
lL. •. \.., Ef~nin yannkill.nushasını ~uha~k~k su-
' ~:j rette alınız çok beğeneceksınız 

: bütün derd ve ihtiyaçlarını haykıran Efenin yarınki 
rı!8hası iki renkli resimlerle süslü olarak çıkıyor 

açtığımız milli dans musabakasını bildiren renkli bir de ilAve verilecektir 

Alaiye elekti
riğe kavuşuyor 

Hir hemşehrimizin 
muvaf f akiyeti 

lr.1I merikan gazeteleri yazıyor. Tekıaıta. Huıton ·~~ 
ıt:.J rinde kuşlara mahıus bir hastane açılmıı. Ba ,..~ 

yurdunda her cinsten kuşlara büyük bir itina ile bakıhyor
muş. Hastanenin mükemmel bir ameliyat ıalonu varmııl 

Bu satırları bir urabet numaneıi olıun diye yazmıyoruz. 
Bu garip hadisenin İzmirin hazin ve acı bir nokaaDIDl tedai 
ettirmesi bizim kadar sizi de üzecektır. 

Öyle birdiyar tesavvur edin ki, arbk kan kuıan verem• 
liler, can çekişen yatalaklar, açlıktan ve sıtmadan avurtlan 
birbirine geçen fakirlerden ve betbahtlardan orada eıer 
kalmamıştır. 

O kadar eser kalmamııtır ki artık orada kuılar için bile 
hastaneler açılmakta, kuşlann muhterem vücutlan ve kıy· 
metli sıhbatları için boy boy, cins cins doktorlar, aıiıtanlar, 
bemıireler nöbet beklemekte ve milyonlar ıarfedilmekteclir. 

Bizim lımirin de Veremle Mücacadele adlı çok çalııkaa 
bir cemiyeti vardır. 811 hamiyetli ve fedakir cemiyet bltçe 
fakirliğiğinin çok üstünde büyük çalı,malar göstermektedir. 
Fakat cemiyetin dar kadrosu baıka hiçbir yerden himmet 

ve yardım görmediği ıçin ancak beş on tane bahtiyar baıtayı 
tedavi edebilmekte, kan tükürenler bili aramızda gezmekte· 

dir. Bu fedaklr ve gayyur cemiyete devlet ve milletin elden 
gelen her yardımı yapması lilzmunu bu kuşlar butaaeai 
mlinasebetiyle bir kerre daha babrlatıyoruz. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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Kekeled: 
- Siz .• Siz burad .. 
O gülümsemeğe çahşb : 
- Evet.. Beklemiyormuy· 

dunuz?. 
- Rica ederim susunuz?. 
Bu zaman rüyadan uyanır 

gibi oldu. Bütün hakikat 
gözlerinde belirdi. Acı ha
kikatlar.. Kendi kendisinden 
utandı. Karşısına bir daha · 
baktı. O gitmeğe hiç lüzum 
görmeden ayni halde önünde 
duruyordu. Çıplak omuz ve 
göğsünü örten pelerin altın
da yuvarlak omuzlar .. 

Çok fena bir şekilde ya
kalnmıştı, Birden kaçmak 
ıçın fırladı. Fakat anide 
genç kız önüne geçti güldü: 

- Nereye?. Gidiyormusu
nuz?. 

- Evet. 
- Niçin?. 

• .....• 
- Niçin bay Esat.. 
.....:. Niçin mi?. Hala soru

yorsunuz?. Karşısında gece
leyin herkesin uyumasından 
istifade ederek bir hırsız 
gibi evinize giren birisi var. 
O ki cürmü meşhut halinde 
yakalandı. Şimdi mahcubi
yetinden ne yapacağını bil
mıyor .. 

Hafif bir rüzgar gibi fısıl
dadı: 

- Onu affedin. O bilerek 
gelmedi buraya.. Sizin... Si-
zın ... 

Genç kız heyecan içinde 
sarsılmaktaydı. O da düşü
nemiyordu: 

- Biraz banyoda otursak 
deye bildi .. 

Genç romancının elinden 
tuttu:! 

- Haydı. 
Ve biraz sonra sözünü ta

mamladı: 

- Elleriniz ateş gibi ne
den ?.I 

- Bir lav içine düşmüş 
gibisiniz?. 

Bu sırada yanındaki ev· 
]erden birinin pençeresi açıl
dı. Bir ltadın başı sarktı: 

- Niyazi dedi. Uyuyamı
yorum. Bira.z bağçeye çıka
cağım .. 

Bir erkek sesi cevap ve
riyordu: 

· - Bu vakıt ne yapacak
sın N eclfı Biraz uzan belki 
uyursun .. 

- Hayır hayır uykum yok .. 
Nevini ~iddetli bir korku 

sardı. Eğer Necla aşağıya 
enip kendisini gfö·ecek olur
sa rezil oldu demekti. O 
zaman her şey, hatta hayatı 
bile mahvolabilrdi. Çabuk 
hareket eimek lazımdı. El
leriyle romancının başını 
yokladı: 

- Başınız da öyle.. Ge
liniz biraz oturalım. Şu ya
semin dallarının örttüğü yer 
fena değil zannedenem .. 
Hem de kimse görmez .. 

Esat artık hareket edecek 
kudrette değildi. Bu söyle
nen sözlere inanmıyordu da .. 
Belkide kulakları sağır ol
muş, hayal görüyordu, Elin
den tutan genç kıza uyarak 
bir kanapeye sessizce otur-

Yazan: EROL TEKiN 

Esat yanına baktı. O, elle
rını dizinde kavuştur!Duş 
duşünüyordo. Galiba ara sı· 
ra hırçın rüzgar bu gü'Zel 
omuzları üşütmüş olacakki 
titreyorlardı: 

Mırıldandı: 
- Bayan Nevin.. Böyle 

üşüyeceksiniz. Pardesümü 
üzerinize alsanız?. 

Ve çıkarpı. O müsaade 
etmedi: 

- Hayır hayır teşekkür 
ederim. Üşümeyorum. 

- Fakat omuzlarınız tit-
reyor. . 

- Bilakis ateş gibiyim. 
Esat güldü: 
- Demek benim gibi?. 
- Hayır, hayır .. Biraz .. 
Fakat genç adam kızın 

ilirazlarını dinlemedi. Parde
süsünü onun omuzlarına (bı
raktı: 

- Şimdi dedi. Daha ra
hat görüşebiliriz. 

Uzun bir sükut oldu. Genç 
kız hala titreyor gibi sarsı· 
lıyordu. 

Esat sormağa mecbur ol
du: 

- Yine üşüyormusunuz?. 
Hoyır. 

- Öyleyse?. 
- Bilmiyorum. 
Nevin durdu. Sonra bir

den genç adamın ellerini 
yakaladı. Avuçlarında sıktı. 
Menekşe rengi gözlerini o
nun gözlerine bıraktı. Acı 
bir şekilde gülümsemeğe 
çalıştı: 

- Esat .. 
...... 

- Esat doğru cevap ve
recekmisin?. 

- O romanı benim için 
mi yazdın?. 

Genç romancının dudak
ları elinde olmayarak kıpır
dandı: 

- Evet. 
- Demek benim için?. 
Sonra hıçkırığa benzeyen 

bir gülüşle güldü: 
- Demek orada beni ya-

şatmiştuı ?. 
Evet. 
O kız demek bendim?. 
Evet. 
Fakat yazık sana Esat .. 

- Ben sana eziyet ettim
miki romanında bu kadar 
benden şikğyet ediyorsun?. 

. ..... 
( Arkası var) - ...... --

Yıldırım 
Yangın 
Söndürür mü? 

Lehistanda müdhiş bir fır
tına sırasında Viston nehri 
kenarında bir çiftliğe yıldı
rım düşmüş ve çiftlikte yan
gın çıkarmıştır. 

Yangını söndürmek üzere 
gelen etfaiye heyeti, yangını 
sönmüş bulmuştur. 

- Yangını kim söndürdü? 
Diye tahkikata başlamıştır. 

Çiftçi etfaiye reisine: 
- Bir yıldırım · düttü, yan

gın çıktı, biraz sonra ikinci 
bir yıldırım daha düştü ve 

·· demi tir. 

( flalkm Sut J 3 Te111111~ 

2039 enesindeyeryüzün 1 nüNYAD~1 
l k. / k f 1Neler oluyot 

de akıl ı a mıyaca mış • Tayyareyle oevri 

Alem f~ 
Son 40 sene zarfında İneilterede deliler 

beş misli çoi"almış ! .. 
~~~~----~~~--------··--~----~-------------------------

insan en ziyade 30 la 40 
arasında delirirmiş 

Resmi istatistiklere göre • artacak olursa 2039 senesin- 1 şık olduğundan bunlara uy-
İngilderede her 119 nüfustan • de dünyada herkesin deli olmadığından bunlara uyğun 
biri deli bulunuyor. Nefsi in- olması ve bir akıllı kalma- olmak pek zordur. 
terede yani İskoçyada ve İt- ması icap edecektir. Gene bu tetkikata göre 
landa hariç olarak 150,000 İngilteredeki emrazı akli- evli adamlara nazaran iftirak . . 
kişi emrazı akliye ve 90,000 yeye mahsus devlet müesse- ve talak geçirmiş adamlar 
kişi de müzmin delilik ile seleri için senevi on milyon arasında delilik dört misli 
malul bulunduğundan tedavi İngiliz lirası sRrfediimektedir. fazladır. Bekarlar arasında 
ve m~ahede altındadır. Her hatsa için haftada 25 delilik evlilere nazaran üç 
1 100,000 kadar akıl hastası şilin 7 pens sarfedilmektedir. misli fazladır.! 
da tedaviye muhtaç bulun- Halbuki hapishanelerdeki Akıl hastalıkları en ziyade 
malda beraber delilikleri had cani ve mücrimlerden her otuz ile kırk yaşları arasın-
şekilde olmadığındae ue has· biıi devlet hazinesine 40 da görülmektedir. En tehli-
taneleı de yer bulunmadığın- şilin masrafa mal olmaktadır. keli devirler buluğ, hamilelik 
dan muntazam tedavi altına Hastahanelerde en ziyade ve vazı hamil ve diğer fizi· 
alınmamıştİr. yatak işgal eden akıl has- yolojik buhranlardır . 

İngilteredeki deliler bir talarıdır. Müthiş surette artan deli-
araya toplanacak olsa bu Deliiik neden oluyor? liğe karşı emrazı akliyeye 
memleketin en büyük belde- f ngilterede yapılan tetki- aid fenni araştırmanın arttı-
lerinden Hull şehri sekenesi kata göre delilik en ziyade rılması en müessir bir çare 
kadar nüfus teşkil edecektir. çok yüksek svilize adamlar sayılmaktadır. En mükemmel 

İngilterede tarihte hiç bir arasında vardır. Bunların ha- bir liboratuar 75,000 İngiliz 
zaman şimdiki kadar deliler yat ve' mesleklari çok karı- lirasına mal olmaktadır. 
bu kadar artmamıştır. 1920 oooooooooooooooeoooooooooooooo 
senesinde 1880 senesine na- c l k d 
=~ı:,. ~:~il~~;~d:rı!~!~.::in ' a ışan a ın 

Genç erkeklere naıaran • ••OO•• 
genç kadınlar arasında deli- ile evlenmeli mi evlenme
lik daha ziyadedir. Çünkü 
kadınlar en ziyade gençlik, • meli mi?' 
izdivaç çağlarında ve hamile 
olduktan sonra deli oluyor
lar. Gençler arasında dört 
deli erkeğe karşı beş deli 
kadın vardır. Fakat yaşını 
başını alanlar arasında deli 
erkekler deli kadınlardan 

fazladır. 
Orta ve yukarı sınıflarda 

beş erkek deliye dört deli 
kC)ın tesadüf ediyor. Bn sı
nıflua mensup erkekler ağır 
mesuliyetler ve dimaği yor
gonluklara maruz bulunduk
larından ve kadınlar evlerin
de dünya işlerinden bihaber 
oturduk1arından erkekler ara
sında delilik fazladır. 

İngilterede deliler açık yer 
lerde bulunan yüzlerce has
tanede tedavi edilmektedir
ler. 1934 senesi zarfında bu 
hastanelere 26,819 deli ka
bul edilmiştir. 8622 hasta iyi 
olduğundan çıkarılmıştır. 5734 
hastada salah eseri görülmüş 
tür. 1507 hasta da kabili te
davi görüldüğünden evlerine 
gönderilmiştir. 

Bu hesaba göre hastane
lere kabul edilen her üç de
liden biri ifakat bulmuş olu
yor. İfakat bulan kadın deli
ler erk~klere nazaran daha 
çoktur. 

Bugünkü asrın itidasından 
beri ifakat bulanların nisbeti 
değişmemiştir. Bu da hasta
nelerde delilere yemek ve 
içmek ve muamele cihetin
den iyi bakılmasından ileri 
gelmiştir. 

*** 
Bütün dünyada geçen on 

sene içinde delili yüzde 30 
nisbetinde artmıştır. Delilik 
bu nisbette ileride de 

Bir Fransız muharriri bu 
hususta anketi andıran bir 
tetkik yapmış ve şu mallı 
matı yazmıştır ; 

Gençlerden mürekkep bir 
~uruba; 

Çalışan bir kadınla evle
nir misiniz ? Diye sorulmuş 

ve hepsi bir ağızdan: 

- Hayır! Cevabını vermiş
lerdir. 

Bence bu cevab yerinde 
bir cevab değildir haksızdır. 

Ben bir genç ve zengin 
kız bilirimki çok tembel bir 
adamla evlenmiş can sıkın
tısından kurtulmak için tıb 

tahsil ederek doktor olmuş
tur. Bu genç kadın hastane
den dönüşünde kocasını kar-
yolada pijamasile tembel 
tembel bulur. Bu hal niha
yet haklı olarak talaka va-
ur. Bir tembel ve bir çalış· 
kan birarada tabii yaşıya
maz. 

Ben, çalışan bir erkeğin 
hakiki kıymetini ancak çalı
şan bir kadının bileceğine 
ewınım. 

Evde işsiz kalan bir kadın 
dimağı ile meşğul olur ve 
yersiz hayale düşer. V ~ ak
şam yorğun dönen kocasına: 

- Neden bugün en güzel 
kravatını taktın bana bu 
gittiğin ve İş icabı dediğin 
ziyafet nedir? Diye manasız 
ve can sıkıcı sual sorar. 

Yahud kendi kendisine: 
- Evden saat üçte çıktı, 

dörtte telefon ettiğim halde 
neden yazıhanesinde yoktu ? 
Diye garib bir tndişeye dü
şe . ! 

Kıskançlık davalarının ço
ğu, i~siz kalan kadınların 

can sıkıntısiyle icad ettikleri 
yuk.ırıdaki şekilde meselere 
istinad eder! 

Halbuki çalışan kadın, iş 
ile evham ve hayalete dal-
ması, manasız şüphelere ken
disini kaptırmak için vakit 
bulamaz! 

Çalışan kadınla evlenmek 
karlıdır şu halde ? 

Çalışan bir kadından isti
rahat ihtiyacını, istirabatın 
kıymetini bilmiyen bir insan 
demektir. Bunun için kacası
nı manasız sualler, şüpheler
le üzmez. 

Ancak işsiz bir kadındır 
ki bütün gün çalışan koca-

sını sinemaya, gece gezmelerine 
gece davetlerine sürükler, 
ve aile hayatını böylece 
zehirler. 

Ya çocuklar? Benim ka
naatım işsiz ve tembel bir 
kadın çscuklarından ziyade 

briç veya bezik ile meşgul 
olur; gezer, veya... uyur! 

Çalışan kadının çocukları 
faal ve zinde olur. Tenbel 
bir ananın çucuğu, mutlaka 
tembel veya uyuşuk olarak 
yetişir. 

Çalışan bir ana, babanın 

yok olduğu zaman, çocukla
rını kortarır ve babalı gibi 
idare edabilir. 

*"'* 
İnsan çalışmakla mükellef-

tir, bunun için bu asırda ça
lışan, iş yapan bir kadınla 
evlenmek çok doğru ve pra
tik bir h .• rekettir ! 

Bundan heş sene e• nk 
tayyareci Viley Post k~e~· 
bir tayyare ile dünyayı ,k 
retti. Bu uzun seyahat ·~~~-
7 gün, 12 saat, 49 dadeffİ 
sürdü: Bir haftada 
alem. kıt' 

Gelecek ay bu rekorı.ı dı~ 
mağa hazırlanıyorlar. J(•te~ 
tayyareci Amelia E~r~atdilJl' 
başına tayyareşine bın•P 
yayı dolaşacak. ço~ 

Tayyarecilikte kadınlar~· 
ileri gidiyorlar. Kadın t~ ifJJ 
reci Maayse Hils de 1. ' 
mttreye kadar yü~ selci•· ... 

l ~JıSI Kurbağa mera~ 

bir Amerikalı et 
·ıyo" 

~ 

Bir Amerikalı DJI biif~ 
bataklıklar arasında J(6Ş~ 
bir köşk yaptırmıştır.. tire' 
bataklığın meydana ge ısı' ~ 
ceği sivrisinek ve bll: ba· ı~ı 
mümasıl böceklere kat~ib'o' 
tün tertibatı hazırdır· klı~ısr 
nerin bu köşkü bata yetJ''. 
arasında yaptırmasınlP esi~ 
ne sebebi kurbağa k~rb''. 
sevmesiymiş, gecelerı 5te~ 
gaların çıkardıkları se b6' 

. · eıı dinlemek onun ıçıP 

yük zevkmiş! yalı>~ 
Amerikalı milyoner: 01ııııı1 

kendi dinlediği yeDJI~ 
0 
d~ 

gibi kurbagalarını büt~ e oe 
k h vesın ı.~ yaya dinletme e . İli 11 

düşmüş ve bunun ıÇ ı.ı bil 
radyo neşriyat istasY00 

mak üzereymiş! 
•1n't 

Baha katili 0100' 
Mısırlılar babatıırıJJJ si'~ 
1 • .. dlarıoa di~ ı ren erın vucu e 

lar " Jıt kamışlar batırır ırııalıı 
diri yakarlardı; Roor• 1'1

1 

değnekle döğerler, 50 at•( 
deııiı.e 1 ~· çuvala koyub v bllf ',! 

lardı· hiristiyanJıgın · ,,b, 
' ·JJerı ~· ğıcında baba kat•. d'ı JJ.1• ·ıır · tı hayvanlara verı ba }cll ~ 

sonra Avrupada .bıt cJirİ ddt 
!erinin eJini kesıb ıs3Z.1~i yakmağa başladılar· :gef1 !iP 
el kesmekten vat. 13"~ e 
sadece yakıldılııt·k tillef1~ 
Avrupada baba :,şfııf' ~ 
gömlek giydirirler, ;d•1~ .. terle'• y• 
siyah bir tül or k da' ·el•~ 
edilecekleri yere 

8 
.;e J 

ayak yürütürler ,~ 
d 1 ")'ıl e er er. J3tl J 

Düny~n~~ E~Jıg'1~
1 

Köprusu Sat ? 

Cıkar11ıY~~,a·1' ~.~~ 
bUr , v 

Dünyanı~ en ki jorJ 1,~~ 
rüsü Amerıkad~d .. '' 0° ,o~ 

k • "sU U ~JI şington oprU tlıJdeıl fV 

b .. k'" kıyıJlet ,.ııl' ugun u . ı .. ııı ,,. 
. "ı .. tıı ~ 

daha fazla ettı~ oıırıııŞ Jiıı'' 
60 milyona ına yot1' 

Bu köprü NeV ııı'' 
şirkotine aittir. 0JırcJıı Jıı'ıı 
Şirket son ıaJlla ,ıııe 9 ~l 

· 'bba'" ii" tf liyeden bır ı ı;ç g ~e , 
bu ibbarnaınedeettirile:6Pr~ 
fında tahakkukkdircle ı,t' r 
verilmediği "ta ~ s•tı ~fl 
nün haczediler: bOyıe ,ot 

. t bı• .,cJe §!~ 
bildirilınış, 8 şel>1 ,~e f 
bir haciz kar:~ş. bebe~' iP 
atle şuyü bul jr1'et Jii'~"' 
d·ı· düşınÜŞı ş ıı>'. ~6r 

ı ıne (IJİŞ· ~ıt ~-· 
ları tetkik et 1,,,1' cJef' O' 
yanıldığı anlaş• il1' 

10 
6~ 

.. .. du" nyadıı d~ı" runun t JrO .. 
raç mezat ~a 1 

ne geçilmiştıt· 



' ............ t 3 Temmm ,, 

~~~~~,.*:*********~**~:~~~**~***!******~*~~~~ 
l:'l''- T l ~ : D O K T O R : Altın Damlası 
C.ı namra 2s73 ~ Ü A. Kemal Tonay ~ 
~areainde Milli Kütüphane sineması ~ +c Bakteriyolog ve bulaşık, salğın ~ Kolon ya ve 
• Bu gün matinelerden itibaren ! ~ hastalıklar mütehassısi ~ esansını yalnız (1- >f. +c Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın- )t 
1tİ büyük film birden Mı tC da 30 sayılı ev ~e muayenehanesinde sabah saat 8 den )t> E C Z A C J B A s J 

M tC akşam saat 6 ya kadar hastalarını kabul eder. )+ 

1 Ş D l ~ u Müracaat eden hastalara yapılması lizımgeleo sair +( Yapar - en u >+ tC tahlilit ve mikroskopik muaye!leleri ile veremli basta- ~ . • . . . 
>+ +c lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- )t Benzer ısımlı takhtlerı 

Moris Şövaliye - Janet Makdonald )t +c sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 )t hiç bir şeye yaramaz 

'llEy AZ GÖMLEKLİLER~ U:n:~:w::n:ı:w:~:w::w:~:w:~ Altın Damlası 
• Klark Gabi - Mima L~ ~ içenler bilirler 

~Duhuliye 20 kuruştur. t ~e~'enizi. hayatınızın zevkin_i. sıhhatınızın 
ismine dikkat ve 

taklitlerini 
~~~ ~ daımı surette korunmasını temın edecek ancak 

D111, }AR: 4,30 da Beyaz Gömlekliler, t> da Şen )t Yüksel, Kabadavı ve Billur reddediniz 
~ ,45 de Beyaz Gömlekliler, 9,15 de Şen Dül )t 

~:w:~~,,:,,:,.cg~v;,,:,,::ıc~~~~:w:~ rakılarıdır. M. Depo S. Ferit Sifa eczanesi 
ıı;.ıı ı;ı P;ıı:ı.;.ııııı;ıııı;ıııı;ı·•';.t'~~ıı;ı: :Jl'.;ıııı;tıı~ıııı;ıııı;:ıuı;ıı;.-ıı;qıı;ıııı;ıııı;ıı~~';''.;11111~ıı;- ~~~~~~ri ri~?la~sa 

Doktor 

Af.Şevki Uğur 
~ AJıtıa Dahili hastalıklar n1ütehassısı 
~~ •tb:,anın Hamburg üniversitesinde okumuş. Hastalarını 

ltt11 saat cL.!rnza kadar ve öğleden sonra birden 
• ~lıty geceleri dahi muayene ve tedavi eder. 

tt(ı kat~llehanesi : Beyler skağı bay Memduhun labrotu· 
~ Akei ... 181

nda 36 numaralı muayenehanesinda. 

'
1b h,,~er, karaciier, kan hastalıkları kansızlık, zayiflik, 
~ı, mi!le, barsak ve böbrek hastalıkları ] 

l'~tninatlı listik kaynak 
.. atelyesi 1 ALİ OGUZ 

-----------------------------------Ilı 'Yerli Türk:sanayi~ mamulatı 

~ Qsır sandalya 
ln~hta S d l -~ıııı ~ topr an a ya 

~~ da11 " aklarında yetişen Çavdar 
•aıı "'Pıla t'~i arki.rı n ve yüzlerce rençber 

~y,1 l'urk nıızın yetiştirdiği yerli 
~~ ar Sanay- 1A 

d 
ln a tağb t ı mamu atı hasır san 

tı~ tk iı,..·ı . e etmek memleketine 
Q • ~ sıne A 

ltı:ıı.ı 11 e. hi:ı:nı ve sanatkarına yar-
t~l 1Çin ;t etmek demektir. ı 
'-~d \'e on antolon yırtmaz serbest J. ' ~; 
~ 

0 
'
1>'elere •~neye garanti hasır t- • 
Ptiltı ~e ragbet ediniz. - -

Perakende satış lsmetpaşa Bulvar Zinet garaj 
karşısında sandalyacı Muiz. 

Kahveci 
VE 

Gazinocu-
ların ihtiyaçları 
olan sandalyaları 
Taşçılarda 21 No. 

,...___,,.. Sandalya 
~ ~ ı yapımevinde çok ' \ 
~.. '~ ~ehven fi~tl~ !atı~ r , 

' Per k ~maktadır. . -. . ~ • 
a ente:sabş yapıldığı~ gibi sipariş kabul edilir 

,~Fe;;;i"""-;ü~;;t;ii;;'~AH;;1 iN azarı Dikkat el 
1~ liakkı Darcan ~.~ ~ s 
[.] Çok senelerdenberi ~ ~ İzmir <> ncı 1\rsıulusal Fuvarına iştirak t!2 
r·~ tzmir ve mülhakat [•l ~ edecek rekhim sever pavyon sahiplerine: ~ 
[• · vilayetlerinde küçiik f•l 6 . m 
r~'- kasabalara , rın 

1 
rt" ~ Pavyonunuzun Boya, Yazı, Resım. Dekorasyon ve ti 

~!J a c ya ~ '.i ~ El k · ·k · l · · · · k"ld k a ~~;: kadar yapmış olduğu ~•} ~ e tırı ış erını temız, ve ucuz bır şe ı e yaptırma 6 
::*: ağrısız ve fenni sün- C•l ~ ayni zamanda menfaatınızı gözetmek istiyorsanız: · ti 
t•J netlerde halkça şöh- . [tj ~ BALCILARDA NO: 121 de BOYA TiCARET el 
~~ ret kazanan meşhur sünnetçi üstad ' ~ ~ · EViNDE CAViT TÜMER, NiYAZi OZAN ve ti 
~ bay Hakkı Darcan Kestelli caddt-sin- ~~~ ~ arkadaşlarına lütfen müracaat edersiniz... 9 
~:l deki sünnet evini bu defa Emirler r:~ ~~E~~~~~~~ti~~S fi.~~~~~~!!l~amaa 
ft1 çarşısına nakletti. Bütün lzmir ve mülhakatının muhte- ~~ 
~ rem ve sayın halkına çocuklarını fenni ve ağrısız sün· ~ z e· k • • 
~ net ettirmek istiyenlerin Emirler çarşısında sünnet evi- [.~ engın ışesı 
[~ ne ~ünnet ettirmeleri kendilerinin ve çocuklarının sela- [tl 
[tj metı namına tavsiye olunur. Emirler çarşısı sünne evi [t] 
[t.J Bay Ali ve bay Hakkı Darcan [t] 
~ ~ lıb;oıl 't,: •• 

~"+"' ...... ıı;rı~Jll''l'Qll'"'q-~1ıı••q11"''0Jl':ıı!llP:.tı,~~~~ll'!''QJl~Jll'!lllP!'ll:(l1 .. q~~ 
~JıW!lJMd tıı.ııllı~t!~ıı!:ıll~d~~J:,'dliı~I•~~ ~~~Ilı~ ~J~lll~tl 1~ iı!rd lı~dlıı~~ 

a-:L"!"D-----------------.... - ---------
~-~~ ........ .,. , 

1 Kiralık.hamam 
Kemeraltında Veysel çık· 

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

Bayraklıda 
Köşk 

Türk Hava Kurumu 

İ. Na On 
z~ngin olmık istiyorsanız hiç durmachn ( ZEN GIN 

KIŞESI) inden bir bilet alınız. Bu suretle hem yurdunuza 
ve hem de kendinize hizmet etmiş olursunuz. Muşterilere 
kolayhk olmak üzere gündt! on ve h aftada elli kuruş tak
sitle bilet satılar. Zengin kişesi birçok vatandaşlari zengin 
etmeğe karar vermiştir. 

Adres: Hükümet cadde.si Kemeraltı karakol ittisalinde 

ZENGiN KIŞESI 

~~tıMiıı · ·lı l!IDııli.11ıqi'J!i1:ıı ~jl}ı~i~·!llmıı ıtı~ı·t!Ulıı11mıı!ı!l!Jlıı ·ıQıı . ıAfi 

Ressam - Dekoratör f) 

Kadri Atamal; 
lstanbul ve Münih Güzel Sanatlar Akademilerinden fP .. mezun muallim ve Dekorasyon mutahassısı 

Fuarda Yaptıracağınız 
PAVYON İNŞAATI 

..- DEKORASYON 

' - - --r- • -~ • ..:.. ... __ - • 

- -;---:. - -.. - -·-·- -- ~- . PLAN - RESİM 
ve bilumum tesisat kabul eder 

ADRES - ELHAMRA SINEMASI 

···I~ ~•'lllP1'1111'1 'faımıı iW i '11~1 1f 

TERZi 

Mehmet Zeki 
Bayraklının en mümtaz ye-

rinde bir cephesi deniz olan Kemeraltında Hükümet karş.sında 
Menemen caddesi diğer cep· ~BE~~~~~t'2t!.E~US~riESSmaaa 
hesi şiınendifer istasyonu [t] -9 
vasi bahceli havadar her ta- t!l TAYYARE• TELEFON, R 
rafı yağlı boyalı muntazam ~ • 3151 m 

140 k K k 1 - büyük bir köşk gayet müsait E Bu hafta iki enfes ·film bir arada ~ ren üzerin~_..!!_ mar a 1" a a 
şaraitıe kiraye verilecektir. ~ l _ Aşkım senı·ndı·r ~ 

Bmarkah "ARTı,, kumaş'.:bo- Talipleri Bayraklıda mene- ~ m 
yası 15 kuruş menli Hüsnny~ veyahud İz- t!J Camilla, Horm, ve Louis Garardures ile diğer Al- f*2 

Satış yeri DOKUZ EYLÜL mirde hükumet caddesindeki ~ man yıldızlarının iştirakile yapılan yüksek musikili bir ~ 
Baharat deposu Telefon 3882 Şifa eczanesine müracaatleri. S şaheser. S 

!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~- . . - --===- ~ 2 - Hürriyete can feda 1 
S Bütün Fransız komiklerinin iştirak ettikleri Rene, Clar'- 8 

Aydınlılar Okusun 
Reklam değil bir hakikat 

Bakkaliye ve mısırcıhğa ait ihtiyaçlarınızı 
pazarlıksız aldanmadan ala- cağını1. yer: 

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

Bir tecrübe bin şey öğretir bir tecrübe ediniz ... 

m lD büyük komedisi. IJ 
a Fiyatlar 15, 20, 30 kuruştur m 

en ucuz, m SEANSLAR 8 m Her gün 16 - 19,30 Hürriyete can feda. 17,35 - 21, ~ 
Tükel ve E 15 Aşkım senindir. Cumartesi ve Pazar 14 de Aşkım E 

il senindir filmi ile başlar. PJ 
EtiEEEE~faEEEEBaartaasmams 



Sahile 4 

25000 kişi 
soyadı aldı 
İzmir'de Soyadlarıoı tescil 

ettirilen aile•miktarı 25,000 i 
bulmuştur. 

Soyadlarının tescili için 
kanunen tayin edilmiş olan 
müddet dün akşam sona er
miştir. Tescil müddeti uza
hlmamışhr. Dün nüfus dai
resine müracaat edip soyad
lannı tescil ettirenler çoktu. 
Müracaat edenlerin ekseri
yetini yabancı kayıtlar teş• 

kil ediyordu. 

Hava istasyo
nu Halkaoınar
da yapılacak 
İstanbul - İzmir hava pos

taları için tayyare istasyonu
nun Halkapınarda yapılması 
kararlaştırılmıştır. Nafıa mü
dürlüğü ve belediye fen 
heyeti' tarafıodan meydanın 
ıslahı için bir keşif yapıla
cak ve bu keşif Nafıa veka
letinden gönderilecektir. 

Aydın bir 
Tehlike atlattı 

Geçen yağmurlarda Aydına 
badem büyüklüğünde dolu 
düşmüştür. Yıldırımlar düş
müş, bir adam felce uğra
mış ve ~ahsuller çok zarar 
görmüştür. 

Ziyaret 
Vali muavini Cavid Ünvir, 

dün Yunan konsolosluğuna 
:ziyareti iade etmiştir. 

Boğulmak 
üzere iken 
kurtarıldı 

Evvelki gün Turanda is-
ta!:yon candesinde oturan 

. 

Abdi oğlu fSadık, kayıkla 

denizde balık avlarken ansı
zın çıkan rüzgardan kayığı
nın devrilmesi üzerine denize 
düşmüş ve boğulmak tehli-
kesile karşılaşmıştır. Sadık 
dalgalar arasında yüzerek 
kurtulmağa çalışırken Uya
nık gemisindeki mürettibat 
tarafından görülmüş ve kur
tarılmıştır. 

f zmir Sicili Ticaret Me
murluğundan : 

Kadri Akse) Ticaret un
vanile İzmirde Yemiş çarşı
sında 39 numarada Zahire. 
Üzüm, Zeytin yağı ticareti 
ve komisyonculuk yapan 
Kadri Aksel'in işbu ticaret 
unvanı ticaret kanunu hü
kümlerine göre sicilin 1720 . 
numarasına kayt ve tescil 
edildiği ilan olunur. 

(J. 988) 

lzmir Sicilli Ticaret Me
murluğundan : 

Cemal Örs Ticaret unva
nile İzmirde Balcılarda 171 
numarada Gramafon plak, 
Bisiklet, vesaire Ticaretini 
yapan Cemal Öıs'ün işbu 
ticaret unvanı Ticaret kanu
nu hükümlerine göre sicilin 
1726 numarasına kayt ve 
tescil edildiği ilan olunur. 

(1995) 

işte bir karışıklık var! 
lıı2iliz sefiri Habeşistandaki sefaret duracak, 

çünkü Italyanlar Habeşistanın ancak bir 
kısmını İşgal etmiştir, diyor 

Lonra 2 (A.A) - Adis tekzip etmiş ve kendisinin cevap veremez. Çünkü hiç 
Ababadaki İngiliz elçisi Sir gaybubeti esnasında sefaret kimsenin bu bapta bir ma-
Sidvey Barten dün Ramsga- baş katibinin kendisine ve- lfımatı yoktur Habeşistamn 
teye gelmiştir. Gazetecilere istikbalı ancak Avrupada kilet ettig~ ini söylemiştir. Sefir beyanatta bulunarak muma- halledilecek bir meseledir. 
ileyh, Habeşistandaki İngiliz HaLeşistandaki vaziyet hak- Habeşistan arazisinin yalnız 
sefarethanes•nin ilga edile- kındeki suale demiştir ki: bir kısmı İtalyanlar tarafın-
ceğine dair olan şayıaları - Hiç kimse bu suale dan işgal edilmiştir. 

Milletler cemiyetinde ıslık 
çalan ltalyanlar 

İstanbul 2 (Özel) - Milletler cemiyetinde ıslık ve düduk çalarak gürültü çıkardıkları 
için tevkif edilen 8 İtayan gazetecisi evvelce bildirildiği gibi. hududa sevkedilmemlşlerdir. 
Kendileri bu gece İsviçreyi terketmeğe davet edilmişlerdir. ltalyan gazeteciler, Vokontam 
dahilinde kain ve Cenevreye bir kaç mil mesafede bulunan Koppete gitmişlerdir. 

JAPONYA TEPEDEN TIRNA-:Afyonda zebze 
ÖA KADAR SİLAHLANIYOR.. ucuzluğu 

Afyon - Afyon Halkevi 
her sene olduğu gibi bu yıl 
da büyük Utku tepesine bir 
tenezzüh tertip etmiştir. 

Ordunun masrafları birden 
bire beş misline çıkarıldı 

Tokyo 2 (A.A) - Gelecek bütçede Japon ordusunun 
ihtiyaçları 75 milyon yen olarak tesbit edilmiştir. Şimdiki 
bütçedeki tahsisat ise 175 milyondur. 

Bir taraftan başbakan ve Sü, Fınas bakanları diğer taraf 
tan kendi isteklerinin bütün diğer ulusl masraflar takdim 
edilmesini ısrar edeo militarişler arasında bir anlaşma hasıl 
olmuştur. 

Yunanistan idhalatı tahdit 
ediyor •• 

Temsil şubesi tarafından 
da fakirlere yardim maksa
dile çok cüzel bir müsamere 
verilmiştir. 

Bu yıl Afyonda hiç göı ül
memiü hir debze bolluğu ve 
vardır. Bahçe sahipleri seb
zenin ucuzluğu yüzünden ça
lıştırdıkları ameleye sünde 
12 kuruştan fazla yevmiye 
vememektedirler. 

!Bir aileye yıldi.
rım isabet etti 

Atina, 2 (A.A) - Dün Metaksas ile Yunan bankası mü
dürü arasında yapılan bir görüşmeden sonra ve idhalatın 
tahdidine karar verilmiştir. 

Yunanistan Al anyadan tiki Ç.oLuk öldü, beşik-
1 tein vavru kurtuldu 

tayyare ye mühimmat alıyor MuğJ~ - Denizova kamu-
Atina 2 (Radyoj - General Marko'nun riyasetinde nuna bağlı Çiftlik köyünde 

askeri bir heyet tayyare, silah ve mühimmat mübayeası tütün~ tarla.~ınd.a rbulunan iki 
için Almanyaya gitmiştir. Hava emniyeti şiırası muh- çocugun uzerıne yıldırım 
telif fabrikalar tekliflerini ve tayyare kumandanının muh- düşerek ölmüşlerdir. Yanla-
telif fabrikaları gezerek vücuda getirdiği raporları teikik rında bulunan anası ayakla-
etmiştir. Komisyon bu teklif ve rapora gÖre yeni hava rından müteessir olmuş, be-
malzemesi siparişiui tesbit edecektir. şikteki çocuğa bir şey olma-

İstanbullular panayıra 
geliyorlar 

İstanbul 2 (Özel) - şehrimizdeki mubtelıf imalathane sa
hipleri İzmir panayırına müştereken iştirak etmeğe karar 
vermişlerdir. lstanbullular panayırda müşterek bir pavyon 
tutacaklardıf. 

Muhacirlere tohumluk 
Buğday verilecek 

lstanbul 2 - Memleketimize yerleşmek üzere gelen mu
hacirlerle mültecileri iaşelerine dair bir talimatname hazır
lanmıştır. Muhacirlere tohumluk, yemlik ve buğday verile-
cek; bunlar verilinceye kadar her nufus için büyüklere gün
de on küçüklere altı kuruş iaşe bedeli veerilecektir. 

Bu gibilerin iaşe müddetleri bir senedir. Bu yıl buğday 

mahsulü çok bereketli olduğundan fiyatların diişmemesi 

icin şimdiden icap eden tedbirler alınmıştır. Buğday ihra
cı işiyle Ekonomi bakanlığı ciddi bir şekilde alakadar qla
caktır. 

İki yolcu tayyaresi daha 
Satın alınacak 

Ankara 2 - Devlet hava yolları idaresi daha iki yolcu
tayyaresi almıya karar verdi. Bu hususta alakalı İngiliz fir
masiyle müzakerelere başlandı. Tayyareler onar yolcu taşı
yacaktır. Yeni tayyarelerin Ankara-İstanbul-İzmir y..ılunda 
işliyeceği anla~ılmaktadır. 

roıştır. 

Yeni ulanörcü
lük rekoru 

' Genç Sovyet tayyarecisi 
Boris Kimeh:.oan, planörle 
uzun uçuş alanında son gün
lerde yeni bir Sovyetler bir
liği rekoru tesis etmiştir. 

"Martı,, isimli planörle 
Moskova civarından hareket 
eden Boris Kimelman 7 saat 
havada kalmış ve hattı müs
takim üzere 230 kilometre 
seyretmiştir. Bu suretle ge
çen yılın rekoru 59 kilomet
relik bir farkla ·kırılmıştır. 

Siyasal durum 
-Baştarafı 1 ncide

için cihan efkarı umumiye
sine hitap ediyorum.,, 

İtalyanlar ortadan kaldır
dığı bir devletin mümessili
nin söz söylemesine taham
mül etmeyebilir .. Fakat ulus
lar sosyetesine daha dünkü 
azasının derdini din!emeğe 
mecbur değil mi idi? 

Filozofun 
köşesi 

-Baştarafı 1 incide
larını ve haklarını ve hürri
yetlerini hiçbir teşekküle 

feda etmemeleri ve demok
rat denilen millet hakimiye
tini herşeyin üstünde tutma
larını ve dereuhte ettikleri 
vazifeleri büyük bir feragatı 
nefisle ve istikametle ifa 
eylemelerini, şahsi menfaat 
ve gara:zlara kapılmamalarını 
tavsiye eyleriz. 
Haklarına ve hürriyetlerine 

tamamen sahib olan genç 
kızlarımızın ve ge~çlerimizin 
ellerindeki servet ve serma
yeleri bir takım geçici hava 
ve heveslere sarf ederek is
tikballerini ve hayatlarını teh 
likeye düşürmemelerini bu 
inkişaf devrinde ferah, fuhur 
mes'ud günler yaşamalarını 
ve akibetlerini aklen kestire
medikleri işlere girmemele
rini de ayrıca tavsiye etmeği 
bir vazife biliriz. Yeni neslin 
ve gelecek neslin gürbüz ve 
akil ve müdebbir ve yüksek 
ruhlu evladlarıma, bu yazım 
bir armağan olsun 1 

Şark Filozofu 
HiDAYET KEŞFi 

3 Teoılll01 

' 
Alaive 1ele~t~ 

l o 
ğe kavuş~~--

- Baştarafı 1 ioCl 
tarafından yapılacak~t·de ~ı 

Böyle bir karara bıtt• c~ 
ihtiyaç var dersek b• 
miş oluyor muyuz? şa~ 
Çalışkan yurddaş b•Y 1,~· belediye ile muka\'eleb ııl. • u .:il 

rak faaliyete geçuııŞ fe~fl' 
yor. Şirin kazaınıııo. ,ı~ 

işlerinde pek büyü~ b~~~ bJi 
gösteren Antalya qa ~,scb' 
Saib ve Hususi nıu s U\1 

"d" .. M h k•ı ~ mu uru u arreın, ;si 
bayi Hami, belediye re Al"J 
azalarının, tüccardaP ti~ 
Hasan ve fırıncı ~aoı:i f_ 
bu hususta güsterdıkle ~Jif" 
d h .. 1.. t• 
ım ve er turu 

fevkindedir. 11 
bıJsıJ!· 

Bay Şükrü bu 
dediki: i(~ 

Bu işin başarıfn:ıll.f~ııı' 
İzmirin muhtereın d A~ 
fabrikasi sahibi Mehı1lea~ bl 
gün beni elimden tutar 1'ol•f 
işe cesaretle atılınanı1 

laştırmıştır. .. .. ._,... 

Bir ölü iiÇ 
aıYı.- yaral• - ç•~· 

Adana - Burada. r'~ 
Sahte eqÜs . Yeni Adana gazetesi 

- Baştarafı 1 incide - yor: t rfJo'rl 
harmaniye, ayağına beyaz Burada feci bir o k~ı11f. 
bir pantolon giyerek, lüks kazası olf?uştur. Bir ,ııl 
bir otomobile binmiş ve şeh- net devrilmiş ve 1 uretl 
· k ki d ölmuş, 3 kişi ağır s 

rın so a arın a dolaşmış, 
sonra abideye çelenk koy- yaralanmıştır. rJJYo~( 
muştur. Kaza bu küçük ka slıl'~ 

Bütün bu müddet zarfında te şoförün 25 yolcu 
fotoğrafçılar kemali afiyetle yüzünden olmuştur. 
resimler çekmişlerdir. Bu ~·--- d8 
muzip talebe, oradan doğ- Y ıldırıDl ~e 'lJ 
ruca Milletler cemiyetine dı..jt 
gitmiştir. MilJetler cemiyeti rip bir f e b~r ~ıf 
memurları, bu ani ziyaretten f J 

biraz şaşalamışlarsa da zi- Rusyada Hari<o ta bt~lt' 
yaretçinin Necaşiden başka lanın önünde nöbet .5pıiııde 
birisi olmak ihtimali akılları- mekte olan Doktioef ı dıtl~ 
na bile gelmemiştir. bir askerin üzerine s;: g':. 

İtalya daimi murahhası ve düşmüş ve asker caP hali i y 
esk~ Adisababa maslahatgü- yere serilmiştir. ~u 

01
;0de be• 

zarı M. Bova Scoppo bile ren Moskalesko ' 9 betıll ~ 
bu harikulade müşabehete mülazim hiç vakit k~;,rJJ,ş, , 
aldanmıştır. den bir çukur kaı · bO_r 

ef erı or Sabte Necaşi halkın mü- yıldırım çarpan ~ ~pııı> t 
temadi alkışları arasında zına kadar topraga ~0de > ~ 
Milletler cemiyetini ziyaret lür. Bu tedbir saye~&! ,d~ 
ettikten sonra esrarengiz bir dırım çarpmış .. o~andeP ~ 
surett~ ortadan kaybolmuş- mhakkak bir oluı1l 
tur. tulmuştur. 

C>OOOCXIC>OOOOOOOOOOOOOooooo<>OococXK>OC:x>Oe>OCJOU>'--

A n karada bir zıraat 
. .ser~isi açılıyor sdıı bof; 
Istanbul 2 (Özel) - 29 Teşrinevvelde Ankar "'e ı•~~ 

bir zıraat sergisi açılacaktır. Sergi; baytar, orınan id b0?"et 
kısımlarından mürekkep olacaktır. Bu üç k.ısına ~uıı>ar•[&e 
pavyonlarda, kabartma tablolar, büyük grafık!,er: etiıı etif 
kurulalıdan beri orman ve zıraat işlerinde buk.~~ere'e~~ 
ettiği verimli neticeleri çok canlı bir şekild.e go~tit· 130 
Sergide bütün ihraç maddelerimiz teşhir edıfece 
hazırlıklar yapılmaktadır. • J ti 
Şehrimize iş Müfettiş e 

Geleck .k s•b'~~~; 
Ankara 2 - Kabul edilen İş kanunuyle tatb• 1,.ıı11c8~jt• 

girecek iş yerlerinin tesbitine Ağustos ayında baŞ j}tct~ , 

Tesbit edile<-.ek mmtakalara iş müfettişleri gönder t• 
Zahire Türk Anonim Şit1'e 
İdare Meclisinden: s\Jret;ıı~ 
Şirketimizin 20 Mayıs 1936 tarihinde fevkal.ndefeslıİ"~ıı&' 

toplanan hissedarler umumi heyetince şirketın İ }1'~.,ıııe 
muamelatının tasviyesine de birinci Kordonda ş tll~~ ol' 
avukat bay Nuri Fettah Esenin tasviye muınur1l edilıı'1 ~l 
karar verilmiş ve bu karar usulen tescil ve i~aP eJJe ı;,ıl' 
duğundan şirkette alacağı olanların nihayet bır 8 ıııO''~ 

· da evrak ve vesika lazımı ile tasviye meınuruııa ı 1· 
alacaklarını ispat etmeleri lüzumu ilan olunur 1' 1 ~ 
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