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Evladlarımız, kocalarımız ı lii kol Adisababaya doğru 
parça parça edilmiş etlerile giden patika üzerinde 140 
krçıyorlar. Evlatlarımız par- kilometreden fazla ilerlemiş 
çalanmış, yuvalarımız yıkıl- ve hiçbi; mukavemete tesa-
mıştır. Düşmanın gökten bir düf etmemiştir. Lausa Sulta-
iblis bibi yağdırdığı bomba- nı Mehmed ltalyan kararga-
larla yurdumuz sonsuz bir hına gelerek mutavaat et-
Jacİa meydanı olmuşlur. miştir. 

Bay Heryo prensesin telg- Somali cephesinde taarruz 
rafına şu cevabı vermiştir : zaferle devam etmektedir. 

HERYO 

" Çok hazin telgrafınızı, Sol cenah' a Trablus yerli 
çok ciddi surette nazarı iti- kolu kvvetli bir Habeş gru-
bare aldım, ve muhteviyatını bunu mağlup eder"'k da-
Frsnsız hükumetine bildir- gıtmıştır. Ele geçiriJen ara-
dim. ,, zınin temizlenmesi bitirilmiş-
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Paris, 28 ( Radyo ) -
imparatorun büyük kızı pren 
ses Tay' Leon Heryoya şu 
acıklı telgrafı çekmiştir : 

Roma, 28 Radyo - 197 tir. Bu ameliye neticesinde 

1 

numaralı İtalyan tebliği: Des- 11 son Teşrinde çamura 
siseden hareket eden motör- -Arkası 4 üncüde -.......................... . .......................... . 

·~ ... kafi apatıl-
lt1cJi11'hrıı11 k gelmezse - Askerlerimin ıztırabile 

~ ~!er dah~P~hlması. elem çeken bizler, kocaları-
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1 bır kısım mız, og· uliarımız için sizden 
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Ubarriri: Şark Filozofu HİDAYET KEŞFi 

İstanbulda, ve gerek İzmirde 
yazdığım yazılar içinde hak
ka ve hakikata muğayır bir 
yazımı gördünüz mü? 

Fransız intihabatı 
Pazar günü' 

başlayan Fran
sız seçimi, dün
yanın şu karışık 
zamanında sade 
F ransanın değil • 
bütün dünyanın 

mukadderatı üze 
rinde rol oynı

yacak kadar bü
yük bir ehem
miyeti haiz bu
lunmaktadır. 

Bundan evvel· 
seçimde, seçim 
neticesinin bir 
cilvesi olarak 
Fransız parası 

büyük bir suku • 
ta uğramışb.Ban 
kalarda tasar ufu.._ _ _..;ı~,._. _ _._ _________ _ 

bulunan yüzlerce ve binlerce kişi parasını almak için ban
kalara hücum etmiş, bankalar kişelerini kapatmak para 
vermemek mecburiyetinde kalmıştı. Bu vaziyet karşısında 

hükumet banka pakılaraoı halkın hücumundan kurtarmak 

için askeri kuvvetlerle muhafaza etmişti. 
Bakalım son Fra~sız seçimi Fransayı ve bütün dünyayı 

nerelere sürükliyecektir ? 

Eski bir demukrat olduğum 
için halk arasında geçen laf
lara kulak kabartır. İçlerin
den muhik ve endazeli 
ölçülü biçili olanları toplar. 
Onu gene kendi dilile ona 
anlatırım. 

~········ ........................................... . 
Bir mevzuun etrafında kah 

kablumbağa gibi yavaş yavaş 
yürür. Kılı kırk yararak tet
kikler yaparım kah kanadı 
kırık cçub giden bir mevzuu 
( Doğan ) gibi yakalar onu 
hemen bir bi J"ime bir şekle 
koyuveririm. 

Fikir ve sanat ve tahrir 
vadisinde benimle beraber , 
olanlar yazılarımı seve seve 
ve tatlı tatlı okur, olmıyan-

lar da bakalım filozof gene 
ne yumurtlamış diye bir göz 
gezdirmeden geçemez bunu · 
bir çok tecrübelerimle bili
rim ve bilirsiniz.. İşte ben 
de bugünden itibaren baş
lıyorum. Yarınki makalem 
{Dubaracı Murtaza) nın ba
şından geçen bir vak'adır. 

Şark filozofu 
HIDA YET KEŞFi 

Gazeteler : - Tuz fiatı ucuzlamış, tuz sarfiyatı yüzde 
yirmi artmış. 

- Şu rakı şarap ve sigara ucuzlasa da fakir fukara-da 
içtikten sonra iki defa sarhoş olmasa. 

/ PEK YAKINDA 

BÜYÜK BIR ANKE r 

TE BASLIYORUZ 
BÜTÜN ESNAFA, OTO

BÜS VE HAN SAHIBLE-

RINE SORlJYORUZ 1 

Son karar yüzünden 
piyasaya bir durğun-

luk geln1iştir ? 

Otobüscüleı-, 
hanlar, esnaf 
ne·haldedir? 
Okuyucularına her vesile 

ile hizmet- etmeği ve halkın 
sesini \ duyurmağı kendisine 
gaye edinen gazetemiz yeni 
ve mühim bir ankete başlı
yor. Okurlarımızın bu anke
te sadece, memleket menfa
qtini göz önünde tutarak 
her türlü şahsi menfaat kay
kusundan azade olarak ce
vap vereceklerine emınız. 

Suallerimiz şunlardı • i 
1 - Otöbüs ve otomobil

lerin hanlardan kaldırılıp 
Basmahaneye nakledilmesi 
duğru m dur, değil midir? 

2 - Bu yüzden esnaf ve 
ya otomobil sabibleri, şoför
ler zarar görmüş müdür, gör 
memiş midir? 

3 - Evvelce bu otobüsle-
rin barındığı hanların ve es
nafın hali ne olmuştur. Bu 
yüzden piyasaya bir durğun
luk gemiş midir? 

4 - Komşulara işleyen 
- Sonu 4 üncüde -

GARiB BiR BOŞANMA 
OAVASI 

Kocam otom.o
bilde beni 
sarsıyor! 

Bu yüzden kocamdan 
ayrılacağım! 

Amerika mahkemelerinden 
biri çok garib bir karı koca 
davasına bakmış ve bir ay• 
rılık kararı vermiştir. Boşan· 
ma davası nı açan güzel bir 
kadındır. Dava sebebi bir 
incir çekirdeğini dahi dul· 
durmıyacak kadar saçma bir 
sebebdi. 

Bu güzel ve dilber kadın 
Yüzlerce meralı dinleyici 

-Sonu 4 üncü sayfada-

L-----..----.:~----
HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
~--------------0000 • 
Rakı, şarap ve ~ıgata 

fiatleri de ucuzlamalıdır! 
D nhisarlar umum müdürlüğü bütçesi bu günlerd .. e Ka· 

mutayda müzakere edilecektir. Ha~ırl~~an ~u~çe~e 
nazaran tuz fiatinin 6 kuruştan üç kuruşa ındırılmeıı üzen· 
ne tuz sarfiyatı yüzde yirmi nisbetinde bir fazlalık g6ıter• 

· t• Dı"g· er inhisar maddelerinin satışlarında da büyük 
mış ır. . . 
bir fazlalık görülmüş, ve tuz fiatinin yarı yarıya ınmeaın· 
den basıl olan açık kapandıktan başka u~umi ~üt~e~e 
bir buçuk milyon liraya yakın bir fazlalık tem.in . edıl~ıştır. 

Bü rakamların belagatinden istifade ederek ınhısar ıdare
lerinini nasıl işlediğini, ihisar mamulatının ne halde ı;;•u;· 
duğunu tetkik edebiliriz inhisar idaresi son seneler ~·. ın a 

· • 'b' ·· ese haline gelmııtu. Bu tam manasıle avrupaı ır muess .. .. 
makine muntazam işleyişi sayesindedir ki, Türk .. tut~n~ ~e 
T.. k . t b .. t ·· dünyaca malum olan şohretını bır ur sıgarası za en u un - k k 
k j h t T .. k lı" körü Türk şarabı, 1 ur ra ısı at a a ar ırmış , ur ' .•. . . 
Balkanlara ve komşu milletlere gönderdıgımı~ başlıc~ ıhra-

dd ı · · d lduştur İnhisar mamulatının bılhassa cat ma e erımız en o · .. 
h · · ı da yer bulması aranması ve bu yuzden mem· 
arıç pıyasa ar '.. - - .. k b" 

lekete para girmesi her Türkun gogsunu kabartaca ır 
iftihar vesilesidir. _ . 

İnhisar maddelerine mümkün oldugu kadar ucuz fıat kon· 
ınası bilhassa kaçakçıhğn çok cereyan ettiği hudud m_ınta
larına hususi olarak ucuz inhisar maddesi gönderilmeıı ka· 
çakçıhk da önünü almıştır. 

inhisar idar~si tuzda yaptığı tecrübeyi diğer maddelere de. 
teşmil ederek rakı, şarab . ve sigara fiatlerini de ~cuzlatacak 
olursa hem halkı sevindirecek, hem de fazla sürum yaparak 
fazla varıdat temin edecektir. 

Hak böyle düşünyor: ' 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
- - ~· .. . .. . . ' 



SU.il• 2 ( Halkm Sul ) 

Osmanlı Imuaratorluiunun 
Kalbigahında Yazan:~.4~RANcls 

Kiriya Françi, Hakkının vaziyetini 
Leylaya bir türlü açamıyordu 

Leyla, sözüne devam etti. yiniz, böyle.. sevineceğim ! Hele siz de 
- Azzamanda bu hare· - Doğrusu .. Size işkence söyleyiniz. Aazami derecede 

ketimi unuttum, kendisini · yapmak, sizi kızdırmak çok acınamak mı istersiniz? Yok-
son derecede sevdiğim için, hoşuma gidiyor! Sinirli in- sa., Aksini mi? 
Hakkının haberi olmadan insanların hiddeti cidden - Anlaşılmaz bir muam-
hizmetçi kızımızı gene bu hoş oluyor. ma ... Acınmak isterim de-
iş üzerine sevkettim. Bu hiz- - Evet .. Kelebeklerin çır- sem, yeri yok. Çünkü ben 
metçi kızı biz küçük iken pınması deyiniz ! baştan başa bar felaket kı-
almış idik. Kendi çocuğumuz - Evet, pervaneler gibi zıyım, aksine kelince. Bu da 
gibi büyütmüş idik. Bunun çırpınıyorsun! Ben per· artık bir hayal. Bana gelince 
için kendine itimad edelti- vanelerin muD\ etrafındaki babamın ölümünden sonra, 
lirdim. Kız kardaşı da Hak- çırpınmalarını çok büyük artık sevinecek nevinmek 
kı beylerin hizmetçisi idi.' bir zevkle seyrederim, ka- nedir bir daha görmiyece-
İşte bu kızı, kız kardaşı va- nalları alevde yandıktan ğim. Milyonlar kazansam. 
sıtasile Hakkı beye sevdamı sonra da onlara pek ziyade Bütün Con Türklerin asıldı-
bildirmeğe memur ettim. acırım. Fakat sizi, böyle çır· ğını görsem .. Gene sevene· 
Fakat bu haberi kendilikJe- pınarak kanatlarınızı yaktı- miyeceğim. Tabii bulacağım. 
rinden verecekler, bundan ğınız zaman acımıyacağım. Yalnız, babamın katili olan 
benim güya hiç bir haberim Sağa ve sola hareket ede- Hakkı idam edilirse bir se· 
olmıyacaktı. miyecek bir hale geldiğiniz vinç duyacağım. 

Güldüm, daha doğrusu zaman ifiihar edeceğim ve 1 ( Arkası var ) 
gülmeğe mecbur kaldım. oo00000000000000ooooooooooooooooooooooooooooo 

Leyla yarı müteessir bir Orta Avrupa- Yunanistan 1 

halde: 
- Rica ederim, gülmeyi

niz 1 Dedi. Hareketlerimin 
gülünç oluğunu ben de bilmi
yor değilim. Hizmetçi kızla
rın yardımına muhtaç kaldı
ğıma gelince .. 

- Hayır, hayır, dedim. 
Size, sizin yaptıklarınıza gül
miyorum.. Hiçbir sebeb ol
madığı halde gülüyorum t .. 

- Anlıyorum. Bir şeyler 
düşünüyorsunuz, onun ıçın 
böyle gülüyorsunuz. Ne dü
şündüğünüzü bana da söyle
yiniz, benden saklamayınız. 
Ben bütün sırlarımı size söy
ledim. Siz de bana her şeyi 
söylemelisiniz doğrusu. Siz
den böyle bir bal beklemez
dım. 

- Evet, aklımdan birşey 
ler geçmişti. Merak etmeyi
niz, bunları size de söyleye
ceğim, fakat bundan evvel 
zizin her şeyi söylemeniz 
lazımdır. 

- Pek~la, böyle olsun. 
Madamki böyle arzu ediyor
sunuz.. Zararı yok. Bu işken
cenizi höş görmek mecbu
riyetindeyim. Hila gülüyor· 
sunuz. Rica ederim gülme-

daki ihtilal
lerin amili 

Belgrad 28 (Radyo) - Or
ta A vrupada son günlerde 
görülen siyasi değişiklikler, 
bazı başbakanlar dış bakan· 
ların yeni yeni ziyaretlerile-
de sabittir. Bazı mehafil bu 
kaynaşmaların en büyük ami
li bay Çemberlayn'ın orta 
Avrupada yaptığı seyahatler 
olduğu kanaatindedir. 

Halkın Sesi - İşin içinde 
lngiJiz parmağımı var demek 
istiyorlar ? 

Arap 
Kaynaşnıaları ve 

İngiltere 
İstanbul 29- Arap ayak

lanmalarının Hicazdan idare 
olunduğundan, bu idarenin 
gizli tutulması için Hicaza 
Hıristiyan girmesinin mene
dildiğinden bahseden İngiliz 
gazeteleri bu meselenin ln-
giltere için yeni bir gaile 
açacağını, bu gailenin altın
da bir de büyük hükumet 
(ltalya) parmağı olduğunu 
yazarak hükumete teyakkuz 
tavsiye ediyorlar. 

Tür ki yeye 
Bağlı •• 

Atina - Proiya gazetesi 
bu başlık altında neşrettiği 
makalede Başbakan Metak
sasın beyatını tefsir ederken 
diyor ki: 

Yunanistan Türkiyeye hu
susi ilgilerle bağlıdır. Bına-

enaleyh müttefiki Türkiyenin 
Boğazlar hakkındaki pek 

haklı dileğini tutmaması 
mümkün değildir. 

Ekatemerni gazetesi de: 
"YtftJan murahhasları Ce

nevrede Türk dileklerine ta
raftar olacaktır. ,, Diyorlar. 

Mütekaid 
Adliyeciler 

lstanbul 29 - Adliye biz· 
metinden tekaüde sevkedil-
miş ve hükumet bütçesinden 
tekaüd aylığı alanlardan 60 
yaşını tamamlamış olanların 

avukatlık edemiyeceği hak
kıoda bir fıkra yeni avukat
lar kanununa dercedildiği 
öğrenilmiştir . 

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

IGözüMüZE CARPAN YAZILARİ . . ' . • • ........................................ o++ ................................. . 

Radyo 
illa~ adyonun üç cephesi 
11.aJIU vardır. Biri malum; 

keyif cephesi. İstanbulu din
leme de neresini istersen 
dinle, dünyanın dörd buca
ğında, herkesin huyuna ve 
suyuna göre bir çalgı, bir 
. şarkı bulunuyor. Düğmeyi 

çevir, hoşlandığın çalgı veya 
şarkıyı buldunmuydu, yaslan 
koltuğuna, yak çabuğunu 
keyfine bak ... 

Radyonun ikinci cephesi 
siyasi. Bu da malüm. Millet
ler, isteklerini, dileklerini 
noktai nazarlarını, şu ve
ya bu mesele hakkındaki 
düşüncelerini, tasavvurlarını 

mikrofonun önüne geçib bü
tün aleme yayıyotlar. Radyo 
sayesinde değilmidir ki, Hit
lerle Mussolininin sesini sağır 
sultan bile duydu! ... 

Radyonun bir üçüncü ceb- de duyuyorsunuz. Bir kitara 
hesi de var, ki işte bu pek gözlerinizin önüne mehtabı 
malum değildi: iktisat cep- seryor; bir flüt eugin ovala-
hesi... Malum diyeceksin1z rın şafak renklerini dalga-
spiker: "Kahve içen yorul- landırıyor; kahkahalar, ho-
maz,,, Konyak içen üşümez,, ralar, alkışlar kuvvetli birer 
diye reklam yapar. mıknatıs gibi sizi o . diyara 

Hayı~, iş bu kadarla kal- çekiyor. Gitmek oraları gör-
mıyor. iş biraz daha dallanıp mek arzusu gönlünüzde fi. 
budaklandı. Anlatalım: lizleniyor. 

Seyyah celb etmek istiyen Ne yazık, ki biz sadece 
bir diyarın istasyonunu bu- alıyoruz. Radyo istasyonumu-
luyorsunuz. Spiker size, dört zu kuvvetlendirib sesimizi 
beş dille, memleketinin ge- cihana duyuruncaya kadar 
zilip görülmesi lazım gelen da başkalarına imrenip du-
yerlerini tatlı tatlı sayıb dö- racağız. Yalnız bir şeyi ka-
küyor. Ve o tatlı tatlı sayıb bul edelim, ki radyonun ıs· 
dökerken, radyoda oraların lahı demek istasyonun vericı 
sesini dinliyorsunuz. Pınar- kuvvetini artırmak demektir. 
ların şırıltısını, çağlayanların Dünyanın dörd bucağına: 
şakırtısını, çobanın kavalını - Biz sizi çok dinledik, 
kuzuların melemelerini, köy- artık siz bizi dinleyin! 
lülerin türkülerini, söğütlerde Dememiz zamanı çoktan 
esen rüzga.ın nefesini, kıyı- geldi, geçiyor bile ... 
larda şaklayan denizin sesini (Akşam) S. İ. 

Matbaamızda 
Matbaamızda resmi dai

reler, ticarethaneler için 
lastik çingo ve şimşir mü
hürler kılişe işleri, sabun 
damğaları, mezbahalar için 
et damğaları, ucuz ve ça
buk olarak yapılmaktadır . 
Dışarıdan gelecek sipariş-
ler sür'atle yapılıp gönde
rilir. 

Şermay~mi 
işletmek 
İstiyorum •• 

Ortak olmak veya karlı 
bir iş devir almak suretiyle 
sermayemi işletmek istiyo
rum. Elvirişli teklifi olanlar 
Tilkilik caddesi İzmir ecza
hanesi karşısında (180) nu
uıaraya müracaat etsinler. 

lskeletle 
Kuyusıı 



. . 
J ' 

Elh >t:tct:A:...'tt*ti::A:tt:t::1c:1c~ Taşra bakkal ve esnaflarının f 
amra ls13 i Nazarı dikka ine, 

(YOLCULARA KOLAYLIK) 
Güven, çabukluk, temizlik 

i 
--:= idaresinde Milli Kütüphane sineması 

BUGÜN İzmir Şekerciler çarşısında 20 numardaki imalathanemi 
D · lzmir Suluhan civarında 1 numaraya naklettiğimden sayın "al uyduk duymadık demeyiniz müşterilerimin sıparışlarını yeni adresime vermelerini sayğı-

1 nız25 kuruş· la şah~.s~!ler. şahe.seri iki larımla bildiririm. 
- l).. buyuk fılm bırden 
tat~nya~ın en büyük tenoru ve Karuzo'dan sonra en Güzel İzmir bisküvit fabrikası sahibi 

Ayvalık, Dikili, Altınova, Edremid, Tire, Kula, Konya, 

Salihli. Bu hatlara yolcu ve yük sevkiyatı 

Z i NET~ 
garajından hergün muntazam ve emin bir surette otomobi 

kamyon ve tenezzühlerle temin edilir. 

sesı Benjanıino Gigli ve Magda Schneider İstanbullu İsnıail Hakkı 

UNUTMA BENİ ~*********~****:bU:***)t:lc:lc:lc~ Sac1 ı Başta 
~ 2 - KAN LEKESİ ~: DOKTOR ,. , _, 

"••aın TÜRKÇE SÖZLU ~ ti A. Kemal Tonay ~ Yalnız bir süs değildir. Daha 

Emniyet, sür'at, temizlik bu garajın en euslı hassalarıdı 

unt JurnaJ: Canlı resimler ve Berlin orkestrası ~ tC Bakteriyolog ve bulaşık, salğın ~)+ önemli olarak sağhğımızlada 
~ tarafından senfonik konserler tC h J kJ h · l 

Sk:ANst . >+ tC asta ı ar müte assısı u.. ilgilidir. Onun içın on arı 
~ de I<an I~~~ DİKKAT: . ~ fC Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın- )t' korumak iki taraflı borçtur. 

1( .. sı 5 de Unutma benı )+ fC da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den >+ l Ş T E 
1( Cunıa;tesi P 9'15.. ." ". . ~ tC akşam saat 6 ya kadar hastalarını kabul eder. . ~ f • S S 
~~~azar g?nlerı saat bırde Unutma Benı )t : Müracaat eden hastalara yapılması lizımgelen saır 4'( erıt 8Ç llfll 

ıle başlar )t ,u tahlilat ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- .. « . b k 
1 

t · d 
"V'~ .. v--wı~-~"V'Y--V-~ ~ sıze unu o ayca emın e er 

Zı 
..,....,...,.nWfı.+..,.,....,.++..P:v....,..,...+..p;~ Y lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- >+ -I 

"' . u.. KEPEG YOK EDER engin kişesi ~:-;ı;:;:~="~~ır.i'lt'PPPPS: Te~~~~~:y;)t Ddökülmenin Önüne , 

Alman Doktor Aoostelın G eçer 
Türk Hava Kurumu 

• 
~1Zengin 1. Na On 
\' Ş~SI) . olnıak istiyorsanız hiç durmadan ( ZENGiN 
e h •nden b' b"I l B kot elll d k ır ı et a mız. u suretle hem yurdunuza 
•ittYlık o~rn kn~.inize hizmet etmiş olursunuz. Müşterilere 
et e bilet a uzere günde on ve haftada elli kuruş tak-
lııeğe ka •atılır. Zengin kişesi birçok vatandaşlari zengin 
~d rar vermiştir. 

res: li .. k~ 
u umet caddesi Kemeralb karakol ittisalinde 

~-==--- ZENGiN KIŞESI 

ltadyo-Sahi;lerine Müjde 

. . 

Parazitsiz rad
yo kullanmak 
veya radyonuzu 
tamir ettirmek 
isterseniz kat'i 
teminatlı 11 Yıl

dırım radyo ,, 
müessesesine 

müracaat edi-
l L ' r qük. nız. 

Uaıet caddesi Hacı SaduJlah otoJi içinde. 

~eş' . içenler bilirler 
~· enııi h . . 1llli s ' ayatınızın zevkını. sıhhatınızın 
b llrette k · ( \iJt orunn1asını temın edecek ancak 

~illt 1seı, Kabadavı ve Billur 
1 ~ıdır. 

Atelyemizde: 

~~·~:~~~W21ij]~ 
llıır Yün Mensucatı g 

lf a)k Türk A. Sirketioin I 
S ~tva· apınat· Kumaş Fabrikasının ~ 
~ıı;.:;layıaiyle yeni çıkardığı kumaşlar: 1 

Zarif i 
~i Ve Ucuzdur 1 

~i~llt:i kord Satış yerleri ~ 
~tnı~:::. 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. 1 
~ caddesinde Fahri Kandemir Oğlu S 
~lliA\:~1~~~~~~ 

Son icadı ola n Sıhhi Ağızlıkla 
Sigaranın nikotinini kamilen çe

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

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

kende satış yeri NECiP SADIK 
Balcılar caddesi No. 156 lzmir 

NECİP SADIK 
1\1ağazasında binbir çeşit eşya var 

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

1\1üşterilerine gösterdiği kolaylık ve yaptığı 

118.ı·lyonlar tatlı nnıan1elc ile l Y J ~ herkesin sevg isini 
kazanan 

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

Milyonlar 
Kişesi 

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

ADRES: 
Keçeciler caddesi 134 numaralı milyonlar kişesi sahibi 

HAYRİ AKDÖLEK 

SAÇLARI UZATIR 
- -oo---

M. Depo 
S. F E.,R 1 T .... 

Şifa 
lEczanesidir 

,... 

--------~--~~~'l.:'"'~....---------------------~ 

~aE~~t*Jri~~riEME~~r!l!iS~t;l~~tt~EES 
E TAYYARE ----TELEFON m 
~ : 3151~ il 
~ BU GUN E 
~ Herkesin sevdiği, herkesın alkışladığı iki yüksek, iki 1 
~ sevgili yıldızın iki güzel filmi • 

~ 1 u·· F·ı . ~ - ucum ı osu r-ı 
~ Jack HoJt tarafından' büyük bir kudretle temsil edilen 12 a hava tehlikesini ve tayyarecilerin kahramanlıklarını ~ 

1 2 - Bi;ösA;küyff fiİıayesi 1 
~ GüzeJ Macar yıldızı Magda Schneider'io içten gelen bir r!l 
~ ilgi ile oynadığı şaheser m m Ayrıca: F oks dünya hadiseleri - Türkçe sözlü - m 
~ Bu Haftanın Seansları 8 
~ Hücum filosu 15-18,15-21,30 Bir aşk hikayesi 16,45-20 fl 
~ Cumartesi Pazar 13.30 da bir aş'k hika} esile başlar E fu DİKKAT: Çocuk haftası münasebetile bu hafta hergün m 
~ ve her seansta duhuliye çocuklar için 1 5 kuruştur ~ 
~~ESEEm~~~~EE~m~~ams 
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En1Jak ve Eytam 
Bankası işleri .. 
EmJak ve Eytam Bankası 

amum müdür muavini Ziya 
Aygün ile banka umum mü
dür)üğü tarafından mütahas
ııs olarak getirtilmiş olan 
Fransız kredi fonsiye ban
kası müdürlerinden M. F ot· 
ron banka ve genel sekre
teri lzze.t Sırmen, lzmir ve 
havalisinde tetkikler yapmak 
üzere dün akşam Mersinden 
ıehrimize gelmişlerdir. Bu
rada bir hafta kadar kala
rak bankanın muktelif işleri 
üzerinde meşgul olacaklardır. 

Yunanlı malları satış 
için hazırlanıyor 

Gayri mubadil bonosu ile 
satılığa çıkarılmak üzere 
Milli emlak müdürlüğü mü
him miktarda Yunanlı emva
li üzerinde tetkikara lbaşla
mışbr. Bu malların, tapu ka
yıtları ve şagilleri tetkik 
edilmektedir. Yakında satışa 
çıkarılacaktır. Buca ive Bor
nova'dan bazı Yunan'h ev
leri de bunlar arasında bu
lnmaktadıl. 

Mahkumiyet 
Eşrefpaşa'da Mustafa oğ

lu kahve garsonu Huseyini 
bıçakla öldüren kutucu Ka
ra Fehmi'nin Ağrrcezada 
mahkemesi bitmiş ~ve dört 
ıene iki ay hapsine karar 
verilmiştir. 

§ - Menemen kazasının 
Helvacı köyiinae Koca Mus
tafa'yı öldüren Mehmet oğ· 
lu Mustafa'nın Ağırcezada 
mahkemesi bitmiş, suçta 
tiddetli tahrik kabul edilerek 
onbeş sene hükolunan cezası 
yedi sene altı ay hapse in
dirilmiştir .ı 

Fuhuşla mücadele bir 
otel ka oa tıldı 

Fuhuş ve fuhuş yüzünden 
buluşan hastalıklarla müca
dele komisyonu dün sıhhet 
müdürü doktor Cevdet Sa
raçoğlunun ; başkanlığında 
top)anmııtır. Randevu yeri 
olarak kullanıldığı anlaşılan 
bir otelin kabatıJması karar-: .. 
laıtınlmıştır .ı 

Ne kadar üzüm 
Yiyoruz? 

Türkiye üzüm memleketi
dir. Hatta ihraç maddeleri
mizin en mühimlerinden biri 
iizümdür. Buna rağmen dün
yanın en az üzüm sarfedeu 
milleti biziz. 
Şu rakamları okuyunuz: 
Bizde adam başına senede l 

310 gram üzüm sarfediJir. 
Halbuki Amerikada senede 
adam başına istihlak edilen 
lzüm mıktarı 800 gram A
vusturyada iki kilo Yunanis
tanda bir kilodan fazladır. 

incir için de ayni sözü 
ıöyleyebilıriz. 

Bizde adam başına bir 
senede sarfedilen incir mık
tarı 125 gram olduğu halde 
Yunanistanda 860, İspanya
da 830, İtalyada 1.220 gram
dır. 

---oo--~ 

Dahilivc Vekili Geldi 
.1 

lstanbul 28 (Özel) - . Da-
hiliye Vekili Şükrü Kaya, 
bugün Ankaradan buraya 
retmiştir. 

( HaDwa Seıl J 

Fransa seciminde muha-
. ' 

1lifler mi kazanıyor 
Istanbul, 29 ( Öze) ) - : davranacak kimseler demek ı idareyi eline aJması muhte-

F ransız saylav seçimini mu- olduğundan ) Italyan - Ha- mel olan sol taraf hükumeti 
haJiflerin k_ azanacagwı görü- beş harbinin önünü daha d h·ı~ .d d b k kolaylıkla alacağı ümidini a ı ı ı are e üyü bir de-
lüyor. Bu seçimi pek büyük beslemektedirler. Çünkü bazı ğişiklik yapmıyacak ise de 
alaka He güde gelen lngi- Fransız gazetelerinin yazdık- fakat dış siyasadaki sürün-
lizler ( Muhalifler demek )arına göre ltalyayı himaye ceme yüzünden Fransanın 
lngiltere ile beraber gide- yüzünden Habeş harbi de kaybettiği mevkii kazandıra-
cek, ltalya hakkında şiddetli uzayıp gitmiştir. Faransada cağı kanaatı beslenmektedir. 
ooooooooooooooooooooooocoooooco. 

Kamutay Parti qurubunda i Habeş impara-
mühim kararlar toru ve ailesi 

Ankara 28 (A.A) - C. H. P. Kamutay grubu idare hey
eti başkanlığından: C. H. P. Kamutay grabu bugün öğle
den sonra Doktor Cemal Tonçenin başkanlığında toplandı. 
Dış Bakan Doktor Tevfik Rüştü Aras, 1 - 4 Mayısta Bel
gradda toplanacak olan Balkan konseyine iştirak için yarın 
hareket edeceğini, 2 - Boğazlar notasına devletlerin ver
miş oldukları cevakların müsbet mahiyetini, 3 - Düyunu 
umumiye taksitlerinin yarısının mal ile ödenmesi esas dahi
linde cereyan etmekte olan müzskerelerin son safhasını 
partıya bildirmiş ve İcab eden izahatı [vermiştir. 

Büyük elçimiz IMoskovada 
Bükreş 28 (A.A) - Büyük elçi Nügman Menemenci oğlu 

bu sabah Varşova tarikile Moskovaya hareket etmiştir. 
istasyonda dış bakanlık müsteşarı Savel, Romanyanın An-
kara elçisi Filotti, orta elçisi Raykovisano Titüleskonun 
mümessili, Türkiye maslahatgüzarı ve elçilik memurları, 

Sovyet elçisi Astrofski ve dış bakanlık erkanı tarafından 
selamlanmıştır. 

Fransız seçimlerinin 
• 

• Italyada tesiri 
Roma 28 (Radyo) - Fransız seçimlerinin so) taraf say

lavları lehine ğitmesinden dolayı burada büyük endişe bes
leniyor. Çünkü bu seçimin Fransız hükumetine getireceği 
yeni kabine arsıulusal siyaset üzerinde büyük amil olacağı, 
bahusus İtalyan tezine Laval ve Saro kabinesi kadar mü
said olmaması ihtimalleri bu endişeyi ertırmaktadır. Gaze· 
teler hükumetin bu düşüncesini giz)emeğe lüzum bile gör
miyolar. Tribuna gazetesi diyor ki: 

Fransız saylav seçiminde ası) göz önüne alınacak nokta 
· müfrit temayüllerin galebesidir. 

Kral Fuad Saat 12,30 da Öldü 
lstanbul 29 (Özel) - Mısır Kralı Fuad evvelki gün saat 

12 i 30 4akika geçe vefat etti. Vefatından evvel çocukla
rını ve kraliçeyi yanına çağırarak çocvklarile vedalaştı ve 
okşadı ve kraliçeyi öptü. Kra) 68 yaşında idi. Mısırın ilk 
meşruti kralı ve vatanını çok sever bir hükümdar idi . 

Kral Fuat 1922 de yazdığı vasiyetnamesinde hükumeti 
idare için üç naip seçmiştir. Bu vasiyetnameleri bir zarf 
içindedir. Ve henüz açılmamıştır. Ortada dönen rivayetlere 
göre bu naiplerdc!n biri bugünkü Paris elçisi Fari paşa, 
başkan Nesimi paşa ve Tnhir paşadır. 

Mısır tahtıua kim oturacak? 
lstanbul 29 (Özel)- Mısır tahtına oturacak olan veliahd 

Furuk Londrada harbiyeye girmek için imtihane hazırlanır
ken telefoala acele Kahaeye çağrılmıştır. Prens Faruk he
nüz on altı yaşında olduğundan ispar rüst edinceye kadar 
Mısır hükumeti naipler tarafından idare olunacağı hakkında 
mühtelif radyolar gelmektedir. 
~000000000000000 

Avukatlık PEK vAK•NDA 

Ücretleri tcsbit edildi BÜYÜK BiR ANKE 
lstanbul, 28 (Özel)-Ad- TE BASLIYORUZ 

)iye Vekaletinin hazırladığı 

avukatlık kanununda avukat-
lann alacakları ücretler a-
zami ve asgari olarak ikiye 
ayrılmıştır. Avukatlar bunun 
haricinde fazla bir şey ala
mıyacaklardır. Avukatlar 
ücretsiz dava takibini kabul 
ettikleri takdirde bunu be
hemehal divanın rüyet edil
diği mahkemeye haber ve
receklhrdir. 

- Baş tarafı 1 incide -

kamyonların tabi a)up ta ge
cenlerde kaldırılan ve tekrar 

konulması düşünülen sıra 
usuJü ve sıra memurlar kul
lanılması hakkında fikriniz 
nedir?. 

Cevablarınızı gönde
riniz an~etimiz birkaç 
güne kadar başlıyor. 

l{ö.çebeJiJ~·e hazırlanıyor 
Istanbul 29 (Özel) -Har

be başlarken Habeş impara
torile .imparatoriçanın beş 
milyon Jngiliz lirası şahsi 
sevetleri vardı. Bazı gazeteu 
lerin yazdıklarına göre bu 
seryet 35 bin İngiliz lirası 
olarak kalmıştır. İmparator 
artık köçebe halinde ve çete 
muharebelerinde dolaşmıya 
karar verdiğinden bu küçük 
serveti karısı ve evlatları 
namına :Londra bankasına 
göndermiştir. İmparatorluğu 
zamanında imparatoriça ile 
çocuklarının de lngiltereye 
gitmelerine müsaade iste
miştir. 

Bina vergileri 
Dört taksitte 
İstanbul, - Hazirandan 

itibaren idarei hususiye ta
rafından tahsil edilecek olan 
bina vergileri için yeni tak-
sit müddetleri tesbit edilmiş 
ve alakadarlar bildirilmiştir. 
Bina vergileri, İstanbul ~eh
rinde haziran, eylüJ, kanü
nuevvel ve mart aylarında 
oJmak üzere dört, Adalarda 
da temmuz ve teşrinisani 
olmak üzere iki taksitte a
lınacaktır. 

Erazi vergisi taksit müd
deti de tesbiı edilmiştir. E-
razi vergileri İstanbul ve A
dalarda müsavi olarak iki 
taksitte ve temmuz, kanü-
nuevvel aylarında tahsil edi
lecektir. 

İdarei hüsusiye: haziran
dan itibaren vergileri tahsil 
etmeğe başlayacağından 935 
senesine aid bütün vergile
rin de mayıs sonuna kadar 
tamamile tahsil edilmesi ve 
936 senesine vergi borcu 
devredilmemesi emredilmiştir. 

Bornova 
Kızılay kongresi yapıldı 

Kızılay Bornova kongresi 
yapılmış idare heyeti izalık-
larına Şükrü Toros, SaJim, 
Yeni Aasır muhabirlerinden 
Muammer Balcı, Enver Ataça, 
Baha Saka seçilmişlerdir. 

Prenses 
Tai İtalya ya aç güzlü 

düşman divor 
.; 

- Baştarafı 1 incide -
batarak b1rakılmış olan 
3 tank yeniden elde edilmiş
tir. Düşmüş olan bir İtalyan 
tayyaresi ile mitralyözü 'de 
bulunmuştur. Tayyareler ta· 
arruz hareketini şiddetle 
himaye ediyorlar. 

Garib bir bo- ı 
şanına davası 
- Baş tarafı 1 incide -

huzurunda mahkemede bo· 
şanme sebebini anlatmıştır. 

Bakın kadın neler söyJiyor: 
Kocamın bir otomobiJi 

var. Ne zaman otomobille 
gezmeğe çıksak, sırf beni 
kızdırmak için fena kullanı~ 
yor, otomobili adeta sıçratı
yor. Hızlı giderken birden
bire vitese basıyor, hop diye 
otomobile yol veriyor. Ben 
çileden çıkıyorum ..• 

Böyle bir kadın size baş 
vursa ve şikayet etse ne 
yaparsınız ? 

Siz ne yapacağınızı düşü
nedurunuz, Amerikada bayan 
Greenkous mahkemeye baş 
vurmuş ve kocasından ayrıl
mış. Evet, mahkeme ayrılık 
kararı vermiş ve kocayı ay
da İngiliz lirası nafakayada 
mahkum etmiş. 

Siyasal 
Durum 

-Baştarafı 1 inci sayfada
F rasada da İtalyaya karşı 
şiddet taraftaraftarları kaza
nacak olursa İagilterenin ar
zusu kolaylıkla yerine gelmiş 
olacaktır. Eğer Fransada 
İtalyayı iltizam eden partiler 
ekseriyeti alacak olurs İngil
terenin içinde bulunduğu 
müşkil vaziyet bir kat daha 
karışık bir hale gelecektir. 

Çorçilin 
Nutkunun 
Akisleri 

Belgrad 28 (Radyo) -
Çorçilin Avam kamarasında 
lngiliz askeri bütçesi müza
keresinde: Bu para bu za
manda azdır. Ingiltere sila
hını kuvvetlendirmelidir. Zira 
Almanya başımız ucunda 
hazırlanıyor, dedikten sonra 
,,Ben karışıklıkların bu yaza 
varmadan patlayacağı, kuv
vetli milletlerin düşeceği, 

dost ellerin kasılacağı, bü
yük ve mukadderata hakim 
yeni hadisat çıkacağı ve 
bunların intaç edeceği fela
ketin pek büyük olacağı ka
naatindeyi,, sözlerini ilave 
etmesi merkezi Avrupada 
hayecan uyandırmıştır. 

Mir gazetesi 
• 
isyan mı 
Ediyor? 

Sofya 28 (Radyo) - Mir 
gazetesi hükumete meydan 
okurcasına ağır bir makale 
neşretmiştir. Bu makalede 
934 yılında Millet kamutayı 
olmadan, Vekiller heyeti ka
rarile yapılan bir idare ka
nunu vardır ki bu kanuna 
milletin reyi inzimam etme
miştir. Böyle keyfi kanunla
rın hükmü cari olamaz. Mil
let Meclisinden geçmiyen 
kanunlar 2 aten saygıya de
ğer şeyler değillerdir, de
mektedir. 

Bir yılda 276,42,3 
vukuat 

Resmi istatistiklere göre 
1935 yılında Almanyada 
277425 vukuat olmuştur. 
Bunlardan 1390 kıtal, 19713 
şekavet, 160010' adedi de 
hırsızlık ve sairedir. 

ZENGiN OLMAK iSTERSENiZ PIVANKO 
BıLE-rLERıNZI MUTLAKA ( SAADET KiŞESİ ) nden alınız iSABET EDEN iKRAMiYELERi 

DERHAL TEDiYE EDER 

29Nisan 

Aydında 
Soor hareketleri 

Canlanıyor 
Aydın 27 (Özel) - A1" 

dın spor klüp başkaııhi' 
gerek özel tebliğat, gerek 
gazete ile bütün üyeleri 24-
4-936 Cuma günü akpJlll 
saat 20 de Halkevine çajıt" 
mış fakat nizamname mucİ"' 
hince ikiyüz küsür kayıth 
yarıyı bir geçer üye ge)Jlle"' 
diğinden ertesi güne bırakd" 
mıştı. 

25-4-936 gecesi eski yl: 
netim kurulu çekilerek yeoı 
seçim yapılmış ve seçim •0" 

nucunda yönetim kuruluo•= 
Nafız Tunçer, Mazhar Ed~" 
er, Celil, Sıdkı, Nuri Tabi'• 
bayan Ramiha, Yedek oye"' 
liklere: Ziya, Abdurrabılll• 
İbrahim Bora, Zeki, ffaıaO 
Tahsin, Bayan Mahide, 1110"' 

rakiplikJere: SaJih akb•ft 
'Süleyman, Hasan Tahsin ,. .. 
çilmişlerdir. Genel kaptaJI" 
lığa: Celil seçilmiş ise d~ 
yapamıyacağını söyleaıe~! 
üzerine rey almada keneli" 
sinden sonra Sıdkı geldiği~" 
den kenel kaptan Sıdkı 0 " 

muştur .. 
Yeni yönelim kurulu00 

k~tlular Aydın spor ölü d~" 
· ıo rumundan kurtardıkları ıÇ 

teşekkür ederiz ... 
ikinci devre lik maçlar•" 

nın sonuncusu da şar1111ııd• 
Nazilli-Çine arasında, ı<ar•" ... 
pınarda Söke-Karapınar 

rasında yapıldı. 
Şarımızda olanı şarı~ 

alanında saat 15 de batl•.~ 
Birinci haftayım 1 ·O Nail ..O 
lehiue, ikinci haftayıın 2 
yine Nazilli lehine olup N•" 
zilJi'nin 3-0 galibiyetiyle ,oo• 
erdi. ., ... 

Söke 3-0 o)arak Karar 
narda Karapınar spor l'a)ll"' 
bunu mağlub etmiştir. ... 

Söke ile Nazilli,nin P~::a 
ları denk olduğundan o b' 
aralarında bir maç da 
yapmak zarureti hasıl oıaıot; 

.tur, Günün en heyecanbk:r. 
zevkJi maçı bu olaca .. ..,. 
yapıldığında telle biJdirir1

1 H·1 · Tüke ı mı • 
'f ürkkusu Mektebı . 

Açılırken ti~ 
10 Mayısta Kültürparlı tlJ 

yapılacak oJan Tük kuşu açJ , .. 
merasimi için şimdiden h•';et 
lıklara başlanmıştır. Planör Jı 
bgün, tedrisatı idare edece 
olan heyeti taJimiye d~ 1~ 
şehrimize geleceklerdır. tJı 
yıd muamelesi çok barare 
olarak devamdadır. ~ 

Erkek lisesi ile diğer .. t rl 
mektebler talebesinin go ,,, 
diği alaka çok büyüktilr0,_ .. 
zı genç kızlarımızda 111 •ef" 
caat etmişlerdir. Faka~ )J.
beden şartları taşım• ~,oJ
rından kabul imkanı g 
memiştir. 

Beş çocuk dO" 
iuran an• d• 

Kanadada Diyon p11dl•d0" 
birinin karısı beş çocuk ,ti' 
ğurmuştur. Bu çocukl.ar 

0,,ıb 
lığın nazarı dikkatin• lı'" 
etmişlerdir. Hatta .fildl~,e'! 
dar götürülmüşlerdır. A bd;cl 
hırsızlar Diyona bir te d" 
mektubu gönderere~f ti' 
filimden aldığı mük• ~el' 
kendilerine de hisse ~er b"' 
se çocukların çocukharıo bil' 
şini de kaldıracaklarıoJ 
dirmişlerdir. 

Çorakkapı No· 3~ 
Hasan T absio Tel· 


