

ummak müşküldii· I• ~ 
- Şimdi, sizi ft~I fıt1 
·· 1 kJ • n•' muş o ma ıgıın ,•f 

lunabilir ?.. • r.iıl', 
ı•Şll" t. 

Bu sual de tıpkı: 0eıı ~· 
noktasına net~ ı..jt omuz ·bı ,11 

tirmeli ? ,, Der gı ·ıf 
veyle yapılmıştı. ( Ç~ef 

- Ha bulduoı". ·ıdi) "' 
' tarı A)e" 

omuz noktasına g~ ter r fil 

öğleden sonra Mı5 rı'f' 01· 
d 

. bil ., 
saıc er yerme ıı>'" 
gelecek, mektupl~1ı. ,,) 
)arını siz alacaks• tı•'' ' 

(Ar 
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·sandalya 
~\a_ ·ı~ Y•pımevinde çok ' • 
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' ....... s..ı .. , 

40 renk üzerine Kız markalı " ARTI " kumaı boyası 
15 KURUŞTUR 
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~ :na-bel~ ctı~ B~er ve inkijinaff ııibi y&ksek 1 
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ı DaktiJonua askı ile baılar 

-~·:···:··~'!<1••:· ..... __ -···· 



Sahife 4 

Enstitümüz 
Bu Yıl Eserleriyle 
Güne~ Gibi Parladı 
Şehrimiz kız enstitüsü Pa

zartesi gününden itibaren 
imtihanlarma başlamış ve 
bütün yurddaşlara okulun 
kapılarını açarak bir yıl için
de öğrencilerin yaptıkları 
eserleri meydana koymuştur. 

Sergiyi biz de gordük. 
Tabii çok beğendik. Bayan
larımızın ince görüş ve du
yuşlariyle ortay'a döktükleri 
san'at eserlerini hayranlıkla 
seyrettik. Okulun çok çalış
kan ve değerli direktörü bay 
Hasibi ve öğretmenlerini 
candan tebrik eder, muvaf
fakıyetler dileriz. 

Esrarengiz bir ölüm 
Çine [belediye reisi sabı

kın evinde hizmetçi 16 yaş
larında Bahtiyar bir gün an·
sızın ölü bulunmuş, iş adli
yeye intikal etmiş ve şüphe
ler Sakip üzerinde toplan
mış. 

Vak'a iyice dedi koduyu 
mucip olduğundan dava Ay
dından f zmire nakledilmiş ve 
dün ağırceza mahkemesinde 
bu davanın ruiyetine devam 
edilmiştir, Bahtiyarın intihar 
ettiği iddiasını, doktor rapor· 
ları red ettiğinden bu rapor
ların tıp adliye müessesesine 
günderilmesine karar veril
miştir. 

Süt kazanına dü "n1üş! 
Menemenin Güzelhisar kö

yünde Salıh oğlu Hasanın 
iki yaşındaki çocuğu peynir 
imal edilirken kaynayan süt 
kazanına düşerek ölmüştür. 

Söndürülen iki yangın 
Dün gece biri Hilal istas

yonu yanında mütekaid Ah
medin evinde, diğeri Alsan
cakta Çilingir sokağında SS 
seyılı evde olmak üzere iki 
yangın çıkmış ve ikisi de 
söndürülmüştür. 

·revkif 
Cumaovasının Gölcükler 

köyünde bir su meselesinden 
dolayı değirmenci Abdullahı 
öldüren demirci Halil adliye
ye verilmiş ve isticvabını 
müteakib tevkif edilmiştir. 

Halkın bir 
şikayeti 

Memleket hastanesi cad
desindeki yaya kaldırımları 
söktürülmekte ve yollar kal· 
dırıma adi taş ve topraklarla 

tesviye edilmektedir. Bu ci · 
var halkı bir sel gelir gel
mez evlerinin t.ehlükede ol

duğunu gazetemize şikayet 
et.nektedirler. imar noktai 
nazarından doğru olmıyan 
bu vaziyetin islabını beledi
yeden isteriz. 

Zayi 
İzmirde Cumuriyet Kız 

Enstitüsünün üçüncü sınıfın
dan almış olduğum 58 nu
maralı ve 2-4-936 tarihli tas
di~nameyi zayi ettim. Yeni
sını alacağımdan hükmü 
yoktur. 

İzmirde Alsancakta Mesu
diye Caddesinde 96 No. da 

(Halkua Sul ı 

Komünistlerin mitinği 
İşçi hiç bir şeyi tahrib etmiyecektir. O, 

yalnız ekmeğini müdafaa ediyor 
Pariş (Radyo) - Komü· : ileri sürdüler. 1 kutmak teşebbüsünde bulu-

nistlerin yaptıkları mitig çok Grevcilerin geçid resmi uuldu. Amele hiçbirşeyi tah-
manalı olmuştur. çok heyecanlı olmuştur. Bir rib etmek istemiyor. Yalnız 

Hatibler ( Sovyet Fransız hakkını istiyor, ekmeğini 
cumuriyeti ) nden bahsettiler. Sosyalist grevcilerden bahse- müdafaa ediyor. Bir milyon 

Sosyalistler, komünistlerle derken .şunları söylemiştir : kişinin bu hakkı ezilmiye-
yapacakları el ve iş birliğini " - ilk anlarda bizi kor- cektir. ,, 
0000000000000000000000000. 

Atatürk Çin elçisini hususi / İcra y ekilleri 1 
Surette kabul etti Heyetı toplantısı. 

A k 15 (AA) C · · At t" k d- ç k Ankara 15 (A.A) - icra n ara , - umur reısı a ur un an aya k'll . h . b .. B 
köşkünde Çin elçisi general Hoyov Tsuyu sureti hususiye- vek~I efrı ey1.e~~ .. ~gun . 1~!: d k b l b 1 d 

ve ı smet nonunun reıs ıgı e a u uyurmuş ar ır. 

General Hoyov Tsu bu kabul esnasında Çin hükumeti ~l:ınd.~ to.pl;nara.~ .. mu~te~if 
başkanı ve Çin orduları başkumandanı Mareşal Kienkey ~ ~r uzerın e ;or.u:me er . : 
Senin Atatürke gönderdiği imzalı bir fotoğrafını ve elçinin ku un1muş ~el . u. ış ere aı 
· · d · k ·· · t ld v At t" k" b' . . arar ar verı mıştır. ıçın e ıpe uzerıne yap ırmış o ugu a ur un ır resmını 

takdim etmiştir. 

Atatürk İstanbula Harelcet 
Ettiler 

Ankara 15 (A.A) - Reisicumur Atatürk İstanbula git
mek üzere şebrimzden ayrılmışlar ve istasyonda kamutay 
başkanı Abdülhalik Renda, baş bakar. İsmet f nönü, genel 
kurmay başkanı Mareşal Fevzi Çakmak, bakanlar, saylav-
lar, bakanlıklar sivil ve süel erkanı tarafından selimlan
mışlardır. 

Filistinde alınan tedbirler 
fayda vermiyor 

Kudüs - (Radyo) - Araplar bu defa Filistin harbini 
bir nevi milli mücadele ve Arap istiklali sayarak ona göre 
her şeyi göze almış bulunuyorlar. Her zaman onları yıldıran 
idam cezaları da bu defa fayda vermemektedir. IKanh çar
pışmalara devam olunuyor. Zabıtanın önünde gene beş Ya
h udi ağır surette yaralanmıştır. 

Bitlere tehdid mektubu 
Berlin (Radyo) - Almanya hükumeti Romun öldürüldü

ğünün ikinci yılı olan 30 Haziranda fevkalade hadiselere 
meydan vermemek üzere şiddetli tedbirler almıştır. Malüm 
olduğu üzere Almanyada Hitler de dahil olduğu halde bü
tün Nazi başkanlarına tehdid mektupları gönderen gizli bir 
teşekkülün henüz kökü koparılmış değildir. 

Kadın ve çocuk düşmanı 
- Baş tarafı 1 incide - 1 

50 bin dolar fi 1yei necat is
temiştir. 

Robinson bundan ssnra 
bir düzineye yakın çocuk 

kaçırarak hepsinden de fid
yei necat almışbr. Robinson 

ele geçmesi kıyafet ve şek
lini değiştirmekte pek bü-

yük muvaff akiyet gösterme
sinden ileri gefmiştir. Son 

defa kadın kıyafetinde Wgez
mekte iken başka bir me
seleden dolaı aranmakta o
lan bir yankesici olduğundan 
şüphelenilmiş. Bu suretle 
yakalanmış ve asıl hüviyeti 
meydana çıkmıştır. 

Robinsooun muhakemesi 
bugünlerde yapılacaktır. 

Bu korkunç caninin ölüm 
cezasına mahküm olacağına 
muhakkak uazarile bakılmak
tadır. 

R. Peker'in 
Parti r-rcşkih1tına 

Gönderdiği ı\lektup 
Ankara 15 (A.A)- Ata

türk tararfından parti genel 
sekreterliği vazifesinden af
fedilen Recep Peker parti 
teşkilatına şu mektubu gön
dermiştir: 

Her i~te en doğru ve en 
iyiyi yapan Büyük Şefimiz 
Atatürk, beni parti genel 
sekreterliği ödevinden affet
tiler. Ellerimizde onun ema
neti olarak tuttuğumuz va-

zifenin şekli ne olursa olsun 
ı hepimiz için en büyük şeref 
'son nefesine kadar Kamaliz-

min eserlerinin sadık hiz
metkarları kalmaktadır. Bu 

ayrılış anın sizlere uzayttığım 

elin vazife arkadaşlarım için 
yüreğimde yaşayan derin 
sevgi ve saygı duygularının 

sıcağıyle meşbu olduğuna 
iııaoıoız. 

Boğazlar 
Konferaıısın _ a , , unan 

.t\1urahhasla rı 
Atina, (Hususi) - Mon

tröde toplanacak olan Bo
ğazlar konferansına iştirak 
edecek Yunan heyeti murah
hasası Paris elçisi Politis 
dış bakanlığı umum direktö
rü Mavrudis, Ankara elçili
ğinde ataşenaval binbaşı lko
nomu ve müşavirlerden mü
rekkeptir. 

Göztepe kız 
kolejinde 

~~------~~~~---oo~~------~~----~ 

f>arJak bir ı11üsan1erc 
Her sene olduğu gibi bu 

senede Güztepe kız Ameri
kan kolejinde, mezun tale-

beye diploma tevzii münase
beti ile yapılan müsamere bu 

yıl da gittikce artan bir 
muvaffakiyet ile verilmiş ve 

Türk kızl rmın ecnebi dil 
öğrenmekte gösterdikleri 
büyük istidad ve terekki bir 
kere daha isbat edilmiştir. 
Bu yıl da sekiz Türk kızına 
dipJoma verilmiştir. 

Mekteb fmüdürü ve mual
limlerfnin sarfettikleri gayret· 
ten dolayı onla ı kutlulamağı 

· 'nas ık burcu ad-

Kerbelaya benzi yen bir yer 
- Baş tarafı birincide -

raftan mahallemizde çukurlar açtırarak temiz topraldan 
Kültürparka taşıtmaktadır. Mesela Kahramanlar üçüncü so
kakda boş bir arsanın temiz toprakları Kültürparka taşmı
yor. Ve bu çukurlar muhtelif yerlerden gelen müzharafat 
ve çöplerle doluyor. Bir yağmurdan sonra bu çukurlar sivri 
sinek üretmek için iyi birer kaynak olacaktir. 

Şehrin gözelleşmesini yangın yerinin güzüel bir park ha
line gelmesini elbette bizde isteriz, fakat parkın letafeti 
için halkın sıhhatini ihmal etmek doğru mudur? Eğer bele
diye, bu civardan alınan toprağın yerine temiz bir toprak 
koyacaksa bizim ona deyeceğimiz yoktur. Bizim istediğimiz 
sinek mücadelesile uğraşan bir şehrin, içinde kuyular açıl
maması ve bu kuyuların göprelerle doldurulmamasıdır. Di
ğer tarafta bir sinek öldürmeğe çalışırken beri tarafta yüz 
sinek üretmiyelim.,, 

işte halk böylesöyliyor .. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

Yeni Bulgar 
elçisi 

l 6 Hazir•• --

• 
Halkın Sesı· 
7 yaşında 

Baştarafı 1 incide · - -Baştarafı 1 incide-

etmektedir. Bu devletin mer- leyen teveccüh ve irşadl•~11: 
ke2ini Eskişehir çerçevesinin dan bundan sonraki neşrıfl. 
organik bir tarzda ve ilerle- tamızda da elimizden geldi~ 
yici bir surette yeni bir ya- kadar istifade edeceğini.Hal k 
pıcılık idaresi çerçivesi için- Sesi okurlarile el ele verere 
de hal olunmakta bulunduğu ve kafa birliği yaparak, g~ 
Ankarayı görmek bir şefin ne hakkın ve balkın aıiid• 
azim ve ileri görüşü ve bir gene inkilibın ve ileri bar~· 
milletin o şafi imanla ve ketlerin meı'alecisi olııı.•11 

istikbal için güvenle takipte kendisine gaye edinecektır· 
tehalükü ile elde edilebile- Gazetemiz, karilerioin göb~; 
cek başarıları duymak ve terdiği büyük alikanıo .~. 
anlamak için kafidir. neticesi olarak elden geld•l1 

Türk ve Bulgar milletleri kadar tekamül etmekte ,e 
yakın bir komşuluk halinde bergün okurlarının kart111~ 
yaşamakta ve yıllardan beri daha olgun ve daha kıyııı1~ fasılasız temas halinde bulun- bir sima ile çakmağa ça ıt• 
maktadırlar. Bu milletler hiç maktadır. 

'b bir zaman kendi milli husu- k d b · tak• Bizi il gün en erı k'r 
siyetlerinden şüphe etmemiş- eden okurlarımızın !i 1 

' 

lerdir. Bu milletlerin dostluk- teknik ve havadis ~akııD~:: 
larını gerek coğrafya ve dan tekamüle ve daıaı• 
tarih ve gerek iki milletin ha iyiye do'lru nasıl jJerle: 
karşılıklı hissiyatı ve müşte- v v v k yakıll 

~ mege ugraştıgını ço 
rek menfaatleri emreylemek- dan bilirler. 

tedir. Bu iki milleti birbirin- H lk S · b"t'' okur a ın esı u un . ,ıi 
den ayıracak olan şeyler k sıY 

larını tatmin edece 'k)er • 
bunları birbirlerine yaklaştıran hadiseler, içtimai tedkı Ji 
ve birleştiren şeylere nazaran ve facialar, edebi ve ye',, 
hiç mesabesindedir. Ve bu 1 tefe 

romanlar, fıkralariy e kte• 
hal iki milletin evrensel cühe Jayik gayret etme 
medeniyet ve kültüre kendi-
) k 

dir. 11 
erince abil bütün semere- Halkın Sesi müesse•e .. 

1 
lerini vermeleri için daha k 1 d ald•I gene o ur arın an .. ,ter 
çok çalışmaları lazım geldi- cesaretle, okurlarının go rİ" 
ğinden dolayı daha ziyade diği büyük teşvikl~rl~ ıı;;,.., 
doğrudur. Bu keyfiyet ayni yat hayatında yenı bır ,t-
zamanda bu iki milletin sul- daha atıyor. Ve fıaıir dl bir 
ha olan bağlılıkları amillerin- buat hayatındaki büyilk 

10
,. 

den biridir. böşluğu doldurmağa çalıfEP 
Burada şurasını sarahatle ve Pek yakında şehriaıiıde çl" 

tamamca açık kalble söyli- · isimli bir haftalık gaıetd tıi 
yebilirim ki bilhassa köylü karacağım. Efe, İstanbul ~-
bir millet olan Bulgar mille- Karagöz, Köroğlu ve tf e dl 
t . . b''t" k r tarı111 
mın u un omşu arıyle ve şeri hacminde ve b•' 

bilhassa yine çiftçilik işine çıkacaktır. Efenin ber ~~· ıı· 
"k" t . . d k ı· ..... su une ıçın e eodisioi ver- sında lzmir ve bava 15 ''!'" 
miş bulı!aan Türk milletiyle kadar edecek, dünY• 

51 fıll" 
ıh .. d 1 . , ... 

su ıçın ~ yaşamaktan baş- setindeki dalevere erı 'k•t6' 
ka arzusu yoktur. dıracak güzel birer karı .,rd 

Y . T'' k' . b 1 · ,,e y .. enı ur ıyenın üyük bulunacak, zmır li•'" 
Onderi ile ve kendisinin hadiselerini halka halk b'ı'' 
muhterem iş arkadaşları nile hazan iğneleyeret'dıt· 
ile ilk temasım şunu göster cimdikliyerek anlata<:• oıJe' 
miştirki Türk devlet adam- Okurlarımızın te\fe~: ifİ" 
ları da memleketime karşı rine inancımız oldU~•c•i1' 
ayni dostluk ve anlaşma his- bu yolda muvaffak 0 

)erile mütehassıshrlar. Bu mıza eminiz. . ya~•"' 
vaziyette miUetle"rimizi bir- Halkın Sesi yedı 1,,,oıSS 
birine bu kadar iyi bir su- basarken azız okuyuc~ id'' 

• 'pıO 
rette bağlayan ka.·şılıkh bağ- teveccüh ve sevgısı 

ları takviyesine ve derinleş- mesini isteyor.~ 
tirilmesine çalışmak ve iki ıt ıJJJ' 
millet arasında bir ahenk Siyasal dllt .,,, 
vücuda getirmek hususunda- 1 · cide · e 
ki vazifem ziyadesiyle kolay- - Baştarafı ın 1ı•"'" 
l•şmış bulunmaktadıt. k~ine. gelen. So•~:!i~~riO .~ 

Bu vazifemin ifası esna- bılakıs zecrı te ·~ i jstl , 
sanda Cumuriyet hükümeti- bikde devam etaıes•~;o b'f, 
nin müzaheratiyle müvazi Eğer Fransa ~·f.,gille'~. 

Jadığı gündeober• Jı.ib ~i 
bir surette ayni zamanda 1 h. e ta Y" 
Türk basını tarafından bü- nin taJya ale~ ı~ k et'er 

tiği siyasete _ıştır• dıb' ·•' 
yük bir Jiyakatla ifade edi- belki bugün Italya ~ulı ,..f 
len Türk efkarı umumiyesi- tanda bu kadar ç•f•"'tJ-' 
nin de müzaheratine mazhar d 1 • ,,,, vaffak olamaz 1 • ;çı~lt 
olacağımı ümid ederim. k"k teıı 

siyaset ha ı a ~il ı.. ;I' --=---·-.. , ,__._ 
Yanıanlar Kaınpı 
Verem Mücadele Cemiye

yetinin Yamanlar kampı, bu 
ay sonunda açıLcaktır. 

çıkılır muam01a degf ,,., .. ,1' 
kü logiltere ve e f r•" .,, 
bugünkü İngilt~~e.:liJilte 
daki fikir degışı 
buyurulur ? ! 

İzmir. Viliyeti Defterdatb' 
v d #' 
gın an : bo'~~,., 

Sahiplerinin Emlak taksit bedellerinden elaP b cı ~ 
temini tahsili için tahsil emval kanununa göre ;;bi ~;..,; 
Birinci Kordunda kain 78 sayılı tütün deposu ta tıt· ,-i'' 
itibaren 21 gün müddetle müzayedeye çıkarıl~~ tı•1 
ve pey sürmek isteyenlerin Defterdarlık Tab5•1'an) 

. (100" 


