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"qll dünyanın ümidi yeni 
Fransız kabinesinde 

ki: 18fum diyor 
dh;------••00++--
~-- l'da da, ikbalde de! ister is-

eı komünistlerle beraberiz 
J;' Sosyalist kongr;si 'şu kararı verdi: 

\t:liıı.ı ile aİikayı kes ek 
ı, r~-i ·~•hu . mutlaka korumak 
liı~1~1 . tden •~ız kabinesini lerle beraberiz. Muvaffak 
bQk 'illin lide ~ansız sosya- olsak da olmasak da, bunun 
~ 611ıeu . rı Leon Blum bütün tesiri işçi sınıfını ala-
~e;'kerı ~:ıt'0gramını izah kadar edecektir. Komünist-

'1"•tta b tayanı dikkat lerin bizim · kabahatlerimiz-
" · Bıu111• ulundu. den zaaflarımızdan istifade 

k 'C 1 • edeceklerini 'zannetmek ha-
'"ltitati e ecele h.. .. 
Wt. t•ıı'f . ukumetin en 
:-q'8ıı eıı .k . 
ftt. den 1 tısadi buhran 

ı leni•l . 
~ \te eıı 7 emış olan en 
~ ltc,iıl!I ! haksız sefaleti 

b Ued'k ... " 
~k6 ı ten so 

llaı" illette ._ nra kuracağı ,,,,... "Oaı.. • 
"e d ~iı i . unıstleri ala-

" eıııiıti~ınk' teessüf etmiş 
...... t ı · de · dbad · . 
••te,. · a da, istikbalde 

ısteın k 
~ ez omünist-
1 lol 

tadır. ,, 
Fransa intihabatında sos

yalistlerin, komünistlerin bü
yük bir ekseriyet almaları, 
yani sollarm muvaffak olma· 
Jarı, iktidar mevkiine sosya· 
listlerin gelmeleri çok mü
him biı· hadisedir. 

Blum, Fransız efkirıumu
miyesin komünistlerden duy 

- Sonu 4 üncüde -

~ÖŞESI: 
~k ARASINDA ... ! 

'- Muharriri: Şark Filozofu HİDAYET KEŞFi ı' 
~~ -21-

~I' dert 2eçim darlığından 
~~hıı.ı •• ;n doğmakta~ir •• 
tii tırı, llir I .Kemeraltı ı - Öyle amma... Birader. 
~~ ıliıılerdeaı~ e~ı mennedil-, Şimdi hancılar ve dükkancı
"t,, lltun b n erı halka ara- lar sinek avlıyor, kiralar 
t\d' e dedi koylu münakaşa- yarıdan ziyade düştü. Hadi 

l(.' odalar aldı yö- bu birşey değil, menfaatı 
1Qai: umumiye namına buna kat· 

~' Ç0k )analım!.. Ya, Basmahaneden 
4~1 İdi iilzel old h Kemer istasyonuna kadar 
~. b~ '•ddedek' uya u!.. koca bir cadde de ve sokak 
~ ~ ır kanıy 1 galaba· aralarındaki araba damlarına 
ı...~ " •••tı onun manev- ve bunların yatsıdan sonra 
~... ~kle11ı •~tll han önle- neşrettikleri pis gübre koku-. 

' l\ıatlıalde er .. Çok şü- )arına ne diyelim? Bunda 
uk D.. b'. · ıger ıra: - Sonu 4 üncüde -

e ·Si 
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Sahih, Neıriyat Amiri ve 
Başmuharriri 

SIRRI SANLI 
İdarehane: İzmirde Birinci 

Beyler Sokağında 

(Halkın Sesi) Matbaasında 
Basılmıştır 

Geçmiyen yazı geri verilmez 

lngilizlerle ltalyanlar anlaşmak için müzakere yapıyorlar 
--------~---------------------~++++00 -

Necaşi, ita/yanın barbarca hareke 
tini dünyaya anlatacağım, diyor 
Musolini lngiltere dostluğunun 
başlamasını hararetle istiyor! 

Roma 2 (A.A) - İn~iJiz 
İtalyan münasibatı meselesi 
bay Mussolini ile zecri ted-
birlerin aleyhinde bulunan 
bir grubu temsil eden üç 
İngiliz mümessili arasında 
ydpılao müzakerelere zemin 
teşkil etmiştir. 

Bu Arablar avam ve lord· 
lar kamarası azansmdan elli 
kişiden mürekkebtir. Bu mü
messHlerden biri olan Lord 
Mansfield beyanatında Mus· 
soliniin İngiliz - İtalyan dost
luğunun yeniden tesis ettiğini 
görmeği son derece arzu et· 
mekte olduğunu ve İngiltere 
hükumetinin bu yolda bir 
hareketini beklemekte bulun
duğunu söylemiştir. Bay Mus
solini İtalya siyasetinin hiç 
bir veçhile Biritanya İmpara
torluğunun menfaatleri aley• 
hine· müteveccih olmadığını 
açıkca tekrar etmiştir. 

Londra 2 (A.A) - Oks
ford gemisinde beyanatta 
bulunan N eçaşi demitlir ki: 

- Avrupaya harb esna· 

Bravoo 
Çoban!. 
Çoban Finlan
diyalı hasmını 
14 dakikada 

yendi 
.. -

İstanbul 2 (Özel) - Ço
ban Mebmed Finlandiyanın 

meşhur güreşcisi Karbiyayı 
14 dakikada yenmiştir. Gü
reş baştan sona kadar çoban 
Mehmedin hakimiyeti altında 
geçmiştir:Çoçan on binlerce 
kiı tarafından alkıılandı. 

• 

sında neler olıp bittiğini öğ
retmek için geldim. Yirmi 
beş asırlık Habeş medeniye
tinin yirmi beş hafta içinde 
hem de pek barbarcasına 
tahrib edilmesinin doğru olıp 
olmadığını soracağım. 

İtalyanların çocuklara ve 
kadınlara karşı kullanmış ve 
yaln.z obuslarla bombalarla 
değil intişarlarına yarayan 
hususi cihazlarla atmış ol
dukJarı gazlardan bahsede-
ceğim. 

Eh büyük canilere bile 
kendilerini müdafaa etmek 
hakkı verilir. Şu halde eUi 
iki devletin takbih etmiş HOLIVUTTA BiR KISKANÇLIK ·FACIASI 
olduğu bir tecavüz kurbanı- ------------00 
nın biç olmazsa bu tecavu- Boksör bir artist hoks hocasını 
zün ne gibi ahval ve şerait 

altında yapılmış olduğunu tas• kıskandığı için rakibinin yüzü-
rih etmesi kadar tabii bir 
şey olamaz. nü maymuna çevirdi! •• ......... -

p · Holivudda Stüdıychrda dersi almağa başlamışlardır. 
anayır gazınosu 

- ufak roller alan Keti ve Genç ve güzel bayanlar, 
Kültürparkta fuvar pav- ' Morkin isminde biri kumral her boks dersinde bir çok 

yonların inşasına bugünlerde biri <Aa.l"-1.j.İn iki gene _kadın istifadeler temin etmİJler ve 
başlanacaktır. Her gün hum· vardır. Bu kadınlar daima aşağı yukarı iyı bırer boksor 

. malı faaliyetle çalışa Kültür- beraber flim çevirmektedir- olmuşlardır. Bundan iki ay 
park civarmdaki yolların in- ler. Bundan alta ay evvel evvel çevirdikle~i ~ir filimde 
şasına başlanmışhr. Burada boksa merak etmişler ve de. boks Y.apmış ar ır. 
yaptırılacak gazinonun 26 l meşhur bokser Dim Faili işin garıb tarafı bu ~adın~ 
bin liraya ibale edildiğini isminde geniş omuzlu div cüs- lar ikisi birden .. de~ cussesı 
yazmıştık: • seli birAmerikalıdan boks - Sonu 4 uncude -

0000000000000000000000000 oooooooooooooooooooooooaooooOOOOQOOOOOOODOO 

Dil~izleri dile getiren bir üfrükçü yakalandı 
------------------------~~•OO 

Tütsü yaptı, okudu ve za-
vallı kızın üstüne cullandı , . 

DÜn şehrimizde eşine en· 
der tesadüf edilir büyük bir 
kepazelik olmuştur. Hadise 
şudur: 

İkiçeşmelikte Camğöz so· 
kağanda oturan ve üfür ükçü 
lük yapan Mustafa çavuş 
isminde bir adam köylerde 
dolaşır ve buralarda üfürük~ 
cülük ve büyücülük yapar· 
mış! .. 

Camgöz sokağında oturan 
bu açık gÖ2, Kemalpaşanın 
Ahmetli köyünde Reşidenin 
kızı 22 yaşındaki dilsiz Ha
ticeyi dillendirmek vazife;sioi 
üstüne almıştır 

Evvelki gün ana kız lzmire 
gelerek Mustafa çavuşun 
Camgöz sokağındaki evine 
gelmişler ve bir gece misafir 
kalarak Haticenin dilini aç
mak için pazarlığa girişmiş,_ 

lerdir. Mustafa çavuşla Ra· 
şide arasında Haticenin dili
nin çözülmesi için 150 liraya 
mütaba~at Hasıl olmuş ve 
elli lirasını zavallı kadın sat
tığı arka parasından peşin 

vermiı mütebaki yüz lirayı 
- Arkası 4 nncnde -

-
HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

----------------0000 
Mekteb... Gene mekteb, 

gene m.ekteb... · 
lt"?JI amutayda bütçe müzakeresi esn~sın~a b!r. çok .. ha· 
IUJI kikatler öğreudik. Bilhassa maarıf butçesının muza-

keresinde rakamların belagatinden istifade ederek, mem!e· 
kette ilk mekteb tahsili çağında 1,856,0QO çocuk bulundugu, 
bu çocukların ancak üçte birinin okuyabildiğini bütün acisile 
hissettik ... 

Mevcud çocukların ancak üçte birinin okuyabilmesinin 
sebebi mektepsizlik ve hocasızlıktır. Bugün 13834 ilk mek
teb hocası vardır. Mekteb binaları aa ayni şekilde noksan
dır. ·Son birkaç sene içinde halkın okumaya ve okutmaya 
karşı büyük bir heves göstermesi, okuma çağındaki çocuk
larımızın artması ne kadar göğsümüzü kabartsa mevcud 
vatan yavrularıoın ancak üçte birinin tahsil ·görmeleri de 
bizi o kadar müteessir ediyor. Ancak inkılib hükümetinin 

memleketin bu en mühim ihtiyacım mutlak surette tatmin 
için tedbirler alacağma güvenimiz olduğu için biraz teselli 
buluyoruz. 

Halk mekteb istiyor, diyor ki: 
Mekteb, yine mekteb... Yine mekteb 1 • • 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
SQPWJS EAD&AZWS% ax:moa.ı 
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Beş ailenin . .. .. ' 
ıçyuzu . ... 

- 1'6 -
Kral ()Jdü, Yaşasın Kral ! J)edikleri Gibi 

Ben De, Hemen .İkinci Bayi Buldum! 
-11 - Yalnız, sana itimad ederek 

İnanılması güç. bir bildirdiğim bu sırrı kat'i su· 
h<idise ! rette unutmalısın ! Kibar ol

duğu kadar korkunç ve ah-
laksız olan bir fahişeden 
ku<tulduğum için çok mem
nunum f Yalnız bu eşyayı 

satmağa kalkışma.. Evin on 

( Halkıa Sut t 

Uguru denenmiş .. !!t:!!~ :rical var mıdır? 1 DÜNY AfJft 

y Unanisf an ricali arka ı lNeler olul'°' 
Erkeklere ekrıı~ 

arkaya neden öldüler?. . s~:~~:~~~~:.:~:~ 
· silitını Petresburga bildirme- işlerine Avrupada 

0
uol Yunanistanda belli başli 

ricalden dört kişinin biribiri 
arkası ölümü cidden hayrete 
layık görülmektedir. Bu ölü
lerin bir kast eseri ve Bur
jiya sistemi sayasinde oldu
ğunu söyleyenler olduğu gibi 
yeni kralın eski siyaset.adam
lari için ögurlu gelmediğini 
söyleyenler de çoktur. 

~~~~---.t.~..,_-.... _:1o.:;., . .il gw e mecbur kalmış ve ... en dan daha fazla ebl ~ ~ 
dır. Bu vaziyet az ,v-~ 

nihayet tekrar Paris sefiri fehhümleı in doğmasıo•;; 
tayin edilmiştir. olmaktadır. Anl~t~; .. 

Harp ifritinin mümessili vak'a bunlardan b;''ıı bit j 
olduğuna şüphe olmıyan bu Masachusett'e u • dıll r 
zatın Parise gelmesinden tasyona gece bir k• d•'' 
iki üç hafta sonra meşhur cu inmiş. Demiryol11° ·~ 
1870 Fransız - Alman harb zak bulunan bir köfefe,; 

Genç ve güzel kadının 
bay direktöre karşı son ko
zunu oynadığı muhakkaktı. 
Genç kadın, güzel ve genç 
sevgilisi avukata vermek 
üzere bizim ihtiyar ve sev
dalı direktörden mühim bir 

aylık konturatusu daha var- Bir insanın, uğur veya Bu adam, beş mühim siya-
dır. Sen gazetelere "kiralık uğursuzluğa sebeb olup ol· si vazife almış ve beşini de 

patlak vermiştir. istiyormuş. Oradaki. , 
dan bir araba isteoııf· 
mur: uıuof 

para, " Dıraboma ,, isticiye- mobilyalı bekar salonu,, diye mıyaçağını vakıa bilmiyoruz. harb takip etmiştir. Ve dik-
ceğine kat'i surette hükmet- bir ilan verirseniz, daha çok Fakat mevcudiyetleri böyle kata şayandır ki, nezdinde 

- Şimdi yoktur, b. 
demiş: Sabahı bekle)'IP 

tim. Genç kadın hiddetli ve istifade edersin. garip tesadüflerle geçen ta- memur olduğu devletlerin de 
karar vermiş görünerek bu -1 2- rihi şahsiyetler yok değildir. ,. mağlubiyetini mucip olmuş-

ile gitmeli. .. 0osif 
Kadın telaşla soyle J'. 
- Geceyi nerede g 1 

defada muvaffaak olacağını Bunlardan birisi, 19 uncu .., tur. Yalnız Paristeki ilk ceğim, 
umuyordu. Yeni bir bay daha asırda Çarlık Rusyasının vazifesinde Fransa magw lup yat. 

Yat• istasyonda 

bulJum muhtelif memleketlerde se- Geçenlerde ölen i' 
Fakat, bay direktör birden f ÇALDARIS düşmuş, İspanya galip gel- Memur .

1 
.. 

irliğini yapmış olan Baron d Jl '' f 
vaziyetini değiştirdi: Bay direktörün nasahatini Fon Verterdı"r. f. 1. d b miştir. Danimarkada iken - Kolayı. var e .. d• se ır ıği ir; u diplomat bu· .... 

- Ban öyle geliyor ki, yerinde buldum Ertesi gün d d p Purusyalılar Danimakarlıları, tasyon şefinin koynu Bu adam sanki gittiği ye- ra a a urusya-Danimarka ~" 
sana şimdiye kadar hak et- gazetelere şu iJanı verdim: re harb ifritini de beraber harbinin şahidi olmuştur. Petresporuğda iken müttefik rin... 1ııs"" 
tiklerinden çok fazla şeyler " .... caddesinde ... • sürükleyip götürmüştür. Baron Fon Vertera bun- devletler Rusyayı, Viyanada Kadın fena hha~~e diYe ~ 
verdim, fedakarlıklar yaptım. numaralı konfori yerinde mo- k p A - Küstah erı oo"' Baron Fon Verterin ilk dan sonra Sen Ptresburg'da i en urusya- vusturyayı, w b · k. ıl ~ 

(,en;Jiğin ve güzelHğio için bir bilyah lüks bir garsoniye ki- sefareti Pariste başlamıştır. hariciye işlerinden birisi ve- Pariste ikinci sefaretinde gırmış,? eBnı ımnaınuslıJ 
başkasının benim verdikleri- ı k A ı yorsun en ra 1 tır. Y ığı 50 liradır. Fakat Parise gelerek vazife- rilmiş, bu defa da malum iken Purusya Fransayı mağlup k d 
min onda birini vereceg· ini G- k · 1 ı d a ınım. 

orme ısteyen er öğ e en ye başladığından az zaman Kırım seferi ilan edilmiştir. etmiştir. Memur gülmüş . jıtl 
sanıyorum. Bundan sonra, sonra 7-5 de müracaat ede- sonra Fransız - İspanyanın Dördüncü vazifesi olan Yunan kralını bu diploma· - Kızmayın deın1t1111 ., 

sana verilecek bir şey kal- bilirler.,, harbi ilan edilmiştir. Viyana sefirliğinde de Avus- ta benzetenler bulunmakta- yon şefi de 11aınU9 
madı; sana hiç bir şey vere- Gazetenin ilanı heman ne- İkinci sefirliği Danimarka turya - Prusya harbinin taf- dirlar. kadındır! 
mem artık! Eğer bu [vaziyet tice verdi. Ertesi gün ---------- Berlinde kaÇ 
işine gelmiyorsa... Mesele 60 - 62 yaşlarında kibar ve Belgrad ~ 100 bin dekar 1 Eli ayağı bağlı ? 
yoktur. Heman ayrılabiliriz halinden yabancı oldug·u an· G Sokak var ·~•ef.. 

b ı kt f zl örüşn1esinin içyüzü ~1ahsul nıahvoldu Boynunda ·ras Cesed 8 ı· ·· · ti ge111t"::ı ve u ayrı 1 an en a a )aşılan bir zat müracaat etti. • er ın sur a e el il P" 
zarar görec~k sensin! Sofya - Buraya Bel- Sofya - Evvelki gün. dü- Sofya Evvelki gün ve büyüyen şehirler e~~ 
A'I d b hl k. Bu zatın uzun seneler graddan telefonlandığına gö- şen yağmurları tekip eden Filibenin Pazarcıkyulu civa- d. 150 el ~tıi' ı en e u gayrı a i ı Amerika ve İngilterede mü- ır. sene evv ıM> . 
kardan kurtulmuş olacaktır! re Polonyanın dışbakanı ile çeviz kadar büyük dolu rında Mariça nehrinde eli yanın payitahtınd~. b .. ; 
D d him bir vazife ile yaşamış Yugoslavya başbakanının it- Bulgaristanın muhtelif yerle- ayağı bag· h boynunda on beş k b uD .. ·.ti e i. 1 insan var en ug 1 .... lf .... zengin biri olduğunu anla- tihaz ellikleri kararlar ara- rinde 100 bin dekar mahsul kilogramlık bir taş asılı o - çı,.. ... Lil 

Bay direktörün bu agv ır h ld b d b l tar dörtmilyona il" makta güçlük çenmedim. ıınnda bir de uluslar sosye- ile beraber bağlar, meyv2 ôuğu a e ir cese u un· oll d' 
.:ö2Jeriac kcr~ı geo\: kızın B t . . k tesinin islihının istenmesi ve agw açları bostanlar mahvol- muştur. Cesed henüz teşhis Belediye yaptığı .! ill jçİll 1 
fevkalade bir hiddet ve asa· u za ' garsonıye yı ço b k J k k f d 0 l · t• B · t• planda yalnız BerhD _...fcd mükemmel buldu: u arar arın üçü itila ve muşlardır. Bu meyanda tü· e ı ememış ır. u cınaye ı k :ı.uı ..... 
biyet gösterecegini sanıyor- balkan ittifakı gurublarının tün mahsulünden dehi hasa- irtikab edenler malum değ!!_dir. tamam 8000 so 8 5 . tit· 
dum: Fakat bu " kibar ve - Burada bu kadar kolay- da kabul etmesi için Belgrad ra uğrayan miktarı büyüktür. olduğunu tesbit etJJJ'r'ıı 

. ve asil ailenin namuslu kızı,, hkla arzuma uyğun bir daire hükumetinin euerji göster- ı Satılık ev l\loda J)oktO dO'( 

çok pişkin bir andız orus- bulacağımı sanmıyordum. Bu- mesi de görüşülmüştür. Pazartesi günü açılacak ve İzmir Memduhiye mahalle- Tıb doktoru, hukuk i~' 
pusu gibi: rasını kiralayorum. Yalnız Ok ) •1 • sergi bir hafta devam ede- si Hacıali caddesi 337-8 ha· d ktotll• d'P 

bana bir de oda hizmetçisi u sergı erı cektir. ne satılıktır. toru, edebiyat o d .,e , 
- Deyos hayvan ! Dedı! tisat doktoru olur •• ~! 
Ayni zamanda da sür'atle lazım. Sizin bu gibi işlerde Şehrimiz İlkokullarının bir Her okul kendi çeyresi Taliplerin Balıkhanede 1 asıo··· "' 

· • b l d maharet ve teçrübeniz oldu- sene zarfındaki çalışmalarını için bir sergi merkezi ya- mutemet katibine müracaat- moda doktoru 
0 .ııı "t6t3 

.J gıtmege aş a ı. nada üniversitesi re bı't ,,. 
B k . . ğunu anlırorum. Buraya gel- gösterir sergiler önümüzdeki yılmıştır. ları. 6-1 

en, görünmeme ıçın, böyle düşünmüş ve ... ·,•· ,., 
k d k d k ld diğim zamanlar hizmetimde ' et ... ' ,.,, 

a ının ar asın an çe i im, •••••••••••••••• .. •• .... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• da kürsüsü ihdas
1 

beYe ~ti~ 
mutbakta genç kadının bulunmak üzere bana bir de ı G c y: ı Bu kürsüde t~ ~ ,,tir~ 
gitmesini bekledim! Biraz oda hizmetçisi bulmanızı rica ıi ÖZÜMÜZE ARPAN AZILAR ıı da ve moda tarıb!' ill~J 
sonra sokak kapısı " Pat ! ,, ederim. Dedi. sahalarda zevklerırı ,ıe~. 

diye çarpılarak kapandı. Ben, Herif, beni kırk yıllık ka- • ' ı okutuluyor. Bu derd• d' ........................................ 0 ................................... . 

tekrar meydana çıkmak za- şarlanmış muhabbet dellalı Dillenen adam\ gümüşü almış .. Haydi hayır- sıl patlamada~ durabilmiş? imtihan verenler ··ıno . ~-
manınıo geldiğine hükmettim. sanmıştı. Fakat ne zararı lısı... Cevap verdım: toru oluyorlar. . ;ı Jıl / 

Salona geldiğim v!\kit, bay vardı? Ben havadan ayda (]I zmirde bir adamın on Ne mes'ut adammış; on - Kadın değil de ondan! şimdi siz diyeceks•:deol ..d 

direktörü ayakta, gitmeğe 50 lira kira alacektım ve... yedi yıl evvel dili yedi yıl pot kırmadan çam Dillenmek fena şey değil, derslere devam r· )'1~1~ 
hazır buldum. Beni görün~e. Neden bu oda hizmetçiliğini tutulmuşmuş.. Geçenlerde devirmeden yaşamış! fakat dile düşmek fena şeyi çoğu genç kızlardı k •1 ıl 

- Geldiğine iyi ettin ! de yaparak yeniden birçok bir ağacın altına yatıp uyu· On yedi yıl kendisi kös Hitabete meraklı olanlare moda doktoru olına et1'~~lıl 
Dedi. Çünkü bu eve artık para kazanmak, sırlar öğren- muş, uyanınca bakmış ki dinledi, bakalı.n başkalarına tavsiye ederim: O ağacın yenlerin çoğu genÇ 11 6', 
bir daha ayak basacak de-

0

mek fırsantlarını kaybetmeli? dili çözülmüş konuşuyor... ne dinletecek? altında bir lcerecik olsun miş dersleri kızlarda 01' p 
ğilim. Bu evin bütün eşya· Diye döşündüm. Söz gümüşse, sükut altın- Sordular: uyusunlar. iSMET dikkath dinliyorlar, \ •... 
sını da sana bağışlıyorum. ( Arkası var ) dır .. derler; altını bırakmış -- Yahu on yedi yıl na· (Son Posta) ha fazla çalışıyoriarıll ;· 
------------~~----------------------___; __ ...;_ __________________ _:_ __ ~--~--~_:._~_:_------------------------------------------,ktıt~ 

R 
· M • l kine üzerinde asılı olan elek- nihayet işte haftada iki lira- Boğazimı nerede kazanacak· ların sonu ne olaca / 

esml~ ışan ısı tirik lambaları daima yanar - ya nüşen küçücek gelirimle tım? yorsunuz? debil~ 
bu daktilo odasından şimdi yalnız kalmıştım. İş aramak Şüdhesiz ki bir işçi kız Tabii kapı dışarı :;ıe'"~ 

Muharriri: BERTA BUCK Mütercimi AKIL KUYUNCU 

-2-
makinedir ki, bu dairede, 
erkek, kadın, bir makine 
olamıyan kimsenin duramı
yacağı tabiidir. 

Mis Ro~inson : 
- Sanırmısınız ki patron 

bizim hatta kadm mı, erkek mi 
olduğunuzun farkındadır. 

Ben sanmam, bahsederim ki 
o.... Benim de; heyhat, biz
zat endamımı göstermek 
mecburiyetinde olduğum pat
ronun odasına geçmek üzere 
olan Mister Dundonald'ın 

tırmalayıcı İskoçya şivesi sö
zünü kesit: 

- İş vaktında konuşulmaz. 
Odamızı, yalnız dört dak

tilonun makine takırtılariyla 
bozulan bir ölüm sükutu 
kapladı. Maamafih ben pek 
iyi biliyorum ki, öğle zama
nına kadar yaptığım işlerin 
hiçbiri pek iyi değildi. 

Le ad en hali Street 'in bü
yiik binalarının en mühey· 
keline nazır olan, bu karan
lık, - o karanlık ki l\er ma-

uzaklaşıyor; Lu alışılmış sesi, için geçirdiğim hafta arca olmak değerinde değildim. Ya başka yapa 
yağmur, toz ve çerçöp koku- yorgunluklardan sonra işte Bu yazıhanede geçirdiğim ne var ? 

. 1•"' su içinde teneffüs etmekte Villam Vaters ve Son fir- şu üç gün bunu bana pek Hiç! 
· ıert ,. 

olduğumu bilmekten; dışarı- masmın, bu Yakın Doğu açık olarak öğretti. 
daki şehir uğultusunu, içeri- vapur işletme acentesi yazı Dairemiz şefi Mister Dun-
deki delirtici " Klika klink ! hanesinde bir yer bulmuş- donald'ın defalarca söylediği 
Prrrrmg ! ,, leri işitmekten tum. Maaşım haftada yirmi hep bu değilmidi ? 
kalıyordum. Okadar kendi beş şilin. Şimdi, görünüşe - Usulünüz kıt Mis Traut; 
düşüncelerim içine gömül- bakılırsa, hatta bunu da kay- toplamağa istidadmız az. 
mµştüm. betmek üzere miydim? E, Bir genç bayan olmak itiba-

Acı acı durumumu düşü- o halde ben ne yapacaktım? rile epeyce zekanız var. Fa· 
nüyordum. Macani Mansior'un zavallı kat size güvenmek isteyince 

Burada, bu koskoca Lond- obliğasiyonlarından olan ge- ne oluyor. Öyle gülünç yan· 
ra içinde ben, sevinçle um- )irimin öteki yarısında nasıl lışlı ~ lar yapıyorsunuz ki ame-
duğum ve bana tatlı bir barcıya bilirdim? Amma ne le ilk mektebinin en bece-
" kimseye bağlı olmamak kadar ucuz olsa, yemekleri- riksiz talebe~i bile yapmaz. 
doygusu ,, getirecek bir iş mi, gündelik glyeceklermi Aem bunu size . kaç keredir 
aramak esnasında harcı yarak ödemek için ne yapacaktım? söyledikten sonra bütün bun-

• 

Ne moda resıJJJ 1,, -f 
bilirim, ne mecınu• 5,~o'-· 
kale yazabiliıİıJI· ısti - J' 

k k H ır" bU5 , d 
çı ma ... ay , . bl' .ıııt• 

b·ı bJÇ •• P"'. 
samerelerede ı. e oıell'ı~t 
bir rol ezberlıye f 1' 
Çocukları severiıD·~ i•t,r·, 
bunun içinde diplo~ ıt'~ 
Montessori usul.iiPu ,j•-'_,· 
bir dükkanda, bır 111

111elı~.A; 
çalışmak için bu ye oıdol"° 
rektiği kadar, uıuıı 
tahmin etmiyoruJJJ· ,,r) 

( Ark•91 
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~~eş'eni·. içenler bilirler 
~i sur~~ hayatınızın zevkini. sıhhatınızın 
{ \iJt te korunmasını temin edecek ancal< 

~~ltıİel, kabadavı ve Billur 
arıdır. 

))· 
~'.~ d•k~p~onıalı · Sünnetçi Ali 
~·~ef· •ened c~d~nbcri sünnetçilikle iş~iğal etmekte bulu
~~lı~d 1 Aliy~n erı de İzmirce tanınmış diplomalı sünnetçi 

~llt' 91 llu arayanlar Kemeraltı ikinci Beyler sokağı 
· tnarala Selamet oteline müracaat etmeleri rica 

kahveci 
-VE 

Gazinociı-
ıarın ihtiyaçları 
olan sandalyaları 

, ...,,..,,...,,.. ._._ Taşçılarda 21 No. 

· Sandalya 
Yapımevinde çok ' 
~hven fiatle satıı:-

~t k 
S>ttakcntenıa tadır. _ _ _: _ _ _ _ _ _ 

atış yapıldığı gibi!sipariş kabul edilir 

• 

3 Haziran 

Leke, çil, buruşuk, kırışık brakmaz yüzü bütün gençlik 
zarafetiyle sıhhi ve fenni ş-ekilde korur, besler 

• M. epo eczanesı 

• Ze g· • 
ışesı 

l\irk Hava Kurunnı 

İ. Na On 

SADIK 

TERZİ 

Mehmet Zeki 
l{emcraltında Hüki.in1et karş .. sında 

EEE~E~~~~~~~~felii~~~~~Mlit;lSS 
ro a 
E TAYYARE. . TELEFON ~ 
~ • 3151 r!2 
E Bu hafta mevs~min çok beğenilen iki büyük filmi ~ 
~ ~ 
r!l Kaçak S vdalı ar m 
~ ROBERT .MONTGOMERY ve MAGDA EV ANS'in E 
~~beraber çevirdikleri tamamen Fransızca sözlü bir şaheser ~ 

: Viy na Geceleri m 
Viyananm dillere destan olan eğlene musiki hayatı m 

ve en son valsleri irae eden geniş mevzulu ~ 
büyük .musiki ve eğlence filmi ~ 

1 
Ayrıca: MıKI MAVZ (canlı karıkatörler) ~ 

~ Fiyatla r I.\ 20, ;30 kuru tur ~ 
' t*l w SEANSLAR GJ 
~ Her gün 16 19 30 Viyana geceleri. 17 40 21 15 fa 
~ Kaçak sevdahlar Cumartesi ve pazar 14 de Kaçak sev- E 
~ dalılarJa başlar • E 
ri~fi~~~ri~i~~~ ·~8~~r!l~ms 



Sahife 4 

İlk okullarımız ____ .. ,,___-
Altı Haziranda ders
lere nihayet verecek 

6 Haziran Cumartesi gü
nü İlk okulların derslerine 
nihayet verilecek ve sekiz 
Haziranda da son sınıfların 
yoklamalarına başlanacaktır. 

Çocuk Esirgeme 
Kurumu 

Bu hayırlı müessesemizde 
Mayıs ayı içinde dispanserin 
de (363) hasta mühtaç ço
cuk muayene ve tedavi edi
lerek ilaçları parasız veril
miştir· On ikiz çocuğa (150) 
kilo süt vermek surerile bes
lenilmiştir. 

Muhtelif ilk okul kitaphk
larına konulmak üzere (114) 
kitap hediye edilmiştir. 

Yoksul ve muhtaç bebe~
Jere 40 kilo nişasta 12 kilo 
şeker dağıtılmıştır. 

Çocuk Dsirge~ e kurumu 
yurd sever yavrularına yap
tığı bu hayırlı hizmetlerden 
dolayı dan ve yürekten kut
lularız. 

Kunıar 
Malderesi mezarlığında 

İzmirli Mustafa oğlu Ali ile 
Ömer oğlu Mehmed zar ile 
kumar oynamaktalar iken 
zabıtaca suç üstü yakalan
mışlardı. 

Dövn1üşler 
Yeni müzayede bedeste-

ninde Musevi milletinden 
ütçü Yako oğlu Hayım 

süt satm"'kta iken bağırdı· 
ğından muğber olan seyyar 
koltukçulardan Kadri oğlu 

Mehmet Zari ve Hüseyin 
oğlu Ali Haydar tarafların· 
dan yüzüne vurmak suretile 
dövüldüğünü iddia eyledi
ğioden Hayda ·, Mehmet Za
ri yakalanmışlardır. 

Kemer pazarı 
islah edilmiştir 

Öteden beri pislik ve pe
rişanlığı ile her kezin gözü
ne batan Kemer pazarı bu 
defa ikinci mıntaka amiri 
bay Hilminin mütemadi 
himmet ve gayretile ıslah 
edilmiş, temiz ve sıhhi bir 
hale sokulmuştur. 

Bu gayretli memurun di
ğerlerine de örnek olmasını 
temenr.i ederiz. 

Bu tasarruf 
devrinde •.• 
Şemsi Hakikat ucuzluk 

sergisi muhterem müşterile

rinin buhranlı zamanlarda faz
la masraf etmemelerini dü

şünerek bir şahsın ve bir 
evin mübrem ihtiyaçlarını dü· 

şünerek daima yeni yeni çeşitlre 
getirmekte olduğu gibi eşi 
görülmemiş ucuz fiatlerl~ de 
satmaktadır. 

Bu ucuzlukta ve muhayyer 
satışlarda aldanmak korkusu 
hatıra bile gelmiyeceğinden 
geçirmekte olduğumuz bu 
tasarruf devrinde ihtiyaçla
rınızı daima Ucuzluk Sergi
sinden alırsanız buhranın 
acısını duymamış olursunuz. 

Şuşin~'in Esrarenıriz Seyahati .. 
Almanya endişede ... Viya 
nada anlaşmamazlık var 

Roma 2 (A.A) - Salcihi
yattar bir menbadan söyle
nildiğine göre bay Şuşing 
geçen sene olduğu gibi ltal· 
yan şehirlerinden birinde 
istirahat etmek üzere İtalya
ya hareket etmiştir. Başba
kan Şuşnig ile Mussolinin 
sağ kolu olan Suvreh ara
sında bir mülakat yapılacağı 
tahmin olunmaktadır. Bunun-

: mektedir. 

la beraber lbay Şuşnig ile 
bay Suvreh veyahud da Mus
solini arasında vuku bulacak 
bir görüşme hakkında şimdi
ye kadar hiç bir karar ve
rilmemiş olduğu tahmin olun
maktadır. 

İstanbul 2 (Özel) - Avus· 
turya başvekili Şuşnig'in İtal
ya seyahatı hala esrarengiz 
bir mahiyetini muhafaza et-

Şuşnig'in Romaya hareke
tinden evvel mühim bir ka· 
bine içtimaı aktedilmesi me· 
selesinin ehemmiyetini bir 
kat daha artırmaktedır. 

Şuşnig Viyanadan Vene· 
diğe kadar şimendiferle gel
miş, orada emrine amade 
bulunan bir tayyareye bine
rek meçhul bir istikamete 
doğru hareket etmiştir. 

İstanbul 2 ( Özel) - Al
man gazeteleri Şusnigin ani 
seyahatine çok büyük bir 
ehemmiyet atfetmekte ve 
resmi sebeb olarak ortaya 
ortaya atılan Şuşnigin has
talığı sebebinin doğru olma
madığını ileri sürmektedirler. 

Viyana 2 (A.A) - Başba
kan Şuşnig dün akşam ansı-

zın ekespresle Romaya hare
ket etmiştir. Bay Şuşnig bay 
Mussolini ile bir görüşme 
yapacağı muhakkaktır. Baş· 
bakanın seyahatı burada 
büyük bir heyecan uyandır
mıştır. 

Bu hususta bir çok fikirler 
yürütülmektedir. 

Küçük antantın bir teşeb
büsünden korkulduğundan 
bu seyahatin mecburi asker-

lik karariyle alakadar olduğu 
tahmin olunmaktadır. Bundan 
başka bay Şuşnig ile Hein
vehrler arasındeki anlaşma

mazlık devam etmekte oldu
ğundan iç siyasaya aid bazı 
sebebler de Ueri!sürülmekte-
dir. "' 

Heinvehrler mukavemet-
leri şiddetlendirmek istiyor 
gibi görünmektedir. 

---~~---~~----------------.. oo .. ---~~~---------~~~~ 
Boğazlar işiııde Bul~arların cevabı 

------------------------~---~~---~oo .. oo--------------------~---------------~ 

Köse lvanof, Türk Bulgar 
dostluğundan ,b.ahsediyor 

Sofya (Özel} - Türk - Bul
gar münasebetlerinden bah· 
seden başbakan Köseivanof 
demiştir ki : 

- "Bu münasebetlerin 
· mümeyyiz vasfı olarak yıl
lardan beri iki memleketi 
birbirine bağhyan dostluk 

paktı zihniyeti içinde iki 
memleket arasında ilgilerin 

gittikçe daha ·ziyade dostane 
inkişafı gösterilebilir. Boğaz

lar rejiminin tadili hakkında
ki Türk talebine verdiğimiz 
cevabın tarzı cenubi şarkı 
komşumuzun hükumeti ve 
efkarı umumiyesi tarafından 

yüksek bir tarzda takdir 
olunmuştur. Bunun içindir ki 
lstanbulda çıkan bir gazete 

vasıtasıyle yapılan Bulgar 
dilşmanlığı yapmak teşebbüs-

leri diğer Türk matbuatında 
makes bulamamıştır. Bazı 
Türk mahafili tarafından 

mazimizin bazı tarihi yıldö- · 
nümlerinin kutlanmasına 

mübalegalı manalar atfedil· 
miş bultnması da bizi inti
hap ettiğimiz yoldan iki 
memleket arasında. karşılık
lı dost münasebetlerinin in· 
kişafının kuvvetlendirilmesi 
yolunda inhiraf ettiremez. 

Bir Talebe Hocasının 
Taşladı! •• 

Evini 

İştanbul 2 (Özel) - Sınıfta kalan bir İlkmekteb talebesi 
mualli Safinazın evini taşlamıştır. 

Kazım Dirik Ankarada 
İstanbul 2 (Özel) - Kazıın Dirik Trakyanın imar işleri 

için Ankaraya gitmiştir. 

Adın Müddeiumumisi Öldü 
Aydı~ 2 (Özel) - Genç ve değerli Müddeiumnmis me· 

nejit'den kurtulamıyarak ölmüştür. 

Tehdid mektubu ~davası 
Deri tüccarı Davi Sidiye tehdid mektubu göndererek pa· 

ra koparmak isteyen Hayreddinin muhakemesine devam 
edilmiştir. 

Hayreddin, Davi Sidi hadisesile hiç bir alakası olmadığını 
hadise günü sarhoş 'bulunduğunu, tesadüfen Davinin mağa
zası önünden geçtiğini söylemiştir. 

Sun 'i kauçuktan 
otoınobil lastiği 

yapılıyor 
Moskova - Yaroslav Las

tik fabrikası, geniş mikyasta, 
sun'i kauçuktan otomobil 

lastiği imaline başlamıştır. 
Bu lastiklerin terkibine yüz-

Şair Yahva Kenıal 
.J 

Güzide şairimiz Tekirdağ 
saylavı Yahya Kemal An
karadan şehrimize gelmiştir. 

,,..., ........... _.....,_. ............... ....-...... ... """"""' 

de yetmiş beş nisbetinde 
sun'i kauçuk konulmaktadır. 

Dış lastiklerde yüzde yüz 
nisbetinde sun'i kauçuk isti
mali kabil olacaktır. 

ı . 

Boğaz Konıisyonuna 

Rusva Nanuna Lit-., 
vinof Gidiyor 

Moskova 2 (A.A) - Diş 

işleri komiser muavini Kres· 

tinski Boğazlar rejimi mes

elesini tetkik edecek olan 

Motro konferansına Sovyet 

Rusyanın iştiraki zımnında 

Türkiye Hariciye Vekili tara

f mdan vakı davet üzerine 

Sovyet Rusyenin mezkur 

konferansta Litvinof tarafın

dan temsil edileceğini bild r
miştir. 

KIS 
Bu sene pek 

müthiş 
olacakmış ! .. 
Bir Fransız heyetişinası 

önümüzdeki kışın pek müt
hiş o1acağını şimdiden iddia 
etmektedir. · Önümüzdeki 
sene kış gelir hükmünü Av
rupada kutuplardaki kadar 
yaman soğuklar olacak ve 
bu müthiş kış tam 25 gün 
sürecekmış.. Biz İzmirliler 
bu işten o kadar korkumuz 
yoktur ~ama.. şimdiden ha· 
zırlanmaktan başka çare 
yok galiba! .. 

Pamuk ekimi 
Sovyetler birliğinde bu 

yıl pamuk ekimi geçen yıla 
nisbetle çok daha çabuk 
bitmektedir. 5 mayıs tari
hinde 1 milyon 981 bin hek
tar arazide ekim faaliyeti 
bitirilmiştir. Bu miktar, pla
nın yüzde 94 ünü teşkil ey· 
lemekte ve geçen yıla nis-

Blum diyor ki 
- Baştarafı 1 incide -
duğu endişeye yukarıdaki 
sözlerile bir cevap ve bir 
teminat vermektedir. 

Diğer taraftan M
0

• Heriyo 
da bir makale yazarak yeni 
hükümetin ilk vazifesinin 
İngiltere ile yakınlaşmak 
olduğunu hatırlatmıştır. 

Yeni Fransız kabinesi, 
Avrupanın şu en karışık 
devrinin bütün mes'uliyet· 
lerini omuzlarına yüklenerek . 
iş başına gelmektedir. Onun 
Blum'un takip edeceği riya
set sade Fransayı değil, bü
tün dünyayı yakından ala
kadar etmektedir. 

Sosyaltst kongresinin 
kararı! 

Paris 2 (A.A) - Sosyalist 
kongresi [dün ittifakla bir 
takrir kabul etmiştir. Bu 
takrirde partinin kendi aki
delerinden hiç birini terket
miyeceği beyan edilmekte 
ve sosyali•t programımı tat
bik etmesi için Leon Buluma 
itimad tbeyan olunmaktadır. 
Bu program bilhassa şu ~mad
deleri ihtiva etmektedir. 

Faşizm ile alakayı kesmek, 
umumi hürriyetleri müdafaa 
etmek, Kapitalizm oliğarşi
sine karşı mücadelede bu· 
lun:nak, iş meselesi liçin bir 
hal sureti bulmak, idarede 
reform yapmak ve nihayet 
Fransayı sulh taraftarı mil· 
Jetlerin başına geçirecek bir 
siyaset takib eylemek. 

---'!l'!lı:.---

Üfürükçü 
Yakalandı 

-Baştarafı 1 incide-

da Hatice konuşmağa başla
dığı vakit vereceğini teah· 
hüt etmiştir. 

Mustafa çavuş hasta kızı 
alt kat odalarından birine 
götürmüş, ateş yakmış, tüt
süyü ve kitapları hazırlamış 

ve okumağa başlamıştır. A
radan epey zamanın geçmic: 
olmasından şüphelenen Hati
cenin annesi Raşide, Musta
fa çavuşun karısı Şerife ve 
kızı Adile tavan arasından 
Mustafa çavuşun hastayı r. a
sıl okuduğunu gözetlemeğe 
başlamışlar birde ne görsün
ler Mustafa çavuş zavallı 

hasta kızın üzerine kudur
muşçasına saldmyo, kız ken
dis.ini müdafaaya çalışıyor. 

Bu çirkin vaziyeti gören 
kadınlar feryada başlamışlar
dır. 

Mustafa çavuş kadınların 

feryadından korkarak taban
casını alıp atına atlamış ve 
kaçmağa başlamıştır Azılı 
ihtiyar Çukurçeşme civarında 
atiyle ve silahile yakalan
mıştır. 

Üfürükçü Adliyeye veril
miştir. 

•• 
Uç bin metrede 

Buğday 

Filozofun 
Köşesi 
- Baş tarafı 1 incide ,-"" 

. bt"' 
hem menfaati amme ve JeJİ 
de sıhhati umumiye ınese are 
var. Bunlara neden bir ç 
bulunmıyor ? 

Diğer biri de : far! 
Evet, evet ! Daha~ı de~İ 

Ya o pazar mahaUerıJl ,e 
açıkta satılan zayıf etler ,e 
karmakarışık hububat d• 
mahlut yeğlar!... Buol•~' rd• 
görmiyorlar mı? Bun :if 
sıhhat ve menfaat uıııu 
yok mu?.. oı•o 

Daha bu ve buna pıU 
birçok dedi kodular!.. . · ·~· 

Filhakika bu sözleriı> d~~· 
de haklı şeylerde yok ısse'' 
Fakat bunların hey'et 1,gı' muası: Hep geçim datuıııi 

· uıss dır!.. Daha doğrusu ~·· 
harbtan mütevali ve bU yt' 
dar felaketlerden sonr• ,oııı 
kamıza yapışan bubt 

sayıklamalarıdır. d•' 
Esnafın ihtikarına OleY pi' 

vermemek için belediye bd 
zar mahalleri yaptı. \'j~eri
pazar mahallerinde ıŞÇ c,ıJı~ 
bir haftalık levazımını ;

0
1,f' 

temin etmesi için bu ,.ret 
lığı gösterdi, fakat paı b'~ 
lar: Ma~şuş ve mahlufll 

1
,r 

anlamıyor diye TuraP 011,r 
ile tereyağını karıştır ·re)' 
Keza hububata ve 581 o~ 

ucııı . 
katkı koydular ve . eıOr 
sun diye hayvanların yı)'rl•'~ 
yecekleri şeyleri paı:_,ı•~ 
sürükleyib getirdiler .. B 
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görmiyoruz değiliz. '\/ e e ptı~' t 

ların da alabildiğine r b~· tlt 
ları hile ve ihtikarı k:sile~ ~~ 
miyor ve bunlara ~Iİ~ 

. l 1 . . deS" e ceza arı şıtmıyor J(t~ ıı, 

Keza Basmahaneden dde~~ I~ 
re kadar açılacak ca ııobo' lıl 
ortasında yıkılan bİof E 

ve ankaz halinde .,,b' 
k' .. ( lar.. Ve civarında 1 ~e, y~ 

damları da ve bunlar•" g6( ik· 
'ki . . k kuıarı ..ıı' ı 

rettı erı pıs 0 ııl'P' b 
.. . .t . ve B ~ muyor, ışı mıyor .Lı b"' 

d v ·ı· ıd~ ij yor, egı ız.. . ) .1. " d'" ıJO ·., l't Evvelce söyle ıg gef1 ~ 
bunlar hep bütçe . 1~,esi~ h
darhğının birer netı ııı'tl t ~~ 
Herşey yavaş yavaŞ .. oıe~111 ı.. 

d v yürU fe' •11 
ga eye ogru . de e ·~ le 
eski ve yeni fzJJJır ,e ~1 

t6 
vererek ilerilemekteı ~)·i'1{ 

b. k' d . stı fi~ ta ı es ı evrı? bir, 1ı 
eskisi de yeni~ı de b"~~ 
çekmektedir. işte 

bundan ibarettir. ·ıoıofdi 
Şark fı t<e1 

HIDAV~1~ 
AJ~t~ 

Hollivot 
• Facıs / 
·ııdde l 

Baştarafı 1 1 bo' 
k k bo1'S .t 

er e azmanı dıt• ,,r 
rına aşık olmuşlar .. ~ 

·Bu aşk bilh355~ş <'~, 
yi çileden çıkar'° r'~"'l ~ 
isterik genç kadıllife ~ 

• plel1 I maymuna . çevır ~f 

vermiştir. bO~s e fi 
Gede bir gün 1' ., J /, 

sızleri yaparlar e gaı.j~ 
Mokova - Yüksek Pamir Morkinin suratın~• e fı 

yaylasında Horoga civarında zma, sedef dişlerı:-rııı.~'Jf 
deniz sathından üç bin met- bir yumruk saf lı- b1~,~ 
re yükseklikte bu yıl ilk de· Arkasından bir d~itJ ~O 
fa olarak buğday ekilecek- ha ... Zavellı Mor .. şt1Joş~i, 
tir. Bu yıl tecrübe mahiye- bir halde yere dll ~ef ,1 
tinde yapılan ekim iyi; neti- M k' · di se ,,,,ı . ar ın şun 1''"': e 
ce verirse, gelecek yıllar d" k" l .. baygıı> j~ı1 ~ u u muş, . d ., ı ef 
ekim ameliyesi çok geniş bir kalozlaşmış, ;yı ~eti 1,l 
saha üzerinde yapılacttkhr, ponlaşmıştır... ıc-~ 
b';tle'" 30Ö "bin"'

0 

h~-kt~r .. bi; azmanı bosörÜPe 

fazlalık göstermektedir. tur!.. ~~ 
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