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SESiDiR AK K 1 N· 

Corc ateş puskürerek lngiliz hükumetini tenkid etti 60 lık bir icadın 
~ ..... °" ·~-----------------------------

Loyd 

Avni J)ogan dün i~çilcr 
birJi,ğ-inde veda ziyareti 

yaptı 

C. H. P. Genel başkan 

vekili İsmet İnönünün dünkü 
beyannamesi üzerine, parti 
başkanlarının vazifelerinin 
valiliklere intikal etmesi İcab 

• 
zmır 

• 

EDEN 
Serbest irlanda cumuriyetı 

son hadiseler karşısında İn· 
gizli alehtarlığını arhrmış-

Muhalefet partisinin şid- lardır. 
detli tenkidleri karşısında M. De V ale:-a demiştir ki: 
lngiliz kabinesinde istıfaların _ Habeşistanın akibeti 
birbirini takib edeceği şayı- bütün milletlere bir ihtar 
aları çıkmıştır. Şimdiden teşkil etmeli ve bu" milletler 
Makdonald ve Saymen istifa hattı hareketlerini ona göre 
edecektir. tayin etmelidir. . -·~···~········ .. ······ .. ······ .. ······ .. ·········· i"ı::+:::t~~·~~~~ .. ·~~~~~~~ 

~Bir gün ie~ecek I 
1 tt - MiLLETİME İTHAF- ~ 
'1 Siyasal V c Sosyal Roman n 
~ YAZAN: SIRR 1 SANLı U 
~~~.. ..~~~~ 

Baş muharririmizin İsmet ne bugüne aid olmayıp yarına 
İnönüne ithaf en " Yeni bir aid olmak üzere kaleme aldığı 
millet, yeni bir Türkiye ... 11 , (Bir gün gelecek .. ) adlı hem 

ı Celal Bayara ithafen "Kıya- siyasal ve hem sosyal roma-

ediyordu. Parli başkanımız ' met ne zaman kopacak? ,, , - Arkası 4 üncüde -

kocasını 
•• Oldürdü 

Cinayetin sebebi: 

KISKANÇLIK 
Amerikada garip bir ha

dise olmuş, meşhur bir po
lis müfettişi kıskanç karısı 
karısı tarafından zehirlenerek 
öldürülmüştür. 

Polis müfettişi izdivaç 
düşmanı idi. Fakat bundan 
bir yıl evvel kendisini zehir
leyen Sarraya rast gelmiş ve 
altmışını çoktan aştığı halde 
güzellik enstitülerinin mak· 
yajları sayesinde kendisi~i 
ancak 36 40 yaşında göste
ren bu kadının servetine 
tama ederek onunla evlen
miştir. 

İzdivaçtan iki ay sonra 
müfettiş Kombler ~efleri ta
rafından iffet ve namuskir
lık kisvesi altında binbir 
türlü fezahatlcr işleyen ka
dınların takibine memur edil
miştir. 

Polis müfettişinin bu va
zifeye memur edilmesi ve 
ahlaksız kadınlar peşinde 
koşması kendisinin baştan 
çıkmasına sebebiyet vermiş• 
tir. Bir gün müfettiş Komb
ler büyük bir binanın J.O nci 
katında bir randevü evini 
bastığı zaman şuh ve şırın 
bir Fransız kadrnınıo güzel
liği karşısında gözleri kamaş
mış, şimdiye kadar en müt
hiş ve korkunç baydudlar 
karşisında gözü yılmamış o
lan polis müfettişi zafa ka
pılmış onu çıldırasıya ıev· 
meye başlamıştır. Komble
rin muvaffakiyetini kıskanan 
bir arkadaşı bir gece Brod
vay barlarından birinde yan 
çıplak bir vaziyette bulunan 
fettan Fransız kadını ile eğ-

- Sonu 4 üncüde -

Yozğad saylavı Avni Doğan Yozgad saylavı ve eski Parti 
vazifesinin nihayet bulması başkanı Avni Doğana itba-
dolayisilc dün veda ziyaret- fen " Cumhuriyeti gönülleri HALKIN SESI HAKKIN SESiDiR 
ferini yap:ııağa başlamıştır. yakan bir aşk yapmak .. ,, 

Büyük şeflerin parti ve Başlıkları altında ile yazıp 
hükümet işlerinin birbirile çok ( HALKIN SESİ ) nde çıkan 
yakından yörümesıni ve parti siyasal romanların uyandır-
işlerinin hızlanmasını temin dığı alakayi görenler gene 

--~------------0000~--~----------. 
Çocuklarımızı Sokaktan 

Kortaracağız 
- Sonu 4 üncüde baş muharririmizin ne düne, 

::"~Oot>0c)OC~oo~:xxK>C~~~~~;;,;~»0eo~~~~~~~~~~~~ıocooooooooocoooooooooooooooooooooooooooooooo 
n alkevi sosyal yardım komitesi tatilden sonra okul 
H dışında kalan ilkmektep çocuklarını sokak oyunla-

rından fena itiyatlardan kurtarmak bunları değerli öğret• 

Seyyar apart 

~'f-,~'YW"fı-: 

anlar gibi ••• . menlerin bakımı altında eğlendrmek ve bir senelik yorgun· 
luklarını dinlendirmelke beraber sağlık işlerile de uğraşmak 
üzere münasip yerlerdeki mekteplerde toplamağa karar 
vermiştir. 

Bu mekteplerde konserler tertip olunacak, serbest görüş
meleri sağlamağa yarar çocuk konferansları verdirilecek, 
kendilerine ulusal hikayeler ve terbiye esaslarına dayanan 
musahabeler, sosyal yardım mevzuları üzerinde görüşmeler 
yapılacak ve zamanına göre kır gezintileri hazırlanacaktır. 
Taahhüdat akçesi talebe veJilerinden ve iki ay üzerinden 
peşinen alınacaktır. Şimden sonra mektebe girmek istiyen 
mektepli talebeden her için asgari yarım ve okula girmeğe 
namzed çocuklar için de birer lira alınması kararlaştırıl· 
mıştır. 

~ ~-~ 
'~•~t ':' Gece i~~t..liJc. oluyor, daha bayan eve gelmedi, bu ne 

Halkevinin yukarıya yadığımıı kararı çok mühimdir. Ve 
en büyük bir ihtiyacın karşılığıdır. Bu suretle çocuk, hem 
fena itiyatlara alışmamış, bozulınamış olacak, hem de bilgi 
ve görğüsü artacaktır. 

Halk böyle faydalı kararların birbirini takip etmesini 
istiyor. 

~ ~tt . 
tııı ~-r> Çı ....... s. . 

t~\\• ~llklı.. ınırlenmeyiniz bayım, bayanım bana her işi-
1 gınu, kendisinin eksikliğini göstermemekliğimi 

Son zamanlarda Almanyada üç katlı otobüsler büyük bir 
rağbet görmeğe başladı. OM>hüslerin boyları böyle gittikçe 

büyüyecek olursa bir tanesi küçük bir mahalle sakinlerini 
bir mahalleden diğer bir mahalleye sevkedebileceklerdir. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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Beş ailenin . .. .. , 
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Bay mimat, elde ettiği ınalunıatla karısına 
mükemmel. bir baskın verdi 

Nişanlım oda hizmetçisinin 
benim attığım bu yalana 
inanıp inanmadığını bilmiyo
rum. Maamafih gürültü geç
miş igöründü. Fakat sabah 
kahvesi ve ikindi kalive al
tısı işini buğünden itibaren 
nişanlım üzerine aldı. 

Ne zararı vardır! Ben asıl 
maksadım dahilinde istedi
ğim malümatı tamamen almış 
bulunuyorum. 

Ertesi gün bay Mimara 
şehirden uzak bir gazinoda 
randevü verdim ve çok mü
him malüroat elde ettiğimi 
de bildirdim. 

Tayin ettiğimiz zamanda 
bay mimarla buluştuk. Ken
disine oda hizmetçişinden 
almış olduğum malümatı 
verdim. Bay mimar bukadar 
malümatı nasıl elde ettiğime 
hayret etti. Bunda bir tesa
düfün oynadığı mühim rolü 
tabii hiç bildirmemiştim . 

Bay mimar bana tam beş 
yüz lira bahşiş verdi ve : 

- ~undan ötesini bana 
bırak! Dedi. 

- Müsadenizle ben de bu 
hizmetten vazgeçiyorum, bay 
direktörün ricası üzerine ka
bul ettiğim vazifem bitmiş
tir; sanıyorum. Bunu ıçm 

müsadenizi rica ederim. De
dim. 

- Pekala. Bu mülevves 
muhitte kalmaklığımı zaten 
ben de muvaffık görmiyor
dum. yaptığın hizmete çok 
teşekkür ederim. 

••• 
O gün bir sebeb İcab ede

rek evi terkedeceğimi bildir
mek niyetinde idim. Fakat 
sonradan bu fikirden vaz
geçtim. Hiç bir kimseye ha
ber vermeden çekilmeği da
ha muvafık buldum. 

Haber verirsem, başta 
bayan kıyamet koparacaktı. 
Nişanlım dediğim hizmetçide 
hiç şüphesiz peşim sıra gel
meğe kalkışacaktı. 

Ben başımı alıp gideyim 
de istiyen saçlarını yolsun, 
istiyen de beni arayıp bul
sun! 

Ve böylece hareket ettim. 
Bay diıektör yeni hizmeti

mi çok takdir etti. Adamca
ğızın gözünde benden sadık, 
benden namuslu, benden ke-

tüm ve işgüzar insan yoktu. 

*"'* 
Bundan birkaç gün sonra, 

bay direktörden duydum: 

Bay Mimar, · benim verdi
ğim malômat sayesinde ka
rısını hususi garsoniyede 

esrar ve kokain içeken 
ve kumarda sahte kağıt
larla iki kişiyi soyarken 
cürmü meşhud halinde ya-

kalamış ve bayan bir skan
daldan kurtulmak içiı4 ser
vetiniu mühim bir kısmını 
kocasına iadeye mecbur kal
mış! Mahkeme kararile de 
birbirlerinden ayrılmışlar. 

-23-

Son iki baya hiznıet 
Ne olursa olsun, bu aile

nin böyle yıkılmasına ben 
sebeb olduğum için müte
essir oldum. Vakıa bu aile

nin ahlak ve aile prensiple
rile zerrece alakası yoktu; 
amma ... Belalarını kendilik
lerinden bulsalar daha iyi 
olacaktı. 

Bunun için böyle işlere 

bir daha karışmamağa kat'i 
karar verdim. 

Bay direktörün yanındaki 
işim bana yeterdi. Bu garib 
işlerle. de epeyce bir 
para elde etmiş idim. Şöyle 

böyle kendime göre bir ev 
bile yapacak kadar param 
vardı. 

Fakat akla ve hesaba 
gelmiyen bir hadise hayatımı 
yeniden bozdu. Bay dir~ktör, 
çok kısa bir hastalıktan son
ra öldü. 

Doğrusu, bu adamcağız 

çok iyi bir adamdı. Ölümüne 
bayanın ölümü kadar, hatta 
daha fazla müteessir oldum. 
Bay direktörün hayamda iyi 
bir kadındı. Bana oldukca 
mühim para verdi. Ve ica
bında yard1m istiyebileceği
mi de söyledi. 

( Arkası var) 

Kiralık hamam 
Kemeraltında Veysel çık

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

Resmi Nişanlısı 
Muharriri: BERTA BUCK 

Acaba senin, ona ve onun 
diagramatie nişanlılığıne se
vinçli bir "Allaha ısmarla

dık,, diyebileceğime kadar 
olan üçyüz altmış beş günü
nün her birisinin hesabını mı 
tutacaktı ? Öyle zannediyo
rum ki bunların her~iri için 
tertib olunmuş, zaman zaman 
müracaat edilmek üzere Lü
yük masasının kapalı bir 
çekmecesine ihtimamla yer
leştirilmiş bir takvimi vardır. 

- Düşünüyorum ki ;bizim 
anlaşma üzerinde fazla bir 

Mütercimi AKIL KOYUNCU 

17 -
şey daha yapmak zamanıdır. 

- Oh, öyle mi ? 
(On beş gün! yer _verile

cek her hanği yeni bir inki
şaf için ne o kadar uzun 
ne de kısa bir zamanda 
döüşnmüş olsa gerek!) 

- Meseli bugün sizi öğle 
yemeğine götürsem, ne olur? 

- Ne mi oltr? Mis Ro
binsonun, Mis Holt ve Smit
hienin yüzlerinde hasıl ola
cak mana canh bir surette 
gözümün önüne geldi. Tabii. 
Tabii ... Öyle amma, irgeç, 

Rusyada sun'i 
Göller 

Yapılıyor 
Yapılmakta olan VoJga -

Moskova kanalı üzerinde 
7 büyük san'i göl bulunağak 

ve bu göllerin umumi sathı 
bir kaç yüz kilometre ınu
ra bbaını f'eçecektir. 

Volga tarafında kanalın 
başında vucuda getirilmekte 
olan ve "Moskova gölü,, fs-

misi taşıyacak bulunan su 
hazinesi 360 kilometre mu-

rabbaı vüsatındadır. Bu gö
lün genişliği bazı yerlerde 
8 kilometreyi bulacak uzun
luğu ise 160 kilometre ola-

. caktır. 

~·-
Yeni Sovyet . 

Nesli 
(Tas ajansı) - Sovyetler 

Birliğinde Sovyet inkilibın
dan sonra doğmuş olan :ne
sil memleket umum nufusu
nun bugün yüzde 43 ünü 
1917 yılında 10 yaşına ka-

dar olanlarla birlikte ıse 
yüzde 62 sinı teşkiİ etmek
tedir. Bu suretle bugün Sov

yetler birliğinde yaşamakta 

olan halkın hemen hemen 
üçte ikisi Sovyet rejimi al
tında büyümüş ve terbiye 

Q"Örmüştür. Bu yeni 
faaliyeti her türlü 
kendisini göstermeğe 
lam ıştır. 

neslin 
alanda 

baş-

Bir İngiliz tay
yaresi düştü 

Londra - Deniz tayyaresi, 
Soutbampton açıklarmda 
denize düşerek batmıştır. 

Dört yolcu kurtarılmıştır. ---oo---
Ge bzed e bir 

sabıkalı 
öldürüldü 

İzmit - Gabze istasyo
nunda kanlı bir vak'a olmuş 
polis Hasan kendisine taban
ca çeken Kazım atlı bir sa
bıkalıyı öldürmüştür. 

Kazım şüpheli bir vaziyette 
istasyonda dolaşırken polis 
Hasanın nazarı dikkatini cel
betmiş, Hasan kendisini ka-

rakola çağırmıştır. Kazım bu. 
daveti huşunetle karşılamış 
ve polise silah çekerek kaç
mıştır. Bu vaziyette polis 
Hasan da silahla mukabele 
etmek vaziyetinde kalmı ve 
Kazımı vurmuştur. 

nihayet tabii öyle bakecak
lar değil midir? Şu halde bu 
günden başlasa ne olur? 

- Pek ala! 
Dedim. Sonra tereddüt 

ettim. Hayır! Damdan düşen 
bir daha ile doğmuşların 
kayıdsızlığıle planlarının bü
tün garib teferruatını istedi-
ği anda niçin tatbik edebil
sin? Niçin başka bir türlü 
bir tertib olmaşın ? Hayatta 
bir defa için başkasının da 
muvafakatını niçin istemiye 
lüzum görmesin ? Onun için 
kurduğu çarka küçücek 
bir deynek koymak istedim : 
Bakalım: 

- Mister Vaters bunu 
yarına bıraksanız ! 

- Bence müsavi. 
Patronun bu cevabı, doğ-

Almanyaya yaptığımız ihracaf ı DÜNY AD;\ 

Alma!~ar!.~?n~.k~0!d.~:!:1~!!n kalan tNeler oluyot 
rıfan istatistiklere göre, bu stok için teklifler yapıldığı tl~(· ' 
senenin ilk üç ayında Alman gibi yeni mahsul hakkında l{uvruğu uzun a tırı ~ 
yaya ihracatımız, geçen se- da temaslara başlanmıştır. dae alınan fazla ~lt•d• ~ 
neden daha az olmuştur. Fakat bu yolda teklifler be- Ma len Ditrih Anıerı b•ı ! 

Maamafih ithalata nisbetle nüz azdır. Fındık cınsıne filim çevirmek için sber,r
0

ae ' 
ihracatımız fazlahğı muhafa- göre kilosu için 48-53 kuruş ediyormuş, köylerin. \eıde 
za ediyor. Almanyadan itha teklif ediliyor. bir köy oteline inmış, 0 ııı 1 ş: 
Jat artmıştır. Yeni ihracat Kaysı çekirdeği piyasasın- şu levha gözüne çatP dJO 

mevsiminde vaziyetin deği- da lranlılar fiatları daha "Kuyruğu kısa atldr 1_,, 
şeceği muhakkak görünüyor. ucuz yakmak suretile karşı- bir gece için yarım od• 

mıza rakip çıkmışlardır. Al- kuyruğu uzun atlard•0 ~\ 
İzmir Ticaret evlerinin bir 'h manyaya yumula ı racahmız- bir dolar alırız.,, . b~ 

kısmı şimdiden Alman mü- d d ., ı k d Ç"' k"' · tı a urgon u var ır. un u Meşhur sinema artıs .. }ı· 
esseselerile anlaşarak 936 Al 1 · w ı·· '" man ar pıyasamıza uygun ışın sebebini .bir tür ub'ıbİlle 
üzüm mahsulü için mukave- f' t ı· o la Bu yıl hu h a ıa verm y r r. - yamamış ve anın 5 fa9 
leler yapmışlardır. Üzüm bubat mahsullerimizin ıyı sormuş kendisine şu ce 
fiatleri yüz kilo başına bir olacağına dair habeı ler Al- verilmiş: ~,r· 
ltra çıkarılmıştır. Küçük bazı manya piyasalarında memnu- _ Kısa kuyruklu beY dıJ' 
firmaların fiatleri düŞ"ürmek niyetle karşılanmıştır. Alman- Jer arkalarına sinek 1'0ıııtl•' 
teşebbüsleri suya düşece~i lar :mümkfın olduğu kadar ğu zaman onları kuyrııb•f 
umuluyor. Almanlara eski fazla mal almak istiyorlar. rıle kovamadıkları için

1 
r ~e 

~~~~~~~~~~~oo ··re 
larını arkaya çevırı ıtet• 

Olimpiyad 
Hazırlığı 

~lilli takını, l\1acar 
Buçkay takınııyle 

4 ınaç yapacak 
Olimpiyada gidecek Milli 

takımımlzm idman yapması-

Göztepe K.S.K. bol bol yem yeyeoıebef 
Halbuki kuyruğu uzu0 u~· 
gir ler ise sinekleri .k~Y'ço~ 
lariyle kovaladıkları ıçın 

nı temin için bir kaç ecnebi 
takımı getirileceğini yazmış-

tık. Bunlardan Buçkay Ma
car takımı gelecek hafta 

şehrimize gelecektir. Macar 
takımı 27, 28 haziran ve 1 
temmuz tarihlerinde Taksim 
stadyomunda üç maç yapa
caktır. 

Yarın karşılaşacaklar 
Pazar günü Alsancak spor 

sahasında Göztepe ve K.S.K 
birinci taklmları arasında 
hususi bir müsabaka yepıl
ması kararlaştırılacaktır. 

Göztepe ve K.S.K. takım
larının İzmir'in en kuvvetli 
takımlarından sayıldıkları 
malumdur. Onun için futbol 
mevsiminin son haftası, bütün 
sporcularımızı Alsancak sa
hasına toplıyacak zevkli bir 
müsabaka ile geçmiş ola-
caktır. 

Karamanda 
Bir elektrik kazası 

yem yerler. rr~ (~ 

;300 beyaz Rus, • ~ 
tabiiyetine ~i~~ı tet' 

Henüz memleketunı7 d•ıı 
ketmiyen beyaz Rusıar . .,;ıı 
bakiye kalan iki yüz )<ışı i • ele' 
Türk tabiiyetine gıroı )at 

bUll 
krarlaştırılmış ve yde' 
Türk nüfus siciline ka 
dilmişlerdir. 

Dev kaplun1ba~~ı , .. 
. N•'e' lspaoyol balıkçıları ı.iJO 

Milli takım oyuncuları 
kampta idmanlarına devam 
ediyorlar. Yapılacak maçlar 

ra kıyılarındal altm~Ş k•P
ağırlığında bia denız 
lumbğğası tutmuşlardır· ııd• 

Karaman - Burada şid- Alda~ra yarımad•9;ur' 
detli bir fırtına olmuş, bu vaktile lngilizlerin . ., tut ,,.r· 

oyuncuların kamptaki çalış· 
madan elde ettikleri seme-

fırtına esnasında havai elek- bir deniz kaplumbaga~; dut· 
trik hatlarından biri kopmuş dır ki ağırlığı üçyüz k•. 

0 ço~ 
reyi gösterecektir. 

ve altından geçmekte olan Bu kaplumbağanın etı 
Çataklı Ömerin arabasına makbuldur. ""ıere 
düşmüştür. Nesilleri tükenmek : .. J<O' 

Kol ve bacak Arabanın atı tele temas olduğundan lngilt.ere ~•f' 
ettiği için derhal ölmüş, ara- meli bu üç yüz kıloluk ııtıt' 

kıran cemiyet 1 b ~ . . 'le ba 
bacı • a bir şey olmamıştır. um agaya ıtına ı 

Los Angels (A.A) - Za
bıta, burada, kazaya karşı 

sigorta edilmiş olan kimsele
rın kol veya bacaklarını 

kırıp, sonradan sigorta be
delini kendilerile paylaşmakta 
ihtisas kesbetmiş bir caı:iler 
birliği meydana çıkarmıştır. 

İzmir bayındırlık direktörlü
ğünden: 
1 - Bayındırlık ve sağlık sosyal yardım yönetgelerinin 

makam. hizmet otolarile k"amyonlarına gereken olan bir yıl
lık 2400 teneke benzin (9600) lira bedelle ve kapalı zarf 
usulü ile 10·6·936 günlemecinden itibaren 20 gün müddetle 
eksiltmeğe konulmuştur. 

2 - İsteklilerin eksiltme ve arttırma yasası hükümlerine 
göre hazırlayacakları teminatlarile teklifnamelerini ihale 
günlemeci olan 1 Semmuz 936 perşembe günü saat onbirde 
vilayet daimi encümenine getirmeleri. 

3 - .Şeraiti görüp öğrenmek isteyenlerin bayındırlık di-
rektorluğuna müracaat etmeleri. 1577 

rusu, beklenilmezdi. Maama
fib zannediyorum ki kararı
nın tatbıki için bu yirmi dört 
saatlık mühleti kazaeo ver
miş bulundu. İlave etti : 

- Fakat niçin? 
- Çünkü ... 
Kadın yoktur ki herhangi 

birşeyi tabii olmak üzere 
tek bir sebeple yapsın. Bu 
erkeklerin anlamadığı birşey 
dir. Onuni çin tamamen ha-
zır ikinci bir sebebim vardı. 
Bu da tamamen tabii ve 
( çünkü Dmitbienin bu nev-
inden hazırlıklarını hatırla
mıştim ) ve haklı idi: 

- . . . Çünkü bugün çok 
sis düştüğü için koyduğum 

eski küçük berem erme, ye
meğe beraberinizde çıkmak 
üzere bir yeni ... daha iyi bir 

şapka koymağı daha uyğun 

buluyorum. 
O kısa baş eğmesile: 

- Ha, pek güzel. 
Dedi ve ilava etti: 
-"Kadınlar işlerin tefer-

rüatini erkeklerden daha iyi 
görürler" dedikleri zaman ... 
Bunu kadınlardır .. düşündük
leri budur. 

Bununla ne demek istedi-
ğini pek bilmiyorum; fakat 
hiç düşünmeyiniz bay dam-
dandüşmüş nihayet, bir gün 
olsun takviminizi değiştir
dim ya 1) 

- · O halde, yarına 1 Dedi. 
Selamladım ve çıktım. 
Ertesi gün usulünde bir 

"yeni şapka,, günü olmuştu. 
tam "müskülppsend,, bir ni
şanlıyla - fakat bir hakiki-
siyle - beraber öğle yemeği · 

maktadır. .. e 
En <:renç harıcı)' 

h 

Nazırı ·ciYe 
· T bat1 

M. Eden lngı ız biitOll 
nazırı olduğu zaman 38 y•' 
gazetele yeni nazırlil hisle 
şında olduğundan i:r, 60 
uzun. yazılar yazmış d• bil 
sen~denberi Avrupa ,ı•'' 

h 
.. e o 

kadar genç arıcı>: rdİ· 
gelmediğini söylemışle iı•' 

Kont Cianan'ın ltalY~ ile 
Yio• · riciye nazırlığına ta ye~' 

bu rekor kmlmıştır.M pA11' 
nazır 33 yaşındadır. · 1'0ııt 
salininiıı damadı o~an b g6ıı'' 
Ciana 19 yaşında sıy• Jıı>or 
lek giymiş ve faşist 0 

tur. 
.,aı 

k b' "'ıı tJe 1 ' ne çıkılaca ~r gu • Ci'e 'f, 
ayağı geçmemış olan le pe~ 
yi, küçük salonun açı ıı>'ııl' 

. .. .. d b"ır tO .. ~ 
çeresı onun e . 11'JSJ" 
bırakıp da, sedch .. ~·oii'fo· 
üzere iken böyle duşu 

d•· rum. 11,r 
Parlak bir güne~ ıirll"' 

Bununla beraber 
8 rıi' 
ı• ., 

yaklaşıyor olduğuınu riıı b1 
•• A da se ~· men, esen ruzgar 'f•P . 

ısırıcılık duyuluyordu· bt~~ 
yüzbaşı Montresoru~ etti,; 
anlatmak üzere tas"'ı.0"et1 

gibi soğuk kanlı . di b'' 
kloret tebessümü. S•'i,, ıııı~ 
na tekrar rastlasa aca. f tbtı 
kımda ne düşünecekti · ;1''' 

tJoO 'I• 
mal ki bunu, küçük .. ıı lı1 
nın bir başka kurb•g b"\('' 
k . 1 .., nıUs• . 
atıy e yapaca~ı . e\ill· 

ya benzetmek ıstıye~ ,· ,, ) 
( Arka~ı f 
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ldares d M·ıı· K" - . )t .u • ema TEV M ~ . t' . k g -" ın e 1 ı utuphane sıneması ,. ... B . ~J ,.. e İzmir lj ncı Arsıulusal Fuvarına iŞ ı~a 
~ı. d Buakşamdon itibaren . ! ~ akterıyolog ve bulaşı~lğın ~ ~ edecek reklam sever pavvon sahiplerıne: 

8 an yeni gelen, asrımızın en kuvvetli Türk )t tc hastalıklar müteha )t E B Yazı R;sim Dekorasyon ve il 
illüzyonist ve manyetizörü it jS Basmahane istasyonu karşısındaki ookak başın- )t ! El kp~~yko~uln~ı.~nt .:Y•~e uc~z •bir ~ekilde yaptırmak &I w ?\ d 30 1 t 8 d u. ~ e tırı ış erını emı , a Prof .. a +< a •ayı 1 ev ve muayenehanesinden •• a en iV ~ a ni zamanda menfaatın,., gözetmek istiyorsan .. , ... 

Z 
esor B alqa.'." saat 6 ya kadar hastalarını keder. . ,. • • y BALCILARDA NO: 121 de BOYA TICll.RET 181 

t 
e s .. ~"_'.'acaat ~den ha~talara yapılmaı.ımge~en saır ~ ~ EViNDE CAViT TÜMER, NiYAZi OZAN ve 9 a l ungur >t tahlılat ve mıkroskopık muayeneleri eremlı hasta· .. !el arkadaşlarına lütfen müracaat edersini•v· 9 ~. ,. tC l~ra yaptlmasına cevaz görülen Pnomkı muayene· ,.. M ............ teı::!lıi:!lt!lZıml aımı•ammmzaaa 

ı&..~Y•tiı . . . . . )t tC sınde_~!!!~~~_Y~.!!!r. elefon: 4115 )t • .,. ... ....,... ' • 
""• he""' •pnobzm,. fakın~m, ıllüıyonizm üıti\ne ha: )t tC:W::W:~++++++++~~~~~)t laL.~· bi ~ecanlı fennı tecrubeler ve hünerler köste- ,. 1 1 b· ı· A lt n 
t-:"'• ı.; kadını gözleriniz ~nünde destere ile parçalı- ,. çen er 1 ır~ l 
' adını ıskelet halıne getirecektir. >t Neş'enizi, hayatınızın zevkiı sıhhatınızın 

Damlası 
'-.. • ""•ydan vermemek için numaralı biletlerinizi ~ daimi surette korunmasını ten~decck ancak 
~~ eveıden aldırınız ~ y··k 1 .11 Kolonya ve "'ları 9 da başlar. Cumartesi ve Pazar gündüz )t u se ' Kabadavı ·e Bı ur ı 
' ıı . - . 5 ~· maline ,. rakılarıdır. esansını ya nız 

Ususı 100 birinci 75 salon ve balkon 50 kuruş,. :,;;ı~:ı;qıı;n~ııı.;ıııı;_qııı+'IJ'';ıl~•'ı;ıtı1;111~~~~ıı"'~ ıuı·ııı;ııı;-,.-~~~~~~ B c z l f' l B l ~ I )t ~MI 1ıut1Cıthıılıı....llıh.ııltı.uiıilııudl!Lu.tılb,;.ı;•1ıı.dl!lııidlllıi.iıliı.uiıJJı~dlı=-ı!l.:..1ı~ ıh;Jt.-.~~ıf ... _.,. .. ~ .f\ \J .f\ l} 

~~~ı ~ Fenni sünnetcileıAli ve t Yapar . . 
Doktor ~ Hakkı Darcn ~' Ben.zer isiınli takhtlerı 

Ş k 
• Uğ (+] Çok senelerdenber ~ hiç bir seve vararnaz • ev l ur [•] lzmir ve mülhaka r•' .. w .1 r:1 vilayetlerinde knçrıı ~} Altın Damlası 

~ Dah·r h· . .. ~ kasabalara 'arıncıy. .•~ . . . ·l , . , , ,__byıııı 1 ı .ıstalıklar mutehassısı :;;;: kadar yapmış o!duğı :, ısnıınc dık «ıt H 

'-iıtb :n Hamburg üniversitesinde okumuş. Hastalarını i ağrısız ve fenni sün ·~ taklitlerini 
~"' 2•e ••t. dokuza kadar ve öğleden sonra birden ltl netlerde halkça şöh , !!: d• • ~tbeh•lerı dahi muayene ve tedavi eder. ·:ı ret kazanan meşhur sünnetçi üstad g. redde ınız 
1 ~~•ı•~:·~~ Beyler skağı bay Memduhun labrotu· ~l ~:ti H:ük:~.~a~~~:i ~~·~~~~ ca~d·.•;n- rti • • 

tire numaralı muayenehanesinda. -•!i kı . .. .. . mır er r•1 D s F • t ş1• fa eczanesı ~lıı" karaciğer kan h t 1 ki k · Ik . . [•J çarşısına na ettı. Bulun lzmır ve mlıakatının muhte· ftl M epo • erı lıldar . d • as a ı arı ansal ı • :ı.ıyıflık, '+~ rem ve sayın halkına çocuklarını fecıi ve ağrısız sün· ~ • 
1• mı ~~:•~rek hastalıkları I ~ net ettirmek isti yenlerin Emirler çarısında sünnet evi· ~1 ...,.,,,..,....,.....""';!'~ ,.,--~8 ;S:i:!:S:ZZ3ZS:i:"-:::il 

ı • •• ..,_"• ~~~~~ ı~l ne ~ünnet e\tirmeleri kendilerinin veçocuklarının seli· •t'ı F~-"'"" • ı• t k • t} ı lJJıır Yun Mensucatı !li! ~l metı namına tavoiye olunur.. Emirle çarşısı sünnet evi Ci [~l Ayda sekız ıra a Si e t 
.. . . . ~ i!' Bay Ali ve la Hakkı Darcan {+; "~I s· ·kı t 

lfa}k Turk A. Sırketının 
1 

~<tlS§~·~.-·~·~~''='''"""'.,..,.,...r ... ..,......o;o•;ı•~ °1 • ısı e 1 ap K F b "k .... lı. ı..ı111 ..... db1Uıılkrı•lllhuid~bıi'Oiılh .. ılOllNllôllı..ıO~~~~~l~~.ııllt~lbıioı11liuıll•lıiMı11~11id ~· ı h ı f. 

S 
P.fe.. . ınar umaş a rı asının r+1p t '\aks ı~ener masa ve tavan am a arı ı 

·•ıaı d 
1 

. . 7• e ro r, w d "tla o ayısıyle yenı çıkardığı kumaşlar: ~ t!4 Moto~iklet .bisiklet -:: ~r.amofon ve plak migazam a : m •' f!~. \..a• cp~ ..j~süle a\abılıfS\D\1. n1"llll ..... "!'l l~~~~~rı ı~~lı:".ıııı::ıı lılall~b'ddllııııd ıa;., 1ılllıi ıei illlil ... Ai ~ ~ a 

Zarif _ Toptan ye perakende sa ış yeri 
Ve Ucuzdur 1 Balcılar caddesi No. 156 ızmir 

~.. St l. ~ ~. lllci k '- a ış yer erı ~ 
111ı•tl( Otdonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. i~ 
~l~~eddin caddesinde Fahri Kandemir Oğlu :;~ 
~~~~~~~·k}N~~~ 
~Ydınlılar Okusun 

~~k,li Reklam değil bir hakikat 
~kııı y~ ve mısırcılığa ait ihtiyaçlarınızı en ucuz, 

tdlla: G' ~anmadan ala- cağını1. yer: 
~ lfuttıi ~li Bulvarı No. 20 Bakkal Hüsnü Tükel ve 

' tec:rtıb lU,~l ticarethanesidir. 
e bın şey öğretir bir tecrübe ediniz ... it "Yerli Türk sanayi mamulatı, ___ _ 

~~~sır sandalya 
l\~'tt re •klannda yetişen Çavdar sazından yapılan ve 
~~'l' '-11,~\.ber ve sanarkirımızın yetiştirdiği yerli milli 
~~t ve 1aıamulitı hasır sandalyalara rağbet etmek mem-
~, ~ clellaek~rk işçisine ve sanatkarına yardım ve hizmet 
~ lt1ıe r • Bunun için pantolon yırtmaz serbest rahat 
0~11 :e garanti ha~ır sandalyelere rağbet ediniz. 

t Perakende satış lsmetpaşa Bulvar Zinet garaj bj karşısında sandalyacı Muiz. 

~ .ı.1cıı Plomalı Sünnetçi Ali 
~ ~ •e 1 •enedenberi sünnetçilikle iştiğal etmekte bulu
~e~ ~rd~nberi de lzmirce tanınmış diplomalı sllnnetçi 
~, ~ 91 ıyı arayanlar Kemeraltı ikinci Beyler sokağı 

t, nunıa;alı Selamet oteline müracaat etmeleri rica 

___.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii___.~~ Kiralık~han 
Kahve 

VE 

Gazinocu-
ların ihtiyaçları 
olan sandalyaları 
Taşçılarda 21 No. 

, Sandalya 
y • .._ 

1 
yapımevinde çok '\~ _ 

~ , ı _!hven fiatle satıl- \ _ 
le Pe :;:maktadır.~· ITT • 

rakente:ıabı yapıldığılgibi ıiparit kabul edilir 

lzmird~ Keçeciler cadde
sinde 15-17 No. lu Küçük 
Abdülkadir paşa hanı ve 
kahvesi demirbaş eşyasile 
birlikte 27 Haziran 1936 ta
rihinden itibaren iiraya ve· 
rilecektir. Taliplerin lımirde 
Bakırcılarda Esir hanında 
8 No. lu yazıhaneye müra
caatlan ilin olunur. 5. D. 

' • 
\ 

1 ' 

Berv,amalılar 
çok memnun 

Bergama yolcu ve yük 
nakliyatı şehre en yakın ve 
en muntazam garaj olan Zi
net garajından başlamıştır. 
Bergamalı bay İsmail Hakkı 
Etem ağa. Sayan Mebmed 
Ali ve Hüsnü İzzet birader· 
leri bay Muharrem bu işleri 
şirket halinde en emin ve 
en seri bir surette rapmak· 
tadırler. 

Necib 
SADIK 

). 

TERZİ 

Mehmet Zeki 
Kemeraltında Hükümet karş.sında 

~--4mtlti:~r6ta4~ 

~ TELEFON 
~ TAYYARE: 31s1 

s 
~ 

Bu hafta iki enfes film bir arada 

1 - PARIS KRALI 
lvan Petrovich ve Marie Glorienin beraber çevirdikleri 

çok güzel bir aşk maceraıı 

• 2 - SPOR ve GENÇLiK 
m Her sporcunun, her mekteplinin. genç, ihtiyar, ~ad~D 
8 erkek berkesin görmesi icabeden büyük Ruı filmı a Fiyatlar l 5, 20, 30 kuruştur 

§ SEANSLAR 
§ Her gün 16 - 17,10 - 19,15 - 21,3? Cumartesi Ye 

1 
Pazar günleri 14 le ilive sean11 vardır 

aBBa asa • " 

-
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Küsôf 
IJün en karanlık yer 

İnebolu idi. 
Küsuf hadisesi dün şehri

mizde alaka ile takip edildi. 
Nif dağına çıkan heyet kü
sufu güzelce tetkik ettiler. 

• Fransada Ya A heri 
Cemiyetler Lô.vediliyor 

Güneşin tutulması İstan
bulda merak ve ] heyecanla 
takib edildi. Tam küs Uf es
nasında şehir kömür tozuna 
börünmüş gibi bir bal almıştı. 
Karanlık üç daldka kadar 
sürdü. 

--------------------------•• .... oo•••• .. --------------- ----
~ransada Grev Gittikçer atışmaktadır 

P~rıs, 19 - Yarı askeri üzere askeri mahiyetteı ması halk cephesi progra-
ma_h~yet~e cemiyetlerin ilga- bütün teşekküllerin da· mınd .ı dahildi. 
sı ıcın ıçbakanı Salengro masına karar verilmiştir.· Paris 19 - Blum kabinesi 

.tarafından .. cumur başkanına yarı askeri cemiyetlerin lağ-
1 susi milisler gibi mil 

ımza ettırı en . em.irnameJer v"ıne kat'i surette taraftar-
b b b "h · bütünlüg· ünü bozabik şu es a ı mucı eyı ı tıva d R · · h bu husus 

ır. eısıcum ur -
etmektedir: " McmJekett~ ve hükumet kuvvetle taki kararnameyi imzalamış- ı 

İnebuluda tam küsuf beşi 
elli sekiz dakika geçe olmuş 
ve ortalık akşam saat 20 de 
olduğu gibi tamamen karar
mıştır. Kranlık 93 saniye 
sürmüştür. Hava çok bulutlu 
olduğu için fen heyetleri 
tetkikatını müşkülatla yapa-
bilmişlerdir. · 

İhracat vesikası 
İh.racat vesikası isteyenle

rin iktisat vekaletine müra-
caat etmelari lüzumu veka
letten tebliğ edilmiştir. 

l{unıarhazlar 
Yan~n • yerlerinde zarla 

ku~ar oynıyan Osman, Sabri 
\'C fsmaiJ isminde üç kişi 
yakalanmıştır. 

1\dJiycnin vaz tatili 
20 T emmuzd~ Adliye yaz 

tatiline başlıyacaktır. 

3 • emurıy~t 

22 talin 
Vilayet Evrak ?<aıemınde 

münhal olan 3 memuriyete 
22 talib çıkmıştır. 7 si ba-
yandır. 

Bir gÜn 
elecek 

- Baş tarafı 1 incide -

nizam ve asayişin muhafaza- kuvvetle kar~ı gelebik 

sı maksadile hükumet yol- teşekküller de mülgadır 
1arda her nümayişi meneder. Bu karar lağvedilen i 
Askerlik hazırlığı ve idman cenah teşekküllerine bilc-
cemiyetleri m•istesna clmak miştir. Bn cephelerin da~-

.lstanbulda bir avukat 
yapm k istedi 

İstanbul 19 - Burada tir. 
avukatlar arasında 
du haline gelen b r 

dediko- Üç meslekdaşı düell a 
hadise sevkeden hadise adliye &-

cereyan etmiştır. Hadiseein ir:esinde başlamıştır. İk~i 

kısası şöyledir. ceza mahkemesinde görün 
- İstanblll barosunda ka- bir yalancı şahitlik davası-

yıdlı avukat Hasan, Fehmi da adları geçen avukatlan 
baroya verdiği bir istidada dava hakkında serdettiklri 
avvkat arkadaşlarından 's- sözler yanlış anlaşıldığı iin 
mail Münirle avukat Sedad böylP. bir vaziyet hadis >l-
Fuadı düelloya davet etmiş- ' mU~LUr. 

~-------------------00--------------------~ 

Brükselde gı:e~ devam ediyor 
() •• ,1.. C ~ - L. • _ • 

Brüksel 19 (A.A) - Grev mütemadiyen etrafa yayılmak-
tadır. Ordu şimdiden bir çok fabrikaları işgal etmiştir Şeh
rin sokaklarında barikatlar yapmış olan grevcilerle süvari 
polisler arasında müsademeler olmuştur. 

V ukua gelen çarpışmalarda bir kadınla bir gazeteci öl-
müştiir. 

Berlin olimpiyatları 
Fransızlar 

ve 

mnı daha büyük bir alaka Paris 19 (A.A) Fransa hükümeti Berlin olimpiyatlarına 
merak ve heyecanla okuya- resmi münıeşsil göndermiyecek, yalnız Fransız atletlerinin 
caksımz. bu olimpiyatlara iştirak edebilmeleri için bugünlerde tahsi-

Sırrı Sanlı bu t~'yarının ki- sat kabul edecektir. 

tabı,, nda gösterecektir ki, İt l t 1 • k 
milletin hakimiyetine dayan- a y n gaze e erı ço memnun 
mıyan her hangi bir kuvvet 1 Roma 19 (A.A) - İtalyan gazetelri lngiltere hük~metinin 
kıyametler koparan bir ka· zecri tedbirlerin kaldırılması kararından duymakta oldukları 

memnuniyetini gizleyememektcdirler. Gazeteler Avam kama
sırgaoın karşısınde iskanbil 
kağadından yapılmış bir 

rasının dünkü celsesinin bütün teferruatını yazmakta fakat 
mütalea söylememektedirler. 

l\öşkten, bir ihtilal fisgesi ile ____ --------- ---------------
devrilen bir istibdad sarayın- t 

dan başka bir şey değiJdir. / 
11 Bir gün gelecek ... ,. ki- ~ 

tabı bugünkü nesile yarının 

hayatından bahsederken an
latmağa çalışacak dır ki: 

Büyük, küçük makamları 
tutan her Türk, Türk mille
tinin sevği ve itimadını ka
zanmağı hususi ve siyasi 
hayatının en büyük ve şerfJi 

bir zaferi sayacaktır. Evet 
" Bir gün geJecek ,, : 

Türk milletinin hakimiye
tini azaltmağı istihdaf eden 
tek bir sözü agzından kaçır
mak felaketinde bulunacak 
betbaht adama, bütiin bir 
millet bağıracaktır : 

11 Mi!Ietini ve tarihini tah
kir eden bu adamı neden 
içimiz de tutuyoruz. 11 

Evet bir gün gelecek : 
Önümüzde yürüyecek tek 

bir yol bulacağı : Türk mil
letini sevmek, Türk milleti 
tarafından sevilmek. .. 

[ Bu kitab hakkında ki taf
silatı bir kaç gün sonra oku
yacaksımz. ] 

Bay Avni Doğan 
- Baştarafı 1 incide - I Avni Doğana İşçiler birlik-

maksadile aldıkları bu karar · leri merkez heyeti namına 

dolayısile fzmirin çok sevdiği Berrak Işık cevab vermiştir. 
Avni Doğamn ayrılığının acı- İşçilerden bir genç, Avni 
sını kolay kolay unutmıya- Doğana, Esnaf ve işçiler 
caktır. Avni Doğan bir te- birliğinin fahri reisliğini ka-
mizlik, mertlik, dürüstlük bul etmesini rica etmiş ve 
senbolü olarak daima İzmirin bütün azalar bu içden gelen 
kalbinde yaşayacaktır. arzuya iştirak edince Avni 

Yozgat saylavı Avni Do- doğan bu arzuyu yerine ge-
ğan dün akşam esnaf ve iş- tirmiştir. 
çiler birliğine giderek birlik Avni Doğan geç vakıt 
idare heyeti azalarına veda İşçiler birliğinden ayrıl~ıştır. 
etmişlerdir. Bay Avni Doğan lzmir 

Avni Doğanın kısa ve sa- halkına şu vedanameyi ver-
mim i hitabe:;inde işçi birlik- miştir : 
!erinden bahsederken: " O- VEDA 
nu kıskanınız,, demesi çok İzmirin değerli halkına : 
enerjik saylavın keııdi elile Yurdu, partiyi duyarak ve 
kurduğu bu teşekkülü ne bilerek seven ve her bakım-
kadar üstün bir sevgile be- dan üstün yaradılan İzmirli-
nemsediğini anlatıyordu. Av- lere veda eder ve ıçimde 
ni Doğan hazırurıa vali ve kenilerine karşı yaşayan ala-
belediye reisi hakkında si- ka ve minneti saygıyla ana-
tayişkar Eözler söyliyerek rım. 
onların işçilerin her arzula-
rını yerine getireceklerini 
teyid etmiştir. 

Eski Parti başkanı 
'Yozgat saylavı 

A. DOCAN 

tır. 

Paris 19 - Grev gittikçe 
yatışmakla beraber birçok 
yerlerde yeniden grev başla
mıştır. 

Bir yıldız 
keş edildi 

Berlin 19 (A.A) - Bu ·sa .. 
bah Berlindc yeni bir yıldız 
keşfedilmiştir. ____ ._.. ıeıııı----

601 k bir a ı 

- Baştarafı 1 incide 

lenirken gizlice fotoğrafını 
çekmeğe muvaffak· olmuş, 

ert~si günü de imzasız bir 

mektupla bu fatoğrafiyi zev
cesine göndermiştir. 

Madam Kombler bu fotoğ-

1'ii~inÇliğa .. tut~f~Üş:1 = fak~t 
kocasına bundan hiç bahset
memiş müfettişin ihanetini 
kendi gözlerile gördükten 

sonra intikamını almağa ka-
rar vermiştir. . 

Birgün Madam Kombler 
vazifesine gitmek iç.in evin
den çıkan polis mt.fettişine 

hissettirmeden gizlice takip 
etmiş ve Brodvay barına gi
derek sevgilisile bulunduğu-

nu ve hususi bir odaya çe
kilerek eğlenceye daldığını 
görmiiştür. 

İşte bu müşahede madam 
Sarrayı çileden çıkarmış ve 
kadın kocasinı öldürmeğe 

karar vermiştir. Aradan bir 
kaç gün g'!çtikten sonra 

müfettiş Kombler ansızın 
hastalanmış doktorların te
davieine rağmen gittikçe 

zayıflayarak yatağından kal· 
kamaz olmuş yavaş yavaş 
unutganlığa tutulmuştur. Bir 

gece müfettiş ve doktoıla
rın fazla yorgunluğa stfet-

tikleri bu hastalık neticesin
de ansızın ölmüştür. 

Zevcesi şaşılacak bir so
ğuk kanlılıkla telefonu aça-

rak kocasının birdenbire 
öldüğünü polis müdürüne 
haber vermiştir. Alelusul ce-

sedi muayeneye giden zabıta 
doktoru ölünün vücudunda 

gördüğü şüpheli lekeler üze
rine defnine ruhsat verme
miş ve cesedin morga kal
dırılmasını emretmiştir. 

Morgta yapılan otopsi ne
tiçesinde müfettişin arsenik
ten zehirlenerek öldüğü mey
dana çıkmıştır. 

Kadın: 

- Kocamı bana ıbanet 
ettiği takdirde öldüreceğime 
yemin etmiştim. Demiştir. 

FiLOZOFUN KÖŞESi: 

HALK .ARASINDA ••. !. 
Muharriri: Şark Filozofu HİDAYET i(e,Şfl 
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Ne anlar ah.. Bilmem dinle· 
yenler söyl~}'enlerden 

Dün gece biraz hava al- \ .bıhyordum. . e bir•ı 
mak için Gazi bulvurına doğ- Telefon ~ahalhn~a.retteO 
ru ber mutat saat on birde tevekkuf ettı. Ha J"'tot•~ 

k b g- azını ıs a J ı 
düdükl~r çalındıktan sonra uruyan ° . ar•pol· 
ollandım. Tam İsmet paşa için oralarda bıraz su. b•\'•' 

y . · 1 kt Esen tatlı Akdenıı ... 
bulvarının h.hsa no asına . . .

5
) ba'l• 

geldim, ortadaki çeşmeden sından, lz~ırın ( ~ı batıod•ıı 
li · ·· - ·· yıkayarak sen- sına benzıyen ın eııe e nı, yuzunu . ld g 

deleye, sendeleye heykele genişçe hır nefes a ı, P•s•' 
doğru giden blr Rizeli Oflu sendeleye, sendeleye ittıl·· 
veya Trabzonlu ve kılığı ve por~a d.oğ~u Y0,ll.and~ ~darı>' 
kıyafetinden de bir balıkçı ~ımdı k~~ bılır b beşiğill' 
olduğu anlaşılan biri; Laz şi- cagız, hangı saadet \l\faf' 

vesile ve rakının tesirile bo- den fela~et çukuru.na :le j~ı1 
ğuk ve karık bir sesle ve lanmış ve çıka bıhıı uğurd• 
bayğın bir eda ile: de kaç sene bbul JJJIŞ d• 

ı d f ı çabalamış?.. Ça a a c•ı 
"Namlıdır of, nam ı ır o · " _ nl•Y'" 
"Giresonlu Osman, şanlıdır çıkamayacagını a 0)ıya' 

f ı kafayı bir iyice duıııa 1• 'le 
o • " k ı te~ · 

Şarkısı ağırdan ağırdan rak mest ve 1.aye o~da kerıdı 
ağırdan söyleniyordu. Yolda tenha koca hır Y ·diyor?· 
aksı gibi hiç ~i hiç kimse- ken~inc ~~yıklayıb. f bÖYI~ 
cikler yoktu. in, cin top atı- . Kım. hılır k~ç kış ' da btl 

d O fener senin bu bır akıbete ugramış de· 
yor u. ' b'' lece ~ 
fener benim diyerek ta . . . yoldan böyle ve oy 
9 Eyliil panayırının önüne lip geçmişt~?· 

1 
deriPde"' 

kadar. Böylece söylene, söy- Bunları oy e 3~tıl1'' 
lene gitti. Beni de sezme- derinden düşünürke~ .. 

. d d"I b' aırırı· mişti arasıra içinden hafifçe zarıf erya ı ır ş s·ııııe"'' 
' "N I"' h 1 

etrafa küfürler ~savu1'uyor. e an ar .~ ... nlerdeıı~ 
Kimbilir memleketindeki dinleyenler, soyleye ıayekslı 

işlerine mi, ve yabd da hem- "Halaik mest ve b•oe!~ 
şehrilerinin bir münasebet- cıhan: Bir köhne me;. 13eıı 
sizliğine mi kızıyordu. Ora- beyiti aklıma gel ı. }<111'' 
sını pek anlıyamadım, fakat de içimden okuya 

0 

d b. . yoluma revan olduııı· 
ara a ır. Ö 1 ·??! 

- Senin sribi Osmanın, Os- Acaba.. Şy ek mfı'İozotll ~ı 
wao ogıu usmanı . .. . aeı . ar ı ~.şr 

Diye atıp tuttuğunu işide- HIDAYEıT t< 
ooooooooooooooooaoooooooo~e>oc>OCılOOOOC>OC>OCIOOOO'~ 

Sebze ve mey- Balıkesirde 
veciler birliği Yıldırım bi~. 

Aydın (Özel>. - Şarımız kişiyi öJdÜtd,~ 
sebze ve mey~acılar birliği g"" 

Balıkesir - Bir kaÇ .. '"'ıır' 
yönetim kurulu tecim ve dl>' 

denberi devam eden yab ıdı· 
endüstri odası çatısı atltında Jar esnasında iki yere Y1

1
,,. 

toplanarak aralarında seçim rım düşmüştür. Yıfdırııtl tesi 
yaptılar, Başkanlığa Feyzi, dan biri Türkdili ga~:bet 
as başkanlığa İbrahim, mu- mürettiplerinden faiıe ~~ııtar· 
hasip ve veznedarlığa Hüsnü, etmiş derhal öldürıı>'hbal· 
Tanrı över sekreterliğe Ni- Diğeri de Hamidiye ıll'd•"~ 
zamettin seçildiler. Ve ruz- lesinde oturan bir ~ri~' 
name mucibince ödev ayırım. rastlamıştır ... Fakat yıl· 

uevinden karı ölmeııı!Ş 
ları yapıldı, ondan sonra bir- tırı 

nız bir bacağı yan01•Ş bılt 
Jik için lazım olan defter ve JJ 0 ı· 

Fırtınadan sonra ·ddet 1 

sairenin tedariki, birliğin ı'rı"lı"a·ı·nde u··ç defa şı bel' 
t 

genel eksiltmelere katılması dolu yağmıştır. Hasar~e"'"' 
bütçe tahsisatından bir dük- 1 Ii değildir. Yağmurlar 
kan kıralanması ve bir kan- etmektedir. 1 

tar satın alınması gibi birliği 1 k•• k b"!I~ J 'iıetJ 
ilğilendirecek meseleler üze- ope a iz, dl 
rinde uzun, uzun görüştüler 1 "" 

G riıJ hastalı.<rın10, ve oy birliği ile onaylayarak l"'t d 
oturuma son verdiler. nıüesser j){ıCl 1

' bİ' 
Y . d•0 1 önetim kurulunu kutlular lsviçre doktorların ·ıacıtt 

iyi işler dileriz.· risi gribin en ınüess.er 1 
tes•' 

sadece pek garip bır şt&J'' 
düf eseri olarak bullllu ôte' İzmia Fuarına 

Hazırlık 
Aydın ( Özel ) - Altıncı 

arsıulusal İzmir Fuar şarımı
zın komitesi de tecim ve 
endüstri odası çatısı altmda 

Eyüp Şahinin başkanlığında 
toplanarak konuşmalar yaptı. 

Genel sekreter oda baş sek 
releri Mazhar Edgüerin ilçe 
ve kamunıa\ ı dolaşarak fuar 
için propağanda yapmasına 
veya lazım gelen inceleme
lerde bulunmasma karar ver· 
diler. 

HİLMİ TÜKEL 

Bu İsveçli doktora lg .. Jıı' 
tU 1 "" f grıp hastalığına tu. iıı>' 1 

hemen köpek balığı etı y 
ımış. . cıdetli 

Bu doktor bir gün şı tes'' 
grıpa tutulmuş, fakat 1'Ôl't~ 
düf olarak da bira:ı . 
balığı eti yimiş ! .. ddetiıt' 

Gribin, muayyen JJJU ··rU"'e 
bitirmeden geçtiğini ~r ç,o~ 
hayrete düşmüş ve ~0pe~ 
grıb hastalıklarına ·ıe te'' 
balığı yidirmek suretı 1ı6Pe~ 
rübelerde bulunmuş v~ b•~t•' 
balığı eti yiyen grib~•, ıı•ı~· 
)arın 24 saatta ayag 
tıklarını görmüş ! 

i 

o 


