
t UNCU YIL No. 8514 

Perıembe 

lahll:t, Nept,.t Amiri n 
·B•tmahurlrf 
SıRRI SANLI 

fdarebane: fr 'linl• Birini 
Beyler Soka~ 

(Halk• S..ı) MaUn"""'• 
S.ıılmıtbr 

22 EYLÜL 938 

TELEFON 3503 

PfA Ti ( 100 ) Para 
A6M• HJ.liı Sen elifi (7) lira 
--.------'---~~~~-.. ,_::_~~--~~~~~~~--===::::::::::::::::::=::::=:=::::::::::::::::::::=================-~~~----~~~~~~~~--~~----~~-----ı G~1·• JaD ıeıt ....... 

Uçyüz bin Alman süngüsü .Çek hududunda 

TOP PATLABAK UZERE 
Orta avrupada harb başlars; dünya l ·ana boğulaca 

KISA VE AÇIK 

Parçalanması İstenen 
Memleket! 

Bay Çemberlayn'ıa Berline uçarak gidişini takdir eden 
mlteaddid milletlere mensup pek çok gazeteler, bugün de 
lagiliz Bııvekilinio, Hitlerio i!tedilderini kabulden başka 
bir'fey yapmadığını, yapamadığını yazıyorlar. 

Çekoslo·vakyada ihtilal başladı. Hoclza istifa etti. Çekler 1884 
den 1916 ya kadar 32 te~"ellüdü silah altına aldılar. Macaı; ve 
Polonyalılar Çek hükumetine birer nota vererek arazi istedi 
Pras!da p 1ra borsasile bazı şirket ve mağazalar k_!panl ~ı 

P.I j \ ~ 
Hiç şüphe yoktur ki Çemberlayn sulhu kurtarmak, mese 

lenin top tüfekle halledilmemesine çare burmak için elden 
geleni yapmııtır. Fakat gerek lngiltere ve gerek Fransa 
aalamışlardır ki tedavi etmek, hayahaı kurtarmak istedik
leri hHtaaın yalnız bir bastahğı, ameliyata muhtaç yalnız 
bir uzvu, bülisa derdi bir dertten ibaret değildir. 
Oıt .ya Lehler, Macarlar ve diğ~r ekalliyetler ı.yoi mak · 

•adla ahldıktaa ıonra doktorlar da hangi derdo derman ve 
haagi yar•ya mer'ıem bulmak laz•m · geleceği hususunda 
ı•11r1p kalmıılardar. 

Odada parçalanmak iıteıe:. bir memleket ve bu arzu 
bariçcle olduğu kadar da dahilde de göstuildikten sonra 
Loadra ile Pariı buna nasıl bir çare bula~ili;ler ! Iogiliz ve 
franıız tlip'omatlan bütün dünyayı tehdid altında baraka
calr bir A•rupa harbıaıa önüne geçebiJirlerse ne mutlu 
oalara ..• 

SIRRI SANLI 

8onne ile Çek· Macar nazırları 
elçi,i görüştü 1 Mitlerle gö

• ' 

BONNE 
- Paris- 22 (Radyo)=fransa 
Hariciye nazarı Boaaeyi düo 
reç vakıt Çekoslovakya el· 

rüştüler 

çiıini ziyaret etmiş ve gö· 
rüşmeler üç saat devam et· 
miştir. Bonne bilahara Fran· 
sız cumburreisi tarafından 
kabul edilmiştir. 

iSTER GUL iSTER AGLA 

Paris 22 (Radyo) - Çek 
hükümeti umumi seferberlik } 
ilan etmiş ve 1913 ili 1888 
tevel ütlüleri silah altına ça
ğırmıştır. 

Bundan başka Alman gö
nüllü klt 'aları teşkil edilmiş 

ve Alman, Polonya ve Macar 
hudutlarına sevkedilıneğe 

başlanmıştır. 

Paris 22 (Radyo)- Pıag

dan bildiriliyor: 
Hodzanın istifası katileş

miştir. 

Yüzbinlerce balkın: iştira· 

kile büyük bir miting şimdi 

başlamıştır. 

Nümayişçiler " hükfımet 
bizi sattı yer ve hudutları

mızı erkek, kadın ve çocuk
laramızla koruyacağız ve top· 
raklarımnda kanımızı döke
rek öleceğiz ,, diye bağır
maktadırlar. 

Prağ, 22 (Radyo) - Çe
koslovakya hükumeti, Lon· 
dra kararına ancak dÜn ce· 
vap verebilmiştir. 

Bu ootada Südetlerden 
başka diğer azlıklar da me· 
telibata kalkışırlarsa Çekos
lovakyanın derhal muahede· 
lerin tatbikini istiyeceği bil· 
dirilmektedir. 

Londra 22 (Radyo)- Altı 
Alman : kolordusu Çekoslo· 
vak hududunda toplanmış· 

tır. Bu haber Fransa ve Rus· 
yayı endişeye düşürmüıtür. 

Bunuda Zevkmi Sayıyorlar ? ! . 
Delilik kaçhr ? 1 Demiıler : Ea aşağı yetmiştir diye cevap vermişlerdir. Hakikaten bazı 

İfler vardar ili delilikten başka birşey değildir. Her tuhafJak ve garabet Amerikada oldu
iundan bu zır deliliğinde bu kıt'ada olacağını tahmin etmişsinizdir : Amerikada bir çıplak· 
lar kul&bil vardır. Buraya yazılı kadın, erkek kulübün salonlaraoda ve bahçede anadan doğ 
ma çırılçıplak gezerler, otururlar ve kalkarlar. Çıplak aza d işleri dakardıya, takardıya ve 
natır, 11ağır titriyerek konuıurlar, verilen konferanslara dinlerler. Tuhaf değil mi ? 

Sen de ey okuyucum bu deliliği duy da kafadan gayri müsellih olan bu insanların 
haJiae : 

,~ .... --

Prag, 21 (Radyo) - Çe· 
koslovakyada dahili vaziyet, 
kanşmağa başlamışhr. Halk, 
lagiltere ile F ransaya karşı 
şiddetli bir infı al gö ., te rcdş · 
tir. 

Yüz binlerce halk, gece 
geç vakit cumhurresi Bene· 

- •·-.-·---
Kral Metaksası 

Kabul Etti 

Atina, 21 (Radyo) - Baı · 
vekil general Metaksaı, bu

Kral tarafmdan kabul 

sin sarayı önünde toplanmış 
ve : 

- (Yaşasın cumhuriyet) 
(yaşaşın Çekoslovakya) ya· 
şasın ask~ri diktatora) 

Diye haykırmıştır. 

Yollar müsellah müfreze· 
lerle dolmuştur. 

Halkın infial ve teessürü, 
dakikadan dakikaya artma· 
ğa be.ş lamııhr. 

• 

Roma, 21 (Radyo) Hitler· 
Nevit Çemberlayn arasında 
yarın başlıyacak olan müza
kerelerde Fransız ve ltalyan : 

mütehassıslarının da hazır 
bulunacakları söyleniyor. 

Peris 22 (Radyo) - Po· 
lonya hükumeti Çt:koslovak
ya bükümetine bir nota ve· 
rerek Lehli azlaklarla meıkün 
olan 2500 kilometre murab· 
baındaki arazinin derhal Po· 
loayaya verilmesini ve bura· 
lardan askeri kuvvetlerin 
çekilmesini istemiştir. 

Rrag 22 (Radyo) - Saat 
geçtikçe vebamet kesbet· 
mektedir. Hükumet bilimüd· 
det para borsaaını kapamıı· 
tır . Bazı bankalar jandarma 
kuvvetleri t.srafındaa muba· 
faza altına alanmıştır. Emni
yetsizlik başlamak üzeredir. 

Paris 22 (Rad10) - Şim· 
di Pragdan ahnan oir habere 
göre halk askeri depolarına 

hücum ederek ıiliblanmıt· 
lardır. 

Vaziyet çok ehemmiyet 
kesbetmiş dahili bir barbın 
çıkmasından korkuluyor. 

Birçok büyük mağaza ve 
şirketler maK"azalaranı kapa
mışlardır . 

Paris, 21 (Radyo) - Çe
koslovakyadaki Macar ve 
Lehli azhklarla meskun yer
lerin de Macaristanla Lebis· 
tana ilhak edilmesi, iki b&· 
kumet tarafından talep edil· 

- Sonu 4 üncüde -

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
Belediye reisimizden bir dilek 

Aldığımı 8. imzala bir mektupta deniliyor ki: 
"Karaşyakanın Bostan1 ı mevkiinde ve çarşıda bulunan 

umumi çeşmesinden şimdiye kadar bütün fakir halkımız su 
içerek belediyemize dua etmekte idi. Suyumuz epiyce za· 
mandu.beri kesilmiş ve halkımız susuz kalmıştır. 

Çeşmemizin tekrar faaliyet~ getirilmesini ve suyunun ço· 
ğaltılmasını çalışkan bele :liye reisimizin himmet ve lütüfle· 
rinden bekleriz.,. 



'Sahife 2 

lzmir 
, 

Kahvelerini 
OOLAŞIYORUM ... 
Yazan: Gönül 6mre 

-4-

Basmahane kahvesi~deki iktiyar: (öyle sanıyo
.!_Um ki, belediyemiz, bu yıl odun - kömür işin
_:_ de kabadayılığını gösterecektir ) dedi 

• Gözlerimi'yaşartan juma~ J deki yıkın yıkın kara bulut
' lan,Uelimle koğmağa başla- 1 lara eikerek: 
dım. · mı:;: . - Hava kötü, dedi, yağ-

Ihtiyar ~ rahatsı ; olduğumu mur var .. Yazık sergilerdeki 
gorunce, nargilesini] geriye üzüm, incirlere ... 
çekti ve benden özüridiledi: Ve ilave etti: 

- Kusura bakmayın be- - Fakat belki bir rüzgar 
yim .. Nargilede hoşlanmıyor- çıkar da bulutları dağıtı-
sunuz galiba? verir .. . 

- Evet! dedim, ben siğa- Kahvedeki hoparlörün se-
Ta bile içmem!.. si, tekrar işidilmeğe başladı: 

ihtiyar, takdir ifade eden ··Sarı kordelam sarı. ,, 
bir sesle: "Dağlara sardım yari. .. ., 

- Maşallah.. çok iyi ya- · . · · .. . .. . .. . . . 
pıyorsunuz. 

Dedi, konuşmağa başla -
.cfık ... 

Kendisinin sebzeci oldu· 
ğunu söyJiyen bu terbiyeli 
adamla her yeni tanışanlar 
gibi, önce havadan sudan 
konuşt"'k. 

Bır afahk dedim ki: 
- Anfışıları ba yıl kış 

l>aba postunu erken sermek 
niyetindedir. 

Güldü ve: 
Öyle gibi ..• 

Dedi. Sonra ili ı e etti: 
- Geçende bana ziraat 

vekiletinin güzel ve yerinde 
bir kararını anlattılar; çok 
hoıama gitti. 

Bu karara göre bütün 
köyUUerin kömür odun ihti
yadarı şimdiden ve kolay 
bir şekilde temin edilecek
miı. 

Ne iyi şey ... 
- Şüphesiz .• 
Dedim. ihtiyar sebzeci, 

çeketinirı düğmelerini ilikle
di, üıümüştü. Hakikaten ha
vada, bir son bahar serinliği 
vudı. 

Bir aralık dedi ki: 

Gece ilerliyordu. Bizim ih· 
tiyar sebzeciye veda ederek 
kalktım ; bağıran ~hoparJöıuo 
sesioi duya duya evin yolunu 
tuttum ... 

* :r- :r-

Ben, Basmahan!! kahvele
rini çok seviyoıum. 

Sebebini kisaca izah ede· 
yim: bu kahveler, bol hava 
alan bir yerdedirler ve ince 
sular serpiştiren havuzları 
vardır... Sonra bilirmisiniz, 
burada insanı! oyalayan bir 
kalabalık, kaynaşıp dıırmak
tadar. 

Bu gece de,E karşı kahve· 
deyim .. 

Gene havuzun kenarında 
oturuyordum.. Etrafıma göz 
gezdiriyordum, ötede beride 
ancak on müşteri var ... 

Garson gelince sordum: 
- Bu gece neden böyle 

müşteriniz az? .. 
Gülerek cevap verdi: 
- Tabii beyim! herkes 

fuara koşuyor .. 
ve ilave etti: 

• - Ben di fıı satını bulsam 
soluğu orada alacağım ya ... 

( Arkası var) 

- Geçen yıl, odun ·llömür Hamiş: 
fiyatları pahalı idi. Mubarririmiz Gönül Emre 

Ba ylzden çok sıkıntı çek- lzmir kahvelerini dolaşmakla 
tik. Öyle sanıyorum ki, be· birçok yurddaşla11 görmek-
lediyemiz, bu yıl işte kabı- tedir. ~ayın vatanda~larımız· 
dayıhğı gösterec~k ve bize dan heyacaclı ve ibret ve-
ııkıDh çektirmeyecektir. Yok- rici] hatıraları bulunanlar 
sa erken erken "selamüaa- var bu hatıraların gazete-
leykilm" ü bııstırmak istiyen rniıde neşrini arzu ediyor-
kııı karşılamak, bir~ bayii Jarsa bize bir mektup ile 
zor olacaktır... hangi kahvehanede ve hangi 

saatte bulunacaklarını lütfen 
Gece ilerledi ' çe, serinlik bildirsinler. 

artıyordu. Mui:ıarıirimiz f:.u yurddaş · 
Nargilesin bitirdiği için ]arı memnuniyet ile gidip bu· 

marpucunu san dalyanın üze· laca k ve h ı t ır alaı ı u ı t '"'~bi t 
rine bırakan sebzeci, bir ederek ( Halkın Sesi ) ude 
müddet gözlerini gök yüzün - yazacaktır. 

~******~**~**~:~**~**~~*~~*~ 
~ Elhamra Telefon A 
: 2573 = « idaresince Mılli Kütüpane Sioemast >+ = BUGÜN eşi ve emsali pek nadir görülen Fransızca ~ 
~ ıözlü 2 badkulide güzel film birden ~ 

te Kızıl Rahip ,. 
tc Baş ot de: ANNA BELLA - CONRAD VEIT tara- = = fından vücuda getiril~n aşk ve ilıtiras )t 

1 Serseriler Kralı = 
'4( Boranın unntulmaz yıldızı MICHELE MORGAN ve >+ 
tc RAIMU tarafından yaratılan nefis bir )t 
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Geziden . Dönüş 
Bahri Savcıya 

Yurdun her köşesinden bülbül sesleri gelir, 
Yurdu gezen gençler de yürü sevgisi yü\cselir; 
Öyle zamanlar var ki: çamlar altında lsular, 
Sevinç şarkılarile, meleşirler meleşiyor kuzular, 

Bir yaylaya çikupta biı kaynak suyu içmek, 
Benliğini onudup coşup kendinden geçmek 
istiyorsan hiç durma, ey idealin Türk genci! 
Böylece yer bulacak kalbinde yurt sevinci 

lnupta ,,bir "ırmağın türküsünü dinlemek 
Dertli bir Ozan gibi, içten içten inlemek 
Damardaki kanına haber verecek şüphe yok 
Yurtta böyle cenneti andıran yerler pek çok. 

Çiçekli çayı · lara ne boş olur po.st atmak 
Güneşi gözlerinle seve, okşaya yatmak. 
Yeşil anadolunun ·e~i mi var? dünyada 
Bu cihanı değişmem bu güzel şirin ada ... 

Çiğli - Ş. 

Matlarımız İçin OUNYADA 
Kurşun 

yeni bir mahreç NELER 
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Bir Adamın b:ıştna Ge lenJer: 

Tali DeğiŞti, Fakat •.• 
Yağmurların başladığını ı 

düşündükce Kamil ustanın 
• içine derin bjr üzüntünün 

toıtusu çöküyordu. Maazallah 
bugün biraz soğuk yapsa üç 
çocuğunu yirmi dört saat 
asılacak, evde, ne odun var, 
ne kömür .• 

Hele kışlık erzak : "un uç· 
( maz kepek kaçmaz,, diye bir 
darbı misal var ~ya, işte 
öyle .. 

Üsteli k - ona '. buna beş on 
kuruşta borcu var 1 Hoş bun · 
lar büyük bir - yekun tutmı· 
yor amma Kamil ustaya göre 
değil.. oda biliyer, her gece 
yorğaoının altında, gözleri 
kapalı, yüz çeşid hesabı zih · 
ninden geçiriyor; eviriyor, 
çeviriyor, sonunda gene bu 
yok olası can s kıntısı · bela
la11n bir tanesinin bile eksil· 
mediğini görüyordu. 

Yazan: Fikri lnalöz 
evine daldı. Bir duş yaP.• 
caktı. Evet.. koslfoca yazı 
o buoalttcı sıcaklarında \bq 
kalarınıa evlerinde soğuk s 
ile duş yaptıklarını hatırli 
yorlardu. O zaman onlar 
ne kadar da çok imrenirmi 
kaç defalar içinde acı bi 
burkulma duymuştu, Ne ol 
onun da yan yolu, duşlu b · 
evi olsa, oda ögle tadilind 
yemeğe gelip bir duş yapaı 
bilseydi.. sonra ... Sonra ... 

Kamil usta fazla düşü 

medi. Geçmiş günlerio yü 
rek sızlatan hahralarını nıçi 
yeniden canlandırsın ki... 1 
te imrendiği banyo, duş 
batta uzanacak bir divan 
Bursa ipeklisinden havlul 
hazırdı • Soyundu, hareke 
lerinde hiçbir acemilik fa 
kedilmiyordu. Sanki bu ş 

Var şova ticaret ateşemiz OLUYOR ? 
bay Beha lzmir Türkofis . 

Hele ev.. senelerden beri· 
dir tamir görmiyen tharap 
evin bu seneyi geçirebilece · 
ği de şüpbeJi . ufak tefek 
tamirden vaz geçtik, bari 
kiremitleri bir aktarabilseydi .. 

kil onun eskiden beri için 
ya şadıe{ı hayattı. T erJikleri 
yana çıkardı. Çabuk kur 
lansm diye hnluyu yanıb 
şındaki askıya talCmayı unu 
madı. Süzgecin altına uzan müdürü bay Rahmiyi ziyaret 

ederek 1 Ur kiye • P\lfooya 
ticeri münasebetleri hakkında 
gö · üşmelerde ,~bulunmuştur. 

Polonya Türk ~mallarına ra· 
bet göstermekte ve istemek
tedir. Ş imdiye kadar Polonya 
i ncir ihtiyacını Yunaniıtan

dan temin ediyordu, buna 
sebeb dizi halindeki incirle· 
rio PoloDyada gümrük res· 
minin azhğıd11. Her biri on 
kilo olmak şartile ılürk incir· 
leri içınde1Polonya hükumeti ı 
az gümrük almağa karar 
vermiştir. 

En Hızlı Yüzen 
Balık? 

Dünyada isimleri bellı ve 
tasııif edilmiş olan binden 
fazla balak çeşidi vardır, 

fakat bütün bu balıkların 
denizde ayni sür'atle yüzdük· 
lerini sanmayınız, aralarında 
mevcud sür'at farkı pek çok· 
tur. 

Birincilik kılış balığındadır. 
Bir ava hücum etmek iste
diği zaman saatte altmış mil 
sür'at alır, 110 kilemetre de
meldir, en seri sür'at kata
rına muadildir. Kılıç balığı 
bu sür'atle yüzdüğü zaman 
kılıcı ile 45 50 santim kalın· 
hğında bir tahtayı yarabilir 

Sür'atte ikincilik Amerika· 
hla11n Booefisk dedikleri 
balıktır, onun sü:'ati saatte 
40 kilometredir. Kefal, bar-
bunya, levrek gibi bizim su · 
larımızda tamnan balıkların 

sür'atleri ise saatte 7,5 ile 
28 mil arasında tehalüf eder. 
Şunu da haber verelim 

ki, mühendisler denizaltı ge· 
milerine verilecek şekilJeri 

tcsbit ederlerken denizalhn· 
da en kolaylıkla hareket e · 
debilen balıkları model tu 
tarlar, ve geminin baş ve 
kıç taraflarını ince, ve orta 
taraflarını ise ' geniş olarak 
hesap ederler. 

Manisa 

Amerikada münakaşa 

illeti salg ı n haline girdi 
Amerikada sokak ortasın

da münakaşa illetine tutu 
lanlar çoğalmıya başlamıştır. 

Son günlerde .·. büyük bir 
g ub semt [semt dağılarak, 

itfaiye neferlerinia koHarıoa 
neden kırmızı şerid taktık· 
larıoı münakaşa etmeğe ko· 
yulmuşlardır. Münakaşa da
ha hala sona ermiş değildir. 
Münakaşa meraklılarının 

bir kısmı da, koyunla11n 
kuyruklarının neden bazıla· 
rının kalın (Karaman koyu
nu gibi), bazılanmn da ince 
olduğunu araştırmaktadırlar. 

İstediğini uyutan 1 ~ 
yaşında bir kız 

Amerikanın Tenesse eya· 
letinden 12 yaşlarında bulu · 
nan bir klZ1n harikulade his S 
lere malik olduğu ve karşı

smdakileri uyutmak • kabili
yetinde bulunduğu meydana 
ç:kmışbr. Genç kız, bir ge
ce tiyatro :la yanında oturan 
birisini bir kaç dakika için
de uyutmuş, ona istediği e
mirieri vermiştir. Medyu n da 
bu emirleri harfi harfine 
yerine getirm · ştir. 

lngilterede duvarsız ve 
hücresiz hapishane 
İogilterenin Vakiflid ş eh · 

rinde dünyada emşaline te 
sad ıif edilemiyen bir hapis
hane bulunmaktadır. Bu ha
pishanenin ne duvarları, ne 
de hücreleri vardır. Msh· 
kümların k2ffesi ziraat işle· 
rile meşgul olurlar ve çadır 

larda yaup kalkarlar. Bura
daki mahpusların hepsi kaç · 
mıyacaklarına dair namusla
rı üzerine söz vermişler ve 
şi ın diye kadar da kaçana 
tesadüf edilmemiştir. 

Bu hapishaneden alınan 

iyi neticeler üzerine loğilte

re dahiliye nezareti buna 
benze r diğer hapishaneler 
tesis etmeğe karar vermiş· 

tir. 

Oteli 
İzmirin Temiz Ucuz 

Oteli 
1 

Yirmi çocuğu 
geydirdi 

Duş banyo sıhhi konfor 
mevcut lzmir halkına 

Kaynak mütehassısların· 
dan Fikri Tanrıgut ilk mek
tebe devam e decek olan 

hiç olmazsa şu akma derdin
den kurtulmuş olacaktı . 
Evde~satalacak, işe yaraya-

cak birşey de kalmamıştı. 
iş dersen -oda yok ... 

Velhasıl.J Kamil ustanının 
hali hiçte iyi değildi.. 

*** 
Bir baftadanb~ridir ~ Kamil 

ustanın rahatına bir diyecek 
yoktu. Göıtepede güzel bir 
eve yerleşmişti. . Birkaç · gün 
evvel gaz bulamazken şimdi 
koridorlarında bile yüzer 
mumluk elektirik ~yanıyordu. 

Zevk, eğlence •yerinde. Ne 
yiyecek, ne içecek düşün
cesi, ne de bir iş için ağız 
dökecek yüz sürecek bir 
yer arama kayğusu .. 

Eh .. Şimdi serbest bir 
nefes almıştı. Şükür Allaha ... 

"Her darlığın bir genişliği 
vard11,, diyen ataların bu 
sözü de boş değifmiş diye 
düşünüyordu, ve Tanrıya 
dualar ed:yordu. 

Fakat ne olmuştu . Bu ani 
ve imkansız olan değişikliğio 
sebebi ne idi ? :Daha tayyare 
piyangosu bile çekilmemişti 

ki.. hem onun "'"' bilet alacak 
halide yoktu ya .. hülasa ·her
k1'si haıyrette bırakan bu 
yeni hayat içinde Kacnil 
usta bey gibi yaşıyordu. Ar
tık eski günlerin acısını çı· 
karmanın, rahat bir nefeı 
almanın sırası .. işte talih ona 
da tasasız bir ömür sürmek 
kısmetini nasip etti ya .. her
kes varsın bunun sebebini 
arıya dursun. 

Bir öğle üzeri idi. Yazın 
sonu olmasına rağmen sıkıcı 
bir sıcak vardı. ı<aınil usta 
tramvaydan indi. Terli yüzü
nü mendillle silerek yeni 

sağ elile y•mndaki muılu 
çevirdi ve .. birdenbire göıl 
rini açtı ve yutık yorğa 
altında birden doğruldu. D 
şanda . sicim gibi yağm 
yağıyor, şiddetli bir rüzk 
harap evin cams z çerçev 
lerini sırsıyordu. Tavaad 
başının iki tarafına düş 
4famlalar yastığını' iyice ısl 
mış, yüzünde, gözünde sar 
tırak izler barakmııtı .. Ki 
usta biran için değişen t 
liini düşündü .. o, şimdi da 
çok ihtiyarlamış, yüzünd 
çizgiler biraz daha çoğalm 
tı sanki .. 

FİKRİ İNALÖ . .... 
• • 
ımı Sabırlı 

Aklı uzun bir kişi, inci 
fıkralarını, kelimelerini, lia 
!erini saymış . 

Oauo hesabına göre, 
cilde: 31,173 fıkra, 773, 
kelim~, 8,566,480 harf va 

lncilde Allah kelimesi6, 
kere, "ve,, edatı da 46, 
kere geçiyormuş. ~ 
-&Ba!!l-ll!IW-

lzmir 
Lokantası 
Birinci kordondaki Sü 

o;ıa1J lokantası namile m 
lokantayı bundan bir s 
evvel ismiı.i değiştirerek 
mir lokantası tesmiye e 
Bugün ayni lokanta iz 
ideli kahve namiyle an 
ve memu. in kooperatif 

tahliye ettiii binaya na 
dilmiştir. Fiatler her ke 
uygun olmakla beraber f 
h lokantamız muhterem 
terilerimize gece gü 
açıkhr. 

Merhum Lokant 
Süleyman Kiti 

M. ÇAYLA 

-~~~~~~*~~ı*~~*~~~~~~~~~ i Fuar kapand 
= Fakat yeni sinema doiuy 
~ Kültürpıukın e.n güzel yerinde gazinonun karşısınd 

~ Kültürpark Sineması 
~ A ~\: 1 L 1 Y O I~ 
tC Mükemmel koltuk • en son sistem makine • rahat 

e i sal~o - dün anın en büyük filiaıl~ri - büyük. 



N YAZILAR 
~""""~~"""-~~'''''''''~~~~ 

baıı Hediyeleri 
----;ııııınmııııı----

çıktım çarşıya yarın yılbaşı diye 
bir kaç ahbaba yılbaşılık hediye 
irektörümüz Sayın, Sırrı Sanlı'ya 
m. ~eğenilir bu genç delikanlıya ? 
nim üstadım bir genç delikanlıdır 

Siy e nışanlı aşkı heyecanlıdır 
Bun için hen Ona bir küçük kalem aldım 

pracık kağıdla koca hır alem aldım ... 

bakılmasın böyle verdiğim reye 
psiz testi aldım üstad Gönül Emre'ye 
ğım testiyi şarapla doldar.acak 
bir dem çekerek kararı bulduracak. 
ak Emre de neş'e bulduğu yeri 
vurup gezecek bütün meyhaneleri ... 

it a hemen geldi görünüşte bir efe 
İr ınsız gözlük aldım üstadım Bay Şerefe 
~ zlüğü takarak kızlara sataşacak 

O çapkınlığma bütün herkes şaşacak .. 

hediyeleri bağladım ben bir iple 
fJ ün evvel konuştum bizim Sermürettiple 
D ·m : ·Sen ne istersin ytlbaşı hediyesi? 
D~di: ·Bir asansör al bu herşeyden eyisi 
~~Ü merdivenlerden çıkmak zorluk veriyor 

pana göbeğime hergün biraz eriyor 
1 sözüne hak verdim çünkü çok zayıftır o 
t kantara vurulsa tamam yüz on beş kilo 

iraz gezdim, dolaştım Suad'ı hatırladım 
na kibrit kutusu telefon hazırladım 

•emek nihayet verdim onun da tasasına 
.urulacak telefon hurufat kasasına ... 

)ij'er mürettiplere bakınız neler aldım 
~imine lastik topu, kimine şeker aldım 

Jaktım ki makinistte hemen asıldı surat 
değer o da istermiş şarapçıyla konturat 
~ğer hergün içerse gönlü pek hoş olurmuş 
)arboş olan o değil, cebi sarhoş olurmuş 

İşte ahbaplarıma birer hediye aldım 
Para suyunu Çt:kli k~ndim açıkta kaldım ... 

A. F. T. 
BA TMAZDıKEN 

--~----~~-------
ICADIN -·--O.yanın en 'ık 

kadını 

A\oikada yapılan bir za
afet üsabakasında dünya-

ın •güzel giyinen kadını 
eçi~tir. Bu kadın bugün 
üny:10 en zengin beş ada
ın~ birinin, mösyö Pati

.onıı gelinidir. Madam~ Pa
ıno,~ntenor Bourbon ha
ed\ıa mensuptur. 26 ya-

ınd~r. Tuvaletleri için son 
üç aiarfında 900,000 frank 
sarfeııiştir. 

Ma11m Entenor Patinodan 
aonr~)uchesse de 'Vindsor .k. t 

~k~ncye Duchesse de Kent 
1 ınc~elmektedir. Yukarıda 
mada E p . • ntenor atınonun 
resm.1 -rii 

lJ go yorsunuz. 

- .., 

1 :ı~~::~1:0~~~rE;f~E&1~;:;: i 
3!..ç~~!°!: 4065~~~~:.~ . ·i'ı , : TELEF<!N: ~5 
"..._. ·. 1 Bugün iki büyük filim birden e_~ 

f. Avnaroz k&dısı · ~ - \1 
~ 

-----------~--=-------Türkçe sözlü ve sark;lı- bUyük k~~edi . 
E QiNAYANLAR : Hazım Vasfi t Galip Muammer 

· ~li Halide Şevkiye Cabide. 

IZMIRDE iLK tDEF A ... 

2 • Büyük şehir 
Senenin en müthiş şaheseri 

TUrkçe lzahh foks Jurnal 

StANSLAR: Cumartesi ve pazar günleri 10-2-5-Bde 
diğer günler 2 .. S-8de başlar --.... ~~ ............................. .. 

(HALKIN SES/) 

• • 
lzmır Defterdarlığından: 1 KremE N HOŞ 

=-.... Satış 
No. 

Muhammen 
Bedeli 

Lira Kr. 
1463 Salhane M. Halil Rifatpaşa C. 306 taj 

nolu 817 metre murabbaı arsa. 254 10 
1464 Salhane M. Selamet sokak 10 taj nolu 

142,50 metre murabbaı arsa. 28 50 
1465 Birinci Karantina Dilaver ve YıJdıztepe 

sokak 44, 46, 48 eski nolu 499 m. m. arsa. 399 20 
1466 B~rinci Karataş Halil Rifatpaşa C. 172 

tajlı 309 metre murabbaı arsa. 123 60 
1467 Birinci Karataş Halil Rifatpaşa C. 

184, 186, tajlı 265 metre murabbaı arsa. 106 40 
1468 Üçüncü Karataş Halil Rifatpaşa C. 

253/1 eski: 85/50 metre murabbaı arsa. 21 38 
1469 Mersinli Karşıyaka şosası üzerinde 57-59-61 

taj nolu ahır ve oda, mutbah . 400 
1470 Şehitler Hücum sokak 15 taj nolu ev. 200 

1471 " " 1527 " 8 " " 400 
1472 ,, ,, İkinci Altın perakende çıkmazı 

sokak 29 taj nolu ev 100 
1473 Şehitler 14?7 nolu sokak 28 taj nolu harap ev. 150 
1474 ,, ,, Azim ,, 7 11 ,, ,, ,, 100 

1475 " " 1497 il " 26 il " " il 75 
1476. " " 1528 " " 3 " " " " 175 
1477 Kahramanlar Kocayiğitle~ ve Akın soka-

ğında 7,7/1,7/2 taj nolu dükkan 350 
1478 Şehitler İkinci Altın sokak 15 taj nolu ev. 275 
1479 İkinci Tepecik Sevinç sokak 22 taj nolu 

150, 15 metre murabbaı arsa. 150 15 
1480 Şehitler 1213 nolu sokak Bila no. 4788 

metre murabbaı tarla. 150 
1481 İkinci Sultaniye M. Ambar geçidi Çorlu soka

ğında 5/1 no. 65, 50 metre murabbaı arsa, 
buarsanın Evkafa olan 58 lira taviz bedeli 
alıcı tarafında ayrıca ödenecektir. . 39 30 

1482 Köprü mahalJesi Kayatepe sokak 1737 ada 
101 parsel sayılı 200 metre murabbaı arsa 30 

1483 Köprü M. Kayatebe sok:ık 1737 ada 98 
parsel sayılı 125 metre murabbaı arsa 18 . 75 

1484 Köprü Kayatepe sokak 1738 ada 100 
parsel sayılı 120 metre murabbaı arsa. 12 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyeti 17112/938 tarihinden 
itibaren bir ay müddetle açık artırma usulile müzayedeye 
konulmuştur. İhalesi 16/1/939 tarihinde Pazartesi günü saat 
14 dedir. Taliplerin muhammen bedelleri üzerinde yüzde 
75 depozito akçesi yatı dıklarına dair makbuz veya mute
ber bankalardan birinin teminat mektubu ile Milli Emlak 
Müdürlüğüne müracaatları ilan o1unur. (4409) 

mum 111111111111uııım11.ıı11m ınıııı ıu111111ı1111ıını111 . wıı111111111ıııuıııı ııı11111ııııııı11111111;1111111111 11111111n11ııım111ııııı:ııııııı"1!11ıııııııııı 1111111 mıııınıııııı ımıu 

S. FERİT 
ECZACIBAŞI 

ALTIN DAI\iILASI 
Ko!onya v1 yaysızjKremi 

t 

DEPO: ŞİFA ECZANESİ 

Yılba'ı ,erefine fevkalide bir filim 
LEON TOLSTOİNİN BÜYÜK ESERİ 

Ve Gabi _Morlay - PlerreJ Benolr'ın 
Muhteşem temsilleri 

Uykusuz Geceler 
Bethovenin senfonisi • Rus müziği - Şayanı hayret aşk 
macerasını görmek üzere tekmil İ:.: nir 29 kanunuevvel 

PERŞEMBE GÜNÜ 

Kültürpark Sinemasında 
Telefon 3t51 

toplanacaktır 

Bugün son defa olarak 
Büyiik muvaffakiyetler kazanan mevsimin en güzel iki filmi 

-A~k kanatları altında 
· P:ris eğleniyor · 1 

Filimleri gösterilecekti!".. r:"ır.=- · ı kaçırmayınız 
Seanslar: Paris eğleni ıor 3, 1 O '.' ~ 7, l 5 le Aşk 

kanatları 5 , . .::: 9c' :!. • 

FİA TLER: 20 - 30 kuruştur 

Müstesna bir gilzelllk yara'ır her yerden arayınız 

Merk'!z deposu Arasta No. '338 Enhoş parfömleri mağazası. 
~ _.,,~"'1~irı;- ..... +. "~ ~~~ ~~~ ....... ~-:;.;: 

=--DOKTOR ·Zengin Olmak 
İsmail Hakkı İsterseniz 

BiJgeer Yılbaşı biletlerini "Zengin 
Kişe,, den almağı unutma-

Dervişoğlu sınlar. 
Dahili, sinir, çocuk hastalıkları ı ~~ıuııııııı::.~mıııınıımıııııırim 

saat 9-12 İkiçeşmelikte D f h • J k 
1-6 Karşıyaka Y ah 71 Na.da r • a rı ŞI 

T. 3760 
~~11111111 liö:.t::I~~ lzmir Memleket Hastanesi 

ÜROLOG OPERA TÖR Rontken Mütehassısı 

DOKTOR 
Fuat Soyer 

Böbrek, mesarie; prostat, 
idrar yolu hastalıklarını te-
davi ve ameliyatlarını yapar. 

Rontken Ve 
Elektrik te !.::;isi yapılır 

ıkinci f e b · S::- . No. 29 

TELEFON 2542 
~~~~1 1111l~~ 

~!:::.u.::~s DOKTOR 
~ O O K T O R5 1 Tevfik Lütem 

. Salıh S~na~ I MERKEZ HASTANESİ 
Cılt, Saç ve Zuhrevı has-

talıklar mütehassısı y 

2 nci Beyler sokak No. 81 Kulak, Burun, Bogaz 

~ 
Her gün öğleden sonra ~ Mütehassısı muayenhane 2 nci 

Telefon: 3315 Beyler Numanzade sokak No. 5 
~~ ·~~~ Her gün öğleden sonra. 

Aşçıbaşı Marka~ mm-mmm 

Makar-naıarıg ıor. Demir Ali 

Selanik sergisindeıı birincilik -
m : dala yasını kazanmıştır. 

Yün, İpek, Pamuk, Keten, 
Floş ve karışık her cins ku
maşı kolayca ve emniyetle 
boyar. Telefon: 3882 

Kamçıoğlu 

Cilt Tenasül hastalıkları 
elektirk tedavisi 

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

DiKKAT! 

Peşin ve. 
Taksitle 

En şık en ucu~ elbi-,ele
rinizi Kavaflar şarşısında 35 

No da 
TER Z I 

Kazım 

Şengüder'e 
Yaptırınız. 

1 nci Sınıf Mutahassıs. 
uıııınııııııııınıııııııııııııııııııııııııııııııımıı o ıııııııııııııııııııııınnnıınlJ!!lll!llll!I. 

Cumhuriyet 
Kişesi 

Yılbaşı piyango biletlei i
nizi pek çok vatandaşları 

servet, refah ve saadete ka
~uşturan bay Receb'in Eski 
mahkeme önünde (96) nu
marad' (Cumhuriyet) kişe-

------------------- ıııııııı ____ _ 

9 EYLÜL BAHARAT 
DEPOSU sinden almağı unutmayınız. 



SAHIFE4 (HA :.KJN SES/) 
·------------------------------------------------------~~----~~..:..._ rr-----
~ Ş EH ı R. 
:HABERLERİ t!ı 

- - - - - - ---.:;;o:o- _ .. 
Dairelerde ---Yılbaşı Hazırllğı 

Resmi dairelerde yarından 
itibaren yeni varide ve sa
dire defterleri tutulmağa 
başlanacaktır. Bunun için 
daireler lazım gelen yeni 

• defterleri hazırlamışlardır. 

Bugünkü hava 
-i!!!!!!l!!!!-

B üt ün bölgeler alçak taz
yik tesirinde bulunduğundan 
(Bugün) hava her tarafta 
kapalı ve yağmurlu olacak
tır. Rüzgarlar orta Anadolu 
ve Karadeniz bölgelerinde 
cenuptan, diğerlerinde garp
tan orta kuvvetle, Karade
nizde şimalden kuvvetlice, 
Ege denizinde lodostan fırtına 
şekliutf e esecektir. 

Mektepler 
Yılbaşı münasebetiyle İz

mirdeki okullar, Çarşamba 
gününe kadar - üç gün- sö
mester tatili yapacaklardır. 

---~--

Yeni kayltlar. 
Maliye dairelerinde yılba

şından itibaren, talimatı ev-
velce bildirilen yeni defter
ler · tutulması ve kayıtların 
yeni usule göre yenilenmesi 
Maliye Vekaletinden vilayete 
bildirilmiştir. Memurlara bu 
hssusta talimat verilmiştir. 

Tayini er 
Kadastro müdürlüğü fen 

memurlarından Arif Edis İs
tanbul ikinci mıntaka Ka
dastro müdürl >ğü fen me
murluğuna tayin edildiğin

den yerine İstanbul ikinci 
mıntaka kadastro müdürlü
ğü katiplerinden Halil Son 
tayin edilmiştir. 

§ İzmir Kız öğretmen o
kulu mezunlarından Sühey
la ve Piraye Karşıyaka Özel 
okulu ana sınıfı öğretmen

liğine tayin edilmişlerdir. 

Dr. Necati 
Dilsiz mektebi müdürü Dr. 

B. Necati terfian İstanbul -
Bakırköy hastanesi emrazı 
asabiye mütehassıslığına ta
yin edilmiştir. Tebrik ederiz. 

.1u ıınuımıı ııınıı 1111 111 ıı 111 ıı 111111 111111 1111111 ınııı 1. 
;ZABITA~ 
.. 11111111ilO111 il llUll 1111111Il11 IOlllDI 11111 'lllUI ur 

Kemer Tepecik Kağıtha
ne caddesinde Ali oğlu 
Ramizin üzerinde bir Bıçak 
bulunduğundan alınmış ve 
hakkında muamele yapıl

mıştır. 

§ Keçeciler Kemeraltı E
mirler şarşısında İzmirli Hay
dar oğlu Mehmed Seferihi-
sarlı Hüseyin oğlu Burhana 
bir telefon meselesinden 
hakaret ettiğinden yakalan
mıştır. 

§ İkiçeşmelik Namazgah 
mevkiinde Foçalı Mehmed 
oğlu Ramazan aralarında 
geçen husumetten dolayı 
Salıh oğlu Ramazanın sol ko
lundan iki yerinden yarala
dığından yakalanmıştır. 

~TELG AF-TEL FON • 

\ 9~ • 

Korkunç bir Hikaye 
ııın ı ıııııııııııınıııımıınıııııııı ı 

ÜÇ GÖLGELİ AD}'I 
==~~===

Yağmurdan kaçarken doluya mı tutulffu 
ı:====ııı===?<= ===== 

İşte, dedi. Benden ev

------------------·----------------- • velki bekçi de şimdi sizin 

- Ne? diye scj. 
cebin gırtlağını s ell 
üçüncü gölğenin ebıiy 

Fena halde koŞtu 

O gene söze koyı 

Dörtler Konferansı Toplanacak oturduğunuz yerde oturur 
ve üç gölgesile kafa kafaya 

Londra, 30 (Radyo) - Başvekil Nevil Çemberlayn'ın, cihan sulhunu tehdit eden mühim 
bazı meselelerin halli için de, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya arasında bir konferans 
akdi hakkında Mussolini ile konuşacağı ve muvafık cevap aldığı takdirde bu konferans 
için önayak olacağı söyleniyor. 

Alakadar mehafil, dörtler konferasına büyük, ehemmiyet vermektedirler. 

Bazı Valiler Değiştirildi 
Ankara, 30 (Hususi) - Konya valisi vekalet emrine alınm•ştır. Konya valiliğine Kütah

ya valisi B. Nazif, Kütahya valiliğine Kocaeli valisi Hamit, Kocaeli valiliğine birinci umu
mi müfettışlik baş müşaviri Ziya, Antalya valiliğine dördüncü umumi müfettişlik baş mü
şaviri B. Fuat, dördüncü umumi müfettişlik baş müşavirliğine de Antalya valisi B. Saip 
tayin edilmişlerdir. Bu husustaki kararname yüksek tasdika iktiran etmiştir. 

Kazanç vergisi nisbetleri birleştiriliyor 
Ankara, 30 (Hususi) - Gayri safi irad üzerinden kazanç vergisine tabi mükelleflerin 

vergi nisbetlerinin birleştirilmesi etrafındaki hazırlıklar ilerlemiştir. Önümüzdeki mali yılda 
bu nisbetlerin tatbikine geçilecektir. 

Alplerde Tahkimat Devam Ediyor 
Paris, 

Gönüllü 
31 (Radyo) - İtalyanlar Alpte tahkimatlarına ehemmiyetle devam etmektedirler. 
olarak toplanılan 500 bin kişi tahkimat işlerinde çahşdırılmağa başlanmıştır. 

Senegalli Askerleri Cibutiye Gittiler 
Raris, 30 (Radyo) - Fransanın Cibutiye göndereceği Senegalli askerler bugün Sfenkes 

ve Santili vaporlarına bindirilerek yola çıkarılmıştır. 

Tokyoda Askeri Vesikalar Çalındı 
Tokyo, 30 (Radyo) - Dumeni Ajansının istihbaratına göre harbiye nezareti idare ~ube

si reisi bir generalle, bir albay ve binbrşı, donanmaya ait bazı vesaikin kaybolması üze
rine tevkif edilmişlerdir. 

Askeri Memurların Terfii 
Ankara, 31 (Hususi) - Hüyük Harbinhitamile İstanbulun işgalini müteakip Anadoluda 

milli hükumetin teessüs tarihi olan 23 Nisan 1336 tarihinde orduda mevcut ve muhtelif 
sebeblere mağdur olup 3128 sayılı kanunla nasıpları dörder sene ileriletilen 
ve halen muvazzaf olarak orduda müstahdem bulunan askeri memurların nasıpları beher 
hizmet senesi için bir defaya mahsus olmak üzere birer ay daha ileri alınacaktır. 

Bu na ilerlemesinden ötürü muhassasat verilmiyecektir. Bu hususa dair kanun layi~ 
hası l\n (,!I s ruznamesine alınmıştır. 

.... 

. · İki Kaçakcı Kadın. Y okalandı 
lstanbul, 30 (Hususi) - Pireden limanımıza gelen ltalyan bandıralı Palestina vapurunda 

gümrük muhafaza memurları tarafından şüpheli görülen Sosya ve Marya adında iki kadın 
üzerinde yapılan araştırma neticesinde bir kilo kaçak kumaş meydana çıkarılmış, derhal 
müsadere edilerek haklarında kanuni takibata geçilmiştir. 

• 
Fransa ltalyan işine kimse karışmıyacak 
Paris, 30 (Radyo) - Fransanın Londra sefiri Korben, bugün İngiltere hariciye nezare

tine gitmiş ve Başvekil Çemberlayn'in, Romada İtalya - Fransa ihtilafına . müdahale ettiği 
takdirde Fransanın bu hareketi bir hakaret olarak telakki edeceğini bildirmiştir. 

ww• 

Kont Ciano Belgradda 
Belgrad 30 (Radyo) - İtalyan Hariciye nazırı Kont Cianonun kanunusani scnlarına 

doğru Yugoslavyaya yapacağı ziyarete burada büyük bir ehemmiyet verilmektedir. 
-----------•-m:cwm-----------

Heyeti Vekilede yeniden deği- 2 Tayyarecinin 
1 Ailelerina maaş 

şiklik olacağı habc~ :~i' asılsızdır bağlanacak 
Ankara 31 ( Hususi ) 

-----[!] Deklet Hava yollarında va-

Ankara 30 (Radyo) - Bazı İstanbul gazt=tde: i tarafından zife uçuşu esnasında düşüp 
Milli Müdafaa ve Maliye vekaletlt·rinde değişiklikler olacağı ölen pilot Ekremle makinist 
ve mebusluğa namzed olarak isimleri ilan edilen zevattan Sami Demirelin dul ve ye-
k timlerine maaş bağlanması 

i isinin bu vekaletlere geçirileceğı hakkında yapılan neşri- hakkındaki kanun layihası 
yatın asılsız olduğu u beyana Anadolu ajansı mezundur. Meclise gelmiştir. 
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Gram of on harp aleti 
Gramofon plakları, hani 

şu bize rumba çalan, taksim 
yapan, bizi eğlendiren gra-
mofon plakları birer harp 
aleti olacak!... 

Hiç şaşmayınız, bizi temin 
ediyorlar, diyorlar ki: 

- Eğer günlerden bir 

gü:.1 insanlar yeniden çıldı

rıp birbirlerinin kanını dök
me ğe kalkarlarsa, gramofon 
plc. kları orduda mühim ve 
es, slı bir rol oynıyacaktır. 

Hrıyır, plaklarla konserler 
ve '. 1ip düşman avululmıytı

cak. 

oluyor! .. 
Bu işle meşgul olan tek

nisiyenler, plaklara mitral-
yöz, top, şarapnel, bomba 
sesleri tesbit ettiler. Öyle 
plaklar yaptılar ki, büyük 
bir ordunun, büyük bir sü
vari fırkasının ayak sesleri 

' duyuluyor. 

vererek yemek yer, altmış 
altı oynardı. Sigara yaktığı 

zamanlar gölgeler de birer 
sigara ateşlerlerdi. Fakat bu 
yavaş yavaş onun sinirlerine 
dokunuyordu. 

Birdenbire bu hikayesin
den, başka birşeye atlıyarak: 

- Eğer size bu evi kimin 
beklediğini sorarlarsa, Re
cep bekliyor, deyin. Çünkü 
eski bekçiyle ben, biribirimi
ze çok benziyoruz. Ha.. ne 
diyordum? Nihayet bir ge
ce, Receb gene bir cigara 
yakmıştı. Duvara baktı. Üç 
gölgesinden ikisinin cigara 
yaktığını, birinin ağzında da 
bir pipo olduğunu gördü. 

Bu hal beş gün sürdü. Al
tıncı gece gene gölgelerile 
yemek yiyordu. 

Tekrar lafı keserek, du
vara, benim arkama doğru 

geldi ve sözüne devam etti: 
- Birde'n duvara dönün

ce, gölgelerin artık üç ol
madığını, ikiye indiğini fark 
etti. İşte tam bu sırada an
sızın, iki el, arkadan Rece
bin gırtlağına sarıldı. 

Bu acayip hikaye beni 
hem meraklandırmış hem de 
ürkütmüştü: 

Hırsız mı? 

Göztepede 100 üncü so
kakta Devlet demiryollarında 
memur B. Saminin evinde 
oturan yeğeni Bahri, evvel
ki gece sobanın başında 
ailece otururken su borusu-
nun birdenbire kendi ken
dine hareket ettiğini müşa-

hede ederek pencereden ba
kınca bir el karaltısı ve bir 
gölğe görmüştür. Bahri av 
tüfegini alarak dışarıya çı

kınca kimse olmadığını gör
müştür. Bunun hırsız olması 
ihtimaline binaen zabıta tah
kikata başlamıştır. 

Gümrük resminden 
muaf 

Bergama belediyesinin mey
dana getirmekte olduğu 

elektrik fabrikasına muktezi 
potrel ve korniyelerin güm
rük resminden muaf olarak 
ithaline müsaade edilmiştir. 

Sahte Şahadetname 
Karataş orta okulunda Ali 

Erdoğan adında bir talebe
nin sahte şahadetname ile 
okula devam ettiği anlaşıl

mış ve takibata başlanmıştır. 

···· s~···~i·i·k·i~;;······;;lıib··~i;~·· ı 
ordu, büyük hoparlörler va
sıtasile bu sesleri uzaklara 1 
yayacaklar ve karşıdakiler 
düşmanın yeni ve büyük bir 
taar. uza hazırlandığını sa
nacak. 

Acaba bu işe plaklara 

- Evet, dedi ün 
gölğenin, yani benhi 

Bu adam duruptk 
bna bir cinayet itiıtiş 
Yavaşca yerimddca 

ken: 
- Peki ölüsünü pt 

nız? Vücudü ne od 
dim. 

İri ellerile göğsu r 
rak: 

- İşte, vücudü, 
cudü, diye haykı~ 

lspazmozlarla sa r 
Birdenbire arkama lr 
gırtlağımı sıkmağa a 
Dev gibi bir kuvve[d 

Bu ansızın hücumJs. 
da kendimi zorluk! pl 
dım güçbela, yakJli 
den kurtardım ve 
lile bahçeye fırladnı 
Yağmur eskisind~ 

şiddetle yağıyor, ans~ 
da olan keskin bir ir 
oğulduyordu. Ben b1 
zımla çite koşarken, a 
arkamdan bağırıyord 

- Korkma, korkf 
kaydı. 

-Son-

Hangi Sınıflarda 
sll Tedris Edil 
Orta oku.lların bi1 

nıflarında (isim, Sıf 
mir) ikinci sınıfta Z 
sonra gelen kısımlar 
tarlar, tasrifler) üçün 
nıfta ise birinci ve 
sınıfta öğretilmiş o 
sımların tekemmülü v 
lilleri yapılacaktır. 

Çocuğun 
Düşürmü 
Dolaplıkuyu mahall 

oturan Rasım kızı işç 
lizar, dün sabah tüt'" 
ğazasına çalışmağa gi 
yere düşmüş ve ü 
gebe olduğu çocuğu 

şürmüştür. 

İn hisarla 
Vekaletin 
Yeni 

Gümrük ve İnhisarla 
kaletinden bütün 
idarelerine bir tamim 
Çekoslovakyadan ayrılı 
lonya, Macaristan ve Al 
yaya ilhak olunan meml,1 
lerden gelecek eşya half 
da son iş'ara kadar hi~ 
muamele yapılmaması 
rilmiştir. 

~e-oRsA -HAse:RlE 

şarkı söyliyen, keman veya 
piyano çalan büyük san'at
karlar ne der? ... 

1 

Çuval Cinsi 
1066 Üzüm 

26 İncir 

Fi at 
14,125 
10 
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• • ••O•• d 1 • J "~r nıa en erı par atan 

ani< \'!i' _ııkçılık yapan Capone, şimdi hileli oyun alet- tozlar 

ıbraılt hunları kumarhanelere kira ile vermekte veya A-b- -M- k 
.. k~i kumarhanelerinde kullanmaktadır Mşçı kaşı 8

1
' 

8 

e~ 0000 a arna ar 
aziye ı 

~~:ını 
• isbat etmek imkcinsızdır 

bay 
1 • ~o şeb
er1n . . 

d v .nıo emrı 

ıgını1atından 
tatörlfi. bir ta-
lnız zı B -. umu-

':\slenm 'd \l >neye ıı 

par ale1~ctleri ele 
• iki bin beş yüz 
~ · k,. .. 1·nllamıa 
ıcağını haxfk 
•lmışhr. işin .. ne· 
istiyenleri, bu .... · . 'tpıs· 
tsızliğe düeürm ... ~ızın 

n bu 
~--.-... •, e -Vt;ri!diği 

t "sine aocak ver· 

a ı• ciirmü isnad 
... \merikaya mah • 
f raroıan bu isoad sa· 

odan, Al Capone 

neye mahkum edil· 
1er es geniş bir nefes 
. Arhk onun bir daha 

pisbaıie kapısından dışa· 
ı• ayak atamıyacağı zan· 
~dildi. 

ble yazıyor. 
Al Capone şahsına mab · 

sıs olan yemekleri yiyor, 
Çiokü hapishane yemekleri 
ıin sıhhate dokunduğunu id 
cia etti, hapishane doktoru 
~rafaodan muayena olundu, 
.\1 Capone bu muayene ıçin 

~in dolar v~r rek isteciği 

~ibi bir rapor almağa mu 
uıff ak oldu. Bunun üzeriae 
upishane idaresi Al Capon · 
!nİo kendisine mahsus ye
.ne.k p:şirtmesine müsaade 
~tti. Şimdi Al Capooe, ~im 
di tuttuğu ınükrmTel bic 
alışı kadının p' şirdiği yemek 
lt:ri yemektedir. 

Al Caponc hapishanesin· 
de iki üç ayda bir kere 
~ooferaosla r a ktedilmek te -
dir. Bu konferansJarla ken· 
disini harice karşı temsil et· 
mekte olan karısı, bir katip 
ve Al Capone firmasından 
bir kaç memur iştirak et· 
mektedir. Al Caporıe firma-

Fakat Al Capone hapisa · 
nede 0 kadar terbiyeli ba· sının aylık sah<Jı bir milyon 
rekel etli ve 0 kadar tavrı doları geçmektedir. Bayan 
hareketinde yüksek ahlaka Capone, vergilerini münte-

delilet eden muamelelerde uman veren bir müessese-
bulubdn ki kcodısint: mah - nin müdüresi sıfatını kazan· 
buı gö.Dleğioa çıkarmak ve dığı için her tarafta bürrnet 
daha şık elbiselerini giymekE görmektedir. Bu mÜ.!SS >! se, 
için müuade v .! rildi. cani Alkatraz bapisanesioe 

Hauo için mahpus, cani yatırıldıktan sorıra bizzat 
Al Clpooe, bugüo yine şık Al Cakone tarafından kuru 
ve kibar bay Al Capone ol· lan planlara göre vücuda 

du. Aa pish ;ıne be bçesinde g tirilmiştir . 
gezebiliyor, denize nazır bir Al Capone hapishanede 
ağaç altında duran kendi bulunduğu halde Amer ka · 
masasına oturuyor, orada ki · nın en şu adamlarından bi · 
~ap okcyor, çalışıyor, hat a ri sayılır. Pantalonunun ütü 

bergün ip kli çamaşır g-ıyer, 

elbiseleri, kuoduraları Nev 

yorkun <'n son modasından 
dır . Altın topuzlu bir bi ... tO 
nu sol elinde tutarak hap s· 
naneoİD bahçesinde dolaşır. 

Al Capone ha pishanede 
bulundnğu r'lÜ ~dd za fında 
işlerini orada idare etmek 
için izin aldı O, bir tarcıf 

t.rn hapi.haneye gi eli~~· nbe· 
ri g.ıy~t düı üst hare ket d 

mf' si ve diğer taraftan da 
bitmez, tükenmez bir seı vc:t 
s ahibi olması sayeıiode ser· 
best icsanlarda bile olmıyao 
bu hürriyetleri elde etm· ğe 
mu\faffak oldu. 

Şimdi Al Caponenin, ce· 
zası bittikten sonra serbest 
bıukılacağı kuvvetle ümid 
edilmektedir. 

Halbuki firmanın işbaşın· 

da gosterdiği faaliyet şim· 

diye kadar bu adam tara· 
fıodıan yapılan bütün işler 
gibi \:Sıarengiz ve kare:ıhk · 

tır. O kanunların ve nizam· 
larııı bağlarından ustalıkla 
bir surette kurtulmanıo yo · 
luru bulmaktadır. Şimdi Al 
Cıpone firrnası tarafından 

1 
pıldt. 

Bir çok Al Capoo kumar 
aletleri ele geçirildi. iki bin 
beş yüz kişi de karakola 
sevko:undu. Fak at kumar 
aletleri o kadar lrnrnazllkla 
imal edilmiştir ki burılarro 
hillesioi ispat etmek nün · 
küa de~ildir. Ooun içindir 
ki Al Caponeni, avu\cah 
tarafından bazırl nıp mah 
kemeye tedvi olunan mufa ~ -
sal bir layihada tarama yü· 
zürıo ' O Al c:pone fırmasının 
ziya na düçar olduğu bildiril
di ve müthis bir yekfı:ı tu· 
tan zarar ve ziyan istenildi. 
Şim ~i IAmf rika gazel le. i 
hükumetin kumar aletlerini 
ortadan kaldırmak şöyle 

dursun, üstehk bir de zarar 
üe ziyan vereceğİDİ yazıyo · 

Jar. 

Selanik sergisinden birincilik 
madalyasını kazanmıştır ... _________ _.. 

Dr . Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 
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Elktr,ik tcda' isi yapılır 
ikinci Beyler So. No. 29 
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Evet vakidir. Ve bu kra-
liçe Portekiz Kralı birinci 
Petrooun karısı İoes de Cast
rodur. Kraliçe, gizlice ev
lenmişti, ve o umanlar Prens 
olan Petronun babası yani 
Kraliçenin kayınbabası Al
fonso tarafından biçare gelin 
katledilmişti Alfonso öldük· 
ten sonra, tahta geçen Pctro, 
sevgili kar1S1 o ın cesedini me
zardan çıkartmış, gayet z en· 
gin bir surette süslemiş ve 
sonra da başına tacı oturt· 
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Kvvet Şurubı 
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Belediye nizamname 
uyğun nalliye araba 
Çivicifba1Dar'J sakarya o 
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i DOITOR 

Salih Sona 
Cild, Saç ve ıührevi baat 

• lıklar müt~baa1111 • : ikinci Beyler sokak No. 
ı Her gün öğleden sonr 

keadi yazı ma~ioet ile yazı çizgisine çok d .kkat eder, 
~~~ooooooooaoooooooc>Cl~~~oooo~aooooo<>o~«~~~ 

kl mar aletleri imal etmek. 
tedir. Bu aletlerin yeğine 

h~ssası kumarda oyuncuya 
kıybettirmek ve daima ban· 
~oya kazandırmaktadır. Al 
tapooe bu aleti mahbus bu
luneuğu Alkatraz hapisane· 
ıiode düşünerek icad etti. 
Bu aletler hem Al Ca pooe 
firmasının malı olan kumar

hanelerde kullanılmakta, hem 
de yüzde şu kadar kir nis
betinde diğer kum:ırh·anelere 
kira ile verilmektedir. Bu 
kumarane ışlerinde yüksek 
zabıta m emurlarıoın da par
makları olduğu anlaşıldığı 
için geçenleı de dokuz ko
mi jerin tevkifi lazım geldi. 
BunÜP üzerine ber tarafta 

muştu. 
Petro bizzat cesedin ya· Dr. Demir Ali 
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Güzel Gözler Müsabakası 

. -

nıbaşında ayakta olarak dur
muş, asılzadeler birer birer 
gelerek, ölünün elini öpüp 
biatta bulunmuşlardı. M~ra · 

sim bitince dı.; c;!s.d yeniden 
mezartDa konulmuştu. J-t4dİ
se 1357 sene,; .. '· olmuş · 

ameliyesi ya- tur. 

k-a----n-... -anCla zengin 
altın madenleri 

. Şimali Amerikada lngiliz : Jarm tebakalarını seyreder· 
ımparatorluğu dominyonu ka- .ken altın damarlarının açıkta 
nada.da Albertanıo şimalinde durduğunu ve uçurumun di-
zengıo altın madenleri keş· bindeki ç•yda altı pa 1 
fedil · f n rça a· 

mış ır. . . nnın parladığını hayret ve 
Bu madenleun keşfı tay- sezinle müşahede etmiş. 

ya;aye nıedy~ndur. Tayyaresioi münasip bir 
908 senesındenberi altın yere indirip tetkikat yaptığı 

madenler! a~amakla meşgul uman burasının dünyanın 
~ om~on ısmınde bir lagiliz en zengin bir alhn madeni 
şımdıye kadar insan ayağı oJduğu neticesine varmıştır 
basmamış vahşetibad yerler- Bu suretle tayyare artık al: 
de ta~yare iJe tetkikatta bu· tın madenlerinin ke finde 
lunmagı d- .. .. .. s· ş 

.. uıunmuştur. ır dahi mühim hizmet göster· 

KAMÇIO\:iLU ------ -- :r;,en~akıı baklası, se 
.. -C;;"ik, ağaç~~tobumları, Gilt Tenasül hastalıkla

n elektrik tedavisi 

1 

\1e~ A vrupaf cinslerini: ar ay 
ubisar öoündeiMeram toh 
~ ağazasındalb;jJar. 

lıaıir - Birinci beyler S.,. 
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1 r;,"t(ıiıizi bozınayacak en 
1 9uzeı tıraş bıçağı : lfOVfJ-
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Valimiz bay F azl Güleç 
dün Tireye azimet •miş be
lediye seçim işlerin tetkik 
ederek akşam üze avdet 
etmişlerdir. 

Bir otobüs kazası 
marteaı gunu·~ • ~ ~ '"' kaçarken doluya 
b 1 .,fll., ~.~ , • 
aş ıyacak ve A'tl ~ ·~' J" ....._ --~ ~=,......-~.__ 
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Seçim 
Hazırlıklırı 

rum Belediye seçim lızırlıkla
rını bitirmek üzered. Seçim - ... 

( 

;-töı 
iki ilk teşrin pıır günü 
başlıyar. O gün Qçlar ve 
koşu yapılmıyıcatır. lik 
maçları dokuz illı teşrine 
bırakılmıştır. O giı kadın 
erkek reylerini kullucıktır. 
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Gayrimüladil 
Bonola-ı 

Gıyrimübadil flimatna
mesi mucibince g•!i müba· 
dil bonolarının lzm def tar. 
darlığına teslimi ;in tayin 
edilen müddet 21 :ylıil ak· 
şamı nihayet bulatktır. Bu 
müddetten sonra ıüracaat 
ler ancak lstanbu defter· 
darlığına yapılaca~ ve tedi · 
yat lstanbul malsadığından 
yapılacaktır. 

Define ~leri 
Çeşme ve Foça kara su· 

larımızda batan remiierde 
araıtırma yapacakolan Mah
mut Alanyalı firınsı lngil-
tereden bazı araşfrma ma • 
lı:ineleri ve bir >utabassıs 
celbine teşebbüs etmiştir. 
firmanın mümessil balen Is· 
tanbulda bulunm•tadır. 

Muamele 
Verırisi 
V a•idat umu o oüdürli Is· 

mail Hakkı şebriaiı de mu· 
•mele vergisi mıkelleflerile 
r rı, •yrı görüşıniş kanunun 

J tbi~ıtı etrafıo'a bilğıler 
çel ermıt ve kendııine anlatı· 
di, ın. dılekleri dinleıııiş ve def· 
va e71ne kaydettioden sonra 
vı lstauLufa hareket etmiştir. 

Bu vtrginin tatbilcinde bulu
nan formül vataııdaşları se-
9İndirecek mahiyettedir. 

Gidenler 
Elizık sayfa91 b.v Fuad, 

... Kocaeli saylavı Bay - lib 
11 r arğı, Ankara belediye re-.. 

uuini Bay T ıh sin Is tan· 
la gitmişlerdir. 
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ttacatta 
{)}aylık 
•aat velıiletinden vilaye· 
len bir tabriratta, res· 
til günü olmasına rağ· 

ir firmanın Mışıra ih · 
mek istediği kavunları 
ne ederek kolaylık 

en İzmir ziraat teşki· 
teşekkür edildiği bil· 
;tir. 

!fine Ara-
ıak İçin 
ın sonra define ara· 
n Maliye V akaletine 
ağa lüzum olmadığını 
ıüsıadeyi dıfterdar· 
ermesine müaa?de 
bildirilmiştir . 

Bir ölü • • 
yırmı bir ağır yaralı var 

Edirne 21 (Hususi) - Lüleburgaz civarında 
bulunan dişçi B. Şevki feci bir şekilde ölmüş, 
ralanmıştır. 

bir otobüs kazası olmuş yolcular arasında 
21 yolcu da •ğır ve bafıf olmak üzere ya· 

Kaza bir otomobille çarpışmadan ileri gelmiş ve otobüs dört defa 
parçalanmıştır. 

takla attıktan sonra 

Yaralıların ekserisinin kolları bacakları kopmuştur. Facia yü~ekler acısıdır . 

Karadeni~ Seyahatinden Vazgeçtiler 
Istanbul, 22 (Hususi) - Limanımızda bulunan logilterenin Akdeniz filosuna mensup üç 

harp gemisi aldığı emir üzerine Karadeniz seyahatinden vazgeçerek derhal filoya iltihak 
etmek üzere bareket etmişlerdir. 

Suriye Görüşmeleri Akim Kaldı 
Antakya 21 (A.A) - Anıdo~u Aj ı nsıoın hususi muhabiri bildiriyor : 
Pariste Cemil Mardamla Bonne arasında yapıla ı konuşmaların akim kaldığı haber veril · 

mektedir. Çünkü Fransa bülııimeti Suriye • Fransa muahedesinin tasdiki için aşağıdaki 
pört şartın kabulünü ileı i sürmüştür : 

1 - lskeoderunda teşekkül eden yeni bükıioneti kat'i surette tanımak. 
2 - Cezirede Suriye ve Fraosanın iştirakıle muhtelif bi idare kurmak. 
3 - Muıbedenin devam edeceği 2S sene müddetince Suriyede Fıansız ordusunun işga· 

lini tanımelr. 

4 - Alevi mıntakuındı F ıansız ordusunun istihkam inşaatını kabul r.tmek. 

Suriyede tahkimat 
Kahire 21 (Radyo) - Şamdan bildirıliyor: 
Umumi efkar Su•iyenin en bayati merkezlerinden sayılan Hums ve Hamanın tahkim 

edileceği haberlerinden ndişeye düımüştür. 

Milletler eemiyetinin davetini 
reddetti Japony 

Tokyo 21 (Radyo) - Öğleye doğru toplanan Japon kabinesi, milletler cemiyeti paktının 
onyedinci maddesine müsteniden Çın tarafından yapılan müracaat üzerine milletler cemi· 
yeti konseyinin yaptığı daveti redde karar vermiştir. Hariciye nezareti bu cevabı Cenev· 
reye gönderecektir. 

ispanya Harbı Kanlı Bir Safhada 
Paris, 21 (Radyo) - Frankistler, Ebr cephesinde Cumhuriyetçilerle şiddetli çarpışmalara 

başlamışlardır. 

Oo beş kilometrelik bir sabada devam eden ınubarebe, son derece kanlı bir safhaya 
girmiştir. 

Samsun Vapuru İskenderunda 
lskenderun, 21 (A.A) - Anadolu Ajansının bususi muhabiri bildiriyor : 
Devlet deniz yollarının po;tasını yapan Samsun vapuru dün iimana girerken ilk defa 

olarak direğine Hatay bayrağını çekmiştir. 

Polonya Cumhurreisi Ava Davet Edildi 
Varşova, 21 (Radyo) - Hariciye nazırı Kolonel Bek, yakında Şarki Prusyaya gidecek 

ve mareşal Göring iie Hortinin teıtip ettikleri geyik avıne iştirak edecektir. Son haberler, 
mareşal Göriogin Polonya reiıİcuınburu Mosiskiyi de geyik avına davet ettiğini bildir· 
mektedir. 

ltalyan 
Sporcuları 

Bir Oaha Fransava 
<JiJemiyecekler 

Ro..ı7. 21 (Radyo) - ltal· 
ya ~~.hılıyt: ."'zırı bugün neş · 
,.,ttıgı reso ı " tob'iğir, 
ltatyan sporcuları. "I bundan 
sonra Fransaya g",ıniye· 
celderini ilaıı eylemiştıt. 

Tevkif Edildi 
Göçmenlere dağ:tılması 

icabeden paradan altı lirayı 
zimmetine geçiren Menemen 
eski iskan memuru Bahaed· 
dinin muhakemesine dün 
başlanmıştır. Daire odacısı 
Aliye bir göçmenin imzuını 
attırmak suretile altı lir:syı 

zimmetine geçirmek suçundan 

1 
1609 numaralı kanun muci· 
bince tahtı muhakemeye 
alınmış ve dünkü muhakeme· 
sinde tevkifine karar veril· 
miştir. 

Talebelerin 
Tren Biletleri 

Karaburun 
Kaymakamı 

Ankara, 21 (Hususi) - Karaburun Kaymakamı B. 
ta be ve muallimlerin satın Kamil Sapmaz aıezunen şeb· 
alac kı ... , f,idiş dönüş tren rimize gelmiştir. Pazar günü 
biletluine Olv;,k.,f .r.•.r,ıştırıl· 1 tekrar Karaburun• döoe-
mıyarak katar on o. , ..,. -·kf 
memurları bu biletlerı katar· 1 ır. • 

larda yolcunun elind~ bul.u· Temıifl~ i5lerı 
fotog ·raflı vesıka ıle f • 

nan f k .. l 
kontrol etmeleri muva 1 go· şe 

rülmüş ve alakadarlara teb· Belediye temizlik işleri Şef 
~~ .. ~ vapılmıştır. liğine belediye ınıntaka bıı:ıir· 

- (erinden Muzaffer Kantarcı 
Mahkum tayin edilmiştir. · ~ _ 

Edildiler 
Borııovaoın Kayıdibinden 

Bn. Hanifeyi kaçıran lsmail 
Güleç dün ağırceza mahke· 
mesinde üç ay onbeş güne, 
Kuşadasının Selçuk nahiye· 
sinde Ali adında çocuğa ta· 
sallüd eden Çıneli Mehmet 
bir seneye mabkıim edilmiş· 
!erdir. 

---·---·~---
Borsa 
Haberleri 

çuval 
}0839 

3393 
1200 
23CO 
ısıb. 

Cinsi Fiyat 
Ozüın 8,25-18. 
İocir 7, -16, 
BıığdıaY 5,25-5,50 
Arp• -3.60 
Paınuk40,25-40'50 

d d ·ı k 1 - işte, a~dı. Bende •• .ıııdat yap· evam e ı ece o an . . , 
ti t . t . ._ - b'ki bekçı de şımnıştır. a e ızm eşvı.. musa ı . d 

• ·duğunuz yergece, 4S tren budu • 
nın programı : ·ı le b" t 

24 9 38 t . ::. gölges~Jll er ve mü ımma • • cumar esı • 1 • . 
at 16 da. "t ye••I eaıııtır. 

?00 metre manialı koşu lr~, 21 (Radyo) - Mi· 
100 lan 1-\dza kabinesinin 1-• 

" 
1soo " 
3000 " 
300 " 

4 x 100 bayrak koşusu 
Gülle atma 
Diks 

" 
Sırıkla irtifa atlama 
25 • 9 • 38 Pazar saat 8 

de: 
110 metre manialı koş.ı 
800 " 

5000 " 
200 " 
400 x 300 x 200 x lGO 

lsveç bayrak koşusu. 
Tek adım 
Üç adım 
Yüksek atlama 
Cirit Atma 
Bu müsabakalarda dubu· 

liye yoktur. Herkes serbest 
girebilecektir. 

Sa bıkaJı bir hır
sız yakalandı 

Epiyce zamandanberi ev· 
lerin kapılarındaki kilitleri 
kırarak İçeri giren azılı bir 
şerırın polisimizin kudretli 
eline düştüğünü sevinçle öğ· 
rendik. Bu sabıkalı bırsız 
Ürgüplü Hilmidir. Şimdiye 
kadar 41 hırsızlık va kası 
yapmış olan bu fena ahlaklı 
hırsızın garip bir huyu da 
varmış, girdiği evlerden beş 
liradan fazla kıymette eş a 
çalmazmış! 

Kahveciyi vu-

gün Yrın istifa e-' 
yeni kiıinenin 
yetp,.!rlertl 
cıği ıcf ... "ikay 

V arşov~tlıya 
Çelroslo~ vi ki 
ların kuoııa, 
büyük bir Çü~ 
tır. Neşre.ribirin 
mede (ıaftHa.. • 
reket devaıir gı •Ktİr) 
nilmektedir. ci,. 

Yaralaı,· 
D 

.., .~. .ıa 

ıın_,u gördü. 
arasın" .. d.. Al 

1 1n sur u. • 
ge mer .. 1 1 

.
1 otobüı go ge erı e 

dalı kö k d '"sere , u .... 
ye çarpı. • ••-- 'll 

surette yaralamışı 
Şoför otobüsü s 

rerek kaçmıştır. '\/ c. 
otomobili ile has 

0 • 

ha· 
de-

nakledilmiştir. Müdd zı; 
muavinlerimizden ba1 

1 O ar 
skent tahkikata} ba. ...ıf· 

tır. 

Yakalanan 
Hırsızlar 
Çorakkapınııı Tama2alık 

caddesinde Mustafa ve Sii· 
leyman oilu Mustafa, orada 
bulunan Necmi ve Hüaeyinia 
ayakkabılarını çaldıklarından 
poliıimiziu demir eline dıtı· 
müşlerdir. 

A. Okyay 
k ı d Şehrimizde bulunan Kü-ran ya a an 1 tabya jandarma okul koınu· 

lımet Paşa bulvarında tanı muavini binbaşı Abdül-
Ahmet oğlu lbrabim bir kah- kadır Okyay bugüa Afyon 
vecıyı para işinden dofayi tarikile Kütabyaya dön· 
biçakla ağır surette yarala· tııüştür. 

mıştır. Yakalanan Jbıabim ------------
atlliyeye teslim olun.,,uştur. Zayi 

Emniyette İzmir Esnaf ve ahali ban· 
Şehrimiz idari kısını reisi kasından ald•ğım 328 numa· 

bay lbrahiın Ankara polis lı r ı uf 500 liralık muvakkat 
okuluna devam edeceğinden biss" senedimi kaybettim. 
yerine deniz baş koınseri Yenisini alacli'J8igJı .

1
:'"''11 " 

. d . ..-. ı ilD O• bay Fail<. onun yerıne e DID.•· 

baş k~ıerJerden bay H~.lil \ urıla•ıtçılarda 24 
00 

d 
2'tc:.rildlıştir. Hepsine ~b. e· M. Cevdet Mor•/~ııra • 
~l16t~,- , ra ım 7I-t3 - 24 

~--~ r ıyaka bt"ıı: •:v - .... C34n, 

sinden: . . e Şube-= 
. b lediye azası ıntıbabatı. l 938 senesı e - d ös 

22 . 9 • 38 tarihinden. it~\ar:9 ~''9~18 Ç!rş.'m . defterler 
asılmıştır. Asılı kalaca~ı :ı:arfı:ıda her hangi iv.erlere 
00 sekize kadar altı ıı:un k" se varsa belediye aı.a•t 
deftere dahil edilme_'.11ış . ım. fd ·ıe müracıatla il'., 
bulunan intihap en.cume.nıneı::i ı liazı~geleceii ilin olun. 
rini dt.fterlere dahıl .ettırfme.. Sog· ukkuyu polis karakolun 
S • kkuyu mahallesı de terı. .. 

ogu : Osmanbey camıınt 
Bahar " : ,&.laybey polis kar1lı:olu•a 
Alay bey " . Vapur iskelesine . 
Donanmacı " ; Aksoy mevkii polis karakoıuaa 
Aksoy " : Bostanlı " " 
Bostanlı " : Turan " ,. 
Turan " (3478) 
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Çorakkapu polis merkesi karııaı o 

) K· s· den Alınız H. Tahsio Önder Tf. 3497 . 

Tayyare Biletlerinizi ( SAA.DETka ~~~ÔET Kişesinden Alınız çH'~\k..\fısı~olisö~Ö~Rı ~~-
f( Fiatlar..,,: ........ _ .. ,., 

ıs1ersenız 1. ııue:t:şı oııeı:ıerınızı lYIUtla 

Lonirl 
KISA VE AÇJK 

Çekleri ki 
Gün geçtikçe Çekoslo 

1-manda dabili vaziyeti d 
Çek kabinesi reisi bay H 
Çekoslovakyayı şimdiye k 
''n cumhurrreisi bay Ben 
huıl olması Çeklerin bük 
llıatlarının sarsıldığını gös 
•askeri bir diktatörlük is 

~ bu itimadın yalnız za~ ol 
tirmek için beslenmege 
Yüdüğüne bir işaret saoıl 
Çekoslovakyayı yuvarlat 

~urtarmak için uzanan bi 
'asıl başaracağını balıika 
ıııa halini almıştır. işin fc 
kurtarmak istiyenleri, bu 
büyük ümitsizliğe düşürm 

Nafia Vekil 
Su, Tran1vav, El 

alının• 

• 

\ • 
Değerli ve iş bilir ba 

farımdan Nafia Vekili 
Ali Çetinkaya dün ak 
.. at on altıyı on yedi 
lztniri şereflendirmişle 
harare~le karşılanmışla 

iSTER GÜL 

lllllibtiyar sivrisineğin bi 
dalmış, bu yabancı mis 

r 

1 İnekler şu sözleri söyl 
: - Galiba lzmirde be 

ecek var diye uzaklar 
• ihtiyar sinek şu ceva 

- Vakıa yüzümden 
... •ı geçmiş bir vatand 

nekadar bizi yok et 
lçovaya yakın bir ye 
ıııı kurduk, oraya y 
llarına galebe çaldı 
y okuyucum sen de 
ıa çalıısın şehre ya 


