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Geçmiyen yazı geri verilmez 

• 

Henüz 11 Yaşında ! 
.. . . . 

)erinin de boğazlar içinde 
müait bir durum iakınacağı 
umulmaktadı. 

Bir kız keman 
hocasını 
yaraladı 

pek 

~.....-

BU ÇOCUK KOMŞU
SUNU KISKANIVORMUŞ 

Kolonyada çok garib ve 
feci bir cinayet olmuştur. 
Alfred isminde genç bir ke· 
man hocası ailelere huıuat 
dersler vererek geçinmekte
dir. Alfred'in talebeleri ara
sında bir de 11 yaşlannd• 
Gerta isminde bir kız çocu· 
ğu vardır. Bu genç kız ya· 
şının küçüklüğüne rağmen 
bünye ve kafa itibarile fev
kalade inkişaf etmiş ve ça
lışkanlığı sayesinde Alfred'in 
iyi talebeleri sırasına girmiş
tir. Gen kız kısa çoraplı 
bacaklarına, ve henüz yaşı· 
nın küçüklüğüne rağmen 

keman hocasını delice sev· 
vemktedir. Fakat bu aşkını 
gizli tutmakta tam manaıile 
platonik bir aşk hayatı sür· 
mektedir. 

Genç kız, keman hocası

nın komşusu Gertayı sevdi· 
ğini ötedenberi bildiği için 
~ Sonu 4 üncüde --

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
----------------0000 
Bir Yunan gazetesinin 

hezyanları . 
lır.ııı nadolu arkadeşımız son günlerde v Yunanıstanda 

!:.!J bir gazetenin Türk· Yunan dostluguna kandak 
koymak ınaksatile bir esri yazılar neşrettiğini yazmakta ve 
haklı olarak bu küstahca iftiralara ceveb vermenin bir te· 
nezzül olacağını söylemektedir. 

Kast, riya, iftira, kin, gayız, düşmanlık hislerile yazıldı· 
ğında ve kar endişesile gazeteye konduğunda şüphe olmı· 
yan bu yazılar cemiyet hayatımızı, inkilabımızı ele almakta 
ve ahmak bir üslub, budala bir mantıkla bu Türklerin elle· 
rine kına yakmalarından, erkeklerin şa">ka altında fes gey
melerinden, Türk kadınının çarşaflardan çıktıktan sonra 
çirkinleş:nesinden ve saire hezeyanlardan dem vurmaktadır. 
Kuş beyinli garazkar muharririn hay a!banesinden çıktı· 

ğına da şephe olmıyan bu maskara yazıların dost bir hü· 
kumetin bir gazetesinde nasıl yer bulduğunu anlayamadık. 

Halhımız soruyor, dostluk boyle mi olul': 

I_ HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
- - • _... # • • 
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~ Osmanlı imparatorluğunun 
~ı:rı Kalb• Ah d Yazan: A. FRANCIS 

4ı=f . ıga ın a - 1s -
L.eyltı hanim, Yavuza suikasd yapılcecağını biliyor, fakat 

hükumeti haberdar etmiyordu ... 
Leylanını anlattığına ha- - Sözleriniz mantıkan çok : ikaz edeceğim .. 

kılırsa, babasının ölümünden doğru olmakla , berabrr, be- Leyli çok hiddetlendi ve 
sonra, ev e~yası satmakla nim söylediğim de tamamen ayağa kalktı: 
şimdiye kadar yaşayabilmişti. doğrudur 1 Bu iş iki aydan - Böyle bir şey yapaca-

Leyli hanım, dedim. Sizi beri, çok büyük bir dikkatle ğını ummayorum. Eger ya• 
iyi bilirim. İlk anda tanıma- hazılanmaktadır. Suikadcıla- parsa cihanın en alçak, en 
mıştam doğru söylediğinize rın elinde mühim miktarda namussuz adamısın sen ..• 
de inandım. Fakat sizde be- bomba vardır. Dedi. 
nim söylediklerimin dog-ru Bana öyle bir bakış baktı 

- Pek ala böyle hır te-
olduğuna inanmalısınız. Ben ki, korktum. Bu güzel ve 
b şebbüsünden haberdar iseniz, urada resmi bir zabıtadan genç kadın, şu ande vahşi 
b k b bu haberin doğruluğuna da 
aş a irşey değilim. Resmi bir kaplana benzeyordu. Söy-

vazifelerimin haricine bir inanıyorsanız; neden hükü- lediğimi yapacağıma kat'i 
adım bile atamam: meti haberdar etmiyorsunuz? surette emin olsa, beni ha~ 

Leyli güzel başını salladı; Vatanıza karşı yapılacak men şuracı~ta dairemde öl-
hafifçe gülümsedi. Biraz büyük bir hıyanete göz yum- düreceğine şübhe yoktu. 
sustuktan sonra: mak olur mu?. Sen bu vazi- · Belki de üzerinde dahan· 

-- Leylanın ne demek ol- feyi görmezsen, ben göre- I cası da vardı. 
duğunu size göstermemi is- ceğim Osmanlı hükümetini ( Arkası var ) 
ter misiniz?. Dedi. oooooooooooooooooooooooooonoooooooooooooo 
-Leylanın hakiki kıyme- ltalya El'an Allah 

tini elbette bilirim. Bunu S · 
görmemek için kör olmak öz Vermiyor 
lazımdır! Leyla, İstanbulun Roma 26 (Radyo) - Lo-
pek çok kadınlarından yük- karno devletlerinin, ortak 
sektir ve kabiliyetlidir. sıfatile, İtalyaya tebliğ ettik-

- Hayır .. Leylinın kıyme- leri icraat kararına İtalya 
tini · anlayamazsın; çünkü 
bana hiç hoşuma gitmiyen 
komplimanler yapıyorsun. 
Leyla gözel olmamış veya 
olmuş.. beni alakadar etmez. 
Ley:lanın sizin işiniz nokta
sından büyük bir kıymeti 
vardır. Beni dinleyiniz: 
Bugünlerde '1 Yavuz" a bir 
suiltarst yapılacağından sizin 
de haberiniz vradır. 

hükümeti el'an cevab verme
miştir. Bu cevabı zecri ted
birler kalkmayınca veriyecc-
ği de anlaşılıyor. 

Çekoslovakya 
Italya ittifakı 

Belgrad 26 (Radyo) -
Roma gazetelnrinin yazdık
larına göre İtalya başta ol
mak üzere Avusturya, Maca-~ 
rietan ittifakma Çekoslavak
ya da dahil olacaktır.IÇekos
lavakyanıd bu ittifaktaki 
rolü Rusya ile İtalyanın ara
sını bulmaktır. 

Doyursun 
Amerikali Hovard Moler, 

Kanzarsitide büyük bir iştah 
göstermiştir. Bir günde do
kuz kilo ekmek, 18 dane 
püstek, 17 yumurta, iki kilo 
marmalad, büyük bir turna 
yemiş ve bir kaç kilo kahve 
içmiştir. Bununla beraber ge
ne doymamıştır. 

Bitarafların 
Küskünlüiü . 
Var şova (Radyo) - Po

lonya Ajansının ... bildirdiğine 
göre Lokarno devletlerinin 
Uluslar sosyetesini tenvir 
edecek vesaiki tetkike mey
dan vermeden bir karar itti
hazı hakkındaki teklifleri 
konseyde iyi karşılanmamış· 
tır. 

Leyalanın bu haberi bildi
ğine hiç ihtimal vermiyor
dum. Yavuz suikasdının çok 
gizli olduğunu, karar veren
lerle, casusum ve benden 
başka tek bir kimsenin bile
mediğine emin idim... Bir 
kadının bile kulağına giden 
bir teşebbüste artık gizlilik 
kaldığına hükmedilemezdi. 

GözüMüZE ÇARPAN 
Hayretimi ve 

0

e
0

ndişemi 
saklamak için, bir şaka ile 
karşılaşmış gibi gülmeğe 
çalıştım. 

- Tuhaf.. Dedim. Yavuza 
suikas ta ne demek ?. Böyle 
bir şeyden haberim yok ve 
manasızda bulmaktayım. Bel
ki herşey olabilir, yapılabilir, 
fakat Yavuza suikast ... İşte 
bu imkansızdır. Bir dirednota 
tabancamı atılacak ? Bir el 
bombası bile atılsa Yavuzun 
zırhlarına ne tesir yapabilir?. 

İZMİRLİ 

Halkın şikayetleri 
MESLEKTE GÖZLERi

Ni KAYBEDEN BiR 
MUALLiMiN ŞiKAYETi 

IF.1I ğin muallimlerinden a:...1 Mustafa imzasile 
aldığımız mektupta denilyor 
ki: 

"Birinci derece şehadet

nameli, meleğe genç ve dinç 
girerek on kuz buçuk sene 
muvaffakiyetle çalıştım. 

Bu uzun müddet içinde 
uğradığım binlerce yoksul-

BİR KIZ 
SEVDİM! 

Aşk, lztırab, Heyecan Romanı 

Yazan: SABAH Numara 55 

l{apı çalındı, kapının önünde erkek 
sesleri vardı 

Bugün de ayni aza ile İr
fanin gelme saatini bekli
yordu. Akşam epiyce ilerle
mişti. Çocuklar acıkmış ve 

etrafında sızlanmağa başla· 
mışlardı. 

Genç kız, boş ve sessiz 
evde saatin tiktaklarile kal
binin gümbürtülerini dinliye 
dinliye onu bekliyordu. Va
kit epiyce ilerlemişti. Niha-

. yet bu ıeraeri herifin gelmi-

yeceğine kanaat getirdi. 
Çocukları çağırdı onlara 

gündüzden kalma biraz ye
mek verdi.. çocuklara 
çok acıyordu. Bu merhamet 
biraz da sevgi do~urmuştu. 

Bu masum ve bedbaht yav
ruları seviyordu da. Kimbi
lir annelerini ne şekilde kay
betmişlerdi. Ölmüş mü idi? 
Yoksa bu serseri adamla 
yaşıyamadığı için ayrılıp git-

lukları yenmis1 bir gün me
yus olmamış, mesleğimin şe
refini daima göz önünde tu
tarak hayatımın son n~tes
lerini mektep sıraları arasın
da vet'mek en büyük eme
limken gözlerim görmez ol
du. İşten ayrıldıktan altı ay 
sonra bir senelik masrafımı
za muadil bir ikramiye ver
diler. Vazife başında ve sun'u 
taksirim olmadan malüliyetim 
28 inci maddeye göre teka
üdümü İcab ettirirken hak-

miş mi idi? Her nedense 
Leyli bu merak ve tecessü
sünü tatmin için İrfana bir 
sual sormamıştı. Sorama
mıştı. 

Her ne olursa olsun bugün 
annesiz sayılırlardı. Onlaı a 
bu ebedi yokluğu unuttur
mak için bir hakiki anneden 
fazla şefkat ve alaka göste
rerek onlar için hiç bir zah
metten çekinmiyordu. Hem 
bu çocuklar onun ebedi derd 
arkadaşı, derdli günlerinin 
biricik meşğuliyeti idi. 

Bu zavallı yavrular hiç bir 
mzntık ve şuur mahsulü ol
madan insiyaki bir menfeat 
kayğusile dört elle ona sa
rılmışlar, onun şefkatli elinin 
kıymetini bu yaşta anlamış
lardı, belki öz annelerini 
bukadar sevmezlerdi. 

Çocuklar sofrada: 
- Anne sen neye yime-

Bul2aristanda -
Medeni Nikah 

Sofya (Radyo) - Madam 
lvanova "Bulgaristanda me
deni nikah,, başlığı altında 
(Kadınlar birliği) gazetesinde: 

" Medeni nikah kolay ve 
bağlanan bir rabıta olmakla 
beraber bu rabıta kolay ko
lay da çözülmez, ayni zaman
da aile birliğini çürütmez. 
Bilakis kuvvetlendirir bir ka
nundur.,, 

Diyerek başladığı makale
sine şu yolda devam edi
yor: 

Medeni nikah ne dine ve 
ne de adetlere muhaliftir. 
Medeni nikahda din ve mez
heb ve milJiyet gözetilmez. 
Bulgaristandaki her millet 
bu kanuna göre nikah olur. 
Medeni nikah dini adetlere 
mani olmaz, dileyenler bu 
adetleri yaparlar. Fakat bü
tün bu şeyler medeni nika-
hın aktinden sonra olur. 

Flaııden El'an 
İngiliz-Fransız 
Birliğine İnaniyor ! 
Paris (Radyo) - "Tribün 

de Massyon,, gazetesi Fran-
sız Dış baaanile yaptığı bir 
mülakatı neşrediyor ve di-
yor ki: . 

"Fransız Dış bakanı lngil-
terenin hakem vaziyetinde 
olduğundan bahsediyor ve 
Jngiliz bırliğinden faideler 
bekliyor. Halbuki İngiltere
nin bu meseledeki rolünün 
farkına bile varmıyor. 

Haoptman 
idam ediliyor 

İstaneul 26- Alman ajan
sının bildirdiğine göre çocuk 
katili Haoptman hakkında 
verilen idam kararı Martın 

31 inci günü elektrik sandal
yesile infaz edilecektir. 

YAZILAR 
kımda 26 nci madde tatbik 
edidi, 

Diğer maluller gibi bazı 
işler gşrneğe gözlerim müsa
de etmiyor. 

On bir nufuslu ailem ne 
olacak? Dilenmek bir kültür 
emekdarına yakışır mı? Aç
bğa mahküm edilmemiz ise 
hangi kabhatımızın cezasıdır? 
Cezaya müstahak değilsem 
hangi yanlışlığın kurbanı olu-
yorum. 11 

(Cumurjyet) 

yorsun? 
Diye soruyorlardı. 
- Babanızı bekliyorum. 
- O belki de gelmez ... 
- Eskiden de gelmez 

mi idi? 
- Her akşam gelmezdi.. 
- Size kim yimek verirdi? 
- Marika abla verirdi .. 
Çocukların bll ifşaati üze

rine Leyla İrfandan iyiden 
iyiye ümidini kesti. 

Çocukları yatırdı. 
Bu garip, bu serseri, bu 

ruhsuz, bu hissiz, bu alaka
sız, adamı gayri ihtiyarı bek
liyordu. Sevdiğinden mi ? .. 
Yok ... 

Başına bir kaza bir f elik et 
gelir diye düşündüğünden 
ıni? .. Hayır ... O, yalnız kendi 
hayatının ne şekil alacağını, 
bu işkencenin günler geçtik
çe nasıl bir istikamet takib 
edeceğini merak ettiği için 

Bay Riket ı Habeş-ltal . . 
İtalyan-Habeş arasını Sulh n1üzakerelerı ~ 
bülnıak için çalışıyor için işliyor ~t 

Londra 26 (Radyo) -Bay Londra 26 (Radyo)-' 
Riket Adis-Ababaya gelmiş- ter ajansının Adis·Ab::'"'~ 
tir. Bütün tenkitlere rağmen öğrendiğine göre bütU~oi 
bay Reket Adis·Ababaya ziplere rağmen Mussoli 
gelmiş ve bay Mussolininin Habeş imparatoru ar• 
kendisine söyledibJerini söy- sulh temasları başl 
]emiştir. Bay Rikat müzake- İki taraf tekliflerini y• 
reye girişmezden evvel bir la meşguldur. 

mütareke aktıne lüzum gör- AnkaranıtJ 
müştur. Fakat mütareke ile 
zecri tedbirlerin de kaldırıl
ması şartlarını ortaya atmış
tır. Buradaki Habeş delegesi 
13 lerde bunu da mevzuu 
bahis etmiştir. 

Ya itimad 
Y ahud istifa 
Atina - Havas Ajansın

dan: 
Demircis ve Metaksas, eğer 

hükümet kamarada itimad 
kazanmazsa derhal istifa 
edeceğini söylemişlerdir. 

Deniz anlaş
ması Pazarsi 
imzalanacak 

Londra 26 (Radyo) - De .. 
niz anlaşması kararı Pazar
tesine imzalanacaktır. Yakın
da denizaltı meselesinin de 
halledileceği ümit edilmek
tedir. 

Avusturyada 
Yahudiler aleyhinde 

cerevanlar ., 
Viyana 26 - D. N. B. 

ajansından: Yahudi amele 
ile Hıristiyan amele arasın
daki mesele gene Belediye 
dairesinde mevzuubahs oldu. 
Reis muavini bu Yahudi 
amelenin vaktile Komünist
lerle biı leştiğini ortaya sü
rerek büyük münakaşaları 

ve hatta carpışmaları mucib 
olmuştur. 

Denizyollaı-ı 
tarifesi 

İstanbul,- DenizyoUarının 
yeni tarifesinde fiatların bir 
mikdar artırılaçağı yayıntısı 

doaşmaktadır. 

RasMakonen 
öldü 

Sofya 26 (Radyo)- Adis
Ababadan bildirildigine göre 
N egüsün damadı ve seçilmiş 
kumandanlar.odan Makonen 
Amba-Alaginin şimalinde 
İtalyan uçaklarının mitralyoz 
ateşi ile ölmüştür. 

bu gecenin nasıl süprizlerle 
doht olacağını düşünüyordu. 
Çocuklar uyşmuştu. Canı 
çok sıkılıyordu. Zaten bir 
can sıkıntısı kaynağı olan bu 
evin~herşeyi, her eşyası bu inti
zarla geçen sessiz dakikalarda 
onu daha ziyade sıkıyordu. 

Oturduğu sandalya adeta 
vücuduna batıyor, divarlar 
dişlerini göstererek sırıtıyor, 
saat bu belayı ölünceye ka
dar çekeceksin der gibi gü
rültüler çıkarıyordu.. Kalktı 
çocukların odasına girdi. 
Üstleri açılmıştı. Onları ört
tü. Okşadı. Kağıt kalem 
aldı. Her kelime üstünde 
dakikalarca düşüne düşüne 

Bülende şu satırları yazma
ğa başladı: 

" Bülent' ciğim . 
Beni affet.. Senin mektu

buna reğmen İrfanla evlen
dim. Artık ok yayından çık-

Fransa sefiri 
]) ... . . o ' egışıyor n1 · 

Belgrad - Pariste~ 
foolandığına göre f d• 
cumur reisi, Ankar•-,;.. 
Fransız sefiri bay ı<aıııe il' 
Tokyo elçiliğine, f ra0 ~ 
Fas mümessili bay Bo0!

6
, ,; 

dahi Ankara büyük elç• . k~ 
tahvilı emrini imza et 

Her FiataSS 
Azinıet dola visİ)·Je 

J de 
ı\cele nıüzaye 

ile satış 
Önümüzdeki pazar 

yani martın yirmi dok~ 
günü sabahleyin ala ( 
saat on buçukta J<arşı 
da vapur iskelesine :;;.., 
Fahrettinpaşa cadddN~ 
yalıda 54 numarada "'1 
beye ait lüks ve 11 

mobilyaları biJmuzayede 
tılacaktır. tlJ 

Gerek yemek odası 
yatak odası takımı 10~ 
nadide mavundan 
misafir odası takını•• 
mavun krıstal vitrİllr 
mavun massif 12 b• 
ibaret koltuk takını• 

siyle, 4 köşe otomotik 
0 sı, mavundan mamul . e 

roken sandalye, şönııll 
nası, 4 köşe anahtarlı 1 
masası, iki istirahat k0 

ceviz kolona, sahibiııiO 
salo gramafonu, gr 
dolabı, 2 büyük antik•, 
perde, küçük yazıb•ll~ll" 
yük divan, büyük ki 
kesme sarı karyolalar 
yalarile, lavamanlar tO 
lerile. sarı mangal, k0 

4 sarı sandalye, 
Gördes halısı. 7 ad~tiP~ 
des seccadeleri, 2 kıf 
rı siyahlı karyola, " ~ 
tablalı sandalye. 7 'it 
pilli Filko radyk ve 51 

• 

çok lüks mobilyalar 
zayede satılacaktır. 

Büyük Kardiçalı 
bey hanında 40 No. 
yet müzayede salonu 
riyeti 

D.. d" lJll mıştı. onemez ıID· . ~ 
bütün fenalıklarıne, ıf ' 
lerine, kabalıkların•• 1 
ğine ve serseriliğineb r,a$ 
benim isimsiz ve ba ' ~ 
cuğ umu tanımak .~e ~ 
etmek büyüklüğünU g 

Bütün hayatımı ";e ' 
gi mi uğruna' vak .,11 
kalbsiz Ahmedi u 

1 
Fakat daha erken t;ıı 
beni bu azabtan 
idi ne olurdu? 1'e" 

Çok fenayım. iş 
yim. yeni hayatıııı~:i r 
nımdaki yavrumla, 1 lrf , 
ğumu çok seviyoru01·

9
il• 

kelimenin tam man• 
nıyorum.. 11ıı Yalnız senden şıı 
ediyorum ... ,, 111 Saaat gece yarısı 
Leyli, mektubun d•· 
gelmişti. Kapı çabll . ~ 
nın önünde erkek ıJl fT 
vardı. ( Ark 
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OTOMOBiL SAHIBLERI OKUSUN 1 • 
[ZİNET] Otomobil garajı 

açılmıştır 
..... 

l . 

licuııui 1 
ghet. . uy e şöhret ve halkımızın takdir ve 

İsmet Paşa ve Fevzi Paşa · bulvarları üzerindedir. Rahat
lık, emniyet, temizlik bol su~mükemmel kırathanesi makine
lerin benzin, yağ ve sairesi içerden tedarik edilir. Garaj 
geceli gündüzlü açıktır. 
Görüşmek arzu edenler müdür İbrahime müracaat etsinler. 

· lfak~~ı kazanan Hükıin1et Caddesinde Şem
ll o)~ kt .. Ucuzluk sergisi ucuzluğun ucuzlu
Yalar~ uzere yeni bir sergi yaoıı) bir çok 
iihi f Yalnız 88 kuruşa satnıaktadır. Bu 

nı ırsattan istifade ediniz. __ ......._ 

...... ~= 
---iôiiiiii---iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiıiiiiii--iiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiii----

c\lnıan Doktor Auostelin 
Sir•ra Son icadı olan Sıhhi Ağızlıkla 

tıı A hın nik t' · · 
"'11111 ° ınını kamilen çe-

r 1) '- il do~t J 
~ı._ O"tor A or .arından Profc-
-.rı 11111 Postelın sıhhi Ağız-

. uaı A d trı 111 vrupa a sigara 
!tn e11ınun t v 

lllıttır. e mış ve ragbet 

~~:A:::lc::lc* ::lc::lc::lc::lclt:Jc:::lcil\::lc:tc:tc~~::lc:/c :le *j:" 
i DOKTOR a 
ti A. Kemal Tonay = 
~ Bakteriyolog ve bulaşık, salğın ~ 
t( hastalıklar mütehassısı >+ 
+( Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın- ~ 
tC da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den )t 

Ağızlık üzerinde Doktor Apostetin imzası akşam saat 6 ya kadar hastalarını kabul eder. >+ 
olmasına dikkat etmelidir. Toptan ve pera Müracaat eden hastalara yapılması lazımgelen sair )t 

kende satış yeri NECiP SADIK tahlilit ve mikroskopik muayeneleri ile veremli basta- lt 
Balcılar caddesi No. 156 Jzmir lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- it 

NECİP SADIK sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 )t 
Mağazasında binbir çeşit eşya var l:w::w::w;:w;~~~~~:W:~!:W:~:w;Jç.~~~~~~~)t 

Petro, Maks, fener, masa ve tavan' lam- •d d • 
hal~rı ~otosiklet bi~iklet gramafon v~ plak r::'erı ış macunu hedıyelık eşyalar dıvar saatları Necıp Sa- r ~ 
dık mağazasında bulabilirsiniz. 

Dişleri fenni bir 
şekilde teınizler, mu
hafaza eder. 

Sıhhi iktisadi ba
lnmdan herkesin kul
lanacağı bir diş ma· 
cuoudur. 

Büyük 
Tübü 

15 
Kurnştur 

blJN,7 - A Y R 1 C A ! 
1 A HA .... · · ~'?ıı BERI.JEI~I. .. ve saıre .. , [•l M. Depo S. Feri Şifa 

):--~.l~~~~~>f.~tt...·~~~~·~~~~~41<rf 
-~~~~~~f'!f!lt~l Eczanesidir 

••heaerler " 
vikuda getirmekle bütün dünyada iştibareden güzeller güzeli, beyaz >+ 

perdenin eşsiz melikesi, altın sesli Macar yıldız ~ 

Martha Eggerth a 
•• >+ 

~ ... ,,.._ 8 U G U N » 
" ı"'Ya . 

)°İ'handa ~~ezden. evvel en son olarak Avrupada vücuda getirdiği ve geçen ay 
LEK sıneması salonlarını mütemadi alkış tufanile 15 gün inleterek 

•enenin bütün hasılat rekorlarını kırmağa muvuffak olan 

Klo-Klo .. 
~1r YI .. • 11ıtıli1c,.. Aşk o u ~ 

tf•, çılgınlık ve en güzel şarkılarla süslenmiş hakiki bir sanat harikasını i 
Elhamra Sineması ff 

)t 
~+++~tefe~ 

Fenni Arı kovanı sandığı
nı görmek ve almak istiyen
ler Şirket bulvarında ismet 
Paşa Bedesteninde 12 numa· 
ralı dükkana müracaat etme· 
leri ilin olnnur. 

tB 
2 ,e 20 komprımelık oıııbalaı' ... ·Ja 

bulunur 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan @ markasını arayınız. 

içenler bilirler 
Neş'cnizi, hayatınızın zevkini. sıhhatınızın 

daimi surette korunınasını ten1in edecek ancak 

Yüksel, Kabadayı ve Billur 
rakılarıdır. 

t;lSE~'E~~~~t;2EUEEEEBB 

~ TA yy ARE: TE1~~f N 
E BU GUN 
r!1 Hayatın an1aşılmaz sırlarını, kadınlığın çapraşık duygu-
~ larını tahlil eden büyük film 

~ HAYAT ACILARI 
~Ha; ry Baur tarafından temsil edilen se~enin eserlerinden 

t!J Bir hafta mütemadiyen alkışlanan şaheser 

i Ali Baba 
lj Tamamen Türkçe sözlü ve şarkılı büyük şark opereti 
E AYRICA: s FOK S (Dünya havadisleri) 
Z ( Türkçe sözlü ) 



Hastalara 
Parasız yardım 

C. H. Parlisi Asansör oca
ğı fukarayı parasız bakttr· 
mak için bir ( Bakım evi ) 
açmıştır. Burada cumartesi 
günleri saat 13.30 dan 14,30 
kadar bir doktor tarafından 
parasız muayene yapılacak

tır. Bundan başka diş has
talıkları için gelecek muhtaç 
yurddaşlarımız buradan ala
cakları bir teskere ile bir 
diş doktoru tarafından para
sız bakılacaktır. 

Bu insani teşebbüs şayanı 
takdirdir. 

Bir köpek, bir 
kızı ısırdı .. 

Karşıyaka'da Bostanlı kö
yünde Tikveşli Ahmed oğlu 

Mehmed'in köpeği, İslim kı
zı 13 yaşlarında Cemile'yi 
ısırmıştır. Köpek, kuduz te
davi yurdunda müşahede 
altına alınmıştır. 

Hasta bakıcılık 
KızılayE kuramu tarafından 

Amerikaya hasta bakıcılık 

tahsiline bazı kızlarımız gön" 
derilecektir. 

Muallim 
Tayinleri 

lspartanın Yeşil Ada mu
allimi Didar ve Gireson 
merkez Necati bey mektebi 
eski muallimi Semiha İzmir 
vilayeti emrine verilmişlerdir. 

Kızılay gençlik 
dernekleri 
Şehrimiz mekteplerindeki 

kızılay gençlik dernekleri 
teşkilatı takviye edilecektr. 
Bunun için şehrimiz kızılay 
kurumu bazı hazırlıklar yap
maktadır. 

Bir Japon müfrezesi 
-----------------------------------------------------OO••OO~--------~----------------~--------------------

Rus hududunu geçerek [Rns karakoluna ateş 
açmıştır. Yapılan müsademede birçok ölü var 

Moskova 26 (A.A) - Tas arazisinde bir zabit ve bir da ölü ve yaralı vardır. 
Ajansı bildiriyor: asker ölü bırakmışlardır. Rusya Tokyadaki Sovyet 

Dün, Kabarovsk saatiyle Ayni günde makineli tü- büyük elçisine Japon hükü-
saat 10 da 7 kişiden mürek· feklerle mücehhez 50 - 60 meti nezdinde protesto et-
keb bir Japon kıtası Sovyet kişilik bir Japon kıtası ye- mek ve Japon askeri ma-
Rusya Mançuri ve Kora hu· niden ayni mıntakada: hudu- k mla h k ti · · k a rının are e erının sı ı 

dudlarında Kunçum mınta- du geçmiş ve 250 metre ka- b' tetk'k' t b' t t 1 . . . . .. ır ı ıne a ı u u up 
kasında Sovyet Rusya arazı- dar ılerleyıp bır tepe uze- .. . 1 • l d 1 · · 50 · d · ld k mucrım erın ceza an ırı ma· 
sıne geçmış ve hududun 2 rın e vazıyet a ı tan sonra .. 
metre berisinde 5 kişiden bir hudud karakoluna ateş sını talep eylemek uzere 
mürekkeb bir Sovyet müf- açmıştır. talimat vermiştir. 
rezesine ateş açmıştır. Yarım Sovyet hudud müfrezele- Sovyet ~ hükümeti ölenler 
saat süren bir çarpışmadan riuin enerjik tedbirleri neti- için ayrıca mütemim talep-
sonra Japonlar kaçmağa ce3inde Japonlar geri püs- lerde bulunmak hakkını mu-
mecbur edilmişler ve Sovyet kürtülmüşlerdir. lki tarafta hafaza etmektedir. .................................................................................. 
Sovyet Rus Birliğin~n Japon-. 

yada Tesiri 
Sokyo 26 (A.A) - "Asahi Simbnn,, gazetesinin bildirdi

ğine göre B. Hirota Fransa büyük elçisi ile yaptığı bir 
konuşma esnasında Fransız • S.;vyet paktının Sovyet Rus
yanın Uzak şarktaki as:Cerlerinin miktarını fazlalaştırmasını 
mümkün kıldığını bildişmış ve Fransanın bu noktaya hususi 
bir dikkat atfeyleyliyeceği ümidini izhar eylemiştir. 

.............................. . ..................... .. 
Karısını :baba- ismet Inönü 
sından kıskan- ikinci söylevini 
dı ve Öldürdü Verdi ve Ankaraya 
· Ö B döndü 
Istanbul 26 ( zel) - u .. ) Af-

sabah Zeytinburnunda tüyler lstanbul 26 (ozel -
örpertici bir cinayet oldu. yon:K~rakuyu hattı ile Bo-
Kahveci Laz Hafız isminde zanonu•lsparta hattını açan 
bir adam delice bir hiddete başbakan, bakanlar ve da-
kapılarak 22 yaşındaki karı- v~tlil~r bu gece Ankaraya 
sını evinde merdivan başın- donduler. 
da yakahyarak kesti. Son· Parti gen.el ~~kreteri Re: 
rada kanlı biçağını zavallı cep Pek~r. ınkıla.b . dershlerı 
kadının birkaç yerine saplı- ver .ııek ıçın Eskışehırde e-
yarak kaçtı.; h~y~tten ayrılarak lstanbula 

Bu korkunç cinavet kali- gıttı. 
lin, genç karısıoı babası Ab- GÜ mrük 
dullahtan kıskanmasından 

Fransanın 
Bize ayırdıgı ithalüt 

maddeleri 
fstanbul 26 (A.A)- Tür

kofisten bildirilmiştir: 
Fransa hükümeti ı93 1; se

nesinin ilk üç ayında mah
sus olmak üzere Türkiyeye 
aşağıdaki munzam konten
janları vermişitir: 

1 - Kabuklu ceviz: 87 
kental 

2 - Kabukusz ceviz: 22 
kental 

3 - Yumurta: 250 kental 

Gemi 
İnşaat ıneselesi 

Anbara, 26 (Özel) - Ge
mi inaat malzemesinin mtm
leketimize gümrüksüz: girme
si içın bir layiha hazırlanıyor. 

533 Kişi suda· 
Boğuldu 

Pazar aünkÜ ileri gelmiştir. Katil şiddetle 
·.liit · aranıyor.~ 

ı-\sker leşti rilecek 
İstanbul 26 (Özel)- Güm

rük muhafaza teşkilatının 
tamamen askerileştirilmesi 

takarrur etmiştir. 

Paris - Novyorktan tele· 
fonlandığına göre muhtelif 
vilayetlerde sularda boğulan
ların sayısı 533 kişiye bali 
olmuştur. Evsiz kalanların 
sayısıda 300 bindir. Zazar 
150 milyon dolardan fazladır. ~ .. maçla~ . . İtalya-Habeşle 

Bolge ve Hakevı lıklerı Doğrudan doğruva 
Pazar günü Bölge ilk maç· A •] k . •. ., 

J d d.1 kt' n aşnıa ıstıvor 
arına evam e ı ece ır. " 

Romanya 26 ( Radyo ) -Bu maçların en mühimi 
Altay-İzmirspor arasındaki 
son maçtır. A takimları Al
sancak sahasında, Şarkspor 
K. S. K. hakim Altaylı Hil
mi. Altınordu- Bornova ha
kim Sabri f zmirsporlu, İzmir 
spor- Aaltay, hakem Esat 
K. S. K. 

B. takımları Halkevi saha
sında: 

Şarkspor - K.S.K. hakem 
Ahmed Özgirgin. Altınordu
Burnava hakem Baha Altay
dan. İzmirspor-Altay hakem 
Kadri Bocadan. 

Halkevi okullar ve kulub· 
ler likleri: 

Cumartesi günü okullar 
Halkevi alanında: Zıraat te
cim lisesi hakem bay Hasan 
Altay, sanatlar Karşıyaka 
ortası Esad K. S. K. tPazar 
halk evi sahasında halkevi 
takımları, Parkspor Turan 
hakem Kadri Buca Lurultay 
Türkyurdu Faruk, Kahra
manlar Bayraklı Hacıhüse
yinler Ahmed halkevi, bu 
maçlardan sonra Hacıhüse
yinler takımı kuvvetli bir 
ekible hususi bir maç yapa
caktır. 

Doğrudan doğruya anlaşmak 
için milletler cemiyetinin önü· 
ne geçmek istemiş Habeş 
imparatorunun bu nazariye
den geçtiği anlaşılıyor. Çün
kü birkere iki taraf anlaş
mak için söz vermiş fakat 
bu anlaşma diplomatik ka
nala henüz girmemiş oldu
ğundan, netice Uluslar sos· 
yetesine tasdik ettirilmek 
şartile imparatorun doğru
dan doğruya anlaşmağa razı 
olacağı anlaşılıyor. Netekim 
bunun böyle olmasını Habe
şin menafiide iktiza ettir
mektedir. 

Bay Bitler 
Kuşkulanıyor 
- Baş tarafı 1 incide -

nı da myhtemel bir harbın 
dışında tutmak istiyorlar. Bu 
maksatla güç olan arsıulusal 
vaziyeti düzeltmeğe çalışı

yorlar. Hükumet vazifesini 
merçe yapmakta ve taahhüt
lerine sadık kalmaktadır. İn-
giltere namına yapılan vait
lere sadık kalarak harbın 

önüne geçmeğe samimi bir , 
gayretle çalışacaktır. 

Henüz 
11 yaşında 
- Baştaraf ı 1 incide -

kıskançlık buhranları ge
çirmekte ve Gertayı müthiş 
bir surette kıskanmaktadır. 

Keman hocası bir akşam 
gene gelmiş, genç kıza ders 
vermiş akşam geç vakte 
kadar beraber keman çal-
mışlar ve hoca dersten son
ra Gertaya gitmişt : r. 

11 yaşındaki genç kız ho· 
casının kom~usuna gittiğini 
gorunce doğru pençereye 
koşmuş ve komşusunun evini 
göz:etlemeğe başlamıştır. Ak
şam olub elektrikler yandık
tan sonra odanm içini daha 
iyi görmeğe başlamış ve ke
man hocasınin kafasının 

• 
Gertanın kafasına yaklaştı-
ğını, dudaklarının birleşme 
üzere olduğunu görür gör-
mez kendinden geçmiş doğ
ru Gertanın apartmanına koş 
muştur. 

Odaya girer girmez onları 
sevişirken yakalamış ve oda
da bulduğu bir heykeli ho
casıoın kafasına fırlatarak 
yaralamıştır. Gazeteler bu 
hidisenın dedikodilerile do
ludur. 

Negüs 
Adis-Ababada 

Sofya 26 (Radyo)- Adis
Ababadan bildiriliyor. Ne2'Üs 
dün tayyare ile buraya geldi. 
Burada teşekkül eden hususi 
bir heyetin müzakerelerinde 
bulunacaktır. 

Venizelosun 
Vasiyetnamesi 

Paris - Venizelosun siyasi 
vasiyetnamesini elde etmek 
ıçın yapılan araştırmalar 
beyhude çıkmıştır. Venize-
losun her halde bir vasiyet
namesi olacağı ümidi kesil
memiştir. Bu ümidin Girid • 
de kilit altındaki evinde 
bulunacağı da zannediliyor. 

- 'l!ICiıı __ _ 

Belalı Mustafa 
Muhakemesi 
Menemenın Kum kökünde 

Mehmed Emini 30 yerinden 
yaralıyarak öldüren Belalı 
Mustafa ile kardeşi Ahmed 
ve arkadaşları İbrahim ve 
Muharremin dün Ağırcezada 
mahkemelerine başlanmıştır. 
Şahitleri dinlemek üzere mah 
knme başka güne bırakıldı. 

Jf talyanlar Yine 
Aldatıldı! 

Belgrad, 26 ( Radyo ) 
Adis-Ababadan bildiriliyor: 
Gu~cam vilayetindeki is

yancileri iaşe eden İtalyan 
uçakları yine ayni yere ge· 
lerek asi zannettikleri ltal-
yan askerlerine yine erzak 
ve dört mitralyoz indirmiş
lerdi. Bunları indirdikten 
sonra yerdekilerin asi olma
yıp muntazam Habeş askeri 
olduğunun farkına varmışlar
sa da verdiklerini almak im-
kanı olmadığını kestirerek 
gitmişlerdir. 

Tuz Amele-
• • • 

sıltın 2revı 
Belgrad - Havas Ajan

sı Varşovadan bildiriyor : 
Polonyanın Karakokta ki 

hükumet tuz madenleri ame· 
lesi grev ilan etmiştir. Se· 
bebide yövmiyelerinin indi

Mühim bit 
Karar 

Sof ya 26 - ~-..At 
mühimmat fabrikalafll':. 
lışan ameleden bit 
yahud dane infilakı 
den vefat edenlerill 
tekaüd kanuniye t 
tekaüdiye alacaklafl 
senelik maaşlarının ye 
de bir ande yardılll ~ 
alabileceklerine ve t' 
amele ölmez de sak~ 
malili askerler sıra• clJİ' 
kaüdiye almalarına . 
yeni kanun . neşredildi 

İtalya LoJI 
"' raya dar 

Belgrad (Radyo)-' 
dan telefonlandığıo• 
İtalya hükumeti 13 ~ 
zecri tedbirin emen 
masını istemiş aksi.,, 
Lokarnocuların kararı 
rak etmiyecegw ini bil ' 

·ıe 

E 
Londra çevenleri ı 

kmek narkı zecri tedbirler kal 

rilmestidir. 

İstanbul,- Ekmek narkı İtalyanın Habeşlere 
ksmisyonu bgün teplanarak yüklenerek sulh ~ 
ikinci nevi ekmek fiatını pa- ağırlaştırması ihtilll~.-·-~· 
ra indirmişlir. şündüğü şayi olmak 

.......•.............. . ..................... .. 
Asil(!) ve 

C E N T İ L M E N (!) 
Katilin cinavetleri 

ve tuhaflıkları 
İkinci kanlı macera 

Ölüm dolayisile kapalıd~ 
Amerikanın büyük şehir- ı hırsız ve katilin adı~"~ 

}erinde, yapılan çok şiddetli seye sezdirmeden kiff 
takibat neticesinde, barına- murun bulunduğu 0 • 

mıyacağını anlıyan bu kibar riyor ve gene güoıİif 
ve asil ( ! ) hırsız Kaliforin- zarif hançerini kişe _. 
yaoın küçücek bir köyüne runun iki omzu ara~•d 
iltica etmeğe mecbur kalmış- lıyarak adamcağızı 01• 

d •"ı tı. Burada bir hafta istirahat ten sonra bulabil ıg rJ'. 
ettikten sonra kendi ken- paraları aşırıyor ve g 
dine : haf :ığinı yapmak içill. 

- İşsizlik çok kötü birşey de (kapalı) keli111e•
1 

dir, insanın ahlakını ... Bozar, onlan kişe peO 
onun için kendimize burada birkaç kelime dahr 
da bir iş ( ! ) çıkaralım, di- etmekten kendini • 
yerek tam öğle zamanı köyün Bu suretle kişe peııc 
postahanesine uğradı. §U sözler okunuyor: 

O zaman para kabul eden "Vefat dolayısiyle 
kişe kapalı olduğundan me- ( kapah) dır! .. ,. ~I 
muru yemeğini yemi~ ve YARINKi SAYI 
koltuğa dayanarak derin bir Con Cim 'ın yeni "e 
uyukuya dalmıştır. bir cinayetini dab• 

Con Cin (bu söz de asil caksınız 1 
00000000~~00000000~000000-.00000000000000 

İzmir defterdarlığındaJI 
Isısının vergi borcundan ötürü tahsıli emval J ti 

göre haciz edilen iki Çeşmelik caddesinde kain 
sayılı binalar tarih ilandan itibaren yirmi bir gün o> 
satılığa çıkarıldığindan pey sürmek isteyenlerin deft 
Tahsilat kalemine gelmeleri. 

• 
lzmir vilayeti 

ğından: 

No. Mevkii 
14 Selçuk Nendres 

cıvarı 

9ir 1 

Jll.,b 
Jı•~n Cinsi ,,., 

Eskiden barbaodon denileD 
küçük dalyanın balık avla" 
mak hakkile birlikte yüıde 

12 saydiye rüsumu 
13 Selçuk Alman gölü " " " 
13 Selçuk civarı " " " tJJ' • 

Yukarıda yazılı Dalyan ve göllerin balık avl• lil' 
ile beraber yüzde 12 saydiye rüsumlarının üç ser:;, 
936 tarihinden itibaren on beş giln mllddetle Jll d 
çıkarılmıştır. Talib olanların Kuşadası Mafıııil 
müraçaatları. 


