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4 lerkonleransı umumi A prupa antantına esas oldu 
KISA VE AÇIK Yedi devlet silah altında bulunan ihtiyat kuvvetlerini terhis 

•• 
Bütün Dünyanın Dua 

Ettiği Adam. 
etti - Uç başvekil memleketlerine döndü - Çekoslovakya ka-
rarı protesto etmekle beraber Alman Südetlerinin meskun 

lagiltere Baıvekiti olan Uıtan Çemberlayn bugün dünya
DID ea dOıBaceli ve insanca hareket eden en büyük bir 
adamd11. Ç&nkü sulbcudur. Beşeriyete karşı zafı vardır. 
lnnnlann sefaletine ve felaketine acıyan merhametli ve 
alicenap bir mevcuddur. Dünyanın en kuvvetli ve en büyük 
bir h&kômetİll başında olduğu halde hisle değil, akıl ve 
mantafı ile hareket eden ve unğı gören, beşeriyetin izdi . 
rabı•dan eza duyan tam ve mül"mmel bir insandır. Oou·o 
için laıilterede onua dü,ünce!i hareketleri, uzağı gören 
rözleri, çak akiliae ve tedbirli işleri hararetle alkışlanmış 
ve deterleamiıtir. 

bulunduiu araziyi tahliye etmeğe başladı 

Beıeriyete karşı bu büyük hızmcti tarihe altın hatlarla 
yazlfmab we namıaa yalaız logilterede değil, Fraasada ve 
ltilbaua Almanyada ve sulh mesalemet içi-de yaşamak is
tiye• blltOa memleketlerde altındın bir bey\(el dikilınelidir. 
lıte hakiki 111edeniyet budur. 

lnıaniyet ve ulvıcenap bu yüksek zatın şiard1r. Oaa fa
ıil•tia ve eylijin timıali demek çok doğru olur. 2.ira bütün 
dllyayı yeai bir felaket ve 1tf aletten kurtarmıştir. "Böyle 
kalpte ve böyle vicdanda olanlar çok yaşasın . " 

itte blt8D dünya razeteleri Çemberleyia için bir iki gün-
denberi terennüm ettikleri kat'i zafer ve şan destan'arı 
laep ba mealdedir. 

Vzan llfHI kısası: 
BaıDn bütiiaı düDya, baıta p•pa olmak üzere b~p logiliz 

Baıveklliain duaeıs dır. 

SIRRI SANLI 

Mısır Kraliçesi Yakında Bir 
Çocuk Dünyaya [Getirecek 

Roma 1 (Huıaıi) -
M111r Kraliçeai Feri· 
deain yakında bir 

. ç~k dünyay• ıeti
rec:eği haber veril -
mektedir. Bu haber 
mepar kadın basta
ldılara mlteba11111 
olaa ltalyan~doktoru 
Gro11i'ain Cenova · 
dan Kahireye çağı· 
nlmaıından çıkarıl
maktadar. 
Do~toru Ceaovadan 

alaa .. Eıperia,, vapu
ru Napoliye uğrad•iı 
zama da profe1öı 
Romano Kalzolari 
vapura biamiıtir. 
ÇinkO prof uör de 
Kral Faruk tarafın· 
dan ç~i nlmı.;tır. 

Kral F .,akla Kra · 
liçeniıı evlcnJikled 
tarih de röz öaüade tutulacak olursa yakında Mısır tahtına 

bir Pıenı veya Prenses geleceği muhakkak sayılabilir. 

iSTER GUL iSTER AGLA 

B. LERBÖN 
Roma 1 (Radyo)'- Italya 

Başvekili bay;Muıolini bugün 
Romaya avdet etti Baıvekil 
istasyonda binlerce haık ta· 
rafından tezahüratla karşı
lanmıştır. 

Berlin 1 (Radyo) - Bugün 
sabahleyin saat üçten itiba
ren Alman Sudetlerin mes
küa bulunduğu arazi Alman 
ordusu larafıudan işgal edil
meğe başlanmışhr. Çek as
kerleri Eğer mıntakasını 
kimilen tabliye etmiılerdir. 

Münib, 30 (Radyo) - Ne· 
vil Çembulayn, saat 14,30 
da buradan Londraya hare
ket etmiş ve tayyare iıtas· 
yonunda Alman ricali ve bü
yük bir kalabahk tarafıDdan 
uğurlanmıştır. 

Londra, 30 (Radyo) -
Nevil Çemberlayn, saat 17,30 
da Edon tayyare istasyonu
na 1r.uvasalat emiştir. 

Baıvekil, naznlar, Lordlar 
ve binlerce halk tarafından 
kaı şılanmış ve alkış tufanı 
arasında radyo telefona gi-
derek, Munih konfera'asınıa 
neticelerini ve Hitlerle im
zaladığı doklerasyonu oku
muş, müteal&iben karasile 
birlıkte otomobile binmiş ve 
Pukingam sarayına doğru yo
la çıkmıştır. 

Başvekil, yüzbinlerce hal
kın tezahürata arHında sa· 

Bu~~Asırda Cin Ve Şeytana inanılır mı? 
lariJterede her yal bin kızın kaybolması zabıtayı oldukca düşündürmeğe başlamııbr. Bu 

kızlar hiç bir iz bırakmadan ve ailelerine haber vermeden ortadan yok oluyorlarmış (!) bir 
çok ihtiyarlar ;buna : .. cia, ıeytan işidir manasını verirlerken zabıta ciddi bir araıhrma 
J•pmıı ve ta]aeticeyi elde etmiştir : 

Bu fakirlerden birkaç yüıü varyete kumpanyalarının kuyruklarına takılıyor bir çoju da 
ailelerile kavfa!neticeıilolarak baıka ülkelere gidiyorlar, bazılar1 da aşık ·olarak firara 
kadem ba11yorf armıı (1) 

Sea de ey okuyucum, ihtiyarlaraa cin, şeytan! imzasını verdikleri bu kaçma hadiselerinin 
yalaa:detil, yaabı söylendiğine bakarak: 

iSTER GULISTER !GL! 

• ıy ı m•Junlat etm ş ve o 
rada bütü11 ailei krali tara· 
fından karşılanmıştır. 

Roma, 30 (A.A) - Popo
lo D'ltalia gazetesi yazıyor : 

Muoib anlaşın uı Alman· 
yanın hilksız bir 'DUahede 
il~ kendi•iodeo ayırdığı Mıl · 
yonlarca evladı üıerindeki 

hakkını iade etmiştir. Lt hli
le. le Macı 1 \'!" da adaleti 
bul. caklardır. Alına o istek
ler hin zaferi tamdtr. 

Muaje ·o gaz,,.tesi yaz yor: 
Muoih mülakatı bir kaç 

saat içinde üç .bucuk milyon 
•Almanı Çek tedhişi altına 
koyan Versay ·~Üihed;si-;;in 
en menfur - ya-;-aıa--;ından bi · 

B. RIBENTROB 

rini ıilmiştir. 

:Londra,1 30: (A.A) - Mu
nib tebliği~ia neşrinden son':: 
ra Deyli Telgraf gazetes ~ 
ikinci bir tabı çıkarmıştır.! 
Baıyazı Muaib anlaşmasına 

tahsis edilmiştG-., G"izete di-
yor ki: ., ~ 

Münib~müzakerelerinin müs· 
bet Hticesinden ·umumi bir 
yatışma · hissi ile malu 11at 
alınmıştır. Şimdi yeni şartla-___ . ..._ __ 
Hariciye 
Vekilimiz 
İstanbulda 

., ..,..---: ~ 

lstanbul, 1 (Hususi) - Bir 
müddetten beri Cenevrede 
buluaan Ha,.iciye Vekilimiz 
Dr. Tevfik Riıtü Araı ıeh
rimiıe gelmiştir. 

11 Prağ hüküınetine kabul ı tarılması ist en ıyoua bu an· 
ettirmek lazımdır. Müoih tanta vasıl olrnak lazımdı·. 

konferanu umumi harbin 
sooundanberi en mühim kon
feraostır. Bu dörtler konse
yinin yalnız Çek meselesine 

... değil umumi bir Avıupa 

antantına esas olacağı anla
ş ı lıyor. Düı ya b rı~ının ku -

Paris 1 (Radyo) - Bugüa 
kabine reisicumhur Ltbruaua 
başkaolığıada toplanmıf ve 
askeri tedbirlerin derhıl kal· 
drralmasına karar verillıniştir . 

Loodra 1 (Radyo)-Muaib 
- !)oou 4üncüde -

İstanbulda lik maçları başlıyor 

GAL°'TA':>ARAY TAKIMI 
lstanbul--1-(H-ususiJ - -y ~ra;-939 mevsimi lik lmaçların-.· 

baılanacaktar. Günün en mühim maçı Güneş Galatasaray 
arasında yapılacaktır. 
------~.~~~ ~~-----------

Alman gazetelerilne diyorlar? 
~ 

.. 

• 
-BERLINDE'BIR ·•sısıKLET. YARIŞI ..... 

=~e-=e=,r:::;;:in=:(~R-::=a;::,::d-:;;;y;,;;o ):=_;;::;:;:;B;;_.....;:ug-ü:-n~A==l~m-a_n;.;::;.~G-;;e-te_l_e.:I • M=a=ıo"""u....,·a"""·t ..... ı .... :!'9 
bu fırsattan iAtifade ederek lspanv• i,lerini de halletmek .. 
için'yaptığ;-t .. klifiÇok~med edici iıi;r";ı;;ı;Ttakdir etme~ 
te ve bunun ltalyan Başvekili için yeni bir zafer olacatma 
yazmaktadarlar. 

H!LKIN SESi HAKKIN SESiDiR --------···· --------
Biz her vakıt doğru söyledi 

Gazetemiz, bütün okuyucularımız tarafından da biliacliti 
ilzere umumun menfaatları mevzuubahs olduğu zamaa bele· 
diyeyi tenkitten çekinmemiş ve halkımızın birçok dilelrleri•I 
ve şikayetlerini yazmış durmuıtur. 

Bugün bitaraf ve doğruyu söylemek lizımgelirse 
belediye heyetimiz ve baıkanımız, lzmirde pek çok eserler 
meydana getirmiş ve vazifelerini hakki le ifa etmiıler&lir .. 

Soau 4 üacüd• --
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lzmir DUNY~~tER Barbaros Ve Preveze 
Kahvelerini 
DOLAŞIYORUM'. ... 

OLUYOR? 
Gandi Ve Askerlik 1 

Muharebesi -3-

Yazan: Gönül ~mre 

- 12 -

Çünkü kendilerinil'nede olsa 
tehlikeye sokmak istenıiyorlar 

Bay H .. klu gülerek; 
- D diğin doğru amma, 

o heriflerin içind• benim 
muallim olduğumu tanıyan

••r varmıf. Hem, canım bana 
verdikleri ültimatom de şu 

idi: '"Şayed aen, bu mektu
taa yeı İD• rötürmezsen, ya
la at baıkalarıaa verirsen 
kendini yok bil! .. Çünkü her 
yerde adamım· z vardır .• ,. 

Demiılerdi. 
Gene ıordum: 
- Madam ki fgöaderecek 

.aclamlara vardı. 
Nicin mektubu sana ver· 

diler?.E 
Muhatabım 

cevabı verdi: 
buna da ıu 

- Çiiakü kendileriai ne
de olsa tehlikeye ıokmak 
utemiyoılardı. Sonra nasıl 

olıa benim gibi bir postacı 

balmqlardı. 

Neyıe mektuplarını alarak 

y&ı reri d6ndüm .. ' 

1 
mektup veren eşkiyaJarın 

insaftan haberleri yoktn. Al-
lah yarattı demeden yüa 1 
parahk bir kurşunu bana 
çok görmekle beraber ben
den de esir ıemez:lerdi. 

Bay Hakkı Emre sustu. 
Çünkü hem bikiyesini bitir
mişti, hem de radyo, yeni bir 
şarkıyı ~çahyordu .• 

Esen serin rüzginn dalga· 
!andırdığı sesler, eldukça 
gürültü yapıyordu. 

Mümkün olduğu takdirde 
bir daha; görüşmek üzere 
bay Ha~ kıdan ayrıldımJ ve 
yukuş aıağı yolu inmeye 
başladım ... 

Bay Kerim Atasoyun Bit
lis kahnsindeyim, vakıt ak
ıamın yedisini geçiyor .. 

Biraz bahçede oturayım, 

dedim. Fakat yanhı yapmı

ıım.. Çünkü rüzgar kahvenin 
arkasından S\)kakta ne ka-Herifler de akıi istikame-

te JO)landdaı. dar toz varsa hepsini yüzü-

Kiylime yaklaımadan ver- müze savuruyordu. BuJ vazi-

Alta hatta süren, konuş
mamak ibadetinden sonra 
dilini çö:ıen Gandi "Askeri 
kuvvetler safha safha terhis 
olunmahdırlar demiş ve Hin
distan istiliya uğrarsa ne 
yaparsınız,, sorgusuna karşı 
da şu cevabı vermiştir : 

- Söz, iş ve düşünüş ba
kımından, şiddet taraftan 
olmıyan 10 milyon genci 
peşime takar, boykot bayra
ğını açarım, mü~tevliler de 
utanır, kaçarlar .. diye cevap 
vermiştir. 

• •• 
Renk Kraliç si 

Holivotta artistlerin giy· 
dikleri bütün elbiselerle, tu· 
valetlere hükmedeo, ooun 
bir sözile, bunların rengi 
belli olan bir kadın vardır. 
Bu kadın madam Natali Kal
mustur. Madam Natali renkli 
film mucidinin karasıdır. 

Madam Natalinin vazifesi 
icap eden bütün renkleri 
evvelden kararlaştırmak, bun
lara kağıda tesbit etmek, 
her saboede artistlerin yüz· 
lerine, duvarlara, mobilyaya 
varıncaya kadar bütün renk
leri bulup yakışhrmakhr. 

* * • 
En ~:ok Seyahat 

Eden Çocuk 
d L k b d k yet karşııında içeri girdim. 

ialeri me ta u aç ım o u- Dün} ada son zamanlarde 
d Kerim Atasoy, yemt!kten 

am. en çok seyahat yapan çocuk 
M kt b d tt - daha dönmedig· i için bekle-

• u a a ını oaa ugum Almanyanın eski ıarki Afri· 
L• - d tt meg· e baıladım. Bir arahk 
ulf yere gen~ a ını ona 0 - ka müstemlekesinde muhacir 

İstendıJ, Aodire adalarıda 
böylece te~lim oldular. Bu· 
radan Girid adasına gidildi. 
Karaya asker çıkarılarak 
köyler yağma edildi. İki ka· 
lesi zapt ile tahrib edildi. 
Daha sonra Kerpe ve Stam
palya adalarına uğrandı. Vel 
hasıl Venedik hükumetine 
ait olan bu adaları birer 
birer zakt ve haraca bağla
dıktan sonra Eğriboz adau
na giderek noksanJaram ik 
male başladı. 

Hayrettin paşa Ege deni
zinde dolaşarken, Venedik, 
İspanya, Portekiz, Ceneviz, 
Napoli, Papa, Sicilya denan
malara da Andrea Do ya 
komutasında olarak Korfada bir adamlarını• gelmesini garsondan bir gazete iste- bulunan Hali ismindeki bir 

1 d dim, bana bir "Halkın Sesi,, t ı t Jlzmıı ar 1• lagilizin dört yaıındaki kızı- op anmış 1• 
Tabii ba kiğıt p~rçasını gelirdi .. Bir yandan gazete- d Müttefik amiraller harp 
t lt B k t k . ye göz gezdiriyor, bir yan- ır. ı· · k k IA p Jlr ıp a ım. ere e ı yar- Bir çok ailevi sebebler il~ m~c ısı urara evve a re · 

t t dan da yanımda tavla oyni- - · h'" k ıp a mııım... bu çocuk bir defa Süveyş veze uzerıne ucuma arar 
N . • ? yarların konucmalarına Dku- d"I · · · · - ıçın Y kanala ve diğer defasında ver ı er ve yarmı gemıyı o 

Diye ıoıdum. izah etti: lak mısafirliği yapıyordum. Ümidburnu yolile lngiltereye o tarafa yolladılar. 
Ç k b b Arasıra şöyle muhavereler D p ı - On Ü iraz sonra u gelmiş ve geniı Asyanın bir üşmıoıo reveze su an· 

eıkiyayı takip eden bir işitiyordum: çok yerlerini gezmiştir. Bu na geldiğini haber alanHay· 
jaaclarma miifrezesine rast- - Kabul mü? suretle şimdiye kadar yetmiş rettin paşa Cezayir gemile-
ladım. Adamcağızlar, beni - Haydi laçka be !... bin :kilometre katetmiştir. rinden yirmi parçasını ayıra-
tıaımadıkları için bir bayii Biraz sonra Kerim Atasoy Erkek kaıdeşi kendisinden rak Turgut Reis komutasın· 
11kııtardalar. Ve bana:: "ma- geldi. Kendimi tanıttım ve bir yaş küçüktür. Fakat re- da olarak keşif yapmak üze-
clam ki muallimıia, ıenin ııe kenarda bir masaya çekile- kor yapamamııtır. Şimdiye re~öaden gönderdi. Bunlar 
iti• var bu zamanluda ... ,, rek konuımağa başladık. kadar hemşiresinin katettiği Zanta adası civarında düş-
Diye ıorgu ıual ettiler. Kendisine dcııdim ki: mesafenin ancak dörtlt. biri- manın kırk parça gemisıni 

Yakar1da ıöylediğim gibi - Siz gazeteye, benim ni gezmi~tir. gördükten 11onra geriye dön· 1 
l»ereket ki eıkiyanın verdik- anlatılacak heyecanla mace- ......-.-~ düler. Modon limanı önünde 1 
leri kağıtlara yırmııtam. Yok· ralanm vardır. Diye haber İlk okul Hesap. ~Heyrettin ~aşa ile bulu!arak . ' 
•• halim dumandı. Çünkü göndermişsiniz. t,haber verdıler. Hayrelhn pa-
l»eni eıkiyalara vasıtahk ya- Bunları dinliyebilir miyim?. Kitapları şa .. düşmanın Prezeye _g~ldi-
pı•or sanacaklardı. lyı bir adam olduğu ko- ı h ı 1 _

1 
_ B k I _ ·ık k I gını an ayınca ız ı yuruye-

Neyae müfrezeden de güç nuşmasından belli bay Kerim, Kutur a an ıgı ı 0 'l ~ rek Kefafonya adasına gel-
l>ela yakayı ııyardıktan ıonra biraz m .. hcup bir tavırla gü- larda okutulacak geometrı d' k k k t .. b k ı, araya as er çı ar ıp 
hemen o gün pılıyı pırtıyı lümsedi ve: . kitapları için bir musa a a k" 1 . . - tt• d. oy erını yagma e ır ı ve 
toplayıp Kızılca Hamam yo· - Eveti birçok macera- açmıştır. İtalya sahillerine üç gemi 
1 B. d h ._ ı b. · Bu müsabakaya bütün ilk una tuttum. ar a a •Öyün arım var amaı., 11wew yollayarak işe:yarar tesir al-
ıemtine uğramadım .. Çilnkü yazmağağa değumi? okul 6ğre~menleri girebile- malarını emrett. Bu gemiler 

Çiloğlu denen ve bana (Arkası var) cektir. bir kayık yakılıyaıak içinde 
Müsabaka 26 Nisanda bi-

'tc*='t~**--~****ı*****:lt*:A:*:Jt~)f Jt düşman donanması hakkın-
tc Elh >t tecektir. Müsabakada birin· da malumat verebilecek bir 

4CI amra Te215e7f3on ,.,.\&. ciliği kazanan kitabın müel- adam !buldularıve Prevezeye 
n lifine IOCO lira ikramiye ve- döndüler. Hayrettin paşa da 

rilecektir. lıL u. donanma ile Prevezeye gel-
~ idaresince Mılli Kütüpane Sineması {I' .••..••. _ ...... .. 
~ l'r di. 

1 BUGÜ~ Pek muhterem lzmir halkına iftihar ve şe- ,. Televizyon na - Biraz sonra da düşman 
refle sunduğumuz muazzam proğra )t I d• ? donan~ası da Preveze önü· 

4C 1 - Loral ve Hardi i1 arıyor : Si şey ır De gelerek limanı abluka 

! TÜRKÇE SÖZLÜ ?!_ Bir resmi televizyon vası- etti. 
w taaile uzak mesafelere nak- Tiirk ))onanması İle 

i
te 2 - Altın Yaimuru )t ledebilmek için o resmi ev- f)üşman Dona r ına-

\t vela binlerce nokta haline 
.. FRANSIZCA .SÖZLÜ )t ifrağ etmek ve sonra bu nok- sının Mukayesesi : 

3 - Ulu Oader Atatürk'ün Doğu Anadolu şeyahatleri M talaran hepsini birden bir Bu asırlarda Akdeoizin 

filmi ( Tiirkçe Söılü ) M saniyenin on beıte biri es- muharebe gemileri kürekle 

Seanslar: 3-7-Alhn yağmuru5-9da~tatürk. Loral hardi= ı sında nakleylemek lazımdır hareket eder~d-i.~-~-üs~a .. i~t_h_a-
- ·-

larda ve muharebe zama~la- ı 
rında kürek çekilirdi. Düş· 
mao alınan esirlerio sağlam
lara ayaklarından gemının 

teknesine zincirle bağlaıaarak 
kürek çekmeğe mecbur edi
lirdi. 

Kbrekler büyük olduğun
dan bir kürekte bir, ila beş 
kişi bulunurde. Bunlara ne· 
zaret etmek üzere ellerinde 
kırbaş bulunan gardiyanlar 
geminin güvertesinde geze
rek tenbellik edenlere bili 
merhamet kırbeç1 yerleştirir· 
lerdi. ., 

Kürekle hareket eden mu
harebe gemilerinin en kü
çüğüqe "firkete,,. ortasına 

"Kadırga,, , en büyüklerine 
"Baştarda,, denirei. 

Kadırgalar 25 çift kürek
le müteharrik olup 330 mü· 
reltebi vRrdı. Kaptan paşa
lara mahsus olan Baştard.a
lar ise 26 ili 36 çift kürek
le mütehrrrik olup 800 mü· 
retteb ile mücebezdi. 

{. 

1 

nanır-ayı teşkil eden gemiler 
şunlardı : 

52 tane Kadırga Andrea 
Dorya komutasında (lıpanya 
ve Cenova). 

30 taoe Kadırğa Papa;hii· 
kumetine ait 70 tane: Kadar· 
ğa Venedik. 

1 O tane Kadırga Malta 
Şövalyeler!ae ait. 

80 kıta (Parça) namı ve· 
rilen büyük yelkenli sefine 
(ispanya ve Portekiz hüku
metlerine ait). 

1 O kata Kkraka büyük yel
kenli (Ceneviz hükumetine 
ait) 

49 kıta parça diğer hükô • 
metlerin (Napoli, Sicilya ve
saire). 

162 tanesi kürekle mllte· 
harrik, 140 tanesi yelkenli 
olmak üzere 302 ye baliğ 
olan bu gemilerden baıka 
300 ze yakın levazım ve nek
liye gemileri de lvardır. 

( Arkası var) -·-
Bu gemilerin başlıca sili· Kaçakçılık ka-

bını puruvalarma konulmuş 

toplar teşkil ederdi. Muba- DUDU degv İ~tİ-
rebe ederken pek yakın me- y 

safedeo top eteşi yapıldık- rı·ıı·yor 
tan sonra düşman gemisi 
üzbrine rampa ediiir her Ankara 30 ( Husuıi ) -
iki gemi kancalarla bir biri· Gümrük vekaleti hale• me· 
ne bağlandıkta11 sonra bo· riyet m v'~ : inie oran kaça't· 
ğaz boğaza muharebe edi- çıl ğ ın men ve takibi hak· 
lirdi. Türk donanmasıuda kındaki kanun en mühim 
bulunan gemiler şunlardı : maddelerinden on maddesi 

102 tane Firkate, Kadır- değistirilmektedir. 
ga, (Türk hükumetine ait) Projenin en mühim huıu-

20 Tane Firkate, Kadarğa, siyeti haciz ~ve müaaderel~ne 
(1 ürk korsanlarına ait levent.) verilecek ikramiyeler ıiıtta· 

Amerika Hindistan yo'u minde de değiıiklik yapal· 

keşfedildikten sonra Ispan- masıdır. 
yollar ve Portekizler büyük Bu meyanda peıin ikra-
yelken gemileri yapmışlardı. miye usulü kaldmlmakta ha-
Bu muharebede hem kürek ciz ve müsadereleri daha 
ile müte'ıarrik muharebe ge- ha emin bir şekilde ikrami· 
mil .. ri, hem de yelkenli büyük ye verilmesi temin edilmek-

gemiler vardı. Müttefik do- tedir. 

-~**~~~~~*~:~~~~~~***~* ~~ 

i Fuar kapandı a 
B Fakat yeni sinema doiuyor 1 
+< Kültürparkın en güzel yerinde gazinonun karıısında !t 
.~ w. 

~ Kültürpark Sin~ması ! 
f A (: 1 L 1 Y O R » 
"" Mükemmel lsoltuk - en son sistem makine - rahat ve 
~ genış salon - dünyanın en b~ük~ f_iliml.eri - büyük 
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Hizmetcinin 

Bay Hayri çok ntş'eli . çok zeki bir adamdır, 
Evinde itini gören kart, çirkin bir madamdır: 
Sol gözü biraz sakat, sağ ya · ağı eklidir, 
Kö!ltebekle maymunu ı karışık bir şeklidir! 
~ürüyüı, sesten yana erkek gibi bir karı, 
Ust dudağında vardır terlemiş bıyıklan!..: 
Onu çocuklar görse korkudan ödü patlar, 
Büyük adamlarında batta dudağı çatlar!.. 
Yani, evlerden ırak, ucnmacı gibi birşey!.. 
Madamıu hizmetinden fakat memnun Hayri bey : 
Değil başından savmak, güzel yüz gösteriyor, 
Hatta, oldukça dolgun, bir aylık da veriyor!.. 

• 
• 1 • . . 

Geçende, bir kişi, gene evine gittik,r.
Gene hizmetçisinin güzelliğine bittik : 
O ne ağız, o ne göz, o ne dişti - Yarabbi, -
Evde dolaşıyordu goril azmanı gibi! .•. 
Kar1, kahve getirip, dışarıya çıkınca, 
Hakim _ olamamışbk içimizdeki bıaca, 
Hele ben itiraza ansızın verdim karar. 
Dedim: 
"Bu, bir caabazın ancak işine yarar : 
"Yani sirkte kapatıp sık demirli bir yere, 
"Hayvan diye gösterir onu seyircilere! ,, 
Kızdım: "Ş•ıııu kov!,, devim .. Aarhk çenem açıldı. 

Bay Hı:ty-inin ağzından bir kahkaha saçıldı, 

Dedi: 
"- Bir maksadım var onu evde tutmaktan, 
"Güzel hizmetçilere bakmalıyım uzaktın; 
"Bir zorlu bela geldi g .. çen sene başıma, 

"Atlatıncaya kad.ar girdim ben bir yaşıma!. ,, 
"- Mutlak tubah bir vaka ... Şu işi anlat dedik, 
"Sıkılan gönlümüze biraz neş'e kat!. 11 dedik! .. 

Bay Hayri razt oldu şöyle başladı söze : 
- Hayatımı veririm ben bir çift güzel göre, __________ _..,_,, ...... ______ ..__.... _____ _ 

..._ __ 

Güzel Gözler 
Müsabakası 

Ege Kitap Evi 
Hisarönü No. 6 

Bilumum okul kitapları gel
miş ve satışa başlanmıştır. 
Her aradığınız okul kitapla
rını bulacak5ınız. 

3 - 15 

-----~-----Sanat 
•• 
Oğrenmek 
İsti yenlere 
Mürettiplik , makinistlik , 

mücellitlik öğrenmek istiyen
ler Suhulet matbaasına mü
racaat etsinler. _..._ ____ _ 
Manisa 

Oteli 
İzınirin 'Tenıiz Ucuz 

Oteli 
Duş banyo sıhhi konfor 11 

J .-.o&e,::.or.- mevcut lzmir halkına 

1 
~ tavsiye ederiz 

Kopon 1 No 48~--K-c_ ..... ç ....... ~c_~!_::.:·~~;-i:~e-m-as-ı ~ 

c il.ıkla .... , 

Hizmetcisi 
JJir ç 'ft düzgün bacağın karşısında erırım, 

Benden birşey isterse canımı gösteririm!.. 
Dünyada çekebilir beoi kendine ancak : 
Tabrirli eli bir göz .. Ak, biçimli bir bacak!.. 
Bu başlangıçtan sonra vakaya girişeyim : 
Bilirsiniz bekarım. boştur benim döşeğim, 
Hiç bir şikayetim yok .. Buaa açılmu ağzım .. 
işimi görmek için fakat bir adam lazım : 
Karmakarışık durmaz elbette evin içi, 
Aramıya ba~ladım kendime bir hizmetçi!.. 
Bir tanesini buldum : G Gzel ·sevimli bir dul, 
Ü.; yıldır kocuıırnış .. Vücudu beyaz ton bul!. 
Geldı : işe başladı .. ciddi davranıyordum. 
"Ağ ı r baş ' ı olt:riam çalışır ... ,, sanıyordurr, 
C evap vf'rip g .. çerd ı ın, kısaca h~r lafıno !.. 
Tenbel l iğ ! t>Jşladı ümidin hilafına, 

Meğe r ı. arı ben imle oy: a,mak · tiyoımuş, 
" - O l::e~a ,. , bea d~ du 1

, g\!çiniriz!., di}ormu.!. 
Bir güoı f .nl.1. yıJıştı . Ç \ı<aı ştırn maksadıaı, 
Hemen b .. kkını verip . sep !tledirn kadını! 
iki hiz netçi de aynı nuaıara çıktı : 
Kızı o evin içinde ke · tarafı açtktı, 

Sırtında kısa ince bir esvap taşıyordu!.. 
Bir kaç dd.& ters~e:iim .. Seninki aldırmadı, 
Hatta bu sözlerioe baş ı nı k.ıldırmadı! .. 
Benden, bu küçük;.,yoıma ü r.idioi kesince, 
Hupa gynlü 1ü <'ermiş mıha llede bir geac .: : 
Yakayı ele verdi bir güa iki b ışırı ' " 
ikisini d! döğdüın .. Ettim kapı dı~uı!. 
iki ay, hizmetçisiz evde yalnız oturdum, 
"Namuslu kadın,, diye, dört tarafa baş vurdum! 

Bir akşımdı .. Gitmiştim bir eski arkadaşı, 
Bir hizmetçisi vardı; gören kalırdı şaşa : 

Bu kız hizmetçi değil bir bayandı doğrusu, 
ine~, güzel bir vücut.. Billahi bir içim su!. 
O ela gözlerini bir ahudan almıştı, 

Hançer kirpiklerini yüreğime salmıştı!.. 
Sofada geziyordu, gözetli}•ordum onu, 
Bir in oldu, gelmedi heyecanımın sonu. 
Gidip: 

u_ Ba:ıa gel!,, dedim. Kız güler yüz gösterdi, 
Teminat makamında. bir puse bile verdi!.. 

Ertesi gün gelmişti.. Düşündüm bir dakika: 

Bu kız cana yakındı, güzeldi, fılbakika, 

Onunla olmahydım fakat artık can ciğer! 
Ben, öbürleri gibi, surat edersem eğer, 

Ya, birini peyleyip, başıma iş açarsa!? .. 
Ya, yüzüstü bırakıp, bu da evden kaçarsa!? .. 

işte bu düşünceyle hizmetçiye yaklaştım, 
Hatta, ileri gidip, teklifsizliği aştın. 

Merhamet, bir su gibi kalbimden sıza sıu, 
Bayan muam ~lesi yapıyordum bu kıza!,. 

O da, yüz verişimle, liendisini avuttu. 
Hizmetçi olduğunu bütün bütün unuttu. 

Bir güo dedi : 
- "Ne olur bana bir elbise yap!.,, 

O anda ısmarladım ben bir ipekli esvap!.. 
Bir gün dedi : 

- "Eskittim giydiğim iskarpini! . 
O anda gidip aldım bir patik minimini!.. 

Bir güa dedi: 
- Alayım gidip bir parça esans!.. 

Maaşına mahsuben verdim o anda avans! 
Kız, tıpkı bayan gibi, evimde yışıyordu, 

Fakat arzularile, haddini ışıyordu! 

Gene bir gündü .. sabrım son radd .... sini l ulJ_. 
Dinleyin .. Hiç unutmam, şöyle bir vah.'" oldu: 

Hiç bir şeye elini sürmiyen bir t . mbeldi, 
Bana sözü var gibi, gülüp yanıma geldi, 

Büyük bir cesaretle, dizlerime oturdu, 
Çok yüz bulmuş, şimarık bir çocuk gibi durc.'u! .. 

Dedi: 

- "Soğan doğrarken ellerim bozuluyor, 
"Bak: Her yeri çatlamış .. tenin fena oluyoı ! 

"Kaç zamandır karışb, kirlendi evin içi, 
"Ne olursun, şekerim: Tut oana bir hizmetçi! .... 

Devlet demir yollarından: 
Kapalı zarf usulü ile Uzunköprüde bir 

inşası münakasaya konmuştur. Münakasa 
lesi günü saat 15de Sirkecide 9 işletme 
lacaktır. 

makine deposu 
17-10-938~ pızar
binasında yapı· 

Keşif bedeli 35000 ve muvakkat teminat 2625 liradır. 
İsteklilerin, teklif ve teminat mektuplariyle kanuni !vesi

kalarını ihtiva edecek olan kap ılı zarflarını ayni • gün saat 
14de kadar komisyona vermeleri iaıımdır. Şartnameler 175 
kuruş mukabilinde Ankara - Sirkeci ve lzmir veznelerinde 

Lıla..Jd.adL -'LAL 

~1eşhur ARTİ kunıaş 
lboyaları, boya sabun
ları ve çiçek boyaları 

her cins baharat 

Aşçıbaşı Marka 
Makarııalar 

Sclaoik sergisinden birincilik 
madalyasant kazanmıştır ... 
~~--- ~-liiti:IE~ 

Dr. Fahri Işık 
lımir Memleket Hastanesi 

Rontkeo Mü t e"ö .. , ı 

RONTKE.N VE 

Elktrik tedavisi yapılır 
ikinci Beyler So. No. 29 

l'tLEFON: 2542 __ l!!!CB!ll ___ __ 

Dr. Demir Ali 
KAMÇIO\:iLU 

:at Tenasül hastalıkla -
ra elektrik tedavisi 

lzmir - Birinci beyler So. 
No. : 55 Telefon : 3479 

-----~a---

1 Birinci Teıria 

S ~ . ı . rerı 
ECZACIBAŞI 

Kuvvet Şurubu 

Sıhhat 
Zindelik 
Gençlik 

Bahşeder 

Merkez depo 
Şifa Eczane 

Peşin ve 
Ta ti:sİt il 

En şık, ve .. , u : ı l clbis 
ler niz:i Kavaflar ~zt~ısınd 

(3SF•No da 

TER Z 1 

Kazım 
Şangüder'e 

yaptırınız. 

Birinci Sınıf Mutabusıs 

Fırıncılar 
Hancılar Sucular 

Okusun 

Belediye nizamnamesin 
uyğun nakliye arabala 
Çivici hamam sakarya okul 
karşısında No. 36 

FAiK ŞİMŞE .. ...................... . 
i DOKTOR 

Salih Sonad • • • • 
ı Cild, Saç ve ıübrevi hasta· 
: hklar müt~hassısı • 
ı ikinci Beyler sokalc No. 81 
: Her gün öğleden sonra 
: Telefon: 3315 ........................ 

Damızlık 
_Taze ~akız baklası, sebz 

.. çiçek, ağaç tohumları, yer 
ve Avrupa cinslerini arayanı 

hisar önünde Meram tobu 
mağazasında: bulur. 

Cİidinizi bozmayacak en 
BiJzeı tıraş bıç a 9· ı : lf<,,V11--

NOVA l U.XU S BIÇA~LARI TIRAŞ 

MERAHLILARININ HEP)İN İ 
f> IR KERE 

L1J X 1JS 

f"'EMNUN 

~ULL AN / NIZ ! .. 
VIPOSU 

ETTİ • 

Memcrolt ı Horo kol liorşıs ındc 
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Seçim Günü 
Fırk:ınıızın gös.terdiği 

nan1zetleri üstün 
. tutalım 

Pazar günü BeJediye seçi
mi yapılacağı malumdur. O 
gün bütün yurttaşJarın seçi
me iştirak etmeleri ve rey
lerini lkuJlanmaluı kendile
rine verilen bir haktır. Fırka 
mızın gösterdiği namzetler 
her halde ıeçilmiş ve ulusu
na faydaJı zatlar olduğu 
ıüpbeaizdir. Türk ulusu her 
vakıt eyi dDşünmüş ve baş
lar1•a hamiyetli ve yurtsever 
-.atandaşlara getirmiştir. 

Bu seferde yıne gösterilen 
namzetleri seçecekleı ine kuv
vetle inanımız vudır. 

Yurttaş, birJikteo ayrılma
yın. Memleket işinin başına 
gelireceğiniz zatları eyi se
çin. Fırkamızın ayırdıklarına 
dikkat edin. 

----«••---
Donanmamız 
Gitti 
Şanlı donaomamız dün iz. 

mirden ayrılmıştır. Donanma· 
mız pek yakında dost liman
Jarından birini ziyaret ede· 
ceği rivayet edilmektedir. 
Don•nmamız erkanı, lzmirde 
bulunduğu müddetçe halkı
mızın sevgi ve ilgisinden 
memnun olmuşlardır. 

Gidenler 
Denizli mebusu 'B Mazhar 

Müfit Aydına, Kütahya meb · 
aıu B. Beıim Atalay Anka
raya gitmişlerdir. 

S or Büroları 
Orta ve yüksek okullarda 

spor büroları teşkil edilecek 
ve Vekaletçe hazırlanan ni • 
zamnameye göre 17 yaşın
dald kız ve erkek öğrenci 
kuruJacak ıpor bürolarına 
zorla devamı mecburi kılı· 
nacakbr. Futbolda dahiJ 
olduğu halde diğer bilumum 
sporlarda vardır: 

Yeni kültür 
v 

programı 
Kültür kurulu tarafından 

yeni şekilde hazırlanan proğ
ramlar devlet matbauında 
ba11ldığından okullı ra gön· 
deriJmektedir. Buna ilişik 
l&ültür bakanlığından bütün 
okullara bir izahname gön
derilmiştir. 

Şevket Eleün 
Döıdüncj icra memuru 

muavini Bay Şevket Elgün 
Adliye V ekiletince verilen 
bir aylık senelik mezuniyetini 
bugünden itibaren istimale 
başladığını haber aldık. 

Bedia ı 
Yaralamış \ 
Tepecikte Sürmeli soka· 

;ında Hasan oğlu Hakkı, 
ıarhoş olarak umumi kadıo -
Jardan Halil kızı 24 yaşların -
da Bedia Açıktaşı) dövmüş 
ve torna ile hafif surette 
yHalamışhr. Suçlu tutulmuş· 
tur 

l ftaı km leıl ı 

Çekoslovakya Karıştı 
Lyzbice Bir Mektep B~rhava Edildi Jandarma 
İle Leh Amelesi Arasında Çarpışmalar 

Oldu Demiryolu Atelyeleri Tahrip Ediliyor 
Cieszyn, 30 (A .A ) - ;verilmiştir Vitkovicede ko· Südet bölgelerine sevkedil · 

Bu gece Lyzbics de bir 
1 ğulan Lehli amele ile bun· diklerini bildiriyor. 

mektep berb ıva edilmiştir. ların yerine getirilen Çek İş· Cieszyn, 30 (A.A) - Pat 
Bu mektebin müdürü Leh çiler arasında müsademe vu· Ajansı bildiriyor. 
aleyhtarlığı faaliyetile tanın· vu bulmuş ve Jandarma a- Bogminde Çekler lbüyük 
mışbr. teş açmıştır. demiryolu atelyelerini tahrip 

Cieszyn, 30 (A.A) - Pat 15 Kadar yaralı vardır. etmişlerdır. Son iki gün zar· 
Ajansı bildiriyor : Cieszyn, 30 (AA) - Pat fında atelyelerin tesisatı ile 

'iazyniec, Vitkovice ve Ajansı, Çekoslovakyadı se- dosyalarının alelacele mem· 
Karvinadaki Lehli endüstri ferber edilen Leblilerin Çek Jeketin iç taraflarına nakle· 
ameJesine hep birden yol askeri makamları tarafo:ıdan dildiği bildirilmektedir. 

Evlenme akitleri evlerde yapılmıyacak 
Istanbul 30 (Hususi) - Dahiliye vekaleti, evlenme akitlerinin pek fazla ve acil lüzüm 

olmadıkça evlerde yapılmaması için lazım gelenlere tebliğat yapmıştır. 

Erzincan 4 Gün Sonra İlk 'frene Kavuşacak 
lstanbul, 30 (Hususi) - Demir yolları inşa~tı sür'atle ilerlemektedir. İlk tren, Birinciteş · 

rinin beşinde E· zincana girecektir. Açılış töreni Cumhuriyet bayramında yapılacaktır. 

1 t alyan ticaret heyeti Borsada 
Istanbul 30 (Hurn!i) - ltalyao ticaret heyeti bugiin Yafovaya gitmişlerdir. Heyet Yalo · 

vadan Bursaya geçecek ve htanbula döaüşle müzakerelere tekrar başlanacaktır. 

Yeniden Leh meselesi mi çıkacak ? 
Londra 30 (Radyo) Lehistan, Munih anlaşmasında, kendi müddeiyatı hakkında bir ka· 

rar verilmiş olmamasından çok müteessirdir. 
Çekoslovakyada bulunan ve Leh akalliyetleri ile mesküo toprakların kat'i surette ilha

kını istemekte ve bunun için derhal silahı sarılm1ğa hazır olduğunu bildirmektedir. 

Şarki Karahisarda lırtına 
60 Yolcu donmak ve boğulmak Üzere iken 

jandarmamız kurtardı 
Istanbul (Hususi) - Şarki Karahisar ı ve civarına kar yağmağa başlamıştır. Dün Şarki 

Karahisara gelmekte olan 4 kamyon Eğribel dağında şimdiye kadar görülmemiş bir kar 
fırtınasına tutulmuş ve kamyonlar karın altında kalmışlardır. 

Vaziyeti haber alan jandarma karakolu derhal yetişmiş ve kamyonda bulunan atmış 

yolcuyu~mubakkak bir ölümden kurtarılmıştır. 
ihtiyar ve kadınları jandarmamız sırtında karakola kadar taşımış ve yakılan ateşle ısı

tılmışlardır. 

Harp Yeniden Kızıştı İtalya ispanyada 
Frankoya 500 Yüz Tayyare Göndermiş 

Paris 1 (Radyo) - Frankistler bugün umumi taarruza başlamışlardır. Cephelerde kan 
su gibi akmaktadır. ltalya yeniden Frankoya 500 yüz tayyare göııderdiği Ro:nadan bildi· 
rilmtktedir. 

---------------00'-.. 00 -- ------------
•• 
Uzüm imalat- : 

hanesinde 
yangın 

Dün öğl«: den sonra uzunı 
! ku. umu at 1) esinde yaogıo 

çıkmış sür'atle yetişen itfaiy-

emiz tarafından yangınınbüyü- 1 

mesine meydan vermeden 
hemeo söndürülmüştür. Yan· 

gın gaz ocağının parlama· 
sından kazaen çıkmış ve 

tahtalar ateş almıştır. Niyazi, 
Hasan ve Kemal vücutları

nın muhtelif yerlerinden ha:
fifçe yaralanmıılardır . Bu 
ate)ye üçyüz bin liraya si
gortalıdır. 

Bir Ziyaret 
Dün sabah Alman general 

konsolosu belediye •· reisimizi 
makımluında ziyaret etmiş· 
tir. 

Okullara Fila- ı Nafia 
malar Geldi Vekilimiz' 
lzmir Kültür direktörlüğü· 

ne bakanlıktan gelen bir ta· 

mimde filamaların şekil ve 
ebadı bildirilmekte ve ilk 

okulJarda milli bayramlar ve 
rasimelere kendi okullarını 

temsil eden filama ile işti 

tirakleri mecburi kılınmak· 

tadır. Filamalar her okulun 
onurunu temsil edeceğinden 
iyi saklanması ile mükel
Jeftir. 

•••• ••••amm•••••• .. 

Bir nizamname 
Umumi mağazalar kurul

ması için mılli bankaları· 

mızca kurulan Türk anunim 
şirketi faaliyete geçebilmek 
için ticaret kanununun esas· 
ları dairesinde bir nizamaa· 
me kalem~ almıştır. 

lstanbul (Hususi) - Nafia 
bakanı Ege bölgesindeki ted
kiklerini bitirdiğinden bu 
sabah şehrimize gelmiş ve 
karşılanmıştır. ------
Bir birlerini . 
Yaraladılar 
Peycıirciler çarşısında Ha· 

san oğlu Mustafa, oyun me· 
selesinden Hasa11oğlu lbra
himi çakı ile sol böğründen 
ve vücuduuun muhtelif yer
lerinden yaralamıştır. ibra· 
him de kendisini müdafaa 
maksadiyle elindeki çuval· 
dızla Mustafayı yaralamıştır. 
Yarası ağır olan lbrahim 
Memleket hastanesine kal· 
dmlmış, suçlu yakalanarak 
adliyeye verilmiştir. 

' Almanla Eeer 
mıntakasını 

iş2ale başladı 
-Baştarafı birincide

konferansının iyi neticeler 
vcrmesı üzerine Fransa, Al
manya, Romanya, Belçika, 
Rusya, Italya bükümetleri 
silah altına aldığı ihtiy.ıt 
kuvvetlerini terhis etmiştir. 

Prağ, 30 (Radyo) - Çe
ko.!llovakya hükumeti, Sü· 
detlerden mahküm olaoları 
dört hafta içinde tamamen 
tabliye etmeği k'lbul eyle· 
miştir. 

Berlin, 30 (Radyo) ·- F
ransız Sefiri (F ran!ova Pon · 
se), halya sefiri (Atoliko), 
lngiliz sefiri Nevit Hender
son, Çekoslovakyanın bura 
sefiri doktor Mağtik, Alman· 
ya hariciye nezareti müşte

şarı Veyrekerden mürekkep 
komisyon bu gece Almanya 
hariciye nazırı Von Ripen · 
trobun riyuetinde ilk içti· 
maını akd~tmiştir. 

Komi.!lyon, yarın Südetler · 
le meskôo yerleri gezecek 
ve tabliye b·arekitıcı takip 
edecektir. 

BerJio, 30 (Radyo) 
Fransız büyük elç11i F ransu
va Ponse ile logiliz ve lhl
yan elçileri ıecc imzalanan 
anlaşma resminde bulunduk
tan sonra bugün Beı line 
döndüler. 

Berlio, 30 (Radyo) - Ga
zettler Münih konferansında 
Fransız heyetinin sulhçu me· 
saisini büyük takdirlerle al
kışlamaktadırlar. Umumiyet· 
le Avrupanın korkunç bir 
tehlıkedeo bu sayede kur· 
tulduğu kaydediliyor. 

Yeni'. ziraat 
makineleri 

Ziraat kalkınmasınıo temi· 
ni için ziraat bakanlığı ye
niden bazı modern makine· 
ler almağa kaıar vermiştir. 

Bir Hırsız 
Yakalandı 

Yalılarda Köprü mevkiin
de: tanınmış bir zatın evine 
sabıkalılardan Etem adında 
bir hırsız girmek isterken 
yakayı ele vermiştir. 

Boş 
Memurluklar 
Adliye bakanlığı bu yıl 

hukuktan diploma alanları 
tayin etmek üzere boş yeı )e
ri tesbit etmeğe başlamıştır. 

Araba Kazası 
. ikinci Kordonda arabacı 

Mehmet, idaresindeki araba
yı Mecit oğlu Zekeriyaya 

"Tını 

1 Birinci Teırin 

Filezofun davet ve 
tavsiyesi: 

Silah Başına ! 
Millet hakimiyetinin, cum· 

huriyet rejiminin, medeni 
hakların icablarıoın ve vasıf-
!arının ön safında birinci 

1 derecede gelen bık, intib•p 
hakkıdır ! 

1 
1 

j 

Bu hakkınızı kullanabil
mek için yarınki pazar günii 
sandık başıra koşunuz .. ! 

Bu hakkını kullanmaktan 
çekinenler, koçunanlar .. Me
deni haklarını kaybetmit 
olurlar. Tıpkı muharebede 
cepheden kaçan, daşmına 

kurşun atmakt•n çekinen 
bir adam nasıl, hüriyetini 
vatanını saadetini kaybeder• 
se bu medeni hakkını kul· 
lanmaktan çekinen de aynen 
hakkını, hüriyetini ve me
deni vasıflarını böylece kay
beder onun için halkımızı 

saodık başına davet ediyo-
rum. 

Yarın her mıntakaya bi,.er 
sandık konacak başıa d O 
sandığın baştnda V ıliyetçe 
müotebip emin zatlar bulu· 
nacak, size evvelce verilen 
numaralı kopanlarla nndık 
başına gidecek!iniz ve rey· 
lerioiıi bu sandıga atacak
sınız bu beş dakikıhk bir 
iştir. Bu mukaddes vazifeyi 
asla ihmal etmeyiniz ! Otuz 
seneden beri siyaset kası ı ğa· 
lau içinde ve birçok felaket 
tufanlarile çarpışmış ve mil
ilet hakimiyetinin müdafii 
kalmış bir adam sıfatile bal· 
kımızı bu belediye intihabın-
da sandık başın davet edi
yoı um. Yarın ilk vazifemiı. 
budur .. !! Buyurunuz .. ! 

Şark Filezofu 
HİDAYET KEŞFi 

• -
Yeni bir gaz 
Başka memleketlerde Bii

tan adh ve bava gazına ben· 
zer bir madde vardır ki mut· 
fak işlerinde ve odaları 
ı!ıtmakta kullanılır ve pehol 
tasfiye edilmek suretıle elde 
edilir. 

En çok mek
, toplaşan millet 

hangisi? 
Elde mevcud istatistiklere 

göre dünyada posta mua
melatı en faal olan memle
ket lngilteredir.J lngilterede, 
adam başına senede 78mek
tub düşmektedir. 

!)onra sırasile Amerika 67, 
lsviçre 59, Almanya 55, Lük
semburg 34, Felemenk 31, 
Belçika 29, Fransa 26, ltal
y~ 20, Portekiz ~O mektub
la gelmektedir. 

;.s;;;;~ sebebi;;t;';;;i,, za-

çarptarak dizinden yaralan- bıtaca yakalanmıştır. ...................................................... 
Halkın Sesi hakkın sesidir 

- Baştarafı 1 incide -
Şe hrio imar ve tezyini için hazırlanmış birçok projeler var
dır, bunların ikmali için gene bu zevatı seçmek en uygun 
ve akıline bir bar~ket olur. Bizim gene sayın ulusumuza 

sahifelerimiz açıktır. Çünkü her vakıt ve ebedi olarak hıllun 
gazetesi kalacak, ulus ve yurda yarar umumi ve gayri şahıi 
işler görünce takdir edecek, aksi hareketler sezince de 
açıkça ortaya koymaktan çekin 'Diyeceğiz. Zira: 

ALKIN SESi HAKKI~ SESiDiR 
ae 

' 


