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Jurnal yazıyor: Paris malia· 
filihi yalnız Fransız Alman 
münasebatı değil fakat Bo· 
ğazlar hakkında Türkiye ta
rafından yapılan ve Fransa· 
nın küçük antant ve balkan 
antantı devletleri arasındaki 
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Milli Hakimiyet ve çocuk 

bayramı 
DÜN CUMURIVEN ABiDESi ETRAFINA TOPLA

NAN HALK HiÇ BIRŞEY DUYAMADAN 
EVLIRINE DÖNDÜ 

.-:.... ün Milli Hakimiyetin ilanının yıldönümüne tesadtlf 
~I ediyordu. Her sene olduğu gibi bu sede de Cuma· 

riyet meydanında büyük meresim yapıldı. 
Dün genç ihtiyar, kadın erkek on binlerce kiti Atatlr· 

kün abidesi önünde toplandı. Orada mektebli delikanhla
rımız genç kızlarımız, milli hakimiyetin ilimna takadcli9 
eden acı günleri bize hatırlattılar, ve milli hikimiyetin ili· 
nından sonra Türkün yaratrığı harikayı oradakilere anlatblar. 

Çok kıymetli, çok güzel sözler söylendi. Fakat, cum~: 
riyet meydanına toplanan onbinlerce kişiden acaba kaç kip 
bu söylenen sözleri duydu, duyabildi.. • • 

Biz orada idik, hatiblerin ıözluini ancak ibıdeDID etra• 
fında halkalanan halkın birinci ve ikinci sıralan giç bal 
ile duyabildiler. 

Asrımız medeniyet, fen, teknik aındır. Btıtin diiayanıD 
propagandaya büyük bir ehemmiyet verdiği, bu iı uğrunda 
milyonlar sarfettiği bir devirde, lzmir böyle kudaal bir gtin· 
de sesini acaba neden duyuramıyor? 

Ufak bir masraf ve kolay bir tesisatla abidenin etrafın· 
da ki meydanın dört tarafına konacak bir er hoparl6r bu 
vazifeyi kolaylıkla yapabilirdi. Hatta bir hoparlör de kona• 
ğa konur ve orada toplanan halk ta bu milli nutuklardan 
şiirlerden istifade edebilirdi. 
İzmir gibi kesif nüfuslu, münevver kitleli ve çok biiytik bir 

şehir için bu nuksan fazlasile göze çarpıyor. Dar bütçeli 
kahvelerin bile tedarik ettiği birkaç hoparJör böyle ulusal 
kutsal bir günde hiç olmazsa emanet olarak da alınamaz mı 
idi? . 

Bunu, Cumuriyet abidesi etrafında bekletip, mozikanın 
çaldığı marşlar. izcilerin trampetlerinden batka birıey duya· 
mıyan ve birşey dinlemeden evlerine dönen halk soruyor. 
Unutmıyahm ki: 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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Recep paşanın konağında iki ihtiyar 
kadının macerası 

Hakkı bey, bana birşeyler 
söylemek üzere idi. Fakat 
annesi parmağını dudağına 

götürdü ve süküt işareti yap· 
tı. Sonra kendisi bana an· 
Jatmağa başladı. 

- Büyük annem bir gün 
beni Receb paşanın konağı
na götürdü, paşanın benim 
yaşında, 12 - 13 yaşlarında 
bir kızı vardı; bu kızla çok 
arkadaştık; çok iyi vakitler 
geçirdik. 

" Receb paşanın konağı 
hakiki bir sır idi. Arka ta
raftan yüksek dıvarlarla ka
patılmış; ön tarafında altın 
yaldızlı yüksek demir par
maklıklar, büyük bir kapı, 
kapın yanında kırmızılar gey 
dirilmiş iki Arab kapıcı, ge
niş, büyük bahçeler, birçok 
salonlarlardan, odalardan mü 
rekkeb selamlık dairesi. Yi
ne ayni şekilde harem kıs
mıdır. 

Altın, gümüş, sırma, ipek, 
halı... Pek çok ve pek kıy
metli binbir türlü eşya eşya .. 
Bir çok beyaz ve siyah ca
riyeler, köleler .. Bir çok gü· 
zel hanımlar. 

"Paşanın hareminin adı 
Gül hanım idi. Rodoslu ol
duğunu söyliyorlardı. Büyük 
annemle birlikte buraya 
geldiğimiz vakit, Gül hanım 
büyük annesi her zamandan 
fazla bir sevinçle karşıledı 
ve: 

"- En iyi ettiniz de gel
diniz!. Rodostan annem gel
di, bir ay kadar burada ka-

dar kalacak, koşunuz konu· 
şunuz da çok memnun kala· 
caksınız.. Dedi. 

" Biraz sonra, bulunduğu· 
muz süslü odaya, büyük an· 
nem yaşında, ihtiyar ve se · 
vimli bir kadın girdi. Bu ih
tiyar kadın konaktakilerden 
hiç bir kimseye benzemiyor
du. İçeriye girdiği vakit, Gül 
hanım annesini büyük anne
me taktim etti. 

"Fakat Gül hanımın anne
si, büyük annemi selamla
yacağı, usül ve teşrifat üzere 
hareket edecaği yerde hiç 
bir şey söylemeden başka 
iki adım uzaktan büyük an
Deme dikkatla bakmıya baş
ladı. 

11 Büyük annem de ayni 
suretle hareket ett; o ca 
hayret içinde ·Gül hanımın 
annesine baktı, durdu. 

" Gül hanım, ben Gül 
hanımın kızı bu manzaraya 
karşı çok büyük hayret için
de kalmıştık. Bu iki ihtiyar 
kadına ne oluyordu, böyle?. 
Diye düşünüyorduk. 

" Bu iki ihtiyar kadın bir 
müddet böyle bakıştılar. Ni
hayet Gül hanımın annesi, 
kollarını büyük anneme açtı 
ve: 

- Kalyopiciğim ! Dedi. 
Büyük annem de ayni su

rette hareket etti ve: 
- Sen.. Sen.. Mariya ! 
Dedi ve iki ihtiyar kadın 

birbirlerinin kucağına atıldı
lar; sevinç ile ağlamağa baş
ladılar. 

" Bu manzara karşısında 
Gül hanım, kızı ve ben de 
ağlıyorduk çünkü... Kalyobi 
ile Mariyo kardeş idiler. Se
nelerce birbirinin felaketine 
ağbyan bu iki kız kardeş 
böylece hiç ummadıkları bir 
zamanda buluşmuşlardır. 
Hakkı bey, - Anne.. Bun

ları hikayeden ne fayda var. 
Gelmiş, geçmiş artık unutul· 
muş şeyler ... Kirye Prançiyi 
alakadar etmezki .. 

( Arkası var) ........ 
Bir Validenin 
Oğlunu Öldürn1esi ! 

Bu ayın yirmisinde Sofya
nın BuJaer sokağında Hristo 
adlı biri evinin evlonuda el-
leri ayakları bağlı ve yücu
du birkaç yerinden hançer
lenmiş olarak bulunmuştur. 

Hıristo şarhoş, ayyaş, iş· 
siz biri idi. Zengince olan 
annesini sıkıştırırak para alır, 
gider kafayı tutturur, yine 
gelir yine alır. 

Vak'a günü de öyle yap-
mıştı. Sonuncu gelişinde eli 
ayağı tutmıyordu, Oğlunun 
bu halinden osanan ana 
Hıristonun küçük biraderile 
beraber sarhoşun ellerini ve 
ayaklarını bağlayarak han-
çerlemişler, öldürmüşler ol
duğu gibi evin bahçesinin 
bir kenarına atmışlardır. Po
lise de meseleyi taşradan 
yapılmış bir suikad gibi gös· 
termişlerdi. Fakat polis buna 
inanmadı. Nihayet vak'ayı 

faillerine itiraf ettirdi. 

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

IGözüMüzE CARPAN YAZILARİ 
·: ' ı ..................................... ~ .. a.··············· .................. .. 
Gözlerı· bozul- l gözüm görmediği için çiviyi • ı vermez, hiçbir ~ey anlamaz 

yan kakmağa başlayınca: görünen muhatabım eUerini 
du.~U İçin jcin· "Sen iş yapamıyorsun,, diye açarak kendisini gösteriyor: 

T '.!C" beni kapı dışarı atb. Ben: - Bakınız şu halime, be-
den I' ka Jm Ş "Beni kapıdışarı atmayınız. nim yaşımda şu halde gezen 

~I rı 1 Fabrikanızda sakat oldum,, bir genge yaşıyor diyebilir· 
lh"'i110 zerinde yama tutmı· diye yalvardım: 11 Ne yapa- siniz aşkolsuu size... Ben 
UL.:.dU yacak kadar eski bir lım! Senin gözünü biz kas-

b k yaşamıyorum, sürünüyorum. 
p~ntolon ve ir ce et var. den kör etmedik yal.. Biraz H b - iç ir işin yok mu? 

Ufak evlerin arasında ye- dikkat etseydin. Burası Da-
ki - Arada, sırada iş yapı· 

re eğilmiş, taşları yıkma a rülacize değil, fabrika! Git 
meşgul. Beni oraya kadar evine; gözün iyi olur da ye-
getiren genç parmaklarının niden görmeğe başlarsan gel. 
ucu ile koluma dokunarak Yoksa bizden bir meded 
beni ikaz ediyor : 

• - İşte size hikayesini an· 
)attığım Hüsnü. 

Ona yaklaşıyorum, selim 
veryorum. Selamımı büyük 
bir nezaketle lıyor. 

- Kolay gelsin! 
- Teşekkür ederim! 

- - Burada çalışıyorsunuz 
galiba ... 

- Evet şurada amcamın 

taşlarını dışan çıkarıyorum. 
İşsizmişsinie: öyle mi? 

- Evet, işsizim ... 
- Ne zamandanberi? 
- Çok oldu!.. 
- İşini neden bıraktın? 
- Gözüm sakat oldu da 

ondan çıktım. 
- Fabrika seni doktora 

göndermedi mi? 
- Hayır ... Göndermedi ... 
davi ettirmedi. Sonra da 

umma,, dediler. 
Bir an susuyor. Benimle 

konuşurken elinde kalan taş
ları yere bırakıyor. Sonra 
doğruluyor. Bir tanesi gör
meyen gözlerini benim göz
lerimin içine dikiyor ve çok 
basit bir şey söyliyormuş 

gibi, sonsuz bir teslimiyet, 
nihayetsiz bir yumuşaklıkla : 

- Gözlerim iyi olmadı, 

ben de bir daha fabrikaya 
dönemedim. 

Diyor. 
Peki, başka bir iş bula· 

madın mı? 

- Hayır hiç bir fabrikaya 
giremiyorum. Gözüm işime 
çok zarar v~riyor. İmkanı 
yok bir şeyler yapamıyorum, 

- Şimdi ne ile yaşıyor

sun? 
Hiçbir şeye ehemmiyet 

yorum. 
- Nasıl bir iş yapıyorsun? 
- Yapılarda çalışıyorum 

amma, her zaman yapılarda 
bulunmağa imkan yar mı? 

- Bir an susuyor, gözleri 
müphem bir bakışla bir ba
kışla bir noktaya dikiliyor 
ve nefes kadar hafif bir 
sesle : 

- Kader ... Kader, diyor ... 
Ve: "Neden derdimi taze

ledin,, der gibi bir bakışla 
bakarak yana dönüyor. Ya
rı çıplak ayaklarının bezgin 
yürüyüşüle tahta bir kapıdan 
iğeri girerken: 

- Aff ederiniz, dıyor. Ge· 
cikiyorum... Belki gevezelik 
ediyoruz diye Amca kızar. 

- Allaha ısmarladık! 
Tahta kapı arkamızdan 

kapanırken : 
- Cüle, güle! Güle, güle! 

Diye, bidi can sikıntışıle se
lametlıyor. 

(Cumuriyet) Suad Derviş 

Beyaz 2'emi 

ON~:n~: ~!::.~!t!!u 
sabaha karşı saat üç radde
lerinde bir ihtiyar papas 
gelmiş Yugoslavyanın Novi 
Sat şehrinin "Beyaz gemi 
oteli,,nde bir oda istemişti. 
Bu adam paµas Vaso idi. 
Hatta odanın hesabını da 
dostu Savanın ödiyeceğini 
söylemişti. Hizmetçi kızken
disine 10 numaralı odayı 
göstermişti. Bu misafir sa
hahleyin erken uyanama
mıştı. 

Saat dokuza doğru otele 
bir genç gelmiş, gözlerinde 
zeka parhyan bu delikanlı 
ihtiyar papasız otele ne za
man geldiğini, kimin ile gel
diğini ve daha:birçok şeyler 
sormuş ve kendinin papasın 
oğlu olduğunu söylemişti, 
hizmetçi kız da ona bildik
lerini bildirmişti. Delikanlı 
hizmetçidzn ihtiyarın odasına 
gitmek için izin almış, hiz
metçi kız da 10 numaralı 
odayı göstermişti. 

Az sonra on numaralı oda
dan : İından ! Sedaları çık
mağa başlamış, kız derhal 
koşmuş ve delikanlıyı gözleri 
kızarmış, elinde bir kanlı 

biçak ile ihtiyarı altladığıııı 

görmüş, ihtiyar yetişin diye 
bağırıyor hemde delikanlının 
altından kurtulmağa çalıyor

du. Bu manzaradan korkan 
kız hemen otel sahibinin 
oğlunu çağırmış, biçak üstü
boş el ile ile gidemiyen otel 
sahibi diğer odadan bir san
dalye kaparak facia odasına 
girmiş fakat biraz geç kal
mıştı. Zira o geldiği zaman 
ihtiyarı yatakta ölü bulmuştu. 
Çünki biçak darbesinin biri 
başına biride kalbine indi
rilmişti. 

Kanlı biçak elinde olduğu 
halde babasının başından ve 
kalbinden fışkıran kanları 
seyreden katil otelciyi görün-
ce: 

- olan oldu. Beni mecbur 
etti, dedikten sonra. kanlara 
bulanmış olan üst ve başını 
bir muayene etti. Kendisinin 
de elleri yaralı olduğunun 

farkına vardı ve hareketsiz 
kaldı. Polis gelinceye kadar 
yerinden kımıldamadı, soğuk 
kanlılığını dll muhafaza etti. 

Katil polisin ve müddei
umuminin suallerinin hepsine 
de sükiinerle çevap verdi. 
Yalnız bir kere: 

- Bu bir aile sırrıdır ki 
söylemekte mağdurum. De· 
mekle iktifa etti. 

Mus olini 
lngiltere, Fransa ile 
müzakerelere Adis-A
babayı alınca başlı

yacaknuş 
Paris, 23 - Jor gazetesi 

Cenevre işlerinden bahse
derken şunu da ilave edi
yor: Mussolini Cenevredeki 
murahhasına Cenevreden 
ayrılmamasını, lngiliz mu-
rahhaslarile sık sık görüş
meyip Habeş müzakeresini 
uzatmasını ve lngiltere, Fran 
sa ve Italya arasında 906 
yılı muahedesi şeklinde bir 
muahede zemini hazırlıyarak 
Adis-Ababanın düştügü gü
nü müzakerata ciddi bir 
surette başlaması emrini 
vermiştir. 

24 Ni•'!--

Almanyada 
İki metre kar var. Fırtına bit 

çok hasarat yaptı . tir· 
Berlin 23 - Almanyanın • pek çok yerlerde kesiJoıı~ııt· 

her tarafında müthiş . fırtına- Çüıtkü hatlar bozulınU§ bef 
lar, fırtınalarla karışık kar Saksonya ve renanyaoJJl fotl 
tipileri hüküm sürüyor. Ha- tarafında telgraf ve tele ·ıe 
valar çok soğuktur. Kışın telleri kesilmiştiv. Buraları,. 
ortasındaki vaziyeti gösteri· muhabire imkanları kallll 
yor. Bazı yerlerde kar iki mıştır. d• 
metroya kadar derinleşmiş· Bazı trenlar karlar alt•~6, 
tir. Rüzgarın kuvveti kor- kalmıştır. Berline treofer ıı· 
kuuçtur. Sürati saatte bir yük tehirle geliyorlar. S~a· 
kaç yüz kilometrodur. Bunu ları da hiç gelmiyor. En ...i• 
bir de umumi seller felaketi a l' 

yük zararlar VerenaPY ,..., 
takib edeceğinden korku- .fil~ 
Juyor. layetinde olmuştur. Bu rçi' 

den ekinler ve bilhassa ı. 
Cenubi Almanya ile cenubi b0ıor 

garbi Almanyanın birçok yer çek açan ağaçlar çok dt' 
Jerindeki köyler fırtınadan muştur Buğün ölenler~P ,'de' 
ve başhyan sellerden zarar di yüze varmıştır. 1ıP' 

~~~ 
Almanyada Mısır üstün , 

Yahudilerin Siyasal Ateşli ınanevral~eti' 
Durumu İstanbul 23 (Rad~0J~eş~~ 

Almanyadaki Yahudileri tanyanın manevra ıçın dıııı•~ 
üçüncü Rayilı meclisi me· ettiği avcı ve boınbar JJ~t' 
deni haklardan mahrum et- tayyareleri gurubu lske ııef 

riye üstünde ateşli pıll 
miştir. Fakat kanuna göre 
bunların Yahudi evJadi ol
dukları üçüncü kuşağa ka
dar sabit olmalıdır. Fakat 
melez olanlar siyasi hakları 

baki kalır. Yalnız bu gibiler 
hakkında hususi karar sa-
dır olur. 

Hukuku medeniyeden mah· 
rumiyet demek birmci dere· 
cede hükumet memuru ola
mamak demektir. NitekiJD 
geçen senenin birinci kanun
da çıkan bir kanun üzerine 
Alman resmi dairelerinde 
çalışan binlerce Yahudi me· 
mur çıkarılmıştır. iktisadi 
muameleye gelince, Almanya 
Yahudilerini kanun ticaretten 
mennetmiştir. Yahudilerle 
alış veriş etmek bir mubale
karlıktan başka birşey değil
dir . 

Üçüncü Rayihin Yahudiler 
hakkında kabul ettikleri ka
nun evlenme keyfiyetlerinde 
sertliğin gösterır. Bu kanun 
tam kanlı Yahudile bir Al
manın evlenmesini şiddetle 

menneder ve ağır cezalarla 
cezalandırır. 

Kanun tam kanlı bir Ya
hupile bir meles Almanın da 
evlenmelecine civaz verr.oez. 
Garibi şu ki; bu kanun iki 
melezin dahi evlenmesini 
mennediyor. Zira ancak bu 
suretle melezlik cereyanını 

söneürmek kabil olacaktır. 

Polonya baş
vekili 

~lacaristan seyahatin
den vazgeçti 

Belgrad 23 (Radyo) -Po
lonya başvekili Butapeşteye 

yapmağı kararlaştırdığı riya· 
retten son saatta ferağat 
etmiştir. Buna da kabine 
buhranı sebeb (>}mnştur. 

Şurayi askeri 
Hey'eti kral huzurunda 

Sofya 23 - Sofyada ku
mandanlardan mürekkep bü
yük bir askeri şurası topla
narak hafi ve mühim karar· 
lar ittihaz ettiği bildirilmiştir. 
Hey'et ittihez ettiği kararlar 
hakkında krala izah&t vermiş 
ve bu kararları lastik için 
takdim etmiştir. 

ralar yapmıştrr. ~ 

Polonya IVIs' 
dostluğll, / 

Belgrad 22 ( RadY~11ş(( 
Budapeşte Polonya "1' ~r 
kilini kabul için bilY

0 ~of 
zırlıklar yapılıyor. Ba~111rt 
Kosyokofski'nin bu ;~t' 
Macar başvekilini~ ~~ 
ziyaretinin iadesı ıif,ı: 
gösteriliyorsa da bu ,.,o~ 
tin siyasal değilse de ~i~ 
ekonomsal bir ehc;OS 
vardır. 

~·-- t~~ 
26 NiSAN pA ' . .. d .,,. 

lzmir-0 e e 
os" ~ 

Zafer okulu koru ·}Jİ fı' 
tinin tertip ettiği ~ar~ I~ 
!erile meşhur Birgı ;.~~ 
ilinin en güzel ve ()61 
yaylası Bozdağ 'le 

gezintisi. 
Fiyatlar : , ıS01 

Birinci 175, ildıı'1 ,rı1 
çüncü 125, 3.10 ö'ş"ıJ~ 
da1~i çocuklara 5 

Hareket saatları : 1'eıl' 
İzmirden gidiş ~deıııi~ 

elen gidiş 7,10, 
dönüş 18,30 dur, . . ~ 

.ıerı · e' 
Bilet satış ye" dıJ Ş / 
H .. k. t karşısıJ1 .. ıı, u ume osef" ~ 

ci Ali Galib, f(e esi, ~ 
mektepler kitaph~0 s'" ~ r 

pli ll 
meraltında Hacı rJD· ı> 1 ı 
Kemeraltında 62 fp'~'~.,~ 
Ju lokantası, Eş~e t(ıı'ş1'i 
tüncü bay lsınaıl, 11Jde:~ 
da Fahrettiopaşa c g•~, 
6 No. da Vatao ft.Is'~~ 
sahibi bay Hakkı, ŞıJ /, 
aşçı bay Mehıııet, ,ı: 
altında No. 4 t: ,Alı~ 
zade bay Meh~:r ı'J~~ 
kırcılarda aleın ıard' O 
Sırrı, Hırdavatçı e'1' c1 ~ 

Ö ptO cP 
de ztürk ıııa "''' 

)tlt,. ~-pazarında s~.raÇ bS>' e'İ 
S te tütüncıı J(erc:t ~ 
Kerestecilerde sıı1''1~1(ı 
Bilal zade baY el 111 ~ 
tada No. 267 Y,etl!, e• 

bay Zülfikar' 1'il1'il•:i~e 
millet pazar~· ı.,91~ ~ıf 
nesi bay f aıkjebi~ ıı 
karşısında leb ç"'fl • 
him, Kiluııcilet osıı';~~ .. 
21 de ç'!raPt5;11cJe ..ı',I, 
Saman ıske e ,O r 
raathane tütUll 



\ .,tallma ini t 24 Nisan . ·--, _,. 

E/h >t:a:ı:t:a:~:*-:A::t~j Taşra . bakkal ve esnaflarımn i 
amra ls13 a Nazarı dikkatine' 

(YOLCULARA KOLAYLIK) 
Güven, çabukluk, temizlik· 

~aresinde Milli Kütüphane sıneması )t 
,. ı 

Scııeferde b . .. BU G 0 N )t 
İzmir Şekerciler çarşısında 20 numardaki imalathanemi 

f zmir Suluhan civarında l numaraya naklettiğimden sayın 
müşterilerimin sıparışlarını yeni adresime vermelerini sayğı· 
Iarımla bildiririm. 

Ayvalık, Dikili, Altınova, Edremid, Tire, Kula, Konya, ., 
Salihli. Bu hatlara yolcu ve yük sevkiyatı 

ZİNET n erı gormediğiniz bir mevzuda vücuda ge )f. 

I{ AtirNiş HaLaE Ki E s i -a 
Başta b TÜRKÇE SÖZLU . )t 

tecan iç~n~şa esrarengiz sahnelerle dolu dehşet ve he- ~ 
:lııllar ııı e geçen Aşk, macera, hortlaklar sairfil me- )t 
.~~laYan anya~iz~e ispirtizmeli birçok vekayıi sinesinde >+ 
~tın ola Ve ~uyuk, küçük herkesin muhakka" görmesi >+ 

lily ~Tsıneu:ıacılığın misilsiz bir şaheseri ve RU- W. 
f' Bıı bGy"k ?arıkalarla dolu eşsiz bir vesikasıdır >+ 
'YaUara u fılaıden herkesin istifade edebilmesi için ~ 
P lanı Yapılmadığı gibi akşamları 9,15 seansi >+ 
•razn0u her zamanki gibi tenzilatlıdır. >+ 

~'-- ~ Juroalda: Liodbergio çocuğunun katili I+ 
~ ~ Hauptman'ın idamı ~ 
~ 13 - » 

Türk Haya Kurumu 
• 

~1Zeııgin 1. Na On 
t Ş~SI) . olnıak istiyorsanız hiç durmadan ( ZENGiN 
k~~eın d~n~en ~i~ bil~t alınız. Bu suretle hem yurdunuza 
aitı Yhk olaıakn~_ınıze h~zmet etmiş olursunuz. Müşterilere 
tl e bilet uzere gunde on ve haftada elli kuruş tak-

ltleRe k satılır. Zengin kişesi birçok vatandaşlari zengin 
~drc:~ar .. vermiştir. 

· liukumet caddesi Kemeraltı karakol ittisalinde lf ~ ZENGiN KIŞESI 

"'~s~n Basri elbise fabrikası 
lJ:ıuracaat fabrika şubesi Arasta karşısı Alia Paşa 

caddesi No. 31 Tele. 00000 

foTo -E;GE · H· 
Rır KLA Htt 

H·F ~· 

1 
.\,~ •• ~edeli .Nakdi Efradına 

llcak ı elbise} . . . v l . 1 k . Pj livs erınızı sag am temız ve ucuz oma üzere 
lllnt1arırn12 AN BASRı elbise fabrikasına diktirebilirsiniz, 
~il taaescy 30'!, derece ucuzdur her halde ve mutlaka hiçbir 
~ ikti;De ugramadan birkerre fabrikamızı ziyaret menfa

~sındandır. 

------------------------------------

~~~ı~~~~ 
Znıir Yüıı Mensucatı i 

fJ Türk A. Sirketinin . İ 

I P.1 al.kapınar l{un1aş Fabrikasının ~ 
~ Sa.ii;.;:layısiyle yeni çıkardığı kumaşlar: 1 

Zarif i 
Ve Ucuzdur 1 

~ Qİtirıc· k Satış yerleri ~ 
t.!iıt.,; l( ordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. 1 

~~~=~~~~ 

Güzel İzmir bisküvit fabrikası sahibi 

~*=*:lt1c 
~ 

* 

İstanbullu İsmail Hakkı 
lt~lt~:fc bt ** 1c 

garajından hergün muntazam ve emin bir surette otomobil; 
kamyon ve tenezzühlerle temin edilir. 

Emniyet, sür'at, temizlik bu garajın en esaslı hassalarıdır. 

Sac Başta 
' ~ = A. e Yalnız bir süs değildir. Daha 

+c Bakteriyolog ve bu]aşık, salğın • önemli olarak sağlığımız!ada 

B 
hastalıklar mütehassısı ilgilidir. Onun için onları 

' korumak iki tarafh borçtur. 
Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın- » f ~ T E 

tC da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den "f 

t( akşam saat 6 ya kadar hastalarını kabul eder. • t S S 
+c Müracaat eden hastalara yapılması lazımgelen sair eri 8Ç ll Yll 
+c tahlilat ve mikroskopik muayeneleri ile veremli basta- .. size bunu kolayca temin eder 
f( Iara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene· M KEPEGI YOK EDER 
+( sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 
+c~~:W:'J:~'ıt~'lt~~i~:t: '1Ç,~'[:.~~ Ddökülnıcnin Önüne 

Alınan Do to Auoste in Geçer 

Son icadı olan Sıhhi Ağızlıkla 
Sigaranın nikotinini kamilen çe

ken Alman doktorlarından Profe
sör Doktor Apostelin sıhhi Ağız-
lıkları umum Avrupada sigara 
içenleri memnun etmış ve rağbet 
kazanmıştır. 

Ağızhk üzerinde Doktor Apostetin imzası 
olmasına dikkat etmelidir. Toptan ve pera 

kende satış yeri NECiP SADIK 
Balcılar caddesi No. 156 lzmir 

AD 
~lağazasında binbir çeşit eşya var 

Petro, Mal<:s, fener, masa ve tavan lam
baları motosiklet bisiklet gramafon ve plak 
hediyelik eşyalar divar saatları Necip Sa-
dık mağazasında bulabilirsiniz. 

~1üşterilcrine gösterdiği kolayhk ve yaptığı 

'/18. •ı l tath nuıan1ele ile 
lYJl rvon ar herkesin sevgisini 

'J kazanan 

kişesinden 21 inci 
tertib Tayyare pi
yango biletlerini 
almağı unutmayınız 
ğünkü: 

Milyonlar 
Kişesi 

bir çok yurddaşla
rımızı fakrü zaru
retten kurtararak 
refah ve · saadete 
kavuşturmuştur. 

ADRES: 
Keçeciler caddesi 134 numaralı milyonlar kişesi sahibi 

HAYRİ AKDÖLEK 

SAÇLARI UZATIR ---oo---
M. Depo 

S. FER 1 T 

Şifa 
Eczanesidir 

--------------------------.-----------------

E~~~r&~mııse~~~~ 
:m TAYYARE - TELEFON ---:m 
~ : 31s1 m 
~ BU GUN E 
~ Herkesin sevdiği, herkesın alkışladığı iki yüksek, iki 1 
~ sevgili yılOızın iki güzel filmi • 

ri 1 9·· F·ı . ~ - ucum ı osu ,.-ı 
~ Jack Holt tarafından büyük bir kudretle temsil edilen R 
~ hava tehlikesini ve tayyarecilerin kahramanlıklarını i 
• gösteren büyük film m 
. 2 - ir Aşk Hihayesi . m 

Güzel Macar ~'lldızı Magda Schneider'in içten gelen bir S 
ilgi ile oynadığı şaheser E 

F oks dünya hadiseleri - Türkçe sözlü - m 
"' Bu Haftanın Seansları m 
~ Hücum filosu 15-18,15-21,30 Bir aşk hikayesi -16,45-20 ti 
~ C~martesi Pazar 13.30 da bir aşk ~iki} esile başlar 1 
~ DIKKA T: Çocuk haftası münasebetıle bu hafta hergün 1 
~ ve her seansta duhuliye çocuklar için 1 5 kuruştur 

S~~EEEB~~aEEE~~-
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Geçen gün okurlarımızdan 
bay Hamdi Aykanın bildir
mesi üzerine Borla birader
ler müessesesinin renği uç
muş bir bayrak çektiği ya
zılmış ise de mezkür müesse
se tarafından verilen izahat 
neticesinde bu bayrağın ayni 
handa ve fakat başka bir 
müesseseye aid olduğu an-
laşılmış olduğundan üzür 
diliyerek keyfiyeti tashih 
ederiz. 

Nüfus İşleri 
Mülkiye müfettişleri nüfus 

işlerini teftişe başlamışlardır. 

Şehir meclisi 
Şehir meclisini bu ğün 

saat on altıda şarbay dok
tor Behçet Uz'un başkan
lığında toplanacak ve bele
diyenin yeni yıl bütçesini 
müzakereye başlıyacaktır. 

Sevdiği adamı 
- Baş tarafı 1 incide -
çekmiş ve şunları söylemiştir: 

-Senin olmak istiyorum. 
Sana dünyada en parlak 
bir bayat temin edeceğim. 

Dünyanın eri mesud adamı 

ve benim kocam olacaksın. 

Ancak, ben çok kıskancım. 
Senin bir kadına yan gözle 
baktığını, bir kadının ismini 
heyecanla teleffuz ettiğini 
görecek olursam derhal ay
rılırız. 

Genç adam, kadının tek
liflerini kabul etmiş ve ona 
sadık kalacağına dair söz 
verdikten sonra derhal ev
lenmişlerdir. 

Bal ayı seyahatları Okya-
nuslarda milyoner kadının 
hu~usi yatında geçmiştir. 
Bal ayının ilk günlerini çok 
büyük bir saadet içinde 
geçiren delikanlı aradan beş 

on gün geçince sıkılmağa 
başlamıştır. Çünki Yatta ka
rısından başka kimse tek bir 
kadın yoktur, yüzlerce erkek 
uşak ve tayfa vardı. Şam
panya, muzik herşey herşey 
emrine amade idi. 
Kadın onu erkeklerden 

bile kıskanıyor, bir dakika 
bile dizinin dibinden ayırmı· 
yordu. Okadar ki, delikanlı 
bu kadar fazla sevğinin ve 
bukadar fazla kıskançlığın 
verdiği azabile Yattaki gün
lerini büyük bir işkence ıçın
de geçirmeğe başladı. 

Milyoner kadın bir gün 
yattaki yatak odasında uyan
dığı zaman kocasmı yanında 
bulamamışh. Aradı taradı 
nihayet vaziyeti anladı. 

O gece bir türlü gözüne 
uyku girmiyen delikanlı ya
vaşça kadmm yanından kalk
mış, eline tabancasını almış 
ve kaptan kamarasına çık
mıştı. 

Delikanlı derhal tabanca
sını çekerek kaptana karşı 

da ışıkları görünen sahili 
göstermiş ve : 

- Bu sahile yanaşacaksın! 
Diye tebdid ederek kap

tanı tehditle sahile yanaştır
mış ve yattan kendini bu 
bilmediği diyara zor atmıştır. 

Milyoner kadın büyük bir 
matem içindedir. Gidiş o 
gidiş !.. 

( Haıkm suı 1 

--

Dört gün devam eden kan
lı bir harbın pldnçosu 

Adis-Ababa 23 (A.A) -
Deniyor ki: Sabanehin gar
bında ve Birkutun şimali 
garbisinde Gıyago dağı et
rafında müthiş bir harb ol
muştur. İtalyan taarruzunu 
Libyalı ve Somali kuvvetler 
açmış ve bu kuvvetlere bi
dayette ancak bazı beyaz 

İtalyan kıtaları yardım et- İtalyanları geri atarak arazi 
miştir. kazanmağa başlamışlardır. 

Hava kuvvetleri mülema- .Fakat dördüncü günü İtal-
diyen bombardıman ediyor- yanlar beyazlardan mürek-
du. Üç gün süren muharebe keb kuvayi asliyelerinide 
bazen Habeşlerin hazanda harba sokmaları üzerine kuv-
İtalyanların lehine cereyan vetlerimiz eski mevzilerine 
etmiş ve nihayet üçüncü gü- dönmeğe mecbur olmuşlar-
nü akşamı Habeş kuvvetleri dır. 

Ankara ve İstanbulda 
Çocuk bayramı 

İstanbul 24 (Özel) - An- Çocuk haftasınde talebe-
karada olduğu gibi burada ler hararetli nutuklar söyle-
da çocuk bayramı büyük bir mişlerdir. Merasime İstiklal 
neş'e içinde geçmiştir. Ha- marşı ile son verilmiştir. Bu 
kimiyeti miUiye ve çocuk münasibetle taledeler and 

içmişlerdir. Merasim dağıhr-
bayramının bir arada olması ken mekteplilir başlarında 
büyük küçük fark etmeden musikileri olduğu halde bir 
herkes neş'e içinde idi. Ço- yürüyüş yapmışlardır. Bu 
cuk haftasın başlaması mü- yürüyüşl eri binJerce halk ta· 
nasebetile An'<ara ve lstan- kip etmiş bu yürüyüş saflari 
bul stadyumlarında mekteb- da binlerce halkın arasından 
liJerin iştirakile büyük me
rasim yapılmışlar. .......................... 

geçmistir. Merasime tayyare
lerimiz de iştirak etmiştir. . ......................... .. 

Fransız Donanması İstanbulda 
İstanbul 23 (Özel) - İki Fransız destroyeri bu sabah 

limanımıza geldiler. Selimiye kışlasiyle selam teatisinden 
sonra Salıpazarı açıklarında demirlediler. 

Destroyer kumandanları sabah, valiyi ve kumandanlığı 
ziyaret ettiler. Öğleden sonra iadei ziyaret edildi. Fransı7. 
gemileri birkaç gün limanımızda kalacaklardır. 

Taou işleri adliyeye veriliyor 
İstanbul 24 (Özel)- Tapu ve kadastro müdiriyeti umu

miyesinin gelecek yıl içinde Adliye vekaletine bağlanacağı 
haber alınmıştır. Bu hususta hazırhklar yapılmaktadır. Bu 
suretle tapu ve kadastro işlerinin daha salim bir yol takib 
edeceği muhakkak görülüyor. 

Davayı kaybettiler 
Paris 23 (Özel) - İstanbul Türk-Fransız muhtelit mah

kemesi Fransa hükümetine karşı Abdülhamid vereseleri 
tarafından ikame edilen emlak iadesi davasında hükmünü 
vermiştir. Davacılar bu emlakin bedelinin tasviyesini iste
mekte idiler. Mahkeme davacıların talebini red etmiş ve 
kendilerini mohekeme masarifine mahküm etmiştir. 

Kudüs b_elediyesi yahudile:ri 
iskan ediyor 

Kahire 23 (Radyo) - Tel-Avivde şimdi sükunet hüküm 
sürmekte is de bu şehir belediyesi, son günlerdeki karı
şıklıklar sebebile, Hayfadan kaçmış olan 4000 yahudinin 
iskanile meşgul butumaktadır. Bilmukabele, Hayfa beledi
yesi de ahalisinin büyük ekseriyeti yahudi alan Tel- Avivde 
kendilerini emniyette görmiyerek kaçan bin arabın iskanı 
için tedbirler alınmıştır. 

lngiliz Komiseri dün Hayfayı ziyaret etmiştir. 

: Belgrad 
Müzakereleri 

Belgrad 23 (A.A) - Baş
bakan ve dışbakanı İstoya
dinoviç bugün büyük elçi 
Numan Rıfkı Türkiyenin 
Belgrad elçisi de hazır ol
duğu halde dış bakanlıkta 
kabul etmiştir. 

lsteyadinoviç konferansın
dan sonra gazete mümessil
lerine beyanatta bulunarak 
dost ve müttefik devlet dip
Jomasisisinin mümtaz mümes
silini selamlamakla bahtiyar 
olduğunu kendisile dış siya
sanın bugünkü bütün mese
leri üzeıinde noktai nazar 
teatisinde bulunduğunu ve 
Türkiye ile Yugoslavyanın 
noktai nazarlarının biroldu
ğnuun bir oluduğunu bir kere 
daha teeyyüt ettiği söyle
miştir. 

İstoyadinoviç sözlerini bi
tirirken Boğazlar hakkındaki 
11 Nisan tarihli Türk nota
sına Yugoslavyanın vereceği 
cevabın Türk tezine müsaid 
olaçağını bildirmiştir. ____ .,, __ _ 

Galip sayılır bu, 
yolda mağliib 

- Baştarafı 1 incide -
sağ açığın ortaya vermesi 
lazımgelen topu şut çekmesi 
Albnordunun bir gol kaçır
masına sebeb oldu devre sı
fır sıfır berabere bitti. İkin
ci devrede oyun daha süratlı 
başladı. Altınordu sağ mu
avin oynıyan Aliyi takımdan 
çıkardığından kendi hatası
mu cezasını çekti sol açık 
güzel bir girişle ve fevka
lade bir şutla Altınorduya 
ilk golü tattırdı. 

4 üncü dakikada yapılan 

......................... .a ........................... . 

DAG BAŞINDA MIYIZ ? 

bu gol Altınorduyu harekete 
getirdi, birkaç fırsat kaçtı . 
Nihayet 12 inci dakikada 
Said beraberliği temin etti. 
Bu gol biraz da ofsayddı. Üç 
dakika geçmeden Demirspor 
sağ içi İsmail ayni vaziyette 
yani ofsayd vaziyette yaka
ladığı topu ikinci defa Altın 
ordu ağlarına taktı. 

--------------------•+OO•+---~~~---~~-

Zavallıyı evi~e almış, yarala
mış ve paralarını da almış 
Kemer'de Yeni mahallede ğı ellerile karşılamış, iki e-

otura Somalı Ali ağlu Ha- linin de parmaklarından ya-
san, e inde içki içerken so- ralanmıştır· 

kakta esans satarak geçen Esansçı kendisini evden 
Mus'.afa oğlu Hasan Hüse- dışarı atarak doğruca polis 
yin'i evine çağırmış, içeri memurlarına vak' ayı anlat-
girince biçakla tehdid ede- mış ve takib edilen Hasan, 
rek üzerindeki 23 lirasını bir arpa tarlasıoda bulunmuş 
almıştır. üzerinde yedi lira çıkmıştir. 

Hasan, paraları aldıktan 

sonra gene tehdide devam 
ederek bıçakla üzerine hü
cum etmiş, Hasan Hüseyin 
kendisini müdafaa için bıça-

Bay Avni Dogan 
Manisada bulunan parti 

başkanımız" bay Avni Dogan 
yarın şehrimize gelecektir. 

Bundan sonra Eskişehir 
takımı favullu ve kırıcı bir 
oyuo sistemi takip etmeğe 
başladı. Bunda hakimin mü
samahası affedilmez bir şe
kilde amil oldu. Altınordu 
bütün varhğı ile beraberliği 
temine çalışmış ise de iki 
defa boş kaleye topu soka
madı. Ninayet devrenin neti
cesine iki dakika kala Adil 
beraberliği temin etti. Ha
kem golü ofsat deyerek ka-

lskeletlet 
Kuyus~ 

Yazan: MARSEL ALLEN 

Fakat bütün bunların mahi
yeti ,. Su içinde bir delik 
açmak ,, tan ibaret kalacak. 
Halbuki baLam gibi bir ada
mın ne pahasına olursa ol
sun bulunması veya intikamı 
alınması lazımdır. Bunun için 
sen ve ben, ikimiz; başka 
bir usul ile, başka yollardan 
çalışmalıyız. 

Benim şi.mdilik tutacağım 
yol şudur: Hanşi, bilirsin ki 
Parisde ne olursa bir rapor
la emniyeti umumiyeye bil
dirilir. 

- Basmakalıp şeklinde. 
- Tabii her sabah ve her 

sabah ve her akşam polis 
merkezleri günün vak'alarını 
dercederler ve merkeze sev
kederler. 

- Evet. Fakat bundan 
bize ne? 

- Bizim ile bunların ala
kası yoktur, Hanri. Sen bu 
günkü jurnala bir göz atıp 
bana gel. Malumya, har za
bıta memuru bu jurnalları 
okumak hakkına maliktir. 
Bu jurnalları her gün benim 
için okuyacak ve bana mün
derecatini izah edeceksin. 
Vakıa bu jurnaJları ben de 
okuyabilirim, . fakat birçok 
sebebler dolayısile gitmek 
istiyorum. 

- Pekala .. Ben gidiyorum. 
Sizi nerede bulacağım. 

- Burada, hiç bir yere 
çıkmıyacağım. Seni bekliye-
ceğim .. 

şoför, müşterisini ad~ 
pataklamış; bir koca bit~ 
biçakla yaralamış; Oft ll 
çakçı çetesi tutulJO ; 
dansöz ihtiyar dost~ ~ 
dürmüş, bit sürü hırt• ;ki 
muş... Fakat bizi al . 
eden bir şey yok!. d~ 

Bir sigara yaktı, ar ~ 
Jarının yanına gitti. ;,t! 
arkadaşları ihtiyar ~e bil: 
detektif Leon Rud ull ·il 
sesinden bahsetmekt~ ~ 

Bu görüşmelere b ~ . 
emniyet '1mumiyede ;J 
arasındaki kanaat fell' ~ 
Bunlara göre Kap1•11 tli ~ 
vurun fevkinde ku•~ 
usta bir haydudun, i# 
kukla gibi oynatmakt• 

Hanri: .,,, 
- Bizim şef ne diyor 

lara?. diye sordu. . dl 
- Ne diyecek .. bıll g'1 

küfrediyor. Elind~aı d,., f 
hepimızi sıra dayag"J11 ·oi I 
çirecek, butan hiddet~ ;I 
garadan ahyor b.ir~sİll~ 
dürmeden bigerını 'I tl'° 
odanın içinde dolat.ıP.jİ ~ . 
yor. Hiç birşey emrıtt• ~ 

- Nasın Qyok. ı>al 
o getirtmedi mi? 

*** dOttl.. 
• Hanri, daha fazla ~ ' 
dı, arkadaşların~~D. •'/ .,,,'f" 
Lüsyenin kendısıoı "" 
mekte olduğu odaııo• 1 r 
dü. Lüsyen : d -• 

- Jurnalı oku ull 

Diye sordu. kod' 
- 6 - - Hepsini de 0 ;,; 

KÜÇÜK BiR VAZiFE fakat nazarı dikkat• 
Genç zabıta memuru Hanri hiç birşey yok! . oİI' ı' 

Lüsyenin tavsiyesi üzerine - Sonuncu hadııe V 
Emniyet umumiye müdürye- atı ne idi? ~ 
tine giderek günlük vekayi Hanri durdu. Evet ...... -' 
listesini dikkkatle okudu. )erin saalerini ne ar• •i 
Kendi kendine : de tesbit etmiıti ! ~ . 

- Bizi alakadar eden bir - Yazık.. Saatier:tti" 
şey yok. OtomobiUer, 35 mağı nnuttum. lbııı•1 f,r ~ ~ 
köpek ezip öldürmüş; bir ( Ark~.,..-.................... ••••••••.. ............... t 

Son Radyo Ve Telgraf~ ~ 
Dünya sulhu için Viyanada Arsiulusal bir bav• ~~ 

üsssü tesisi ve bu üsse bütün devletlerin tayyare k~ ;; ~ 
rinden büyük bir kuvvet teşkil edecek kadar uç• , ~ \ 
mesi teklif edildi. ;"" 

§ Önümüzdeki sonbaharda Avusturyanın elli biD . \ 
olacaktır. ~. ~tJC' ~ 

§ Londradan bir Alman istikrazı yapılabilecegı ~ \ 
tekzib olunur. ç'--

§ İngilterenin, Sovyet Rusya Çekoslovakyad~o ı;.:;,r · 
Almanyaya karşı bir hareket yapmasını istermi dıye , 
fort Çaytung bir sual soruyor. ~ 

§ Lehistanda baş gösteren kabine buhranının izal~,;,.ır 
ması üzerine Polonya Başbakanı tayyare ile düD 
tana gelmiş ve Peştede merasimle karşılanmıştır. ~ 

§ ltalyanlar harbden evvel bu harb için 50 milY011 -'r 
kafi geleceğini btsab etmişlerdi halbuki bugün bU 
8 milyar 500 bin lirete varmıştır. alı= , 

§ Habeş imparatoriçesi telsizle beyanatta bul~1181 eO~:ll' 
Fransanın müsavat, hürriyet ve uhuvet ve fngıltet ,.,

adalet disturlarından ve bütün :milletlerden yardılll 
miştir. 

bul etmedi. 
Hakemin müsemahaları ve 

idaresizliği gittikçe arttıyor. 

Dün berabere kalan AI
tınordu nüfuzlu hakemin ka-

rarile 2-1 mağlüb sabadan 
çıkarıldı. Eskişehir takımı 

oldukça kuvvetlidir. Sol 
açıkları sol muavinleri mer-
kez mühacim sağ iç İsmail 
en iyi oyuncularıdır. 

,. 
MEKTEBLER ~~,p.ı-' 

Bu maçtan ev~e j)e S:: 
A vdın ortamekteb• lıİ t t'' 
ortamektebi arasıod•,, o'-" 
sili müsabakayı ~u bO~ 
mektebi 7-2 gib• ıJ , 
bir farkla kaza~dd•· 0 #-' 

ki d.. cıd e Ü'' çocu ar un d')et· v .. ; 
bir oyun göster 1

• tılıl"" 
Buca ortamekteb• I 
tebrik ederiz. . ti'-;} 

iSMAIL ~ 

ZENGiN OLMAK iSTERSENiZ PIYANKO 
BILE.rLERıNZI MUTLAKA ( SAADET KİŞESİ ) .nden alınız iSABET EDEN iKRAMiYELERi 

DERHAL TEDiYE EDER 

No· Çorakkapı f .J. 
Hasan T abıiD 

.. 


