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-- iki lzmirli Gencin Romanı --
- 7 - Yazan: EROL TEKiN 

Gen~ romancı az kalsın hıçkırarak ağlıyacaktı 
Saatına baktı. Küçük yel

kovan neredeyse birin üze
rine gelecekti. O sesin gel
mesini bekliyordu. işte ken
disi de anlayamadığı acı 

çektiği halde zevk duyduğu 
bu dakikalardı. 

Çok beklemedi. Tuşların 
sanki kıvrılarak hıçkırık f,İ
bi çıkardığı sesler gelmeğe 

başlamıştı. Fakat bu ne?. 
Bu eski dinlediği romans 
değildi. Bambaşka Lir şeydi 
bu .. Yanılmayayım diye bir 
daha kulak verdi. Hayır yan
lış işitmiyordu. Bu hakika
ten yeni bir:şarkıydı. Hemde 
ne güzel. ihtimal öbür şar
kıdanda .. 

Yerinden sür,atle kalktı. 
Merdivenleri sessiz fakat 
aceleyle enerek bahçeye 
çıktı. Yine sayıklayormuydu? 
Her geceki gibi bir sayıkla

ma .. Bir sayıklamaydı bun
lar .. Başı ateş gibi sıcaktı. 

Bahçede bir kanapeye otu
rarak dinlendi. Bir dağ gülü 
kopararak parmakları ara
sında ezdi.. ezdi. 

Birden yerinden kalktı. 
Gözleri büyümüş, vücudu 
büyük bir ihtilaç içinde çır
pınıyordu. Duvarayaklaştı. 
Bir sıtrayışta öbür tarafa 
geçti. Pençerenin altına doğ
ru yürüdü, 

Bu o şarkı değildi. Taa 
ruba kadar işleyen romans 
bu değildi. Ya öyleyse?. 
Hatırladı. Galo~un "Kö lak 
dö gom,, u,, Fakat tuhaf 
·değitmiki bu şarkı ona di
ğ~r şarkıdan çok güzel geli
yordu. 

Pençereden içeriye yavaş
ça başını uzattı. İşte o, ta
burenin üzerine ayni, eski
den oturduğu gibi oturmuş· 
tu. Fakt parmaklar tuşların 
üzerinde eski yeri bulmayor· 
du. Ba§ka bir şey çalıyordu. 

Hayal.. Hayal.. Her şey 
hayaldi. Gözlerinde tekrar 
kırmızılıklar büyüdü. Tabu
redeki kızıl vücud oynadı. 
Piyano kendi kendine bar~
kete geldi ve bu güz~l vü-
cut odanın tam ortasıncia 

halılarııı üzerinde sessizce 
kıvrıldı. Büküldü ve Esadın 
tam önünde kollarını açarak 
durdu. 

Genç ı oınancı az kalsın 
hıçkırarak ağlayacaktı. Ne 
kuvvetli bir musikiydi bu .. 

Bazan yavaş yavaş sönüyor, 
kurbağa sesleri uzaktan uza
ğa geliyor, hafif bir rüıgar 

göle omuz veren salkım sö· 
ğütlerin yapraklarını yavaşca 
okşayarak sularda h~lkalar 
çiziyordu. Fakat birden co
şuyordu, Rüzgar şiddetleni
yor, dalları kıracak gibi sar
sıyor, göl hırçın, kurbagalar 
acı acı haykırıyorlardı. sonra 
her şey sessizliğe dönüyor 
göl durgun, kurbağalar öl
gün, dallar boynunu bükmüş 
ağlayorlardı. 

Kime? 
Hayata mı ?. 
Belki. 

Esat artık düşünemiyor, 
bir İsyandan farksız sesleri 
dinliyordu. Netckim kulağı 
duymayor, önüdeki kızıl oda 
donüyor. ağaçlar kırılıyor, 
yıldızlar birbirine çarpıyor 
ve birden denç . romancının 
gözünde yıkılıyordu. 

Esat daha fazla tabammül 
edemedi. Başını iki kolu a-

rasına aldı. Hıçkırarak ağla

dı. Belkide saatlarca ve öy
lece hayal içinde uyudu. 

Birden uyandı. Omuzuna 
bir el dokunmuştu. Sıçraya
rak ayağa kalktı: 

Bu vakit burada ne ara
yorsunuz Bay Esat?. 

Genç adam şaşırdı. Yoksa 
rüyamı görüyordu, Etini ko
parırcasına sıktı. Hayır, ba
yır yanlış görmüyordu. İşte 
karşısında o vardı. 

Nevin vardı. 

Dilediği kız vardı. 

( Arkası var) _ .......... -.. -
İJanın Faydası 

Kadın, gazete idarehane
sine geldi, idare memuruna 
bir kağıt uzattı. Aile yadi· 
garı bir kol saatini düşür
müştü, buluk getirene bolca 
bir para verecekti. 

Muamelesini yaptırdıktan 
sonra ilin memuruna sordu: 

- Acaba saatimi bulabi
lecek miyim dersiniz? 

- Hiç şüphe etmeyiniz. 
Geçeu gün biri köpeğini 
kaybetmişti. O da gazeteye 
ilan verdi, akşam evine gi
dince köpeğini kapının önün
de bııldu ! .. 

Bu muhavere Le Petit Pa
risien gazetesinin ilan dai
resinde cereyan etmiştir. 

Resmi Nişanlısı 
Muharriri: BERTA BUCK Mütercimi AKIL KOYUNCU 
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Syalney bu ad" nıın yaptığı gafı yaprnıyacaktı 
Dedi. içimden hemen: yaptığı gafı yapmıyacaktı. 

" Evet, iş saatlerinde bir yazı Bunu hissetmemek ne buda-

makinesi " gibi şaşmaz oldu- . 
ğunuz için yazıbane haricin
de de hata etmiyeceğinizi 

etmiyeceğinizi mi sanıyorsu
nuz. Mukabelesinde bulun
dum. 

Halbuki sanal münekkit
liğile, ara sıra sanatkar ku
yumcular için desenler yap· 
maktan başka hariçte " İşi ,, 
olmayan Sydney bu adamın 

laca bir bilğisizlik, ne çul
palıktı ! Hala da mesele üze
rinde israra mütemayildi. 

Gene biraz müstehzi bir 
tarzda: 

- Ya Tüyler 1 Dedi. Bir 
kız, bunun hakikaten iyisin
den, Devekuşu tüyünden bir 
çifti ... Yahud, ne diyorsunuz 
onlara bilmiyorum ... Şu başı
nın arkasında tüyden bir şe-

( IWkaa S..t , 
.... --..:...-----~----·--

Polonyalı 
Genç bir kontes 

kaçırıldı 
Lehistanın merkezi Var· 

şovada, şaşılacak derecede 
garib şartlar altında bir kon
tesin kaçırılması derin bir 
hayret uyandırmıştır. 

l Uyuı ıan genç kız, bili uyan
n ıak niyetinde de2-il ! 

Buı~dan ' dört sene evvel, hayetsiz uykuya dalmıştır. 

21~ 

1 DÜNYAP~ 
INeler olu1° 

Uçan ad~ 

24 Yaşlarında Tedak Mi
nakov isminde birisi bundan 
bir müddet avvel Kontes 
Marinayı görmüş ve çıldırasıya 
aşık olmuştur. 

1932 ~'enesi 15 Şubatıqda. İlk üç ay içinde kızın va-
Patrisya Ma gir isminde ve 2iyeti hakiki bir uyku şeklini 
26 yaşında bu lunan Şikagolu arzetmiştir. Fakat bundan 

Sverdlovsk'ta p•~ 
Kosenko 700 metre ~ 
uçan bir tayyaredeD ;,J: 
şiltle atbyarak fyer• ~ 
isterken birdenbire ~ 
çıkan hava cere1' 111 fi 
yüksek tesirine tutııl111 "jl 
bu suretle 400 111etre ~ 
çıkarak 1,100 ınetreytkOı f 
yükselmiştir. ı<oıe~,~ 
hava cereyanlan do JSllf fi 
21 da l\ ika havada kal ,'çıl 
nihayet, paraşnınoil ;I 

Kontes Marina bu gencin 
aşkına hiç bir zaman ümid 
verecek bir mukabelede bu

lunmamış ve müteaddid 
defalar yaptığı izdivaç tek
!iflerini de reddetmiştir. 

kız uykuya ~\almış ve hala sonra Letarji şeklini almıştır. 
uyanmamıştır... Patrisya tam dört. sene-

Bu genç k. •z Şikagoda 'Clenberi bu uykuya devam 
resmi dairele."İt. 1 birisde iyi etmektedir. Ayağa kalkma-
bir mevkie ma .Hl: bir daktilo mak, oturmamakla beraber, 
idi. Güzel, cid di we çah şk1 .. n kendisine dokunulduğunu his 
olduğundan mt ;ftİİ çok 'j ük- edebilmekte, annesinin bazı 
sek bir delika nlı ile · nişan- suallerine cevab vermekte 
lanmış ve has tal.anc.hğı sıra- ve verilen yiyecekleri, uyu-
Jarda evlenmek : ü.r.ere idi. mdğa devam ederek kolayca 
· Şikago gaze t11 eri bu izdi- yemekte ve yutmaktadır. 

vaç hakkında l ıiı · çok yazılar Bu g :bi Letarjinin hasta-
neşretmişlerdir. Fakat bir lıkJard~n fevkalade, şöhret 
gün bu nişan h enüz malum ve ihtisası bulunan Bordo 

mahalden 10 kiloP1e.~;.tit 
de ancak yere inebı 

Bukadar redde rağmen 
sevdasını terkedemiyen Mina
kov, bundan bir hafta evvel 
Varşovanın tenha bir so~a
ğında bir arkadaşı ile birlikte l 
Kontes Marinayı beklemiştir. 1 

olmıyan sebeble r altında bo· Tıb fakültesi profesörlerinden 
.... o 

. I{ .. ~.tt~ 
lngiltcrede ab ~ .ı.ulmuştur. doktor Rene Krüse bu has· 

Genç kız b· u· hadiseden taya bakmak üzere Fransa· 
müleessir olmı ıkla beraber dan Amerıkaya, Şikago Tri· 

Elbise Giynıeoe 
Kontes her gün bu yoldan J 

geçerek Vistol nehri kena
rında ki banyolara gidermiş ! 

mutadı veçb.;le işi başına git- bun gazetesi tarafından da-
miştir. Evden. ·çıkarken kız1a1 vet edilmiştir. Bu maruf dok-
sıhbatin de hiç bir bozukluk tor uzun bir muayeneden 

Başladılar ~ 
. İngilizler çok an'an:d: bİ' 
msanlar oldukları hı ·~f Kontes bu yoldan geçer

ken aşık Minatof ile arka-

daşı genç kızın üzerine atıl· 
mışlar ve -başını kalın bir 
kumaş ile örtmüşlerdir. 

Neye uğradığını bilmiyen 
kontes feryada bile vakıt 
bulamamış ve iki delikanlı 
tarafından bir otomobile bin· 
dirilmiş ve büyük bir sür'atla 
hadise yerinden kaçmıştır. 

Hadiseden biraz sonra 
kontesin ebeveynine Mina· 
kov şu telgrafı göndermistir: 

" Kızınızı ben kaçırdım. 
Kendisini ancak bir şartla 
serbest bırakacağım benimle 
evlenmeği kabul eder ve 

görütme.mişti. Fakat öğleden sonra bu güzel kızın uyanma-
sonra eıve döndüğü vakit sına katiyen imkan olmadı 
karyolasına yatmış ve ... Ni· ğını söylemiştir. ----- ~-----------·----_;;;.... __ ..;;... __ _;. __________ ___ 
İzıı1ir Vilayeti Defterderlı-
ğınd~9U.t: A O 

Sahiplerinin .. emlak taksıt bedellerinden olan borçlarının 
temini tahsili i~ ·.fo tahsil emval kanununa göre hacz edilen 
Birinci kordonda .kain 78 sayılı tütün deposu tarihi iladan 
itibaren 21 gün m üddetle müzayedeye çıkarılmıştır. Almak 
ve pey sürmek iste) •enlerin Defterdarhk Tahsilat kalemine 
gelmeleri. 27-2 (1680) 

• 

······················•· ............................. . 
nikahımız yapılırsa, KoL 'tes yapmak fikrinde olduğunu 
serbestisine . kavuşacakt.lr. bildirmemiştir. Belkide ken-
Aksi takdirde.... disi de gene reddedilirse ne 

Delikanlı aksi takdirde ne yapacağını bilmemektedir! 

rG-···ö;o;o;;·····c~;;;;·-,··y~~~~~;·ı 
i ' ı •••••••••••+•••••••••••••••••••••••••••+O•••••••••••••••~ ... ~ .. ++••••••••+••• 
Arr.erikada 
Kuşlara nıahsus bir 
Hastane aç.ıJn1ıştır 

ır.:'111 u hafta gelen Ame
ml.:JUI rika gazetelerinde 

okuduk. Teksasta Houston 
şehrinde kuşlara mahsus bir 
klinik açılmış imiş. Mrs. Mar
jori Shear isminde bir ka
dının idaresinde olan bu 
şifa· yurdunda her cinsten 
kuşlara büyük bir itina ile 
bakılmakta imiş. Kanaryalar, 
papağanlar ve diğer kıymet-
li kuşlardan hastalananlar bu
rada tedavi altına alınmak
tadır. 

Bu hastanenin mükemmel 
bir amaliyat salonn vardır. 

1 Bir yeri yaralanan, kırılan 

Jale gibi düşen şeylerden 
birini, eğer bunu doğru-
dan doğruya Afrikadan 
kolayca geti,tebilen bir adam 
yollamışsa, kullanamıyacak 
mıdır? 

Bir "muaşeret adabı,, mu
harriri imişim gibi bir duy
"guyla hemen cevab verdim: 

- Tüyler de tıpkı kürk
ler gibi kabul edilebilir. 

- Hatta bunlar pek ba
balı olduklarını farzetsek? 
Belki kibar bir genç kadı· 
nın bütün gardurobunun beş 

misli bahasına olduğunu far
zetsek de mi? 

Sorana izah ettim. 
- Bunda kıymetin dahili 

bir kız, bir adamdan yüz 
liralık bir kürk çaket, beş 

veya incilen kuşlara burada 
mütehaısıs baytarlar tarafın
dan ameliyat yapılır veya 
kı'lkları sarılır. 

Kuş .neraklısı bir zenginin 
çok kıymetli kanaryası ge
çenlerde bir kazaya uğra
mış, kanarya kafesinin içinde 
iken yaralanmış, açık bir 
pençerc önünde nasılsa bı

rakılmış olan kafes birden 
bire zuhur eden bir fırtına
da devrilmiş ve bu sırada 
kanaryanın bir ayağı da sa
katlanmış hayvanın ayağı 
vücuda küçük bir deri par
çasıle bağlı kalmış ... 

işte bu vaziyette kuş has-
tan esine getirilen hayvana 
yapılan ameliyat neticesinde 
kanarya tekrar bacağının 

yüz liralık bir tüy kabul ede-
bilir; dört liralık bir ruba 
kabul edemez. 

Mister Vatero hemen he
men beyinsizce: 

- İtiraf ederim ki bu in
ce farklara anlayamadım de
di. 

- Bazı kızlar bunu anlar
lar. 

- İhtimal. Mamafih şuna 
taaccübümden kendimi ala
mayorum ki bu gibi "muaşe
ret adabı,, nı tanzim ettikleri 
günlerde yerine ikame ettik
leri ne idi... Kürklü tüy. 

Cümlesini: 
- Ne diyordum? diyerek 

derhal kesti. 
Sonra devam etti: 
_.... Ha, diyordum ki, bel( 

üzer \n de oynayıp sıçrayabi
lecek bir hale gelmiş. 

Man 1. Marjory Shearin 
kuş hastanesine getirilen 
kuşlaru ı bir kısmı yanlış ve 
ya fada gıda verilmek sure
tile midesinden hastalanan
lar imL,. Bu gibi hastalıklar 
neticesinde tüyleri dökülen 
ve ğitti kçe çirkinleşen kuş· 
ları da bu hastanede bazı 
şiıingalcırla süratle tedavi 
ediyorlar. Bu h;ısta kuşlar 
içinde :mslerini kaybedenler 
de varcfu. Bunlau günlerce 
nezaret altında bulunduran 
Mrs. Shear nihayet hasta
lığın seJ;tebini buluyor ve 
dikkatle yapılan tedavi ne· 
ticesinde kuşlar gene evvel
ki gibi ötnıeğe ~aşlıyorlar
mış. 

Fransız kızJarının bu gibi 
şeylerede İngilizlerden daha 
mutaassıp olduklarını zanne
derdim. Halbuki bir Fransız 
kızı tanıyorum ki ..• 

(Hayret! bir kız tanıyor!) 

- . . . Babası benim eski 
bir iş arkadaşımdır. 

(Hal şimdi anlaşıldı!) 
- ... Kendisile bir tesa

düfte yaptığımız bir bahsi 
ödemek üzere, ona koca bir 
kutu dolusu eldiven satın 

almaklığımda ne babası, ne 
de kendisi bir garabet gör
meğe lüzum hissetmemiş
lerdi. 

- Oh, eldiven ! Herkes 
herkese eldiven hediye ede
bilir, dedim. Eldiven ruba 
demek değildir. 

tefi 
ranın, parasızlığın I rıısd~ 
yün kumaşları sırt • eJlf 
atarak yeni bir ta1'ı~,rdl 
seler ğiymeğe başla01ıt ,f 

Bu elbiseler kağıttf0 ~i~ı· 
maktadırlar. Birç .. k • ....
larda elbise imaline Ol ~ 
kağıttan ipekleri çık.,.., 
tadırlar. 

*** 

Asılzadel~ 1 
üşümesin~ 

Kral Sekizinci e~ 19'1 . ..,. 
taç giyme merasıP11 ~' 

senesi Mayıs ayında '' 11ıı
. de kr• cak. Bu merasıın 1 

. . bu•"' bütün asılzadelerı bd 
biseler giyerlermiş "e a;.• 

· ce., biseler de gayet ıo ti 
lardan yapılırmıf· Ekse '1J,f 

' lı olan bu asılzadeter ,f". 
mesinler diye Mayıs 

intihap etmişle~""' 

Gül veoıeY 
Ağaçlar ~ 

.. JO oıe1 ı.:k 
Gül ve her tur ... i,.,.-te ... 

ağaçların aşı ve • gef' 
ihtiyacı olanlara v•kıt , f 

) 
•0eoı -~ 

meden (Elhamra sı tfo10fl1 
oında kahveci bay r• pi' 
ve Karşıyakada (An~• f111 
zarı) nda KaramaD 

1 

1 
,,_f 

. osuD ·,1 
Mustafanm gazın ·oli'1 
vurarak Aziz bey ç~ı ,ısd" 

""' ,. bahçevan ve aşıcısı .,,.ı•" 

reli Ali Arifi) :• ~ı-" 
tavsiye ederiz. ~ı,t 

bUgOJ' .-1' 
- Hayır, amDl8 

1,.. ,-
de bazen öyle ru~ fi'~ 

d. ııdell 
rüyorum ki el ıve 

yok. 'f.~ 
Bu Sotto vece'yi P'~ 

kendine mıırlda11•11 dfl? 
olması mümkilD 0111~ibll~! 

Hayır! Bu benıP1 . oiıP""' ' 
parıldıyan bir tefııt ,ı~'' 

btO• ıJ:I' 
gerekti: Ve bunu kt' ,,,,-
sından tedkik etP1e ,tfl''' 
ğum şişman p<>li5 111 ~ 

l. . . d"rerek• ~ ~ nun, • e mı ın ı lf ~-
taksinin, yolun ~ıııldl% 
balığına girmeııoe, fi' 
edinceye kadar g ., ~ 

.. Jelll1" lada, cehren sof ) 

ğım. -•• fi' 
(Ark.-
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Elh Tel ~·; ! DOKTOR ~ . ın amra 2573 ,. U A. emal Tonay a 

Damlası 
- İdaresinde Milli Kütüphane sineması tt 4'C Bakteriyolog ve bulaşık, salğın it 1 Kolonya ve 

Bu gün matinelerden itibaren a « hastalıklar mütehassısı A: I esansını alnız 
İk >t .C Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın- Y 

İ büyük film birden Mı « da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den E C Z A C J B A s J 
Ş 

akşam saa 6 ya kadar hastalarını kabul eder. 

1 e D l ~ ~ Müracaat eden hastalara yapılmaeı lazımgelcn sair +( Y 8 par - n u >+ « tablilat ve mikrosl:opik muayeneleri ile veremli basta- .. . . . . . 
)t t( lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- )f. Benzer ısımlı takhtlerı 

2 Moris Şövaliye - Janet Makdonald )} ot( sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 hiç bir şeye yaramaz 

'BEYAZ GÖMLEKLİLER~ ~~:n:~ ~:,,: ı ~ ~ tın Damlası 
Klark Gabi - Mima Loy ~ içenler bilirler 

~s )) -u .... h~liy~ 20 kuruştur. ~ Neş'enizi, hayatınızın zevkini. sıhhatınızın 
ismine dikkat ve 

taklitlerini 
l)t~ )f. daimi surette korunnıasını t en1in edecek ancak 
Duı AR: 4,30 da Beyaz Gömlekliler, o da Şen )t y••k s·ıı 

reddediniz i'' 7,45 de Beyaz Gömlekliler, 9,15 de Şen Dül )(. ll Se ' aVI Ve 1 Ur 
~~~=R=~R::r:~~=ı~~~~n:~'$'l='l=:\C~ ra ılarıd r M. Depo S. Ferit Sifa eczanesi 

Doktor 

M.Şevki {fğur 
l ~lttı Dahili hastalıklar ıniitehassısı 
Qt aııy 
İUb •abah anın Haın?urg üniversitesinde okumuş. Hastalarını 

•tt11 saat cL ..:uza kadar ve öğleden sonra birden 
~ P.tu,.Y geceleri dahi muayene ve tedavi eder. 
~tı t 'rıeh · v 

[ 
ıtatı anesı : Beyler skagı bay Memduhun labrotu· 

~1 .\kci~ısında 36 · numaralı muayenehanesinda. 

b ha1~:t k karaciğer, kan hastalıkları kansızlık, ıayiflik, 
~ı, mide, barsak ve böbrek hastalıkları] 

l' ~tninatlı lis;tik kaynak 
~telyesi 1 ALİ OGUZ 

-~··-

lt V erı·ı pf .. k . l c7j ur _sanayı mamu atı 

~ Q8ır sandalya 
~~~hta S 1~d, toPtakı andalya 

il " atında . d 'arı "'Pli"' }etışen Çav ar 
ı ark~ .. n ve ·· 1 'tn ltırn12 Yuz erce ren~ber 
~t tk '•n 1~ Yetiştirdiği yerJi 
~~~' .rağbetYı nıanıulatı hasır san 
~t h~Çİsine v:tnıck memleketine 

~il i . 1tttıet sanatkarına yar-
Çırı etınek d k . 

.ı "e Par~tol eme hr. 
"11~}' l on ae on Yırtmaz serbest 
ı~ t tr neye . 
~t- t tilO.b garanti hasır ' .f 

ıı ~ 6 et cd' . 
e Per k ınız. - -

a ende satış İsaıetpaşa Bulvar Zinet garaj 
karşısında sandalyacı Muiz. 

~ 
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,kahveci - -·VE 

Gazinocu-
1arın ihtiyaçları 
;lan sandalyaları 
aşçılarda 21 No. 

Sandal ya 
Yapınıevinde çok '\J 

-., ehven fiatle satıl- \ J 
~t"'lc 111•l<tadır. --"\ • J 

tnte~ ~ 'A 
••bş yapıldığı - gibi sipariş kabul edilir 

ıı;ıı~p~qıı;q~ıı;ıtlll!"llll"+r.ın~~·~ ~lll'•ıtıı~·~ .. ~~ıı:ı;ıı~~ıı~:ı,;ıı~rı;ıı·~~;ıı ~~~~~~~ E~:eJ~~ttm 

,~F;;;r,,;~:··~~~ ... ,t~r;;~· .. r~ v;1 iN azarı Dikkat el 
1
• ia rcan f+l ~ . a 
[~ Çok senelerdenberi [•] ~ lzınir H ncı Aı~ıulusal Fuvarına iştirak ı 

'J. • • • ~ 
[ti Izmir ve mülhakat •} mi edecek rekJa ın sever pa vvon sahiplerine: 
r·~ vilayetlerinde küçiik [•l -' 
'•· k b 1 +:t M Pavyonunuzun Boya, Yazı, Resim. Dekorasyon ve il 
e: asa a ara arıncıya '..4 ~ El k .. k . l . . . b k ld a 
~f:= kadar yapmış olduğu (+l ~ e. hrı ış erııu temız, ve u~.uz ir ~e . i e yaptırmak 6 
-;,:- ağrısız ve fenni sün- [•1 ~ aynı zamanda menfaatınızı gozetmek ıstıyorsanız: B 
~•} netlerde halkça şöh- f~ ~ BALCILARDA N<?.: 121 de BOYA TICl\RET B 
~!l ret kazanan meşhur sünnetçi üstad k~ ~ EViNDE CAViT TUMER, NiYAZi OZAN ve 11 
ı~ı bay Hakkı Darcan Kestelli caddesin- ti' ~ ' r·~ M arkadaşlarına lütfen müracaat edersiniz... • 

r!~ deki sünnet e~ini .~~. defa . Emirle~. ~r:~ ~mE~~~~~M~~~~~ a~~E~Sfitt~BEEB 
?'~] çarşısına nakleth. Butun lzmır ve mulhakatının muhte- ~ 
~~ rem ve sayın halkına çocuklarını fenni ve ağrısız sün- ~ 
t~ net ettirmek istiyenlerin Emirler çarşısında sünnet evi- ro Zengı·n kı.şesı· 
[~ ne ~ünnet ettirm~leri kendilerinin. ve çocuklarının sela: ı•1 
C•l meh namına tavsıye olunur. Emırler çarşısı sünnetevı tl 
[•..ı Bay Ali ve bay Hakkı Darcan •l Türk Hava Kurumu 
~ • 11!" 
~ ~ 
Y..'11~ .. ~.~ll'!~~~ll'!.'f,~~~~~~~~~11.':!11~~·"'~~~ 
~~~ ~ ~ıı~ıb~ı~ı:~u~~h!'ııı~1ıı~ııı::'ıı~11~~~n:ııb':'ıı1~0~1ıı~•ıı:,~~ 
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' Kiralık hamam 

40 renk üzerine Kız markalı 

markalı "ARTİ,, kumaş bo
yası 15 kuruş 

Satış yeri DOKUZ EYLÜL 
Baharat deposu Telefon 3882 

Kemeraltında Veysel çık
mazında Veysel hamamı ki

ralıktır, her şeyi mükemmel
dir. Duş yapmağada müsa-

ittir Vezir suyu vardır talip · 

1 
le rin matbaam za müracaatı. 

1 

Bayraklı deniz 
banyoları 

İzmirin en güzel v~ ferahlı 
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 

---
, Aydınlılar Okusun 

Reklan1 deği] bir hakikat 
Bakkaliye ve mısırcılığa ait ihtiyaçlarınızı en ucuz, 

pazarlıksız aldanmadan ala- cağını1 yer: 

Aydın: Gazi Bulvarı No. 20 Bakkal Hüsnü Tnkel •e 
oğlu Hilmi Tükel ticarethanesidir. 

Bir tecrübe bin şey 6ğretir bir tecrübe ediniz ... 

İ. Na On 
Zengin olmak istiyorsanız hiç durmadan ( ZENGiN 

KIŞESI) inden bir bilet alınız. Bu suretle hem yurdunuza 
ve hem de kendinize hizmet etmiş olursunuz. Müşterilere 
kolaylık olmak üzere günde on ve haftada elli kuruş tak
sitle bilet satılar. z.engin kişesi birçok vatandaşlari zengin 
etmeğe karar vermiştir. 

Adres: Hjkfımet caddesi Kem !raftı karakol ittisalinde 
ZENGiN KIŞE!:>I 

ı~ ~-' ~ !il~~ ""~i.tı~· ~ ! ~ 

essam - Dekoratör 
.iAt 

~ .. 
D Kadri Atamal • .. • lstanbul ve Münib Güzel Sanatlar Akademilerinden a 

mezun muallim ve Dekorasyon mutahassısı 

Fuarda Yaptıracağınız 
PAVYON İNŞAATI 
DEKORASYON 

PLAN - RESİM 

. :...· .· -.. ~ - -,--,..--

ve bilumum tesisat kabul eder 
ADRES - ELHAMRA SINEMASI 

t 
t s 
1 

ofllr.Ymııııımı~ır 1!fJ .• 11 1 illi ı;ıı ~ • ....... 
TERZi 

Mehmet Zeki 
Kemeraltında Hüküınet karşJsında 

~~~ı.~t~.r~~~~~~~a~iiri~S~SZt!l,. 
f'j "" - -r..•J 

~ TA yy ARE: TE~~~?N· •. • 

!j Bu hafta iki enfes film bir arada 1 
~ 1 - Gönül istediğine qider ~ 
~ Villy Fritseh - Kate de Nagi tarafından temsil edi· R 1 'e: s;;~k;~ sevişelim - , 
S Fransızca sözlü ve şarkılı, kahkahalı operet filmi. m 
{g Fiyatlar 15 , 20, 30 kuruştur E 
~ . [t) 

i SEANSLAR ı§ 
:

0 

Hergün 16 - 18,50 - 21,45 Gönül istediğine gider. M 
17,30 - 20,30 Bırakın sevişelim, B 

~ Cumartesi ve Pazar günleri Bırakin Seviıelim filmi E 
~ ile saat 14 de başlar. M 
8Emi1EB EEEESS 

• 



Safıife 4 

Seyliptan Denizli - f zmir 
arasında tren seferlerinin 
durduğunu yazmıştık. Hatta
ki bozukluk, Kuyucak istas
yonundan ötededir. Bozuk 
kısmın tamirine çalışılmak
tadır. 

Bugünden itibaren Kuyu
cağa kadar aktarma suretile 
yolcu":ve bağaj kabul edile
cekse de :ıicaret eşyası ka
bul ~dilmeyecektir. 

Aktarmalı seferlerin bir 
kaç gün devam edeceği ve 
hattın acele tamirinden son
ra doğru seferlere başlana

cağı haber alınmıştır. ---'!ili..---
Cenevre' deki 
ıslıklı celse 

- Baştarafı 1 incide -
lerin kaldırılmasından derin 
bir teessürle haberdar ol
dum. Biz Habeş milleti na
mına elli iki devletten bize 
resmen vadettikleri yardımı 

istiyoruz. Size soruyorum: 
ben milletime ne cevap ve
receğim ,, 

BiR TEPRIK 
ltalya propaganda nazı ı ı 

Cenevredeki İtalyan gazete
cilerine bir telgraf çekerek 
haraketlerini tebrik etmek
tedir. --·---·-----

Enstitü 
Baştarafı 1 incide 

mutlu bu gençlere ki, ensti
tünün ilk mezunları olmak 
şerefini taşıyorlar. 

*** 
Mezunlar: Mukadder Meh

med,Türkan Türkeler, Safiye 
Ziya, Saadet Karaosman, ısmet 
irsen, in cila Yar, Nezihe 
Menemenli, Saadet Bil~iner, 
Selmin Hatipoğlu. Bahire 
Alev, Muharrem, Gönüldenk, 
Mualla Dinmez, Behire Eke, 
Pakize Ertan, Berrin Madral, 
Leman Kınıl<, Dürrinniha 
Büyükhaykal, irfan Sözer, 
Betül Güler, ismet Başar . 
gıbi 20 genç kızımız, içinde 
ilim ve san'at öğrendikleri 

bu güzel mektebi, bu temiz 
yuvayı artık terkediyorlar 
Yarın onlar da hayatta Ens
htüoün kendile icıe verdiği 
altın bilezikle, çalışan insan-

• lar arası ıa karışacakhrdı r .. 
Mezun talebeler, ayrılığın şu son 
dakikalarında mür!ürleri bay 
Hasibiı1 kendılerine karşı 

şefkatle, hassasiyetle titriyen 
sesini kulaklarınde işidiyor .. 
Bu sesi onlar içlerinin şük
ranile her zanman duyacaklar. 
Onun ve mektebın t, Jebe · 
deki hakkı çok büyüktür .. 
Onlara aile ve cemiyet için · 
de yaşabilmek için ellerine 
birer ışık vermişıir. 

Türk kadını ve Türk kızı, 

Büyük Şef Atatürkün göster
diği aydın yolda:ı her gün 
taze bir kuvvet alıyor, her 
gün yeni şey yaratıyor .. Bü
tün Türk gençliği ve Türk 
kadınlığı Büyük · kurtarıcıya 

ebedi sayğı ve şükranlarını 

sunar .... 
Enstitü talim hayetini ve 

mektebini muvaffasiyetle bi
tiren ilk mezun telebeyi can
dan~kutlular ve hayatta da 
muvaffak olmalarını temenni 
ederiz ... 

0TF0 SUNGUR 

(Halkın Seaı ' 

Boğazlar konferansı 
yarın toplanıyor 

İtalya Malta civarında askeri tahşidat yapıyor 
İs tan bul 1 ( Özel ) - Bo

ğazlar koferansının teknik 
komitesi 13 üncü maddeyi 
tedkik etmiştir. Komite harp 

tahdidi halinde alınacak ted
birJeri nazarı itibara alarak 
mukavelenin imzasını müte
akib hususi bir protokol va-
sıtasile Boğazlar mıntakası

nın silahtan tecridi şimdi 
mevcud hükmün ilgası hak-
kında hükmün tasdiki için 
asgari bir müddet tayini 

derpiş eden bit sistem ile 
memzaç olarak kabul et-
miştir. 

Komite projesinin ilk 
okunmasını bitirmiştir. Bu 
hafta içinde ikinci okunma 
başlıyacak ve raporunu kon
se.ye verecektir. 
KONFERANS TOALA-

NIYOR 
Konferans Cnmartesi günü 

toplanacaktır. Tevfik Rüştü 
Aras konferansta bulunan 

Türk ve ecnebi gazeteciler 
şerefine bir çay ziyafeti ver
miştlr. Ziyafete iştirak eden 
bütün gazeteciler, Atatürke 
bir telgraf çekerek tazimle
rini bildirmişlerdir. 

ITALVANIN TAHKIMATI 
İtalya Malta civarındaki 

askeri noktai nazarından bü
yük bir ehemmiyeti olan 
Rantelleriyo adasını tahkim 
etmektedir. 

Milletler cemiyeti zecri 
tedbirleri kaldırıyor 

İstanbul 1 (Özel) - Mil
letler cemiyeti asamblesi bu
gün toplanarak, '!ecri tedbir
lerin kaldırılması etrafında 
merasimle dolu bir celse 
aktetmiştir. içtimada Eden, 
Leon Blum, ve Litvinof söz 
söylemişler ve mütecaviz 
vaziyette bulunan İtalyaya 
kaışı yeni metotlar bulun-

ması lüzumundan bahsetmişler 

İstanbul, 1 ( Özel ) -
Macar Boçkay takımı dün 
son maçını muhtelit takımı

mızla yaptı. Saha Pazardan 
çok fazla kalabalıktı. Taksim 
sladyomu dolduktan sonra 
dıvarlarda, pençerelerde ve 
kale arkalarında duracak yer 
yoktu. Oyunun hakemi Şazi 
T ezcandı. muhtelit takım 

Milli forma ile sahaya çıktı
lar. 

Muhtelit bugün 1\1 acarlar-
dan daha dü7gün bir oyun 1 

gösterdiler. Oyunun 9 uncu 
dakikasında lzmirli Said ya
kından güze ' lir şutl ı ilk 
golu yaptı. Buna sırasile 
Gündilz, Nhu.i ve gene Gün
düzün 3 golü takip etti. Bu 1 

devre Macarlaı· s~ğ açıkları 1 
vasıtasile kalecinin bir hatası 
da oyunun sonlarına doğru 

yegane şeref sayılarını yapa
bildi. 

Murahhasların çoğu Habe
şistanın İtalya tarafından 
ilhakının cemiyet tarafından 
tasdik edilmemesin_i, böyle 
bir tasdikin bundan sonrası 
için de fena bir misal ola · 
cağını söylemiştir. 

Eden, zecri tedbirlerin 
devamında artık bir fayda 
olmadığını, ve vaziyetin an
cak askeri bir hareketin 

Birinci jevre 1-4 galibiye
tile bitti. 

ikinci devrede Rebiinin 
ayağıle beşinci golümüzü 
yaptık. Bu gol Macarları 

oldukca sarstı ve bocaladılar. 

Fakat bundan sonra oyun 
bizim nısıf sahaya geçti. 
Macarlar bir kaç muhakkak 

gol fırsatı kaçırdılar. Fırsat
ların kaçması Macar oyuncu
larını çok sinirlendi ı iyordu. 

Bıı devrenin bilhassa 15 
dakikası hemen hemen bizim 
nısıf sahada geçti. Macarlar 
oyuna tamamen hakim ol
dular. Fakat bir gol bile 
yapamadılar. 

Muhtelitimizin 5 - 1 gibi 
büyük farkla ve galibiyetle 
bitti. 

Halk oyundan sonra oyun
cularımızı ayrı ayrı alkışlan

dılar. 

Istanbulda bir dıvar vıkıldı 
8ir ölü üç yaralı va1r 

İstanbul 1 - Bu sabah Üsküdarda çok feci ve yiirekler 
acısı bir kaza olmuştur. Bir deposunun dıvarı yıkılarak 
üç amele altında kalmı ş; ikisi ağır surette yaralanmış, bir 
amele de ölmüştür. 

Zabıta ve adliye derhal hadiseye vaz'iyet etmişlerdir. 

İzmirde hükômetle halk ara
sında derin bir anlaşma ve 
. kaynaşma var 
Istanbul 1 - İzmircien şehrimize gelişinde Atatürk tara

fından kabul edilip İzmir tedkikleri hakkında izahat veren 
Dahiliye vekili ve Parti genel sekreteri Şükrü Kaya, gaze-
tecilere de beyanatta bulunmuş ve ezcümle demiştır ki: 

"İzmir'de idari bakımından hükumetle halk arasında de-
rin bir anlaşma ve kaynaşma varbır ki, bunu rejimimizın 

fe zi olarak k~ydetmek isterim.,, 

değiştirebileceğini · böyle bir 
askeri harekete de hiç bir 
devletin yanaşamıyacağını 

söylemiştir. 
M. Litvinof, Milletler ce-

miyetinin azasından bir dev
letin arazisini korumaktan 
aciz olduğunu, bu vaziyette 
zecri tedbirlere devamın 

faydasız olduğunu anlatmış

br. 

.... 
-Baştarafı 1 incide-

ve hürriyetinizin kanuni yol-

larla usulü dairesinde dilediği 

niz veçhile müdafaa edebile

ceğinizi resmi bir lisanla ve 

matbuat vasıtasiyle cümlenize 
tepşir etmiştir. 

Milli terbiyemizin göster

diği edep ve şıar dairesin· 

de serbest fikir münakaşa

larına başlaya bilirsir.iz, 

hakiki menfaatlerinizi ko

rumak için resmi makam-

, lardan müsadeler alarak (mil

letin hakimiyeti) esası dahi· 

linde istediğiniz teşekkülleri 
yapa bilirsiniz. · 

Herkesten evvel bu hususta 

sevinmek ve şenlik ~apmak 

köylülerin ve rcnçberlcrin 

hakkıdır zira diğer sınıflar 

az çok haklarını korumak 

için federal teşekküllere bağ

lanmışhr. Fakat sizin hakkı

nızı doğrudan doğruya temsil 

ve müdafaa eden bir teşek

kül henüz mevcud değildir. 

Üzümcüler, tütüncüler, in

circiler, afyoncular... Arala

rında birle~ik menfaallerini 

korumak için müstakil bir 

teşekkülle şiddetle ihtiyaç 

vardır. İstihsalatımızın kıy· 
met bulması için vasıtasız ve 

müşterek iş görmeğe şimdi

den alışmak lazımdır. Heman 

harekete geçmek zamanı 
gelmiştir. 

Bu iş için daha birçok ya

zılar yazacağız. Gayret siz· 
den teşvik bizden!.. 

Şark Filozofu 
HiDAYET KEŞFi 

2 Te~ 

1Avni Doğan şerefine dün"' 
bir ziyafet verildi - ~ Vali Fazlı Güleç, eski n1ekteb arkadaşıntfl 

ğerli · hatıralarından ve kıymetli 
işlerinden bahsetmiştir ·~ 

Alınan son kararlar dola- Avni Doğanın dailll1 11'" 
yısiyle, vilayet parti başkan- de ve aramızda yıt' 
lığı vazifesinden ayrılan Avni ğını _ s~yJemi~tir... sek k.ıf'. 
Doğanın şerefine Parti idare Buyuk şefın yuk . fl'J' 
heyeti tarafından dün akşam larile devraldığı yeoı ~ 

d A · D - o "'e -;,,.a, 
çok parlak bir ziyafet veril- t vnı ~ganı Mubid'--

. t' evvel Hacım 1~ L. 
mış ır. k d - k'l~t .,e a.ı q 

Ziyafette saylavlardan Ha- ur ugu teş ı a ..,. • e "' •t 
. M h"dd' S d dd' çığırda yürüyecegını f •' 
cım u 1 1.n, aa e ın, bir de - i iklik ihtiyacı .~_j 
İlbay ve Partı başkanı Fazlı d g kş 1 g"" 1oı 1~ 
G .. I k d l P. . şısın a a mıyaca . pn· 

u eç, uman an ar, artı etmiş kadehini A.,oı , 
id~r.e heye.ti i~aları, belediye ııın ş~refine kaldırllli:J.' 
reısı, devaır ruesası, doktor- Avni Doğan, bu tıl 
lar, muallimler ve gazeteciler gayet samimi, gayet 111: ~ 
hazır bulunmu~lardı~. ziane bir şekilde ce!~.11~ r 

Bu ayrılık zıyafetı esnasıo- miş ve kadehini b0r;ı1 
d l. . A . D v l 1 fi lı a va ımız, vnı ogan a Atatürkün şere ne 
mektep sıralarında başlıyan mıştır. . de 1 
arkadaşlığın değerli hatıra- Hacim Muhiddın '-" 
larından, aralarındak i samimi alarak, Fazlı Güleç "~~,; 
bağlardan bahsetmiş, Avni Doğan tarafından h• tefet 
Doğan her ne kadar aramız- gösterilen teveccühe 

1 
dan ayrılmış bulunsa bile, 1 kÜr etmiştir. 
~---~~---~~~-------00 ' 

ı Yuğoslavya milli takımı JIJ
1 

1 takımımızla iki maÇ 
yaumak Üzere geliy_~t t•l 

İstanbul 1 - Yugoslavya milli takımi Türk mıllılect~ 
mıyle iki maç yapmak üzere yakında şehrimize ge 
y ~goslav federasyonu maç teklifini kabul etmiştir- re 

ilk maç 11 Temmuz Cumartesi, ikinci maç 12 
Pazar günleri olacaktır. 

oooooooooooooooooooooc:>oc>0c::10aoooooo:>ae,oe'°"~ . .,, 
'Çıl~ınca bir 

·Gece 
-Baştarafı 1 ncide

lamışlar, şehrin bazı marüf 
barlarını dolaşarak adam 
akıllı kafaları tütsüledikten . 
sonra gene bir taksiye ath
yarak dört ahbap çavuştan 

matmazel Luizinin tahtı isti
carında bulunan villaya ka
pağı atmışlardır. 

Şarl ve Jorj namında iki 
erkekle Luzi ve Karmen 
namında hafit meşrep iki 
kadından mürekkep olan 
bu ahbap çavuşlar kabilesi 
villaya gittikten sonra misa
firleri matmazel Luizi çırıl 
çıplak soymak ve o vaziyette 
eğlenceledne devam etmek 
istemişlerdir. 

İşte o zaman safdil Luiz 
ne belaya çattığını anlamış 
ve soyunma teklifini kati 
sur~tte ı·eddetmiştir. Bunun 
üzerine dört ahbap ça ••uş, 
zavallı kızı ada akıllı döve · 
rek soymuşlar ve o mulrn
vemet etti~ çe vücudunun 
muhtelif yerlerine iğnele r 
sokmuşlardır. 

Luiz Dohamel bu villada 
daha bir çok işkencelere 
maruz kaldıktan sonra sa
baha karşı yarı çıplak bir 
halde v~ perişan bir vaziyet
te kendisini dışarı almağa 

muvaffak olmuş ve polis 
devriyesi tarafından baygın 

bir halde kaldırılarak ilk te
davisi yapıldıktan sonra evi
ne götürülmüştür. İfadesi 
alındıktan sonra da müte
cavizler yakalanmışlardır. 

işte geçen hafta bu garip 
tecavüz davası Paris ceza 
mahkemesinde görülmüştür. 

Neticede mahkeme Şarlı 
18 ay hapse ve beş sene 
sürgüne, arkadaşı Jorj ile 
Lusiyi beşer ay hapse mah
kum etti. J Bu işte alaakası 
olmadığı anlaşılan Karme-

nin de beraetine karar verdi. 

Bi~ kuyu ~ç~i 
iki kadın ce 

bulundu JI 
pot 

Paris civar~nd• de o 
ki ve fakir bır ~"' gil~ ,J 
madam Klod bır rlt1"ii 

. t• J"' 
sabık bir bekçı dıll _J 
terkedilen kı~~ı~ bİ,J 
bir koku geldıgıP ,·1 nıe • 
ve bu kokunun Jı bİ' 
bir mermerle kaP'11..,,f 
yudan geldiğini 80 ,,dı_. 

Mm. kocasının /ı;ı0~ ~ 
taşı kaldırmış " ıftıt• 
tarak kuyuya. bak;,ıı f~ 
da bir baş, bır b 0 ı•bl 
kol görünce bem.e . 

. 1 rdıt· ·btı 
haber vermış e bir 1 

Zabıta kuyudaP d•" et 
d·- · ı'ki ıca ıgerı genç 
çıkarmıştır. h1'1~ıt1' 

Yapılan bu ta .. Jdet 1
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