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• münstof şehrinde 
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yük bir infilak ol
muş 8 amele öl
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Bugün büyük inkılapçı 
ve Maarifçi Vasıf Çinar'ı 
1

- 40ybettigw imiz günün yıldö· .. _ 
. - -----

lesinden itibaren yurd uğ-
runda çalışmanın en büyük 
örneğini veren, etrafına 

mertlik telkin edn, politi
kanın en yüksek merhale
sine çıkmasına rağmen 
aima muallimliği ile iftihar 
eden Vasıf Çinar'ın çok 

genç yaşta aramızdan 

ayrılışının acısını hali ayni 
hararetle duyuyoruz. Bu
günkü nesil de yarınki 
nesil de ayni acıyı yine bu 

elR NAMUSSUZLUK Ki 

Eşine ender 
tesadüf edilir 
Karısı sa vesinde onun 
venenıiy~ceği hiç bir 
· nıüşkül yokmuş .. 

Kıtır kıtır ke
silecek koca!. 

Napolide büyük bir namus
suzluk olmuştur. Cisviyani 
isminde bir İtalyan delikan
lısı v~rd1r. Bu delikanlı tam 
mal\asile ablaksızhğm en 
yüksek rekoruna ermiş ~ir 
ğençtir. Sabah akşa~ sar
hoştur. Kokain ve eroın bu-
, ___ .. .. Dk~r • Kumar masa-
sından hiç kalkmaz.. H1rsız.· 
hk, doiandırıcılık onun yap
bğı işler yanında namuslu 
insanlara mahsus meziyetler 
gibi kalır. Tam manasile 
maşa ile tutulacak kadar 
murdar, pis, kepaze, namus
suz bir herif .. 

Bu adamın bir de karısı 
vardır. Bu kadının adı Na
talyadır. 

Cioviyani her akşam evin· 
den çıkıp ava gidermiş .. Av 
amma bizim bildiğimiz cins-

şu sabrlarla onun aziz ten değil değil.. Bir enayi 
hatıralarını yadederken zempare avı ... 

şiddetle duyacaktır. 

ondaki asil ruhun bütün Evet bu delikanh, budala· 
ca bir adama rastladı mı: 

gençlikte yer bulmasını 
temenni ederiz. - Evimde ~üze) bir gra-

===========:·~-~-~S~onu 4 üncüde -

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
----------------00001-----------------

E vimizde kiracı ~ibi idik ! 
D ki gün önce bu sütünde " İskan işleri ,, başlığı altın-

da yazdığımız yazı bir çok mübadıllerin derd ve şika-
yetlerine terceman olmuş olacak ki kendilerini yese kaptır• 
mış bu vatandaşların bir çoğundan teşekkür ve minnettarlık 
kelemeleri dinledik. Bunlardan birisi uzun bir mektub yaza
rak ( Halkın Sesi ) nin bu sütündeki hizmet ve himmetlerini 
çok mübaleğalı bir surette - Bu satırlara burada öz yürek
ten teşekkür ederek onları buraya nakletmiyoruz - yadet
tikten sonra diyor ki : 

" Hakikaten hükümetimizin bu yeni kararı senelerdenberi 
mübadil ve muhacirleri derin bir yeis ve daha derin bir 
tereddüd içinde bırakan nakıs muamelelerden dolayı son 
zamanlarda evlerine bir çivi bile takamıyacak bir halde 
bulunuyorlardı . 

Terkettiği iki evle - adi iskandan gayri - aldığı iki odayı 
' bir türlü kapatamıyan ve yeni bir evi satın alacak kadar 
borçlandırılan vatandaşlar " bakalım bu evi de elimizden ne 
zaman alacaklar ? " Korkusiyle bir türlü çoluk çocuklarını 
barındırdıkları ocaklarına ısınamıyorlar, evlerinde kendilerini 
kiracı gibi ğörüyorlar. Bu evlerin tamir ive imarına yanaıa
mıyorlardı. 

- Sonu 4 üncüde -
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Beş aile~in 
. .. .. ' Yunananda ani ölümler1 

hatarevam ediyor! · 

ve ıoyadile qağldaki ~ 
larımızın göz6ntlne -..
sını ve hakkımda gö~t it 
itimat ve teveccühlerill 

ıçyuzu . ... 
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Bay diplomat, banger kadar hovarda 
görünüyordu' 

~~------~~~..ao .. ~~~~~~~~~~--
Bir Romeoktorunun mühim ifşaatı 

B . 1 · 'h 1 

u ıı erın mı veri, malum- dın bile fazla değil mi idi? 
~a, par~,. ~aı~etlü paradır! Yoksa?. Kendisi gibi bir ib-

BU ÖLÜMLN HEPsi ESRARENGiZ BiR 
ELiN ESİDİR! T ABii DEÖİLDİR! 

Yu~an ricaline birşey Bunların umumi şekli Ad- bilir. . . . .. 
o!du, adeta aralarına "kıra·enalin den mütevellid bir yıldırım gı?ı bır .tesırı 
gırdi, kralığın iadesini m>lüm şeklidir! Yunan dok- vardır. 40 sal!!ıgram m!ktarı 
taakib hemen her hafta torlarının bu tekil nazarı dik- bütün kanı . cıgerlere hücum 
lider, bir Başvekil veya s<atlerini celbetmedi mi ?Diye ~t~ire? ve ı~nak .~usule ge-
bık bakan ölmekte... Heıoracaksınf Belki! Diyeceği~. tırır, ıns~nr odldükr.ur ~ -lüm-
de hepsi de b' b' . . rünkü Adrenalin bir zebır- Yunanıstan a ı u o 

ır ınn1n ayt'I' d 1 t b'" -ı·· degv ildir Bu 
tekilden, ini olarak ! ~ir ki verilen kimse üzerin e er a ıı o um . : . 

Evvelki gün de sabık baıiç bir iz bırakmaz! Sonra, ölü~lerin e~rareng~z bır elın 
kan ve meb'uslardan M>ir saniye içinde en kuvvetli eserı olduguna şupbe yok-

Jorj . S~hyotis de, Kondilis'>ir uzviyeti bile mahvede- tur. " -------------oocoaaoc> 
~~mırcıs ve Çaldaris gi e ıube-
anı olarak ayni şekil ve ara~ Iznur Sıcıh f ıcaret . A d d k' f b 'k ile 
altında öl - tü r d lerı y lD a 1 a n a 
T · d-fı ~uş r ~ten1urluğun an : ıstanbulda Yemişte Çoban 

b
.esa uk'Jedrın bu kadar garip lzmirde mareşal Fevzi bul- Çeşme sokağında 11 numa-
ır ıe ı e b' 'b' · · k 1 Ö h k' . ' . ıra ırını ta-varında yan soka ta nu- rah mağazada: mer Mu ar-
ıp etmesı cıhauın alaka vemarada sabun imalatı ve rem firması albnda sabun 

merak~n~ ceJbetmektedir? zeytin yağı ve petrol ticare- imalatı ve zeytin yağı ve 
Bu .0 Jumle! tabii midir, bir tile Ömer Muharrem un~anı petrol ticaretiyle iştigal 

::sa~~f. ~sera olarak mı böy- altında iştiğal etmekt.e ıken etmekteyim. . . . _. 
. barı bırı. arkası sıralanıp bu kerre yeni soy adıle Ö- Bu kerre tescıl ettırdıgım 

gıtmektedırJer? mer Muharrem Apaydın un- soyadıyle terkip ettiğim: Ö-
.... vanını almıı olduğundan. iş- Muharrem Apdydın firması 

~u öliUeie bazı yerJede bu yeni ticaret unvanı tıca- altında eskisi gibi muame-
garıp manalar verenler var- ret kanunu hükümlerine gö- lat ve taahhildat ve ukudatı 
dir. Biikreıte münteşir Mo- re sicilin 1643 numarasına bizzat imza edeceğim gibi 
man gazetesinde doktor UJ- kayd ve tescil edildiği ilin oğlum Mehmet Faik Apay-
piya imzaıile çıkan bir yazı- olunur. dın ve diğer oğlum Muam-
da deniliyor ki: lzmir Sicili Ticaret Me- mer apaydın ve müd0r6 u• 

Yunaniıtadaki ricalic ölüm morluğu resmi mühür ve murum Zilbeyyir Zühtü Er-
tafsi.latını ~ikkatla takip ve F. Tenik imzası. zen milnferiden merkez ve 
tetkık ettım. Venizelostan Sirküler şubelerimin muamelat~ umu-
ırayn hepsi de aynı' •ekı'lde M k . l . de· Mare•al miyesini tedvir ve ımzaya 
.:.ımnıtür. y er ezı zmır . ., lihi ttar bulunduklarını 

udnun ıçıa ılk •t olarak kira- tiyar dostu daha bu 1 
cı an bir oda b · . . ey ence-

ızmetç11ıne de yer mi alacakta? 
ne kadar aylak verebileceğini D v ! b . . 
sordum. Bana : .. ?grusu u suaJlerın hıç 

H ft d b" . bmsıne cevab veremedim 
- a a a ır nıhayet jki Bu il · b · 

defa bir kaç ••atlık h. t k ıua enn ceva ına, yarın 
ihtiyacım olacaktır. :::.eu: : ~am k anahtar. deli~nden 
ıçın de ayda k k J' a ara verebılecektım. Bun 
vereceğim. Mema~: kal;.~ dan. ba~~a çare yoktn! 
ğım takti d b h · Şımdılık ortada düzelen 
ceiim ! r{e;;, a fışte vere· v~ziyetim vardı: Bay direk-

F • . torden epeyce istifade etmiş 
A e~~ bır ıt değildi bu İf ! idim. Netıcede bay direktör 
~I ıııme de mani oJmıya- bana bu apartmandan istifa-

ca tı. ~asıl o)q haftada iki de hakkını da vermişti. Bun-

dg~n bırk,ç Hat bulabilir- dan başka bay direktörd 
ım. Vef· en 

. ayrılmıı değildim, maatım 
- Bu İfi bea yapıam ! . . bankadan itliyordu, bir de 

En iyi ıekil bu olur ıanıyo· buradan 40 lira alacaktım .. 
rum ! Dedim. Oh ne ili! 

~nlaıtık, asıl itimi de söy- Fazla felsefeye lüzum gör-
ledım. Bu onun itine - ne- medim ve icab eden hazır-
dense - çok oygua g~Jdi. lıkları yaptım. 

- Pekili, dedi. Lnzum - 1 3 
olduğu vakıt bana verece- Bir İhtiyar Zevkprestin 
ğin adresine telefon eder Zevkleri 
v~ . ~a~a yapılacak itleri S b hl . 
~ıJdırırım. Şimdilik fU yüz v a 8 eyan garsoniyeye 
1 J ugııyarak son bazırlıklan 
ırayı a ' vereceğim liste llze- k 
ıine hazırlık yap, ötesini yap.ma istedim. Fakat gar-
gene bildiririm. Yalnız yana sonıyeye girdiğim vakit bay-
k retler içinde kaldım. 

a fam hazır bulun ve l8at B 
altıdan sonra apartmanda izim ihtiyar bay bay 
b . b diplomat saz verdiöi' saatı' enı ekJe. Mümkiln olduğu b •· 
kadar ve sizi davet etmeden eklememiı ve akıam buraya 
yanıma gelme! Maıa Oç ki- !:ler~k:.~:~ •bir keyf yapmıt v i Bulvarında Yan so- sa ye 

~...................... .... .......................................... . 
tilik olacaklar! Nemelizım? icarı altında 

Yeni bayım, bugünkü mu- bir yer değilmi ? istediği 
vaffakiyetlerinden çok mem- vakit, istediği ıekilde gele-
nun bir tekilde ayrıldı. Fa- bilir! Bereket ki ben itimi 
kat bana ne ismini Ye ne de bugüne bırakmamıt idim. 
ikametkihını veya it adre- Yeni bayımda bu suretle 
sini vermedi. istediğine yakın bir hazırlık 

Yeni bayan, yalnız harici bulabildi. 
bOyllk memuriyetlerle Ame· Yalnız müteessir olduğum 
rikada ve lngilterede uzun bir cihet vardı, o da bay 
müddet bulunmuş 60 bk bir diplomata refakat eden iki 
bay olduğunu biliyordum. kitinin kinıler olduğunu öğ-

Kirayı almıştım elimde yilz renmemiı olmak. 
lira vardı. Bundan öteıi ne- Salona girdim, ilk gördli-
me lizımdı ? ihtiyar bayın ğüm hale nazaren bunlann 
umrünün son kısmını, cici, adamakıllı sarbot olduklarına 
bici bir bayanla geçirmek şüphe yoktu. 
için burasını kiraladığını an- ( Arkası var ) 
lamak içia zeki olmağa lüzum 
yoktur. 

Fakat. .. Anlıyamadığım bir Sablık ev 
nokta vardı : Ne için üç lzmir Memdubiye mahalle-
ki,ilik masa bazırlanı- si Hacıali caddesi 337-8 ba-

ne satılıktır. 

JGözüMOZE ÇARPAN YAzıLARj 
........................................ 0.. ................................ .. 

Konuşmak! 
l"'J Kalabalık bir yerde 
LaJI koouıanları dinleyiniz. 

Yahudice, rakamlarla kan
şık uzun bir pazarlık dilidir. 
Rumc, dakikaları birbirine 
bağlayan cümlelerle saatları 
doldurur. Fransızca, nefes 
gibi dudaklardan eksilmez. 
Almanca v İngilizce, bu u
mumi lisan konserinde, sesi
ni iıittiren iki canlı alettir. 

Ve biz, bu dil musikisinin 
dalgın dinleyicileriyiz! 

Hangi masada eller ıakak
ta, hangi koltukt gözler u
fuk ta ve hangi insanda do· 
daklar kilitte ise, biliniz ki, 
onlar bizdendir. 

heceli şikayetler halinde 
Jaklara çarpıyor : 

- Ah ..•. 
- Of .... 

ku-

Ara sıra kelime halinde 
duyuluyor : 

- Kahve ... 
- Çay ... 
Fakat, cümle haline gel

diği pek nadirdir. 
Konuımuyoruz ... içimizden 

biri, tarihten bir yaprak a
çıp on beı dakika, geçmiş 
asırların masalını anlatsa, 
derhal kulaktan kulağa fı
sıltılar başlıyor : 

- Kimdir bu zat? .. Tarih 
profesörü mü? .. 

Dünya siyasetinin umumi 

mi ?.. Hariciye encümenin
den bir saylav mı?.. Yoksa 
sefir u•i ? .. 

Avrupadaki payitahtların 
isimlerini doğru bilen zat, 
ancak coğrafya hocasıdır. 

Niyoton nazariyesi, imti-
han kapısının eşiğinden at
larken unutulmak için öğ· 
renilmiıtir. 

Edebiyat, şairlere mahsus 
lüzumsuz bir hünerdir. 

Bilgisizliğin bu pençeresiz 
bodrumunda insanın nasıl 
dili tutulmaz? .. 

Birkaç gün evvel, Millet 
Meclisinde maarrif bütçesi 
münakaıa edilirken, mek
teplerimizin veriminden bah
sedildi. 

Çok 11eğil, mekteplerimiz, 

vamını dilerim. ı"f 
Ömer Muharrem AP' O. 
Şöyle imza edeceğiot: 

M. Apaydın. . ~ 
Oğlum Mehmet Faik 

paydın namıma töyle 
ed~cektir: F.ApaydıD· 1.flİ! 
Oğlum Muammer ;Jt. 

dın namı.La şöyle im•• 
cektir: M. Apayclm. zaJ 

Müdürü umurum fM"_ 
Zühtü Erzen namıma ~ 
imza edecektir: Zühtl ı: ~ 

Umumi No. 4408 ffG""' 
No. 5-8 ~ 

Mahallinde okunup ~ 
anlatılan idaıei umur~ 
za salahiyetini ~it~. ~ 
işbu 21-5-936 tanhlı ~ 
lerdeki imzanının ~ 
hüviyeti marufumuz 
dan bay Ômer M 
Apaydın ile diğer ilD. 
imza selihiyetini bai' 
Muammer Apaydın •• 
müdlirü umur bay za 
Züht& Erzenin olup ı..,cli _ __ .... 
recatını kabul ey e 
sonra her biri h~zur11~ 
koyduğunu tasdık ti ~ 
Bin dokuz yilz otuz al • ~ 
nesi Mayıs ayının yirdl' 
rinci perıembe gliall· • 1~ 

lzmir Üçüncll Note:,. 
sin Amur reımi mlb ti' 
vekili Ali Raif GQoye 
zası. 

Y. SSOS 
s. 62 . , 
21-Mayıs-1936 ta~ ~ 

yaz ılı sirküler albad~ 
zalardan birisinin lıt , 
Yemişte Çoban çetı;' 
~~!~~~·- 1~ ~·~~~:. 111•~~ 
maruf Ömer oğlu ~ 
Faik Apaydının old ,r 
tasdik ederim. (Ap•Y~ 
yadı Beşiktaş nüfus lll~wlf 
luğunca 27-5-936 t?, 
ilave edildiği ibraı 9-fjf 
ayni mtmurluktan ~-' 
tarihiyle tebdilen veril tl"I 
fus cüzdanındaki k•Y' 
laşılmı;tır.) ,..-"' 

27 mayıs 1936 ça 

günü ~ 
lstanbul Dördüncil 

1 
ti 

Ali Mürtezll Erdil reslll .JI 
bürü ve imzası. ..ı' 

Umumi No. 4644 fi 

No. 5-8 ~ 
işbu sirküler aut il._ 

dairemizce ve lsta11b.ı ~ 
düncü Noterliğince ~ 
edilen ıakb nuıbay• ed"J'.. 
olduğunu tasdik (il 
1936 senesi Mayıs 1 

29 uncu cuma günil· . 1~ 
yordu; acaba iki kadın bir· 
den mi kabul edecekti? Fa
kat buna ne lilzum vardı? 
Altmışlık bir adama bir ka-

Taliplerin Bahkbanede Tiirkçe, henuz konuşma 
lisanı olamadı. Umumi yer
lerde, dilimiz, ekseri tek 

çehresini işina bir görüşle 
anlatan bir adama meraklı 
gözlerle bakıyoruz : 

bize, konuşan bir nesil ye-
lzmir üçüncü noter:,,. 

sin Amur resmi milb ri' -
vekili Ali Raif Gtıaye mutemet katibine miiracaat-

ları. 6·1 

Resmi Nişanlısı 
Muharriri: BERTA BUCK Mütercimi AKIL KOYUNCU 

-3-
lnıanların mantıksızlıkların· ğunu dütünen küçük Mis Hol 

dan biri da budur. Yürekleri kadar basdıbacak ta değilim. 
kadar yüksek olan kızlan Bir kadının başlıca işi ne 
pirane bulurlar, amma it olmalıdır? Evlenmeyi bekle-
aalonu hizmetcisi veya ma- mek mi? 
jaza mankeni olmaya gelince, Ôyle amma ben kimseyi 
mutlaka beş kadem dokuz -iı Londrasnıda tesadüf et-
inçten yukarı olmak gerek- tiklerimi bu kimselerden say· 
tir; Halbuki ben değilim. mak imkinı yoktur- Görü-
Her ne kadar sevdiklerim yor değilim ki onunla evlen-
bana hususi lakab olarak Tots mek isteyebileyim. Zaten 
derlerse de, buna rağmen, şimdi, ki kıhk11z, kıyafetsiz 
hamdolsun, bir meteliksiz ko· bir fakirim, benimle evlene

Vandebur? .. Sevgili Sydney 
o, ailemizin iflisından evvel
ki, her~ esin, paralı olduğu-

muz için, bize akradan yakın
lık (iddiasinda bulunduğu 
günlerden sonraya da kalmış 
bir dosttur. Ondan sonra, 
onu birçok defalar, daima 
eski ba~inde, eskisi kadar 
sevimli ve göniil alıcı olarak 
gördtım. O kadar arkadaıtı 

ve halinde öyle bir tey var
dı ki kendisine azacik cesa· 
ret versem, arkadattan faz· 
la bir fey olmaya beman ha
zır olduğunu anlatıyordu. 

Ona " c~saret vermek " 
okadar hoıa gitmiyen birıey 
olamazdı, amma ne çareki 
ben Sydneyi biç bir zaman 

- Eski vekillerden biri 

için, daha o zamandan, aşka 
kapılacak bir kız olmadığımı 
anlamış bulunuyordum. Eski 
günlerde babamın alayına 
mensub olan Mjor Montre
sor bir defa kardeıim Yack'a 
" şu küçük Monikada birinci 
sınıf filortici hali var. Soğuk 

kanlı koket tarikatine muvaf
fakiyetle giribilir. " Demitti. 
Soğuk olmıyan kızların zaval-
lılıklarını, acılarını, yeslerini 
dinledikten sonra, olduğum 
gibi ölmeyi çok teşekkilrlerle 
kabul ediyorum. Hiç olmazsa 
insanlara karşı, bir batka 
tarzda hisli olabilirdim; na
sılki Sydneye karşı öyle ol· 
muttum. 

Saniyorum ki bu durum 

tiştirsin, kafi! (Tan) 
YUSUF ZIYA 

irecek. 
Fakat daha değil. Onun 

batta adresini bile elde et
miş değilim. Annesile bera
ber. Japonya seyahatine çık
mışlar ve bu akıam yeme
ğine kadar değil, hatti bir 
yıldan evvel elde edilemiye
ceklerdir. Halbuki ben bu
gün, bu 6ğleden sonra, ne 
olacağımı bilemeksizin kapı 
dııarı edileceğim. 

Oldukça acıklı bir görü
nüş bu. 

Saat bir de, daktiloların 

" Aslan ini " adın1 verdikleri 
bir yerde Mis Holt ve Mis 
Robinıon'la birlikte öğle 

yemeğine çıktım. 
Bizim dördüncil daktilo, 

zası· . ~ 

bugün için ıübbuıı ~ 
bir hazırlığı vardı. P ~ 
şapka1ıını koymuıt:;.., -~ 
pardisüsünün yak•. . .. ~ 
bir menekıe demetı ~ 
Ve odanın biricik • bİ' P.: 
inhisarı altına alarak fi! 
krem, bir sürü boy• ~JI. 
defter podra kiğıdil~ 
nün cildine biicum• • ..A 

Mis Robinson : ,-
- Bugün pek ııkı•• 

ac~b esbabı ne ? ;il "" 
- •• Durğun su " 

raberim. ~ 
Bu Yakın DoiU 

nesinin Jitifesidir. till ~· 
"Durğun su,, S 

firmanın batı, ve '! "=;t 
t ifahi celbnamuiaı , ... 
genç Villiam: Va ters 1 

kendisidir. 
caam bi ~o~l~m!.IJ!ll!!L..ll~IA!!:..JL-':e~k!Ll!kiw"mmu~lgar~?:....J1iti11;ı,.a~~1Ll_aılka.a._~~1&11Ullım..........1..buUL..LJıuuım...11e1lLi:ate:1D1J-..L.ADD.1ma-L..mıı..aı~llMl~L....J1MW~mi.l~D-JL--~~~~L.-..ı~---



1;eııili, tÇenJer bilirler 
,, 

8llrett ~Yatınızın zevkini. sıhhatınızın 
'ilts;le 0runmasını temin edecek ancak 

ltıı, , kabadavı ve Billur 
tıdır. 

~ 
~~!?!"alı Sünnetçi Ali 
b ''"edtnb ~nberi sünnetçiJikle ittiğal etmekte bulu-
9~1i)i ,:rı de lzmirce tanınmış diplomalı sünnetçi 

~t. lltını,, ~>'Snlar Kemeraltı ikinci Beyler sokağı 
' 

1 eliaıet oteline müracaat etmeleri rica 

' ........... . 4 Haziraır 

ECZACI BAŞI S. FERiT 

Y AÖSIZ TUVALET KRE 

Leke, çil, buruşuk, kırışık brakmaz yüzü bütün gençl 
zarafetiyle sıhhi ve fenni şekilde korur, besler 

M. Depo S. Ferit Şifa eczane 

Zengin kişesi 
'l'"ii rk 1-la va Kurunıu 

İ. Na On 

SADIK 

TERZİ 

Mehmet Zeki 
Kemeraltında Hüküınet karşjsında 

~EE~~EEliS~ 

m TA vv ARE: TE1~;rN 
B Bu hafta mevsimin çok beğenilen iki büyük filmi 

i Kaçak Sevdalılar 
ROBER'f MONTGOMERY ve MAGDA EVANS'in 1 

beraber çevirdikleri tamamen Fransızca sözlü bir şaheser 

Viyana Geceleri 14 

Viyananm dillere destan olan eğlene musiki hayati 
ve en son valsleri irae eden geniş mevzulu B 

büyük musiki ve eğlence filmi ~ 
Aynca: MıKİ MAVZ (canh karıkatörler) 

Fiyatlar l fl, ~o, ;>o kuruştur ----- SEANSLAR 
Her gün 16 19 30 Viyana geceleri. 17 40 21 15 1 

Kaçak sevdalılar Cumartesi ve pazar 14 de Kaçak sev-



Sahife 4 

Muhtelitimiz 
bugün gidiyor 

Bugün limanımızdan hare· 
ket edecek olan denizyolları 
postasile muhtelit takımımız 
istanbula gidecektir. 

Gidecek ouyuncular Altay, 
Vahab, Ali, Hakkı, Basri 
K. S. K. dan Cahid, İbrahim, 
İzmirspordan Fethi, Adnan, 
Nurullah, C1öztepeden Mah
mud, Hakkı, Fuad, Altınor
dudan Said, Adil, Cemil, 
Bucadan İsmaildir. 

Guruba belediye ikinci 
başkanı v.e futbol kurumu 
başkanı bay Suad başkanlık 
etmektedir. 

Takımımıza muvaffakiyet
ler temenni ederiz. 

Hususi Hesaplar Direk
törlüğünde Tayin1er 

Muhasebei Hususiye vari· 
dat şefliğine maliye varidat 
mümeyyizi Remzi Muhasebei 
Hususiye icra memurluklarına 
maliye icra memurlarından 
Yasin, Mehmed Hilmi, Adem 
Mubasebei Husvsiye Alsan
cak şubesi tehakkuk memur
luğuna Mustafa Karantina 
şubesi tahakkuk memurluğua 
irfan, Karşıyaka tehakkuk 
memurluğuna Şevki, Eşref

paşa tehakkuk memurluğuna 
Hamdi, Tilkilik tehakkuk 
memurluğuna Hüseyin Avni 
atanmışlardır. 

Orta ve Lisede sözlü 
İmtihanlar varın ,, 

Başlıyor 
Şehrimizdeki orta mektep

lerle kız ve erkek liselerinde 
ve muallim mekteplerinde 
yarından itibaren Sözlü im-
tihanlara başlanacaktır. bu 
imtihanlar ayınondokuzuna 
kadar sürecek ve yirmisinde 
liselerde olgunluk imtihan
larına başlanacaktır. 

Lin1an İşleri 
llaşmet Dülge geldi. 
Şehrimiz liman işleri '1-

mum miidürü Haşmet dülge 
İstanbuldan şehrimize gelmiş
tir. 

Üfürükçü tevkif edildi 
Dilsiz Hatice adında 22 

yaşında evli bir kadının ken
di tabiri vech!le dilini çöz
mek için okuduktan• sonra 
namusuna tecavüze kalkış

mak suçundan yakalanan 
Mustafa çavuşun adliyeye 
verildiğini dün yazmıştık. 

·Mustafa çavuş tevkif edilmiş

. 
Milletler cemiyeti müzaharet federasyonu 

Zecri tedbirler şiddetlen· 
dirilmelidir diyor 

Glaskav 3 (A.A) - Bey- ı da milletler cemiyeti azasın-
nelmi'el milletler cemiyetine dan cemiyet için kabule şa-
müzaheret federasyonu kon· yan görülecek bir hal sureti 
gresi Belçikan~n murahhası bulunması istenmektedir. 
Mollin'in riyasetinde toplan- Zecri tedbiılerin ibkası ve 
mıştır. Mollin İtalya - Habeş şiddetlendirilmesi ve efkarı 
ihtilafı hakkında bir karar umumiyenin hak yolunda se-
sureti okumuştur. Bu karar- ferber edilmesi iltizam olun-

1 

maktadır. Bu karar suretin
de İtalyanın muvaffakiyetinin 
zehirli gazlardan ileri geJdi-
ğini, cihana sulhunun korun
ması için muahedelerin ah
kamının natık olduğu taab
hüdlerin yerine getirilmesi 
istenmektedir. 

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

lstanbulda ki manevralar . 

çok muvaff ak.iyetli oldd 
İstanbul, 3 (Özel) - Mal- harp akademisi kumandanile ı büyük bir muvaffakiyet gös· 

tepe atış mekteMnin piyade askeri erkan ve ümera ha- termiştir. Bundan zehirli gaz 
tatbikatında yapılan manev- zır bulunmuştur. Haki mer· ve tayyareye karşı tank tat 
ular çt•k muvaffakiyetli ol- milerle ilerliyen piyadeleri- bikatı manevraları da çok 
muştur. Tatbikatta yüksek miz mefruz düşmana · karşı mükemmel neticeJ"r vermiştir. 

KAN... : Neden atmış? 1 FİLİSTİNDE 
---------....,,_.-••OO.•----- --- Vaktile Tü kiyeden ~Fran-

Şimdİye Kadar 1400 Arab saya kaçan ErmeniJeri Fran-
sa hükumeti çıkarıyor. Bun-

Ve Yahudi Tevkif Edildi lar Sovyet Rusyadaki Erme-

İstanbul 3 (Özel) - Filistindeki kanlı mücadele bütün nistana gidiyorlar. Geçen 
vahşi manzarasiyle devam etmektedir. Kudüs ile Yafa ara~ gün 1500 Ermeni Ermenista-
sındaki münakalat durmuştur. Şimdiye kadar 1109 Arab na götürmek için Çanakkale 
ve 309 Yahudi tevkif edilmiştir. boğazını geçen bir vapurda 

Haçador adlı İstanbulu bir 
Mevlüd gecesi nispi bir sükun içinde geçmiştir. Yalnız 

Ermeni birdenbire kendini 
Kudüste bir bomba patlamıştır. denize atmış ve yüze yüze 

Avusturyada Tekrar Hüküm- kiremit ocakları iskelesine 
çıkmış ve jandarmalar tara-

dar Jık Tesis Ediliyor!! fından yakalanmıştı. Haça-
Belgrad 3 (Radyo) - Siyasi mahfellerde dolaşan haber- dorun pok özlediği Türkiye-

lere göre Avusturya Sansölyesi Suşnig yeni tesis edilecak ye sevğisi için mi yoksa ca-
olan Avusturya imparatorluğu hakkında fikir müdavelesi susluk için mi denize ahya-
Mussolini ile temas edecektir Avasturya milletinin yüzde rak karaya çıktıği anl,.şılmak 
doksanı, hükümdarlığın tesinini kabul etmiştir. için sorğuya çekilmiştir. 

(Köroğlu) __ .. _ _., __ _ 

Fransız 
Kabinesi 
-Baştarafı 1 incide

lıca dokuz fırkanın meb'usu 
vardır. Bundan evvelki par
lamento ile bugünkü Fransız 
meb'usan meclisini mukayese 
edecek olarsak sollar kahir 
bir ekseriyet kazanmışlardır. 

Aşağıdaki rakamlara dik· 
kat ederseniz ve vaziyeti 
daha kolay anlayacaksınız: 

Bundan evvelki ~ecliste 
komünistlerin 10 mebusu 
vardı. Bugün bu miktar 72 
ye çıkmıştır. Yani yedi misli 
artmıştır. Evvelki mecliste 
92 sosyalist meb'us varken, 
bugün bu miktar 146 ya 
çıkmıştır. Bu suretle sosya
listler bugünkü meclisin ek
seriyetini teşkil etmektedir
ler. 

Evvelki celsede radikal 

Filozoşun 
Köşesi 
- Baş tarafı 1 incide ..... et 

Türkçe bilmez ve yab•0
• 

nın biri tıbkı dediği gı 
kenar taşlarını söküyor. 

Sordum: 11 
- More ! Sen bunları 

sökersin ? 
Kırma dilile: 
- Emir yukardan! f(ül it' 

park için lazım! Tab• 
henüz gelmedi. ~ d 

Dedi. Parmağım agııo> 
kaldı. Bana bu hali göste:d 
zat sözüne daha kU"~ 
devam ederek : 1 
-Nasıl gördün ya .. Eget 'a 
murlar yeniden başlarsa il 
tün binalarımızın teaıe 
tehlikeye düşücek. M~!a:ı11e 
döşemeler Arnavud doŞ Jdı' 
si denilen şekilde yapı d 
için sular daima keıı•' 
geçe~ U 

sosyalist'lerin 162 meb'usu Bir kuvvetli sağnak geJ ıt 
vardı, bugün bu miktar 110 temeHerden bodrum kated 
a düşmüştür. Müstakil radi- na kadar sular hüctiI12 
kaller de 150 den 109 a cek, eski s~ylaptan ıi~ 
düşmüşlerdir. Muhafazakar- memlekete ziyan gele'tı 
]arın sayısı 11 den 18 e çık- Size çok rica ederiın b• 
mıştn. filan bakma bunu ayne01 

Frnsız intihaba tındaki bu Şimdi bu hadise karf' 
111 

büyük değişikliğin sebebi da ne diyeyim? Ne yaıaY191 
nedir? Ne yapalım halk ara l 
. Sebebi basittir. Son Habeş girdik. Yazacağız. I{urlıl 
ltalya ihtilafında F ransanın yok. Anlaşıldığına gör .. e ııd 
takib ettiği siyaset ve bu diye de bütçe darJıgı ol• 
siyasetin neticesinde Alman- herhalde bu işi yapınıf ~· 
yanın Reni işgali.. Sonra son cak. Çapası omzunda İdıtl 
itilaflar.. Bir de buhran... sokak dolaşak şu k• "b'° 

Yeni parlomento ve yeni ağalarının yanına bir JJJUbi"' 
kabine sade Fransaya deiil dis ilave etsede ahşab ol•"~ 
bütün dünyaya sulh veya ların kenar taşlarını de et 
felaket getirecek bir durum· kaldırmalarına müsa~ s• 
dadır .. Bugün bütün dünya· mese, belki sikiyetlerı ' 
nın gözü ve ümidi Fransa~ mış olur ? t fo 
dadır. Şark fiJoı0 şf 

Kahirre bugün istifa- HiDAYET t<ı 
sını veriyor -·~ )11~ 

İstanbul 3 (Özel) - Eski Namussuz ,,; 
Fransız kabinesi bugün isti- - Baştarafı 1 jncide .,.t• 
fadesini verecektir. mofon var, çok uc11ı 

Yeni kabinenin listesi neş- cağım 1 1~ıl• redilmiştir. Buna nazaren ka- Diye adamcağız~. Y 1'•" 
bine şöyle eşekkül edilecek- doğru evine götürur• 0~ 
tir: binbir cilve ile karşılar·· 

Blum; başbakan ve port- dan sonra Cioviyani : 11.,ot. 
töysüz bakan (Sosyalist), - Eyvah sigaraaı1 1'•~ Köy mektepleri tesi5 edilecek 

İstanbul (Özel) - Koylerde halkı okutmak içim sömes
trlik köy mektepleri tesis dilecektir. Bu hususta Kültür 
Vekaletince bir nizamname hazırlanıyor. Askerlikten dönen 
çavuşlar kurslardan geçtikten sonra bu mekteplere muallim 
tayin edileceklerdir. Bu suretle mektepsiz ve muallimsiz 
olan otuz beş bine yakın köyümüzde mektep eksikliğinin 
kısmen giderileceği ümid olunuyor. 

Paul Faure devlet bakanı tum, diye adamcağııı gid'' 
San' at (Sosyalist) Camille Chout- baş başa bırakır çıkar 

Badogliyo Romada 
lstanbul 1 (Özel) - Habeş kahramanı mareşal Badogliyo 

İtalyaya gelmiş Mussolini ve arkadaşları tarafından hararetle 
karşılanmıştır. 

İzmir - İstanbul Hava postası 
lstanbul 3 (Özel) - izmir Ankara İstanbul arasında ha-

emps, devlet bakanı (Radi- miş .. 
Okulunun ay- kal sosyalist) Daladier, milli Tabii gerisi malüi;~ ~!. 

1 k 
• f f müdafaa bakanı (Radikal Bu namussuz berı 1 

b0fl"' rl 1 zıya eti sosyalist), Yvon Delbos dış ğı bu kepazelik artılı J1"of 
San'at okulu son sımf ta- işleri bakanı (radikal sos- mahalle tarafından ~tJ~atıı'1 

!ebesinin dün akşam diğer yalist), Vincent Auriol fi- ve bir gün polis bır 1 ~o'. 
mektepler son sınıf talebe- nans bakanı (Sosyalist), Da meşhut yaparak ka~.,,1ştı'. 
sine verdiği ayrılık ziyafeti lengro iç işleri bakanı (sos- ikisini birden deliğ:.!% t9 r ) p ~~ . ~ ~~ aıere ~· 
çok güzel olmuştur. ya ıst 1 inas milli ekonomi lvizlere aid olmak ··((iiO'ıe,~ 

Ziyafette Öğretmen okulu (sosyalist), Jean Zay milli bütçe kanununun hU 1,.,ı' 4' 
Kız enstitüsü, Kız lisesi ta· terbiye (radikal sosyalisi). ne istinaden baıırtr•fı~ f 
lebe ve muallimleri davetli Yeni döviz döviz cedveller! e Jı~I' ~ 
bulunuyordu. Geç vakte ka- . . . f ı nans bakanlığı ba;;~t•~,, 
dar devam eden eglencede I Cedvellerı ıçın hazırlık na başlamış bul~n h•ıif'~ 
konser verilmiş nutuklar söy- Gerek devlet daireleri Döviz cedvellerı ..,,~" 

k k ta~ ~v 

tir. 
------------· va postasile gidiş tarifesi 40, yalnız İstanbul lzmir için 20 

lira olacaktır. lenmiştir. gere ambiyo kararname- ortalarına doğru }lefefl 

Ankarada bl•r tıpfaku•• ıtesı• • 0 • .. lerinin hükümleri dairesinde ikmal ve Bakanlar ~tıt· 
l"ürklcrle mi tahakku edecek serbest dö- tasdik edilmiş olaca 

ş . H k'k 1 k . .. açılıyor Konusuyorsun? ioe>Hoooooooooooooooooaooooo~oooooaoooos ;di' 
serg~:s~uh:e:e~t m~~::i~e- lstanbul 3 (Ozel) - Ankarada bir tıpfakültesi açılması Kcçecile;de bir vak'~ ol- alkın Sesi Hakkın es r 

Bu tasarruf 
devrinde •.• 

rinin buhranlı zamanlarda faz- · hakkındaki kanun Jayıhası hazırlanmıştır, yakında Kamulaya muştur. Cemal oğlu İsmail - Baştarafı 1 inci - 01ıJ'1 ~1 
la masraf etmemelerini dü- verilecektir. Leya adında bir Yahudi ço- Bunun sebebi de ilk iskan muameleleri~n adili?e ~·~~, 
şünerek bir şahsın ve bir Uzak ŞarJtta Harb cuğuyle görüşüyordu. Orada · tan çok uzak bulunmasidı. Hübfımetimiz adi eskaıırı ;ıe ~ 
evin mü bre~ ihtiyaçlarını dü· bulunan Salamon kızı Aleg- ile vatandaşlara bir yer vermeseydi ve bu son k~rr bu~ 
şünerek daima yeni yeni çeşitlrc Tokyo 3 (Radyo) - Kanton hükumeti, Nankin hükfıme- ra Leya 'ya : altında ezildiği borçlardan kurtarmasaydı mubad1

\ e ,,1'1'Jıt 
getirmekte olduğu gibi eşi tine ilanı harb etmiştir. Kanton ordusu halen 140,000 mun- - Haydi yürü! Türkler'Je hayatlarında kendi ev)erinin kiracıları olup ka :ısştıfl~Je' 
görülmemiş ucuz fiatlerle de tazam ve müsellah askerle 60,000 gönüllüden mürekkeptir. mi konuşuyorsun ? Yalnız halkın lehine olan bu kararın tatbikine il be 
satmaktadır. Kanton hükumeti ordularını Nankin hudutlarına sevket- Demiş ve İsmailde : müjdesini ne zaman vereceğinizi sabırsızlıkla bllll 

Bu ucuzlukta ve muhayyer mektedir. Bütün münakalat durmuştur. Nankin hükumeti - Ne demek istiyorsun ? yoruz.,, 1"f 
satışlarda aldanmak korkusu de umumi seferberlik ilan etmiştir. • Diye sormuştur. Bunun Bu mektuba biz şu satırları ilave ediyoruz: si&Je ~-~ 
hatıra bile gelmiyecl~ğinden o•• ld •• k • • · f üzerine Alegra: Halkın derdine derman bulmağı şuurlu idaree be.l 
geçirmekte olduğumuz bu Urf!le IÇlll arıyormuş• - Hala mı kalabalık ede- prensip yapan valimizin bu hususta icap edenı.~r 11et" 
tasarruf devrinde ihtiyaçla- lstanbul, 3 (Ozel - Deli olduğu anlaşılan bir adam ceksiniz, haydi Türk'sünüz emirler verdiğinden emin bulunmaktayız. ÇünkU 
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