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Falcı kadın çok mühim 
şeyler söylüyor 

Parisin meşhur bir falcı 
kadını vardır. Bu kadın bil
hassa aşk işlerinde istikbali 
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Kamutayda iş kanunu hak
kında çok önemli sözler söy

liyen Manisa saylavı 

REEIK iNCE 

ANKARA ( Öze 1) 
Dün toplanan Kamutay 

hazırlanan iş kanununu mü

zakere etmiştir. İş kanunu-

nun encümene iade edilmiş 

olan maddeleri hariç olmak 

üzere kanunun ihtiva edttiği 

diğer maddeler kabul edil
miştir. 

Kamutay bu Pazartesi gü

nü tekrar toplanarak müza

kerelerde bulunacakt1r. -·-~, ~ .••~i :ı en cekilmesi 
'dte.J'"• h •caktar. Tel- Soyadı cezası 
d • lttıy •berleri daha 

~tı~" Çeki~! lJiUslar ku-
d .. , •rıe 1 . 

ıı. ltaJ81 ... ngıltere 
•cagıııı bildi· 
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2 Temmuza kadar Soyadı 

almıyanların 15 lira para ce

zasına çarpacakları bu defa 

resmen tebliğ edilmiştir. 
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başında şapkası yoksa kafa· 
sına sert bir gağa zarbesi 
endirerek havalanır kaçarmış. 

Bu hadiseyi nakledenlerin 
içinde bu akibete uğrıyan

lardan biride bulunuyordu. 
Kafasındaki gaga darbesini 
göstererek dedi ki : 

- Yahu... Bu nasıl bir 
kuştur ? . Her gecemi, her 
gece.. Başımızın üstünden 
eksik değil!. Nişancı biri çık
sa da bu beladan bizi kur· 
tarsa!.. 

Hemen hafızamı bir iki 
karıştırdım. Hatrıma bir 
vak'a geldi : 

Vaktile Kavakhdereli Meh
med efe, Gaziemirde kırser
darı iken böyle kartallardan 
biri başındaki oymalı yeme
nisini ve koca püsküllü fe
sini endamile kapıp kaçmış, 
o da havada irice bir kuş 
görürse hemen karanfil tü
feğini kapar. Uzatır, iyi bir 
nişancı olduğu için sektirme 

- Sonu 4 lincüde -

------------.. ••••OO ...... --------- --- . . 
Fransız kabinesinde üç bayan vardır - Blum 
Türk - Fransız dostlu~unu kuvvetlendirecek görmek hususunda bütün 

dünyada büyük bir şöhret 
Lon4ra 5 (A.A) - Royter 

ajansi Paris muhabiri ile bir 
görüşme yapan Lcon Bluoı, 
lngiliz balkine hitaben aşa- l 

ğide ki sözleri söylemiŞtir: 
Yeni Fransız kabinesi İngi-

1 z demokrasisile sıkı bir iş 
birliği temine çalışacak bey· 
nelmiılcl hukuka hürmeti te-

LEON BLUM 

mine mütekabil yardımile 
kollektif emnıyeti organize 
etmcğe ve silahlanma yarı

şına nihayet ver.rıeğe çaılşa-
caktır. başvekalet muavini Edvar 

Paris 5 (A.A) _ yeni Deladiye1 bahriye nazırı Gas· 

Fransız kabinesi teşkiJlenmiş· nier de Park, hava nazırı 
tir. Başbakan Leon Blum Piyer Cot, umumi idare da-
devlet nezırı, Camille Şutan biliye nazırı Roger, adliye 
Faure Moris, Violette milli nazırı Rucarn, terbiye nazırı 
müdafaa, harbiye nazırı ve Jan Zay, hariciye rnazırı Ji-

von Delbus sümürgeler na

zırı Marius Mote, Finans ve 
C:ievlet borçları nazırı Vincent 
Aurid, tekaüd nazırı Rivicrre 

- Sonu 4 iincüde -
----.liıı,._ __ 

Finlandiyalı 
Güreşçilerle y:ıpıJan 
son nıüsahaka hera

ber1ikJe bitti 

almıştır. 

Bu falcı kadın son defa 
bir İngiliz kızının falına bRk
mış ve buna mukabil 15 bin 
ingiliz lirası almıştır. İngililiz 
kızı şimdi falcıyı dolandm
cılıkla dava etmektedir. 

Falcı kadın İngiliz kızın
dan 14,000 - 15,000 · lngili:ı 
lirasını almış ve buna muka
bil kendisine aşk muskaları, 
tılsımları, ili ;ları vermıştir. 

Fakat bütün bunların tesiri 
görülmediği için İngiliz kızı 
Paris mahkemelerine müra-
caat etmiştir. 

Parisli falcı kadın Madam 
Marya İngiliz kızının şikaye
ti üzerine şunları söylemiştir: 

0000000000•. - Ben kadınların kalbini 
açık bir kitap gibi okuyan 
bir kadmım. Şimdiye kadar 
Avrupanın en yüksek kadıa
larmdan yüzlercesi ile meş
gül oldum. Bunların hepsi 
evime uğrayarak talihlerini 
anlamak isterler, bunlar ara· 
sında prensesler, bütün diin· 

EDEBT TENKIDLER 

Şair ve nıütcfekkir bir n1alivccin1iz: 

Osm·an İlhami 
Yazan: SIRRI SANLI 
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Başka bir meslekleri, diğer 

bir geçinme vasıtaları olma· 
dıkca memleketimizde yarı 
aç, yarı tok yaşamağa ve 

çok defa da büsbütün aç kal
mağa mahkum olan edebiyat 
aşıkJarından ve çok şükür 

kalemi ile geçinmeğe mecbur 
kalmıyan aziz arkadaşlarım
dan biri sordu: 

Yeni varidat müdürü-

müzü tanıdın mi? 
Ben son bir iki sene zar

fında birçok gazeteci arka
daşımın yersiz olmıyan site.n 

ve teessürlerine terciman ola
cağımı zennederek şu cevabı 
verdim: 

- Bir kaç zamandır, bazı 
resmi daireler şeflerinin ga· 
zetecilere .fırlatmağa heves 

- Arkası 4 üncüde -

Bay - Neden bu sene denize girmek istemiyorsunuz? 
Bayan - Mayo modası okadar kapalı ki bilmen bu sene 

kadınlar banyo almak istiyecekler mi ? 

İstanbul (Özel) Şehri· 
mizde bulunmakta olan Fin
landiyalı güreşçilerle son mü-
sobaka dün taksim statyo
munda çok kalabalık bir se• 
yirci kütlesi huzurunda yapıl· 
mış netice 3.3 beraberliktir. 

Bizden Hüseyin ve Çoban 
sayı hesabile s~dık tuşla 

galib gelmiştir. 
Yaşar bükmen, Faik tuşla 

Ahmed sayı hesabile mağlüp 
oldular. 

On dakikada hasmını mağ
lup eden Çoban çok alkış· 
lanmıştır. 
=m 

y~da tanınmış yıldızlar, akte
risler vardır. 

20 - 25 yatları arasındaki 
genç kızlaun gayeleri sevdik· 
leri erkeklerin kendilerini 
sevip sevmediklerini 
maktır. 

anla· 

Müşterilerimin çoğu 30 • 40 
yaşlarındaki kadınlardır. Bu 
kadınlar kocalarının sevgisi
ni kaybetmekten korkuyor. 
Hatta evli olmıyanlar sev· 
dikleri erkekleri kaybetmek 
tehlikesile karşılamaktan )'I· 

hyorlar. 
Erkeklere gelince, bunlar-

da iş ve siyasetten fazla 
- Sonu 4 üncüde -

HALKIN SESI HAKKIN SESiDIR 
--------~------0000------------~~ 

Türk çocuğu ve Türk köylüsü 
li:"I ünkü nüshamızda hu sütünda Kültür Bakanlığı ta
~ tarafından biitün köylerde köy mektebleri açılacağı, 

askerden dönen çavuşların bir kurstan geçtikten sonra bu 
mekteblerde muallim olacaklarını yazmı~tık. 

Büyük vnder Atatürk ellki gün Trakyada kısa bir seya· 
hat yaptı. Bu .seyahatta bilhassa muhacirlerin vaziyetlerini, 

evlerini, yaşama tarzlarını tedkik ettiler Ve lazımgelen direk· 
tifleri verdiler. 

Bu iki haber, gerek sevgili Cumur Reisimiz Atalürk'lin, 
gerek ismet fnönü hükumetinin köye, köylüye verdikleri 
ehemmiyetin iki canlı misalidir. 

Genç Türk Cumuriyetinin irade ve azmi önünde yenilmi· 
yecek hiç bir müşkül yoktur. Buna bütün milletin candan 
imanı vardir. maarif siyasetinin de yakında tahakkuk ede
ceği, henüz üçte biri okuyan Türk çocuklarının yakında 
yüzde yüzünün mektep bulacağı, Türk köylüsünün dünyanın 
en mes'ud köylüsü olacağına halkın sarsılmaz imanı vardır. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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Beş ailenin Uğursuz Elmas . .. .. ' Her yerde herkese felaket getirdi 
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ıçyuzu . ... 
Bay diolomat:-bi

1
: delikanlı ve bir Koca bir gemiyi de ·batırdı 

kız ile birlik eğleniyordu 
Hayretine rağmen benden 

bir ricada blundu: Bu de
mukrat kız, 11Ariştokrat,, la
rın nasıl eğlendiklerini gör
mek istiyordu. Böyle bir alim 
sırasında kendisine haber 
vererek bu manzaı;ayı seyir 
etmesine imkan verilmesini 
rica etti. 

Böy]e bir ricayi redde im
kan olmadığı gibi kabul et
memek için de hiçbir sebeb 
yokktu. Mutabık kaldık. .... 

iki gün sonra henüz ben· 
cede tamamile malum olmıyan 
bay diplomattan bir mektub, 
mühimce bir mıktar para 
aldım. Ertesi akşam için ne 
suretle hazırlık lazım oldu
ğu hakkında izahat veri
yordu. 

ilk iş olarak benim demok
rat sevğilim hizmetçi kıza 
haber verdim; sonra, kendi
me mahsus bir maharet ve 
dirayetle lazım gelen hazır
hkları yaptım. 

İşleri bitirdikten sonra, 
aşağı inerek gideceğim yer• 
de yukarı çıktım demokrat 
sevğilimin odasına gizlendim. 

Burada üç saat kadar kal-
dım. Nihayet hizmeçi kız 
geldi ve: 

- Aşağıda sesler var. 
Herhalde seninkiler geldiler! 
Haberini verdi. 

Yavaş yavaş indim, kapıyı 
açtım, evveli mutbaga gir
dim. Salondan sesler geli· 
yordu. 

Biraz bekledikten sonra 
ihtiyatla ve biç bir gürültü 
çıkarmamağa çalışarak salo· 
na kadar gittim. Bu defa 
kapıdan gözetlemedim. Sa
lona bitişik küçük ~bir iş 
odası vardı; oraya girdim, 

. onun kapısı önünde ve kalın 
perdesi arasında gizlenerek 
vaziyeti seyre başladım. 

içeriden bay diplomatın 
sesinden başka bir kadınla 
diğer bir erkeğin sesi geli
yordu: 

İçerisini eyic görüyorum: 
Bay diplomat, 60 lık ihtiyar 
caketini çıkarmış bir kana
peye yaslanmıştı. Karşısında 

17 - 18 yaşında bir delikanlı 
varc1ı. Görüşürken bir Fran
sız ve f ngilizçe kelimeler de 
kullandıklarından bu delikan-

lının da kibar ve aristokrat 
hakkında olduğunu anladım. 

Delikanlının kucağında 20-
22 yaşlarında çok güzel ve, .. 
Adeta çıplak bir kadın 
vardı. 

*** 
Gördüğüm ve görecegım 

sahneleri yazmağa kudret 
bulamıyorum. Yalnız şunu 

söyliyebilirim : Benim sabık 
bayım, banka direktörü, bu 
altmışlık ihtiyarın yananda 
ahlak öğretmeni kadar afif 
ve ahlaklı kalır. Ya herif 
şöyle çiçeği burnunda 30-35 
yaşında olsaymış ... Neler ya· 
pacakmış ! 

Cihanda bu kadar . ahlak-
sız bir ihtiyarın mevcud ola
bileceğine, eğer perde arka
sından ;gözümle görmemiş . 
olsaydım, hiç bir vakit ihti
mal vermiyecektim. 

İhtiyar genç delikanlıya 
sade Tonton, genç kıza da 
Fifi diyordu. Gençler de ih
tiyara sadece "bay amca,, 
diyorlardı. 
Bulunduğum yerde bay dip-

lomatın11delikanlının caketleri, 
bayanında manto ve el çan
tası vardı. 

Bay diplomatın cüzdanını 
açtım, bir çok para ve bir 
çek tefleri bir kaç kart var
dı. Kartlardan ihtiyarın hüvi
yetini öğrenebildim. 

Fakat delikanlı ile kızın 
hüviyetini öğrenemedim yal· 
nız... Markalarında şayanı 

dikkat bir müşabehet buldum. 
Bunlar karı koca olsa ge

rekti. Fakat nasıl karı, ko
·cahk idi bu? 

Biraz sonra zihnime bir 
şüphe, korkunç bir şüphe 
saplandı: Yoksa? .. Bunlar iki 
kardeş mi idiler? .. 

*** 
Bay Dinlomatın Da 
~1ahremi Oldum ! 
Daha fazla gözetmeğe lü

zum yoktu, yavaşçacık çe· 
kildim, ve yukarı kata hiz
metçi kızın yanına gittim. 

( Arkası var) 

İş arıyor 

Türkçe ve almanca mükem
mel muhabere ve tercümeye 
vakıfım. İş arıyorum 19'i6 
rümuzu ile idarehaneye mü
racaat, 

Resmi Nişanlısı 
Muharriri: BERTA BUCK Mütercimi AKIL KOYUNCU 

-S-
Saçların1, heniın biricik gururumdur 

- ••• 
11 1Şimdi, mis Trant" 

yahud "bu akşamki telgraf
ların vaktinden y!rmi saniye 
sonra gelmesi ne demektir?,, 
Diyebilen bir makinedir. O 
sayılmaz. İş başında insan 
bulunan bir yer ararsınız. 

Mis Holt ili ve etti: 
- Hem yeriniz yakın olur· 

sa, öğle yemeklerine eskisi 
gibi gene beraber çıkarız, 
olmaz mı? 

Miı Robinıon cesaret 

verdi: 
- Dur bakalım, henüz 

bizden ayrılmış da değildir. 
Şu acaib böreklerin fiatı ne 
imiş mis Traut? Şundan en 
az zehirli görünen bir dane
sini seçiniz. Bunu size, mu
vaffakiyetinizi temenni için, 
ben ismarlıyorum. 

ikiye çeyrek kala yazıha-
neye dönmüştük. 

Geyinme odasına girib 
yıkandım. Saçımı bütün aç
tım. Saçlarım, benim biricik 

Dün arzın en büyük elma· 
sının sahiplerine fayda ver
mediğinden, birisinin hapisa· 
nede öldüğünden ikincisinin 
de sefalet içinde çiftlik ya
naşmahğı yaptığından bah
setmiştik. Ve bugün sahibine 
uğursuzluk getiren 112 krat 
ağırlığındaki elmastan, Raca 
Matanan elmasından bahse
deceğiz: 

Bu elmasın bir romanı an
dıran bir tarihçesi vardır. 

Bu elmas, Cava adasında 
Landak civarında ve 1787 
de bulunmuştur. 

Bu sırada memleketin Ra· 
cası, henüz tahta geçmiş bir 
genç idi. Ve pek az zaman 

evvel de, bir mabedde mukad
des bir raks oynıyan halktan 
bir kı.z ı sevmiş ve bununla 
evlenmişti. 

Elması bulanlar, doğruca 
saraya müracaat etmişler ve 
Racamn, bunu satın almasını 
istemişlerdı. 

Raca bu elası yüksek bir 
para ile satın almış ve genç 
karısına, güzel Rahneye 
hediye etmiştir. 

Rahne bu elması daima 
kalbinin üzerinde taşıyacak 
idi. Raca güzel karısına el
ması verirken: 

- Bu elmas kalbinin üs-
• tünde dursun, sana her za
man saadet bahşetsin ! 

Demişti. 
Fakat heyhat! Bu elmas 

genç kadına saadet verme· 
miş, gözel Rahne doğurur· 

ken ve henüz on yedi yaşın· 

da iken ölmüştür. 
Raca bu elmasın karısı 

ile birlikte, karısının kalbi 
üzerinde defnedimesini em
retmiştir. 

Bu elmas takriben 80 se
ne kadar toprak altında gö-
mülü kalmış ve 1873 de bu 
diyara musallat olan zalim 
Sollo-Raa tarafından gömülü 
olduğu yerden çıkarilmıştır. 

Fakat elmas yeni !'ahibine 
de yaramadı bu elması satın 
alanlar da bir gemi ile Sen
gapura giderlerken bir fırtı
na çıkmış ve gemının ne 
olduğu o zamandan bugüne 
kadar meçhul kalmışbr. 

Geminin battığı içindeki 
elmas ve yolcularla beraber 

denizin dibine gömüldüğü 
sanılmaktadır. 

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

0 k u J sergileri Kuyruksuz. b~r tayyare 
. . . Moskova - Sımfıropolde Ha
Ilk okulların sergılerı vacılık mektebi talebeleri 

dün açıldı tarafından yapılan kuyruksuz 
tipte bir tayyare modeli, 800 

Dünden itibaren ilk okul-
lardaki sergiler açılmıştır. 

Çocu .darın bir senelik ça
lışmalarını sergide bulacak 
olan halkımız büyük bir ala· 
ka göstermektedir. 

Sergileri ziyaret saatleri 
sabah saat sekizden on ikiye 
ve öğleden sonrada on dort
ten on yediye kadardır. 

metre yükseklikte hususi 
tertibatla havaya bırakılmış 

ve bir tayyareninin nezareti 
altında iki saat yirmi beş 
dakika uçarak 24 kilometre 
mesafe katetmiştir. Model 
24 kilometre ileride yere in
miştir. Bu mesafe ve bu za · 
man tayyare modelleri için 
bir rekor teşkil eylemektedir. 

İzmir Muhasebei Hususiye 
Müdürlüğünden : 

Bedeli sabıkı Yeri Cinsi 
Lira K. 
3500 Kemeraltı Küçük Salepçi oğlu hanı 

İdarei Hususiye akaratından olup yukarda yer ve cins1 
yazılı akar 1-6-936 tarihinden 31-5-939 tarihine kadar üç 
sene müddetle 30-5-936 tarihinden itibaren 29·6-936 tari
hine kadar bir ay içinde pazarlık suretile kiraya verilecek
tir. isteklilerin şartları öğrenmek üzere her gün M. H. Mü
düriyeti varidat kalemine ve pey sürmek istiyenleıin de 
encümeni vilayetin toplandığı her Pazartesi ve Perşembe 
günleri saat 9 dan 12 ye kadar vilayeti daimi encümenine 
müracaatları ilan olunur. (1421) 

............................................................................. 

liGözüMüZE CARPAN YAZILARİ 
' ı ........................................ 0 ................................... . 

Tayyareci 
Sabiha 

liT.318 Kim derdi ki, güneşi 
lll..aJI siyah peçe, yıldızları 

tahta kafes arkasından sey
reden Türk kızı bulutların 
arasında dolaşacak? 

İpek çarşi>f, çelik kauat 
oldu: Dün yüzlerini açıp so
kağa çıkmayanlar, bugün 
kanatlarını açıp göklere çı· 

kıyorlar! 
Yirmi yaşının rüyalarını 

bir meşin ceket içinde hap-

gururumdur. Uzun, sık, yu
muşak ve Sydney Vandelens' 
un b,r defa dediği gibi, 
u Teninin yasemin renğine 
en uyğun gelen koyu menekşe 
renğinde ,, dir. O her şeyi 

bir artist gibi izah eder, çün· 
kü kendiside artisttir. ( Ah, 
niçin burada değildir de, ben 
patron gibi soğuk bir genç 
umacı yerine, onunla görüş
meğe hazırlanmıyorum ? ) 
Uzun saç filesini başımın 

etrafına düm düz sardım, 

sağlamca iğneledim. Arkadan 
yerli yerinde olub olmadığını 
yokladım. Bunu hiç Durgun 
su üzerinde bir tesir yapmak 
değil, ( O faydalı oldukları 
müddetce daktilolarının baş
larının çıplak veya örtülü 
olduklarını görmez bile ) da· 

\ 
seden bu kartal kız, kuş tü
yü yastıklarda peri masalları 
dinleyen bir neslin çocuğu· 
dur .. 

Bu mucizeyi, bir topuk 
vuruşu ile kumlardan zem
zem suyu fışkırtan çöl efsa
neleri devrinde değil, Ata· 
türkün asrında seyrediyoruz! 

Büyük şefin huzurunda 
yapılan manevralarda, Türk 
askeri gözlerini yerden göğe 
kaldırınca, Türk kızını başı
nın üstünde gördü. Bu ka
natlar altında döğiişecek 
kahramanların destanı için, 

ha ziyade tamamen temiz 
olduğumu hissetmek beni 
daha az sinirli ettiği için 
yapıyordum. 

Saat ikiyi çalarken Mister 
Vaters'io hususi dairesi dai
resi kapısını korkarak vuru
yordum. 

Patronun korkunç sesini 
duydum: 

- Giriniz f 
Ve içimden titriyerek gir

dim. 
-3-
~reklif 

· Geniş, Aydınlık oda, temiz, 
ciddi mobilyesiyle, kapıdan, 

patronun bir mektub üze· 
rinda çatılan kaşlariyle otur
duğu deri kaplı büyük bir 
yazı masasına kadar, meyil-

Homer'in kalemi dilsiz bir 
deynek, Firdevsi'nin mürek
kebi renksiz bir sudur! 

İsmet lnönünün hakkı var
mış: "Türk milletinin kadın 
ve erkek bir tek adam gibi 
nasıl şahlandığını görmek, 
beşeriyet için muaazzam bir 
hadise olacak!,, Q 

Sakarya kıyılarına çıplak 

ayaklarile dağları tırmanarak 
arkalarında mermi taşıyan 

anaların kızları şimdi çelik 
kanatlarla bulutları yırtacak 
bomba taşıyorlar! .. 

Yusuf Ziya (Tan) 

lerce uzaniyor gibiydi. Bu 
masanın üzerinde, ekseri
yetle, bir gündelik ajanda 
ve saatli, mütharrik bir tak
vimden başka birşey bulun· 
mazdı. 

Kalın ve sık tüylü kırm12;ı 

halı üzerinde yorucu, uzun 
yürüyüşümü bitirdiğim ve . 
onun dirseği yakınında mü-

tevekkilane durduğum zaman, 
hiçbir çıkar kapı görmeL 
imkanını bulamadığım bu 
mülakat başlanğıcını önümde 
ikiyi gösteren bu saat, muz
lim bir sual işaretile mimle
yordu. 

Canlı, yeni tıraşlı yüzünü 
kaldırdı. Kumral saçları, 

dümdüz fırçalanmı!, şapkası
nın ipeği gibi parlıyordu; 

hususi kasası gibi sımsıkı 
kKpah ağzile, biricik ilğisi 

Bir grev bide' 
Şu Amerikalılar 51 

tuhaf insanlar... I ti ~ 
Nevyork berbere j,I' 

d "'ru•11 
yaptılar. Daha og 10,ıJ 
her çırakları çaht::, det 
Yirmi yedi bin ber 
kanı işlemiyor. b r d&t 

Söyliyeyim. Ber .e be~ 
kanlarının sabiblerı w;.Jİ 
çıraklarının yerine i(iyorıı'' 
çahşhrıyorlarmış . b 
sunuz. 

1 
,,,,1 ·~ ~ 

Kundura boyacı 8 ğb'1 
Bundan tuhafı can ~ oiO 
Habes prensler• 

Eıb~ . rak1 • 
..J ıse me re' 

• • jle P ,r 
Habeş kırahçesı ıt ' . .3 

seslerin Kudüse var tıJI' 
maz derhal ınoda~ı·ştirıl'~ 
ederek elbiseleri def ,,ı ~ 
yi düşünmüşler, ve . deı'.ı 

sasının başında derı:bri- ı 
düşünüp dururken ş l•Y,r' 
tün terzilerini t0J;1ıtirl 
yeni yeni elbiseler ,J 
ğe başlamışlardı~· (esİll .r 

Yaptıkları elbıse. frV 
leri hep kırmızı jpııf· / 
)erden biri: ıı>•' .~ 

- Şimdi ibiyacı 1of?. 

elbiseleri yaptırıyoru:~ d 
elbiselerini flan soP 

neceğiz! demiştir. .. (~Je( 
Kadınları~ k .. ]eıt 

için ö)durt• 
Ha yva ol~~.. f 

Almanlar dü.oY~ 1' iÇ~J 
rının giydiklerı k .. ' dUj"".J 
kadar hayvan öldur ot 
zü merak ederek ,,e . 
hesaplamışler ve şu ~ 
varmışlar: 1tte '-"' 

Vasati olarak s~bi tı•Y'~ 
tilki, ayı, ilah··· gı ve ~ 
l "ld" "l" orrnuf· I•' ar o uru uy y•" 
ların postlarını b~ ,ısııf · 
yunlarıoa takıyor .. • y~!·j 

Hey gidi Jtırı .. ~ 
b·ı;de" ı 

Sar.ırım ki ı ig•'' 
bütün trenlerde 5 flı 

yrı ,, 
lere mahsus 1er b" i 
vardır. Tiryakı . at• 

1 
lara binerler, 51~11ısı•ıı 
yenlerle, sigara d• , 
rahatsız olanlak ~,go 
içilmesi yasa lı 
seyahat ederler· ıı~6 

lngilterede ~0~ııilii1 

da kadınlar tırY ,rtt•'# 
.. le fi 

artırmışlar oy çoic 1,t ki erkeklerden 1,ısııf · 
. ., baf ııe" gara ıçmegcd ,ıer ~p 

Seyahat e e ..ı d"' 
ıarP' ,e ıJ 

içilen vagon . ar• ~1ır 
lenmeden sıg #' 

Jıll •• ,, 
tüttürüyorlarııı .,. ~'' 
erkekler bun; te b'f 
olmuşlar, de\1 e ~§? 
muşlar: ıı>' -il 

- Kadınlara ı.01'9 · ı rı ,. 
gara vagon 3 

1 yorlar. 
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Leke, çil, buruşuk, kırışık brakmaz yüzü bütün gençlik 
zarafetiyle sıhhi ve fenni şekilde korur, besler 

M. Depo it Şifa eczanesi 

Zengin ki esi 

Necib 
SADIK 

TERZİ 

Mehmet Zeki 
Kcıneraltında Hüküınet karş.sında 
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1 ~ Bu halta mevsimin çok beğenilen iki büyük !ilmi ~ 
~t -Böyle bir kız unutulur mufl m Bitmemiş senfoni filminin dahi rejisörü Villi Fost'un E 
~ bizzat temsil ettiği büyük ve nefis operet m 
~ 2 - Esrarengiz ha e m m Dünyaca meşhur olan şaheser film E 

1 

tt Ayrıca: , MıKİ MAVZ (canlı kar1katörler) ~ 
~ Fiyatlar 15, 20, 30 kuruştur ~ 

ı m . . SEANSLAR ~ 'I Her gün 16 19 30 Esrarengiz ha?e 17,30 21,15 § 
rQ Böyle bir kız unutulur mu? Cumart~sı ve pazar 14 de S 
m Böyle bir kız unutulur mu ıle başlar E 
mtEZEE~Ei E * • • • • ~~ 



Vapura birşey olmamış 
ve kaptan vapuru rıhhma 

yanaştırarak yolcuları dışa
rıya çıkarmıştır. Pasaport 
iskelesine telefonla kaza ha
ber verilmiş ve yolcuları al-
mak üzere acele bir vapur 
gönderilmesi istenmiştir. Pa-

saporttan gönderilen çanka
ya vapuru gelerek orada 
bekliyen yolcuları alıp gö
türmüştür. Vapur da tami-

rat için tersaneye çekilmiş
tir. 

Kaza hakkında alakadar
Jarca tahkikata başlanmıştır. 

Paınuk piyasası 
Yükseliyor 

Dün pamuk piyasasında 
kayda değer bir fırlama ol-
muştur. Düne kadar 42 ku
ruşa satılan pamuk 45 ku-

ruşa çıkmıştır. Dün alıcılar 
çok hararetli idi. 

---0000----

Halkevinde 
İlkokullar müsameresi 

çok güzel oldu 
İzmir ikinci bölge okulları 

çocuk korosu tarafından dün 
akşam Halkevi binasında 
talebe velilerine bir müsa
mere tertip edilmiştir. İs-
tıklil marşile başlıyan mü· 
samere, 18,30 dan 20 buçu
ğa kadar devam etmiş ve 
fevkalade parlak olmuştur. 

Çardaş Fürstin, Volga, 
Travyatadan parçalar, Ülkü, 
Sakarya, Dumlupınar ve İs-
tiklal okullarından müteşek
kil mandolinata gurubu 
tarafından muvaffakiyetli 
bir surette rçahnmış ve ha-
zurun üzerinde iyi tesirler 
bırakmışhr. Bundan sonra 
piyano ile küçüklerin milli 

kıy af etlerle oynadıkları ( İz
mir zeybeği ), salenu dol
duranlar tarafından sürekli 
ve hararetli alkışlarla kar
şılanmıştır. 

Ülkü okulu beşine! sınıf 
talebesinden Ayhanın (Neş'e 
ile dönüş) şarkısı, bilhassa 
kayda şayandır. Bu sevimli 
kız, dinleyiciler tarafından 
çok alkışlanmış ve küçük 
Ayhanın şarkısı kendisine 
bir kaç defa tekrar ettiril
miştir. 

Talebe velileri Halkevini 
terkederken büyük pir haz 
duyuyor ve müsamereyi ter-

tip edenlere karşı şükran 
biılerile mütehassis bulunu
yordu. 

Okullarımızın ara-sıra bu 
gibi müsamereler tertip et
meıi çok faydalıdır. 

Tertip heyetini biz de 
takdir ve tebrik ederiz. 

't / '/l Jf tb t ~lngiliz Matbutı 
Ii a yan ırıa ua l ı Fransız Kabilesiyle 
--------00 . l\1eşğul 

Eden -Grandi Görüşmeleri için ~~ndra 5 (A.A) -. Bütün 
İngıhz matbnatı yenı Fransız 

Tefsirden Çekiniyor kabinesiyle meşğuı olmakta-
' 1 . . dır. Gazeteler Fransız hüku-

Roma 5 (.ı\.A) - talyan matbuatı Eden ıle Grandı ara· 
metinin çok nazik bir vazi

ıında yapılan yeni mülakatı tefsirden içtinab etmektedir. Bu-
yet ile karşılaştığmı kaydet

nunla beraber "Jurnale Ditalya,, gazetesi bu mülakatın 
mekte ve Fransız frangının 

İngiliz - İtalyan münasebatında yeni bir safhanın başlanğıcı 
akibetinden endişe eylemek-

olduğunu ve konuşmaların zecri tedbirlerin kaldırılmasından tedir. 
ziyade İtalyanın normal vaziyeti a vdet edınceye kadar 
Milletler Cemiyetiyle teşriki mesei etrafında cereyan ettiğini 
yazm.aktadır. 

Galatasaraylı Salaheddin bir 
milyoner kızla evleniyor 

İstanbul (Özel) - Galatasaray takımı oyuncularından 
Salaheddin Amerika~ı milyoner kızı Traıkille Olka ile evle
neceğ!ni gazeteler yazmaktadır. Milyoner kız yakında İstan-
bula gelecektir. 

Muhtelitimiz İstanbulda bu2ün 
First Viyana ile maç var 

İstanbul (Özel) - İzmir muhteliti dün akşam buraya gel
miştir. Futbolcular vapurda İstanbul mıntakası murahhassile 
bir çok sporcular tarafından karşılanmıştır. 
Akşam geç vakit Avusturya futbolcuJarıda karşılanmış

lardır. 
HALKIN SESİ : - Muhtelitimiz bugün saat 16 da Avus

turya takımile ilk maçı yapacaktır. Muvaffakiyetler temenni 
~deriz. 

Negüs davasını müdafaa 
için Cenevreye gidiyor 

Londra 5 Negüs ulusunun davasını bizzat müdafaa etmek 
üzere Cenevreye gidecek ve giderken Fransız başbakanı 
Blum ile görüşecektir. 
Habeş imparatorunun İngiliz gazetelerine son beyanatinde 

asla hükümdarlık hakkından vazgeçmiyeceğini ve bu dava 
yolunda netice verinceye kadar çalışacağını tekrar tekrar 
söylemiştir. 

Eski Bern elçisi Cemal Hüsııü 
saylav oluyor 

Ankara (A.A) - Açık olan Bolu saylavlığına eski Bem 
elçisi Cemal Hüsnünün C. H. Partisi tarafından namzet 
gösterilmiştir 

Cek cumur başkanı Bükre
şe hareket etti 

__ ..... ......--

Yeni Fransız 
kabinesi 
Baştarafı 1 incide 

milli ekonomi naz111 Spinas
se Bastid, tarım nazırı Mon
net P. T. T. nazırı Garail-
licr, ictimai, iş nazırı Lebas 
umumi sıhhat nazırı SeJlior. 
FRANSIZ KABİNESİNDE 

ÜÇ BAYAN VARDIR 
Paris 5 (A.A) - Havas 

ajansı bildiriyor: 
Blum kabinesinin muayyen 

bir takım kompartmanlara 
ayrılmış olduğu olduğu dik
kate değer görülmektedir. 
Kabine erkanından dördü 
ayan azasından ve 27 sı say 
lavlardandır. Bay Pol Faure 
ile üç bayan parlamentoya 
dahil değildir. 

Yeni kabinede 19 sosya
list, 14 radikal sosyalis ve 
3 de sosyalist birliğe mensub 
zatlar vardır. 

BLUM TÜRK - FRANSıZ 
DOSTLUGUNU 

KUVVETLENDİRECEKTİR 
lstanbul (Özel) - Fran

sız başkanı Leon Blum 11 Son 
Posta" ya telefonla ya ptığı 
beyanatta Türk - Fransız 
dostluğun dan bahsederek 
demiştir ki: 

- "Türkiye ile Fransa 
arasında mevcud ananevi 
dostluğu bütün kuvvetimle 
daha ziyade takviyeye gay
ret edeceğim.,, 

Prağ 5 (A.A) - Cumur başkanı bay Benes beraberinde Zivarctler 
dış işleri bakanı Krozka olduğu halde dün akşam hareket ..1 

etmiştir. Şehrimiz lngiliz general 

F k b 
konsolosu dün öğleden evvel 

ransız a inesi için Al- İlbay Fazlı Güleçi makamın-
ı d ki da ziyaret etmiştir. 

man arın yaz 1 &rl Belediye reisi doktor Beb-
y eni Fransız kabinesinden bahseden Coraespondance çet Uz dün Öğleden evvel 

diploma tık gazeteler hükümette itidalleri ile tanınmış birkaç vilayete gelerek vali Fazlı 
bakanın bulunduğunu kaydetmektedirler. Güleç'i ziyaret etmiştir. 

·0000000000000000000000000. 

Dört idam kararı 
1 Çocuklarını birer birer kesmiş, karşısının kar
nını yarmış ve karnındaki yavruyu çıkar

tarak ayakları altında ezmiş ••• 
Geçen Çarşamba sabahı 

Halepte saat kulesi meyda
nında 3 idam mahktimu asıl
mıştır. Birinci mahküm 45 
yaşlarında Mehmed Abdür
rahim Tişodur. Bu adam, bir 
kavga yüzünden üç çocuğile· 
beraber hanesini terkedip 
kaçan karısını takip ederek 
yolda yakalamış ve kadının 
ellerini ve ayaklarını bağlı

yarak bir tarafa koymuştur. 
Bundan sonra çocukları 

yakalıyarak birer birer yere 
yatırmış ve ayağile boyunla
rına basarak annelerinin gö
zü önünde birer koyun gibi 

kesmiştir. 

Katil baba, sanki bir şey 
yapmamış gibi bu defa da 
karısına saldırmış ve onu 
kesmekte acele etmiyerek 
evvela karnını yarmış ve ha
mile bulunan kadının cenini-
ni çıkartarak ayaklarile te
pelemiş, ondan sonrada ka · 
dının işini bitirmiştir. 

İkinci mahküm Hamid bin 
Ahmeddir. Bu herif de mü
teaddid yerlerde yol kesip 
paralarına tamaan üç adamı 
öldürmektir. 

Üçüncü mahkum, Ahmed 

bin Elbaç Hasanülcindidir. 
Bu da öteye beriye üçretle 
hizmetçi olarak verdiği genç 
kızın kaçıp evine gelmesine 
luzmış ve onu öldürüp gizli 
bir yere gömmüştür. Bundan 
sonra kendisinden ayrılan ka
rısını takip edip babasının 
evinde hançerle öldürmüştür. 

Şamda bir idam 
Şamda karısını öldürmek

ten suçlu Kirkor Hallacıyan 

namında bir Ermeni de ora
da asılmıştır. Bu adam seh·. 
paya çıkarken çürmünü itiraf 
etmiştir. 

Edebi tenkitler 
- Baş tarah 1 incide -

ettikleri garip ve hayli de 
gülünç nezarlarda, yan 
bakışlardan, yüksekten 

Filozofun 
Köşesi 
- Baştarafı 1 incide " 

den yere indirirmiş.. .. il' 
Tesadüf bir gün s~ril el 

İzmire getirilen hind~Jerd81• 
biri havalanmış. EfenıD 

görüşlerden sonra elimden 
geldiği kadar memurluğun 
mana ve felsefesini bir türlü 
anlayamıyan büyücek memur 
!arımızı rahatsız.. etmemeğe 

çalışıyorum. 

Uyuşmuş ruhlara yüksel
tici kanat, cılız kafalara bes
leyici gıda, taştan varlıklara 
hareket ve heyecan veren 
olgun bir edebiyatın hararet
li meftun ve müntesibi arka
daşım elime, hacmi küçük 
fakat muhteviyatı çok özlü 
ve çok kuvvetli bir kit.· b 
uzatarak dedi ki: 

· tünde çöreklene çöreklene dt 
ken efe bermutad bunu tt 
avlamış. Ve bir çevirıııe . 
rük kebabı yaparak yerkeO· 

B. · ı · ı·n b'" 

- Öyle ise derin ve ken
disine mahsus düşündüren 
düşünceleri, ioce, içli duy
ğuları ile muhatıbını il~ te
masta arkadaş yapan bu şair . 

ve mütefekkir maliyecimizi 
veya maliyeci şair ve müte
fekkirimi~i, onu görmeğe git
meden sana tanıttırayım. 

- ızım oya ı yemenıD eJ!. 
deli çıkb. Gel Hidayet f 
Diye beni atla geçerkeD ~ 
virmiş, misk gibi kok?lu 'ttİ' 
hindi kızart~ası yedırJll~ 

Bu vak'ayı hatırhY 
şimdi de bu mürteci kuf'I" 
darbasına uğrayana : O 

- Deme Allah versiolbİ" 
nişancı, tanıdıklardan ~ 
ve o kuşta bir hindi çıkflO 
Diyerek gülümsedim, . 

Şimdi tevekkeli de~: 
Müze müdürü bay Salibe 
din şapkasını kulaklarıo; 
kadar çekmesi ve kenarlar•~ 
içine basarak kapılmıyac' ,. 
bir şekle koymasının sır 
ve hikmeti anlaşıldı ? ? ! 

Şark Filozofa ...t 
HIDA YET t<Eşr• 

..,.. 

Mülkiye mektebinin 1932 
senesi mezunlarından olan 
bu genç maliyeci ve değerli 

edibi..ı.. izin 62 sahifelik kü
çük kitabını teşekkür ederek 
aldım ve ~vimde birkaç de
fa okuduktan sonra bu defa 
ben arkadaşımı arayarak bul 
dum ve ondan rica ettim. 

1 Bir İneiliz kııl 
1 Nasıl 

- Kitabı sayesinde ka
fasını, ruhunu ve kalbini ta
nıdığım bay Osman İlhami' 
nin kendisini de yakından 
tanımak için delaletini yal
varmaya geldim. 

•*• 
Eseri kadar şahsını ve 

konuşmasını yüksek, nezih 
ve asilane bulduğun genç 
edib ve maliyecimizi 
yakınından da tanıdıktan 
sonra gözlerimin altında bu
lunan ve (Gecenin renğini 
bilir misiniz?) adanı taşıyıp, 
"Şehir uyurken,, 11 Dağlardan 
inen dere,, , "Yollar,, , "A
dalara yol olsa,, , "Mektup,, 
"İşsizlerin türküsü ... ,, "Yan
gından sonra!,, "Ölüm ülkesi,, 
"Ekdiğim çiçekler,, , "Cena- j 
ze alayı,, , Gönlümün takosu,, 
"Yer altının sefonisi,, , 
" Mavunacı ,, adh nefis, 
hissi ve s..ısyal şiirlerle 

" Gecenin rengini bilir misi
niz? ,, , " Geçtiğim yolJar,, , 
"Serseri dua,, , "Rüzgarlerin 
nasihatı ,, , "Tabiatın kanunu,, 
"Kudurmuş adam,,, "Feleğin 
cilvesi,, , "Maslubun koynun
daki mektub,, • " Saatım ,, , 
"Maymunlar,, ve " Eş, Dost, 
Aşk, Arkadaş,, ser levhalı 
şairin felıo; efe ve bayat ve 
insanlara verdiği hususi ve 
orijinal manaları gösteren 
kuvvetli ve ahenkli nesirler
den müteşekkil kitabını okur
larıma tanıtmağı bir borç 
saydım. Bu küçük - büyük 
esere birlikte bir göz a\ahm. 

-Arkası var-

Dolandırıldı 
-Baştarafı 1 incide-

r Jet• aşklarını anlatmaya ge ır b• 
Erkekler kadınlardan da 
çok samimi davranıyorl'; 
Erkeğin bir iki kadın dol 
bulunabilir. Fakat bay•tı; 
muhakkak bir kadına ":a" 
lar. Gördüğüm erkekler k' 
dınlar kadar çoktur, Erk;;., 
lerin heyecanı daha de 
istirabı daha engindir. Jı 

Erkek ve kadının en çoo 
alakadar oldukları aıe\fı ' .. ,., 
para ve aşktır. En fakırıbir• 
zengini de bu hususta 

İeşiyorlar. Benim bütün y•:: 
tığım bunlara teselli verdle 
ten ibarettir.,, 

•••• 
Tayyare 

Postaları başlıyor 
. A k•r• 
lzmir - lstanbul ve D ·oe 

atasında hava seferler~ 
başlanacağı için tarifesi ~O' 
bit edilmiştir. Hergüo Jet 
kara ve İzmirden sefe~jt 
yapılacak!ır. Ankara .. lı .. ,. .. 
seferldri lstanbula ea .uf 
yac~ktır. .,111" 

Ankaradan İzmir yolİ rtJİt 
ğu 40 lira, Istanbul .. 1:.,,ı, yolculuğu 20 İstanbul : dıf• 
gidip gelme bileti 32 br• 

Valimizin 
Tetkikleri •• ı.

Vali Fazlı Güleç ve S•" 
h t ··d·· ·· D Cevdtt l .. a mu uru r. 1 .. 

racoğlu evvelki gün ~·:,d• 
tuzlasına giderek tetkık 

• 
Zavallı lzmir bulunmuşlardır. ..ıı 

İlk mekteıJie .. - bugıı 
İzmiı" Gümrügüne verilen 

pek az kontenjandan dolayı Tati~ ediliyor teP 
bazı ithalatcı tüccarlarımizın Şehrimizdeki ilk ıııek 1.-
İstan bula göçmeğe karar ler yarından itibaren elı' 
verdiklerini İzmirin ticari tatili yapacaklardır. ilk 

111
111,.. 

harekeHeri namına teessürle teplerin son sınıflarınd• ,,., 
haber aldık. Madam ki bu zuniyet imtihanlarına y , ... 
mallar gene Türkiyeye ithal başlanacak ve bir baft~elı" 
olunacaktır, neden bunlar recektir. Bir çok ilk 111,ş-
İzmir tariki ile sokulmasın ? teplerde sergiler hazırlall 
Zavallı İzmir.. tır. ~ 
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