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Askeri hazırlığın esbabı Almanyadan soruldu 
Kral Faruk'a Suikasd Yapıldı Almaohr tahkimata devam ediyor. Fransız hududunda AJ. 

m n askerleri birinci ve ikinci siperleri kazmakla meıiuldür 
Londr•, ~ ( Radyo ) -

Fransa hududunda Alman 
aıkeri ba rekahnın bir ay· 
danb1:ri devam ~tmesi ve 

komtu devletler brafından 

çok yakından hıldp edil· 
mt'ktedirr. 

Bükr"t 5 (Rad) o) - Al· 

man baıırhğıaa kartı FranH 
ve Çek bükü netleri llrım 

gcleo tert.batı almış ardır. 
Çekoslovakya Alman teca · 

Ylzllae ai arıa Ruıyaaıa 
yardım edecl'ği hakkıadaki 
resmen vadi Çek mebafiliacle 
memnuniyet uyaad1rmııtır. 

yapılan hazırlığın esbabı \ I· 
···•oyadan sorulmuştur. 

___________ .. _aıo ___ . ______________ _ 

P.uiı 4 (Radyo) -- Fun· 
ıız hududunda askeri tahki
mat devam ediyor hududa 

Hatay devlet reisinin Atatürk'e tazim telgrafı 
8. Tayfur Sökmenin Tercümei Hali 

Pariı (Radyo) - Son da· ile luahn üzerine ateı etmit 
kilı•d• K•biredea baber ve· ise de bir puliıin m&dahele· 
rilifor: aile kurıunun hedefi detiıti· 

Yipala• de•İıcilik m&ıaba· rilmiştir. Çıkan kurıun kim· 
kalaraaa riyaıet eden Sama· 1eye yaralamamışbr. Kralaa 
j•t• Kral F arak bir saik as· bu hadisede btlyük bir ıo· 
ta hedef olmaıtar. ğuk kanlıhk g&sterdiiini ge· 
Hen8ı isim oldatu teıbit len haberde bildirilmektedir. 

edilemi1-. bir ph11 tabanca Cani yakala•mııhr. _________ .. ,_ .. ______ _ 
Mahtelitimiz Mısırlıları 2-1 

yakın lcaHba köyler a"kerle 
dolmuttu·. Resmi ve hususi 

bilun um vesait b~rp ma z .. 

meai tatımaktad r. Görülen 
Jibüm üzerioe Almanyaoıa 

g . rbinde ve ceaubund • bir 
çok J.Ollardan grçilmesi me· 
aedilmiştir. Alman aak .: rlef! 
badut boyunca birinci ve 
ikinci siperleri kazmakta· 
dırlar. Almanlar1n bu vasi 
tekilde askeri kalkınmı 11 

Belediye kö
mür satacak 

Mailôb Etti 

Belediye bu kıt kömllr ih· 
tikir1nın ön&ne ıeçmete ka· 
rar vermiıtir. Belediyemiz 
kömtlr teıkilitl yaparak pi· 
yaHya k6aılr çıkaracak ve 
ibtikirla mlcadele edilecek· 
tu. Haz1rllklar da ıimdiden 

batlaamıthr. 

Antakya Sokaklarında YOzlerce Kiıi, Sevinçlerine Terc&man Olan Halk Hatfpleriai Dlılll,ar 
Antakya, 4 (A.A) - A· 1 Hatay devlet reiıliiia• ıayıılarımı nHnm. 

nadol.o ~la~~ının baıuıi mu• 1 iatilıabı m&aatebetile Tayfur Ankara, 4 (A.A) - Ha· 
habin blldmyor: S6kmen Atat&rk'e aı•iıdaki tay meclisi tarafı daa Ha· 

t lgrafı göadermi,tir : tay devlet reiıliiiae seçilen 

·71,velki tin lımire gelen 
Mıur ıampiJ.ODU Eaayidlll • 
ehli futbol -ekibi din Alıaa · 
cak ataduula mabtelitimiıle 
mukarrer maçıoı oynamııtar. 
Ttiblaler klmilea dolmuıta. 

Ma•JJ•• ıaatte evvela 
miufir takım biraz ıonra 
takımımız alkıılar araıında 
aalaa1a çikblar. Mutat me· 
raıim ve fototraftan ıonra 
OJU• ıaat tam 17 de R .feti 
B. Mntafaaıa idareıiade •e 
miıaflrlerin lalcamile baılad•. 
Maıefir takım daha ilk da· 
lıikadaa itibaren ku••etli bir 
tim maaıaruı arzediyordu. 
Billaaua malaacimleri f çok 
rahat bir ıarette topla oyaı 
1orlardı. 

ll&iaci dakikada ıanterfor· 
lanaıb bir ptaaa kale direk· 
le,i iade etti. 

barıı bir tekilde ıörillmete 
baılaadı. 6 ıncı dakikada 
Hİ içleri ıol açıi• topa ıe· 
çirdi. Biıim: mlidafaa· bana 
seyirci kalmakta• baıka bar 
ıey yapamadı. Sol açık ra· 
bat bir ıurette attaiı ıut kö· 
ıeyi buldu. Ve mısafirlerimiı 
bu ıuretle ilk ve ıon golle· 
rini yapmaia muvaffak ol· 
dalar. 

Bu ıol bizimkileri bareke· 
te ıetirecetiaden dalla Iİ· 
yade uyuıturdu. M;safirler 
yerleriaden kımıldamadan to· 
pa lyle ileri geri ıönderi· 
yorlar ki hayret etmemek 
kabil detil fakat kalecimizle 
iki m&dafiimizia gayretli 
OJUnları oalara fıpıat bırak· 
mıyor. 

Dün ve evvelki gün geceleri 
fuar çok' eilenceli j!eçti 

Din gece Fuarda bir Ber· ı ıiyafet çok parlak oldu. Do· 
gama ıeceai yapılmıtbr. Ber· nanbla umam kumandanı 
gamalala.t . zeybe~lerile b.u Amiral Şük&r Okaa ve di· 
gecefe ııhrak ettıler ve bar ğer &mera ve ıabaylar fu· 
çok numaralar yaparap neş . 
eli bir gece gl'çirdiler. Hem arı ge~dder. Ortaya kouan 
Pazar ve hem de Bergama ese~le~ı. fevkalade .buldu~·~· 
gcceıi dolayiıile Fuar pek V alımızın ve beledıye reııı· 
çok kalabılıkb. mizia ellerini takdirle 11ktılar 

Evvelki gece donanmamı · ve munfhkiyetlerinden do· 
ııa kahraman kamaaları ve layı kendilerini tebrik etti· 
ıabayJara ıerefine verilen )er. 

---··"-----
Nuremberg Nazi Kon2ıesi 

Bugün Açılıyor 

Pariı (Radyo) - Beıi•ci : berg ıebrinde açılacaktır. 
Maaaflrlerimilİ• hakimiyeti 

Oyunun ortalanna dotra 
Kemalin yerine llyaı geçti. 

- Sonu 4 incide - naıi koagreıi baglia ~urem- 1 Kalabahğın 600,000 kiti ola· 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!'!'!!~!'!!'!ll!~'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! c at• ta b mi n edilmektedir. 

iSTER GUL iSTER AGLA Bu meyanda 2Si Fraaıız ol· 
mak ibere 250 ecnebi ıa· 

lnaanlar Elindeki Nimetin Kadrini Bilmelidir ze~;~!nd~e7.::·:~iıi Hitler 

Ba11 ba1a•lanmıı çok ıöylerler ve bunun da birçok defalar zararını ı&r&rler. Çok ıöy· 
itmek ıolı 1aaılmak d9mektir. Az ıöylemeli, çok dinlemeli, çlakl •ta• bir, kalak ikidir 
derler. Bua bile• ve •z ıöylemeain deieriai anlayan Amerika Camlaurrelıinia karısı 
Ma .. • R.aıfelt ıeçealerde altı dakikab bir konferaaı vermiı ve iç bin dolar almııtar. 

buglia H•t &çte meıkiır 
ıebre ıelecek Ye bly&k me· 
raıimle karşılandıktan ıonra 
konıreyi açacakbr. Hitler 
ı~ı. çarıamba, camı, camar· Dla ..... bir IOIJ•lede bu balaiı koaaıalarken bayaaıa biri ıa cevabı verir : 

- ·Sona 4 lacı Salaifede - - Sona 4laclcle -

Ekaeliaı Kemal Atat&rk Elıt1ella1 T a1fur S6kmeaia 
T&rkiye cumhuriyeti b-tkanı tercemi b•li : 

Ankara Tayfur Sökmen 1307 tari· 

Hatay millet mecliıi tara· 
fından bugftn Hatay reiıliii· 
ne seçildiiimi ve bu vaztfe· 
yi ifaya baıladığımı yiiksek 
huzurunuza arzrylemekle ıe· 
ref Jenirim. Türkiyenin ulu 
önderi tarafından gösterilen 
,Ok1e~ alika ve yardım ıa· 
yeaiade iıtikliline kavuımuı 
olan Hatayın Ula Şef Ata· 
tlrk 'e ve B. M. Meclisine 
karşı betlediii minnet ve 
tlkran ve batlalık biılerini 
bu veıile ile de arzetmekle 
ıon derece bahti1arım. Va
zifemin ifa11 a1ra11nda yllk· 
sek ali «• ve irıadlan .. ızıa 
eair genmemeai dil~jile can· 
dan bailabiımı ve ıo ıuz 

hinde Kınkhanda dotmat •• 
Reyhane mıataka11adaki nrk 
qiret reiıi Mutafa pata••• 
otlu~ur. Blyik baba11 182' 
da Mısırla lbrabim pqaJ• 
kartı bu bavaliyl mldafaa 
ettiiinden Sivaıa hicret et• 
mit olan Haydar beydir. Ba· 

- Arkuı 4 incide --· ... --Ankara M .. ktubu 

Ankara lstas· 
yona Nasıl 
Açılacak? 

Y ann ba batlık la latifar 
edecek mllhim mektaba okw· 
yacak11aıı. 

BALKIN SESi HAKKIN SESiDiB 
~------------- " .. _______________ _ 

dolandırıcılar rle 2eçirilmelidir 
Diin matbaamız: hir zat geldi, keadiliaİD Koayanın Se1· 

diıehir kazatıada• Sofhane maballe1iaden halk tairi lflk 
Mehmet çaYof olduğuna ıöyltdi. Bu biçare Hf adam keaclL 
diliyle bize ıanları aalatb: 

- Ben meıcidden çıktım, ekmek almak lıere farına ri· 
diyordum, yanıma zaif bir genç g'eldi, beadea dellll 10tcla. 
Ben da b•raaın yabancıı•J>m, bilmiyorum dedim. Soara 
bir geaç daha ıeldi, bana dellil ıoraa zaif ıence hitabea: 

- Delili ıoran sea miıia? 
Dedi. O da evet benim, ayıp deiilya kardefim, aakerlitl· 

mi yeai bitirdim, cebimdeki paralan topladım bir aaat al· 
dım, timdi sıkıldım, ıatacatam, bana bir dellll bal-. 
dedi. Bir geaç daha pıı,yda oldu, ıea o Aati aatacak -.. 
kaç para verdiler? dedi. Aıkerdea tezkere aldıpı 1111•· 
yen adam: .. Beı lira veriyorlar" diye ce••P verdi. O halda 
bea ıana iyilik edeyim, Aatini bau alb Jira1a ltarak, dedL 
Elinde ıaat tataa adam: .. Peki kardeı, Allah ıeadea raa 

-Son '9clcle-



I .. 1 ...... itil t 

Fuar hikayesi: 

Fuar Cennetinde 
Bir Melek ••• 

-.- ~•,·ıooktorun ıaslhatıeril:IDUNYADA 
[,~~~ · NELER 

Yazan: A. F. Tuğseven 

12 -

Zannedersem onlar da • 
nışan-

lanniağa karar verdiler 
htanbula tedavi için gitme- - Siz de bardaklarınızı 

diğini, yalnız ailesinin sözü- dolduron dedi. 
kıramadığı için böyle bir Bu söz üzerine bütün bar· 
pilin kuruyor ve lstaobuldan daklar doldu! Yukarı kaldı-
döne dönmez ailesine hasta- rıhrken Turan : 
lığının iyileşmediğini ve Se- - Orhan ve Sevimin sıb · 
vimle evlenmiyeceğini söylü- hat ve saadetlerioe içiyoruz. 
yor. Ailesi vaziyeti anlıyor- Dedi. 
)arsada, ses çıkarmıyorlar. Bardaklar boşaldıktan biraz 
Sevimin aile rarafı da kızlara sonra Orhan da ayni şekilde 
kimi isteııe onunla evlendir- onu taklit etti ve : 
meğe karar veriyorlar. 

- Dün akşam Turanla 
Nedi çok konuştular mı? 

- Tabii, onlar ikisi bera
ber gez(liler. Ben de Sevimle 
gezdim. 

Desene bizim kız "'im
se ye danışmadan kendine 
koca buldu. 

Şunu da !Öy)eyeyim. 
Zannedersem onlar danışan
lanmağa karar verdiler. 

- Evet biz nişanlandığı
mızın erteti günü onlar ni
şanlanacak. 

- O halde ben uyuyor· 
muıum. 

- Hiç durma hazırlık yap 
ben annemi gene bugün Se
vimin evlerine gönderdim ... 

. . . . . . . . 
Otuz birinci gün 

Dün gece fuarın ıon ge· 
cesiydi. Paviyonlar, eğlenti 
yerleri o kadar kalabalıkta ki 
bazı taraflarda adım atmak 
bile hüçleşiyordu. 

- Turanın ve Neclaoın 
sıhhatleri için içiyoruz dedi. 

Bardaklar tekrar boşalınca 
Orhan Sevimi Turan Neclayı 
koltuklayıp Fuarın ağaçlık 
ve tenha yerlerine ilerlediler. 

- SON -

Alman Kadın
ları Bayrağı 
Nasıl Seh\mlıyacak 

Almanyada kadmların san· 
cağı selamlama tarzına dair 
yeni bir kararname çıkmış

tır. Bu kararnameye göre 
Alman kadınları sancağı ve 
yüksek şahısları, alınlarını 

eğerek ve sağ kollarını omuz 
hizasına kaldırarak selamla 
yacaklardır. 

Acele satılık 
Lokanta 

Başturak Kestelli caddesi 
8 6 N o lokanta devren 
satılık. Talipler ayni cadde
de 43 noda meskürat bayii 
Envere müracaat 2--6 

........................... 
i DOKTOR i 
i Salih Sonad i 

Kansızlık OLUYOR? 
Kansızlık iki kısım olur. 

Malumdur ki kanda bir mi· 
limetre mik'abında beş mil· 
yon kadar kırmızı küreyvan 
vardır. Kanın rengini ve do
layısile insanın rengini veren 
bu kırmızı küreyvattır. Bu 
kırmızı küreyvat adedi aza
lırsa kansızlık başlar. Dört 
buçuk milyona, döıt milyo
na, nihayet iki ve bir mil· 
ykna, hatta daha az mikta
ra kadar düşer. Renk gitgi-
de sararır solar, beyaz sarı 
bir bal alır. Gör:lerin etrafı 
111or, bir bile çevrilir. Baş 
dönmesi çarpıntı asabiyet, 
uykusuzluk, iştahsızlık gibi 
arızalar baş gösterir. Hatta 
ayakta duramaz olur ve u· 
fak sebeblerle başı döner 
ve düşer. 

Kansızlığın sebebleri ne· 
dir? Bunu araştırmak lazım· 
dır. Her halde kanın kırmı
zı küreyvatı içinde çelik 
vardır. Rengi veren bu mad· 
dedir. Bu çelik kısmı hava
t.ın müvellidülhumuzasile bir· 
lcş'nce oksid döfer olur ve
yahud tabiri fennisile ve 
doktor lisanile (Oksihomoğ · 
Joğin) olur. Bunun rengi de 
kızıl güzel bir kırmızıdır. 
Şayed bu küreyvat üzerin· 
deki müvellidülhumuza ihti-
rakat sebebile kaybolur da 
onun yerine bamızı karbon 
kaim olursa o zaman kanın 
rengi koyulaşır ve buna si
yah kan veyahud kir Ji kan 
ismi verilir. Yarın kansızh · 
ğın tedavisini söyliyeceğiz. ........ _ ....... . 
Dünyanın Fena 
İklimi Neredir 

Düdyanıa en fena iklim 
şartlarının Kızı iden izde. Ye
men açıklarında Kamaran 
adalarında olduğu söylenir . 
Burası dünyanın en sıcak 
yeri değildir. En soğuk ye
ri de saytlmaz. Buna rağrnen 
rağmen buralarda yaşamak 
adeta imkiosızdır. 

İşine bir saat geç 
gelen amele greve 

sebeb o]du 
Glaskovda, bir fabrika a

melesi, arkadaşlarından biri
nin sabahleyin uyuya kala
rak işine bir saat geç gel
mesi yüzünden ustabaşı ta
rafından işe alınmaması, e
oine gönderilmesi yüzünden 

grev ilan etmişler, amelenin 
işe alınmasile yeniden çalış

maya başlamışlardır. 

* . ~ 
Otomobil i]e ~ aatte 

5()0 kılometre 

Otomobil sür 'at rökord
meni logiJiz Eystton, hususi 
surette yaptırılmış Thunder-

bolt isimli sür'at otomobili 
ile Amerikada Utahta yap· 
tığı denemede saatte takri· 

ben 560 kilometre katede
rek, eski 500 kiloıuet,elik 

rökorunu kırmıştır. 

Eyston azami sür'atle git· 
tiğine kanidir. Karısı da, 
kocasının bir daha böyle bir 
teşebbüse girişmeye kalkış· 
mıyacağını ümid ettiğini, 

fakat huyundan da vazgeç
miyeceğinden korktuğunu 

söylemiştir. 

Amerikada ıı. ünde 4 
bin tane satılan 

kitap 
Amerikalı daktilolardan 

biri patronunun kardeşi ile 
evlenerek lngiltereye .balayı 
seyabatına çıkmış. Sonra A
merikaya dönünce de logi
Jiz adap ve muaşçretini in· 

ce bir görüş süzgecinden 
geçiren bir kitap neşretmiş· 

tir. Eser, son zamanların en 
müiim kitabı sayılmaktadır. 

Bu kitaptan günde vasati 
olarak 4 bin tane sablmak
tadır. 

Fuarın çiçeklik ve ağaçlık 
bir tenha köşesiüden bir ka
ralta belirdi, bu karaltı dört 
kişiden ibaretti. Bunların 
İ>iri Oıban, biri Sevim, biri 
Necla, biri de Turandı.Dördü 
kol kola girmiş gazinoya doğ
ru ilerliyorlar, Bazı biri söy
lüyor diğerleri gülüyor, bazı 
da ikişer ayrılıp iki başın 
birleştiği farkoluyorda. Ga
zinoya girdikleri zaman bir 
kalabalık masaya ilerlediler. 
Bu masanın etrr Iında O ha
nın annesi ve Neclinın an
nesi, yengesi ve ağabeyisi 

Sevimin kardeşi annesi ve 
babası gene ayni yerde Tu
ranın aile tarafından olduğu 
anleşılan dört kişi vardı. 
Onlara doğru ilerliyordu. iki 
çift nişanlıyı gördüklerinde, 
hep birden hafif el vurarak 

ı Cild, Saç ve zührevi basta- ı 
• laklar mütehassısı ı i ikinci Beyler sokal< No. 81 ı 100 Bin f ranea 
ı Her gün öğleden sonra : b• k 

Muharrir, logilizlerf: müt
hiş iğneler batırmakta, her 
şeylerle alay etmektedir. 

: Telefon: 3315 ı ır yumru .......................... 
__ ..... .._ __ 

• 
lzmir Buca Daktilo 

Aranıyor 
Liman riyasetinden bir 

daktilo aranıyor. Ücret otuz 
liradır. 2-3 

alkışladılar. Turan: Masaya Satılık ev 
yaklaştı ve_ dört bardak bira Karşıyaka Fadıl bey sok. 
doldurarak, birini Necliya bahçeli iki odalı no. 35 ev 
birini Sevime, birini Orh•na satılıktır Çangır çarşısı no.29 
birini de kendi aldı ve otu· kahveci Mustafaya: müra-
ranlara : caat. 2 · 6 

~******~******:~**~**~***~*~ 
~ El''-amra Telefon= 
~ n 2573 = 
~ ldaresinee MıJli Kütüpane Sineması >f> 
~ O M 
4( BUG N Senenin en çok beğenilmiş olan Fransızca M 
:,C sözlü fevkalade 2 film birden ~ 

= Herkesin Kadını >+ 
tC Baı rollerde: VICTOR TRANCEN - VERA KOREN = 
i Meş'um Gemi i 
~ Baş rollerde: OSKAR HOMOLKA - RAY MILLAN D )t 

~ DiKKAT: Fiatlerimiz ucuzladı. Alt kat loca 200, Hu- ~ 
.C susi 50, balkon 40, birinCi 30, ikinci 25 cumartesi )t 
~ iÜnü 1 de talebe seansında talebe 15 kuruş )t 
JC:W:~~~:w:~~~:w::w::w::w::w::w::r::w::r:ı:n=:ı:• :ı;:ı;- p 

Dov!l dünyanın meşhur 
sa)fiye ve kumar yerlerin
den biridir. 

Bir hafta evvel bir oyun
cu ile bir memur arasında 

bir dil münakaşası esnasın· 
da oyuncu memura bir yum· 
ruk indirmiş ve bir dişini 
kırmıştır. Fakat yaptığı ha· 
tayı anlayınca da önünde 
duran 100 bin franklık para 
destesini derhal memura u · 
zatmış ve böylece masa ba · 
şında başhyan•itilif, gene 
masa başında halledilmiştir. 

Göc , 

Kültür Lisesi 
Leyli - Nıbari kız erkek 

orta ve lise için talebe kayt 
edilmektedir. 

ilk okul için leyli talebe 
dahi alımr. 4 - 15 

Damızlık 
Taze Sakız baklası, sebze 

çiçek, ağaç tohumları, yerli 
ve Avrupa cinslerini arayanlar 
hisar önünde Meram tohum 
mağazasında bul&1r - -""- E:aB--- E!E::a:J 

Satılıktır 
DEVRiM Kitabevi sayın Kereste bıçkı fabrikası 

müşterilerinden g ö r d ü ğ ü mırabıt çarşısı numara 43 
teveccühden dükaNnı Kemer Kordela, planya, rende, 
altı caddesinde 44 No nakil delik, makap daire ma te-
etmiştir. Fiyatlar mutedilt'ir. ferrüat devren satılıktır. 

0000000000000000000000000000 00000000000000000000000000 

İzmir Vilayeti 
iından: 

Deftardarlı-

2257 Numaralı kanun mucibince ihraç edilmiş olan nikel 
bir kuruşluklar ahiren kenarları dantelli olarak tadilen darp 
edilmiş olup 1 - 9 - 938 tarihinden itibaren tedavüle çıka · 
rıldığından bir şüphe ve tereddüde mahal kalmamak üzere 
keyfiyet ilan olunur. 2-3 - 5 {3231) 

30 Aeustostan 

9 eylüle 
lki Perdelık Vatani 

Piyes 
Yazan: Gönül Emre 
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5 EYLÔL 

-----------------------~-----------------------SARI BACI 
- Recep, ağlattın beni, bak gözlerimde yaılar, 
Bu yaşlarda sevincin parlayaa ışığı~var ... 
Bu evioçle yok oldu, bağrımdaki :her tasa, 
Gel seni öpeyim ge1, bağrıma bua basa ... 

RECEP 
"Anasının ellerini tekrar öptükten ıonra:,, 

- Davullar biç durmadan gene vuruyor ana, 
Beni beklemesinler, gideyim yol ver bana! ..• 
Göolümde bir kuvvetin sevinci çalkalanıyor, 
"Çabuk gel delikanlım! :1.afer, bizimdir ... ., diyor. 
Yüce Mustafa Kemal, madem ki yoldaşımız, 
Emin ol kurtulacak dara düşen başımız .. 
O Mustafa Kemal ki, uzağı yakın eder, 
Bir er gibi en önde düşmana akın ederiz, 
Çok geçmeden müjdemi getireceğim size, 
Sevinç yoldaş olacak yakında hepimizize ... 

"Akgül hibeyi getirmiştir. Ağlıyor . ., 
A'<gülüm, ağlama bak, hiç ağlıyor mu anan? 
Gel, hakkını helal et ! .. Öpeyim saçlarından ... 

"iki kardeş kucaklaşırlar. Recep veda ederek:,, 
Hoşça kalan bir dab ı, boşça kalın bir daha, · ) 
Gidiyorum sizleri bırakarak all~ha ... 

.. Anne ve kardeş bir ağızdan:,, 
- Uğuı lar olsun Recep • Recep uğurlar olsun ... 

"Çıkarken Akgül arkasından gitmek ister, mani olur:" 
- Gelme anam yalnızdır ... 

"Akgül dinlemez, ardından koşar .. ,, 

- Arkası var -

Romanya ve Bulı?aristandaki 
Türklerin anavatana hicretleri 

Le Messager d'Atbenu,, 
gazelinden : 

' 1 .tanbuldan bildiriliyor : 
12 bini :!Romanyadan ve 

5 bini de Bulgarisbından ol
mak üzere bu sene Türkiye· 
ye hi<:ret edecek muhacirle· 
rin adedi oo yedi bin olarak 
tesbit edılmiştir. 

Türkiye Hükümeti bu se
ne 17 binden fazlasını ka · 
bul etmiyecektir. Fakat ge· 
lecek sede için geniş bir 
muhacirleri iskan proğramı 

hazırlanmaktadır. Etüdler 
bilhassa ikiyüz bin Yugos
muhacirinin nakli ve iskanı 
gayesiyle hazırla :. acaktar. Yu· 
goılavya hükumeti bu mu· 

Sırta yapılan 

resimler 
Bu sene Fransanın Akde· 

niz kıyılarındaki pilajlarda 
kadınlar arasında yeni bir 
moda salgın haline gelınistir. 
Bu, güneş vasıtasiyle sırta 

resim yapbrmak modasıdır. 
Banyodan sonra sırtlarını 

güneşe maruz bırakan ka· 
dıiılar, sırtları üzer ne, iste
di ki eri şekifde resim yapıl· 
mış bir mayo giyiyorlar. Bu 
mayo:ıun üzerindeki resim 
oyulmuştur. Güneş yalnız 

oyun yerlerden geçerek cil · 
di yakıyor. Yanan cilt bem
beyaz vücud üzerinde ter2s · 
süm ediyor. ... -
Yalnız 2 lira 
Halka kolaylık'.olmak üzere 

(2) liraya piyano akord edi · 
lir. 

Halimağa çarsısında Kor· 
letiye müracaat. 

1-3 

1 

bacirlere ait gayrı menkul
leri evvelco münasip şartlar
la almaya razı olmuştu. 

Diğer taraf tan Sel inik 
anlaşmasından sonra Bulga -
ristanda ki Türklerin vaziyet
lerinin ıslahı ve malik ol-

dukları mallan münasit şart

larla satabilmeleri imkanları 

izhar ve teıabit olunmuştur. 

Türkiye sefiri ve Bulgaı 
hükumeti arasında Sofyada 

cereyan eden müzakereler 
bitmiş ve ana vatana dön

mek arzusunu göst4!ren 
Türklerin mallarının tasfiye-

si hususur.da1d müşki'it kal· 
dı ılmışhr. 

Feci Bir Kaza 
Amerikada mütelıabil ci

hetten gelen iki tren · bir 

kaza neticesinde çarpıtmıtlar 
trenlerden biı inin makinistıi . 
yarasız beresiz kurtulmuı, 
öteki meslektaşının yardı-

mına koşmuş. Fakat olduğu 

yerde kahvermiı. Zira, o 
meslektaşını yana devrilmit 

lokomotifin bir kenannda 
ölü bulmuş ve işin en fecii 

de bu meslektaşın bir gün 
evvel ayrıldığı kardeıi oldu
ğunu anl~mış. 

••• 
Zayi 

lzmir Esnaf ve Ab • ı.n · 
kasından aldığım üç hisse 
senedi mukabili ödediğim 

16 - 4 - 938 tarih ve 25141 
fiş numarasıle otuz Jirahk 
makbuzumu zayi ettim. Hük
mü olmadığı ilin olunur. 
I:ımir Tütün ban No. 819 

Hatip z. Riza 
(3244) 5-6-7 



Sala.ite J 

Elenin •ö.r:ü efece olur .. 

Yaşasın 
1 

Hür Ve Müstekil 
Hatay 

~ Halayda Türklerin yaptık
lar1 sevinç .. ve istiklal bayra· 
mı yavaş yavaş Halayda ya-

şıyan bütün unsurların bir 
gün milli bayramları haline 
girecektir. Çünki; Türkler 

orada yalnız bir yeni istiklal 
ve;hüriyet devresi açmakla 
kalmıyarak bütün unsurlan 
kafdeş yapacak, hepsini de 
ayni topraklardal rahata ka
vuşturacak bir idare kura
caklard1r. 

Yeter ki geçmiş unudula
rak gelecrği hep bu kardeş
lik kafası ile bazırlımağa 
herkes can atsın. 

Biz bu fırsatf a Fransız 
dostumuzun da her hakikah 
anladıktan ve Türkluin 
maksadını öğrendikten son-

Sö)le 
Kumar oynamıt evine gi· 

diyordu. Karşısına biı i çıktı: 
- Sökül paraları! 

- Param yok, hepsini 
luiyl;ettim. 

- Öyle ise kazananın a-
dını. nerede oturduğunu 
söyle! 

Leh Demeden 
Bayan hizmetç:yi Ç" ğırdı : 
- Beni dinle kızım! 
Hizmetçi sevinai : 
- Oh ne mes'udum ! 
Bayan şaşırdı : 
- Ne oldu? 

ra son zamanlarda Türk da
vasının halli için gösterdiği 
dostça gayretlere de teşek

kür etmeği bir ödev saydık. 
Her zaman söyledik yine ba
bağırıyoruz: 

Türkler kendilerine yapı• 
lan fenalıklar kadar iyilikle
ri de hiç bir zaman unutmaz
lar. Türkler f~nahkları unut
masalar da çabu affederlar. 
Fakat affedecekleri adam
lar da hakiki bir pişmanlık 
alameti görmek şartiylc ... 

işte bunu anlıyanlar,Türk
lere haki~i bir dost gibi sa
rılanlar bu hür ve müstakil 
Halayda daima bir bolluk ve 
ve bahtiyarlık içinde yüıe• 
ceklerdir. Y aşuın hür ve 
müsta\dl batay . . 

Efe 

l\'lübala~a 
- Evet azizim, bir gün 

Afrikada bir sürü zenci ile 

karşılaştım. Bana doğru el

lerindeki mızraklarla geli· 
yorlardı. 

- Ne yaptın 

yüzüm kararıncaya 

neff!simı tuttum, 
zenci sandılar!.. 

kadar 
beni de 

- Bana kızım dedidiz ya! 
- Kızım dedimse ne oldu? 

- Büyük gı· lininize kızım 
diyorsunuz da, h erhalde be
ni de küçük oğlunuza ala· 
caksınız. 

Güzel Gözler Müsabakası 

• , 

J , 

l 
.................... mıım .................... ,: 
KOP o_N_l ,_N_o._-_2_s_--

C IWkıa Seıl ) 

Eve IDönerkenı 
Her gün oııa rastlarım,1 
Akşam eve dörken .. . ı 
Bulamazsam .~ ararım· • 
Akşam eve döaerker .. 

Korkuyo rdu ilk •Önce 

Alıştı gün geçtikc e; 
Karşılaştık, d edirn, C· !. 
Akşam eve döaerke,rı .. 

Gü 'üyo r şimdi Ş " pk ın , 
G 0 çiyor bana yakın , 
Dokunma, diyor, ~sakın. 
Akşam eve dönerken .. 

Anlarım gidişinden, 
Varsa korkmam eşinden; 
Gidec ğicn peşinden [ 
Akşam eve dön erkc ~ . 

Zen~indir 
Birbirlerine sordular : 

- Ahmet zengin midiı? 
- Her halde zengindir. 
- Nereden anladın ? 
- Borç para ist~diği za· 

man elli liradan aşağı iste· 
mı yor. 

Mehtap 
E, kek tavşan ay ışığının 

altında oturuyordu, dişi tav 
şan gördü: 

- Ne yapıyorsun ? 
-· Ay ış ığıoın alt .oda seni 

düşünüvo•um. 

• . nın 
Sazından, 
·--
Sözünden 

Mani 
Ay on beş, ... oldu siııi, 

Duymıyorum lsesini ... .; 
Bu hası et yetişm ~z mi, 
Yeşil gözlü mini mini?!. 

Bakışların gözümde, ~ 
ismin v.:ır her sözümde, 
Bana verdiğin sevda, 
Özümdedir özümde! 

Nazlanma, üzme beni, 
Acıyla yüzme beni , 
Derdim yakın o l maktır, 

Uu.ktan ~üzme beni! 

········~········ 

Atlatmak 
o .. vets ,z ziyJfete gitmişti ; 

ziyafeti veren atlatmak is
te ii : 

- Bu:ada kalmanız dQğ · 

ru olm yaca'<. 
- Neden? 
- HrrL e ı masada sizin 

yanınızda oturmak istiyor, 
buoa da imkao yok bura
dan gitmek mecburiyetinde 
kalıcaksınız! ı 

Cesaret 
Kadın anlatıyordil : 
- Bir gürültü duydum, 

hemen yataktan kalktım, 

o:tadan çaktım, bir de ne 
- . ? 

goreyım ... 
- Hı sız mı? 

- Hayır kocam, 
gü ültüyü duymuş 

evvel odadan çıkmış! 

o da 
benden 

AşçıbaşıMarka;s Ferid 
Makarnalar • 

Selanik sergisinden birincilik 
madalyasrn ı kazanmıştır ... 

- ~- _. IEC3E' 

Peşin ve 
Taksit ile 

En şık, ve en ucuz elbise
lerinizi IKavaflar çarşısında 

(35) No da 

TER Z i 

ECZACIBAŞI 

Kuvvet Şurubu 

Sıhhat 

Zindelik 
Gençlik 

Bat1şf:der 

Merkez depo: 
Şifa Ecza pesi 
_. l!!!!!:l!:!5._. ~~-=--..-. 

Murat dağı kok 
kömü~ü 

Bu Kuru , tozsuz, kömürü 
Ankar :ı palas direktörlüğü 

ve S . Bonoici ve mahdumu Gi 
rit ban No. 48 den alınız 

Tonu 22 liradır. 

Dr. Fahri Işık 
lzmir Memleket 1-'astanesi 

Kazım 
Şangüder'e 

yaptırınız. Rontken Müte , .. •• ı 

B.. . S f M h RONTKEN VE 
ırıncı ını uta a11ıı 

-------

1 

Elktrik teda' isi ya pılıı 

Z l ·ikinci Beyler So. No. 29 

ınga . lfl EFON: 2542 ___ ...... ---
Fırınlanmış Kayınlar•" 

Satış Yeri 

Keresteciler Hilal Ke- KAMÇIO~Lu 
t · ' t · Cilt T enasü] hastalıkla-

reste ıcare anesı 
1 

k 'k .. 
Yerli, Avrupa kontrplak, n e e trı tedavıs1 

Dr. Demir Ali 

kaplamalar çok ucuz bmir • Birinci beyler So. 

sahlır No. : 55 Telefon : 3479 

5 ETLÜL 

FU R İÇİN UCUZLUK 

Bütün dünyaca tanınmış 

Wanderer 
Marka motosiklet ve bisikletleri sağlamlık cih etinden her 
markanın f~vkinde olduğu ve fiatları da her mağazadan 

daha ucuz verdiğimizi ve bu markadan başka 

28 Liraya 
diğer marİ<a bısikletlerimiz buluoduğuıı;,, ve h r ç e şid bi
s iklet ve teferruatlara da peşin ve takıit le top tan ve pera

kende satışa başladığımızı sayı n müşterilerimiıe müjdeleriz. 

Ad res: Balcılurda A rap han ı ya n n .d ~:ı No. 18:? 

HALlT ~EYFEDl> ı N ÖZKILIÇ 
~'!'!!""'""!!.'!!!!!!!!~"!'!!!!!!~~----

AR i 
Kumaş Boyaları 

Pamuklu, Yünlü, İpekli, Ke 
tenli, Sun 'i ipek ve her cins 
karışık kumaşl arı kolaylıkla 

boya r. 
Solmaz ve iç çamaşırları 

boya'llaz. 

15 Kuruşla 

4ooeram 
ağarlığaoda her kumaşln em
nıyetle rengini değiştirebilir· 

siniz. 
Toptancılara mühim iskonto 

yapılır. 

9 Eylôl Baharat Dekosu 
TELEFON: ;~ss2 

Cildinizi bozmayacak en 
güzel tıra ş bıç a g·ı : JyOVl1-

LtJXlJS 

NtVA lJXU ~ BIÇA~LARI Tl.R~~ 
MERAJ.ll ILARININ HEP)INI 

ETTi . E>IR HERE 

t-'EMNU N 

~ULLA N I N IZ ! . . 

DlP()SU ~erneraltı Harokol karşı~ ındo 
~~ so MAZHAR ÖNGÖR 

Fırıncılar 
Hancılar Sucular 

Okusun 

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

FAİKŞiMŞEK 
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Hususi muha
sebe bugün ma

aş 
• 

verıyor 
Beş ğündenberi maaşlaranı 

alamıyan ilk tedrisat öğret
menlerinin bugün öğleden 
sonra paraya kavuşacaklarını 
sevinçle haber aldık. Iki üç 
aydır öğretmenlerimizln ma· 
aşları geçikmektedir. 

.Lise Bitirme 
İmtihanı 

Kültür bakanlığı hariçten 
lin bitirme imtihanına giren 
talebeler İçin imtihan tali. 
matnamesiade verdiği hü · 
kumlerden başka ayrıca bazı 
kayıtlar da ilave · ~tmekte· 
dir. Hariçten lise bitirme 
imtibanın:ı girmek için mü
racaat eden tah'\heler dokuz, 
on ve onbirioci sınıflaun 
derslerine toplu olarak ce· 
vap verecekleri için ayrıca 
bir olgunluk imtihanı geçir
miyeceklerdir. 

Kadroların 
Tanzimine 
Başlanıyor 
Bazı ö§'retmenlerin nakil

leri için yaphklara müraca
atları tasnif edilmektedir. 
Kültür direktörü bay Ali 
Riza Borsadan bugünlerde 
avdet eder etmez kadroların 
tanzimine başlanılacağı ha
ber ahnmışhr. 

Fuarda 
Ardahan Pavyonu Ve 
Yağları Beğeniliyor 
Fuarı dolaşan yurddaşları· 

mız Türkiye ticaret=od11.ları 
pavyonunu fevkalade bulduk
ıarını ve bele Ardahan ilçe-1 
sinin çok n~fis surette mev· 
dana getirdiği tere yağla;ı. 
nıo temızliğini bir lisan sita 1 
yişle bahsetmişlerdir. 

Ardahan ticaret ve sanayi 
odası baş katibi Bay Said 
Toker ile B. Ekrem tarafın
dan bu havalinin tarihine 
aid bazarlanan 11 Ardahanlı
ların armaganı,, adır.daki 
kitabda ziyaretçilere dağı· 
talmaktadır 

Bay ~aid'in elile ve gay
retile hazırlanan Ardahan 
köşesi cidden takdire sezadır. ........ _ ....... . 
Çakırcalı 

Münaka1ası 

( Jlallı:ı• SeıJ t S EYLOL 

Temyiz mahkemesinde sür'at .... 
Kararlar bir haf ta içinde tasdik edilecek 
On bir Ağustos gecesi evrakı 23 Ağustosda temyiz 

Tepecikte nişanlısı Emineyi, mahkemesine gönderilmiı ve 
evlenmeden evvel koynuna 3 E,!ilülde tasdik kararı lz-
girmckiçin zorlayan ve bu mir Ağırceza mahkemesine Araplar Türk Köylerini Basarak 

•• 

•• • Uç; 
arzusuna muvaffak olamayınca gelmittir • 

b 
1 b k d b ı · ı d ld Bu karar da, Temyiz mab· Reyhaoiy~. 4 (A.A) - Perşembe günü akşamı Halebin Harim mıntakasında eski us e· 1 ıça ar e en atın a ö üren 

ı K b kemesinin şimdiye kadar 

Türkü Oldürdüler 
ciler tarafından teşkil edilen Arap çeteleri Cisri Hadid cıvanndaki Kürd Mirmi ranile ı ·~ er 12 Ağustos gönü • ilk defa rastlanan bir sürat 
saçaklı köylerini basmış ve üç türkü öldürdükten sonra geldikleri yere çekilmişlerdir. Ağarcezada mubakeme edil· 

Ö 
rekorudur. Bu suretle ağır· 

ldürülen Türklerin cesedleri Antakyaya getirilmış ve göz yaşları arasmda defnedilmiştir. I miş ve 18 sene ag· ır babse cezala suçlular biran önce 

Çekoslovakyada Almanyanın müdahelesini mahkum edilmişU. muhakeme ve ikibetlerini 
Kararı muhtevi tahkikat öğrenmiş olacaklardır. 

Rusya nasıl karşılayacak 0000-----

Paris (Radyo) - Moskovadaki Havas ajansı muhabiri bildiriyor: Muhtelitimiz Mısırlıları 2-1 
et~i:~ir~o 1kovadaki Almanya sefiri buiciye bılk komi•eri Mii•yo Litvınofu ziyaret MağJUb Etfj 

Mülakat esnasında Sovyet hariciyecisi Alman sefirine; Almanya askerlerinin Südetlerde - Baştarafı 1 incide - ofsait diyerek saymadı. Oyun 
herhangi bir ~iriş teşebbüsünü Çekoslovakyaya karşı yapılmış haksız bir taarruz şeklinde Bu tebeddülat hücum hattı· biraz sonra mubtelitimizia 
telekki edileceğini bildirmiştir. mıza biraz can verir gibi 2· 1 galibiyetile nihayet buldu. 

Suriye gençlerini kimler tahrik ediyor oldu. Fakat Eoverden başka Misafir takım bize çok 
iki hafimiz daima geride yorğun göründü. lçl,.rinde 

Berut, 4 (Hususi) - BeruHaki Arap gençlerinden bir kısmı, Hatay vaziyetini tetkik için kalmak suretile arasıra yap · soliç, solaçık, sol haf ço 'ı; 
aralarında yaptıklara bir toplantıda hkenderuo livanoıo remzini ihtiva eden birkaç heyke- kuvvetlı' oyuncular. 

t 
tığımız hücumlara takviye 

lin yaptmlmasına ve bunların rak, Suriye ve filistin Arap şehirlerine dikt iriJmesine karar edemiyorlardı. Bizim takımın iki hafı hü· 

vermişlerdir. Kısacası hücum hattile cumda forları takip etmek 
Arap gençleri, Hatayı hala Süriyeoin bir parçası saymak davasıodadır!ar. Bunun için müdafaa ara,ında İrtibat gibi büyük bir hata irtikap 

Arap aleminde Türkiye aleyhiade talıdkat yapn ıktıdırlar. B:.ı geııçler ya'>ıııcılar tarafın- k .1 • r B I ettiler. Oyunun tabnzla•ma· 
dan sevk idare edilmektedir. · " Kurun ,, esı mış ı. u vazıyette go ., 

t yapmak şöyle dursun akın sına yegane :sebep bu vazi· 

talyada y ahudiler Mekteplerden Çıkarılıyor etmek çok zordu. yettir. Solaçık Namık düokÜ 

k k · 1 Nibayet 40 ıncı dakikada oyununda hiçte iyi değildi. Roma, (Radyo) - Italyan mekteplerinden Yahudi talebe ve öğretmenleri çı arma içın 
k 

toplu bı'r halde yapılan bı' Her aldıg· ı topu öoündeki 
ararlar vermiştir. Yubudi öğretmenler ve profesörlerin vazifelerine 16 ilkteşrinden itiba· 1 r 

ren nihayet verilecektir. hücumda Fuad vele bir şutla müdafiyi geçmek suretiJe 
Neşrolunan bir emirnamede, Yahudi ana ve babadan doğanıa Yahudi dininden başka beraberliği temin dti. Bırinci kaleye götürmek istemeei ve 

bir dinde de olsa Yahudi addedildiğini tasrih eylemektedir. devre 1-1 beraberlikle bitti. bunda israr etmesi birçok 
IKINCI DEVRE : akınlanmızı yarıda baraktı. 

Başlarından Fesleri Zorla Çıkarılıyor Oyun başlar başlamaz Mı· Said kendinden beklenen 
Kudüs, 4 (A.A) - Arap mililyetperverlcriaia fes kaldırmak ve yerıoe agel taşınmasını sırlıların sağiçi bulunmaz bir oyunu gösteremedi. Biraz da 

mecburi kılmak hususuodaki kararları şiddet hareketlerine tevessül edilmek suretile tatbik farsat elde etmiş ise de şansız olmakla beraber bil· 
olunmaktadır. Fes taşıyanlaran başlarından fesleri zorla çıkanlmaktadar. topu dişarı atarak mubak· hassa ikinci devrede sağ 

Al 8 1 
• k OJ d kak bir gol kaçardı. açığa çok müsait vaziyetlerde 

manya 0 ŞeVI say I Biraz sonra Said kaleci pas vermemesi hıta idi. 
Berlin 4 (Radyo) - Hitlerin Fransız gazete muhabirlerine Alanya belşevik olsaydı Av- ile karşılaştı çektiği şutu Enver, Hilmi, Reşad, Ali, 

rvpa ortadan kaybolacaktı FranH, Belçika ve Hollandanın bolşevik olacağınada inanmıyo· büyük bir talihsizlik eseri Fuat takımda en iyileri idi-
rum demiştir. olarak direğe çarph. ler. Takımımızı bu galibiyet· 

Oyun birinci devreye na- ten dolayı takdir ederiz. Hatay Kadınları Çarşaflarını Çıkardılar 
Antakya 4 (Hususi) - Hatay kadınları dünden itibaren çarşafJarı Üzerlerinden çıkar· 

mışlardır. 

Hatay devlet Cumaovasında i2renç cinayet 
• • oo~~~~~~~~~~-

reJSI Zorla kız kaçırmak istiyen Hüseyin kızın kar-
Baştarafı 1 incide deşlerini yaraladı ve öldürdü 

bası Mustafa paşa Karım Dün Cumaovasında çok yin ve lbrabim biçakla üzer· 
muharebesine iştirak etmiş iğrenç bir c nayet işlenmiştir. lerine hücum ederek Mustafa 
ve uzun zaman kaymakam· Yapbğımız tahkikata göre ile Hüseyini ağar ve Ayşeyi 
lık ve mutasarrıflıklarda bu· Cumaovah 22 yaşlarında de hafif surette yaralıyarak 
lunarak memisketioe canla Ayişe tütün tarlasında çalı- kaşmışlarsada cinayeti haber 
başia hizmet etmiş bir şah· şırken ayni köyden Hüseyin J J d . .1 k a an an arme ıç ı çe omu· 
siyettir. yanına aldığı arkadaşı ibra· tanı ön yüzbaşı Hüsnü Çetin· 

Tayfur Sökmen tabııilioi himle beraber çakır Halil 
alp vak'a mabaline derhal 

bu havalide yapmış ve ken· denin otomobiline binerek 
di çiftliğinde z11aatla uğraş· kızın çalıştığı tarlaya git· yetişerek aldığı sıkı tertibat 
mıştır. istiklal mücadeıesioin mişler ve kızı zorla otomo· sayesinde firar eden katilleri 
başlangıcından itibaren milli bile atarak kaçırmak ide· iki iki saat içinde yakala-
dava uğrunda muhtelif cep· mişlerse de diğer tarlada ça- mışhr. Yaralılardan Hüseyin 
belerde ve sahalarda bilfiil lışan kızın kardeşleri Mus- bugün hastahanede aldığı 
çalışmış bir vatanperverdir. tafa ve Hüseyin Ayişenin yaralardan müteessiren öl· 

Bundan sonra kendisini acı feryad1nı işiderek imda- müştür. Diğerleri de yarah 
Türkiye Büyük millet mecli- dına koşmuşlar ve bu çirkin olarak hastahanede yatmak-
sinde Antalya mebusu ola· hareketin doğru olmadıgını tadırlar. KatiJler müddeiu· 
rak görüyoruz. Atatürk'üo. Hüseyine söyJemeleri. üzerıne mumiliğe verilmiş ve tahki· 
Türk milletinin ve Hatayla· gözüne kan bürüyen Hüse· kata müddei umumi muavin-

ların itimad ve muhabbetini iÇi-;; Hatayud~;l~~liği~-; )erinden bay llhami vaziyet 

1 kazandığı ve Hataylı olduğu müttefikan seçilmiştir. etmiştir. 

zaran biraz daha güzel oy- A. ÖZGÜR 
nanmağa başladı. Misa .ir 
soliçi sol açıktan aldığı 
bir pası durdurtmadan şuta 
tahvil etti. Çok kuvvetli olan 
bu şutu kaleci Hilmi büyük 
bir meharetle kurtardı. 

Muhtelitimiz şimdi oyun 
üzerinde hakimiyeti tesis et
miş gibi görünüyor 1 S inci 
dakikada Enver Saide ondan 
Ömere, Ömerin de Fuada 
geçirdiği topu Fuat çok sıkı 
bir şutla galibiyet golumuzu 
yaptı. 

Mısafir takım bu gol üze 

Nasıra Valisi 
Kaçırıldı 

Kudüs, 4 ( A.A) - Evvel· 
si gün Arap milliyetperver· 
leri tarafından kaçırılan Na· 
sıra valisi ile dört mesai ar· 
kadaşı henüz bulunamamır 

lardır. ..... 
Nuremberg 

kongresi 
rine harekete geleceğini -Baştarafı birincide-
zan ederken onlar bu netice· tesi, pazar ve nihayet pazar· 
yi bekliyorlarmış gibi rahat tesi güoleriode muhtelif mab· 
oyunlarına devam ediyor fellerde ceman 9 nutuk irat 
arada sarada yaphkları hü · edecektir. 
cumlau müdafaamız önleyor. Bu kongreye iştirak etmesi 
Oyunun sonlarına doğru Sa- evvelce kararlaşhrılan Franko 
it Fuattan aldığı bir pas gü. generallerinden bir zat has· 
zel bir şutla kaleye atmış tahğını bahane ederek gele· 
ise de hakem hiç yok iken miyeceğini bildirmiştir. ...................................................... 
Halkın Sesi hakkın sesidir. 

- Baştarafı 1 incide -
Önceden j•ndarma yüıba· . 

şıhğından mütekait bir zabi· 
timizle Çakarcalı maceraları 
hakkında yazdığı yazıları 
tenkit eden gene jandarma 
çavuşlarından bay Rıfkanın 

itirazlarına verilen l cevabı 
yarından itibaren gazetemiz
de okuyunuz. 

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

olsun,. dedi. Saati alan adam üzerini aradı, eyyah çantam 
Kadir paşa hanında odada kalmış, gidip alayım. ve bana 
döndü: Birader şu saati tut, bana alta lira ver. şu zavalh 
adama bir iyilik yapalım, sana da çocuklara dua ederler, 
ben . şimdi beş dakikada parayı ahr gelirim,. diyerek gitti. 
Yanımda kimse kalmadı, pek çok peki edim, gelen elmada, 
hana gittim. katibe sordum, o bana: "Seni dolandırmıılar, 
elindeki saat beş para etmez,, dedi. içim sızladı, hemen 
karakola koştum, paralarım gitti, beş parasız kaldım. 

---c..-... --.. 
Başvekilimiz 

Istanhula 
geliyor 

Istanbul 5 (Hususi)-Baş· 
vekilimiz bay Celal Bayar 

İster Gül İster Ağla 
- Baştarafı 1 inci Sahıfede -

Ben de az söylemesini bilirim, amma ne çareki dijnyanıo en bahtiyar kadını olan 
Ruzvelt gibi şanh bir kocaya malik değilim. [Halbuki Madam Ruzveltin kendi başına bü· 
yük bir şahsiyet olduğunu un11tmamak lizımdar.] Ayni sosyetede hazır bulunan koca ba 
hakaretten son derece kızarak yanındaki arkadaşlarına şu sözleri mırıldar : 

- Senin gibisinide Mösyö Ruzvelt denilen büyük adam karı değiJ, evine hizmetçi bile 
almazdı. 

Koca hemen farlamış sürekli kahkahalar arasında salonu tı!rketmiştir. 
Sen de ey okuyucum elindeki nimeti kaçırdıktan sonra başını taşlara vuracak olan böyle 

hülya prestlerin ahp tutmalarına : 

HALKIN!SESİ : 
Yakın -zamanda bu dolandırıcıların polisimizin çelik pea· 

çesine_: düşeceğine kuvvetli imanımız vardır. Bu sıralarda 
l mıire çok yabancı geleceği için zabıtamızın her vakitki 
gibi uyaınık bulunacağını söylemeğe bile hacet görmiyoruz. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 


