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idarehane: İzmirde Birinci 
Beyler Sokağında 

(Halkm Sesi) Matbauında 
Basalmıtbr SESIDI 

Necaşi bu muameleden 
çok müteessirdir. Çok tees· 
sürlü ve çok hazin bir sesle 
söz söyliyebilmiştir. 

Bu suretle ortalık sükunet 
bulduktan sonra Necaşi kür
siye gelmiş ve ahar lisanile 
uz.un bir müdafaa yaparak 
memleketini müdafaa et-

Geçmiyen yazı geri verilmez 
••• 

.. 

14 Yaşında bir kız 

SO Yaşındaki 
Hocasını sevdi 

Ncvyorkta 14 yaşmdaki bir 
kız 50 yaşındaki hocasını 
sevmiştir. Asıl işin garibi bu 
kızın aşkının bir cinayetle 
neticelenmesidir. 

Hadise şudur : 
Nevyorkun milyoner sayı

lacak kadar zeuginlerden 
fabrikatör Ceymis Klok is
minde bir adamın güzel, şen, 
şuh, dilber bir kızı vardır. 
Henüz 14 yaşındadır. Kızca-

IDI Var ğız, 50 yaşındaki edebiyat 
Tepecikte bir malta hum- hocasına aşık olmuıtur. 

ması hastası görülmüştür. Bir gün aşkını hocasına 
Hastaya ve hastalığa karşı açmıştır. Ellilik ihtiyar hoca 
sıhhiye lazım gelen tedbir· ı kızın bu sözlerini duyunca 
Jeri almıştır. : -Sonu 4 üncü sayfada-

oooooooooooooocooocoooooaooooo 

Bir intihar 
--------0000---------

Bornovalı bir delikanlı aşk ve 
sevda yüzünden canına kıydı 

Jiğe de malumat verilmit ve 
nöbetçi müddeiumumi mua· 

t vını Ali Akkaya, derhal 
Burnovaya giderek tahkikata 
başlamıştır. 

Basene silah altına alına
cak ihtiyat ubayları · 

Evvelki . gün Burnovada 
Türkmen sokağında 34 nu· 
maralı evde bir intihar vak
ası olmuştur. 329 Doğumlu 
Ramazan, kendisini iple ta
vana asmak suretile intihar 
etmiştir. İntiharın sebebi bir 
aşk meselesidir. Ramazanın 
asılı bi: halde cesedini ilk 
defa bekçi görmüş ve derhal 
jandarma karakoluna haber 
vermiştir. 

Hadiseden müddeiumumi-

Tahkikat neticesine g6re 
Ramazan, komşulanndan 
zeogil ve dul bir kadının tll· 
tün tarlasında itçi olarak 
çalışmaktadır. Ramazan, bu 
kadını sevmiş ve son zam n• 

- Arkası 4 üncilde -• 
~~~~~~~~~.-ı-.a~ 

Bu devrede 31~ - 326 doğumlulardan 
hangi sınıflar çağrılacak 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
--~---------0000--~--~---~----

N e: başımızın ~üstüne Fes, sarık 
lstanbıılda büyük askeri ne kafam~~ın için~~ demokrasi 

duşmanlıgı •.• 

manevralar ld Iİ":I vet bundan sonra başımızın üstünde fes ve sarık 

Yapı l 1.:1 görmek ne kadar mümkün . ol~ı~acaksa .kaf~mız~n 
· içinde de halk hakimiyetine aykırı bır fikır ve akıdenın bır 

İstanbul 30 - Erkioıhar-
biye riyaseti, silih altına 
çağırılacak subaylar hakkın
daki kararnameyi şubelere 
tebliğ etmiştir. Buna göre: 

313 - 326 doğumlu· piya
de ihtiyat subayları Ağus
tosta; topçu ve muharebe 
ihtiyat subayları bir Şubatta; 
süvari ve mesebC\ ihtiyat su
baylan bir Martta; istihkam 
ihtiyat subayları da 15 Martta 
staja çağmlacaklardır. 

Staj müddeti iki ay ola
caktır. Bu devrede yalnız 
ücretli ve maaşlı hük6met 
memuru bulunan ihtiyat su
bayları çağrılacaklardır. 

Bu sınıflara dahil olan ve 
serbest mHlek ıabibi bulu-

KAZIM ÖZALP 

nan ihtiyat subayları gelecek 
devrede alınacaklardır. 

Nakliye, otomobil, şimen· 

difer, levazım, jaadarma, 

baytar, eczacı, dişçi, tayya- yer bulmasına, yaşamasına da o derece imkan kalmıyacak, 
reci, kimyager ve sair sınıf- verilmivecektir. 
lara mensup ihtiyat subayları Halk hakimiyetini bazmetmiyen kafaların ağızlarından çıka-
da bu de.vrede silah altına cak "yaşasın Cumuriyet,, nidaları kadar garip, tuhaf ve 
çağrılmıyacaklardır. komik bir şey daha yoktur. 

MANEVRALAR Halkın hakimiyetine, halkın vicdan, dil ve kalem hürriye · 
İstanbul, 30 _ Askeri tinegöz dikenler, bu memlekette Cumuriyeti bu sailam te-

me11er üstünde kurulmuş görmek istemiyenler, Türk mille
kursların bitmesi üzerine top- tenin istidad ve kabilliyetine, Türk hükumetinin kuvvet ve 
çu atış mektebi sahasında f kudretine, Türk zabıtasının rapt ve zaptına inanmıyan zayı 
yapılan atışlar çok muvaffa- b k 

imanlı paslı itikatlı insanların bulaşık varlıklarından aş a 
kiyetli neticeler vermiştir. 

bir mana ifade edemezler. Bu münasebetle yapılan ma-
Halk, arasından çıkardtg~ ı, sinesinde büyüttüğii çocukları-

nevralara mühim piyade 
nın hakimiyeti aleyhinde bir meyil beslemesini, babasını, 

kuvvetlerimiz iştirak etmiştir. 
Topçu kuvvetlerimizin isa- anasını hor ve bakir gören avlitlarıoın nankörliiğüae beze· 

betli ateşi altında ilerleme tir ve ona göre hükmünü verir. 
har~ketleri yapılarak iyi ha- Unutmayalım ki: 

::; •• ,,~~:~:1::·.b~17 .~·=~~ BALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
vaffak atıılar yapmııtır. ..1M r- 1 
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Aşk Gecesi Esrarengiz hadiseler :a DÜNYADA 
INeler 0Iu1°'. --------------·--------- +•OO .. -----~-----------------

• • 
-- iki lzmirli Gencin Romanı -- İtalya'da küçük bir evde akla hayale 

- 6 - Yazan: EROL TEKiN sıimaz hadiseler olmakda ! .. loo . esı 
Büyük ikr~01ı)' 

0 
ölüm olan J?ıyaogett• 
Amerikada Masat~r# Esat bu güzel Yenüsü doya da ya seyretti İtalyanın Bolonya kasaba

sında, yaşlı bir karı ve ko
canın işgal etmekte olduğu 
küçük evde bir zamanlardan 
beri garib, esrarenğiz hadi
seler görülmeğe başlamıştır. 

O akşam eve geç geldi. onun lehine idi. Hali< onun 
Annesi yatmış hatta uyu- yazısını görür görmez derhal 
muştu bile.. Odasına çıktı. o gazeteyi alıyordu. 
Hiç soyunmadı. Masasının Ne coşkun bir yazıştı bu .. 
başına geçerek dün geceki Okuyanlar ağlayacaklar 

Bir zamanlar evin dıvarları 
at asından bir takım gürültü· 
ler gelmiş, fakat karı ve ko· 
ca bunlara bir ehemmiyet 
vermemişlerdir. Fakat 'bir 
zaman sonra akşamdan kilid· 
!edikleri bahçe kapısmı acık 
bulmuşlar, yemek dolabına 

koydukları yemeği, tabağile 

beraber ocak içinda görmüş
ler; fakat bütün bunları "bel
ki de biz böyle bıraktık,, 
diye hüsna tevile çalışmış

romanını tamamlamağa ça- yoksa gülecekler mi bilmi-
lıştı. Hiç durmadan yazdı. yorlardı. Bazı satırları oku· 

Saat onbir oldu. yunca gözleri ellerinde olmı-
On iki oldu. yarak sulanıyor, beş altı sa-
Bir oldu. br ötede gülmemek ıçın 

Dünkü romans yavaş ya- kendilerini zor tutuyorlardı. 
vaş havada yükselerek genç Yazdığı bir şaheserdi o-
romancının odasım doldurdu. nun .. 
Esadın elindeki kaJem düş· "Bir gece kadını,, onun 
tü. Başı dik bir şekil aldı. kırmızı ziyalar altında kor-
y erinden sessizce kalktı. karak seyrettiği bir heykel 
Buhran başlayordu. Yine kadar güzel gece kadının 
dünkü gibi bahçeye çıktı. adından başka bir şey de-

lardır. 
Duvarı atladı ve öteki bah- ğildi. 

Esrarengiz hadiseler o ka
dar çoğalmış ki, karı ve ko
ca nihayet zabıtaya müraca
ata mecbur kalmışlardır. 

çeye girdi, 
Titrediğini anladı. Kırmızı 

ampul yine yanıyor, aynı 

yücut aynı dekor içinde ay
nı şekilde duruyordu. Dün
kü romans bu sefer J.aha 
güzl, daha tatlı kulağına 

çarpmaktaydı. Damarlarında 

kaynayan kanıu vücudunu 
kavuracağını zannediyordu. 

Gözleri odada saatlarca 
takılı kaldı. Bu güzel venüsü 
doya doya seyretti. Fakat 
odasına sürüklenerek döndü, 
Ayakları sanki gitmeyordu. 
Y eniaen masasının başına 
oturarak yaP.rakları doldu
ruyor, kendisi de anlayama
dığı bir şeyler yazıyordu. 

*** 
Aradan haftalar geçiyor. 

bu vaziyet daima devam 
ediyordu. Gece saat bir 
olunca elinde olmayarak a
yakları harekete geliyor, o 
pençerenin cıltına kadar sü
rükleniyordu. Parmakları ar
tık asabi bir hal almıştı. 
Titreyordu. Bazan ihtirasla
rını zaptedemiyor, bir çocuk 
gibi ağlayacak oluyordu. 
Ona ne oluyordu. Bilmi) or· 
du. Hiç bir şey bilmiyordu. 
Sinirlerini daima yazı yaz
makla yatıştırabiliyordu. Ge
ce o sesin verdiği haz için
de odasına dönüyor, sabaha 
kadar yazıyordu. Vereceği 
eser en şiddetli arzularının 

bir şahidi olacaktı. 
Nihayet bir gün, bir ay 

sonra bir çılgın gibiydi. Yaz· 
dığı roman gazetede tefrika 
edilmiş herkes tarafından 
çok beğenilmişti. Değerli 
muharrirler sırasına geçmişti 
o .. Yapılan tenkitler daima 

Muharriri: BERTA BUCK 

*** 
O gün de bekledi. O gün 

de uykusuz geçen günlerin
den birini kolleksiyonuna 
koydu. Böyle durmakla neyi · 
bekliyordu acaba?. Tuhaf 
bir haleti ruhiye içinde idi. 
Kendisini kendisi de anla
mıyordu. Fakat dimağında 
ezberlediği bir şey vardı: 

O romans .. 
Her gece muhakkak bu 

şarkıyı dinleyecekti. Onu 
duymadığı geceler kendini 
bilmiyecek derecede çılgın· 
lıklar yapıyordu. Kimbilir 
ne kadar acı çekiyordu. 

(Arkası var) -·-
Amerikada 

İşin garib ciheti, bu hadi
selerin vakıt geçtikce artması 
ve tahammül kabil olmıyacak 
bir dereceye varmasıdır. 

Zabıta, evin iç ve dışında 
tetkikat yapmış fakat müs
bet bir netice elde edeme· 
miştir. Zabıtanın taharriyatı 

sırasında evde cehennimi 
gürültüler ve hadiseler olma
ğa başlamıştır. 

Zabıta, bu gürültü ve ha
diselerin maddi olmadığına 
hükmetmiş, meselenin hallini 
üç kişilik bir ilim heyetine 
buakmıştır. 

Üç alim ve karı koca ev-
410 Tayyare limanı de beklemekteler iken dıvar 
Birleşik Amerika hükii- arkasından cehennemi bir 

meti yen'den 41Q tayyare gürültü başlamış, ev sarsıl-
limanı yepmak üzere 21 mil- mış kapılar kendiliğinden 
yon dolarhk bir kredi kabul açıhp kapanmıştır. 
etmiştir. Bu tahsisatla 325 Bu gürültü, şimdiye kadar 
tayyare limanının inşasına oİanlann hepsinden müthiş 
biranda başlanmıştır. Bu olduğundan ev sahibi bayan 
münasebetle 50 bin ameleye korkudan bayılmıştır. 
iş tedarik edilmiştir. Bu arada, masa üzerinde 

---------.ıı·im-lll'Z*liiZft!D l:iulunan bardak kendiliğin-
Gül ve meyveli · havay~. ~.~ı~m~.ş, bayılan baya-

nın yuzu ustune kadar gel-

Ag"" açlar miş ve Orada kendiliğinden 
• .. .. .. . devrilerek içindeki su kadı-

Gul ve her turlu meyvelı .. .. .. t" d"k'"I -
v 

1 
t . ı·k nın yuzu us une o u muş-

agaç arın aşı ve emız ı .. I 
ihtiyacl olanlara vakit geçir- tur.:· A • • • 

meden (Elhamra) sinema ya- Uç alım hayretler ıçınde 
nında kahveci bay Huliisiye kalmıştır. Bunlardan başka 
ve Karşıyakada (Ankara pa- sandalyalar kendi kendilerine 
zarı) nda Karamanlı bay harekete başla~~ş . v~ ~ğır 
Mustafanın gazinosuna baş konsolda yer degıştırmıştır. 
vurarak Aziz bey çiftliğinin Biraz sonra, yemek masası 
bahçevan ve aşıcısı (Narhde- üzerinde ki bardaklar oyna-
reli Ali Arifi) aramalarını mağa başlamış ve niasa üze· 
tavsiye ederiz. rine üç çatal, üç kaşık - ta-

Mütercimi AKIL KOYUNCU 

26 -

- Eğer müsaade ederse
niz, dedim, bu babta teklif· 
leriniz veçhile hareket ede
miyeceğim. Biliyor.. Biliyo-

O mi.itchavvirane bana bakıyordu 

rum ki yapmıya hQzırlandı

ğım şey, bir sineğin bir fille 
gayret müsabakasına çıkması 
gibi olacaktır. Tabii tuvalet-

zevcesi cidden birinci sınıf 
birkadın terzihanesi ida 
re eder; ondan adresini 
alayım da!. Oraya gider ve ... 

Bütün diğer kararla~ gibi 
hek tepeden düşme ! Fakat 

bu liiraz fark lı ... İyiye doğru 
epiyce farklı. 

- · . . Ve bütün lazım 
olanları bizzat temin eder ve 
faturalarını bana yollarsınız. 

Birden: 
-. Hayır, rica ederim; öy-

le şey yok, 
Dediğimi duydum. 

Patron hayretinden lakay
disini tamamile kaybetmiş 
bir çehre ile bana döndü : 

Ne demek? 
Başımı yükselterek, fakat 

göğsümdeki çiçek kadar kır
mızıl .. ştığımıda hisssderek, 

o günde ilk defa, yapaşcada 
olsa, kendi duyğumu ifade 
ediyor olduğum için sesim 
şerhalanarak: 

leri, lazım olanı edemiyece
ğim. Yalnız.. Bunları kendi 

paramla yaprnakhğıma mü
saade edeceksiniz. 

Mütehayyirane bana bakı
yordu: 

- Bu... Size pek dürüst 
görünmiyor galiba. Halbuki 
sizin dediğinizde "iş masrafı,, 
içine girmesi lazım geldiği 

muhakkak olan eşya içın 
kendi paranızı sarfetmeniz 
demek olur. 

bii kendiliğinden! • gelmi~tir. ı seler devam etmektedir. Ne 
Bu vaziyet üzerine üçte zabıta, ne de ilim heyeti 

meçhul ve görünmez misafir bu hadiseleri izalia muktedir 
geleceğini anlamış olan alim- olamamıştır. 

ler de korkmuşlar ve kaçma- Evi acaba HaHe Selisiye-
ğa mecbur kalmışlardır. nin zındanda zehirlettidiği 

İtalyan gazetelerine göre sabık Necaşi Liji Yasunun 
bu evdeki esrarengiz hadi· ruhu mu istila etti!!. 
CX>OOCXııOOOOOOOOOOOOOOooOOOOO.ıOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

78 Kurban 
Kahire civarındaki 

ihtilal 
İstanbul - Kahire cıva

rında ı htilalci mücrimlere 
mahsus karargahta tahtı 
muhafazada bulunan 250 
mücrim isyan ederek sopa
lar, taşlar ve hatta karyola 
demirlerile muhafız jandar-
malara hücum etmişler. Vak 
aya askerde yardıma gelen 
Mehmet Zeki kumandasın
daki mücrimler karargahtan 
çıkmağa muvaffak olmuş· 
lardır. Nihayet aralarında 

başhyan sokak müsademe
lerinde askerden kırk ve 
mücriçlerden 35 kişi yara
lanmıştır. 

Yozgatta iki 
cinayet 

Yozgat (Özel) - Karlı 
köyünden İsmail karısı Emi
ne ile kardaşı Hasanı şevi
şirlerken görmüş ve Hasanı 
balta ile öldürmüştür. Adli
ye tahkikata el koymuştur. 

Yozgat (Özel) - Topaç 
köyünde ekin yapma yüzün
den Ali ile Hilil atasında 
kavga çıkmış Halil elindeki 
sopa ile Alinin başına vura
rak öldürmüştür. 

:Kaz yumurtası 
büyüklüğünde 

dolu 
Alaca (Hususi) - Bura

da şiddetli bir dolu yağmış, 

25 köyün mahsulü tamamen 
harap olmuştur. Kara Mah

mut, Kara Kaya, Kalehisar, 
Koyun oğlu, Çiy Hasan, 

Mazıbaşı, Timurlu, Mahmu· 
diye, Harmar, Göre' Alama
sal, Kargın köyleri en çok 

zarar gören köyler meyanın· 
dadır. 

Yağan dolu kaz yumurtası 
büyüklüğündedir ve ortası 

oyuktur. Dolu dört saat de
vam etmiştir. Mahsul adeta 
tırpanla biçilmiş bir haldedir. 

Loid Corç 
l\lanav oluyormuş! 

Büyük harb dolayısile bü
yük bir şöhret kazanamış 

olan Luid Corç, sebze yetiş
tirmek merakile de meşhur-

dur. Şimdi kedi Bahçesinde 
yetiştirdiği sebzeleri satmak 
için de evi civarında küçük 
bir manav dükkanı açmak 
hazırlığında imiş! 

İzmir Milli EmJak Müdürlüğünden : 
Lira 

377 Kar&ntina Kasap oğlu nahı· diğer gönül sokağında 100 
14 No: tajlı dükkan. 

379 İsmet paşa Birinci Yüksek S. 39 eski ve taj No:lu 125 
iki oda bir sofa bir avluyu müştemil ev. 

380 İsmet paşa mahallesinin bardakçı sC;kağındtı 5 - 5 70 
eski 5 taj No:lu iki oda ve avluyu mi.iştemil ev. 

382 Tepecik akşam S. 68 eski ve 84 No:tajh dükkan. 250 
383 KahramaDlar sepetçi S. 37 eski 33 taj No:lu iki 100 

oda bir sofa ve bodrumu müştemil ev. 
385 Kahramanlar demiryolu sokağındea 8 eski 12 taj 100 

No:lu dükkan. 
387 Karataş salhane ıslahane sokağında 109 eski 200 

89 taj No:lu üç oda ve avluyu müştemil ev. 
417 3 üncü Karataş çizmeci Ali S. 10 eski 4 taj No:lu 140 

iki oda bir koridoru müştemil ev. ı 

418 3 üncü Karataş İman S. 23 taj No lu 2 odalı ev. 95 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin veya ikinci 

tertip tasfiye vesikasıle ödemek üzere ou beş gün müddet
le arttırmaya ~konulmuştur. 

Alıcıların 6-7-936 pazaıtesi günü saat 17 de Milli Em-
lak Müdüriyetine müracaatları. (1770) 

Acı bir eza hisseder: 
Anlamıyor musuz ki, 

dedim, sizin bana tuvalet 
parası ödemenize müsaade 
etmekliğim imkanı yoktur! 

- Fakat siz de anlamıyor 
musunuz ki, işimizin tarzı 
icabı olarak, size başka şey· 
ler vermekliğime müsaade 
edeceksiniz? 

- Başka şeyler mi neler? 
- Ne bileyim? Hediyeler .. 

İhtimal ki mağazaları bera
berce gezeceksiniz. Bir kızın 
nişanlısı olarak telakki edi
len bir adamdan, hediye, 
batıra ve saire olarak gö~

termesini sevdiği şeylerin ne 
olabileceği hakkında salah -
yetle hüküm verecek sizsiniz. 
Bu da "işin,. lazimelerinden· 

dir. 
Mister Vatrs bu izahatı, 

taksimizin bir izdiham yerin
de durduğu ve yoluna da 

devam edellilmek için poli
sin işaretini beklemekte ol
duğu bir sırada biraz sabır
sızlıkla veriyordu, 

- . . . . Eğer size hiç bir 
şey hediye etmezsem bu 
gene sizin tebiriniz veçhile 
garip olmaz mı? 

Onun bu kadar bilgisiz 
oluşuna cidden sinirlenerek: 

- Hediye, dedim, büsbü
tün başka şeydir. Bir defa 
onları daima muhafaza ede
miyeceğim. Senenin sonunda 
size iada edeceğim; nasıl ki 
siz de o imzaladığİm kağıdı 
bana iade edeceksiniz. Fakat 

mühim bir piyango ttr 
d. . F k' L.. .a.ısı .,. e ımış. a ır uır • faı' 

hin etmiş olduğu evııı. dn· 
lerini nasıl ödey~~eğiıııgeli~ 
şünürken, kendısıne · ~ ~ 
büyük ikramiyeyi v ;•:~1ır i 
bin dolar kazandıglP 11oD 

mişler. Fevkalade dJe~,d• 
l bal> 

olan adam derha ·toıU 
v gı 1 

borcunu ödemege, f•~•· 
borç tesvive ediloıış, deriD 

d · · .. ünde li1l a am gışenın on duydıl&, 
bir ne .es alırken ~tel 

se 
heyecandan dolayı 
kalpten ölmüş. 

*** 
it 

Orkestra ~·' 1 

I A rta ı• 
Boruyu evve a 0 p.tt' 

da Portekizliler çaldı, 1,,~ 
paya oradan yayıldı. gel~ 
pette Hindistao.~aP Ecl"'~ 
1347 de 3 üncu 
ordu muzi'~ asına aldı· .,,&e 
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dildi. Klanrinet 1 
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Nürenbergte yapıl~· 51~9' 
yeniçerilerden ahn 
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fon 1846 da orkestr;~ de 
di. İlk orkestrayı !~erle l 
zaman mevcut ale 

üncü Lui kurdu. 
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Buz gülü ·114 

• isıı>• 
Frank Skinner tı'ıı~ 

h ıvaP ~ 
Kanadaiı bir ha ç tığı 
telif güllerden yaP

5 
der' 

f 1 ' a~ı ile tahtessı ır ğe ~ 
cede gül yetiştirıne riÇJ 

13'1 y 

vaffak olmuştur. . p;Jiştr· 

buz gülü is::~ 

Çok nıiibi~ 
. kırıtJ""' iki rekor v 

) ,.... -
Bursa ( A.AI tııfll f' 

yapılan Bölge at e ıca ~·~~ 
saba lflr 

piyonasmda [J)U 
0

ya l!J 'jl \ 

5 000 metroluk k,oŞ ~1 ~ 
. ' tlerdeJl ,ıı 
Istanbullu atle id · .. e 8 f' 
Maksut kendısın . elik i 

8 saP•Y ,~ 
16 dakika 1 . ş bir !.~if 
ko:runu 16 dakık ·ıeıııes• ı' 

ePl f4' 
yede koşarak y surs• 
Gülle atışında ttıll· ti'' 
idmandan Sahabe tiıtl 1 ~~ 

90 saP rıJ 
1 O metro re~0 1ı 

·ı Bursa ·d~ ıO mak suretı e ar ı ı· 

A' ·~·.~ kırmıştır. Brus~. d•"ı ,f" 

bayrak takıDl1 uç ile ! tif 
saniye ile 8-1 O. s etı:J'1~ ~ 
Burs:ı vekoru tesı 

0
111'-

.J' e beuır ı· ~ 
bir aile kızı deıı>e ·~~ 
"tuvalet kabul e ııt ı;İ 

" . ıJ" 
- AnlamıyoruıJJ f'{ılb ~ı 

diye ısrar ett~? be"i~1Jıl' 
kabul etmeı ıJJl .. uı>İ le' 

1'U~ ge' •, 
kuzinim (onun .. u:ıO Jit1 

"ntı0 r " ı ğunu da duşu ıeoP' ,~e 
yaz bizde iken, bit 'aı ~ 

ht ŞeıJJ ır 
sinden mu e ıtullll" tıJ• 
ve bir manken "urıı>"' 
leoparı nişanlısı ~t~' . . ,,ur ~' 

izah ettıın: erjsİ .. b'f 
- Leopar d ıette" i' 

Kürk de tufa ıı ~ 
d. ,ıı'f 

şey ır. 0 ;; 
Hemen beıne 11'" 1 

eda ile: 
1
eyle' ~f~ 

- Pek ço1' ııeP 
·ı-teP ) tasavvur eth~ .,;af 
"er f' 

şeylermiş aıe{ Ari',,. 



lf-ı 'Yerli Türk sanayi mamuliitı 

l' Qsır sandalya 
'to~hta S d l ~~lld toPtakJ an 8 ya 

~~ 11 
811 Yap 

1 
arında yetişen Çavdar 

lıı% arıatkar1
1~n ve yüzlerce renc..ber 

~lhl lurk 
1 

•zın yetiştirdiği yerli 
~~ ilta anay· • 
d l'u k rağbet 1 ınamuJatı hasır san 
&ı~ t işçisi etınek memleketine 
~ııu:t. hizın ~e ve sanatkarına yar
t'~t •çitı ;a t etmek demektir. 
'~tıd 

1 
\re on n olon yırtmaz serbest ~ 

~oa Yelere seneye garanti hasır ~ 
Pt rag- b . . · 

atı \re et edınız. - .... 
Perakende satış ismetpaşa Bulvar Zinet garaj 

karşısında sandalyacı Muiz. 

• 

Kahveci 
VE 

Gazinocu-
ıarın ihtiyaçları 
olan sandalyaları ~~~§J~~~ 

'\11~9i~ıı Taşçılarda 21 No. d 

,...___ ,... ı , Sandalya 
~ ' f Yapıoıevinde çok 
~~~il , ehven fiatle satıl-

l'e Per k ınaktadır. . t7ı 
• eııte:satıı yapıldığı.,. gibi sipariş kabul edilir 

--------------·---------

40 renk üzerine Kız markalı 
markalı "ARTi,, kumaş bo

yası 15 kuruş 
Satış yeri DOKUZ EYLÜL 
Baharat deposu Telefon 3882 

iralık hamam 
Kemeraltmda Veysel çık

mazında Veysel hamamı ki
ralıktır, her şeyi mükemmel
dir. Duş yapmağada müsa-
ittir Vezir suyu vardır talip
lerin matbaamıza müracaatı. 

y k deniz 
a yo a ı 

İzmirin en güzel ve f~rablı 
bir yerinde bulunan Bayrak
lı deniz banyoları açılmıştır. 
Bnyocular kralı bay Hasan 
tarafından idare edilen bu 
banyolara koşunuz : 

Her saat otobüs ve t ren 
bulmak muhtemeldir. 1-5 

Aydı ı ar Oku un 
RekJan1 değil bir hakikat 

Bakkaliye ve mısırcılığa ait ihtiyaçlarınızı ea ucuz, 
pazarlıksız aldanmadan ala- cağım7 yer: 

Aydın: Gazi Bulvarı No. 20 Bakkal Hüsnü Tlikel ye 
oğlu Hilmi Tükel ticarethanesidir. 

Bir tecrübe bin ,ey öir•tir bir tecrübe ediniz ... 

1 Temmuz 

Altın . Damlası --

Zengin olmak istiyorsanız hiç durmadan ( ZENGiN 
KIŞESI) inden bir bilet alınız. Bu suretle hem yurdunun 
ve hem de kendinize hizmet etmiş olursunuz. Müşterilere 
kolaylık olmak üzere günde on ve haftada elli kuruı tak
sitle bilet satılır. Zengin kişesi birçok vatandaşlari zengin 
etmeğe karar vermiştir. 

Adres: Hükumet caddesi Kemeraltı karakol ittisalinde 
ZENGiN KIŞESI 

~I ı ~i n ,6 ıiıtaAAa ılı 

essam - Dekoratör 1 
Kadri Atamal I 
Istan:!z:: ~~:;tm ~~ze~et::::~;n ~~~~:~:inden 

1
• 

Fuarda Yaptıracağınız 
PAVVON İNŞAATI 

====~===-== DEKORASYON t 
PLAN - RESiM i 

ve bilumum tesisat kabul eder .. 
ADRES - ELHAMRA SINEMASI • 

~·-·· ., ·~ 
·---~ -.;0 1-~---;:. .. .. ;; ... : .. , 

llf!ll~ "1f11'11~ıııımııııımıı '"i1111Pllf1'1 • '" ...... ~ 

TERZi 

Mehmet Zeki 
Kemeraltında Hüküınet karş.sında 

~~~~~~EEUC!lria• • • • 
{+] 

~TAYYARE: TELEFON 
3151 

~ 
~ Bu hafta iki enfes film bir arada 

~ 1 - Gönül istediğine eider 
~ Villy Fritseh - Kate de Nagi tarafından temsil edi· il 

i ı: e:;~k_;~ sevişelim . -.-i 
a Fransızca sozlü ve şarkılı, kahkahalı operet fıl•ı. B 
~ Fiyatlar 15, 20, 30 kuruştur ı 
E ~ 
~ SEANSLAR 

~. Hergün 16 - 18,50 - 21,45 .Gönül .istediiin. e fl. "der ... ı 
~ 17,30 - 20,30 Bıralua sevişelim, 1 
B Cumartesi ve Pazar günlen Bıraki• Se•ııelım fıl•ı 
~ ile saat 14 de başlar. 
l;JmflSEE~EEE 
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Denizciler 
Bayramı 

Bugün kabudaj hakkının 
Türk toprağına hasredildiği gü 
nün yıl dönümüdür. Den\zci
Jer bu mutlu günü kutlulıya
caklar ve bayram yapacak
lardır. Bugiln limanda bulu
nan bütün deniz vasıtalarile 
alakadar daireler ve müesse
seler bayraklarla donatılacak 
gece tenvirat yapılacaktır. 
Denizciler aralarında topla
narak bayram yapacaklardır. 

Çok 2üzel bir 
Teşebbüs 

, Bu sene Bertin olimpivad
larına iştirak edecek o•an 
dünya sporcularına İzmirin 
ve Türkiyenin hediyesi ol
mak üzere zarH paketler 
halinde incir ve üzüm gön
derilmesi kararlaştırılmıştır . 
Üzüm kurumu ve alakadar
lar şimdiden hazırhğa başla
mışlardır. 

8 bin Kızılay 
•• • 
uyesı var 

Kızılay merkez heyeti ve
rimli bir şekilde çalışmakta
dır. Son zamanda Kızılay 
üyelik taabhüdatına büyük 
ehemmiyet verilmektedir. İz
mirdeki Kızılay üyelerinin 
sayısı 8000 i geçmiştir. Bu 
miktarın on bine çıkarılma

sına çalışılıyor. 
--•-C>• .. 

8ir intihar 
- Baş tarafı 1 incide -

da aşkını bildirerek evlen
mek teklifinde bulunmuştur. 
Fakat kadın bu teklifi red
detmiştir. Ramazan bundan 
çok müteessir olarak intiha
ra ka•·ar vermiş ve evvelki 
gün bu kararını yerine ge
tirmiıtir. 

Ramazanın kardeşi demiş· 
tir ki: 

- Benim hiçbir şeyden 
haberim yoktu ve intihar 
edeceğine dair hiçbir eser 
göstermedi, yazık oldu kar
deşime. 

Müddeiumumilikçe Rama
zanın defnine ruhsat veril
miştir. . ·~~-·--
Hocasını seven 

kız 
-Baştarafı 1 ncide

gayri ihtiyari kahkahayı bas
mıştır. 

Aradan 15 - 20 gün geç
miş, hoca bu çocuğun garib 
düşüncesini unutturmağa ça
lışmış ve hiç bir zaman o 
bahse yanaşmamıştır. 

Fakat aşk ateşi ile için 
ıçın yanan genç kızcağız 

hocasına aşkını tekrar itiraf 
etmiş: 

- Gülmeyiniz, sizi ç ıldıra
siye seviyorum ! Demiştir. 

Bu sefer gülmemiş kızmış 
ve kızı terslemiştir. 

Manisa~· Akli Hastanesi •. Başhekimi Bay 
Muhlis Neden Oldü ? •• 

FiLOZOFUN KÖŞESi: ,J 
HALK ARASINDA~ 

Muharriri: Şark Filozofu HİDA YE'f 
- 37 - __./ 

Fikir münakaşaların• 

Buna Nissenin yanlış ame, 
başlıyoruz . "° 

'Memleketimizin umumi di- hatta bugünkü inbd~ 
lekleri arasında başlıca göze ettiği varidattan ç~ 
çarpan ve bilhassa Eğe mın- elJi milyona yakın b•:.,.. 

liyatı sebeb olmuş 
fstanbul 30 - Üniversite- getirilmesini iştemişlerdir. Bu 1 nesi başhekimi Muhlisi öldür-

de dün mühim bir toplantı talep, münakaşaya yol aç- müş olduğunu bildirmiştir. 

yapılmış ve toplantı çok mü- mıştır. Operatör M. Kemal, M. Kemal, Türkiyenin en 
nakaşalı olmuştur. müddei umumiliğe müra- meşhur operatörlerindendir. 

Üniversitede hocalık yapan caat ederek Üniversite pro- Müddeiumumilik, bu ihbarı 
ecnebi profesörler, Türk pro- fesörlerinden M. Nise'nin ehemmiyetle nazarı dikkate 
fesör ve doçentlerin yerine yanlış bir ameliyat yapmak alarak tahkikat ve tetkikata 
eçnebi profesör ve doçentler suretile Manisa Akıl hasta- girişmiştir. 

OOOOOOOOOOOOOOOCX>COOOOOOOOOOOOO OOOOOOOQ0000000100000COQ::>CCl:X<l>C<lK:-OOOICO•OOO~)()OOQ()<:>eOOCXl 000000 

İzmir - lstanbul hava seferleri ! Asamblede • 
Şimdilik ··ç gün işliyecek ıslık ve alkış 

lstanbul 30 - Temmuzun ilk haftasından itibaren lstan
bul - lzmir hava postalan haşlıyacaktır · Şimdii< i halde 
seferler haftada üç gün olacak ve ileride Londra'ya ısmar
lanan yeni yolcu tayyareleri gelince seferler her r;üne tah
vil edilecektir. 

Necaşi memle-J 
1! ketini müda-
, faa etti Ankara - lzmir - lstanbul yolunu tetkik eden tayyareciler 

Cuınur reisi Atatürk tarafından kabul edilmişlerdir. Atatürk 
tayyarecilerden hava yolu ve Izmir'de yopılacak olnn hava l 
istasyonu hakkında malumat almışlardır. 

Liselere parasız talebe 
İmtihanlar bir Eylülde başlıyacak 

1 
Baştarafı 1 incide 

milel gazeteciler birliği bir 
toplantı yapmış, bir tebliğ 
neşredilmiştir. Bu febliğde, 
ıslık çalarak vazifelerini sui
istimal eden İtalyan gazete
cileri takbih edilmektedir. Ankara 30 - Liselere parasız leyli talebe alınması için 

bir Eylülde imtihanlara başlanacaktır. Bu imtihanlara işti
rak eden talebenin imtihan evrakları Kültür bakanlığınca 

tetkik edilecek ve muvaffak olanlar seçilecektir. 

Suikast ·davası 16 Temmuzta 
Yeniden başlıyor 

· Ankara 30 - Büyük Önder Atatürk'e suikast tertip 

NECAŞİ ALKIŞLANIYOR 
Cenevre 30 - Dünkü ic '.i
ma çok gürültülü ve çok 
fırtınalı olmuştür. Saat 17 
de Necaşi yanında Ras Na
sibu olduğu halde içtima sa
lonunun önünde otomobilden 
inmiştir. Ve halk gurupları 

tarafından çok alkışlanmıştır. 

takasında yaşayan beş mil- elde edeceğini gar• Ja • 
yon nüfusun medarı maişetini liyenler ve rakadl 
teşkil eden (uç sarı) yani edenler pek çok!.. ~ 
üzüm, tütün, afyonun beş Biz bu işlerle Ç~ r 
senedenberi piyaçadaki düı- dan alakadar ol .~ 
künlüğü bu kısım halkımızın fikirlerini ortaya ~ 
borçlanmasına ve tefeciler devletin :varidat pı~ -
yüzünden fakir düm •sine azaltmak degil -~~ 
saik olmuştur. suretle haraket P.1 ~ 

Devlet müesseselerinin az, haricindedir Bilild• ...., 
d .. .. e jıt•,..~ 

çok yardımile tutunabilen mayı uşuoen v ,
0 

rençberimiz ve tüccarlarımız buna çara arayan 1 d• 
bu halden ve bu vaziyetten birlikte bu pınarl;tl 90 
kurtulmak için bütün ·- evcu- ve .feyyaz bir ha e 
diyetile çalıştıkları ve her istiyoruz. Yalnız bet • 
türlü fedakarlıklara katlan- söylediğimiz gibi geo• 
dıkları halde maalesef bu edeceğiz ki: . b 
çıkmazdan bir türlü kurtula- Fakir düşmüş bır k 
mamışlardır. Bunun da sebebi zenğin bir !devlet. ça k' 
istibsalatmı hariç piyasalara kökü kurumuş bır ' . ,e aO 
sevkedemeyişi ve dahilde de yeni aşılarla, yenı ., 
istihlak için tesisat vücuda meyveler toplamak ~·r 
getiremeyişidir. Gerek hariç- kadar garib ve bo~ 1 

te ve gerek dahilde mev- sarfetmek demektır· 
c\ld istihsalatın sevk ve Ege mıntakasında ~-
istihlakine ne gibi manialar beş milyonu ıııüteca ttf 
varsa bunları kaldırmak la- fuzumuzun ciddi ıu~kİ 
zımdır. korunması için baki 

Milletin yapmağa mukte- ber ve tüccarlaruD•~0.f" 
dir olduğu işleri millete ter- lerini yukarıya geçır• fi 
ketmek devletcilik prensibi- faidesiz masraflard•0 d• 
mizin esasıdır. Rakı imalinde zumsuz meşğalelerdell 
halkımızı serbest bırakmakla müesseselerinin k~:oıı 

k"blll" çekirdesiz üzümün altmış sını İktısad Ve 1 Jdi 
kuruşa piyasada satılacağını Celil Bayardan be d 
birçok rençberlerimiz ısrarla Ve bu bapta arzu,:..... 
iddia etmektedirler. Keza de fikir mnnak 
tütün işi de bandorola tabi hazırız!.. f'Io•~ 
tutulursa en nefis sigaraları Şark 1 t<• 
ucuz, ucuz içebileceğimizi ve H 1 DA VE1° 

etmekle maznun iken Ankara ağuceza mahkemesince 
berat eden, Urfa saylavı Ali Saip Ursavaş ile Yahya ve 
arkadaşları hakkındaki karar temyiz mahkemesince birçok 
noktalardan nakzedilmişti. 

Ali Saip, Yahya ve arkadaşlarının mahkemelerine 16 
temmuzda tekrar Ankara ağırcezasında başlanacaktır. 

Bu Sene Kurultay 24 Ağustos 
Günü Açılıyor 

Necaşi, Millet!er cemiye
tinin bir memurunu takib 
ederek içtima salonuna gir
miş, ve htrkezin di \ katini 
üzerine toplamıştı. Necaşinin 
sırtında siyah bir ~ap vardı. 
Necaşi ağır adımlarla, Habeş 
delegasyontına ayrılan yere 
oturmuştur. Bugünkü içtima
da bazı deleğeler, Arjantin 
murahhassından başka hiç 
bir kimse söz verilmemesini 
istemişlersede İrlanda devleti 
reisi Dö Valera ateşli müca -
delesi sayesinde Necaşiye 
sözve ilmesi kararlaştırıl
mıştır. 

ı Hırsız hizmetçi'Ebülmuzafl~ 
Ha'°'.ımından çaldığı irin maksi~ 

para ıle tuvalet yapınış! -Baştarafı t ia~=-~ 

İstanbul 30 (A.A) - Türk Dili Kurumu genel sekreter
liğinden: 

Üçüncü Türk Dili Kurultayı 24 Ağustos 1936 Pazartesi 
günü Dolmabahçe sarayında açılac~kt ı r. Kurultayda bulun
mak istiyenlcrin 15 Temmuz 1936 akşamına kadar adlarını • 
ve adreslerini Dolmahahçe sarayında Tür1< dili kurumu ge
nel sekreterliğine bildirmeleri lazımdır. Geçen kurultayda 
ve kurumun çalışma kollarında bulunanlar da bu kurultayda 
bulunm k istiyorlarsa bunu yeniden bildirmelidirler. Bunun 
için yazılacak kağıtta kurultayda üye olarak mı, yoksa din
leyici olare>k mı bulunmak istenildiği de yazılı olmalıdır. 

Soma muallim
leri gezintiye 

çıkıyorlar 
Soma - Kaza ve köy 

muallimleri tatil zamanından 
istifade ederek bir tetkik 
seyahatı yapmayı kararlaş-

tırmışlardır. Bu seyahat on 
temmuzda başlayacak ve iki 
ay sürecektir. Muallimler 
iki ay içinde İzmir, Ödemiş, 
Torbalı, Selçuk, Aydın, Na
zilli, Denizli, Karakuyu, Ak
şehir, Afyon, Konya, Ereğli 
Tarsus, Mersin, Adana, Fev
zi paşa, Maraş, Malatya, 
Elaziz, Ergani, Diyaribekir, 
Sivas, Turhal, Amasya, Hav
za, Samsun, Kayseri, Anka
ra, Eskişehir, İzmit, Is tan bul, 
Yalova, Bursa ve Balıkesiri 

M. Kayo 
Hatif ~v idir ? 
Fransanın dikkata Jayik 

siyasi simalarından · birisi 
olan M. Kayo bundan üç se
ne evvel Fransız ayan mec
Jisinde vergilerin ağırlığın· 
dan bahsetmiş ve vergilerin 
en büyük bir süratla indi
rilmesi lüzumunu ileri süre
rek: 

- Eğer bu söylediklerimi 
yazmazsanız kendinizi sakı

nınız. Çünkü 1936 da yeni 
meclis meb'usan namzetlerine 
müntelıipler deği l fakat ver· . 
ği mükellefleri rey verecek 
ve korkunç bir akaliyette 
kalacak sınız. 

Saat 15 de Eden · celseyi 
açmıştır. 

NELER GÖRÜŞÜLDÜ? 
Cenevre 30 (A.A) - Çe

koslavakya reisicumhuru M. 
Benes Milletler cemiyetine 
bir mektup göndererek yeni 

vazifesinin asamble toplantı
larında başkanlık etmssine 
mani bulunduğunu ve bu 
sebeple başkanlıktan istifa 
eylemek mecburiyetinde kal
dığını bildirmiştir. M. Ben es 
diyor ki: 

- Cemiyetin bugün karşı
laştığı zorluklar onun ilerisi 
hakkındaki nikbinane kana
atlarıma zerre kadar halel 
getirmemiştir. 

Cenevre 30 Belçika 
başvekili Van Zeland kendi
sine teklif edilen , asamble 
başkanlığını kabul etmiştir. 

Asamblenin bugünkü içti
maında, zecri tedbirlerin kal-

Fatih civarında oturan Belediye reiıi11İll 1 ~ 
Perıhanın 0hizmetçis.~ Emine doğurduğu oetic.ele~ ;il 
bundan bır kaç gun evvel sayısız şahitlerle ı•P 
evde kimse bulunmadığı bir rum, ve, ağhyorulll· ,ti I 
~ırada Çekmecedeki otuz Onun için bug~o ~I~ 
lırayı alarak kaçmıştır. Emi- h"" kA t kuvvetia• z;p fı~ 
ne bu paranın on beş lira
sile arkasına bir manto almış 
geri kalanla da saçlarına 
ondüle, ellerine manikür, 
ayaklarına pedikür yaptır
mış tam tuvaletini ikmal et
tiği sırada da yakayı ele 
vermiştir. 

u ume 1 0 f. 
layik olan eline a • ft--; 
mız her çeş.i~ e:;,,d".1 
şer üçer kışı b . ..ill ~ 

t'OSı.- "· suretiyle menıle~e 1 bııb' ~ 
çirmekte oldugu çalı'-I 
esbabını ortay• ·oe ~ 

1 8 re51 · bir an veve Ç • ıe .. ,,tJ 
set, emlak sabipler•!ı·~~ 

Hırsız hizmetçinin dün ehillerini koruı11uf 
14

yr.,. 
Fatih sulh ceza mahkeme- EBOLMlJZ~ 
sinde duruşması yapılarak ~ -•' 
yedi buçuk ay hapsine ka- L .. uoıSll' 
r'ar verilmiştir. UZ f 

İngilizler zab~!ıı ~ 
Sarki İtalyan Afrika- Malum oJduf ~ ~I 
~ .: ziyade cinayet "Şilı'~ıt t' 

sını biln1iyorlar ! yapılan memleket f'"'Y ~ 
Son zamanlarda bir iş için Burada zabıta, ~:-,,.11' 

Londraya gitmiş o)an bir emniyet içio en LI,/ 
İtalyan, post"ahanelerden bi- mevcudiyettir. ·o ~ 
rioe bir mektub vermiş ve Fakat İogilter~ '":./ 
zarfın en alt nısmına (Adis- ton adlı ve 30, J~ 
Ababa: Şarki italyan Afri- şehri için zabıt•0 tJ6 ~ 
kası] cümlesi yazmıştır. bir şeydir f çn~lıde ,, ~--' 

Fakat mektub ertesi günü den beri bu şeb•~,,,."~ 
postahanenin şu derkenarile hiç! - zabıta va 0ııt"' :1 
iade edilmiştir: mış ve zabıta Y f 4' 

" Şarki İtalyan Afrikası zamandan beri bO . • iti 'I 
fngilterede malum değildir, tur ! ~ 

Bunun üzerine kız, masa
nın altında hazır duran ta
bancayı çekerek hocasına 
ateş etmiştir. Zavallı adam 
sağ omzundan yaralanmış ve 
hastahaneye kaldmlmıştır. 
Hocanın sıbhatı tehlikede 
değildir. Genç kız yakalan
mııtır. 

ı gezecekler, tetkikleri sonun
da da bir kitap neşredecek
lerdir. 

Demiştir. Ve ne gariptir 
ki M. Kayo bu sözleri tama
men çıkmış ve sosyalistler 
ancak vergilerden müşteki 
olanların reylerile iktidar 
mevkiine . gelmiılerdir. 

dırılması, Habeş meselesi ı' bu mektubun evveli İtalyaya Yalnız.. Geç~t ~~ 
gönderilmesi lazımdır; belki sarhoş küçük 

1 
P"" yani ilhakın tastiki, Milletler 

cemiyeti paktının ıslahı me
seleleri görütüldii. 

Roma postahanesi bu diyar- lık ta buluaıo0!ı, 
1 dan haberdar 1 " para cezaaın• ç 


