
On milyon 
KISA VE AÇIK 

lngiltere, Harbı Göze Almışsa 
Harb Olacaktır. 

. Sulhu. lrurtarmık için sarfedileo bütün em.illerin boşa 
gıdeceji anlaşılıyor. Hitler kararı~dan, istedikı~;nden zerre 
kadar fedakarhk y•pmıyacağını dün akşam bağrdı. Esasen 
Prıi~ g6aderdiği son nota söyliyeceği nutkun buldan baş · 
ka bırşey olmıyuağ'ını pekala anlatmıştı. Fakat bidiseler 
öyle göatniyor ki İ>u ddaki karan Avusturyayı ibak ka . 
rarı kadar kolayca tatbikat ve filiyat sahasına ~ çrniy <!· 
cektir. 

Sözün kısası: Bu defa logiltcre bunu istemiyor, raiyola 
rın ulaşhrdıkluı haberler tamamen tahak kuk ede r Yani 
lagilizler kat'i suıette b.ubı htiyorlarsa harp olacikt r. 
GeDe kı.saca söyliyelim: logiltere harp yap:nak isteaıiyersa 
umumi bir harp olamaz, zira barbı ilin etmek ne kalar 
kolay1a harbı devam ettirmek o kadar zordur. Bunun i9n ~ 
yalaız aıker değil, çok par1, pek çok para lazımdır. 

SIRRI SANLI 

] 

'' 
•• harb İşareti •• sungu 

lahlb, Neırifat ~ •• 
Batmalaaı r&I 

SıRRI SANLI 

diyorlar 
SULB 
bekliyor 

İngiliz, Fransız, Rus, Romanya ve Yugoslavya Çek.erle bera 
ber h areket edecekler. Taymis'in Hitler'e bir ihtarı 

·~~~~~~~~~~~~~~--··~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Çek Fabrikalarının Türkiye'ye nakledilmesi isteniyor 

Prağ şehri de boşaltılmıştır 
- I ---

\ 

hürmet ettirmuini bilec.ek .. \ duldan sonra değil . der~a~ 1 
muazzam bir kuvvete sab1p· ve şimdi Almanyaya ıadesını .. - ı . 

U"klenmiş olacaktir." rma y 
Loodra 27 ( Radyo ) -

Dün Hitlerin söylediği . na: 
tuktan sonra logiliz kabıaell 
fevka,ide bir içtima akdet• 
miş ve l u içtima _ge.ç 9 akte 
kadar devam etmııtır. Top· 
lanh hakkında biç bir ma· 
lümat edinmek kabil olma-

tır . ,. \ istiyorum. b 
Hitler, .. Alman - Fran11ı"' Bir ilk teş • ine kadar u 

münasebetlerine temas ede· topraklan mutlak sure\t~ 
rek, Sarın Almaayaya avde· Beneş terketmelidir. Şımdı 
tinden sonra f ıansa ile ara · Beneş ve ben karı• karşıya 
larnıda hiçbir itilaf mevzuu bulunuyoruz. . 
kalmadığırı ı söylemiş. Ya ıulh, ya harp Beneıın 

Alman milletine hitaben vereceği karara bağlı ola· mı~~r;Hn '17 (Radyo) - Al 
Hitler şöyle baykırm1ştır : caktır. Alman milleti ... kK.a· man makamatının netrettii 

din erkek hepinizde ar am · . k 
Ş d. 'iletim h esa p ı b ' tebligw le· Çekleri mu a 

.. im ı, ey mı . ' . dan geliniz. Şimdi artık Be· ır , d l T 
lışma zamanı gelcnıştır. Go · vemete tetvik e en 81' 1, 

neş kararını versin." ve Fransızlardır. Bu kal 
desbergde\d kararım s on d (R d o) (Tay· Al 

J Lon ra a y - olara'- anlı•ılmıthr. Biz 
k at'i karuımdar . Ben Süaet uH ' tl cYÖ "' ., 

mis) diyor ki : ı er vaer ~ manlar bizi proıramlarımızda 
lere ait ola o arazinin o a . zünü açsın, onun Pıağa 1 • k hiçbir kuvet 1 
daki Alma oları Beotş koğ . cıiği nota yalnız Ç eklere lkar· vaı. gcç~:e~:kliflerimiı kat'icli 

Kral Boris Hit .. 
1 

lerle görüştü 

deöil fakat bütün dev et· mıyor L 
I' • . . · d "Ya ıulb yabud u••P• 
lere karıı göndenlmıt '' - emri 7 1Dilyon çelik ıh 
deHi bir ültimatomdur. 

Hitler merar:n anlamıyacak bekliyor. H 
b Pariı, 2o (Radyo) -

olursa korkunç bar ıa mu . _ Sonu 4 linc&de -

uliyeti yalnız onun ~o:=~.:.~z~l:~·~c::ıar.:=-;;•------, 

HlLKIN SESi ~!KKIN SESiDiR 
Çaya varmadan paçaları 

sıvamak lazımdır 
h ibaba parkının önünde çocuklar tramvaya atlam 

. t~a ~ar kontrol ve biletçiler tarafından azarlanıyort 
ıı ıyodr ·1· , fakat yaramazlar bu defa tramvayların ve e 
mene ı ıyor, b"ll · arkalarına 

sokaklarda da yavaş gided otomo ı ena 
ha ! Ge enlerde bir çoçuk bu yilzden dlitmlt 

1 
h!o:.lar mış . çtir. Daha büylk bir kazanın &oünli alm 

. _ yuıu berelenmıı .. 1_ velileri ve yah 
Berlin 27 (Radyo)-:-Hıt~«:~ -' için böyle yara_maz çocuklar gorü uoce yaı tehlikeleri• 6 

diin But gar kralı Borııle ıkı l biııat kendilerı cezalaaduıll'llalı ve melbu 

saat kadar göriım6ş •• ba l alınmalıdır. 

gör~ımeden sonra Kral bu: \ H'LKIN SESı· H'KKI~ SESIDI suıı trenle Sof yaya müte Jl. Jl. 
vecciben Berlinden ayrıl· 1 
mışbr. 
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DOLAŞIYORUM I j ~,, 'Bır iş Yapn1ıy 

. 
111 lngılterede çıkan Tbe dolunun köşesinde şimdiye olan Halayın doğumu Türk ,t(J N.h t K 

- --- - - --- kadar Iskenderuo Sancagvı diplomasisinin bir zaferidir. /X anı 1 aye en 
Truth (Ha\dkat) mecmuasın- 1 • T dı· sı·ne İş Buldu 

Yaıao: Gönül 6mre dan : olarak adı geçen küçüp top· Bu yeni doğan dev etin ür-
Nibayet Sancak, vasati rak cumhurreisi, milli mec· kiyenin nüfuzu altında ola-

hir İngiliıin gazetede ·okur· lisi ve bayrağiyle muhtar bir cağı kabul ettiği teşkilatı 
-8-

Tepecik 
varı 
.J 

kahvesinde arkadaşiJe konuşan iri 
adam : «ben rakıyı ilaç yerine 

b h nebat cumhuriyet olmuş bulunuyor. esasi yeden ve hatta ismin· 
ken unun ayvan, den bellidir. Hatay "Domia-
ve medeniyet zümrelerinden Bu cumhuriyet Suriyeye yal- yon~, manasına gelen Türkçe 
hangisine mensup birşey ol- nız gümriik ve harici müna· bir kelimedir. Eğer bir an . . ' D <l. ıçıyorum ... . » e 1. duğunu tayine imkan bula- sebetler bakımından bağlı için etimoloji sabasına gire 

Herifi yakaladım, iŞte 
sarkıtıyorum ..• 

Sıçın deliğine gir~n asker 
kaçağını al aşağı deyince 
kendi kayışile kollaunı bağ
ladık. Ve önümüze katarak 
karakola getirdik ... 

Herif cür' etine rağmen 
zangır zangır• titriyordu. Bi
raz sonra kendine gelir gibi 
olunca bize şunları söyledi: 
"Anamın . karnına girsey· 

dim, belki yakalanacağımı 
umardım amma;~ bu sıçan 
deliğinden çıkarılacağımı hiç 
aklımdan geçirmemiştim .. 

Neyse eden bulurmuş me-
ger .... ,, 

- Sonra ne yaptınız bu 
adamı? 

Dedim. Mütekait komser, 
u Bunu bilmiyecek ne var " 
der ki yüzüme bakarak; 

- Ne yspacakbk, dedi, 
bu adam hem mukaddes 

' askerlik VilZİfesini ve hemde 
birçok kadın vatandaşlan 
öldürerek varhklarını yok
g uu c.vuıa tA11 uıoıi da'ragı-

cına sallandırdık herifçi oğ
lunu ... 

. Saat 12 ye yaklaşıyordu, 
bız, bu meraklı b'k -
d ~ ı ayeye 
aldıgımız için, zamanın na-

sıl geçtiğini anlamamıştık. 
Vedajaşırken mütekait kom

sere t'edim ki: 

- .. Sık sık görüşelim am
c~! Oteki hikayelerinizi de 
dınleaıek isterim Ol 
ını? .. 

... maz-

- Olur, evlat, olur! dedi. 
Qaba. allabın günleri çok .. 
Raydı giile güle ... 

Ayrıldık .... 

* * • 
Tepecikteyim .. 

1 

nuşmıyorlardı amma,8 şöyle 
kaleme gelecek, not edilme
ğe değer şeyJerden de bahs 
açmıyorlardı. 

. mada:ı, öldü gitti. Bu keli· kahyor. Dünya haritasına cek ıolursak bu kelimen~ 
menin ortadan kalkmış ol· sessiz ve sadasız yeni bir Türkler le Macarlar arasındL-
masına ancak bulmaca me- millet ilave edilmiş' oluyor. ki akrabahğı gösteren çı:>k 
raklıları müteessir olurlar, Mamafih bu ilave keyfi- enteresan bir ciheti olduiu-

bilmem ve bıtti onlar da bunun ye- yeti Ankaraea sessiz ve se- nu da görüriiz. 
biri iri yau, diğeri de hatırı rine .. Hatay ketimesinio dasız geçmemiştir. Nüfusu- Çünkü Macarcada ıynı 

Fakat nasıl oldu 

sayılır bir çete de bulunan meydana çıkmış olmasından nun büyük bir ekseriyeti manayı ifade eden lteHme 
bu iki arkadaş, ukafayı çek- teselli bulurlar. Çünkü ge· Türk olan ve iskelesi olan "hatalom., ve hatta 11anada 
mekten,, "efkar' dağıtmak · çen hafta Suriye parlamen- Iskenderunun Türk hinterlan· pek ufak bir farkla "bataly .. 
tan., dem vurmağa başla- tosunun da tasdikiyle Ana· dı için çok büyük kıymeti dir. 
dılar. oo~••OG------------~-

Kendilerile alakadar değil- Yueoslavyadaki Çin2eneleri )Lisenin ellinci 
~~ı!;,.;;:d~

6

::;,.d~:~·ıimi Garib Adetleri! yıldöniimü 
Daha iri kıyımda buluna- Yugoslavyanıo BeJgrad dır . Bunlar Yugoslavyanın her 9 Birinci teş in 938 paur 

nı yanindakine: Ü cıiversitesinde Tihonin Ge- tarafında şehirlerde otururlar, günü saat 9 d~ lzmir lisesi· 
- Anzorol lbu havalarda orgeviç adlı bir profesör ziyadesi san'atkirdırlar. Gur- nio büyük saJDnunda zengin 

pek de gitmez benim bildi- vardır. Çingenelerin ifadesi- betçi Çiogeneler gibi hırsız- bir proğraml• lisenin 50 inci 
~~m ... H~ş ~oktan da içmiş- ne göre bu profesö çi11gine lık, soygunculuk, · baskıncılık yıldöoümü tutlulanacak ve 
ıgım yo ya... dilini halissüttem çingeneler- yapmazlar. Yalnız yalancıları bu törene lımir lisesinden 1 

Dedi.. den iyi konuşurmuş, Bay çoktur. Menfeatlari için pek yetişenl~r ve bugün muhtelif 
Georgeviç verdiği bir kon· çok yalan söylerler. Arala· memleket/e rde bulunanlar ( Arkası var) 

Açık cevap 
Bornovada B. K. 

Özden'e: 
Mektubunuzu aldık. Ga· 

zetemiz hakkındaki teveccü· 
. b • . ,,_ 
se ep, siyasi} havadislerin 
çokluğudur. 

. Bundan böyle arzunuz ye-
11ne getirilecektir. 

feransta çingenelerin tarih· rında münazaa çıkbğı va 'dt davet edilmiştir. 
çeslnJen bahsettikten sonra birbirlerine "Çingene" demek 
sözü Yugoslavyada göçebe suretile hakarete bulunduk-
halinde yaşıyan çingenelere ları itima dındadırlar. 
getirmiştir. Ve demiştir ki: Arlı Çingenelerden Yugos · 
Bu çingenelere (Arlı) kabı- lavya ordusunda birçok zabit 
lesi derıer. Bunlara bu laka· olduğu gibi memurları ve 
den Heri gelmiştir Bu çı·n· 0~• ....... d i)n•versitesinde tale

aruında oyıe canbazıar çı. 
geneler Müslümand1rlar ken- kar ki ölü gibi bir hayvanı 
dileı ini, vücudJarını, 'otur-
dukları çad1rlar1nı pek temı·z sabncaya kadar ejder gibi 

Hatayda umu
mi af 

Halkın Sesi 

--ı--.-· ----
Devren satılık 

t sıçrahrlar. Bulaşık hastalıklı 
ularlar. Ancak hızırilyas, hayvanları ~a ekmeğe igv ne 

Ayvasal, gibi hıristiyan yor- k k 

H~tayda yapılan umumi 
af üZerine: katiller, çapulcu
lar, adabı umumiye aykırı 

m91( uzere· aıg~;:~na•ptsi\!; 
salıverHmittir. Bunlar tekrar 
ktbabat -yaptıkları ve -bapis
Jıaneye geldikleri takdirde 
cezaları iki kat olarak çek
tirilir . 

kahvehane 
Basmahane Feni Paşa 

bulvarı 13 . l Do. kahve mo
bilyesile devren satılıktır. 
.Kahvehaneye müracaat. 

4 - 5 

Manisa 

t ı oyma ' yahut hastahktan 
u arını en büyük bayramla- ölmüş bir hayvanın önce al-

nndan sayarlar, bele çinga· Jd k 
b mış o u ları kurdlarile aşı ~e ayramlarının hiç birini imha ederler. 

ıbmal etmezler. 
A 1 Arlı çinganelerin iki ür. 

. r J çingeneleri gurbetçi karıs~ vardır. Gurbetçileri; 
çıngenelerden diJleri itiba- karısı birdir fakat aralarında 
rile de ayrılırlar Bu J k 

· ayı J ma te lifsiz temaslar çokt11r. 
y~lnız dilleri itibarile değil- Erkekler meyhanede içer ve 
dır. Adetleri, geyinmelerı' ı'tı·. k 
b ağıt oyunu oynarlar fakat 

arile de başkadırlar. Arlı k 
Ç . adınlar durmadan çalışırlar. ıngenelerde şarkh tipi var- G 

urbetçilerin en büyük kur-
OQ 

Ramazanı ya
raladılar 

Seydiköyde reııçber Ra
mazanı ayni köyden ve Ata 
bey maballesioden kasab İb
rahim, Mümin Çakmak, Kan 
çar ve Kara Mustafa tara
fından ağır surette dövül
mek suretiJe yaralanmıştır • 

....... .-"' ................... ~ Birbirine yakın kabveler-
~en oldukça genişçesini in· Ote)i Çıkar mı Efem ? 

Middlesexe'de oturan 
adam, hiçbir iş göşmeme 

şöhret bulmuştur. Fakat 
hk son zamanlarda mağaz 

ların vitrinlerinde model 
yaparak giydiği elbisel 

teşhir ettirmektedir. Ca 

heykel denilen bu ı•t kı 

danmaksızın 45 kakik• 
gibi durmaktadır. 

Vitrin öaünde duran 
rakhlar, dalğın dılğın el 

selere bakarken, manken 

den birinin ·İnsan gibi · 

hareket yapması üzer 
gözlerine inanmıyarak şaş 

maktadırlar. 

Bir 1\limio Başın· 
Gelenler 

Meşhur biyoloji alimle 
den profesör Julian Hu 

ile karısı Paris ile Calis 
sesinde bir otomobil 

neticesinde yaralanmışla 

Otomobil, bir eıek ar 

çarpmamak üzere 01an 

yapan şoförün bütü 

retlerine rağmen bu il 

toslamıştır. Alimin baf 

ve bacaklarında, ka11ıını 
başında yaralar vardır. 

- -·. 
o ... ~t~~ -ve 

rihçesi 
Baston ilk insanlard 

müdafaa ve tecavüz 

idi. Sonraları amirlik ve 
kimiyet işareti olmu 

Hazreti Musanın asa 
mahiyeti bundan başk 
şey değildir. Zamanı 
asanın bir kıymeti ka 
mıştır. Yalnız ecnebi o 
ldfda en yüksek rütbeyi 

raz eden mareşaJJar ufa 
asa taşırlar ve 0 , onl 

emir ve kumanda şalibi 
ferini ifade eder. 

hbap ettim, gazetemi,' o··n-u- 1· . . T . 
zmırın emız Ucuz 

'?e açtım, kulaklarımda ki- Oteli 
rışte ... 

banı saf ve cahil ""köylü~;
dir; onlar1 dilekleri gibi al
datırlar. 

' Biraz ilerideki masada ıki DtJş banyo sıhhi konfor 
kişi .~on~şuyor, mevzuları m t" ~·c u t Izmir halkına 

Aynasız gidiyor dünya işleri, 
Sonunda bir çinğar çıkar mı Efem? 
Smtıveriyor harbın dişleri, . 
G f' ne ortalığı yıkar mı Efem ? 

Garldarda gurbetçiler de 
hızmlyasta kuzu' ayvasil 
yortusunda da kaz kurban 
etmeği ihmal etmezler. 

Arabanın üz 
rinde uyum 

önceler beni pek alakad ta vs!ye ederiz 
t ·· ar K,.çec?ler Lale sir eması e me"''· 

G - karşısı No ;6 
erçe havadan sudan ko- 12-7 SALiH 

:~~z**~~*~**1:~*~**~*~~**~ 
.:f 1ıamra Telefon R 
~ 2573 ~ 
)t Idaresinee MıJli Kütüpane Sineması » 
« BUGÜN · · )f tC ye~ı ~ıneoı.:ı mevsiminin yeai ve ilk büyük J+ 
tC fılmı ve muhteşem program )t 
tC 1 - Peter Lorre ( Mr. Moto ) ve Victor Mac. La len )t 
t( tarafından emsalsiz bir surette g \l. 
.. oynaamış « 
« Vicdan Azabı ~ 
~ ~ransızca sözlü büyük hissi ve içtimai film tt 
t( i - rlngi_liz Kral ve Kraliçesinin Parisi ziyaretı \f « - zmır 9 Ey Jul bayramı ve fuar filmi )t 

~ 4 - Ankara 19 Mayıs gençlı'k b )f 
5 .. . ayraau 

- Turkçe ıuhlı folu jurnal Jf 
S•ltllar: 2 - 5 - 8 de : 

Fia 25-30·-40-SO Cu -t • )t 
(IC~----=~ .• ~'V'~ mar esı talebe 1 de 15 K . ~ 

:"W'"-°9!!9"':W:..?-~~~~~:~·~~'~ 

Kurtarmak ~stiyor Çek'ler yakayı, 
Y~tturmak ıstiyor Alman, zokayı; 
Agıınd~n çıkardı iri baklayı, 
Gene .sıfabını s1kar mı Efem? ... 

logi~~z • Fransız durdu yanyana. 
Çek 1 yutturmazlar birden Armaoa. 
Beneş'in sözünü atma yabana 
Birgün bu duruştan bıkar mı 'Efem? 

Tüfekler patlayıp, yağınca ıned, 
l_?evletler salacak meydana eri. 
Olü~ler yaratan top güHeleri, 
Bu ışin ağzını tıkar mı Efem? ... 

Bir harp olmasım istemez cihan 
B~ işler pek yam:an, hilUer pek' duman 
Bıraz düşününce buluyor insan : ' 
Kavgadau saadet çıkar mı Efem? 

Barışın ezeli bekçisidir Türk, 
Hakkın, hakikatao gür sesidir Türk, 
Er rrıeydanmda varlığı büyük 
Sutbü seven, harpten yılar mı Efem? 

Gönül Enıre 

m:!IEJ--e---
Satılık tütüncü 

Dükkanı 
Basmahane istasyonu kar

şısında 6 No lu tütüncü dük 

~~nı d~vren sahlık. Taliplerin 
ıçındekıne müracaatları. 

. Evvelki gece Üçkuyul 
Ikitepe mevkiinde feci 

araba kazası olmuştur. 
dise hakkında yaptığ 
tahkikata göre Sasal kö 
den Mebmed oğlu AJi 
arabanın üzerinde uyuya 
giderken taş köprüden 

ba yuvarlanmış, araba pa 
lanmış ve Ali de ağır su 

f 6-3 te yaralanmıştır. 
l ~~~*~~~~~~~ı~~~~~~*~~~~*~ 

;s Fuar kapandı 
a Fakat yeni sinema doiuyo 
t( Kültürpırkm ·· 1 · d tc en guze yerıo e gazinonun karşısında 

: Kültürpark Sineması 
: .. AÇILIYOR 
f( Muke';llmel koltuk - en son sistem makine - rahat ve 
~ genış s_alo~. · dünyanın en büyiik filimleri - büyük 

~:w::w::w:~;~~;~ı~*;~~~~~;~:w;:,;;r; 



"Mizah!" d~ı~"Hikmet!" e~! : 
Hokkabazın Öıırü 4şakla geçer ! 
Mürai ! nin öınıü takla geçer ! 
Leyleklerin ÖıD·il klakla geçer ! 
Muharririn ömrü yaıakla geçer! 

" .. 
Her kişi bir türlü kıt geçirirt 
Kimisi yedirir, ki ıçırır. 
Sevdaya düşenler m ~ibi erır: 
Tenbellerin ömrü mıkla geçer! 

* \ • 
Açıhr gonceler bitjn gül olur! 

Ateşler korlanır, ""' kül olur! . 
Bir ufak böcekten ~k tül olur: 
Akreplerin ömrü !hakla geçer! 

H .. kkı Emre 

Tecrübe Şahid 
Aşçıbaşı şahid olarak mal Doktor, ikinci defa gelen 
tnıeye çağrılmıştı. hastasına \lı!fdiği ilacın te· 
Hakim : siri..ıi sordu : 
- Ne biliyorsan söyle? - Çok iyi dokto r, üç de· 
Dedi. fa kull;andırn, ·hastalığımdan 

Aşçıbaşı da söyledi:: eser kalmadı 
- Tatlılar, börekler, dol· Sabimi söyliyorsuou2? 

••lar ... 

Hiç 
Ne düşünüyorsunuı? 
Hiç. 
Siı hiç bir 'zaman dü · 

tnmez misiniz? 
- Düıünürüm. 
- Neyi Düşünürsünüz? 
- Hiç! 

Yetişıyorlar 
Sütçünün. çocukları gü · 

~6mlere Halkapınar musluk· 
•tından ıu dolduruyorlardı. 

- N ! yapıyouunıiz? 
Diye sordum. Bir ağıı:d•n 

evap verdiler : 
- Sü'çülü' ' y tUyoraz! 

Kolay 
Kadın, aynanın karşısında 

•oyaD1yordu. Kocası gördü : 
- Şu boyaları bulamadı

r111 bir gün ne yapacağını 
lüıiinüyorum. 

- Kolay, sana söylerim, 
lok ucu dükkanına gider; la. 
·~lb olan boyaları alır gelir
ın. 

Muvaffakıyet 
- Ben hayatta muhakkak 

nuvaffak olacağım. 
- Bunuo için ne y•pmak 

ikrindesin? 

- P .. tronun kn:ıaı almak. 

~0000000000000000000 

- Evet! 
- Ne iyi, nt ıyı.. işte 

\,undan memnurnm .. ayoi 
\ıastahk bende de var da .. 
uıl bir ilaç di)C düşünü
ordum. 

Vardır 
Lokanta garsonuıun göz
ri hastalıklı idit meraklı 
ı. müşteri sordu. 
- Sizde trahom vıl mıl? 
:; ırson şaşudı: 
- Vallahi t:fendim ıilmi

yc..ıın, listed~ yazıh isevar
dıı 

Fal 
F\le baku sordu : 
- ıtikballen ıni sual s<: 

racaJtnız? 
Fal baktıan cevap ver· 

di : 
- layır ıaz:iden; dün 

bir yıde şınsiyemi unut
muşttD· Fakt nerede unut · 
tuguıU hö#rlayamıyorum. 
On~9lulınak steriın. • 

Bur ün 
Nıanlalar rasında : 
- Haberiıvar mı, ba-

bam bugüolele ;a, birdenbire 
zenjn oldu. 

- Bunda bahsetmiye 
değneı .. senbugüo o ka
dar çok sevi•ru'll ki... 

ooooc)OOOC>OOOPOooooooooooo 

Güzel Gözler ftüsa\~kası 

rı~Kopon 1 No - 44-
r 
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C Jlalkıa le•I , 

-...... 

Kendime Hitap 
Gönül ne çalgı ister, ne eğleııcet ne de dans, 
Ne güzel kadınların öııleriode reveran!l,I 
Kap~n:fıkça kapandı Jaçılmadı kahpe şans: 
!)elvi gibi ü uitler dö11dü bütün indeye 
"Geçti borun pazarı, sür eşeğin Niğdeye!,, 

* • • 
Okumaktan ne idi senin gayen, maksadın? 
Kitaplar aranoda fare gibi yaşadın! 
Ne dans ettin, eğleodia, ne de sevdin kız, kadın 

Kim dedi, bey serseri, (gençliğine kıy!) diye 
"Geçti Bo •uo paıa ı ı , sür eşeğin Nığdeye!" 

İ Hık~ı Emre 

Annesi Tenbih Etmiş ! 

- Sinema diyorum, geliyorsunuz .. gazino diyorum, geli· 
yorsun uz . otomobil gezintisi diyo r um, geliyorsunuz .. Fakat 
benimle hiç konuşaayorsunuz. 

- Annem tanımadığın erkeklerle konuşma, diye tenbih 
etmişti de ... 

Küfür 
Bir )?'Ün Ahmed mebınecle: 
- Enayi sen de! dedi. 
Mebı:ned ses çıkarmadı. 

Bir bafta sonra geldi, Ab
nıede bir tokat attı. Ahıned 
Şaşaladı : 

- Ne d~ye vuruyo ı sun ? 
- Hayatımda ilk defa 

btgün bir enayi gördüm!. 

fark Olmaz 
fotografcıya, fotoğrafını 

çıkarttı : 
- Bu fotograftan, dedi, 

bir tek kağıd~ iki tane yen 
yana basacaksıoız? 

Fot~rafçı merak etti : 
Niçin böyle istiyorsu-

nuz? 
Biı iki ikiz kardeşiz. 

Beraber fotoğraf çıkartacak
tık. KardtŞİnıin işi ;vart bu
raya gelemİYor da ... 

Sordu 
Hakim bana, yaıın kaçt 

diye sordu. 
Sen ne dedin ? 

- Yirmi iki. 
- Başka birşey sorma-

dı mı? 

- Sordu.. kaç seneden-
berit dedi. 

Ben de Öyle 
Ressam söyledi: 
- Ben çalışırken başka-

ları seyrederse çok kıza · 
rım. 

Karşısındaki cevap verdi: 
Ben de öyle! 
Si:ı de ressam mısıoıı? 
Hayırt hırııınn! 

Yaşına Göre! - ---
Genç kadını.o yaşlı koca-f 

· sında~l babse~~iler~: _=. __ _J_! 
- Kocanız, yaşına ~ göref 

~ p~~-g~nç ~gösteriy_o;.---=---=-
_ G_:nç _kadın gül~~.: _ 

- Kendi yaşına göre eveti 
fakat benim -yaşıma gisre de· 
gil! 

Evlenmez ki 
~-Kırı koca oturuyorlard•, 
kadın: 

- AkılJı bir erkek daima 

karısının sözüoü diolcr, d~ .. i. 

- Akıllı b:r e kek mi, 

akıllı erkek evlenmez ki; ka· 
rısı:nn söıünü d1nf,.sir! 

Ya::gın 
Koc.uının önüne 

ekmek koydu ve 
ledi : 

peynir 
özür di· · 

- Affedersint etler yan

dı, · patatestlere sirayet ettit 

çorbayı döküp güç söndür
düm!.. 

Yalancı 
Bay direktör, karım 

basta imi~ bir hafta izin is· 
tiyor'iJm. 

- Bay işyar ben de ka · 
rınızdan mektup aldım, size 

izin vermememi rica ediyor 

evde olduğunuz zaman ra · 
bat edemiyormuı .. 

- lkimizdea biri yalan 
söyliyor. Çünkii ben evli de· 
" ·ı ' gı oı •.. 
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S. Ferid 

T'cnıiz dövü1nıüş, iti
na ile haztr lannıış her 
cins baharat .")ve JO 
kuruşluk anbalajlarda 
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KuvYet Şurubu 

Sıhhat 
Zindelik 
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Bahşeder 

Merkez depo: 
~çıbaşı Marka 

1'-.karnalar 
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Taksit ile 

En şık. ve "" ucnı elbite
lerioiıi Kavaf l.1r çaışısında 
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Kazım 
Şangüder'e 

Selanik sergisinden birinci~k yapt . rınız 
madalyasını kazanmıştır .. . Ririnci Sınıf !Vlutahu~ı! 

Dr. Demir Ali 
KAMÇIO~LU 

\. :ih renasül hastalıkl ci 

rı elektrik tedavisi 
lzmir - Birinci beyler So. 

No. : 55 Telefon : 3479 

Dr. Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mijt crı d "' ı 
RONTKEN VE 

Elktrik tedavisi yapılır 
ikinci Beyler So. No. 29 

ı t.LEFON: 2542 
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Fırıncılar 
4ancılar Sucular ... 

Okusun 

Belediye nizamnameaine 
uyğun nakliye arabaları 
Çivici hamam sakarya okulu 
karşısında No. 36 

FAiK ŞiMŞEK ........................... 
DOKTOR i 

Salih Sonad i 
: Cild, Saç ve ~ührevi baata- ı 
• hklar müt~ba11111 ı • ı ikinci Beyler ıoka" No. 81 ı 
: Her gün öğleden ıonra ı 
: Telefon: 3315 ı .......................... 

Damızlık 
-~ Taze ~akız baklaaıt aeb:ae 
Çiçekt ağaç tohumları, yerli 

ve Avrupa cinslerini arayanlar 
hisar- önünde Meram tohum 

Ln: ağazasında:bulor. 

CİldİflİZİ boz11ıayacak · en . ~ 
9Üzeı tıraş bıç a 9· ı · lfl/"11-L 

NOVA l lJX tl ~ BIÇAl<LARl TI RAŞ 

MERAHLILARININ HEPSİNİ 
ET Tİ • eııR ~ERE 

VXIJS 

f"'EMNUN 

~ULLANINIZ ! .. 
VIPOSU Hemeraltı Horakol karsısında 

MAZHAR ÖNGÖR 



c 1'\a kı• Seli ı 
hifo 

o:nErı 
!ı!IJ ·ı :] ij@~ ... 
Odemişe 
Gittiler 
Paıar günü refakatJarında 

n~fia vekaleti su işleri genel 
dırektörü bay Selibettin 
Böke ve şöseler umum mü-
~ür ü olduğu~balde kıyme tli 
ıı.lbayımız bay Fazla Güleç 
Ödemife gitmişler ve Ôde
m~ş • Çatal yoJubu incele
mışler ve sulama ):1leri etra-
fında ted.~ikler yapmışlardır. 
Val.imiz Odemişte belediye 
seçım işlerini tetkik buyur
muşlardır. 

Belediye 
Seçimi 

Belediye Seçim işleri için 
Perşembe <" günü parti nam
zetle.ri seçilerek ilio edile
~e~hr. Seçimin büyük bir 
ıntızam içinde geçmesi ve 
a~r~sız olarak her rey aabi
bının Pazar günü reylerıni 
kullanmalara için gereken 
tedbirlerin alınması karar
laıtıralmıştır. 

Korunma 
Tedbirleri 
hmir şehrinin hava trn

Jikelerir e karşı korunması 
için dün vilayet lmakanında 
valimiz bay Fazh Güleç'in 
başkanlıkları alhDda bir top
lantı yapılmış, bu içtimada 
belediye reisi ve seferberlik 
genel direktörü de hazır bu
lunmuştur. 

İki kadın 
Yaraland! 
Dün öğlen vakti tütün 

yüklü bir kamyon ceza evi 
önünden geçerken ipin kop
masile bir balya devrilmiş 
ve oradan geçen ikı kadı
nın üıerine düşerek her iki
sinin de yaralanmasına ıebep 
olmuştur. Denklerin iyi bağ
lanman ve böyle kanlara 
sebebiyet verilmemesi li
zımdar. 

Gelenler 
Gid nler 
Muğla 11ylavı B. Hüseyin 

Avni Arcao, Arnavudluk 
Millet Mecl si azasından B. 
Cavidle Sokonito Izmire gel
mişlerdir. Muğla saylavı 8. 
Nuri lstanbula, lktisad Ve
kaleti müfettişlerinden Bay 
Reşid Aksoy Ankaraya git
miılerdir. 

lzmir saylavı ve eıki ikti • 
sad vekili değerli hemşeri
lerimizdcn 8. Rahmi Köken 
Bergamadan lzmire gelmiş· 
lerdir. 

lngiltere h,rbar hazırlandı 
_____ _ ___ _ _ -.... ••oo•• .... ------- -----

Halka zehirJ' gaz maskesi dağıtıldı 
Loadra 27 (Radyo) _ Dün ~ce nazırlar meclisi Başvekil Çecnberlayioin başkanlığında 

toplanmış ve toplantı geç vate kadar devam et?liştir. . . . . . 
Bugün sabahleyin karader ve hava kuvvetlerı !eferber halıne getırılmıştır . 
Londra 27 (Radyo) _ ptün halka zehirli g azdan korunmak için maske dağıtılmıştır. 

CebeJitttarik tahliye ediliyor 
CebeJüttarik 26 (Ra/ o) - Mahalli hükume'; geniş tertibat almış ve bugün neşrettiği 

bir beyannamede yabacıların , hemen C ebelüttariki terkeylcmeleri lüzumuau bildirmiştir. 

Rus Donanması Manevra Yapıyor 
lstanbul 27 (Hsuıi) - On parçadan mürekkep Rus donanması Karadenizde manevra

larına başlamış.-· 

Orrıan Umum Mu haf aza Kumandanı 
htanbul, '] (Hususi) - Orman muhafaza umum kumaodaohğıoa general lbrahim tayin 

edilmiştir. 

8dçikada yiyecek vesika ile veriliyor 
Brü.'stl 27 (Radyo) - Hük ümet h~rbaogi bir harp vukuuoa karşı bütüo tertibatını al

mış e h~lkın aç kalmaması için vesika u!lulü ihdas edilmiştir. 

Macaristanda Hazırlık 
• 
ihtiyatların Bir Kısmı Silah Altına Alınmıı 

Askeri Tedbirler İttihaz Olunmuştur 
Budapeşte, 26 (Radyo) - Macaristan , ihti. atların bir kllmıo ı silah altına almış ve as

keri tedbirler ittihaz eylemiştir. 
Macaristan Harbiye nezareti, hududlara defi toplar göndermişrir. 

Üç devletin Almanyava nota vermesi 
Londra 26 (Radyo) - Muhalifierden (Viston Çurçil) ; bugün bir söylev vermiş ve Hit

leri durdurmak içi o, lngiltere, Fransa ve Rusya tarafından müşterek bir nota verilmesi 
lizımgeldiğini beyan eylemiştir. 

General Franko umumi taarruza hazırlanıyor 
Londra, 26 (Radyo) - General Frankonun, umumi bir taarruza hazırlandığını ve ltal· 

yadan mühim kuyvetler aldığ'ıoı, N ıyüz Kruaıkl guete!Iİ hıber verm!ktedir. Ayoi gazete
ya göre göre, general F raoko, yapacağı umuıni iç n üç yüz bio kişilik motörize edilmiş 
bir ordu ile sekiz yüz bombardıman tayyaresi temin etmiştir. 

.. oo .. ------------

Almanlar 
kat'idir,, 

'' kararımız 
diyorlar 

- Baştarafı 1 incide -

kamet, geç vakit bir beyan· 
name neşretmiş ve Parisin, 
sivıllerd'!n tabliyesi lüzumunu 
bildirmiıtir. 

Halk panik halinde şimt-n · 
difer istasyonlarına hücum 
etmeğe ve Pariıten uzaklaş· 
mağa başlamıştır. 

P. ağ 27 (Radyo) -Prag
daki !'İvil halk yakın köylere 
yer!eştırdmiştir. Şehirdekı 

mevcut bankalar mevduatını 

kesm iş ve f.ı bıi ka lar it :t lı eri 
emre verilmiştir . 

Londra, 26 (Radyo) -
Fransız - l ıJ giJiz müzakere· 
lerinden sonra Forayo Ofis 
bir resmi tebliğ neşretmiş

tir. 

na cevap değildir. Bu nutkun 
iradından evvel toplanan lo
giliz nazırlar meclisinde 
alınmı ş kararların netice.si
dir. 

Londra, ?6 (A.A) - Tay· 
mis gazetesinin d iplomasi 
muharriri Çekoslovak hüku
metinin Alman tekliflerini 
reddetmiş olduğunu, gece 
yarışından sonra öğrenmiş 

bulunduğunu bildirmektedir. 
Prağ, 26 (A.A) - Prag 

radyasu yaptığı bir tebligde 
Üzerlerinde Çekosl\lvak üoi
foı malariyle yakalanacak 
Südet gönüllü müfrezesi ef • 
radının hemen yakalandık· 

ları yerde asılacaklarını bil· 
dirmektedir. 

1 

hali kaJmıyacaktır. 
Istanbul, 27 (Hususi) 

Çekos!ovakyadaki bazı fir
malar, idarelerindeki büyük 
fabrikalara memleketimize 
nakletmek istemişlerdir . · ___ .,. __ _ 
Feci Bir Kaz11 

Dün Mersinli ile Salbıoe 
arasında bir tren kazası ol
muş bir kişi yaralanarall öl
müş, iki kişi de hafif fara

lanmıştır. Kaza dikkatsizlik 
neticesinde bir gaz tteninin 
direzine çarpıuasınd•n ileri 
gelmiştir. Ölen aınele Meh· 
menin etı aflı hüviyeti henüz 
tamamen tesbit edileme· 
miştir. 

~" ~" 
~fl-b~v 

~'1.1/~ 
Ulema Ce~~ 'Ç r-----~ .... yanları °' ~· ;, Hl~ 
Şam~ ~ıj ıCalar 

Bir hezeya~·; Bm neşrettiler 
Fakat Hatayı dola~n Ar;, Gazetec ı leri bun

ların iftiralarını yüzrine çarp.yor 
Beyrut' ta çıkan "Ebabil., ı olu:luklarını . lalim diniae 

gazetesi, geçenlerde Şamda halret !dildiğini, iddia e· 
top lanan ÜJema Cemıyetinin de~ bu faciayı bu beyaa-
neşrettiği beyannameyi ve n.a ile protesto ediyorlar. 
bu beyannameyi ve bu be- f.tür islim dünyasını ii· 
yannamede lskenderun'da fal İP uydurulan bu yalan-
Araplara meıalim yapıldığı lar J•Dı nefrettir. Biz biz· 
hakkındaki iddiaları şiddet · zat kenderun, Antakya ve 
le reddederek diyor ki : bavsiae giderek;tyeoi va-

Hiçbir tahkik ve tetkike z iyı gözler imiıle gördük 
lüzum görmeden siyasete i- ve adaki birliie bili tefrik 
let olan bu kimseler, isken- adıte hayHn olduk. Te-
derun araplaranın her türlü ın•İ ederiz ki, ba birlik, 
işkence ve zulüıD altında amt ve ittifak bize örnek 
inlediklerini. hicrete icbar ola. 
- ----------iiiiii -- --------

Kazalar named listesi 
-Baştarafı birincide-

aşağıda yazılıdır. 

Seferihisar Kaıası 
Asil aza namzetleri : 
1 Nabi Akkaıı 
2 Ramiz Türlter 
3 Mehmet Orboo 
4 Fud Aku• 
5 Kazım Ktsenduran 
6 - Abdulla~ Tu·an 
7 - Mahmut Çoker 
8 - Mehme· Güler 
9 - Necati Çınar 

10 - Saffet Uyğur 
11 Sadıl Eriş 
12 Mabout Ergon 
13 lbraaim tErden 
14 Etem Aydoidu 
15 - Mr tafa Gür 
16 - IWhmet Gincy 
17 - ~leyman Olcay 

Nafia V Ekili-
mi~ Tetkikle
rine Devamda 

N•fıa Vekilimiz Bay 14 
Çctın Kaya tünel oşaat11 
ve sulama işlerini gözde 
geÇİrmi~ ve bazı tetkik' 
y-Parak şehrimize avde 
1"Jyurrnuşlard11. 

Kültür 
Direktörimü1 
Ankarı 26 (Husıi) - iz. 

mir maarif müdürübay Ali 
Rizanın yüksek muallim 
mektebi müdürlüğıe tayio 
edileceğı bildirilmetdir. . ....... _ ..... . 
Define 
Aranaca: 

Bucada beş ier define 
araştırması yapıla•tır. Bu 
araştırmalar Yua•taodan 
şehrimize gelen a\tat Kos
tantinio Maliye Banlığın · 
dan almış olduğu iı üze. ine 
yapılacaktır. 

~dek iri namzedleri : 

Hilmi Bozkurt 
- Mehmet Al ı oğlu 

Mustafa Ar 
ibrabim Girgin 
Nuri Türk 

1 
- Mustafa Gökçe 

Mehmet Ali Kork 

4 Sioan Şişman 
5 - Nuri Altın er 
!6 - Abdullah Çiçek 
n - Rüstem Altınöz 
28 - Hüseyin Akın 
29 - Sami Tuğrul 
30 :- Mustafa Güleç 
31 - Münir Şimıek 
32 - Sabri Berkem 
33 Sadık Şaka 

34 - lbrahim Ünlü 

maz 

-Sonu yann-
·----- - ----------

Bir hırsızlık 
Cumaovasıaın Bulgurca 

köyünden Selimin tütün ser
gisinden 350 kargı yaprak 
tütün ve bir muıamba ça· 
lınmııtır. Bu tütPnlerin kendi 
ortağı Arnavut Abidin tara• 
fından aşırıldığı aalaıılmıı

tır. --
Yaralama 

Çukurçeımede Hu .. yıo 

Özdemir sarhoş o lduğu hal
de Edirneli Ahmedi b·çak'a 
ysralamış'ır. -·-
Hüs~yin 
Yaraladı 
Bozyakadaki Giridli Hü· 

seyin, lbrahimi biçakla Hğ 
memesı üzerinden yarala
mışhr. ........ _ ......... 
Makasla 
Yaraladı 

Gayri mübadil 
alacakları 

Tebliğin hülasaten meali 
şudur : 

Prag, ?.6 tRıadyo) - Çe
teka, Hitlerin Çekoslovakya 
ait planını her neye mal o
lursa olsun tatbik etmek az
minde olduğunu ve biç bir 
şuur sesini dinlememek ni
yetinde olduğunu bildiriyor. 

Harp malülle.- Biçak Çemiş 

Alsancakta Bornova cad
desinde berber S ami aar
boşluk neticesi olarak arka
daşı Reşadı makasla baca
ğından yaralamııbr. Gayri mübadil bonolarının 

milh emlak idaresine devri 
tu ıimi için tesbit edilen 
müddet sona ermiıtir. Şeh
rimizde ikiyüz elli bin lira 
değerinde oono vardır. 

3523 Numaralı kanununa 
gö re milli emlak idaresi 
elinde mevcut Yunanla ~ayri 
menkullerin bir cetvelini ba
zırlatmııbr. 

Almanya1 kendisine yapıl· 
mış olan en müsait tavizlere 
rağmen Çekoslovakyaya ta
arruz edecek olursa Fransa 
Çekoslovakya ile mevcut it· 
tıfak muahedesi mucibince 
Çeklere yardım edecek ve 
lngiltere ve Rusya dahi 
Fransa yanında harbe gire
cektir. 

Bu tebliğ Hitlerin nutku-

Soıı dakikaya kadar siya
si Alman mabafilleri Çtkoı· 
lovakyanın serfüru edeceği
ni ümit ediyorlardı . Pragın 
red kararı biUüa Almanya
da büyük aki!ller yapmaktan 

• 
rıne 

• • 
arazı 

Kaza kaymdcamlıklarına 
vilayetten gönJerilen bir ta
mim üzerine ltarp maJülleri· 
ne şimdiye kıdar terfiye ka
nununa tevfikan 200 lira de
ğerinde arızi dağıtılmasın· 
dan istifade etmemiı olan· 
ların vakıt geçirilmeden tat· 
min ediloıeleri bildirilmiştir. 

Kemerde mana,Mubar-
rem ve Rtfik bir vğa ne
ticesinde islim Psezğin 'e 
biçak çekerek hüa ettik
lerinden yakalanoardır. 

Urlaya ~miş 
Vilayet baytar irektörü 

bay Nazım Uyg hayvan 
durumunu incele~· üzere 
dün Urlaya gitmi~ 

Borsa 
Haberleri 

Çuval 
13638 

250 
4500 
1297b. 

Cinsi Fiyat 
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