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Kahramam Hataya ordumuz • • 
gırıyor 

KISA VE AÇIK 

İzmir için Havati s· lVles 
Geçen gün gazetelerde çok güzel biı teşebbüsten bahso · 

lundu : lzmirde bir ticaret akademesi açılmak için kıymetli 
Valimiz başta olduğu halde umumi meclis üyeleri ve vilayet 
encümeni bu işle uğraşmağa karar vermişlerdir. lzmirin 

Fransız kuma danı ,, Hat yı 
su işgal edecektir, 
biter bitmez Hata-

ord •• ur 
•• m za 

S. Gökçen ya· 
rın lstanbulda 

htanbul 18 ( Hususi) -
Atina, Selanik, Bükreş, Be
Jegrat ve Sofyayı ziyaret 
~den kahraman tayyarecimiz 
Atatürk kızı Sabiha Gökçen 
yarın htanbula avdet ede
cektir. 

ticari durumu göz önüne alınırsa bu akademenin vücuduna 
şiddetle lüzum görülecegi şüphesizdir. Bu çok yerinde olan 
teşebbüsü alkışlamakla beraber şu aşağıdaki düşüacemizi de 
ilaveyi faydasız bulmadık. 

lzmirde cidden hissedilecek derecede fevkalade düzene 
konulmuş ve her yıl qtuz kırktan aşağı ticıuet bilgilerile 

1 

mücehhez mezun veren Ticaret lisesi için modern ve ihti
yaca kafi yeni bir bina temin edilmesi de lazımdır. Hatta 
denebilir ki bu bina diğer teşebbüsün e n sağlam temel taşı 
olacaktır. 

Yüksek düşünceli valimizin bu hususa da d ikkat nazarla
rını çekmeyi uygun bulduk. 

SIRRI SANLI 

y odu
e k ve 

askeri 

Denizci ik Bay!!_m_ı __ r _2_ a_ 1
1

z 
Ba ,·ran1 bu sene pn rla k olacak 

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

ciler bayramı, bu se · 
ne şehrimizde daha 
mükemmel bir şekil · 

de kurulacak, muh · 
telif deniz eğlencele· 

ri, yüzme müsabaka· 
ları, Şarpi yarışlar 

ve deniz fener alay · 
ları tertib edilecek- ~~r-,,-;: 
tir. 
Hazırlanan progra· 

ma göre, Cuma gü · 
nüne tesadüf ed en 
bir Teqımuz sabah ı, 
Karşıyakada olimpi 
y d yolel r, şarpiler 
ve askeri yelkenli- ..-.--~--"'-

lerle filikalar arasıo 
da yarışlar yapıla · 
caktır. 

Bunu, çifte filikalarla ka· 
dınların kürek müsabak sı, 
askeri filikalar, dö. t tek sı 
kif ve hususi sandalların 
yarışlar1 takip edecektir. 

Banyolarda yapılacak yüz 
me yauşları da küçükler a · 
rasıoda 100 metre ile boşlı· 
y2cak, bundan sonm sırası 

ile 100. 200, 400 serbest, 

ı kurbağlama , sırt üstü yiiz 
meler, su topu oyuola n , Türk 
b ayrak yarışı ve d ah a baza 
müsa baka! r ya pıl ca ktır. Se
kiz hususi motör de a ra · 
larıncla yarışacaklard1r. 

Gece sarıdallarla g ezinti· 
ler tertib ediJ~cek, sandalı· 
nı en ıyi tenvır ve tezyin 
edeclere hediyeler verile
cektir. 

••• UJ-
• 
ı 

lstanbul 18 ( Hu usi ı -
Berlın radyo ~u dün ve,diği 
bir haberde Fran~ z k u rn an 
da 11 1nı 1iyaret ed .- n Erm ... ı 

h cyt:ti kumandaoıle bir saat 
kada r gö üşmüşlt>

0

Hiu l\ u 
num d an, b t-yett! yakand ..t Ha 
ta yııı Tü k a ked e r. t ., afın 

dan ışga l edil . Ct'ğ oi söyle 
m•ş ve ılav t n d .- Türk or 
dusu HdtJtya girdikte sonra 
Frnnsız aske rl~ri buralardan 
çekılecektir d. miştir. 

Budapeşte 18 - Hatayın 
asayiş•oi yakında Türk 84'· 

keri temı n edecektir. 

Buda pPşte J 8 - Nihayet 
Frcrnsızfar Ha tayın mubafa· 
z s nı Türk o rdusuıja terkel· 
meğe karar verdiler Türk 
F rausız müzak relerinden 
son ra Hatay Türk ordusu 
tarafıo dan işgal < cl ılecektir. 

Istanb11l 1 18 - Antakya · 
da Türk ve Frnnsı z &!ket i 
heyetlerin:n müzaker c:leri 
d evam ediyor. 

Is tan bul 17 (Hususi)-An· 
takyadan g e len haberlere 
göre müfsitlerin tahrikatı 
neticesi Türklere karşı ya
pılan tecavüzlerin arkası ke · 
silmemiştir. Milletler cemiyeti 
komi yonu azalarının teşviki 
suretiyle fesat ve tahriki 
alevlendirdikleri aı tık aşikar 
bir hakikat olmuştur, 

Aınikte arap çeteleri bir 
Türk köyiinü yakmışlard ır. 
Azlık köyünde Ali i~minde 

Umumi Yer Şey er Konuşulmamalı 
Iki Bayan vapurda gizli konuşuyor. 
- Bizimki her gün Güzelyahdaa lzmi re kadar yayan gider. 
- Demek spora merakla. 
- Evet. Bilhassa ayın sonlarına doğru ! 
Aradaki sırada bir gülüşme oldu. 
Bayanlar döndüler, baktılar. Sonra kızdılar. Kendi kendilerine söyleniyorlardı. 
"Bu erkekler ne tuhaf oluyorlar, hemen berşeyi bahane ederek gülerler •. 
Sen de ey okuyucum vapurda böyle nükteli ve kocalarını küçük düşürecek şekilde ko· 

nuşan ve çevrelerini düşünmiyen bayanı rla, nezakete uymıyacak bir şekilde kahkaha ile 

bir Türk Ö Ü ol .. rak buluu 
muştu ·. Hatay h ft lkı Tü k 

ordusunun girişini heye~ an 

ve sabır~ızıık ıçinde bddi 
yor. 

Hatay intihabatı nihayet 
15 temmuza kadar bitirilmiş 

ol c.ktır. 

Hdıcıydd çıkan (Ata yo u) 
gaz t . si de Tü k askerının 

p~k yakında H .. taya gi•ece · 
ğıni ydZmı~, b.ı b b .:r Fran · 

sız ma kamlara tarafıudan 

tekzip edilm mi~tir. 

__ _..tel __ _ 

Bergama bele 
diye reisi 

Bergama 17 (Husuıi) -
Beledıye reisliiine B. Hasan 
Çelebıoğlu iotıbap edilmiıtir. 

-·-
Y uiıan kıralı 
Fransız filosu

nu ~ezdi 

Hatayın Ruyası 
Uyku akan gözleri Lambaya baktı, du r Ju 
Düıtü kalemim elimden, başım masaya v.ndu. 
Vakıt sabaha karşı .. tan ağaracak hemna 
Kapadım gözlerimi uykuya daldım o aa ... 

- Atina 17 (Radyo)-Yunan 
kralı ikinci jorj;-bugün Eif 
kravuzörüoe binerek, Faliron 
limanına demir atmıf bulunan 
Frannz donanmasını zivaret 
etmiş ve müteakıben, Alimeri 
amiral gemhıioe çıkarak, viı 
amiral Dabriyal ile rrkin1· 

harbiyesi tarafından kartı· 
lanmıştır. 

Büyük Şef:" Hedef' ·z, işte l'atnyclır ! ., Deli. 
Bir 11niyede Türkün bnsı göklere deydi. 
Gerdi kartollar gibi çe!ik kanatlarını 
Dindirmek için yurdun bnzin feryadlarını. 
Ağızlarıudan köpük "açarak yağız atlar 

- Sono 2 incide -

Sporcularımız .: 
Manisa da 
Doğanspor Sakary' Pa 

zar günü Manisa da kar§ıla · 
şıyorlar. 

İtalya - Yugo~
la v Dostluğu 

B. STOYADINOVİÇ 
Paris (Radyo) - Yugoı 

lav Baıvekili Stoyadinoviç'in 
Roma seyahatini gerek Av
rupa ve gerek Balkan siya-
si mebafili bnynk bir ehem· 
miyet aftetmelıtedir. Alman-

1 

SiNEMA KÖŞESi 

Bugün ELHAMRADA biribirinden nefis Frranıızca ıözlü 
( La Dam o Kamelya) ve ( deynelmilel Yanke1ici) gibi iki 
müstesna film birden gosterilmektedir. Kılişeimiz bu filimler· J 
den iki sahneyi göstermektedir. 

~ı::z::ınz~a:::i:D'.i~ii:2!Emm'll .. !mll 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR --------.... --------
Tuhafiyeciler ~e kararlarını 

verdiler 
Tuhafiyecilerimizden aldığımız bir çok imzalJ mektupta 

neşriyatımızı çok uygun bularak mağazalarını dünden itiba
ren saat yedi buçukta kapamağa karar verdiklerini ve bana gülen bayanların şu hallerine : 
tatbike başladıklar1nı bildiriyorlar. Sıhhi ve il-f"::d di bakım· 
dan da f aydah olan bu kararlarından dolayi tuhafiyeci eı• iSTER Gu .. 1 ISTED AGLA yanın bu ıeyahatinden mem· 

. Jl nun g3r6nmediği söylenmek· 
~~~~~~ B!!!ll!!!!!l!l!!!ll!!!IU-i.lm·1:..---..::.~~~--1~~~~~---..:ı.A1U&...&...Wııana.a....--~~~~--

~-~- ----("ljjo.--~·-·· 



Sah•h 1 1 llallım Sul J 18 HAZiRAN 
... 

ıı;;~m;~;.~~~~11 Halayın Ruyası 
it Türk Dünyasının En Yüce Hakan_!_ [ti - Baştarafı 2 inci sayfada -

1 Sovyetlerde 
Şeker İstihsali 

DUNYADA 
NELER 

OLUYOR 1 
1 

f ı~t~-.ıııL...,lnil"liırt(!Jmnıtlr.m-.qımıE Yayından boşanan ok gibi aldı hız atlar 
'.lh!X!-t~ ~ l:L~u ~ l!ı m~ı:.ı1IUJilll :!] Kahraman yağız atlar aslanlar taşıyordu 

H A Y A T V E K A H R ı M A N L 1 K L A R 1 E A.slanlar at üs.tünde .. d~.ğları aşıyordu. 
R t'1 Bır farhna halınde yuruyen bu manzara 

-,..-a-r-ifı--i-"r-._-.~r-ı·-ı..-0--------y,---.-H.--Tı-:::.-k-._-1~ Dehşetler saçıyordu uzaktan her manzara. 
6 

j 
6 ~rı 1e azan. • ur eRU ıı:.1 I 'k h' I . k k lbl · kt RmaCID - 50 - CIB\IJEtii} ntı amın ı~ erı. coş un a er~ ya ı 

Dünyayı titreten Türklere Kahraman suvar.ter Hataya dogru akta .• 

k 1 d b•J ki ? Gözler şimşekler g-ibi yanğın oldu, harladı 
arşı DaSI lll8 1 ece er• Hadudda tam kırk bin süngü birden parladı. 

Savacı Bağa tor ayağa kalk- ı kendilerine yalnız bir yatak Kamutanların emri, verdi kalblere ilham 
:ı, kadınlara bir göz gezdir- ve iki hasır veıebilmişti. Üç Yeğitler yürüdükçe haykırdı: .. intikam 1" 
H, içlerinden Mihracen;n baş kişi bir yatağa uzandıl.;r ve Bir hareketi arz ile sanki dağlar sarsıldı 
rözdesini seçti ve .. bunu " geceyi öyle geçirdiler, ertesi Bir gök gürültüsüle sonra gökler yarıldı. 
ledi. Mihracenin yüzü ekşidi, günü köyde öğleye kadar Olmuştu bir feveran ayaklanan kolordu. 

1 
JU sözleri ilave ilave etti: beş sığırla yirmi otuz tane Şimdi kabbe düşmanlar kül olacak bir kordu. 

1 - Ondan başka beğendi- koyun ve keci aldılar. Köy- Bu muazzam yürüyüş kabardı dalğa dalğa 
ifn yokmu? lülere bol bol para verdiler. "Mehmet,, ciğe muttasıl sevinç vermekte kavğa. 

Zeki Savacı oraya kadın Arkadaşları Turgudu çoban Yırhhyordu artık zulmet denilen perde 
Hğenmek için değil, iş gör- yaparak başlarına bıraktılar, uMehmet., e zafer vardı her savaşta, her yerde .. 
nek maksadile geldiğinden öğleden ıoora iki arkadaş Binbir zafer kazanan bu akın kıyametli 
ıu cevabı verdi: birer hayvan tedarik ederek Hataylı kardeş için en büyük selametti. 

Sovyetler birliği şeker 
fabıikaları, 1937 rekoltesini 
tamamiyle i~l emiş bulunmak· 

! tadı:- 1937 senesi istihsali, 
27.300.000 kental şeker ver· 
miştir. 

1935 senesinden beri, 
Sovyetler birliği, şekür is· 
tihsaliode dünyada birinci 
mevkii işgal eylemektedir. 

İki beşyıllık plan devrele· 
ri zarfında, memleket dahi· 
linde, günde 220 bin ken • 
tal pancar işliyebilecek 15 
yeni şeker fabrikası kurul· 
muş, aynı zamanda da es
kileri de tamir olunup ge • 
nişletiımişti r. 

Talebe 
Barındırma 
Evleri - Bunun en doğrusu delhi yolunu tuttular, o gün Bütün kalbler döğüşün aşkı ile doldular 

Mihrace hazretleri kimi ve- kendilerine lazım olan yatak Dağları devirerek ortadan kayboldular.. lstanbul, (Hususi) - Teş· 
rirse makbulümdur. vesaireyi aldılar, Savacı Ba- rinievvelden itibaren şehrin 

Mihrace bu cevaptan da ğatorla Aydını araştırdılar, Munis ve müşfık bir ses sı:tmia;na aksetti on beş yerinde talebe barın-
fevkalide sevindi. vakıt geçiktiği için köye Rüyam bir şimşek gibi dimağtmda raksetti. dırma evleri açılacaktır. Bu 

Ona cariyelerin en güzeli döndüler. Ertesi gün gene Uyanınca annemi gördüm mahmur gözlerle maksadla Fatıhte yeni bir 

Aınerikada tuhaf 
bir anket 

Amerikada çocuk bakımı 
müessesesi tarafından 50 
bin anue ile babaya ıöyle 
bir sorgu sorulmuştur. 

- Kayınvalidenizi sever· 
misiniz? 

Gelen cevaplara göre 
kadınların yüzde 92si "evet,, 
erkeklerin yüzde 51 i de 
"hayır,, demişlerdir. 

ilgilterede boşananlar 
Azalıyor 

lngilterede bu yıl geçen 
s neye n sbetle dah• laz 
mikdarda boşanma davaları 
göı ülmeğe başlanmıştır. Mec· 
listen geçen ve boşanma 
imkanlarını kolaylaştıran ka
nunlara rağmen, bu yıl mah· 
kemelere ancak 1233 kişi 
boşanmak ünre müracaat 
etmiştir. Halbuki 1937 de 
1512 kişi boşanma istidası 
vermiştir. 1 

ıi seçti ve gösterdi. Baş köylülerin kendilerine getir- "Ne 0 ? Neş'en var.,, dedim, heyecanlı sözlerle. bina inşa edilmiştir. 
ııözdenio yüzü sapsarı oldu, dikleri hayvanları muayene Uyandırıldığımdan fakat müteessirdim T b •k E d • p ) • 
~ok özlediği bu şabpu yiğite ettiler, bazıJarmı almak za- Çünkü ben 0 rüyama bağlanan bir esirdim. e rı e er iZ an S 8 VJZm 
nail olamadığ1 için gözlerin- ruretinde kaldılar, ayni za· Annem. hissettiriyor bisseddiği sevinci Geçen gün Asri Sinema- Nedir? 

--·---
rlen ateı fışkmyordu, bu ha- manda da niçin hayvanlarını Benim merakım arttı, onun da taşdı içi : nın Balet oyunlarında ve 
reket zeki Türkün nazaran· satm"'k zorunda kaldıkl"'rtnı k d b" -k k d b 1 Bu Panslaviım, Şarki Av· 0 

.. "Müjdem, dedi ve güldü, bu dünya a ar uyı.ı Timurlen piyesın e u un· S 
3 dan kaçmamı•h. ıordular,I'!. Mı'hracenı'n a"'ker M d d k d T- k d k B B M' 1 ld rupada oturan bütün lav :oı • "' 

0 illetler arasın a avayı az&n ı ur . u . aşta ı1y ışe o u · 
Şimdi o, içinden o kadar topladıgw 101 ve on beş gün 1 . ._ k d 1 . . d" h ld b . B balkının bir bayrak altına 

le.,ı·nı'yordu kı' " ş11ence, azap gören o ar eş erımız un ğu a e aş artıst ayan toplanmasını güden fikirdir. 
" ... içinde köylerini terk edecek- "Huzura kavuştular, hayattan memnun bugün. Seniha, Suna, Taysa, Safiye 
Bu sırada at yarııları baş- lerini anladılar. "Onların göz yaşları, bizim acımız dindi. ve Nermin numaralarında Bilindiği giBbi,l Rlusla~ ~ü· 

ladı, onu da Aydın yapacak- Lizımgelen bilgileri top· tenyalılar, u gar ar, srp ar, 
"Son şiddetli notamız bir darbe gibi indi çok muvaffak oldular. B ki K b, beyaz bir küheylanın Üze· lıyorlardı. Hırvatlar, oşna ar, ara-
14Düşmamo ta kalbine bir hamlede yaklaştık Timurlenk piyesinde de Si 1 L hl'l rine sıçrayan Aydın herkesin Köylülerin bu askerlik jc.. dağlılor, oven er, e ı er, 

ı ... "Ordu emir beklerken Avrupayla anlaştık. rejisör Bay Hayri, rölü:ıü Si dd ı 
1 parmağını ııırtacak şekilde !erinden memnun olmadıkla· Moravyahlar av a o onur. 

pEk mükemmeJ yaptı, komik 
ı meydanda bir çok marifetler rıoı ve dünyayı titreten Türk- Öptüm annemin müjde veren dudaklarını B. B. Ahmed Güldürür, Ek· Kuş yiyen 

l öaterdi, nihayet kendisine lere karşı nastl durabilecek-
• Öptüm beyaz başını, ulak yanaklarını rem, Şadi Nuri, Ahmed san- •• ki bir cariye hediye etıiıe, ve 1erini söylediklerini h~p kay- Oru·· mce er 

Neş'emin doğurduğu kuvvetli heyecanla atlarını pek güzel kavradılar o günden itibaren ıarayda dettiler. iki gün sonra gene 
Saadete kavuşan tam üç yüz bin canla rollerini eksiksiz yaptılar ve Bu örümceklek on altı yerleıtiler, ikisine de yan delbiye getirdiler, bu sefer G'"k .. kt k t b" "b' k b d çok alkıc topladılar. San'at· l v d d C 

b d d 1 b o sum a ı ca ar an ır su gı ı a ar ı " santim uzuo ugun a ır. e-
1ana irer aire ver i er. koca şehri baştan aşa ara- Ç" k- f t d S kt b h d ka~ rı'arımızı tebrı"k ederı·z. k . l k un u ar ına urmuş, anca a a ar var ı.. nubi Aıneri anın şıma ıs· Yiğitler kendilerine verilen mıya karar verdiler. 

1 1 li.. I I Yükselmişti içimden sevinçten kopan hisler mında bulunurlar. Burada cariye er e ıç meşgu o ma- (Arkası var) 
Türkler nura kavu<1:.tu, onları bog-du sisler, Ucuz Ve Acele f b" u·· klu" g-u" ode olan ö-d dılar, onlara memleketlerine ---·- "' are uy 

b .,_ d . w k b Ayrıldılar vatandan kanlı, donuk göz ile rümceklere de rastlanmak-
% irh.te önmeyı ve eger Karfı:ıya a an Kahraman Türk bir vatan kazandı bir söz ile.. Satılık Evler et kabul ederlerae orada nikah- Y tadır. 

Ne benim rüyam gıbi savaşa mahal kaldı B ı damlarda yangın a la alacaklarını ve beraber h•J azı arı, ' Yosu Ve Sa 1 Ne düşmanın kanında harp edecek hal kaldı Babribaba parkı ile hasta· d 1 dı'bleriode aa-
·ı yaııyacaklarını söylediler ve hane arasında Damlacık uvar arının • 

L b I d • k J • Çünkü kuvvet meydanda aşikar bir zaferdir larıoı kurarlar. Apartıman 
DD SUretJe lrS arına se ıs e e gazınosu ff d' caddesinde 34 ve 70·1 nu· d 

k .1 Çünkü Türk davasında her zaman muza er ır.. duvarlarında yürüdükleri e 
çe tı er. k h T '- y l marala evler acele ve ucuz d Karapınar kahramanın del· Banyolarımıza teşrif ede- Varol ey 8 raman ÜrK:.. ilce atamız varo görülür. Bir kısımları a, a· 

ı Aydınlıktır her zaman senin gösterdig-in yol fiatle satılıktır. Taliplerin k k lara 
biye yakın bir köyde kah· cek zevatın memnun oması Komeraltında Hacı Sadullahh g-açlardadtüuleyere uş 
yeye gittiklerini kendilerinin için her türlü sıhhi konfor, B . ücum e er er. 

d G .. d - k k o g-u bı'r dı'magvla dalınca oteliade arzuhalcı ay Ah •••• .. •• .. ••••• .. •••••• .... davar taciri olduklarıns ve duş plaj ve saire bmnyo a un ogar en ço Y r 0 : 

d 1 Masamın \;zerinde uyuyarak kalınca !~~-:aya mü.rac+a~arı. lO--~= •i O OK.TOR .ı c köyde beş on gün mısafir bira için müsa e a ınmıştır, ==="= , = = =:~ • 

1 kalacaklarını ve kahveci ile sahil gazinosuna Istanbuldan Ne limbamda gaz kalmış, ne üzerimde takat Z • K• '' d ı 
8 eve yollandıklarını okuyucu- celbettiğimiz hanende Artaki Şefim bu müradımı bana vermişti fakat.. ' ' engın ışe - :ı Salih Sona ı 
' Jarımız hatırlamıçtır kemaoçe Parasko, kanun Annemin müjdesile derin bir sükün buldum den Zen21· n ı Cild, Saç ve .z.ührevi basta- ı 

K b · 'I K T ı· t onolog- Mazlôm ve lzdırabım gittikçe ruhumda bir gün buldum. ı a vecı ı e arapınar on a a , m ı lıklar mutebassısı 
dakika uzakta olan kahveci- saire gazinomuzdadır meş- QJ 1 k k N 81 ı 

~ Din evine vardılar, burası üç rubat son derece ucuzdur Karalasın geceler ömrüm ile yaşımı an ar ı ikinci Beyler so a o. 
c b ı Her gün öğleden sonra ı odalı bir yerdi. Cumartesi ve Pazar günle- Varsın ben koymayayım bir yastığa' aşımı.. GJen tütün kumpanyasının ı Telefon: 

3315 
ı 

Odanın biri avlunun so· · rinden maada meşrubat (10) İSMAIL ÖZLER on işçisi, p ek çok vatandaş- .. •••••• .. •••• .......... .. 

. •unda 'Ve iki büyük çınar ve (ts) kuruştur. oe·z Gı·bı· ıarı zangmk ve refaha ka· Bir Daktilo 
arasında, ötekiler de kapı gazinomuıa ve banyomuza teş· Bir Çift Güzel vuşturan (Zengin Kişe) den 
yanında idiler. rif ed~ceklerin n:emnun ka· satın aldıkları bir biletle Aranıyor 

Karapmar avlının sonun· lacaklarıoı vadederiz. Son haftalar zarfında Ka· zenginliğe kavu.şmuşlardır. 
daki odayı muvafık buldu. Karşıyaka iskele dibi badayı, Kordon ve Yüksel (15000) lira kazanan bu Çabuk yazan bir daktilo 

1 Bu odanın arkası ormanlıktı. sahil gazinosu ve deniz rakılarında görülen fevkal· 1 bileti ıntan (Zengin Kişesi) aranıyor. Şartlarını öğren· 
icabında ağaçtan arka inmek banyosu direktörlüğü idelik nefasete hayran ka- ile zengiofiğe kavuşan bah- mek istiycnler matb~amıza 
mümkündü. O gece kahveci (15-1) lan iyi ve sıhhi içkiler me· tiyar işçilerimizi tebrik ede- müracaat etsinler. Bskı yazı· 

•ı••..ı.*~:tc :l::lc*:&t:A:~ yı bılmesi şarttır. 6-1 
:lt*:lt* :i::l::l::l::l::I:~ ,,..,,..A )t raklısı bir ıat arkadaşına :ıt:JI: **:fl:ıt:it:tı:*****~btS":lt::A::A::A::l::l::l::I:' 

' Elhamra Te215e7f3on ~ ıordu:Birbirindea güzel ve ' = TAYYARE sineması TE'fı;?N = 
" nefis çıkmağa başlıyan ve tC O fı'lm b'ırden \L. 
,. b tC BUG N iki müstesna " ldaresinee Milli Kütüpane Sineması )t bit çift güzel göz gi i gön· 

1 
1 u İ _ A ,,,. • d )t 

u. ınn aldığı bu rakılardaki D srı iŞ a amı >f. BUGÜN Gayet nefis 2 film birden (I ~ u. 
" bu yeni nefaset'" barikasını ' t( Beynelmilel şöhreti haiz iki büyük Fransız artisti n 

Beynelmilel Yankesici ~ niye ve-kime medyuasuauz? 1 tc RMMU ve LUCIEN BAROUX tarafından yaralılmııtlr = 
C
, .. Fransızca sözlü: Fernand Gravey - Edvig Feuıllere u. - Bunu, kuvvetli bir ı f( 2 Alt K J b k )t 

~ L D O K 1 " san'at ve esaslı bir bilgi ve 4( - ın e e e . . ,. 
8 am ame ya )t ecriibeye dayanarak bu mamulatı bergüo biraz daha tekamül t( Beyaz perdenin zarif ve şuh dılberı )t 

Fransızca sözlü: Greta Garbo • Robeöt Taylor >+ ettiren otuz yıllık rakı ve mfüıkirat amili Mustafa Şevkinin = FRANCISKA GALL'io nefis bir komedisi )t 
Programa ilive olarak: Suvari ekibimizin Istanbula mu· ~ bizzat geceli gündüzlü kazan başından ayrılmayarak sarfet· f( d A a 

vasaletleri ve halkın coşkun tezahüratı v. ı. \t tiği emek, maharet ve fedakarlığa medyunuz. ş:mdi tC Seanslar: 3,30 - 7,~5 Altın rkelebek, • 5:15-9 a sri 

Seanslar: 5-9 yankesici 3~7 de La dam o kamelya (Kabadayı, yüksel ve kordon) ; .tı iş adamı c~7;~~~~~z~~'~ d;OA~~~ adamı bıtlar 
Fiatlar: Birinci 30 Balkon 40 Hususi 50 )t '" ~ı'V'~~v~vvv~· 

~"~-~~~ rakılarındı aörillen nefasetin kerametini anladık. -~~:V::f:'.Ş:f:~l==f=:W:""P-rT ....,. ........ ,,....,..'"P,.. ..... 
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Onbeş kadını öldüren Landrü'nünl10
RNAKS 

TORNAKS 

karısı kacam masumdur diyor TORNAKS 

10RNAKS 
Landrü'yü tanımıyan yok· 

tur. Landrü yaılı, fakat pa· 
ralı kadınları evlenmek be
hanesile, Fransada Gambe 
civarındaki köşküne çekerek 
öldürdükten sonra cuedle
rini evindeki fırında yakmış, 

le seviyordum. Zaten hayat
ta ondan başka hiç bir er· 
keği sevmedim. 

sevincim, kocamın sık sık 

kaybolmasından dolayı sar
sılıyordu. Kocam kadınlan 

on beş küsur kadının haya· 
tana kıymııtı . Bu canavarın 
meşru karısı, bili kocasının 1 
masumiyetine inanmaktadır. 2 

Landı i'oün ka rısı, kocası
nın mahkum olmasından ve 
idamından sonra halkın tah
kirlerine rağmen oturduğu 
mahalleden ayrılmamış, ço .. 
cuklarını bin bir mahrumi· 
yet içinde büyütmeğe çalış · 
mııtar. 

ilk zamanlar, sokağa çı
kamaz olmuştu. Sade büyük
ler değil küçükler de ken
disini tahkir ediyorlar ve: 
''lıte katil I..andrü'nüo karı
ıı diyerek parmakla göste
riyorlardı. Aradan seneler 
geçti, halkın Landrü'nüa ka · 

' 11aına gösterdiği istikrah ya· 
vaı yavaı duruldu. 

Evinde terzilik yapan ma
dam Landrü, kendisini ziya
ret eden bir gazetaciye, ko· 
caaının mahkumiyetini ve 
idamını takib eden zaman· 
larda halkın tah~ ir ve taz· 
yiflerinden çektiği müthiş 
ızd1rap ve iıkenceleri anlat
tıktan sonra demiştir ki: 

- Allaha olan imanım 

aayeaindedir ki, kc.hrimden 
ve kederimden ölmedim. 
Sonra ikiıi erkek, ikisi kız 
dört çocuğum vardı. Bunla · 
rı büyütmeğe mecburdum. 
Kadın bu sözleri söyler · 

ken gözlerinden yaş boıan· 
mışh; yaılannı sildikten son· 
ra devam etti : 

- Artılı göz yaşlarımı 

Evlendikten sonra çocuk
larımız oldu. Fakat annelik 

ço ı. seviyordu. Onları gö 
rünce dayanamıyordu. Ben 

• 
iz mir Defterdarlı2-ından 

Muhammen keşif bedeli 
Lıra K. 

lzmir Maliye dairesinde y..4pılacak o lan tadila t 1179 31 
Kaymakam N b'lt bey c d ie 1; İ d • T pu v ka ia .. t o 
bina11 ittihaz edilecek o!ao eski Ziraat baoka111 bi 

nasının tamiri işi... 1571 72 
İz.mir Milli Emlak Mürlürlüğündc mevcut k · ş fnaıot- 'l t mu 

cibince yukarıda muhammen keş f b ede e ri y d Z l ı y p 1 c ~" 
olan tamiratın 11-6 938 tarihinden i t th areıı 15 gü ü t i t 

le eksiltmeye konulmuştur. ihalesi 25 6 938 t ıhi mÜ 'la 

dıf Cumartesi günü günü sabah saat 10 da M ili Enı l a ı~ 
M üdiirlüğtinde yapı laca1< tır. T aliblerin yüzde yedi buçuk 
teminat yatırmaları ve keş ifoarneyı gö mek ist yeı.le rnı h r 

gün Milli E oleik Müdürlüğüne müracaatl arı. 

Her ık isi ayn ayrı, ııyn ihale edH ~ bilir . 11·6 938 (2045) -
İzmir defterdarlığından: 

Satış No. L ra k 
24 Bulgurca çiftliğinde 4 ada 3 parsel 220 

kapu No.lu ve fuzuleo kayalarh Zey,ıu ı l o hın 

işeo aliodeki ebniyenin arsası çifllığile etit ol 

mak üzere kaimen enkazı 
?.5 Bulgurca çiftliğinde 10 ada 1 2 paarSl J sa 

yılı ve f ozulen Kürt Zabılın işgalindeki eb· 
niyenin arsası çiftliğe ait olmak üz re ka-

405 00 

imen ankazı 45 00 
1333 lkınci Tepecik sev nç sokak 22 taj numa· 

ralı 1 50, 15 m m. rsa 
1334 ikinci T cpecik !'levir.ç okak 26 ve K cate 

pe sokağından 6-1 taj numara alan 56 m. 

1335 

1336 

m . .,,a 
Bayrakla Halinıiye sokak 1 2 . 14 t .. j 
ralı 134, 50 m. m. a sa 

uuma 

Kadrıye ma. Çeşme dert" sokak 10 l j nu 
mara.h arsanıu bazioeye ait t1 y ı an 3 8 

ı5o ıs 

56 00 

33 63 

bıssui 10 35 
1337 Ş hıtler ıkioci atın so 6 t .. j n ma r a lı ev 300 00 
1338 Kadriye ma. mescıt soka k 10 ti:l j n marah 

ev ve ar sannı nısıf biıisesıodt"o Hazioeye 
ait şayı•n 3 8 biuuı 

1339 K rşıyaka A~bybey İktisat sol, 1 2, taj nu 
marah t.. 3 , 25 oo.lu aı sa 

1340 Bornova yukarı çay sokak 12 taj mumarah 

45 00 

31 63 

dükkin 40 00 
dindirmeliyim. Çüokil etğla · 
maktad bir gözümü kaybet
tim. Öteki de gece gündüz 
dikiş dikmekten o kadar 
yorufdu ki ... Ben küçük iken 
rahibelerde okumuşıum . Ki
liaede hizmet ederken Lan
drü ile tanııdık ve nişanlan
dık. Kendisini bütün kalbim-

1343 1 inci karantina Fevziye sokak 4 kapu 34taj ev 150 UO 
1344 Kaışıyaka soğukkuyu ada çıkman sokak 18 

t j no.lu ev 108 00 
Yukarada yazalı emvalin mülkiyeti 12 6· 938 taı ibınden 

itibaren 15 gün müddetle açık artt1rma usulile müzayedeye 
konulmuıtur. ihalesi 27· 6 ·938 tarihinde pazartesi günü saat 
15 dedir. Taliplarin milli emlik müdürlüğüne mü racaatları. 

(2039) 

1 

ısc, tr.cod aıoı t:Vıwde oe ... u· 
yordum. 

Nihayet, ıeıalet patlak 
verdi. K<'şki daha evvel ö !
ıeydim Kendisini bir daha 
göremedım. Kendisine yaz· 
c ığım bir mektubta, beı im 
gioı kocasına sadık bir ka · 

dının sabır ve tıtbammü!üne 

bir b .. d bulu ı iuğt.1 an la t ın ı

ğa ç ılı ~t .n. Bir >i i'lliı i : 11 

ebedıyen dY ıl o ıştık ~ ktu 
brımuo na ıl b ıı tt~~• ı•y n 

ır d ğı 11 ety d g çtik c:: ı •O • 

' a .ııuh ı, '" ' ,. c "na :s ııı ı .. 

ı eı i k cı dhİ le." so duğo ŞU 
4lu a ldt'.ll dil dı 

- i .. t .c v bını z • sna ınd "• 
zevcenıJdeo b .. bs riı ldi~i za 

men e n uf b i te e sü v~ 

h y c ı gösl• rm~ trı z 

K c m eı-ıın b u hit o1b 
t.rıa şu c ı: va bı ver mi şti: 

" t'. D erb m et dil~necek 

b ı f adam d ğı İm Eğer ka

rı n la da ıma ho> gt'Çll•Sey 
d ım baş ma bu f t·ıa rt gel· 
mıy cekt ,, 

Be ı nl~ dö t ço cuğumun 

k a n ~cıı tı, şudur kı Landrü 
masumdur. Kocamın pa rayı 

çok s e vdiği n ı bi h ım. Fakat 
parayı s~vmekl-: cio .. y t iş· 

lem~k a asında çok uıe '>afe 
vardır. Hatti kt-nd sıt i ev · 
vele çok sevdığı oır oğlağın 

etinı, bay •&o k~sildıkteu 

sonra yem~mıştı . 

Kocam ıd . m edılmezden 
t vv c:: I çocuklarını göt mek 
ı steıniştı. ( ıu oğlan, g dip 
keodisıni görc üler. O, beşer 
tabammülunüa fevkinde bir 
soukkanhlıkla kendilerine 
sordu : 

- Evladlarım, beni suçlu 
telakki ediyor musunuz? 

Çocuklar cevap verdiler : 
- Hayır baba .•. 

Kocam kendilerine t~şek
kür ettikten sonra gözlük 
kutusunu, bir tutam saçile 
onlara vererek bana son 
hediye olarak gönderdi. 

Gözlüklerini de 1'endisini 

TORNKS 
TOR AKS 

rrORNA~S 

Motorsikletleri geldi. Mutla~a görünüz. 
M. Aıun Ş -uocak Kemaraltı cctd: Eınırlcr çarşısı kart,..nda 

Numara 61 1 elefoa No. 4079 

ço~uk B . h,ıJ ı n ~1 jd 

Rekab .~ t 

R kabet 
ek b t 

o 

"30 '' Liraya Bisiklet 
Almaoyadıtn yeni getırtmiş olduğum ve lzmir piyaaaaın· 

d d 45 hray, ~atılan bı i .. letl , ri rekabet dolayısile 30 liraya 
s a tışa başladı u S nıfını g~ çmiş çocuklarınızı sevindirmek 
ı çin 11 ereceğıaız en ıym~tli bedıye yavrularınızın malik ol · 
mak ıst edikleri bisik ıettır. 

Tıcareıhanemizc uğramadan başka t icarethanelerden al· 
mamalaflnı sayın mütterılerime tavsiye ederim. 

Ad es : fz o ı r Kemeralh karakolu karşısında No. 7 
Asım Botşakıo 

Ucu~luk rekoru 
VE 

Bir fen harikası 
En şık. e zarif ve son mo

daya uygun Panama ve kadıo 
şapkalarını (150) kuruşa sat· 
makla ucuzluk rekorunu kıran 
Üoive saJ ıaplca fabrikatörü 
bay Abbas Azer piyasaya çı

kardığı Krem Temizler sabu
ile de bir fen harikası yarat
mıştır. Tebrik ederiz. 

Adres: Balcılarda 191 No. 
Telefon: 3811 

hararetle müdafaa etmiş M t 
olan ıki 

Kırciceg~i Kolonyası ı!~ Dr. FAHRİ IŞIK>+EliE! '!Zabitan, Baylar ve Bayanlar 
r;2 lzmir Memleket Hastaneıi Rontkeo Mütehassısı ti ~ , , 

Adı ile Şifa Eczanesi 
Temizlik, Tuvalet, Masaaj ve 

TuYalet Sabunlarına çok elverişli 
yiiksek dereceli litif kokulu yeni bir kolonya yapmıştır. 

LiTRESi J 5 0 Kuruştur 
Şifa eczanesi Kırçiçeği Kolonyası 
nı bu fiata satmakla büyük bir fedakarlık yaptığına emindri. 

Fevkalade 
Limon çiçeği, Ment kşe, Şipr, H. e]i kolonya

ları 200 Kuruş 
Büyük lüks şişel~r 65 kuruş 
Küçük » » 40 kuruştur 

Tavsiye ederiz. .. -···-------- --~--

,.~ En mü•klllpesent miiıterileri memnun ti RONTKEN VE 12 •..: 7 
• a • • • . !2 [•leden hu f ırmayı unutmayınız 

ti Elektırık tedavılerı yapılır B g~ Tllccar terzi (Türkpazarı Ibrahim , 

E ikinci Beyler Sokak No. 29 TELEFON: 2542 il ,~] Karakat) bukere yeni mağazada zen gin çeıidler. Terzi· 
EZE~mmaaa~:rtKmattmE~tlttattctlJE 1 hanemizde bay ve bayanlar için ıon moda zarif. ve tık 

Yünlü, ipekli, 

pamuklu, keten 

li ve karııık ku 

maıları çok ko 

lay ve lekesiz 
boyar solmaz. 

400 gram sık 

!etindeki kuma 

ıa bir paketi ki 
fidir. 

t] manto, rob, tayyor, etek, biiluz ve tovakar Zabıtan ve 
t] sivil elbise ve kaputları imal edilir. .. 

{t] Muamelem peıin ve takıitledir. 
[f]Bu sözlerin doğruluiunu anlamak ıçın bir tecribe kifidir. 

1 f!JDiKKA T : Yeni A-lağaza Odunpazarı No. 12 
ftJ TELEFON: 3276 
[•1 
~~z..:~"2122S:•:&&•.•1W.S• 

Balçu·va Ağamemnun 
Kaplıcaları 

Birinci Sınıf Mutahassıs 1 Telef on 
Dr. Demir Ali 

KAMÇIO\jLU ( 3882 ) 

1 - Haziran • 938 tarihinden itibaren Balçova Ağamem• 
nun kaplıcaları muhterem miişterilerine açıktır. Tabiatın 

babşt- ttiği bu ,ifa yur unun emuline faik bir ıu ben&z 
Tü kiyenin hiç bir tarafında kt'şfolunamamıştır. Asulardan 
beri beşeriyete bızmeti hazık doktorlarımız tarafından tak
dir olunmuş, Sıyatik, Romatizma. böbrek hastalıklardan 
muzdarip hastalarına bu •ih yurdunu tavıiye etmiılerdir. 

Kimyagerlerimiz tarafından tahlil olunan bu emaalıiz ıayan 
raporları mubasebei hususiye daireıinde mahfuzdur. Cilt ve Tenasül hastalıkları ve 1 

elektrik tedavisi 1 
bmir • BldNt be er. No.: SS Telefon: 3479 

Evsafına dair fazla söztl zaid ,erir. Muhterem mlfterl· 
)erimin teıriflerini bekler otobiiıler manta 



ay Fahri 
Eylôl 

Kolonyacı ve baharatçılar 
urumu başkanı 8. Fahri 
okuz Eyluf tarafından üç 
nedenberi çalışma saatleri· 

in intizam ve dişiplia altına 
ınması için çahştığı bu me· 
lenin gittikce revaç bulma
nı görerek işçi ve esnaf 
irliğiai bu yolda resmen 
aliyete geçmesini davet 
tmiş olduğunu memnuniyetle 

ber aldık. Bu işlerde da· 
a 8nayak olmasını bilen ve 

eğerli tacirimiz B. Fahriyi 
u vesile ile takdir ve teb· 
ik ederiz. 

---••ıa---
~akas Mevzuu 
Alakadarların vaki müra • 

;aatları üzerine lktisad ve· 
sileti, Muır ve Filistinden 
retirilecek ham maddelerin 
akaı mevzuu yapılmamasına 

,:arar vermiş ve keyfiyet a· 
5'kadarlara bildirilmiştir. Bu 
pıemleketlerden pamuk ip· 
riği, çuval ve kanaviçe gibi 
••nayimizin inkişafında fay· 
.ılab maddeler celp edil· 
dDektedir. 

foçada kamp 
t açılıyor 

, , Çoçuklar için açılacak de· 
f iz k•mpının F oçada açılması 
{~iy-=tçe kararlaşmışhr. Sıh-
• ıt mildilrü Dr. Cevdet Sa 
t~çeğlu Foçaya giderek tet· 
Jııkat yapmıı ve kamp yerini 
,tesbit etmittir. Kamp tem· 
~uzun ilk gilnü açılacaktır. 
~ayıt muameleaine sıhhat 
~Odürlüğünde devam edil· 
,mektedir, 
• 
:ıskin Müdürü 
ı Vilayet iıkin müdürü Dr. 
) Z~ya Fuat yarın Ankara ya 
ıııdecektir. iskan müdürü 
~Ankarada ııhhat vekiletile 
temıı ederek yeni yapılan 
ııöçmen evleri hakkında 
, iubat verecek ve bir hafta 
c ıonra dönecektir. 

: Ekmek 
'Ucuzladı 
ı 

Belediye encümeni dün 

< toplanmıı ekmek ve buğday 
il fiatlori üzerinde tetkikler 
c yapmıt birinci ve ikinci nevi 

ekmeklerden 20 para tenzi· 

11 Jit yapmıştır. 
1 Bu,Onden itiliaren birinci 
y ne•i ekmek S,75 kuruş ikinci 

neri de 7,75 kuruş sahla· 
c caktır. 
E 
1 
D 

M 

---......... ---
Teknik 

Muhasebe Bürosu 

l .1!:.,~0Noç;~ı!~~!35 
Muhasebeye ait bütün iş

lerinizi tam bir itimad ıle 
tevdi edebilirsiniz. 

Büro, kanuna uygun şe· 
kilde ve muhtelif usullerde 

! 
Muhasebe tesis eder 

Def ter tutar 
Planço tanzim eder 

~ Hesap tetkik, tasfiye 
IC ve ihtilafları halleder 

Cinayetin esrarı çözüldü 
lstanbul, 17 {Husnsi) - Derbend • lpsala cinayetlerinin esrarı nihayet çözüldü. Ali Rtza 

nın, lpsa(daki meteoroloji memuru Muhittini kıuısı saatetle oJan aşıkı yüzünden öldürdüğü 
anlaşıldı. Saadetin de evvelce Ali Rıza tarafından öldürdüğü tahmin ediliyor. Saadet bu 
facıada ismi Yanola diye geçen Bulgar kadınıdır. 

Nikahta Şehinşah hazretleri de bulu acak 
Kahire 18 (Radyo) - Iran veliahtı ile Mısır prensesinin nikahı Kahirede ve düğün Tah· 

randa yapılacaktır. · 
Nikah merasiminde bizzat Şehinşah bulunacakhr. 

Fransız Parlamentosu Kapandı 
Paris, 17 (Radyo) - Fransız parlamentosu ile ayin meclisi, bugün sonbahara kadar 

müzakerelerini tatil etmişlerdir.i 
Hükumetin bu husustaki kararı, komünistlerle sosyalistler tarafından şiddetli hücumlara 

uğramııtır. 

Sabiha Gökçen Atatürkün Do2"du2u Evi 
Ziyatet E ti 

htanbul, 17 (Huıusi) - Atatürk kızı bayan Sablha Gökçeıı bugün 11.20 de Atinadan 
bü}'ük tezahüratla Seliniğe uçmuştur. Bayan Sabiha Gökçen Selanikte de büyük tezahü· 
ratla karşılanmış ve Atatürkün doğdukları evi ziyaret etmiştir. 

Cinde aclık ve selalet , , 
Şanghay 18 (Radyo) - Sarı nehrin taşmasıodan 600 bin kişi açıkta kalmıştır. 
Sefalet ve açlıktan ölenlerin mikdarı çok fazladır . 
Pekin 17 (A.A) - Yeni Pekin hükumeti sedlerin tahribini takbih eden ve ihtilafa ni· 

hayet verilmesi lüzümuou ileri süren bir b~yanname neşretmiştir. 
Pekin 17 (A.A) - Sular şimdi Japon kıtalarıoın işgali altında bulunan Kaifeng şehrine 

altı kilometreden az bir mesafeye kadar gelmişlerdir. Bu mu:ıhkada muharebeye nihayet 
verilmiştir. Japon askeri şefleri Japon kıtalarını suların bastığı mmtakalardan çekmeğe uğ
raşmaktad11lar. 

Sarı nehir azami seviyesini bulmadığı için tuğyanın daha büyük bir şiddetle devam ede· 
ceği tahmin edilmektedir. 

Cumhuriyetçilerin Bir Zaferi 
lstanbul, (Hususi) - Kastellon cephesinde mukabil taarruza geçen Cumhuriyetçiler düş· 

manlarını püskürtmeğe ve Villarreal şehrini almağa muvaffak oldular. Bu haberi Fransız 
gazeteleri çok parlak başlıklarla yazmakta ve Cumhuriyetçilerin manevi kuvvetlerinin ye· 
rinde olduğunu ilive etmektedirler. --------------00 .. ~oo-- -----------

Atatürk 
Kabul buyurdular 

lstanbul, 16 (A.A.) - A· 
tatiirk bugün Savarona ya
tında Başvekil Celil Bayar 
ile Hariciye ve Dahiliye Ve· 
killerini ve Bugün Ankara· 
dan gelen maliye vekilini 
kabul buyurmuşlardır. ··---
Saat yedide ••• 

Toptan ye perakende sa
hş yapan manifaturacılardan 
başka kontracdarın ve daha 
bir çok eınafımızın her me· 
deni ve bayat ve sıbhata 
kıymet veren şehirlerde ol· 
doğu gibi akşam üstü saat 
19 da mağazalaunı kapama· 
ğa karar vermeleri takdire 
layık bir harekettir. 

Bu hususta veıilecek her 
tllrlü kararları ve yapılacak 
müzakereleri (Halkın Sesi) 
ailtünlarsna geçirmekle ken· 
dini bahtiyar addedecektir. 
Esııafımızın bu çeşit yazı ve 
dileklerine sütünlarımız her 
zaman açıktır. 

Esnaf 
Birlikleri 
Mağazaların akşam Üzerleri 

saat 19da kapatılmaları için 
esnaf birlikleri reisinin te· 
şebbüsü ile haziramn yirmi 
altıncı gününe rasthyan pa· 
zar günü bu birlik mümes· 
sillerinio bir toplantı yapa· 
cakları memnuniyetle haber 
alınmıştır. Muvaffakiyetler 
dileriz. 

• 

Galatasaray 
Mağlubiyet 
• 
içinde 
htcınbul, 17 (Hususi) -

Yugol~vyaya giden Galata· 
saray takımı, Belgıradda 
üçüncü m~çınıda yapmış ve 
yine 4 O mağlup clmuştur. 

Ankara 
Radyosu 
htanbul, 18 (Hususi) 

Ankara Radyosu 22 Tem
muzda faaliyete geçecektir. 
Uzun ve kıza tulmeçle çalı· 
şacak olan bu istasyon Av· 
rupa istasyonlarının favkinde 
olacaktır. Ankara istasyonun
dan sonra Istanbul radyosu 
yapılacaktar. 

Atinaya gitti 
htanbul 17 ( Hususi ) -

Atioayı ziyarete davet edil
miş olan valimiz bay Mubit
tjn Üstündağ bugün Alinaya 
hareket etmiştir. 

Emine Fatma· 
nın Başını 

Yardı 
AIHncakta Herman Spirer 

tütün mağazasında amele 
Süleyman kızı 30 yaşında 
Emine, çuval meselesinden 
çıkan kavğada Mehmet kızı 
40 yaşında Fatmayı tahta 
parçasile başından yarala· 

r mıştır. 

-S 

ı Güzelyalı 
Otobüsleri 

Güzelyahya çalışan otobüs
ler gittikce azalmaktadır. 
Bu yüzden halk bilhassa iş 
sahipleri çok sıkıntı çekiyor· 

lar. Her hangi bir yere lü· 
zvm eden otobüs Güzelyah 

hattından alınıyoır ve bu 
yüzden seferler bozuluyor 
bu hatta daha birkaç otöbüs 

verilerek muntazam seferler 
yaptırılmasını belediye reisi· 
mizden r 'ce eder;z. 

•••••• .. uıınu ....... . 

Fuar 
M dalya arı 

1937 Fuatının diplomala· 
rı gelmiştir. Alakadarlara 
tevzi edilecektir. 938 Fuarı· 
na İştirak ederek iyi uetice 
alncak f rmaiara fu<lr komi· 
tesince verilecek altın ma
dalyeler de hazırlanmakta· 
dır. Bunlar Almanyaya sipa
riş edilmiştir. 

Zayi 
1928 • 1929 senelerinde 

Bergama Kınık ilk okulunun 
son sınıfından 147 No.lu al
mış olduğum tasdiknamemi 
zayi ettiğimden yenisini çı· 

kartacağmıdnn eskisinin hük· 
mü olmadığmı ilin ederim. 

Bergama Enver paşa ma· 
hailesi no. 27 Ahmet Öz

yılmaz oğlu Nazif 
Özyalmaz 

(2148) 
ft*W At 

Samsunda azılı bir katil asıldı 
~~~~~~~~~~-.. ~~~~~~~~~~-

İdam edileceği gün bir cinayet işlemek istemişti 
Samsun - 929 seaesinde eline geçirdiği bıçakla ya· 

Safrada Çoban Mahmudu nıodakilere sald1rmak iste· 
taammüden ve HQşİm Ho· miş, fakat jandarmalar eli· 
cayı, diğer bir arkadaşile ne sarılarak son bir cinayet 
müştereken boğazını kesmek işlemesine mani olmuşlardır. 
suretile öldüren Çete namı· Hasan sabaha karşı uyan· 
le maruf Çolak Hasan ida· dırılmış ve sehpanın yanı· 
ma mabkuın edilmişti. Ve- na getirilmiştir. Azılı katil 
rilen idam karan Meclis ta-

burada hükmüa ok anmasını 
ıafından tasdik edildiğinden 
bükum bu sabah infaz edil· dizleri titriyerek bitk n bir 

halde dinlemiştir. Son bir 
mi şiir. 

Hapiste kaldığı müddetçe diyeceği olup olmadığı sua· 
bir çok vak'alar yapan Ha- tine cevap vermemiş ve sa• 
san dün öğleden sonra bir dece gözlerinin baglaoma· 
vesile ile gardiyan odasma sun mırıltı şeklinde iJtemiı· 
alınanca asılacağım anlayarak tir. 

ı oooooocoooooooocooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

Halkın Sesi hakkın sesidir 
- Baştarafı 1 incide -

~afımızı takdir ve tebrik eder diğer esnafın da bunları Ör· 
nek yapmalarını tavsiye ederiz. 

Esasen Ankara ve lstanbulda bu suretle hareket edildi
ğinden bu isabetli kararın hükiimetiınizin de noktai nazarına 
uygun düşeceğini bir kerre dah:ı hatırlatırız. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

Tembel, obur 
balıklar 

Turna balığı, deniz hay· 
vanlan içinde en oburudur. 

Sazan balığı ise son derece 
nekre İ!ltidadı olan bir mah

luktur. Sazan balığı makbul 
olduğu içın hususi havuzlar
da yetişir. Fakat tenbeldir. 

Bu sebeble sazım balığı ye
ti itirilen havuzlara turna ba

lığı koyarlar. Bu balıklar, 

hem sazan balı:darını tahrik 
ederek fazlalaşmalarını te
min eder, hem de bunlarla 
mücadele etmek suretile ke· 
sifJeşen nüfusta makul bir 

- --- ,, 

Japonyanın 
Yeni Haritası 

Londrada çıkan (Deyli 
telgraf) gazetesinin yazdığı· 

oa göre Japonyadan döneo 
bir A vustralyah muharririn 
anlattığına bakılacak olursa 

Japonlar logilizce ve Japon· 
ca olmak üzere yeni harita
lar yaptırmışlardır. Bu hari· 

tada Japon imparatorluğu, 

bütün Avuıturalya, Yeni 
Zelanda ve Şarki Hindin 
mühim bir kısmını teşkil et· 
mek üzere gösterilmekte• 
dir. 

müvazene husule getirir. 
__ ... ___ ,... .-=-;_, ;:: -

Müzayede ile Fevkalade 
Büyük Satış 

19 Haziran sabahleyin sa· 
at on buçukta Buınavada 
Cumhuriyet mrydanı karşı· 

sında ismet lnöuü caddesin· 
de 2 No. lu büyük bahçeli 

evde İzmirin tanınmış ve 
eski ailelerinden B. Edvar 
Vitel'e ait emsalsiz mobil
yeleri açık artırma suretile 
satılacak tar. 

Dikkat : Pazar günü sa· 
bah)eyin Burnovaya hareket 
tdecek tren saatleri, 8,7 ve 
10,15 g eçedir. Ayni zaman· 
da muntazam otobüs sefer· 
leri vardır. 

Satılacak eşyalar orasmda: 
emsal5iz iki aynalı maundan 
mamul şifünyerah aynalı do
lap, aynalı tuvalet, maundan 
maın\ıl miiteaddid boyda beş 

adet kıymetli kütüphane, ve 
300 kadar kitap, yazıhane, 

gtrgırlı doııya dolabı, deri 
yazıhane kolluğu, madeni 
aynalı şemsiyelık, emHlsiz 

yağlı ve sulu boya tablolar, 
çok kıymetli lüks kabartma 

büyük salon aynası, büyük 
taban hahları, dört adet an· 
tika etejer, yeni bir halde 
büyük vantilatör, gumuş 

kaplama şamdanlar, eski 
antika seccadeler, emsali 
görülmemiş eski ltalyan ve 
Çin, Japon vazolan, ve çini 
tabaklar, gayet lüks ve na· 
dide üç diyaframlı Edison 

markalı salon gramafonu 
plakiyle, Şam işi paravan, 
emsalsiz cı; v iz ve maundan 
mamul şömine aynaları, se
nede bir defa kurulur saat, 
döner etejer, şemsiyelik, 
perdeler kornezltırile, tabure, 
heykeller, muhtelif etejerler, 
Avrupa mamulatı kristal 
camlı vitrin, müdevver ve 
mustatil orta masaları, saksı 
ve kolonalar, aynalar, 6 
muhtelif büyük adanan ta· 
ban muşeınbaları, havag2zı 

sobası, iceriden çekm~celi 

emsalsiz aynalı dolap tuva· 
leti ve komidonası, çamaşır 

dol~bı, müteaddid birer bu· 
cuk ve ıkişer kişilik direk· 
li karyolalar yataklarile, ay· 
nalı Javomanlar, peşkirlik, 
kargı resim sehpası, fotoğ• 
rcf makinası, Şam işi tabu
re, poker masası, kristal şi· 
takımı, heykeli saat, ayna· 
sız elbise dolabları, ve 500 
kadar muhtelif boyda buzlu 
ve düz cam bahçeler için, 
vesaire bir çok lüzumlu eş· 
yalar bilmüzayede satıla· 

cnktır. 
HAMiŞ : yukarıda yazıb 

eşyalar ecele satılacağından 
taliplerin istıfade etmeleri 
için bu fusah kaçırmamala· 
rını tavsiye eylerim 

Fırsata kaçırmayınız. 

Fırsat artırma salonu 
Tel. 2056 AZIZ ŞINIK 

karşısında No. 3 


