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SON DAKiK • • ........................ 

Çekosiovakyada umumi sel erber ·1an edildi! 
Paris, (Radyo) -- Berlinden alınan bir habere 2öre, Çt-kos ov k 

ilanını karar altına almıştır. 48 saaten beri Alma n b·ududunda Çeklerin yaptıkları J e

A 

umumı seferberlik 

raltı tahkimatı, bu kararın verileces!~ni göstermekte idi. 

Südet aileleri oldukl · rı yerlerden uzaklaştırılıyor 
Paris, (Radyo) -- Son dakikada alı ~n radyo haberle • e gÖr. Çekoslovakya erkioı 

harbiyesinin eösterdiği lüzum üzel'ine budu boyla .- ında bulunan bi çok Südet aileleri 
evlerinden kaldırılarak Çekos~ovakya'oın dahil şehi r le ti e ak edilmişlerdir. 

• ~~~~~~~~ıı.ı=sı~7B!!~mm:rSı::m:ızmza'3~~~~~~azz~~~~~ZGimr:=:ı~~~mli~omısı~~~!!D!B::ııllliBl_.mı.am ..... _.ım!I .............. . 

KısA vE AçıK ı Antakyada h '} na plikasınm :res i k""şadı Heyeti Vekile 
Çemberlayn'nın Seyahati " To landı 

Çemberlayn'oın alelacele tayyare ile Berline uçması bir \ 
çok mehafitlerde gizli, aşikar birçok tef sirfere yol açacak · 
hr. 8ugü11 aşikar ve aleni olan tefsirler logiliz Başvekilinin 
bu seyabatioia yalnız !Ulbu kurtarmak ve dünyayı yeni ve 
korkunç bir fdaketten uzaklaşhrmak içia yapılrn•ş iosatıi, 
ahli"i ve aliceoabane bir hareket olarak kabul ctmelı.tedir· 
ler. ihtimal yarın veya bugün kapah koridoclarda, dudak· 
lardan kulıklara fısıldanan söıler arasında bu teşebbüsün 
bir kork netisesi olarak yapılmış olduğu da iddia ol una
cakhr. 

Herkes ne derse desin, ten'1ı koridorlarda kulaklara ne: 
fı - sıld•nırsa fısıldansın, muhakkak olan birşey va n o da 
Çemberlaynın inııanh~• ve kendi memleketine karşı yıp 

... mağa m'cbur ~v~ borçlu olduğu vazifesini yapmış olma 
sıdır. 

lngiltere Başvekili memleket ve milletini herhangi bir 
harbe sürüklememek için eld t> n gelen heı şeyi yaphğıoı, 
büyük bir telaş ve tehalikJe Hitlerin ayağına koşmaktan 
çekinmediğini gösterdikten sonra bu mesahi herhangi bir 
sebeple istenilen netic eyi vermezse g,.rek bütün düaya ve 
gerek logiliz um ·ımi d~arı karıısında h·çbir mesuliyet al· 
tında ~ almıy:ı r. ıtğ'ıaı ispat etm i ştir. 

Eğer Berlin Londranıo bu samimi tevassüt ve müdahele· 
sini mahirane bir surette idare etmesini beceremezse cihan 

• 

Hatayh Türk izcileri istiklal Marşını Söylüyorlar 

Ac~ara, 15 (A .A) - He· 
yeti vekile dün saat 16 da 
81tşvekil Ce 'al Bayarın riya
seti alt oda toplanmış ve iç
tima geç vak ta kadar de· 
vam etmiştir . .... , .............. .. 

Seferberlik 
Yapmamış 

Kopenhag, 15 (Radyo) -
Danimarkaoın, seferberlik 
ilan elli ği hakkındaki haber· 
ler tamamen asılsızdır. 

Kudüste idam 
kararları 

Kudföı, 15 (Radyo) 
Harp divanı: bugüo birçok 
atapların muhakemesini so· 
na erdirmiş, bunların çoğu· 
ııu idama mahkum etmiştir. 
Bu hükfımler Fili .. tiode be· 

umumi efkarı karşısında suçlu görüneceğini söylemeğe bile 
liizüm yoldur. Son söz olarak bütün cihan matbuatının neş · 
riyat ve mütalealarına dil uydurarak biz de iddia eJiyo· 
ruz ki: ÇemberJayn yetmişlik bir ihtiyar olduğunu onutarak 

Antakya 15 ( J-lususi ) - çalınmıştır. Merasimde Tiir· messillerinin imzaladığı günü \j 

Türk Fransızl g!!nel kurmay kiye fevkalade komiseri An· bildir ir. yecan uyandmr.ışhr. 
anlaşmasının imza edildiği 

1 
takya baş konsolosu meclis ..:.::=:.:.:.:. ________ _:.._:;_:::------------""".,=--

büyük bir h eyecanla Londradan Berline uçuşu umumi tarih 
nazarında çok parl~k ve centülmence bir "jest,, olarak ka· 
bur ve telekki edHecektir. 

lise binasındaki salonun bu- ve hükfı net erkanı ve lisenin Ruz ve t 
varına asılan hatıra plaka- soıı sınıf talebe'i hazır bu· 
sının küşadı bugün saat luamuştur. PJakanın üstünde 

SIRRI SANLI 

Açık Mektubu 

(Ronsiman) a hitaben yazdığı 
bir mektupta : Eğer Çekos· 

.. • lovakya Cumburrersi 8. Be-

Roma, 15 ( Radyo·) _ -:; nes Pilepisti (Reyam) kabul 
Mussolininin:Popolo Dital- etmiyecek olursa HiUerin 

Yada Çekler ve Su det Al. Südet Almanlar1na u Arş 
~lan ·arasındol ki işleri ileri,, kumandasını vermekte 

~~a'!!!IJ~e~t m~eg...,~ e~-~!!!m!!'!!e'!!'!~!!!!"'u!'!'!r~"=~I L~o~r!!!""d~!!"!"h!!'!"'a ... k"!!"J_ı ~o-la_c_a~ğ'.!!.. ve bu b are· 

18TER GOL iSTER AGLA 

onda merasimle yapılmıştır. şu yazı ,.. okunmaktadır. 
Kordelayı albay Şükrü Ka- (Yurddaş 4 temmuz 1938 
natlı ve Kolunel Kole ayni t mbioi unutına zira bu tarih 
zamanda kaldırmışlar ve is· Hatay erginliğinin temi natı 
tiklal ve mersiye marşları olan Türkiye ve Fransa mü· 
-----------il!!!!!! ----------

Südet l'artisi Feshedildi 
~-~-~-~-••no••-----

Çekoslovakya İspanyanın akibetinc ı n'. tı~T ıyor .... 
Südet Almanları :kat 1ı h:'\d i ~e le rin ınes'u l ü 

Çeklerdir diyorlar 
Paris 16 - Südetler ihti· tebliğ neş rclw i ş ve banka· 

lal bayraklarmı çekerek Çek larda p . ia ları olanların, şim • 
hükumetin! isyan etmişler- dilik ancak yi rmi bin kuıun 
dir. Alakadarlar Çekoslo· alabileceklerini ilan eylemiştir. 
vakyanın ikinci bir l ı panya \ Prağ 15 (~ad!o)-Ç_ek~s: 
olmasından endişe ediliyor lovakya kabmesı, bugun ıkı 

Prag, 15 (Radyo) - Haİk defa Başvekil Milan Hodza -
mevduatını almak üıere ban- nın riyasetinde toplanmış ve 
k 8 Jara hücuma bışlamışhr. ( Haynlayn ) ıo beyannamesi 

Hükumet, geç vakit bir münasebetile, Südet parti !!i· 
-~~~ ~ ~ nin feshine karar vermiştir. 

keti ltalyanın da tasvip ede- Kabine, bu husustaki ka · 
ceğini,, bildirmektedir. rarnameyi imza için cumhur 

reısı (Edvar Benes) e geç 
vakit takdim eylemiştir. 

Böyle Şey mi Olurmuş ? ! 
Paris, 15 (Radyo) - Ha· 

vas Ajansı haber veriyor : 
Südetler partiı:fi, bugün 

Haş şehrinde bir tebliğ neş• 
retmiş ve Çekoslovakyada 
tevali eden kanlı hadiseler· 
den doğrudan doğruya Çek 

Hemen hemen her günkü gazetelerde sür'at bahsi ve rekoru görülmektedir. Yollu ln
hlhlıyor, mesafeler azaltıhyor, ~n uzak şehirler komşu evi haline getiriliyor. insanlar bu
~unlada kanaat etmiyorlar, daha faz1a çalışıyorlar, mevcud rekorları kırmağa uğraşıyorlar, 

lnubal olanları imkan dahiline sokuyorlar, işliyen kafalar ibdağ ve icadda iJui gidiyorlar. 
Qir laufhn da doktorluk alanında ve sağlık i~lerindc büyi\k adımlar atılıyor. Yeni yeni 

- Sonu 4 ilncü Sahifede-
hükumetinin mes'ul olduğunu 
ili 

•• 
Sulh Hakkında 

Nutuk 
Söyliyecek 
Vaşi .. gson, 15, (Radyo) -

Amerika cumhur reisi Ruz· 

velt, büQ"ün hariciye naıuı 

Kordel Hul ile maliye nazı· 

n Morgen Tavi kabul et· 
miş ve Avrupa vaziyeti et-

rafında uıun müddet konuı· 
ır uştur. 

Ruzvelt, _önümüzdeki Cu· 
roar tesi günü, Avrupa sulhu 

be ılmıda radyoda mühim bir 
söylev verecektir. 

Halkın Sesi hakkın sesidir 
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OLUYOR ? Halep - Amik ovasından kin edileceği mıntakalarda 
• ı Sıri , eye taşınan arnplaıın bunlara tahsis olunacak ara· ------1 miktarı Şam hükümeti tara-S ziyi tayin ve tesbit edec~k· 

Nevyorkta cür'etkara- fından tespit edilmiş, bun- tir. Araplar, Kürtdağı, Azıız 
öldürdüm, 

Franaenın bir şehrinde 

--x 
benide öldürünüz, asınız 

koluna teslim olmuştur. 

Ben 
Gülı 
mış, lı 
teah 11 

koıkuç ve tüyleri ürperten 
bir aile: facıası olmuştur: 

Katil mahkemede şu iti· 
raflarda bulunmuştur: Kızımı 
ben öldürdüm, hayatımdan 

nefret ttmekteyim, beni de 
öldürmenizi, idam etmenizi 
rica ederim. 

annesini çileden çıkarmış ve 
ondan sonra da bana gece 

uykusu haram olmuştur. Ne 
dedim ve ne yaptımsa ka· 
rım beni bir gün, bir saat 

rahat bırakmadı. Bu defaki 
kararım kızımı öldürdükten 

j ne bir hırsızlık ların Halep vilayeti dahilin· kazaları dahilinde maliye ve 

j Nevyorkun en kalabalık de iskan edilmeleri için Ha· hazine borçlarından dolayı 
t.bı 

Al:t,ni 
1- bi 
bkı 

B,kG 
borsJığı 
pamkm 
ne ıe 

39 yaşında olup kasaplık 
yapın Jan Reksu adında 
bir adam Mınutırda bulu· 

nan kızını görmeğe gider, 
kız babası il-: karşılaşır kar·I Hakimin, 
şilıımaz babası cebinden - Bu cinayeti neden İş· 
ruaelverini çekerek kızına ledin; 
atet etmeğe başlar ve altı Sualine Jan Reksas şu ce-
kurşunu da kızının üstüne vahı vermiştir: mes 

red( 
pam 
baki 

m boşaltıp kızı kanlar içinde - Evimde bu kızlar yü· 
sı ve cansız olarak yere serin· zünden rahat kalmamıştır. 

bir Zt 
f, 

lı a 

ce cinayet mahılinden uzak- Bu kız bir gün anasına be· 
latmıı ve doğrudan doğruy ı nim bir gece onun koynuna 
ilk rutladığı bir pulis kara· girmek istediğimi söyliyerek 

sonra karımı da ortadan kal
dırıp sonunda intihar etmek
ti, fakat kızımı kanlar için de 
gorunce cesaretim kırıldı, 
pişmanlık başladı. Onun için 

size rica ediyorum beni vic· 
dan azabından, vücut ve ruh 
ızdıra.bından kurtarmak için 
vakıt kaybetmeden idama 
mahküm ediniz .. 

Hv 1ı 

kası ü ri 
san t o 

~~~~~~~~~~-0000·~~~~~~~~~~-

çak!,, J 
lıyaıt' 
mışl ] 

Bitlerin Söylemedi2i Söz 
Kaldı mı? ••• 

"Zora,,~ guetesinden :' 
Dünün en büyük badisesit 

Hitlerin Nuremberg'de ver·d 
diği söylevdir, Bu söylevde 

P el mühim olan nokta soylenen 

Hitlerin nutkundan sonra 
Sü detler kongresi faaliyete 
geçecektir. Bu faalliyetin 
mahiyeti ne olabilir? Bu, 
Prag hükümetinin bu husus · 
taki fedakarlığına, südetlere 
verilecek idari istiklale bağ· 
lı bulunmaktadır. 

Hat ı . değil, henüz söylenmemiş 

mail < olanlardır. Hitler bu nutkun·D 
lanq J da Siidetlere temas etme:
tir. 1 

1 nıiıtir. Lider, her j-ıJbalde 
Südct kongresi, hiç şüp· 

hesiz, Almanyanın hattı ha· 
reketine göre faaliyet arze· 
decektir. 

1 < Pragda Südetlerin .müstakil 
1 1 idarelerine dair hazırlanmak

T i , ta olan kat'i projeyi bekfe::" 
___ Ell __ _ 
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Malümdur ki Südetleriu 
Lideri olan Henlayn'ı Südet· 
)erin tabi •tutulacakları müs · 
tıkbel rejim hak kında Prağ

ın kat 'i fikrini sormasını bil
dirmitti. Nuremb;rg işte bu 
cevabı beklemektedir ve 
Hitler bunun için henüz Sü -
det meselesine temas etme· 
miştir. 

Diğer taraftan Henlayn 
da Çekoslovakyadan döner 
dönmez Süeetler kogresinin 
toplanmasını emretmiştir. 

Bundan çıkan mana şudur: 

Fırıncılar 
Hancılar Sucular 

Okusun 

Belediye nizamnamesine 
uyğun nakliye arabaları 
Çivici hamam sakarya okulu 
karıısında No. 36 

Taze Sakız baklası, sebze 
çiçek, ağaç tohumları, yerli 

ve Avrupa cinslerini arayanlar 
hisar önünde Meram tohum 
ırağazasında bulur. 

---~ ~ ~mBI • 
lzmir Buca 

Kültür Lisesi 
Leyli - Nıbari kız erkek 

orta ve lise için talebe kayt 
edilmektedir. 

ilk okul için leyli talebe 
dahi alınır. 14-15 
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FAİK ŞİMŞEK C 

~*************:~***********~ J Elhamra T~~~;0 1 
~ idaresince Maili Kütüpane Sineması ~ 
tC BUGON Herkesin hoşuna gidecek Fransızca sözlü )t 

j Pari:;;··e:;~~~lım E 
tC Başrollerde : KLODETTE KOLBERT - MELVYOR ~ 

i
te DOUGLAS • ROBERT YOUNG ~ 

Mr. Moto ~ 
Esrarengiz Adan1 i = Başrollerde: PETER LORRE - VIRGINIA FIELD 

t( Düııyanın en büyük heyecan filmi 

Nahiye Mü
dürlüklerine 
Tayinler 

Kozak nahiyesi müdürlü· 
ğüne bay N•mık Sezgin Bar· 
baros nahiyesi müdürlüğilne 
sabık Kozak müdüıü bay 
Mahmut baş tuğ, Kızıl bağ· 
çe müdürü Siyasal bilgiler 
okulu mezunlarından bay En· 
ver Kandan tayin edilmiş· 
ferdir. 

Maiyet memurlarından bay 
Mecit Öngün Seferihisar kay 
makam vekaletine, Kars va
li muavinliğine de Seferihi · 
sar kaymakamı bay Şerif 
atanmışlardır. 

Cümlesine muvaffakiyet
ler dileriz. 

Bir Yaralama 
Ödemişin Meırutiyet ma

bıllesinde oturan F ıik ida • 
resindeki 60 sayılı kamyon 
Abdullabın makinesine çar
parak toför muavini Ham· 
zayı yaralamıştır. 

lzmir 
Lokantası 
Birinci kordondaki Süley · 

man lokantası namile maruf 
lokantayı bundan bir sene 
evvel ismini değiştirerek iz· 
mir lokantası tesmiye ettik. 
Bugün ayni lokanta lzmirin 
ideli kahve oamiyle anılan 
ve memu. in kooperatifinin 
tahliye ettiği binaya nakle· 
dilmiştir. Fiatler her keseye 
uygun olmakla beraber ferah 
lı lokantamız muhterem müş
terilerimize gece gündüz 
açıktır. 

Merhum Lokantacı 

Süleyman Katibi 
M. ÇAYLı\K 

1 

salli!l2iiiö:-:o;;;: _ E1!5:::'!!1_. 

Ata türkün 
Hatay zaferi 
Genç şairlerimizden lsma· 

il Özlerin bu adla çıkardığı 
kıtabı tavsiye ederiz. 

Yavuz ve Ege kitap evle 
rinde sa~ılır. 3 3 

FUAR Tiyatrosunda 

iSTANBUL BELEDiYESi 
ŞEHİR TİYATROSU 

BU AKŞAM 
Saat 21,30 da 

Çam Sakızı 
Komı.-di 3 Perde 
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semti bulunan Beşinci c•d· lep muhafızlığına emir veril· hükü-net namıDa tefviz edil· 
dede ka 'n büyük bir apar· miştır. Bu emir üzerine Ha· miş ve edilecek olan Türk· 

tımanın 11 inci katındaki. lep muhafızı Emir Mustafa lere ait araziye yerleştirile· 
Şahap, Maliye Müdürü Ha- cektir. büyük mücevherci mağazası· 

na üç haydud girmiştir. Bun
lardan birisi kapının onun· 
den gelip geçeni tetkik e· 

derken diğer ikisi elleridde 
tabancala ı ile içeri girip ma · 
ğezanın iki sahibi ve üç me· 

murunu ö ümle tehdid ede
rek kalın bir iple kendileri· 
ni bağlamalarını emretmiş· 

lerdir. Bu beş kisi sıkı sıkı 
ellerinden ve ayaklarından 

birbirlerine bağlandıktan son· 
ra mağazada yükte hafif pa· 

b~da ağır her ne varsa hep
si hırsızlar tarafından topla
nıp götürülmüştür. --
Alman yaya Gi-

recek yap
rak Tütünler 

Memleketimizd en ve "ya 
Bulgaristandan Almanya ya 
ithal olunacak yaprak tütün
ler için demiryollarında mü· 
h.m tenzilat yapılrnııtır. Is· 
torno yoluyla yapılan b.ı ten 
zilat Bulgar • Yugoslav hu
dut istasyonu olan Çaribrod 
tan Almau istasyonlarına mu· 
teberdir. --

Bir kaza 
Ödemişte Cumhuriyet ma

hallesinde oturan bayan Zeh· 
ra çard ık üstünde asmadan 
yaprak toplarken yere düş

müş ve ölmüşlür. 

Kadın 
Dövülür mü? 
Torbalıdan Mehmet, Süley· 

man, Hüseyin ve İbrahim 
bağ bekçisi olan bayan Ha
ııifeyi dövmüşler ve baka· 
rette bulunmuşlardır. Hanife 
gebe olduğundan çocuğunu 

düşürmüş ve suçlular yaka 
lanmıştır. 

........................... 
i DOKTOR i 
i Salih Sonad i 
ı Cild, Saç ve zührevi hasta- ı 
ı lıklar mütehassısı ı 

ı ikinci Beyler sokai< No. 81 ı 
ı Her gün öğleden sonra ı 
ı Telefon: 3315 ı .......................... 

1 Aşçıbaşı Marka 
Makarnalar 

Seliinik sergisinden birincilik 
madalyasını kazanmıştır ... 

san Cabbue ve Tapu Mü- Bu araplara lnakil ve is-
dürlerinden mürekkep bir kan masrafı olarak ayrıca 
heyet teşkil edilmi•tir, birer miktar da para tevzi 

Bu komisyon Arapların İs· edilmektedir. 
~~~~~~~~~~-··~~~~~.--~~~~-

Turis ik 
Faaliyet 
Hükumet Turizn1e 
Ço!~ Öoenı Veriyor 

Mtmleketimize seyyah cel· 
bi için hükümetirniz icabe· 
den tedbirleri armaktadır. 
Şimdfük lstanbul, Bursa ve 
lzmir vilayetluide icabeden 
tedbirleri alacaktır. 

Is tan bul belediyesi elli bin 
afiş bastıracaktı~. Bu afiş· 
ler her tarafa jgöndeıilecek
tir. Bundan öncede Avrupa· 
nın ve Ameıi\ıanın bir çok 
meşhur şebirlerine afişler 
gönderilmişsede bu seferki 
kadar ehemmiyetli olmamış· 
tır. Afişler muhtelif dillerin 
olacak ve on bini Arapça 
basılarak Suriye ye Mısıra 

gönderilecek kırk bini ltal· 
yanca, Almanca, Fransızca, 
ve lngilizcesolacak1ır, 

Hafıza kudreti 
lngiliz alimlerinin yaptık· 

ları tetkikata nazaran hafıza 
kuvvetinde en ileri gitmiş 
olan millet Hindlilerdir. Bu· 
nun delili şudur : 

Hindlilerin Sanskrit dili 
ile yazılmış olaa mukaddes 
kitaplarında muhtelif uzun· 
lukta tamam 20,0CO t yet 
vardır. Bu mukaddes kıtabı 

ezber olarıık bilen Hindlile-
rin sayısı on binlerle 
maktadır. 

sayıl· 

İngilterede 
Çinv.ene
lerin Marifeti 

Londrada çiogenelerin i
dare ettiği seyyar bir pana
yır arabasında orgu havası· 

na ayak uydurarak dans e· 
den biı maymunla iki yaş· 
larında bir çocuğun lbal ve 
tavrı polis müfettişlerinden 
birinin nazarı dikkatını çek · 
miş arabaya sıçrayan müfet · 
tiş hayvanla çocuğun bir M. 
yirmi santim uzunluğunda 1 
zincire bağlı oldukları nı hay· 
retle görmüştür. Çingeneler 
tabii tevkif edilmişlerdir. --
Dr. Demir Ali 

KAMÇ!O\:ıiLU 
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Kırmızı 
•• 
Uniforma 

Bütün dünya ordularıııda 
haki, yahud zeytuni renk ü· 
niforma kabul edildiği halde 
logilterenin 11 inci süvari 
alayının üniforması kırmızı 
renktedir. Alay zabitleri de 
başlarında kasket Aeya bere 
yerine tüylü kalpak taşırlar. 
Bu kalpakların ön tarafların· 
da bir tuğ vardır, yan taraf· 
larında da tepeden inen sır· 

malı bir kumaş parçası sar· 
kar. 

Saatin Mucidi 
Zaman ölçü,üaü ı lk dafa 

olarak Arablar icad etmiı · 
!erdir, fakat bu zaman ölçü
sünü ilk defa olarak ıimdi 
kullanmakta olduğumuz sa· 
atlere müşabih bir hale ge· 
tiren Peter Henlein isminde, 
1480 tarihinde Nürnberg 
şehrinde doğmuş bir Alman· 
dır. Bu zatın saate devir 
kuvvetini vermek için icad 
ettiği usul, bugün da 'ı.i kul· 
lınılmakta olan usuldür. 

Sis ve bulut 
Bazı sisi ve bulutu yekdi· 

ğeıinden ayrı ayrı şeyler sa
nırlar. Hakikatte her ikisi 
de birdir. Her ikisi de su 
buharından tetekkül ederler, 
birisi yüksek tabakalara çı· 

kar, ekseriya bembeyaz gö· 
rünür, adına bulut deriz. 
Öteki ise yükselemez, denize 
veya toprağa yap şık kalır, 
kirli hir renk gösterir, ona 
sis ismini veririz. -·---
Muafiyelerde~ 
i.,tifctde edecek 
nıüessestlt::r 
Ankara ( Hususi ) - lk

tısat vekaletince iktisadi fay
daları kabul edilerek mu•y· 
yen muafiyetlerden istifade 
etmeleri kararlaşan sınai mü· 
esseseler şunlardır: 

Taban helva, çırçır, elek· 
tirik, makarna, kimyevi ve 
tıbbi müstebzarat fabrikaları 
ile matbaalar. 

S. Ferid 
ECZACIBAŞI 

Kuvvet Şurubu 

Sıhhat 
Zindelik 
Gençlik 

Bahşeder 

Merkez depo: 
Şifa Eczanesi 

' 

••• ,,. l 

Pamu) 
Eski bir masal biı 

muk isminde iyi bir k~ 
kaplan isminde fena b 
pekle dost olduğundaı 
nasıl belaya girdiğini 
tıyor. 

Pamuk bir gün yol 
derken acele gi<ien ka 
tesadüf etti. 

Pamuk, bu büyük k 
evvelden görmediği 
ukadaşla seyahat etm 
olacak zannetti ve ka 
beraber seyahat olmeğ 
lif etti. Kaplan ters v 
ğacı bir köpekti, fak 
esnada pek tersliği üze 
değildi ve o da me 
olacağını söyledi . 

Biraz gittikten bir 
geldiler. Heyhat ! b~ 

Taş atınca 
ler 

Heı yerde ve her 
doğru olan bazı haki~ 
vardır. Bunlardan bir il 
hatırlusak, bu sualin 
hını buluruz. Yukarıd 
dik ki, hazan rüzgar olu 
ğı halde denizde dalga 
bilir. 

Bu dalga uzakta esem 
rüzgiıııı yaptığı dalga 
yayılmuından hasıl olı 
tur. 

işte bir suya taş attı 
zaman da ayni şey olur. 
şın düştüğü yerde uf,~ 
dalgacık bau1 olur. Bu 
ga suyun üzerinde ya 

Çünkü birş •y hareket h 
de değilse, bir taraftan 
rekete getirilmedikçe 
durur. 

Birşey harekete getir 

aııs--·-~ 
Güzel Gözl 
Müsabakas 

IKopon 1No1 



....... ,,. 16 ETLÜ 

COCUK S 
Pamuk ile kaplan: 

Eski bir masal bize pa
muk isminde iyi bir köpeğin 
kaplan isminde fena bir kö· 
pekle dost olduğundan başı 
nasıl belaya girdiğini anla· 
tıyor . 

Pamuk bir gün yolda gi
derken acele gitien kaplana 

tesadüf etti. 
Pamuk, bu büyük köpeği 

evvelden görmediği halde 
arkadaşla seyahat etmek iyi 
olacak zannetti ve kaplana 
beraber seyahat otmeği tek-

lif etti. Kaplan ters ve kav
ğacı bir köpekti, fakat o 
esnada pek tersliği üzer inde 
değitdi ve o da memnun 
olacağını söyledi. 

Biraz gittikten bir köye 
gefdiler. Heyhat ! burada 

büyük b öp eğin tersliği baş 
gösterdi. 
Kavğa etmeden sokaktan 

geçmeğe razı olmıyor, her 
tesadüf ettiği köpeğe saldı · 

nyordu. 

Bu, köylüleri çok kızdır
dı. 

Ellerinde sopa ve taşl a 
sokağa fırladılar köp eği can 
acısından havlatıncaya ka · 
dar dövdüler. 

Zavallı pamuk ne oldu? 
av köpeklerine sataşmamışh 
fakat halk onu bilmiyordu. 
Fena arkadaşla beraber gör· 
düler ve şüphes•z; onu da 
dostu gibi fena zannettiler, 
pek çok dövdüler ve zavallı 
köpekceğiz güç halle kaçıp 
canını kurtarabildi. 

Taş atınca suda 
ler hasıl 

• • 
nıçın ~çizgi-

olur? 
Her yerde ve her val:nt 

doğru olan bazı hakikatlar 
vardır. Bunlardan bir ikisini 
hatırlarsak, bu sualin ceva 
bını buluruz. Yukarıda de· 
dik ki, bazao rüzgar olmadı
ğı halde denizde dalga ola
bilir. 

Bu dalga uzakta esen bir 
rüzgann yaptığı dalgaların 
yayılmasından basıl olmuş· 

tur. 

işte bir suya ta ş attığınız 

zaman da ayni şey olur. Ta· 

şın düştüğü yerde uf.,. k bir 
dalgacık haB, olur. Bu dal
ga suyun üzerinde yayılır. 

Çünkü birş " y hareket halin
de değilse , bir taraftan ha
rekete getirilmedikçe öyle 
durur. 

Birşey harekete getirildi · 

Güzel Gözler 
Müsabakası 

IKopon 1 No ~ 

ği zaman onu durduran bir 
yere rast gelinceye kadar 
bu hareket devam eder. Ay· 
ni söıü, taşın vücude getir· 
diği dalgalar için de söyli
yebiliriz. 

Suya bir taş atınca, sakin 
ve hareketsiz duran sathın

c'a bir hareket olur ve bu 
hareket harice doğu devam 
eder. 

Bu hareketi durduran şey 
dalganın ilet le dikçe su sat
hına sürtünmesi, ve bu su· 
retle heri hareketinde kuv
vetinden biraz kaybetmesi· 
dir. 

Nihayet o hale geJir ki 
dalga SÖDeJ. 

••••••••n111n•• .. •••• 

Canlı 
Baremetrolar 
Yağmur yağacak mı, yağ

mıyacakmı bunu nasıl anlar
sınız? havanın yağmurlu o
lup olmadığnı anlamak için 
fenni bir çok usuller vardır. 
Bunlardan başka yağmurun 
yağacağını anlamak için şun
lara dikkat ediniz: 

1 - Eğer kuşlar acı acı 
haykırarak uçuşurlarsa. 

2 - Kazlar kanat çırpa
rak cıyaklarlarsa. 

3 - Kırlangıçlar toprağa 
yakın ve çok alçaktan uçar
larsa. 

4 Arılar meydandan kay
bolurlarsa. 

5 - Örüm et kler ağların
dan çıkarlarsa. 

6 Koyunlar tosl şır 

larsa : 
Ha va yağmurlu geçecek 

' demektir. 
lilliiZliill-~m--E:m 

Peşin ve 
Taksit ile 

En şık, ve en ucuz elbise
lerinizi &Kavaflar çarşısında 

(35) No da 

'TERZİ 

Kazım 
Şaogüder'e 

yapbnoıı. 

Birinci Smıf Muhıhu111 

Yavrularımıza öğüt Ankara Kales 
-Hamit Koşa'ya-

idman s ağlı ğın a o as ı d ı r . Buna çok ö a ~m vedo; z. 

Ankara burgazından 
Bakıyorum dört yana 
Gecenin ayazından 
Ürperdim yana yana. 

·ı a .. karşıda duruyor, 
Atatürk'üo durağı 
Kalbım hızla vuruyor, 
Geriliyor her bağı. 

lşı \s lar başı ın baş~ 
Koca ş e hri k uş tm1ş. 

Dayandım da bir taşa 
D inledim, herşey yatmiş. 

Kayalıb t ı ku ulmuş 
Bir kartal yuvasıdır, 
Tarihlere vu ıulmuş 
Yiğitlik damgasıdır. 

Çalışmak büyük meziyettir Gök yüzüne yükselen,! 
H e:: y Ankara kalesi 
D~rinden kopup gelen 
Bu s~~ le ; tarih sesi.~ 

• • ; Yıllara çağdaş olan 
Bu kalede neler var? 
İçime hızla dolan, 
Rüzgar bana fısıldar : 

"Yosma Hitit kızlar1, 
Bu yaylada coştular, 
Doğunca yıldızları, 
fiden ile koştular. 

Roma'oın Kayserleri, 
"Ansir,, i donattılar. 
Selçuk, Timur erleri 
Burada at oynattılar. 

Ressamhk güzel san'atlardandır. Yalnız bu meziyet bir dereceye kadar fıtrıdır . Bununla 
beraber çalışanlar herşeye muveff ak olurlar. 

Geçti nice kervanlar, 
Bu kalenin önüoden 
Köpürdü şadarvanlar .ı 
Kervanların ybnüaden.,, 

Zavallı Geyi.k 
Hiç unutmam dört arka- ı 

daş bir pazar günü ava git
miştik. O gün bende ava 

gitmeği çok sevdiğim halde 
neş'e yerine berıde hüzün 
vardı ... 

Arkadaşlarımdan ayrılmış, 

bir dere kenarında oturarak 
av bekliyordum .. Biraz otur-

dum ve düşünüyordum . Bir
den dereden su içen bir ge
yik gördüm, ve hıç sesimi 
çıkartmadan nişanladım hay· 
vanı başından vurdum zaval
h geyik hemen derenin içine 
yıkılıverdi. Koşup tutayım 

derden karşıdan adi köpek 
lbüyüklüğünde bir yavru ge· 

yik suda gidena bakarak ar· 
kasından koşarak öyle acık
h öyle hazin hazin meliyor
duki, ona beka kaldım. Kal
bimin burkulduğunu h isse· 
diyorduın aklımda ne vur· 

duğum g yik kaldı ne bir 
şey .. Yaptığım cinayetin te · 
sirile, acısıle ağlamağa b-.. ş 

ladım . Ağladım ağladım . 

Ne zaman bu vakayı ha· 
tırlasam is ter ist • mez gözle
rimde:ı yaşlar boşaa ır .. K en · 
dimi bi insaf o ır i., a. lil gibi 
göı ürüm. Ve bu saatlar ha
yatım1n er fe ci saı fü .. mı teş 

kil eder. 
Hıkayeci 

.. _... " '. ~-~· ··-· ----

C}!dİnizi bozmay acak en 
güzel tıraş bıç a 9~ ı : IJIOf)n-

LtJ XIJS 
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ME RAHL ILARl NIN HEPSİN İ 
E>IR HE RE 

t>' ı t MNUN 

~LH. L ANI Nil ! .. 
()(POSU 

ETTİ .. 

~emeraltı Horokol ' kaq ı s ın do 

Nll80 MAZHAR 

Süveyş Kanalı 
ltalyan • Habeş savaşın

dan sonra ismi sık sık işiti

len Süveyş k:oalını açmak 
Isa doğmadan 660 sene ev
vel düşünülmüştü Ve bu işe 
başlanmıştı . On altıncı asır· 

da N enedikliler devam etti · 
ler. N ihayet 1856 da Mü
hendis Ferdi nan dö Lemps 
Hidive bir plan verdi ve ka
dal bu pilaaa göre açıldı . 
1869 dan sonra gemiler bu 
kanaldan geçmeğe baş) adı

lar. 

Karşımda canlanıyor, 

Geçmişlerin izleri 
Alan dumar.lanıyor, 
Kan sauyor izleri. 

Bağrındaki yaralar, 
Tarihlere tanıktır, 
Seni yıllar yaralar 
Sana göelüm yanıktır. 

Ankara'oın burgazı, 
Varlığını durma ani 
Benden sana bu yazı 
Belki kalır armağau ! 

Hikmet Turhın Dağlıoğlu 

AR TI 
Kumaş Boyaları 

Pamuklu, Yünlü, ipekli, Ke 
tenli, Sun'i ipek ve her cins 
karışık kumaşları kolayhkla 
boyar. 

Solmaz ve iç çamaşırları 

boyarnaz. 

15 Kuruşla 

4002ram 
ağırlığında her kumaşın em· 
niyetle rengini değiştirebilir
siniz. 

Toptancılara mühim iskonto 
yapıhr. 

9 Eyliil Baharat Dekosu. 
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Say)avlarımız 
halkımızla 

temasta 
i Değerli saylivlarımııdan 
i bay•n Benal Nevzat ve bay 
ı Kimil ve bay Sadettin dün 

GMenemen ve Foça kazaları· 
ğ•aa giderek mfintehiplerile 
m konuımuşlar ve halkın istek-

111 

Si 

Z• 

f 

lerini öğrenmişlerdir. Yarın
da Ödemiş, Tire, Bayındır 
ve TorbaJıya gideceklerdir. 

Bay Cavit 
•• 
On ver 

D 
t Bir aydır izinli bulunan 

1 
vali muavinimiz bay Cavit 

0 
Ônver dün vazifesine baş-
Jamııtır. 

1rerfi ve Tayin 
l lı dairHİ dördüncü lzmir 
bölgesinde 120 lira aylıklı 
B. Enis Doğan, Elazık böl -
geainde 150 Jira aylakla baş· 

1 i memurluğuna terfi ettirilmiş, 
: yerine adliye meslek mekte • 
ı bi mezunlarından B Refet 
Samim Ôzgürel tayin olun· 
muştur. 

Başından 
Yaraladılar 

lnönü caddesinde Ahmed 
oğlu Kazım ve Ali, Mehmed 
oğlu Mustafayı dnkkina gir
mek meselesinden döverek 
batından hafif surette yara· 
Jamıılardır. 

Bacağından 
Yaraladı 

Çukurçeşme mevkiinde 
Ha1an oğlu bakkal Mustafa, 
bir alacak meselesinden Hay
dar oğlu Aliyi çakı ile sol 
bacağından hafif surette ya
raladığından zabıtac• ya
kalanmıştır. 

Kızılayın Balo-
1 su Ve Neıriyatı 

Bu Y•I 20 Eylul günü Fu · 
arın kızılay günü olarak ka
bulu edilmiştir. O gün Fuar 
radyoıunda kızıJay neşriyat 
yapacaktır. O gece Fuar 
gazinosunda bir gardeo parti 
verilecektir. 

itfaiyemizin 
Fedakarlığı 
Dün gece saat yirmiyi beş 

geçe kuyumcular çarşısında 
Ege ayakkabıcılar koopera· 
tifine aid 14 sayılı depodan 
at~ı çıkmış ve hemen alev
ler etrafı sarmış ve esasen 
ıık bulunan kuyumcular çar -
ıısını tehdide başlamışsa da 
hemen vaktinde yetişen kah
raman ve çok becerikli itfa
iyemizin tedbir lerile Büyümek 

11 istidadında bulunan ateı bo· 
e ğulmuş ve etrafına bir zarar 
11 yapına dan olduğu yerde sön· 

dürülmüştür. Ötedenberi itfa· 
iyemizin gösterdiği gayret 
malümdur, bu münasebetle 
tekrar kumandanlarını ve 
efradı candan takdir ve teb· 

ZENGiN OLMAK 

( Ralllm SHI ) 

Karadeniz coştu 
yağmur 've fırtınalar 

limanlara iltica etti 
İstanbulda şiddetli 

oldu vapurlar 
lstanbul 16 (Hu,usi) - Üç gündenberi devam eden yağmurlar şehrimizin muhtelif yer· 

lerinde birçok zararlar yapmıştır fırtınanın şiddetinden seyrisefer saatlarca durmuştur. Baıı 
evlerin tavanları uçmuş ve çökmüştür. Yağmur ve fırtına İzmit ve civarıodada zararlar 
yapmış ve kAğıt fabrikası su altında kalmıştır. 

Istanbul 16 (Hususi) - Karadenizde fırtına bütün şiddetile devam etmektedir. Vapurlar 
boğaza ve limanlara iltica etmişlerdir. E,kişehir ve Yozgat bavalisine de çok yağmurlar 
yağmış yıldırımlardan üç kişi ölmüştür. 

lneiltere Maliye Nazırını Kral Kabul tti 
Londra 16 (Radyo) - lngiltere maliye nazı Sir Con Simon dün kral tarafından kabul 

edilmiş ve krala vaziyet umumiye hakkında izahat vermiştir . 

16 EYLÜL 

G& 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR ________ .... _______ _ 
Bir cevap 

Sayın okuyucularımızdan K. 1. ve H. T. imıalarile r<>a· 
derilen mektuba cevap: 

Şimdiye kadar müHyede bedesteni arka sokağı bitpnara 
esnafının üç beş defa dileklerini yazdık. Oradaki taliş fab· 
rikası hakkında da dikkat nazar( çektik. Sizler de bu yur· 
duo haklarda müsavi o1an vatandaşlansın1zdır. Zengin, fakir, 
küçük, büyük Türk cumhuriyeti kanunları önünde hukuken 
hepsi birdir. Alakadar makamlara baş vurunuz ve hakkınızı 
arayınız, biz vatandaşlara bir yardım olsun diye umumi iı· 
lerdea sez açıyoruz ve büyüklerimizden temennilerde bulu
nuyoruz, dikkat naıanna ahnırsa umumun menfaatı namına 
olduğu için derin bir zevk duyuyoruz. Elimizde bundan 
başka bir kuvvet yoktur. Cumhuriyet hükumetimiz adildir, 
kanunları da • meydandadır. Büyük küçük berkesin hakkı 
gözetilir, her halde kanuni yollardan ' hakkınızı aramakta 
se ı be~tsiniz . 

LKIN SESi HAKKI~ SESiDiR 

ÇemberlaY;;~H-it __ l_e_r_g--o··-r-üş· ::~;;:;~;:~ 
l ' k h • t•d• kazanıyor 

Kermes 
Eğlenceleri 
22 Eylül perşembe günü 

Selçukta başhyacak Kermes 
şenliklerine lzmirden birçok 
ıevat davet edilmiştir. Ku · me erı ço e emmıyet l ır .. !:~: im::1·p~t:.~~~n m::~ 
şadası Kermes eğfeoceleri 
çok parlak olacak üç 3 gün 

Berlin 16 (Radyo) - Gö- ÇEMBERLA YN GIDMEZDEN 
rüşmelere bugün de devam ı EVVEL NELER SÖYLEDi? 
edilmeğe başlanm• şhr. 

lngiliz Başvekili öğleyin 

Hitlerle beraber yemeği ye
dikten sonra saat onbeşte 
tayyare ile Londraya döne· 
cektir. 

Berlin 16 (Radyo)- Çem
berlayio doğruca HitJerin 
oturduğu Ober Salburge git· 
miştir. 

Nevil Çemberlayn bizzat 
Hitler tarafmdan karşılan· 

mıştır. Biraz istirahatten 
sonra Çemberlayn Hitlerle 
görilşmeğeJ başlamıştır. Gö
rüıımeler akşam saat 20 ye 
kadar devam etmiştir. 

Münib, 15 (Radyo) - in· 
giltere başvekili Nevil Çem· 
berlayn ile refak.?.tindeki ze· 
vah hamil olan hususi tay· 
yare, saat 12, 35 de buraya 
gelmiştir. 

İngiliz başvekili Almanya 
hariciye nazm Von Riben
trop, Almanyanın Loodra 
s~firi Von Diksen ve lngil· 
terenin Berlin sefiri Nevil 
Hinderson tarafından karşı· 
lanmıştır. 

Loadra, 15 (Radyo) -
Nevil Çemberlayn, yarın Mü
nibteo buraya gelecek, avam 
ve lo. dlar kamarasını fev · 

Londra, 15 (A.A) - lngi
liz başvekili B 5Çembe lay:1 
69 yaşındadar ve ilk defa 
tayyareye biaecektir. Tayya
reye binmeden bir kaç da
kika evvel şu beyanatta bu· 
lunmuştur : 

Alman başvekili ile görü~· 
meğe gidiyo um. Çünkü va· 
ziyet bana kendisiyle yapa
çağım •şahsi görü9melerin 

Maliyede 
Tayinler 

Istanbul, 15 (Hususi) 
Maliye vekaleti müsteşarlığı
na büdce kontrol umum mü
dürü 8. Cemal, onun yerine 
maliye tetkik bürosundan B. 
Hulusi; maliye tetkik büro· 

su reisliğine maliye müste
şar muavini B. E,ad, tapu 
ve kadastro umum müdürlü· 
ğüne deft'>!rdar B. Kazım; 
İstanbul defterdarlığına ma· 
liye vekaleti tahsilat müdü
rü B. Şevket tayin edilmiş· 
lerdir. 

İlk Pamuk 
Mahsulü 

kalade toplantıya davet ede- Bayındırda yetişen üç bal-
cek ve Hitlerle yaptığı mü· ya yeni mahsul birinci nevi 

faydalı neticeler verebilece
ği vaziyetlerden görüoüyor. 
Benim siyasetim daima sul
hu temin için gayret sarfet· 

mek ·olmuştur. Führerin be
nim bu baptaki teklifımi ka · 
bul etmesi ziyaretimin rneti
cesiz kalmıyacağını ümit hu
susunda teşçi etmektedir. 

Alman maslahatgüzarı B. 
Kord başvekili alicenabane 
teşübbüsünden dolıyı tebrik 
dm iştir. 

ı Polonyada 
Manevralar 
Başladı 

Varşova, 15 (Radyo) -
Polonya ordusu, büyük son 
bahar manevralanna başla· 
mak üzeredir. 

Edirnenin 
Kurtuluş 
Bayramı 
Dün Edirnemiz de kurtu

luş bayramı kutJulanmış ve 
bütün Türkiyemizin her ta
rafında da bu bayram günü 
teı 'id edilmiştir. 

•• 
Evinde Olü 

Bulundu 
likat hakkında Fransayı da pamuk dün borsada sablmış· Kauntinada Halil Rifat 
h.ab~ıdar ettikten sonra, ge· tır. Bu pamuklar komisyoncu paşa caddesinde Hadi bey 
ı~cek hafta tekrar Münibe B. Mehmet Dedeağaç'm ta· sokağında oturan Denizlili 
giderek Hitlerle başfadığı rafından satılmış ve Jiro makinist Rifat evinde ölü 
müzakerelere devam edecek- ticarethanesi tarafından aha· bulunmuştur. Zabıtaca tah-
tir. mıştır. kikal yapılıyor. 

.................... 0 ................ ,, ........................................... . 

İster Gül İster Ağla 
- Battarafı 1 inci Sabıfede -

birçok bastahklara çareler bulunuyor, yalnız birşeye muvaffak olamıyor : Karı koca kav· 
ğasına. 

Karşı kuşıya oturup birbirlerile derinden derine konuşan karı ve koca !Özü buraya 
kadar getirince durdular. Sayi dediler : 

içtimaiyat profesöı leri ve doktorları buna neden bir çare bulamıyorlar. 
Salonun bir köşesinde uyuklamakta olan ihtiyar anne gözlerini gelinine dikerek şu 

cevabı verdi : 
- Bu derde çare bulunmaz, çünkü ezelde ruhlar yaratılırken karı koca kavğuını evli · 

lik kitabının başına yazmıştır. Öoce bal kaymak, ~onra ekşi turşu, en sonunda da zehir 
zeaberek. işte kara koca hayatının kitabı böyle başlar, böyle biter. 

Sen de ey okuyucum şu kocakaranın bu garip mantığına : 

iSTER GULISTER AGLA 

cud bulunan şimdiki şehir 
gazinosu yerinde_lzmire ge· 
Jecek seyyahlar için gayet 
koıı ' o•l J ve beş katlı büyük 
bir otel yapılması düşünül· 

mektedir. Bu otelin iki ga· 
zinosu bulunacak biri bah · 
çede, öteki de tar asada ola· 
caktır. Otelin 80 odasında 
sıcak:ve soğuk su tertibatı 
ve banyosu: bulunacaktır. 

Yapılacak bu büyük otel 
Avrupa otellerinden . farklı 
olmıyacakhr. Muvaffakiyetler 
ve büsü neticelnr temenni 
ederiz. 

- • o •ııı--

Belediye 
Her tarafa otobüs 

işletecek 
Belediyemız şehrin her ta· 

rafına otobüs işletmeğe ka· 
rar vermiştir. Şehrin yukarı 
mahalleleı ini de imara başla
yacaktır. Yukarı •mahallelere, 
Kemere de otobüs işletecek· 
tir, bu münasebetle yeniden 
20 otobüs daha ısmarlan· 
mıştır. Her; srmtte işliyecek 

olan otobüslerin rengi ayrı 
olacaktır. 

Gelenler, Gi
denl~r 

lktisad Vekaleti ispc!kter· 
lerioden Bay Rıfk•, lzmire 
gelmiştir. 

Isparta saylavı B. Kem .. l 
Aokaraya, B. Şevki Uludağ 
Pireye gitmişlerdir. 

Fuarı gezmek: üzere' Irak· 
tan gelen ~B. Nuri Elömeri 
ve B. Nezir Elömeri Bağda
da gitmişler d ir. 

Bay 'falat 
Kı1.ılçullu köy öğretmen 

okulu öğretmenlerinden bay 
Talat ayni okul nıüdür mu· 
uinliği vekaletine atanmış· 

tır. 

Diyarı bakır 
Zıraat Müdürü 

Şehrimizdeki Zıraat kuru· 
munu tetkik etmek üzere 
Dıyanbakır zıraa müdürü 
B Halil Bardakcı şebrimıze 
gelmiştir. 

üç gece bu müstesna Akde· 
oiz incisi olan memleket şen-
lenecektir. Kermes komitesi 
Kuşadasındaki ba11rlıklarını 

bitirmek üzeredir. Dün lz· 
mirden futaJar göoderilmiı-

tir. Kuşadası kulüou parlak 
deniz eğlenceleri tertip et-
mekted r. Yilzme mlhaba
kalar1, yelken yarışlara ve 
halk oyunlarının büyük bir 
alaka uyandıracağı şüphe
sizdir. 

Koşunun 
•• 
Uçüocü 
Haftası 

Sonbahar at koıularının 
üçüncü haftası iki ilkteşrine 
rastladığından :ve o gün de 
belediye seçimi olacağından 
koşu yapılmaması ve bu ko 
şunun ilkbahar koşulıuına 

ilavesi düşünülüyor. 

Milyoner 
Olursan iş 
Bulmazsın 

Londrada bir f..cia oldu 
bir milyooe rin oğlu yüregine 
İaerck ö.Jü. 

S bep? 
lugılaz milyoner lerind~n 

birinin oğlu Leli Vilyım genç 
bir kıza aşık oluyor evlen
mek istiyor. Kız diyor ki: 

- . Sen milyonersin iyi a li 
fakat işin yok. Benimle ev· 
lenmek istiyorsan evveli ken· 
dine bir iş bul. 

Çocuk kendiıine iş arıyor 
her tarafa~ _baş vuruyor bir 
iş bulamıyor. 

Kız da işsız milyooere 
varmıyor .. 

Leli Vilyamın yüreğine ini· 
yor ölüyor. 

Zayi 
23 3 937 Senesinde lzmir 

erkek lisesinden •lmış oldu
ğum 300 numaralı tasdikna· 
mem ile nüfus teskeremi za
yi ettim yenisini alacağ•m
daa eskisinin hükmü yoktur. 

Kemer caddesinde büriyet 
sokağında 16 numarad• 
Seydi Veli oğlu Enver 

en Alınız Çorakkapu polis merkeıi karş11n No 354 
H. Tahsin Önder Tf. 3497 


