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sında yolunu aramaktadır. 
Tuna ve Balkan devletleri 
bu son tehlükenin önüne 

dığım düşünüyor ve bir kıs
mı, ekonomik faydalar mu-

kabilinde, buna boyun eğmeğe 

mütemayil gibi görünüyorlar. 
Her tarafta kararsızlık, en· 

dişe bir siyasetten bir siya

sete geçmek hazırlığı göze 
çapmaktadır. 

-....ı·-··---
Galatasaray 
Beşiktaşa 3 - 1 

Galiu 
İstnnbul 22 - Bugün Ga

latasaray ile Beşiktaş takım

ları kaşılaştılar. Galatasaray 
3 - l galip gelerek İstanbul 
935 - 36 tikleri ikınbi likini 

geçmek memkün olup olma- : kazanmıştır. 

Evlileri 'azdır-~ 
- -

ma cemiyeti! 
Cemivctin maksadı 

J 

evliliği ortadan 
ka1dırn1akmış 

Amerika yeni ve gizli bir 
cemiyet mcdana ·çıkarmıştır. 

Cemiyetin adı "Evlileri az
dırma cemiyeti,, dir. Bu ce-
miyet, şimdiye kadar bekar 
kalmış, evlilikten nafret et
miş, bekar lığı kendilerince 
en iyi bir yaşema tarzı ka
bul etmiş olan on iki kişi 
farfından kurulmuştur. 

Cemiyet kısa bir zamanda 
500 e yakın izi toplamış, 

Gizli bir cemiyet olduğu için 
el altından çalışmağa, birçok 
evlileri azdırmaia ve bunları 

- Arkası 4 üncilde -

Sahib, ' Neıriyat Amirilve 
Başmuharriri 

SIRRI SANLI 
idarehane: l.zmirde Birinci 

Beyler Sokağında 

(Halkın Sesi) Matbaasında 
Basılmışhr 

Geçmiyen yazı geri verilmez ... 
• • • Amerika Cumur reısını 

Azledeceklermiş 

• 

RUZVEL T VE KARISI 

Nevyork 22 - Demokrat partisinin muhafazakar grubu 
FJadelfiyada yapılacak demokrat konvansiyonunda Rozvel
tin parti başkanlığından azlini isteyecektir. Bu grubun mü
dafaa ettiği siyaset esasları şunlardır: 

Ana kanudu riayet, iş hürriyeti, bütçe müvazeneıi, hu
dutsuz işsizlik tazminatının ilgası, harb borçlarının Avrvpa 
devletlerine ödettirilmesi. 

Şair Mehmed Akif Mısırdan 
İstanbula Geldi. 

İstanbul 22 - Uzun yıllardan beri memleket dıtarı11nda 
kalan tanınmış Türk şairi Mehmed Akif Mısırdan dönmüı
tür. Hasta oltfuğu için Teşvikiyedeki sağlık evinde tedavi 
alınmıştır. Gazetecilerin bir sualine, iyileşince 'gene eserler 
yazarak neşredeceğini söylemiştir. 
_z:....:..i:~-ıı:ı;.~~-::::t;;:::,_....~~:2i1'.3ECi!ID11 .. aı::ı .... an:a= ............ .. 
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Kıymetli şarbay gelsin, 
acı hakikatları görsün 

ve bir çare bulsus ! __ 
[Ol zmir üçüncü Kahramanlar sakinlerinden imzası mahfuz 

bir okurumuzun mektubunu aynen aşağıya koyoruz : 
" Kız lisesi arkasında Üçüncü Kahramanlar mahallesin 

sakinlerindenim. Bir gün evimin penceresinde oturuyordum. 
Etrafıma baktıkca kendi kendime bu yaz mevsiimnin bunal· 
tıcı sıcaklarında bazı bahtiyar aileler Yamanlar dağında, 
bacılarının Çeşme ıhcalarında, kimisinin envai türlü sayfiye 
mahallerinde, bazılarının tossuz topraksız temiz muhitlerinde 
şu yaz mevsiminin yorğunluğunu dinlenirken bizim gibi ail~
lerinde toz toprak deryası içinde bu yaz mevsiminin ıztırap· 
larını ve çocuklarının topraklar içinde yuvarlandıklarını taze 
ciğerlerine mikropları nasıl topladıklarını seyrediyordum. 
Evlerimizin en ince deliklerinden sert havalarda dökülen 
toz toprakların nasıl döküldüğünü yidiğimiz yemeklerin ye
meklerin içtiğimiz sularm geydiğimiz çamaşırlann ne halde 
olduğunu karşıdan seyreden en nikbin bir insan olsa bile 
yürekleri sızhyacakbr zannederim. . 

Mahallemizde mevcud boş arsaların temız topraklarını 
bahçe yapmak için taşıdılar; yerine süpruntü doldor.dular J .. 
Ne ise şarbayımıza yapılan şikayette bunun önüne geçildi. 
Bugün Kültürparka toprak taşıyon üçyüz arabanın mahalle· 
mizden geçmediği bir nokta kalmadı. Arabaların her geçtiği 
yolar kum sabraıarına döndü. Biz arabaların tokrak ve saire 
taşımasın dimiyoruz. Biz memlekete parklar yapılmasın 
dimiyo:uz. Pekala bu arabala.ıın bir kenar yoldan geçirtile
mez mi ve geçirlmcsine imkfın yok mudur acaba ? 

Tabii bunları bir belediye şarbayının görmesine, dikkat 
etmesine imkan yoktur. Fakat belediyenin istihdam ettiği 
zabıta memurları bunlara da mani de olamazlar mı ? 

Çok kıymetli şarbayımızın bu acı hakikatleri göıliyle g5r· 
mek istiyorlarsa gelsin görsün ve bu acı vaziyetlere bir 
çare bulmasını can ve yürekten yalvarırız. " --Halk böyle söyliyor. --.. ., 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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Yat sahihi de, diğer üç baydan farklı olmı-
van bir haramzade idi 
.; 

Fakat az zaman sonra 
yatta görmüş olduğum feci 
haller, ne kadar aldandığımı 
bana gösterdi ! 

Tayin edilen gtinde yat 
limandan hareket etti fakat 
aldığımız erzak, çıkbğımız 
uzun ıeyyahata g6re pek 
azdı! 

Yatın sabi bi tabii lüks 
dairesini iıgaJ etmiı bulunu
yordu. Yanında da karı ve 
koca iki genç vardı. 

Bunların yaılanna bakahr
ıa, henüz yeni evlendikleri 
atikirdır. Erkek ~4-25 yaı
lannda, genç bir mühendis 
idi. Bu kan kocaya da lüks 
aalonlardan biri ve bir daire 
verildi. 

Yat, garbi Akdenize doğ
ru yol alıaağa baıladı. 

Seferin ikinci gününde, 
ıenç zevcin, karısının yat 
aabibi ile iııkane sahnele
rine göz yumduğunu anladım. 

Genç mühendis kansını 
yat sahibiyle saatlerce gü
vertede yalnız bırakırdı. Bun
lar konuıurlar, şakalaşırlar, 
ıonra, geç vakıt, yine güle 
oynaya kamaraya inerlerdi. 

Tabii kamarada da zaten 
bu genç mühendis, erkenden 
derin bir uykuya dalardı 1 

Benim gibi ıimdiye kadar 
iç en hovarda baya oda 
hizmetçiliği etmiı bir adamın 
bu halleri ne demek olaca· 
tını takdirde geç kalmıyaca • 
jada tabiidir. 

Hava yolculuğumuz için 
çok müsaid idi. 

Yolda bir iki limana uğra
dık, eksilen yiyecek ve içe
cekleri tamamladık. 

Yolculuk bir hafta en mü
aaid ıardlarla devam etti. 

Nibayei Nis limanına de· 
mir attık. 

Limanda bizim kine benze-
yen bir alirü ve muhtelif mil
letlere menıup yatlar varda. 
Avrupanın dört köıeaindeki 
aramzadeler ·ben paralarını 
ude gan meşrağ zevklerine 
urfedenlere ben haramzade 
iımini veriyordum.- Buraya 
toplanmışlardı. 

Nis 'de bir hafta kaldık. 
bidiselerde fevkalidelik yok· 
tu. Bay mühendis uyuyor; 
)&l sahibiyle mühendisin genç 
ve güzel kansı da mercü
meği fırına vermiş bulunµ-

yorlardı ! 
Bir hafta sonra Monako 

limanına gittik. Yat sahibi 
Monakoda da ancak bir hafta 
kalacağımızı bilirdı .. 

Her giln Monakoya çıkar
lat gezerlerdi. Çok defa, yat 
sahibi arkadaıı mühendisin 
karisiyle geceleri yalnız dö-
nerdi. 

Monakoya geldiğimizin ikinci 
gtlnü Yat ıahibi bana, gece
leri kendiıini buklemekliğimi 
emretti. Bir akşam Yat 
sahibi, mühendis ve zevcesi 
nbağın üçüne doğru Yata 
diSndnler. O gece bava yağ
murlu idi. Kuvvetli bir em
permeabl geymiı olan Yat 
sahibi bana muhtelif koktey
ler ısmarladı. Bu suretle 
masa batında takriben bir 
saat kadar daha kaldılar ve 
içtiler 

Bundan sonra, adet veçbile 
bay mühendis kalktı ve uyu-
mak kabinesine geçti. 

- Sonu yarın -

Köyünü kurt
tan kurtaran 
zeki köylü 
Kaş - Kazamızın Ova

gelmit köyünde bir köylü, 
geceyleyia, kurtların I< öye 
hücum ettiği bir geçite ka
panla bir pusu kurm111tur. 
Pusu kurduğu kapanın bir 
metre kadar gerisinde, bü
ytlk bir korku ile planını 
tatbik etmek için beklemiıtir. 

Bir miiddet sonra sürü 
halinde gelen kurtlardan bi
ri kapana girmiı, köylii de, 
fırsattan iıtifade ederek, ya
nında bulunan bir çanı, kur-
dan boynuna geçirmiş ve 
dönmüş köyüne gelmiştir. 

Bundan sonra köyde artık 
bir daha kurda tesadüf edil-
memiıtir. 

Zayi} 
İş bankasına devredilen 

mülga itibaı milli bankasın
dan evvelce almış olduğum 
on hisselik. 10281 No. lu 
bir kit'a muvakkat hisse 
senedini zayi ettim. Bu ker
re yenisini alacağımdan eski 
ıenedin hükmü kalmadığı 
ilin olunur. 

lzmir: iki çeımelik uzun 
yol No. 77 de Ödemişli 
Sohte zade İbrahim 

Resmi Nişanlısı 
Muharriri: BERT A BUCK Miitercimi AK iL KOYUNCU 
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Her gün saatlarca yüzünüze bakan bir patron 

Bu kızların telkinlerince Ciddiyetle cevap verdim. 
ıoyadi sormak doğru sayıl- - Asli! Hiçbir vakıt. 
maz. Mis Robinson: 

- ... Hayır yalnız küçük - Tabii, hayır, dedi. Billy .. 
adını. Kibar değil. 

Yapabildiğim kadar teva- Sonra alayişli bir baso 
zula tebessüm ederek razı sesle ilave etti: 
oldum. 

- Villian! - Villian 1 Ahem ! Villi-
Mia Holt itiraz etti: an il Esmer mi, komral mı, 
- Villian mı? pek çekin- Mis Trant? 

ıen davranıyorsunuz. Amma - Kumral. 
kencliaüai elbette Billy diye Mis Tefsir etti: 
çajınyonunuz. - Ôyle ya mis Trant an-

10,000' Cüce Budapeştede
1 

DÜNYADA 

bir kongre aktedecekler ! l !ooooooeleı>COCrlOOOCol'°°°uyoooao~tı 
~~~~~~~~~~~---...... 00 ...... ____ ~------------~------

C ü ee l er k4!ndilerine göre alçak ev yapılmasını 
tramvaya yarı para vermeği istiyorlar 

Peşte Hirlib gazetesinden: kalmış betbebtlardır. ! ı bedii bir mahluktut. Ben en 
Budapeıtede bir sabah Cenevrede ki be)"Delmilel kısa bir zamanda biitün çi-

halk bütün dıvarlann btlyük istatistik dairesine göre de han cücelerini bir araya top· 
ve renğarek afişlerle donan· bütüir cihanda 10,000 cüce lamıya çalıııyorum. Bu husus· 
dığı ve muhtelif desenlerle mevcuddur. Yani, hukuku- ta dahliye bakanı bana yar-
beraber bu afiılerde : nun müdafaası elzem bir dım vadetmi~tir. Yapacağım 

" Cihan Cüceleri, ittihad sınıf; bir grub ! kongre memlekete S0,000 
ediniz ! " Cüml ! siniiı yazılı Cilcelerin hukuku nedir ? yabanclnın ziyaretini mucid 
bulundcığunu görmtlşlerdir ! Cilceler ne istiyorlar? Boy- olacakbr. 

Bu bir şaka mı idi? Yok· ları kısa ise, bunda insanla- "Şimdiye kadar bunu dü-
sa büyük bir cambazanenin nn kababab var mıdır? Bu· tünün, cüceJiğin ahlaka, ihti-
rekla mı ? nu anlıyabilmek için " cüce- fasına geyret eden olmamiş-' 

Hayır .. doğrudan doğruya ler Fureh ,, i, " diktatörü " br. Cüceliği ettirmelidir. Bu-
Cücelerin kongresiıce hazırlık olan Jol Sontun beyanatını nun için bir cücenin iriyarı 
ilinı idi. okumak lizımdır ! bir insanla evlenmesi men 

Böyle bir kongrenin Ma- Bu zatın boyu 75 saati- edilmelidir. 
caristanda toplanması pek metre, yini en kısa insan Cüce ırkı saf kalmalıdır .. 
tabiidir, çünkü resmi istatis- demektir. Fakat dev gibisi Hitlerin Alman ırkının saf-
tikleıe göre Macaristanda vardır; olduça zeogidir de! lığını istemesi çok ba\lıdır. 
30,000 nüfusta bir cüce var- Ben anadan l:>abadan cü- Bimkide tabii haklıdır. Irkı-
dır. Şunuda ilive edelim ceyim! diye iftihar eder. mızı neden piçleştirelim! 
Macaristanda ki 261 cüceden Sonar: Bundan başka biltün nakliye 
SO si hakiki cüce, yani ana - Anam da babam da vasıtaları, bütün eğlence yer-
ve b basıda cüced!r. 2110 cüce idiler, der, yalnız bü- leri ücretleri bizim için nısıf 
nuda muhtclef sebebler al· yük babam cüce idi amma olmaııdır! Vasati 60-80 kilo 
tında büyüyemiyerek cüce pek bilmiyorum. Bir cüce, olan bir insanla nihayet 30-
rmmmmmm•••mmmmmm.._ 40 kilo gelemiyen bir elice 

ft B • •• l k 11 ı:eden meseli şimendüfer 
~ ır gun ae ece iicretlerinde mil:o•vi olsun? 
i f:!t . " Bize mahsus bir bina 

'1 - MiLLETiME iTHAF- 1 sistt'mi olmalıdır. Boyu iki 
i S S l D metreye yaklaıan bir insanın 
! iyasal Ve osya Roman 1 4-5 metre yBkseklikte bir 
il YAZAN: SIRRI SANLı i tavana ihtiyacı olabilir. Fakat 
~a:.t=-S;;t:aa;;t:a.. ..~~~~ 

Baş muharririmizin ismet devrilen bir istibdad sarayın- bizim nihayet 90 santimet-
lniSnilne ithafen " Yeni bir dan baıka 1>1r ıey değildir. reyi bulan boylarımız için 2 
millet, yeni bir Türkiye ... " , "Bir glin gelecek .•. " ki- 2,5 metrelik bir tavan yet-

b b k ·ı mez mi? Celil Bayara itbafen "Kıya- ta ı ugün ti nesı e yannın 
bayatından bahsederken an- " işin asıl mühim noktası 

met ne zaman kopacak ? " , 
Y ozgad saylavı ve eski Parti 
başkanı Avni Doğana itha
fen " Cumhuriyeti gönillleri 
yakan bir aşk yapmak.. ,, 
Başlıkları altında ile yazıp 

( HALKIN SESi ) nde çıkan 
siyasal romanların uyandır
dığı alikayı görenler gene 
bat muharririmizin ne düne, 
ne bugiine aid olmayıp yanna 
aid olmak üzere kaleme aldığı 
(Bir gün gelecek .. ) adlı hem 
aiyaaal ve hem soıyal roma
nını daha biiyük bir alika 
merak ve heyecanla okuya
caksınız. 

Sırn Sanlı bu "yarının ki
tabı" nda gösterecektir ki, 
milletin hakimiyetine dayan
mayan her hangi bir kuvvet 
kıyametler koparan bir ka -
sırganın karı111nde iskanbil 
kiğadından yapılmış bir 
köşkten, bir ibtilil fisgesi ile 

cak bir kumralını intihap 
edecekti. Kendisi esmer de
gil mi? Fakat bana kalsa 
kumral bir erkekle alikadar 
olmam. Bu bana hafif bir 
çay gibi gelir. Patron gibi 
kumı al mı, miı Trant? 

- Tabii. 
Mis Robinson alay ett: 
- Her giin saatlarca yü

zünüze bakıp duran bir pat-
ron oldukfan sonra, böyle 
bir yemekte karşınıza baıka 
bir erkeğin oturmasını tarcib 
edeceğinizi umardım, dedi. 
Mamafiye.. Patron hisaba 
girmez... Umarım ki uzun 
boyludur. Har halde. 

- Altı kadamden yukarı
dır, sanırım. 

- Ah, mqallab ! Villian ! 
Sitenin bir renç centilmeni 

latmağa çahıacakdır ki: ıudur: Her cüce memleketin 
Bliyük, küçük makamları yabancı memleketlerde en 

tutan her Türk, Türk 111ille· kuvvetli bir propağanda va-
linin sevği ve itimadını ka- sıtasıtır. Bunun için hiikô-
zanmağı hususi ve siyasi metler cücelere mecburi bir 
hayatının en büyük ve ıerfli tahsisat vermelidirlerler. ,. 
bir zaferi sayacaktır. Evet *** 
" Bir gün gelecek " : 

Tilrk milletinin hakimiye
tini azaltmağı istihdaf eden 
tek bir sözü agzından kaçır
ınak felaketinde bulunacak 

Cüceler, biraz daha gay
ret ederlerse, sefir tayin ve 
ikamesini istiyecekler gali- • 
ba? ... ı ____ ,;,··----

betbaht adama, bütün bir Otuzbı•n kı• cı·ıı•k 
millet baiJracakhr : y 

" Milletini ve tarihini tah • 
kir eden bu adamı neden 
içimiz de tutuyoruz. " 

Evet bir glin gelecek : 
Önümüzde yürilyecek tek 

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

[ Bu kitab hakkındaki taf
silatı bir kaç gün sonra oku-

1 yacaksınız. ] 

olub olmadığını da sorabiJir 
miyim? 
~ Evet. 
- Bütün bu acizce sua

limize cevab vermek için, 
ne iyi kızsınız Mis Trant ! 
Amma, daha bir dane sonra 
artık sizi iz'aç etmeyiz, 
onunla nerede buluşacak
sınız? 

Buna her halde cevab ve
remiyeceğim diye ummuttu. 
Fakat açıkca cevab verdim: 

- Leadenhall caddesinin 
ıu karşımızda ki başında. 

Ve beman asansör odasına 
geçtim. Kızlara : " Şu pen
cereden karşıki sekeye bakı
nız, onu görürsünüz. " De· 
medim. Buna lüzum olmadı
ğını biliyordum. 

iki dakika sonra bir kat-

Stadı yum 
Odesa' da Karadeniz kıyı

sında otuz bin seyirci alan 
yeni biiyiik ıtadıum'un kü· 
şat resmi yapılmııtır. Bu 
stadıum 'un ortasında futbol 
sahası, voleybol sa halan, te • 
nis kortlan ve saire vardır. 
Stadıum ise büyük bir kili· 
tlir parkının içindedir. 

siye girmek üzere bizzat 
patronun muhterem elinin 
yardımını boluyordum. 

Başımı kaldmb pençereye 
baktım. Evet üçü orada, 
burunlannı cama yapııtırmıı 
lardı. Ciir'atle baıımı sallı-
yarak tebesailm ettim. Üç 
ardaşım hayretten o kadar 
donmuılardı ki tebessüme 
mukabele bile edemediler. 
Bu tlç çehrenin gösterdiği 

mina, tahminimden bile fazla 
aıkirdı. Mis Holt öBnde do
ruyordu. Biz uzaklaşırken, 
kaşlarının kalkdığını ağzının 

açıldığı gördüm. 
Söze başlarken çıkardı hi

tab sesini işidir gibi olmaı
tum: 

- Kizlar! Hiç bekler mi-
cliniz? Hakikaten: dediği 

de derin vukuf sahibi 
ğunu daha veliaht ve 
azası iken mecliste 
etmitti. 

Üçüncii Leopold kral 
duktan sonra da, tete 

MlifS 

*** 
Fransada grev 

koyunlarla doma 
Sago şirketine aıe JI 

vapurlardan biri Şimali ar 
rikadaki Kazablangada• 
bin kayun iJe 300.000 
domates yükleyerek f 
daki Dunckerk limaoıa• 
miş, ameleler grev ilill 
tikleri için gemiyi &.Allıalll~ 
maşlar, bunun üzerine 
oradan hareket ederek 

maide Havre 11itmif, , 
bayre gidinceye kadar (1 

oraya da sirayet e~ 
tekrar avdet ederek 
kerke dinmeye mecbut 
muş yolda domatesler 
müş' limana gelince ıre;.;r 
ne bitmemiş. Fakat k ttf 
ların yemi b'.tmif, dolll~ 
ler de çürüdüğil için ~ 
lar onları yimiş, •' ~ 
hastalık girmiı ve ,,a'f 
kurtanlıncaya kadar datl 
tane kur ban vermitlel'• 
taraf gazetelerinde~ 
Bluma ıu suali ıorlll ~-J 

"iş batına gelir ,.....lıllf 
dpr bin koyunun cafJ ... A 
dıktan sonra insanlara 
yapmıyacaksını?., ... 

Yaylı odull t-! 
Kalın meşe odunu•"' 

lanabileceğini hiç g6• 
getirdiniz mi? 

lıte bu akla bile P 
cek iti bir lngiliı 111 

başarmııbr. Glirge~ 
Söğüt aiaçları bl 1'J. 
yıklar neticeıinde y• 0 
hale gelmekte ~ 
•taçlardan oto111° .._._._ 
tisörleri bile yapılol 

gibi, durgon su ile 1'.,.':'."~:ı:ıı 
Ali! Amma 11• 
çabuk! 

-4- ~ 
Beraber ilk ö 

yemeği 
Mister Votro I~ 
- Karlton '•· .,lls! 
"iflas,, dan •~ki 

lerden... Bu ıiaı 
kın Doğunun o k .,.-: 
tilo odasında 1&bl 
zundan uşaaııll 
dar yorulmanın, 0 

., 

rubaları taşımanın. 
yet haftada :1ir~ 
kaybetmek kork 
menin ne olduiU -p• 
hiı bir fikri oblll~~ 
de bir genç iDi ~ 
dağum lgtlnl~r~ell 
ton' a gitmelllJlti .... 

( 
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Kahveci 
VE 

Gazinocu-
ların ihtiyaçları 
olan sandalyaları 
Taşçılarda 21 No. 

1 • Sandalya 
~ t/ Yapınıevinde çok '\ 

\, ,'l) ~ven fiatle satıl- J 

f 

~ .. •lce rııaktadır. ~:~ • J 

llte Hbf yapıldığılgibi sipariş kabul edilir 

40 renk üzerine Kız markala 

markalı "ARTİ,, kumaş bo
yası 1 S kuruş 

Satış yeri DOKUZ EYLÜL 
Baharat deposu Telefon 3882 

Bir genç kız 
• 
ış ctrıyor 

Kız Ticaret mektebinden 

mezun usul defteri muhabe

ra! ticariye Türkçe ;Fransız· 

ca daktilorafiye vakıf bir 

genç kız iş arayor. ldareha-
nemize müracaat. 1-6 

Gül ve meyveli 
ağaçlar 

Gül ve her türlü meyveli 
ağaçların aşı ve :temizlik 
ihtiyacı olanlara vakit geçir· 
meden ( Elbamra ) sinema 
yanında kahveci bay Huliıisye 
ve Karşıyakada ( Ankara 
pazarı ) nde Karamanla bay 
Mustafaya baş vurarak (Nar
lıdereli Ali Arifi) aramalarını 
tavsiye ederizr. 

SADIK 

__ !ES 

TERZİ 

Mehmet Zeki 
Kemeraltında Hükümet karş.sında 

Bayraklı deniz ~~m~~s~at!lnBEEE~ ·-!. 

. banyoları B TAYYARE: TE\~~fN! 
Bu hafta iki enfes film bir arada 

lzmirin en güzel ve ferahlı m 
bir yerinde bulunan Bayrak- ·ti 
lı deniz banyoları açılmıştır. M 1 - PARIS KRALJ 
Bnyocular kralı bay Hasan r!l 

Petrovich ve Marie Glorienin beraber tarafından idare edilen bu 
banyolara koşunuz : çok güzel bir aşk macerası 

Her saat otobüs ve t ren 2 SPOR ve GENÇLiK 
bulmak muhtemeldir. 1-5 -_ - E Her sporcunun, her mekteplinin, genç, ihtiyar, kadın 

Kl•ra)ık hamam ~.· erkek herkesin görmesi icabeden büyük Rus filmi 8 
E Fiyatlar 15, 20, ;10 kuruştur W 

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

~------_;·----------------------------~ SEANSLAR 8 m Her gün 16 - 17,t.o - 19.~~ - 21,3? CumarlcsiJe 
§ Pazar günlcrı 14 te ılave seansı vard1r 

laaaam ıaaa-._ · 
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Sahile 4 

Valimiz Fazlı Güleç devir 
aldığı Parti işlerile meşğiil 
olmaktadır. Dün akşam geç 
avkite kadar Parti işlerini 
tetkik etmiştir. 
•• 
Uzüm fiyatları 
tesbit edildi 
İhracatçılar dün bir top

lantı yaparak üzüm fiyatla
rını tesbit etmişlerdir. 

Sif Hamburg olmak üzere 
fiatlar şu suretle tesbit edil
miştir : 

7 numaralı üzüm 13 lira, 
8 numara 14 lira, 9 numara 
15 lira, 10 numara 17,5 lira, 
11 numara 20 lira geçen se
ne tesbit edilen kuru üzüm 
fıallerına göre bu seneki fi
at 50 santim daha yüksektir. 

Sif Triyeste fiatları da 
şöylece tesbit olunmuştur: 

7 numara 12,5 lira, 8 nu
mara 13,5 lira, 9 numard 
14 buçuk li ı a, 10 numara 
17 . lira, 11 numara 19, bu
çuk lira. 

Şimali Avrupa memleket
leri için sıf olmak üzere şu 
fiatler kabul edilmişıir; 

7 numara 43 şilin, 8 nu
mara 47 şilin, 9 numara 50 
şilin , 10 numara 58 şilin, ve 
l 1 numara 66 şilin. 

Yaınanlar kanıpı 
Kamp bu sene bir Tem

muzda açılacaktır. 

Bug ün seyyah geliyor 
Bngün Teofil Gotiye vapu

rile şehrimize seyyah gele
cektir. 

Bcnal Nevzat 
Meb'usumuz Benal Nevzat 

dün, valiyı ve belediye rei
sini ziyaret etmiştir. 

)
7 ah ya Kenıa] ... 

Bir müddetberi şehrimizde 
bulunan büyük şair Yahya 
kemal dün fstanbula gitmiş
tir. 

ere Davet 
İzmir Askerlik şubesin

den: 
Bu sene askerlik çağına 

girmiş olan 332 doğumlu 
ve geçen senelerden devr 
edeı ek bu doğumlularla 
muamele görecek olan di
ğer doğumlu delikanlıların 

son yoklamalarına 1 tem
muz 935 tarihinde başla
narak 31 temmuz 936 ta-
rihinde bitirileceğinden bu 
doğumlu ve bu doğumlu
larla muameleye tabi yerli 
ve yabancı eratın tayin 
edilen günlerde cumartesi 
müstesna olmak üzere sa· " 
bahları öğleye kadar as-
kerlik meclisine gelerek 
yoklamalarını yaptırmaları 

ve gelmiyenlerin kanunda 
' yazılı cezalarla cezalandı
rılacakları ilan olunur. 

Siyasal d rom 
- Baştarafı 1 incide -
kaldırılmasını ~ abvl etmekle 
beraber Miller Cemiyetinin 
" İtalya mütecavizdir ,, şek
lindeki kararın değiştirilme
sine taraftar değildir. Bu
nunla baraber İngiltere İtal
ya ile münasebatını da dü
zeltme· e a ret etmektedir. 

(Halkın Seıl J 

--
Valiler toplantısı bugünn Ankarada yapılıyor 

Şükrü Kaya haf ta sonun
da şehrimize geliyor 

İstanbul 23 (Özel) - An
karada yapılacak olan ilk 
valiler toplantısı bugün saat 

1 
cek ve oradan da Trakyaya : - "On küsür yıldanberi 
geçerek Edirne toplantısını devlet ve parti hakkındaki 
yapacaktır. düşünceler tekamül etti. Ar

10 da Ankara parti bina
sında yapılacaktır. 

Davet üzerine gelmete olan 
valiler ilk iş olarak veka
lette müsteşarla temas et
mas edeceklerdir. 
Ankara toplantısı bittikten 

sonra İçişleri bakanı ve C. 
H. P. genel sekreteri Şükrü 
Kaya İzmirdeki toplantıyı 
yapmak üzere İzmire gide-

Bu seyahatleri esnasında 

[ genyönkurul azalarından ba
zılarının kedisine refakat ede 
cekleri haber alınmıştır. 

Ankara 22 - Falih Rıfkı 
Atay, bugün Ulus gazetesin
de çıkan başmakalesinde 
partide yapılan son isabetli 
teşkilat hakkında şunları 
yazıyor: 

tık vazife mesuliyetler daha 
sarih olaray birle~iyor. Zihin
lere gelen tereddütler büs
bütün ortadan kalkıyor. ,, 

İstanbul 22 - İç işleri 
bakanı Şükrü Kaya hafta 
sonunda İzmire gelerek garbi 
Anadolu valiler kongresine 
iştirak edecekleri zannedi
liyor. 

ltalyan lngiliz anlaşması 
---------- -- - --OO••OO --------------

Italya bir Akdeniz anlaşmasından bahsedi
yor lngilizler tekzib ediyorlar 

Roma 22 (Radyo) - Roma gazeteleri : husule geldiği hak .• ındaki ltalya gazetele-
bugün Akdeniz davaı üzerinde bir İngiliz - rinin neşriyatı asılsızdır. 
İtalyan uzlaşması elde edildiğinden bahset- Roma 22 (Radyo) - Romaya birçok İn-
mektedirler. giliz ve Fransız tüccar ve tüccar vekilleri 

gelmiştir. Bunlar zecri tedbirlerin kaldırıl-
Londra 22 (Radyo) - İngiltere ile İtlya masını müteakib yeni mukaveleler aktede-

arasında Akdeniz üzerinde bir uzlaşma ceklerdir. 
oooooooocooooocoooooooooooooooo. 

Rusyada güneş çarpmasından Olur şey deği'l 
30 ölü var... -A B~ştarafı. l inci~e -

bekarlıga teşvık etmıye mu-
Moskova, 22 - Güneş çarpmasından 30 kişi ölmüştür. 

Azarbaycanda taşan nehirler yataklarına çıkmış olduğundan 
çifçiler harap olan arazida tekrar zer'iyata başlamışlardır. 

Akhisara ceviz kadar 
Büyük dolu düştü 

Akhisar 21 - Müthiş bir dolu yağdı. Afat dün 19 rad
delerinde Şimali Şarkiden ovaya ve şehre doğru yürümüş, 
koekunç harıltılarla iri dolu taneleri atmağa başlamıştır. 
Düşen dolu tanelerinin cevizden büyük olduğu görülmüştür . 
--- - --------=------------

Aydında ilk 
Toplantı 

Ayd•n (Özel) - Genyön 
kurca veril~n karar üzerine 
her yerde olduğu gibi şarı
mızda da C. H. parti baş

kanlığı sayın ilbayımız Sa
lim Özdemir Günday'a geç 
miş ve derhal ödevine baş
partinin ilk mutat · haftalık 

toplantısına başkanlık etmiş

tir,. 
Genç ve çalışkan ilbayı-

mlza yeni işinde başarlmlar 

dileriz.. Hilmi Tükel 

Y ayııı ve ki
tapsaray 
Komitesi 

Aydın (Özel) - Halkevi
miz yayın ve kitapsaray ko
mitesi mutat haftalık top
lantısını evimiz salonunda 
yaparak gelen evrakı göz
den geçirmiş ve kitspsaray 
işleriyle müşgül olmuştur. 

Hilmi Tükel 

İzmitte bir 
Ç~cuk boğuldu 

lzmit - Karasu nüfus 
memuru Mehmedin oğlu 16 
yaşındaki Kenan yüzmek 
için denıze girmiştir. Bir 
müddet açıldıktan sonra kol
ları tutularak üzemiyecek 

• • 
1 

Halkevi'nin 
kursları 

Aydın (Özel) - Halkevi
miz kurslar şubesi her yıl 
olduğu gibi bu yıl da ilimiz 
ceza evinde öğretmen Saip 
baysalın idaresinde okuma 
yazma kursu açmıştı, bu 
kursa cezalılardan 80 kişi 
iştirak etmiş üç ay içinde 
40 cezalının okuma ve yu-

. mayı tamamiyle öğrendiği 

sınanç sonucunda anlaşılarak 
şahadetnameleri verilmiştir.,. 

Öğrenenleri ve öğretmen
lerini kutlularız ... 

Hilmi Tükel ------·------
Çaykovski'nin 
Yeni bir eseri 

Leningrat Konservatua-
rmın evrakı arasmda Çay
kovskinin bu kantadının adı 
"saadet,, dir ve orkestra, 
horo ve solistler için yazıl

mıştır. Bu eser bu güne 
kadar yalnız bir _kere o da 
Çaykovskinin Koııservatua
rından mezuniyeti için imti
haı yapılırken çalınmış ve
ondan sonra her nedense 
unutulup evrak arasında kal
mıştır. 

bir hale gelmiş etraftan ye
tişilip kurtarılıncaya kadar 
boğulmuştur. 

vaffak olmuştur. Cemiyetin 
emrinde otuza yakın sarışın 
kumral ve esmer kadın var
mış. Cemiyet bir evliyi az
dırmağa karar verdıkten 
sonra fırsatlar gözeterek, 
tesadüfler yaparak, bu çeşid 
çeşit kadınları o evli adama 
musallat etmekte imiş. Evli 
adam mesela kumral, sarışı
na mukamemet etse dehi 
nihayet esmer dilberler tara
fından baştan çıkacılmata 
ımış. 

Amerika polisi bu gizli ce
miyeti mcydan·a çıkardığı 

zaman cemiyetin 80 dane de 
bekar kadın azası bulunduğu 
öğrenilmiştir. Şimdiye kadar 
baştan çıkarılıp karısından 
veya kocasından ayrılıp be
kar yaşamağa başlayanların 
adedı de 45 danedir. 

Doğruşu şu amerika haki
katen garip bir şeyi.. ---.-o•'-----

Manisa Asliye Hukuk Ha
kim liğinden : 

Manisanın İlyas Kebir ma
hallesinden Ahmet kızı Ay
senin Manisanın Sinan bey 
mahallesinde 13 numaralı 
hanede yapıcı Şaban usta 
aleyhine açtığı boşanma da
vasının ğıyaben yapılan mu
hakemesind: Şabanın ikamet-
gahının meçhul kaldığına bi
naen ilanen tebliğat yapıl
masına muhakemece karar 
verilnıi~ ve muhakemenin 
muallak bulunduğu 2-7-936 
perşembe günü saat onda 
Manisa Asliye Hukuk tMah
kemesine gelmediği veya 
vekil göndermediği takdirde 
ğıyaben mahkemesi bakıla
cağı ve itirazı varsa bildir
meaini natık davetiye vere
kasının bir nüshası tebliğ 
'Yerine kaim olmak üzere 
mahkeme divanhanesine asıl
mış olduğu ilan olunur. 
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FiLOZOFUN KÖŞESi: 

HALK ARASINDA ••. ! 
Muharriri: Şark Filozofu HİDAYET i(EŞ 
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Y ekdiğerine zıd iki Kutub 
Adesenin ters tarafından Diğeride ne Portak•1; 

görenlere ve bir takım şıma- ve nede Limonata istiyor, 
rık çocuklara laf anlatmak doğrudan doğruya doodıl 
~e doğru yolu göstermek pek madır!.. Diye tutturoı~Şı I 
ımkansız ... Bunları kendi hal- valh baba... Bu terbıye. 
lerine bırakıb felekten yeni- bozuk çocukların elaleıJJ jç; 
den sille yemelerine de gönül de yaptıklarını görerek ul 
bir türlü razı olamıyor. Boyle nıyor ve kızarıyordu. fe 
her cepheden bo:!um ve ketin ve daha doğrusu • 
şimarık zıpçlktılardan biri sızlığın cezasını çekeO. 
eski nikahla birile evlenmiş.. babanın yanına gittİl:llı ıtı 
Yeni nikah çıktıktan sonra perdeden : k 
da eskisini terketmiyerek - Maşallah, iki çocu b 
yeni bir şeytanlıklada evlen- bası olmuşsunuz. sizi. te 11 

miş, her ikisinden de iki ederım, inşaallah istı~bV 
kopil almış!. rini temin etmişsinizdıt· ~t 

Bunların her ikisini de ya- Çoçuklarla uğraşOJll 
nına alarak tatil günü kah- zaten kanter içinde ka1•

0
,, 

veye çıkmış, çocuğun biri talisiz baba, alık, alık yu 
yaygaracı, önü çıktığı kadar me bakarak: f 
bağırıyor ve avazı çıktığı - Sen ne diyorsun ~ti 
kadar:da ağlıyordu .. Diğer de şer!. Ben şimdi kendi 

15 
I 

mız mız ve cılız, berikinin halimi düşünüyoruın, oJ1 
ağlamasınaabakarak o da alt allaha bıraktım! ş 
perdeden mızğırlamyor, gifi- işte böyle evvelindeP bB 
leri tutturuyordu. betini düşünmeyen ba 

- Ben portakal isterim, rın hali!. Ve çocukların 
limonata isterim !.. tikbali!. 

Babaları da: - Ne mi olacak?. b 
- Oğlum, berikinin içinde Olacağı şimdideJl d 

boya var, her ikisi de birdir yekdiğerine zıt iki kutu 
bunu iç te ondcm da getire- Şark fiJoı0~ş 
lim? HiDAYET t(a:;. 

OOOOCXAX>000000000000000000000000000000000000o0 

Boğazlar Konferansı 
- Baş tarafı 1 incide - gazlar konf eraosı içtiııı•~ 

hedelerin arazi hükümlerinin Milletler cemiyeti k0ıı1 
değiştirilmeai değildir. Tür· içtimaından önce yaP~ 
kiye yaloız emniyetin tamam- sını temenni etmiş oldu ~ 
ı . k d" . b pO anmasını ısteme te ır. hatırlatır. ltalya u 
iT ~L YA GIR~CEK MI ? nazara sadık kahnıştırbO 

lstanbul 23 (Özel) - Kon- nunla beraber ftafya uı 
f eransta İtalyan murahhassı meti umumi vazh et "• 
yoktu. İtalyan hükumeti Tev- kesbeder etmez koııfette 
fik Rüştü Arasa şunu tebli iştirake hazır olduğuP~ t 

t . t • 1 .. k~ .... eUı 
e m~~ ~.r: . . eder. talyan bu u':' de\'I 

Buyuk brıtanya delegesı manasile bir Akdenız · 
Lord Stanhop silahsızlanma ve Lozan muabedesioe :ııı 
k.o~~~ransının. mu~.affakiye~- etmiş bir hükuoıet . 

0 
1 

sızlıgı dolayısıle Turk talebı- "ıt·b ·1 lacak içtııO" 
. b b d ı arı e açı ıı>u 

nı ta ii ul uğunu söylemiş Montrö konferansında ele 
ve umumi ~vaziyeti hiç de k d·ı k ınesel ... 
. .1 t• . '" fJ .h ere e ı ece ~ w 
ıyı eş ırmıyen teK tara ı ı - ~ h . h kkın"' 
l"ll . t kb"h .k umumı eyetı a a en a ı ettı ten . sonra k 1 dedet· " ~ 
bilaki~ Türkiyenin talebini raz ayıt arı ser . 130~' ~ 
hüsnü niyetle karş·lamak la- "Tan,, gazetesı, . ıı>ş 
zımdır, demiştir. hakkında yazdığı bır 01r: 

kt• 
Fransız delegesi Pol Bon- lede şunları yay~a ııalc . 

kur da Sulhperver bir usulu Türkiye kenJı 1,eı 
tek ta aflı ihlallere tercih menfeatlerioi kendi ~~atı' 
eylediğini bildirmiş ve Fran- müdafaaya kadir, saı,ve' 
sa bu meselenin halline bü- ganize edilmiş, sulhPeal<~ııı 
tün uzlaşma zihniyeti getire- millettir. Boğazlar ~ tJe ıı' 
cektir, diyerek sözünü bitir- takyidatın artık yerı 
miştir. nası kalmamıştır. '' p,.rt 

Sovyetler birliği delegesi ANLAŞMA~ 
Litvinof, beynelmilel müna- BAŞLADI rJO'~ 
sebetlerde Türkiyenin sulh- İstanbul (Öze.I) _. aeıg 
perver vaziyetini tebarüz et- v f"' va Bükreş Atına, ır 
tirmiş ve Türk talebini çok ' ' ctır· Je~ ve Annara anJaşoı1~ Al<o 
hüsnü niyetle telakki eyledi- b tle r . te 
gw ini bildirmiştir. sa bu münase e . ıetl d.w et ıŞ ııt· 

Japonya, Yunanistan ve meselesini ve ıg lı:JJıışt 
Yugoslavya delegeleri de bü- kike bir fırsad b~ _ ........... .-- - 't 
yük bir anlaşma zihniyetiyle Mu•• t}ıı• C b1 
memnuniyet bahs bir hal '$ 
suretine varvak içın ayni ar
zuyu izhar eylemişlerdir . 

ITJ.\LVANIN IKRAZI 
KAVDI 

- " İtalya hükumeti, Bo-

kaıs bİ'~ 
S balı . j 

Paris 22 - a 3 1'1ştıf· 
otobüse çarpı:n•Ş• ııtı' 1~ 

H 19 k" . aralı• muş, ışı V 

Jf' Defterdst İzmir Vilayeti 
ğından : l>orf1'f;~; 

Sahiplerinin Emlak taksit bedellerinden olan cı . ;ıı~' 
temini tahsili için tahsil emval kanununa göre bil ilıİ ı~ıtJI' 
Birinci Kordonda kain 78 sayılı tütüu deposu ta;,,. ~~ 
itibaren 21 gün müddetle müzayedeye çıkarıl~~t l<'ıe 
ve pey sürmek isteyenlerin Defterdarlık Tabs•

8
1 O) 

ı gelmeri. (16 


