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Orta A vrupada Harb Tehlikesi Başla dl --------Alfflanlar Çekoslovak topraklarına girerse Rusya 

.. 

F-ransızlara yardım edeceğini resmen bildirdi 
KISA VE AÇIK Hitler bütün istih '1 amları teftiş etti. ln~i tere, Frans veÇe-

Buna deyecek yok ! 
Londra ıon günlerde orta Avrupada olup bite1tlerden 

hakkile telaş ve endişeye düşmüştür. Alman matbuatının 
arkası kesilmiyen ve gittikçe perdcıini yükselten hücum ve 
tehditleri logiliz ricalini daha kat'ı tedbirler almağa se fk 
etmittir. Almanyadaki hadiseleri çok yakıodan ~ve büyük 
bir alaka ile takip eden logilterenio Berlio sefirinin Lond
raya acele olarak çağırılm ut ve onu o yap J.ıcak mühim ve 
fevkalide bir toplantıda izahat vtrmeğe davet edılmesi Fo 
ria o fis'in bu defa Alman vekayiioe geçici bir nazarla bak
madığını göstermektedir. 

koslovakyada heyecan ve endişe deva 
ediyor. logiliz donanmas tekrar m -
nevra ya aca k. Fransa i l hudud

• 

larında tertibat a dı 

lıin en garip ve tuhaf tarafı bazı Alman ga:ı~telerinio, 
orta Avrupada zuhur edecek karg•şa'ık v~n çarpışmalardan 
Londranın orada güttüğü aiyasetın bir net icesi addetmesi 
ve bütün mesuliyeti Londra ricalioin sır lapına yükletmt>k 
istemesidir. 

Biı burada hiçbir bü~iimetin taraftarlığını veya avckat 
lığını yapacak değiliz. E ase:ı mesleğimiz buna müsait de 
ğıld ı r. Fakat logiltere ile Fraosaoın gere< Avıupada ve 
gerek Afrikada ıulhu kurtarmak için sarfettikleri ve el'an 

I 

etmekte bulundukları bütün emekler ve gayretler meydanda 
iken orta Avrupada çıkabilecek askeri hadise ve işg .ller· 
den Loodrayı suçlu çıkarmağa ycdtenmenin insan manasını 
anlayamıyor ve buna deyecek de birşey bulamıyor l 

SIRRI SANLI 

İle Memleket 
Edebilir 

Ordumuz 
har 

ifti-

Türk Oı-dusu Atasına tazinı)erini bildirdi 
lstaobul, 30 (Hu!ud) -

Elizıida dört saat süren 
manevraların tetkikinden son· 
ra genel Kurmay b!ışkanı 

Mareşal Fevzı Çakmak Türk 
ordusu ile bütün memleke
tin iftihar edebilecegioi ıöy · 
lemiıtir. 

lıtaobuJ, 3'l (Husu.!li) -
Reisicümbur Atatürküa Ma 
reşal Fevzi Çakmağa çektik 
leri tebrik ttlgrafı : 
MAREŞAL FEVZi ÇAKMAK 

ELAZIG 
Tilrk ordusunun büyük :ıa · 

fer bayramı, başta siz olmak 
iizere bütün silah arkadaş 

larıma kutlu olsun. 
K. ATATÜRK 

Mareıal Fevzi Çakmaktan 
Atatilrke yazılan telgraf : 

BÜYÜK CUMHURR~tst 
ATATÜRK'E 

Mesudane idrak ttliğimiz 
büyilk zaferin yıldönümü mü 
naaebetiyle cumb~riyet or
dusu mensuplarının yüce 
başbuğlarına aar11lmaz, sa· 
mimi bağhlıklannı ve sonsuz. 

tazimlerini saygı ile ar zede· 
rim. 

Genel Kurmay Başkanı 

MAREŞAL FEVZi ÇAKMAK 

18TER GÜL iSTER AGLA 

B. LITVINOF 

Londra (Radyo) - Hitle· 
rin ansızın generaJlerile bir
likte Franaız hududunda yıp 
tığ. teftiş logılterede büyük 
bir dikkat ve heyecan uyan
dırmıştır. Bütün ga:zeteler 
logiliz donanmasının manev· 
raya ~akmasını teklif etmek
tedirler. Siyasi me ha fillerde 
Çekoslovakya meselesine bir 
bal çaresi bulunmaması en
dişesi artmaktadır. 

Paris (Radyo) - Alman 
gazetel~rinio logiltere aley
bıoc savurdukları tebdidler 
v~ yazılar Avrupada umu.mi 
heyecanı körüklemektedır. 

Bir harp zuhur ve ihtimal
lerinin kuvvetlendiği söylen· 
mektedir. 

Paris (Radyo) - Südet 
Almanlarının bu ıoo günler · 
de faaliyeti artmıştır. 

Fransız gazeteleri de Al· 
manlann haıırlıklarından ve 
hudutlarda görülen kaynaş 
malardan uzun uzadiye bah.!1 
etmekte ve Südetlerin silah 
lanmakta devam eltilderini 
yazmaktadırlar. 

Bera, 30 (A.A) - CiddJ 
bir menl:adan Berne gelen 
malumata göre Hitler dün 
Loerache mıntakaaında gö · 
rüoert k lsteiner Klotz isti h · 
kimlarını teftiş etmiştir. Bu 
havalide Alman kıfaları bu-

Bahtiyar Çiftler ? ! 
Bir mahıllede yeni evlenen çift erin bahtiyarhklarından çokca bahsediyordu. Erkekler o 

gün mahalle kahvesinde toplanmışlar bu babtiyarlik mevzuu üzerinde de. in müoakışalar 
Ye tedkikler yapıyorlardı. Birı dedi : 

- Kız dilıizmi imiş ? 
-·Hıysr. 

Bir baıkası : 
- Gıliba delikauhnıa kulağı Hğtr olacak. 
Bııka bir zat atıldı : 

- Arkadışlar, dedi. Nıye uzatıp duruyorsvnuz ? Asıl bu kelimeyi ortaya ıtan benim, 
aiye bakadar hayret ediyorsunuz ? 

- ~onu 4 ün<:O Sıbifede -

'> 

lunduğu ve bu kuvvetlerin 
iki fırka ve belki daha faı
Ja o)c'uğu haber verilınekte
dir. 

Sta)in 
bil k 

otomo
zasında 

yaralandı 

Varşova 31 ( Radyo ) -
Woskovadan bildirildiğine 

göre Stalin bir otomobil ka
zasanda hafif surelt~ yar.s 
'anmıştır. Kaza hak'o,da 
tafsilat ıhnmamıştır . 

---.oıı:2.--

Arnavudlukta 
Bay, anı 

Tiran 30 -- Kralltk orun· 
cu yıl dönümü münasebetilc 
Arnavudluğun her tarafınd 
o; uazuam şenlikler baıla 
mışbr. Bu şenlikler iki gilo 
sür cektir. 

Paris, 30 (Rtdyo) - Övr 
gazete .. i, Avıupada bir harp 
zuhuru b liode ltalya ve Al· 
manyanan bava, kara ve de
ııiz ku ıt tlerini, birbirine 
zahir bulundu mak surette 
yeknesek ve müttehit bare
ketlerici temin maksad yl<>, 
bir tek başkumancla altına 

almak için Berlio ve Rom -
nın mutabık kaldıklanrı 

ya1mıştır, 

BeJgrad 31 ( R dyo ) -
Hitlerin i tıhkamları teftişi 
civar hükumetler tarıfından 
çok alaka ile takip edilmiş

tir . Fransa şiaıali bududla· 
- Sonu 4 üncüde -

30 Ağu los 
Zafer hay.ramı 

coş u 
bu yıl pek 

2'eçti 
Dün de yaıdığımıı veçhi eı 

30 ağ us tos zaf r l: ayrnmı 
fc:11kalade bir şei.. ilde ~utlu· 
lacmıştır. Atatürküo anıtının 
önünde valimiz bay Fazlt 

Gül• ç, saylavlar, mü~te:hkem 
mevki komutanı Tuğbay Ra
sim Songer, belediye reisi 
doktor bay Behçet Uz bilu-.. 
mum daireler ınüdiranı ve te· 
şekküller başkanları ve men· 
9uplar1 ve birçok subayları· 

mız ve b1lkımız hazır bulun
muşlardu. 

Tam onda istiklal mRrşile 
tö·ene başlandı. Oıdurıun 
en genç subayı l3ay Eftal 
Arıkan bir nutuk söyledi. 
Çok alkışlandı . 16 ır. cı zafer 
bayramı h ika l:atırlatıldı. 
harp 11asıl cereyan ettiği ne 
gibi fedakarhklarla yapıld ğı 
Yüze Atatürk 'ün Anadoluya 
nasıl geçtiği 'milli mücade
leye nasıl başladığı \'e bu 
çetin için nasıl başa11ldığı, 

Tüı k celadetinin kudretinden 
g flet gösteren bütün dün· 

yaya büyük zafeıiıniz bir 
dt.'rs ve bir örnek olduğun· 

dan bahsedildi. 

Türk gençliğini bitap edil
di. Ve sana emanet edilen 
bu güzel eserlerin nasıl ko
runacağını Baıbuğumuz = ıa

ret etmiştir, bu işaretleri 

~ Sonu 4üncüde ~ 
c:m;im:liö~E'::E~--llEllıaı.2i111151iımiııı1m:Dll!I 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
Çok doğru bir dilek 

Her vakıt 11k, sık lst nbula gidip gelen bir zat şu mek
tubu göndermiştir: 

"Ben ayda işim icabı olarak iki def lstanbula gider 
gelirim. Y a:ı günlerinde kamarada sıkıldığım için ~üverte 
ahrsm. iki üç aydır mevsim dolayisile vapurlar çok kalaba-
hk. Fakat bilseniz ne kadar zorluk çekerim. Malumya hal-... .. ... ... -- -

- Sonu 4 üncüde -



1 

' Ralkaa l••l t 

Fuar hikayesi: 

Fuar Cınnıtinda 
Bir Melek ••• 

• - --.- ·• rooktorun laslhatlaril DflNYADA 
1 1~ NELER 

,,,. 
Yazan: A. F. Tuğseven 

-8-

Cızın 2önlü olduktan sonl'a 
,,~vermezlerse" laf mı? 

- Mademki gele'cektin 
iç birıey söylemiyeydin. 
- Sevim ·vaziyetimi sen 

e biliyorsun. Sekiz seneden 
eri nişanlıyım, bunun için 
ıy Orbanla sık, 11k görüş
ıek istemiyorum. Fakat son 
ımanda onu ziyadesile sev
ıeğe başladım. 
- Peki nişanlın ne olacak 

evim? 
- Kanında ıeber bulundu, 

ıtanbula tedavi olmak üzere 
itti bir tene oluyor, ken
inde hiçbir fark görmedi-
ini yazıyor. 

- Zavallı. 

- Ona ben de acıyorum 
lecli fakat onu bir kardeş 
ibi 1evebildim oda bana 
azdığı mektuplarda hep 
ardeşim diye bitap edjyor. 

- A 1 Nerede kaldı bu 
işanlanmak ? 

- Bilmiyorum Necla. Ba -
·•mın annemin teşvikile ol
lu. 

- Peki onun. 
- Onunda öyle Neneli. 

- iki aile bir olup, iki 
~ence kıymak istiyorlar de· 
aek. Ne bilinir çocuğun 
>ışkı bir sevdiği olmadığı. 

- Ben de öyle düşünü
rorum N ecli. 

Demek onu bir kardeş 
ribi seviyorsun. 

- Evet. Oda beni bir 
ıırdeı gibi seviyor. 

- Ben olsam bu vaziyeti 
ınnemle babama anlabrım. 

- Be~ de öyle yapmağa 
karar verdim Nedi ... , 

- Orhan daha ne duru-
yorıun. 

ı - Baş üst~ne. 

• • 
- Günaydın. 
- Günaydın Orhan. 
- Seni Bay direktör isti-

yor doğru onun yanına git. 
Acaba ne yapacak. 
Bilmem. 

. . . . .. 

Aksilik akııilik üzerine 
Ne oldu Orhan ? 

- Bay direktör beni eylik 
için çağırmaz ki vazife lstan· 
bula göndermek iııtiyor. 

- iyi a. 
- Sen de ne çok alay 

ediyorsun. 

- Alay mı ? Niçin alay 
olsun doğruyu söyliyoruı:n. 

Keşke beni gönderse 

- Beo gitmek niyetinde 
değilim. 

- Bay direktöre gitmek 
istemediğini söyledin roi ? 

- Söylemedim, söyliye · 
miyecegim de. 

- Peki ne olacak ? 
- Vazifemi terkedeceğim. 
- Çocuk olma Oıhan. 
- Evet şimdi. 

- Orhan biraz beni dinle. 
- Hiç kimseyi dinlemi· 

yorum işte istifamı yazıyorum. 
-· Hayır Orhan. 
- Hayır, bayır yazdım 

bitti .•. 
- Aaydı hoşca kalın. 

YİRMİBİRINCI GÜN 
- Ağabey dün gecf! fuar 

nekadar kalabalıktı. 
- Evet. 
-- Orasını herken mete· 

diyor. Dün gece iki ar~adaı 
şöyle konuşuyorlardı. Biri 
ötekine : 

(Arkası var) 

Hayız halinin 
Bozuklukları 
KadlDlarda ve genç kız· 

lırda ay halinin azalması, 

geri kalması, vakitsiz gelme
si, az veyahud çok gelmesi 
daima •İle reislerinin ehem· 
miyetle nazarı dikkate almı
ya mecbur oldukları mühiro 
bir meseledir. , Çüokü bu 
mevzii ve umumi vezaif ile 
şiddetle, Alikadardır. 

Rahimde her hangi bir 
iJtibıp veyahut rahim ile 
mebyiz, yani yumurtalıklar 
arasındaki boruda ve civa· 
rındaki bozukluklarda ve biz· 
zat yumurtalıkta bir iltihap 

veyahut natamamiyet mev
cud olduğu vakit yukarıda 

saydığımız arızalar muhtelit 
şekillerde başgösterir. Hali 
tabiide bir kadının veya genç 
kızın hayıı: zamanı 25 30gün 
arasında vuku bulmalıdır. 
Otuz güne pek varmaz. Üç 
üç buçuk hafta nihayetinde 
görülür. Ve vuati olarab3-S 
güa devam eder. Büyük san 
cıJar ve ııtırab tevJid etmez. 
Bu şekil normaldir. Bunun 
haricindeki vakalarda derhal 
sebep aramak lazımdır. Çün
kü bu hususta ekııeriya vuku 
bulan ihmal ve likaydı bütün 
bir bayat müddetince feci 
neticeler verecek ve hatta 
kısırlığı mucib olacak vazi · 
yetler meydana getirir. O 
zaman en büyük ihtimamlar 
başlar. Tedaviler ve ameli 
yatlar üstüste tatbik edilir. 
Fakat maalesef artık geç 
kalınmıştır. 

- Devam Edecek -

r::ı ·Her gece 
(~J İmirz Enter-
·~\l ~s ~,, nasyona l 

· ~ Fuar tiyatrosunda 

Halk operet · 
temsilleri 

OLUYOR 'I 
127 yer;ndcn yarala

nan adan1 
İspanyol hükumet ordusu 

komiserlerinden 62 yaşların· 
da bir zatın yanında bir obüs 
patlamış ve adamcağız 127 
yerinden yaralanmıştır. Adam 
daha hali yaşamaktadır. Ve 

vatanı için -ız-hrap çektiğin
den kendisine bir madalya 
verilroiştir. 

Hizn1etçisine satklntılık 
eden doktor 

logiJterede bir doktor, ba
demciklerine7 bakmak baha
nesile hizmetçisine sarkıntı

lıkta bulunduğu için 40 lira 
para cezasına mahküm ol
muştur. 

Mahkeme reisi, suçluya: 
- Eğer bu şekilde devam 

edecek olursanız logi!tered~ 
size hizmet edecek bizmetçi 
buramıyacaks11;11z .. demiştir. 

* :/- :1-

Bir Rüya Ve Gar·o 
Bir 'f esadüf 

l ıı gilterede 20 yaşlarında 

bir mühendis bir· gece rüya· 
!ıında, geniş bir yerde bir 
kuyu bulduğunu, içine gir
diğini, içinde de paslı bir 
kutuya raslatladığını görmüş. 
Arkadaşların:ı bunu anlatmış. 
Gülmüşler ve kendisile alay 
etmişler. Fakat, bu arkadaş· 
!ardan biri, bir güa çalıştığı 
yerin ansızın çökmeıaile, ya· 

rıkta kayboJmuş, derhal ye· 
tişenler, zavallıyı muhakkak 
bir ölümden kurtarmışlardır. 
Çöküotü olan yerde tedkikat 
yapılmış, buranın 60 metre 
derinliğind~ b:r kuyu olduğu 
görülmüştür. 

, ,, . -==-=s==-• =· 

G .. . . oc 
' - Ne yapmalı ? ......................... .. 

Hemen kızı iste. ıı o Q ı J Q H :: Büyük Oıkestra Bale Revü DEVRİM Kitabevi sayın 
- Cesaret edemiyorum. Varyete müşterilerinden g ö r d ü ğ ü 

- Neden ? ıı Salih Sonad ıı Her gece operet tem teveccühde~ düka~ını Keme.r 
- Vermezlerse ? . S _ • altı caddesınde 44 No nakıl 
- Kızın gönlü olduktan 1 ı Cıld, aç ve ~uhrevı hasta- ı . silleri değişir etmiştir. Fiyatlar mutediUir. 

sonra "vermezlerse,, lifmı ? ı lıklar mubbassısı ı oooooooooooaooooooooooooo oooooooooooooooooooooooooo 

- Peki kararımı verdim, ı ikinci Beyler ıokal< No. 81 ı ı· • v·ı A t• Defterdarlı-
k : Her gün öğleden sonra ı zmtr I aye 1 

• ıam anneme anlatacağım. 
B ı Telefon: 3315 ı 1ıt1 d 

- en gidiyorum hoşca ............ .............. gın an : 
kaba. 

- Gnıe, güte Necıa çok İzmir Buca Mütekaitler le Dul ve Yetim-
teıekkür ederim. 

ooKuzuNcu GüN Kültür Lisesi lerin Nazaridikkatine 
- Bay Oıhan geldimi ? Leyli - Nıbari kız erkek 
- Gelmedi fakat şimdi orta ve lise için talebe kayt 

gelir bay direktör. edilmektedir. 
- Geldiği zaman bana ilk okul için leyli talebe 

gönder. dahi alınır. 2-15 

~***~*********:~*~~******~*~ 
~ Elhamra Telefon ~ 
= 2573 = 
~ ldaresinee MıJU Kütüpane Sineması >+ 
N ~ 
l(BUGON 938 - 939 Sezonunun ilk açılış Haftası şerefine)t 
N Fransızca sözlü 2 ~üyük filim birden )t 
IC Dcbakir Fransız artisti HARY BAUR >t 

: Kızıl Deniz Esrarı = 
il Ve dünyanın patinaj şampiyonu SONf A HENi ile '+ 
IC

IC Robert Taylor'un tehlikeli rakibi addolunan tt 
TYRONE POWER tarafından yarahlan şaheser ,,. 

" Kar Topu = 
Ayrıca : Dünya fudbol finali maçı... M 

l(Seanslar: 5 8 de Kllıl - deniz, 3,30-6,30-9,30 kar topu~ J 

~~~~·~~~~~~~~~~:·~··~~ ~ 

Askeri zat maaşları hükumet dairesinde 
Maliye veznesinden, 

Mülki zat maaşları Yeni Maliye şube si bi
nasında açılan vezn ~den tediye olunacaktır. 

1. - Askeri ve ~1ülki zat maaşlatı erbabı
na 1 Eylul 938 den itibaren a~ağıdaki fıkra
Jarda yazlh mahaller de tediyat yap ı lacaktır. 

A. - Askeri müteakitJerle askeri dul ve yetimlere bu · 
kumet dairesi içindeki Maliye vezneııinden. 

B. - Mülki mütekaitlerle dul ve yetimlere Saman iske · 
lesiode Yeni Maliye şubesinin buiunduğu binada açılan vez
neden tediyat yapılacaktır. 

Alakadar zat maaşJarı erbabının 1 Eylül 938 Perşembe 
günü mesai saahndan itibaren saat ikiye kadar talimata 
göre kendilerine mahsus kişeler'e müracaat edilerek sıra 
numarası üzerinden istibkaklannı almaları. 

2. - Aylıklarını emlak ve Eytam Bankasından kırdıran 
ve askeri mülkiye mütekaidin dul ve yetimlerin maaş cüz
danlarile birlikte muamelesi yapılmak üzere 27 Ağustos 
938 Cumartesi gününden itibaren Defterdarl.k Muhasebe· 
sine mGracıat etmeleri sayın alakadarlara arz olunur. 

(3013) 

30 AQıustostan 

9 eylüle 
iki Perdelık Vatani 

Piyes 
Yazan: Gönül Emre 

2-

----------~----..-,-----~---------------------
AKGÜL 

"Derin bir teessür içindedir:,, 
- Delirmek birşey değil, düşündükçe bu yurdu; 
Bir güzel yurt ki düşman, onu bağnndan vurdu. 
Her gün cenge koşuyor binlerce genç, ihtiyar .. 
Gelen haberde gene aııkere ihtiyaç var ! ... 
Az evvel anlattı ki muhtar kızı Salibe, 
Düşman ilerliyormuş her gün bir adım Claba ... 
Gelen son bir haberle birkaç saata kadar, 
Bir araya toplanıp gidecek son kalanlar ... 

SARIBACI 
- Gidenl*!r gidecekse buna gam çekmek neden ? 
Akgülüm, bugün için doğurdum sizleri beni ... 
Ö !üm yolumuz .. Fakat vahn uğrunda ölmek: 
Milletimin kalbinde sonsuz yaşamak demek .. 
Görme böyle atanı yatakta saçları ak, 
Ra.bbim göstermeye bir ihtiyaç olıun da bak!. 
Nasıl bir erkek gibi savl'Ş&r basta atan, 
Nasıl yurdu temizler damarlarımdaki kan !. .. 
Senin kaoıo da benim kanımın genç akışı, 
Bırak, tanri ı şk na sen bu mahzun bakışı!... 

••Akgül, bu sırada annesinin yataği ucuoa gitmiıtir ve 
başını annesinin kucP..ğına koymuştur. Sartb'lCl devamla:" 

Biliyorum, duyduğun korkak beytcan değil; 
Biliyorum, yattığın bir yuttur, bir can değil .. 
Fakat kırılma kızım! yurt yüca, Türkler yüc•; 
Tanri, takip edecek zaferi hak kılıca.,. 

İkinci Meclis 
Evvelkiler - Emiııe kadın 

"Emine kadın ihtiyardır ve S na bacıyı, yoklam .. ğ• gel 
miştir.~ 

içeri girerken Akgül, kalkıp karşılar:" 
AKGÜL 

- Teyze buyür .. 

SARI BACI 
"'Doğrulmak istiyerek:,, 

- Buyür Emine .. 
EMiNE KADIN 

- Zahmet verme kendine !... 
"Oturur.,, 

Kaç gündür gelemedim, kusur kalma bacı, 
Nasıl geçtimi biraz dizlerindeki acı? .•. 

SARIBACI 
- Acılarım geçmedi .. Fakat bazı duruyor. 
Bazı da dört yanma çekiç gibi vuruyor!.. 

EMiNE KADIN 
"Akgülün mahzun olduğunu anlamıştır:,, 

- Kız, bir şeyin mi var ki böyle kederlisin çok? 

AKGÜL 

"Teessürünü gizliyen bir su!" :,, 
- Teyze birşeydğim yok! ... 

SARI BACI 
- Evet bir ş~yciği yok .. kederi kederimiz .• 

EMiNE KADIN 
"Ak güle döner, mütevekkil bir eda ile:., 

- Kızım ulu tanriden ümit kesmemeliyiz. 
Gün gelir ki bu kara günler çıkara gündüze, 
Her acı sevinç olur, ağhyan gönlümüze ... 

- Arkası var 

d • 

NE$ESİZL İKMİ? 
..) 

DAiMA BU MARKAYA DiKKAT EDiNiZ 
1 ARLA ARAYINIZ 
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er Sabah Abide Kekeme ı Demedi'm mi? . 
.. ~ Piıdenbire coşarım, . Doktor falan bay nükte- Salamonun oğ u kekeli-

l:.ler sabah. uyanınca.. dandır. yordu. Bu kusurunu düzelt-

f
Pencereye koşarım, Gerenlerde bı'r gün, mu· k · · b' k 

Y me ıçıa it öy~ gönderdi-
Her sabah ~yanınca.. avinlerindeo birile ağır bir ler. 

Navaşça bağarmm. 
Duymazsa haykırırım; 
Komtumu çağm11m, 
Her sabah uyanınca .. 

Benim komşum bir genç kız 
Sanki berrak bir yaldız, 
Görüşürüz biz yalnız, 
Her sabah uyanınca •• 

Derim, "komşum nasılsın? •. 
Sen gönlümde asıfsıo, 
Gül ki gönlüm açılsın, 
Her sabah uyanınca .. ,, 

* * _...,. .......... _ ....... _ 
Uygıınsuzluk 

Çirki kadın, bir şapka ala
caktı, şapkacıdaki en güzel 
f•pkayı başınsD giydi, şapka 
çirkin kadına yakışınadı, şap
kacı sebebini söyledi 

- Siz de güzelsiniz, şap· 
ka da güzel ama bayan si· 
ıia g .ızelliğinizle şapkanın 
gü.zelliği birbirine uygun 
aitmedi. 

• 
ilan 

Alh katlı bir apartman 
satıhk ve kiralıktır. Açıkgöz 
ber telJila mü,acaat edılsio. 

hastaya gidiyordu. Altı ay sonra arkadaşları 
Bir aralık otomobillerr, sordu : 

mezar taşı yapao bir meı. - Oğlun na~ıl oldu, ar. 
merci dükkanıDın önünden t.k k.:kdecniyor ya ?: 
geçti. - Hdyır fakat, bütün köy 

h41kı kekeliyor. 
Doktor muavinine döndü 

ve dedi ki= Müşterilere 
- Al~yhınde bu'unulduğu Birabane..niı~ dış ırıdao 

zaman katiyyeo mütees1ir ol· · k n.eze ve yıycce grtirebilir· 
ma ter 

- Neden? Falcat gc::tirenler bata et-
- lsıedikıeri kadar aley· miş olurlar ... 

bimız 1e ~öyJesinler, gene bi
ze abide dikecekler vaı ! 

·reessür 
- Niye müteessirsin ? 

Karım kaçmıştı ... 
Vah, vah. 
Geri geldi de ! 

8el~ş 
Hasisi postaoedeo çıkar· 

ken gördüler : 

- Ne o mektub mu ver• 
din? 

- Hayuf 
Paramı aldın? 

- Hayır! 

- Ya postaneye neye 
girdin? 

- Dolma kalemime mü· 
rekkeb doldurmak içio! 

Düğümlü 

Mendil 
Dostumun ceb n len t cu 

dügüm '.ü bir mt!td .. ç k ı ıştı. 
- Bu düğümü n1'ye yap 

hn, diye S'>rdum, bir şey 
unutmamak için mi? 

- Evet, dedi, burnu : u 
meodıUe silmeyi unutmamak 
içın! 

Gazete 
Radikal · Sosyalistlerin na· 

şiri efkan; gündelik ga:1.ete 
haftada iki dtfa çıkan yegi· 

ne gündelik gazetedir. 

Bil mi yen 

Güzel aşık! bu oyunda, 
Tutu lursuo demedim mi? 
1 etik durmazsan sonunda. 
Tutulursun demedım mi? 

Keseniz sevgiy2 dardı, 
Gözünüz göklere daldı, 
Nişan oldu, nişan aldı, 
Vurulursun demedim mi?. 

Parasız sevgi yasaktır; 
Bu kadın aşka uzaktır, 
Bu gü 1üş beJki tuzaktır, 
Tutu ursun demedim mi? 

Ç ktı işte her d~diğim, 
B rı ş d. ğdmiş söylediğim , 

Ş imdi artık dinlen beyim! 
Yorulursun demedim mı? 

H. A. 

Satılıktır 
Kereste bıçkı fabıikası 

mı r abıt prş ı sı numara 43 

Kordela, planya, rende, 
delık. makap daire ma te
ferrüat devreıı satıhktır. 

Murat dağı kok 
kömürü 

Bu Kuru, tozsuz, kömürü 
Aokarapalas direktörlüğü 

ve S. Boooid ve mahdumu Gi 
rit han No. 48 den alınız . 
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FUAR UCUZLUK-

Marka motosiklet ve bisikletleri saglacnlık "'cihetin ien her 
mad.ranın ft!vkinde olduğu ve fiatları da her ruağazadan 

dt.ha ucuz verdiğimizi ve bu markadan başk ı 

2.8 Liraya 
di~et marka bisikletlerimiz bulundu ğ ..ı n u ve her çeşid bi· 
s Lklet ve teferruatları ,da peşin ve tak si tle topta.o ve pera
kende satışa başladığımızı sayın m ü şterilerimize müjdeleriz. 

Acf ,·es: Balcılurda Arap hanı yanında No. 18~ 

HALiT SEYFEDDıN ÖZKILIÇ 

Ucuzluk böyle olur 
Amerikada olduğu ka· 

dar Türkiyenin her tara
fında umumi rağbet i ni 
kazanmış olan haşerat düş 
maoı 11 Fyosao11 ilacı koku 
suz ve gebe kad1nlar ile 

küçük çocukları biç rahat
sız etmeden kullaoıldığ1 

için her cins sinek ilaçla
rından üstündür. 

Müşterilerine fevkalade 
bir cemile olmak üzere 
bu defa büyük bir feda
karlık yaparak 1 litrelik 
ambaJa jı 75, yarım litrelik 
ambalajı 40 ve 4 litrelik 
ambalajları 225 kuruşa İn· 
dirmiştir. _Mahkemede 

Mebkeme maznunu iki Yapı~ık 
sene hapse mahküm etmişti. ~ 

Mütekebbir paşa Hz. ro
matizmalı idi.. Hayatta hiç 
bir mevki sahibi olmıyao 
kardeşi : 

- Ben de tıpkı senin gibi 
romatizmaya tutuldum, d di. 

Tonu 22 liradır. (9 E ı •• ı B 
-~ ..,_. E:ael~~~ y u a-

Hakim sordu : izzete bir kutu şekerleme 
- lıave ed~cek birşeyin gösterdiler: 

var mı ? - Armut mu istersin, ka· 
Maznun cevap verdi : yısı mı? 
- Hayır bay hakim, ilave lzıet baktı baktı da: 

etmek değil biJikis biraz - Biribirioe yapışık bir 
tenkis etmek istiyorum. tane isterim, dedi. 
oooooo~ooaoooooooooooooooooooooooooooooaoao 

Güzel Gözler Müsabakası 

. ,. .......................................... 
KOP ON 1 No. -24-

Paşa kaşlarını çattı : 

- Seo zaten haddini bil
• t 

Aşçı başı Mal ka harat Deposu) 
M k 1 :undan arayınız. 

mezsıo ... a arna ar -- - ----'""':!!!!!!!'~!!!!!!'!!!!'!!!!!"'!!!!!!!!"'!!!!!!!!!~~ 

Alıştırıyoruz 
Müşteri garsonu çağırdı : 
- Garson bu çoı ba ne 

kadar tuzlu .. 

- Hesap ta tuzlu olacak 
onun için müşterileri yavaş 

yava~ aJışhrıyoruz, bayım. 

Moda 
Muallim - Hesapta çok 

zayıfsın .. . Çocak cevap verdi: 
- Zarar yok bay Muallim; 

annem söyledi; zayıflık bu 
sene de moda imiş ! 

SeJaoik se, gisinden birinciJik 
madalyas ı nı kaz.rn crıştır ... 

·-====-====:ıı=-_.. ........ ._. .. 1'1:::11 .......... ,~- - ~·------ -• 
lzmir Defterdarlığından : 

İcar No : 
380 

381 

382 

383 

384 

386 

387 

388 

Ura K . 
ikinci Kordo.ı Yeni Maliye şubesi bioası 
alt katı müştemilatından 4 l td joumaralı depo 150 
Karşıyaka Alaybey Süt.;ü sokak 88 yeni 
numaralı ev · 27 
Halkapınar Çatal Çeşme Kağıthane cadde
sinde 284 numaralı ev 55 
B"yrakh Menemen cd. 49 - 1 eski Numa· 
ralı dükkan 24 
Mürabit çarşın Çuha bedesteniod~ 114 ·116 
numaralı dükkan 24 
Alaancak Mesbudiye Halk sokak 16 eski 
numaralı ev. 231 
Sinekli Cd. Kale altı Vezir köprüsü l-lavuz 
içi mevki nde bilaP.umarah 5 döoücn tarla 12 
Sinekli Bd. Kale altı Vezir köpıüsü Havuz 
içi mevkiiode bili numaralı 15 dönüm tarla 32 
ikinci Karantina Mız·aklı dede sokak 21-2 
eski numaralı Ev. 6 

389 Buca Belediye Cd. 78 tajnumaralı ev. 120 
Yukarıda yazılı emvalin senelik icarları 25 • 8 938 tari

hind~n 15 gün müddetle açık artırma usulile müzayedeye 
konulmuştur. ihalesi 8 - 9 - 938 tarihinde Parşembe günü 
saat 13 dedir. Taliplerin miHi EmlAk MüdOrlDğ'üoe müraca-

Z l ı Peşin ve 
ınga Taksit ile 

Fırınlanmış Kayınluu' 

Satış Yeri 

Keresteciler, HiJal Ke
reste tica reta nesi 

Yerli, Avrupa kontrplak, 
kaplamalar çok ucuz 

satılır 

Dr. Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütena . ... ı 

RONTKEN VE 

Elktrik teda ,, isi yapılır 
ikinci Beyler So. No. 29 

En şık, ve en ucuz elbiae· 

leriaizi ;Kavaflar çarşısında 

(35) No da 

TERZİ . 

Kazım 

Şangüder'e 
yaptı rınız. 

Birinci Sınıf Mutabassıı 

---- &iil--111119'3 

Dr. Demir Ali 
KAMÇIO'-='LU 

\ ~ih T enasü] hastalıkla
rı dektrik tedavisi 

lzmir - Birinci beyler So. 

No. : 55 Telefon : 3479 

~-~~--~ 

S. Ferid 
E C Z A C 1 B A Ş 1 ,. 
Kuvvet Şuru.bu 

Sıhhat 

Zindelik 
Gençlik. 

Bahşeçfer 

Mer k~z · deP.~: 
~~--,-----------------------~-----------------------•-1-lllllıllL--1.~t-lk -"'.~-...~~~~~~~~~~~~~Lı.L~-.-.L.-~~~~~~ 

~·ı .., t .• 
- ~ı a r .... f!~an~•• 
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Bütün İzmir l 
ağladı 

Kıymetli biJrin ve büyOk 
inıan doktor F elam inin yalnız 
lzmir için defil biit8n Tilr
kiye tebabet alemi için teli· 
fiai çok rlç bir ıiya olan 
lllml bize ba blylltikalpli, 
mert •• laa16k fe• •• ilim 
adamının lzmirde ae kadar 
çok ıeYildiii•i iıpat etti. 
08a taaıyanlar, onan yDk
aek meıiyetletini itidenler 
ba acaldı lıal»er karıı11nda 
laep afladdar ve matem tat
talar. Ceaaıeıinde Babkeıir 
mehaıa bay Hacim Muhittin 
ı&,lediji •edı ve beliğ nu· 
tak ll&n&n b&yilk faziletini 
tere•nlm ederken 1ayıa 11y
laY1mııın da kadirıinaslltıaı 
rlıterdi. Kaybettiiimiz dok
toran faziletli eıine ve çok 
deferli baba11naa miraı irfa
nına bihalddn vaıiı tabip 
we edip bay Lebit Fehmiye 
kalbi taıiyetlerimizi ıuaarız. 

Fuardaki 
Ziyafet 
Din alrıım Fuar gazino· 

18da komite tarafıadan btl • 
tla lpOrcalara m&kellef bir 
.a,U.t verUmiıtir. Zi1afette 
Vali Faıla Gllleç, belediye 
ı.Ui Belaçet Uz, federasyon 
nw 8. Daa1al ela hazır bu. 
ı .. atlardı. Sporca ıeaçler 
çok ••t'eli dakikalar 1aıa· 

( Rafkı• Seıt , 

• S O N D A K 1 K A::;; 
lngiliz kabinesi mühim bir toplantı ~ aptı 

Nazırlar Londradan ayrılmıyacak 
Londra 31 ( Radyo ) - lariliz kabiaeai dtla Baı•ekil Nevil Çemberlayinia riyasetinde 

toplanmıı •e uzua mtlddet müzakerelerde buluamuıtur. içtimada 18 nazırla Beı lin elçisi de 
hazır buluamuıtur. 

Nazırlar ani bir vaziyet karş111nda yapılacak fevkalade içtimaa iştirak etmek ilzere Lond· 
radan ayrılmayacaklardır. 

Fransız Ordusu Manevra Yapıyor 
Roma, 31 (Radyo) - Fran•ada 40 bin kitilik bir kuvvet manevralara başlamışlar. 

•anın ıiddetli yağmurlu olmasına rağmen manevralara devam edilmiştir. 

İtalya Kralı Berline Gidecek 

Ha· 

Bari (Radyo) - ilkbaharda Berline rideceği tahakkuk eden Italya inalı ve kraliçesi için 
ıimdidea BHliade bOyDk bazırhldar yapılmakta ve m.u~zzam iılikbal _merasimi çizil?.1ekt_e 
olduiu öirenilmiıtir. B. Mu11olinide hükiimdarlarla b1rhkte buluoacagı hakkında benuz bar 
karar yoktur. 

Yüz Japon Tayyaresi Keytsan ~ehrini 
Harap Etti 

Şaaghay, 30 (Radyo) Yüz Jıpoa tayyaresi, bu giiıı (Keyhan) ş~hri ııi boınbırdımaa el
miıler ve iki yilz bomba atmıılardır. 

ÔJ&lerle yaral lann bin kiıiden fazla olduğu söyleniyor. Atılan bombalardan yedi yüz ev 
yıkılmııhr. 

N:I Nehri Taştı, Zarar Çoktur 
Kahire, 30 (Rıclyo) - Yukarı Nıl nehri taımıı ve yüzterce ev, sular altında kalmııhr. 

Geaiı bir saha seylip tehlikesinden eadiıe içindedir. 
Hartum, 30 (Radyo) - Yukarı Nilin taımasından binterce hayvan boğulmuştvr. Zarar 

Hatay Hududunda Türk Köylerini 
Soymak -istediler 

Roma, 30 (Radyo) - lıtifaaı ajın11 bildiriyor : 
Antakyadan ahnaa haberlere g6re bazı çeteler, Hatay hududlarına tecavüz etmişter ve 

ci•ar köyleri basarak ıoygancaluk yapmığ& kalkıtmıılardır. Köylülerle çeteler arasında 
çarpışmalar olmuıtur. Tcıfıillt yoktur. ------------------··--------------

mılardır. ,Valimiz gençlere Orta avrupada 
bitap ederek maçlarda 16r- Dumlupınar 

Merasimi · 
Bir Pire için 
Bir Yor2an dlf& ıporcala~ rubanan y&k- har b tehlikesi 

Hkllfiadea bahaetmit •e 
oalan tebrik etmiftir. 

ZiJafetten ıonra bOt&n 
aperclllar beledi1emizin ela· 
vetliai olarak Fuar tiyatro· 
-a ıitmitlerclir. 

••• 
Odunla Dövdü 

Karaatiaa ln6a0 cadde
ıinde 632 aumarah evde 
Haılnya kııı Sabi karı11 Jo· 
dit, odan almak meselesin· 
du Borao•ala arabacı Veli 
otla Caf eriaoduala d6ğmDı 

" 1aralam11hr. 

Aiaçtan 
Düıerek 
Yaralandı 

Bayralslıda Tatlık ıokaiın· 
da 1 ıayı!ı e•de oturan Fu· 
at ofla 9 yaıında Kimu aa, 

-Baıtarafı birincide- Afyon 31 (Huıuıi) - Dlin Amerikanın . Kıasas eya· 
d M b · letinde oturan zengin bir nada yeniden tertibat almıı Dumlupınar a e metcın 

•e iki fuka aıker teYket• abicleainia &nOncle on bin· adam civardaki göle yüzü-
ml•ıtı'r. I . t • 1 • t' k'I ğiinO düıürmilş. YOzünğüa erce zıyan çın n ıı ıra ı e 

kendince büyük bir hatırası 
Moıkova, 30 (Radyo) - çoıkun tezabUrat heyecanla olduiundan bunu bulmak 

Almanyanının bura aefiri geçmiıtir. Memleketin her İÇ!• gölün •ulannı kimilen 
Kont (Sulenbarr) bu gla, tarafından ıelen heyetler boıalttnmııhr. Bu adamın 
hariciye komiıeri Litvinofu meçhul aıker abidui 6niiade adı Riperıtir. 9 e kendisi 
ziyeret etmiı •• Almanyanın HJİI ile e;ilmiılerdir. büyfık çiftliklerin 1abibidir. 
Çeko.ıovakya meaeıe.ue ya. ~~ 

1
. dea l 

81
• r 

kından alikaclar olmak mec · Müsait Bir 
bur!yetiecle bulandağunu be· H • h 
yan ettikten ıonra, Alman Liste Tanzim apıs ane 
orduıunua, Çek topraklarına Edı•ldı• Dünyanın ideal hıpiıba · 
rirdiii takdirde Ruıyanıa nesi, Amerikada Porto Ri· 
ae vaziyet alacamnı ıormuı. kodad11. Bu hapishane en 

•· Pr•i, 30 (Radyo) - Çe· lükı ve en konforlu evlerden 
tur. koılovakya kabinesi, bugün daha mükemmeldir. Mahkü:n 

Lihinof; böyle bir hal kar- baıvekıl Milaa Hodzanın ri· lırdan hüsnü hali görOnenle· 
ıııında Fransanıa Çekoılo· yasetiade iki defa toplanmıı re ıehirde gezmeleri için 
vakyaya yardım etmek mec· ve Sndet Almanlar1na bab- izin dahi verilir. Geçenlerde 
buriyetiade olduğunu •e aedilmeai taaa•vur olunan böyle bir şehir gezintiıirden 
Ruıyaaın d•, Fraaıayı takip yeni imtiyazlar hakkında sarhoı dönen O'I mahküm 
etmete mükellef bulanduiu· b&ıblitiln baıka ve daha kırk glln müddetle ve ceza-
na Alman sefirine bildir- mtlıait bir liıte taaıim ey· ea bapıshaneye ahnmamıı· 
mittir. lemiıtir. lardır. 

llayram yerinde bir •iaçtaa 
•aıerek yaralanmıı ve b11 · 
taaıye ka!dınlmııbr. .................... 0 ............................................................ .. 

Fuarı gezenler 
Din akıamld ziyaretçilerle 

beraller fuara ıezenleria 
adedi 275,000 ldıidir. 

Terfi 
iç ilçe Jandarma talnm 

komataaa tetmen Mlfid Ba· 
dak terfian Bıttefmeallte 
terfi etmittir. Tebrik e ... iı. __... .... , ... _ 
Pors~lenle 
N 1 Yapılır? 
Ea IJi cinı pornle•t.r, 

laımar- ,eıcle kark d&rt 
.n...-.c1. d&•llmaı ııf1r 
n•ltl toıa kınıbrala•lınlar. 

İster Gül ister Ağla 
- Ba,tarafı 1 inci Sabıfede -

içlerinden biri ıordu : 
- Peki bunu nereden keıfettiniz ? 
- Bu çiftlerden biri otomobil merakla11, ötekiniade vazifesi gececidir, yani telrraf 

memuru. 
Bekir gençlerden biri kahkaha ile ınlerek ıöze karııtı : 
- Şu bale nazaran bahtiy•r dediiiniı bu iki genç, birbirlerinin yüzlerini pek az göre· 

cekler demek. Babtiynlak ve ıaadet bunun nereıinde ? 
Karııının çeneıindea bıkmıı olan bir yllreii yanık bekir gence dönerek milıtebzi bir 

tavul a fU mukabelede balanda : 
- Sen onun kudıiyetiai beniz anlayamanız oğlum. Pekmez çanağının içine düı de o 

vakit akla karayı seçeNİa. 
lbti1ann bu cevabı ve zarif ima11 bir kahkaha kaynağı oldu. 
Sen de e1 oku1ucu:n, evlil ı k ıaadetiain içiae olar olmaz ıeyler için dmlh çıkararak Oç 

rllallk imre ıehiı katanların hallerine ; 

iSTER GULISTER !GLA 
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luar macları· , 
-~~~----..,.,··~~~--~~--

Ankara Kupayı Kazandı 
Fuar komitesinin tertip ı berabere kalma11aa Hbeb 

ettiii fuar kupası maçlarının olaa blclisede iki defa dl• 
son milsabakalar1 dOa Al· dok çaldıiı halde kendiailll 
sancak ıpor ıahasında kala· Ankaralılara di•lettiremedl. 
bRlık bir halk kütlesi önün· Hikem olan bir kimıe •ya•• 
de oynanmııtır. 

Trakya lstanbul oyana4-3 
Istanbul lehine bitmittir. Bu 
maçta genç Trakyahlar bü· 
yük bir enerji sarfile lstan· 
bulluları adeta terletmiıler· 
dir. 

Günün en mühim müaa
bakası olan Ankara • lzmir 
maçının idaresi Ahmet Ôz· 
girginin rahatsızhğına binaen 
Trakya mıntakası manitörü 
bay Hüıeyine verilmişti. 

Derhal şunu tebarüz ettir· 
mck i,teriz ki bu zat hakem· 
lik nedir bilmiyor yahut iz· 
mire kHdt var. Hele lzmirin 

da haldm olur. Buaa Wlml· 
yecek •adar acemi olata Wr 
kimseye :dlidlk ver .. k ae 
dereceye kadar dotraclar, 
bilemeyiz? ! 

Maç 3·3 beraberlikle ••· 
ticelenmiıtir. Ankaralılar aa• 
m•aa ilk rolil atan lımude• 
Abmedin dllakO h•reketi 
cidden teairi muci .. tir. Ofu· 

nun bitmesine 3 da llİ"• "•· 
la muavinlerimizden Sait 6al 
bomboı iken topa iıka re
çerek takımımızın berabere 
kalmasıaa ıebep olmaıtar. 
Yani kıaaca11 kupayı kaza• 
nan Ankarablardır. Kaıandı
ran ise lzmirli iki baftır. 

--~---~---~oo--~-------~--

30 A i uS l OS ! Boğulmak üze 
- Baıtarafı 1 incide -

unutma ve kendini buna gö · 
re bazırle, bu stnin için bir 
şeref ve bir namus ve yurt 
borcudur, en sonra büyilk 
Atatürk ve baıbuğ hakkında 
ve onun değerli İf arkadaı· 
laranın ve bu zaferi baıar
makta varıaı yoğuna ve ha· 
yatını esirgemiyen çok dt;t· 
ğeıli uluıumun öaOnde en 
derin aaygılarımla eiilirim 
dıyerek sözlerine nihayet 
verdi. 

Geçit resmi çok mubteıem 
oldu ve çok alkıılandı. Gece 
21 de Kışladan çıkan kah· 
ramaa kahraman askerleri· 
miz önde muzika ve ellerin· 
de meı'aleler ve fenerler 
olduğu halde bir fener al•· 
yı yapıldı, birçok çeıid ei 
lenceler vardı. Biitila Parti 
Ocakları ve mahallelerde 
çoıkua eğlenceler yapıldı, 
hı vai fiıekler atıldı, aayın 
halkımız sabahlara kadar 
bayram yaptı. Komıu kaza 
ve köylerden binlerce halk 
bu bayrama ittirak elti. 

Cücelerin 

re olanlara 
karşı tedbirle 

Y •Z aylar1nıa en 11cak 
olan ve Eyyamıbahur denea 
günlerinde boiulmak •alsa· 
lan çok olar. Eıki ıamu• 
lardaaberi inıaalar bir ta· 
raftan bolalmak teblikeıiae 
karşı tedbirler abrlarke• bir 
taraftan da boilanlan kar· 
tarmıya çabımıılardar. 

Franaanın Bretan1a Hlail· 
lerinde, Fraaııa ibtillli•d•a 
evel yani 1773 de, ıada .... 
fulanlan diriltmek için ba· 
lnaıı neler kallaaılayormat: 

1 - Boiula~ inıa•• af· 
zına ııcak hava lflemek içia 
klçlik boru. 

2 - Gene ciieı leriae ela· 
man doldurmak için bir ela
man makiaeai. 

3 - Lavman yapmak içi• 
tütlin ve1a ııbaa. 

4 - Firikıi1oa 1apmak 
için çamaıır Ye bayla. 

5 - Bir ıiıe İlpirto, bir 
tiıe de amoayak. Bu llaumla 
etyayı bir curab teıbit et
miıtir. 
~ ................. ....,...,.._,..,,,, ... ~ 

nia ya1111aı bile bize ••rmi· 
yorlar. 

Halbuki bu laa~kuDıı de· .. isyanı 
Amerikada ıirklerde, mil· ğ.I mı? 

zikhollerde çalrımakta olan l>emiıler bir iieyet ıcçmif· 
cüceler isyan etmiılerdir. Bu ltrd ir. Seçilen mDme11illeria 
isyana sebep ne biliyormuıa· euafını tahmin eclerainiı: ED 
auz: Kendilerine adam mu- cUcelerinclen bir ırap timdi 
amelr.ai yapılmama11. Şimdi bu heyet, Amerikanı• Mr 
ne kadar cOce varaa ağız ıehrinde oturmakta&lular bil· 
birliği etmiıler: Ula timali Amerikaya dola· 

- Bizi: çocuk yerine ko- ıacaklar haklarını arayacak· 
yuyorlar. BllyOklere verile· larmıı. .............................. . ..................... .. 
Halkın Sesi hakkın sesidir 

- Baıtarafı 1 incide -
kımızın ekaeriıi orta halli olduğu içi• rlverte yolcalan pek 
çak oluyor, bılbuki denizbankıa hemen hemen bitin •a· 
purlara mevkiler milıtesna olmak ıartile - rll•erte yolcalara 
için tahıiı edifen yerler pek ıayri muntazam. Geçenlerde 
bir gazete yazmıfb, etkiden .. Glilcemal" vaparanan aaba· 
randa olduğu ribi demir karyolalar •hamail tekarrlr etmif. 
Beaim gibi bOtOa vatandaılar bu kararan tabakkukara cllrt 
gözle bekliyorlar. Lütfen ıu yazımın "Halkın Seai · Hıekkıa 
Sesi,. ıütüoüada neıredilmeaiai ıaygdanmla dilerim " 

Halkın Sesi: 
Bu yurddaııa ricasına biz de iıtirik ediyoraı. ı .tabbuı. 

gidip gelen birçok vataadaılar bu ı6zleri ıiSylemektcdır. 
Her intizamı ba11aıiyetle takip eden Deniıbank amam cll· 
rekt6rlilğüaüa bu dileği dikkat aazaraaa altcıfa"ı •• laal• 
kım111 ıevindireceğini kuvvetle umanı. 

HALKIN SESi HAKKIN SESIDIB 


