
KISA VE AÇIK 

ekdir ile uslanmıyanın hak
kı kötektir ! 

Bu Hatay meseleıi bize dostlarımızı ve düşmanlarımızı 
eydana çıkaracaktır. Bu Hatay faciası daimi ve her zaman 
ndiai göstermeğe hazır bir kuvvete dayanmayan muahe
lerin nasıl ıüprüntü tenekesine fırlatılacak pis paçavralar 
duğunu gösterdi. 
Bu Hatay dava11, politika mahkemesinde davayı kazan· 

ak için hak sabibi olmanın nekadar zayif ve çürük bir 
lil olduğunu isbat etti. 
Halayda yapılan yeni kepazelikler Milletler Cemiyetinin 
mını lekelemek içn orada İş gören değil, iş karıştıran, 
bozan fesadcı ve dalaveracı adamların hicap verici şah· 

yetlerini meydana çıkardı. 
Evet bu Hatay rezaleti bize anlatmış•ırki: orada şunun 
nun teıvikine, şundan bundan alınan paraya kanarak her 
n yeni bir maskarahk yapan serseri unsurları yola getir· 

ek için, Ziya paşa merhumun bu yazımıza lbaşhk yaptığı· 
ız ölmez mısraının haykırdığı ebedi kanundan başka baş 
rulacak çare kalmımışhr ... 

SIRRI SANLI 

giliz Kralının Paris Ziyareti 
Talik Edildi 

-

o '( 

Pariı, 23 (Radyo) - lngiltere Kraliçesinin annesininv ·e 
ı mtınasebetiyle İngiliz bükdmdarlarıaın 28 Haüiranda 
riae yapmaları mukarrer olan seyahat diğer bir tarihe 
ik edilmiıtir. Ziyaret programında biç bir değişiklik ol· 
yacak, 1&dece tarihi 19 ve 22 Temmuz arasına talik e· 
ecektir. 
---------------.. no .. ---------------

Urı[Utl U lstBs-
yon Şefi 

Turgutlu, 23 (Hususi) 
bitinde umumun sevgisini 

teveccühünü kazanan 
rgutlu istasyon ıefi Bay 
llhe idin Sülünerin yolcu· 
a ve tilccarlara gösterdiği 
ami teahilittan dolayı 
dir edilmektedir. 
Halkın Sesi - Bu kıymetli 
endifercimiz bulunduğu 

r yerde iyi ve dilrOst mu· 
eleaile tanınmııtır. Biz de 
dir ederiz. 

Bir Tayyare 
Faciası 

Paris, 23 (Radyo) · - Bu
gün, Fransanın Bomon Lar· 
don havalisinde _üç askeri 
tayyare Çarpıımıı ve parça
lanmııhr. Tayyarelerin pilot· 
ları ölmüştür. ................... 

·Yangın 
Düa öğleden sonra lnciral· 

tı mevkiinde Kavalalı Zeynel 
ağanın oğlu Müminin evinde 
yaogın çıkmıı ve ev yan· 
mıştır. 

STER GUL iSTER AGLA 

lstanbul (Husu!i}-Londra 
haberlerine bakılarsa askeri· 
mizin bugünlerde Hataya gir· 
mesi ve asayişi eline alması 
esas itibarile Fransız askeri 
beyetilc birlikte kararf aşb· 
rılmıştır. 

Hamidiye zırbhsanan lsken
derunu ziyaret edeceği ha· 
beri lskenderunda şayi olur 
olmaz halk sevinç içinde 
kalmıştır. 

lstanbul (Hususi) - Yılan 
hikayesine dönen Hatayda 
gene rahat durulduğu yok· 
tur. Kendilerinin bitaraflığı
na inanılarak Hataya gönde
rilen cemiyeti akvam azala
rının teşvikile bir Suriyeli 
üç defa kayt ettirilmiştir. 
Alınan haberlere göre Hatay 
sinirleri gerecek surette ka
rışmıştır. Yapılan yolsuzluk· ... • 

Lord Halif aks 
• 
izahat Verdi 

Londra, 23 ( Radyo ) -
lagiltere Hariciye Nazırı 
Lord Halifakı, bugün avam 
kamarası hariciye encüme· 
ninde umumi siyaset hakkın
da izahat vermiştir. 

Hülyaya Kapılmış 
Nevyorkta elli yaılarında bir kadın köpeği ile birlikte sinemaya girmek ister, tabii mani 
nar. 
Kadın sinemadan dııaraya çıkar, on dakika sonra köpeksiz olarak ~elir, içeriye girmek 
er, fakat sol taratfa eteğinin altında bir kabarakhk gören kapıcı elile yoklar, köpek hav· 
ağa baılar, kadın beni sıkııtırıyor yetiıin diye bağırır, ayni zamanda memuru elini de 

rır, sonra da mahkemeye baıvurur. 
Ey okuyucum ıea de hem hık11z ve hem de ıirret olan bu kadının elli yaıından sonra 
yle hlllya arkaıında dolaımasına : 

far pek çoktur, bundan do· 
layi Antakya müddeiumu· 
misi azledilmiştir. 

Istanbul 24 (Hususi)-Bü
yük millet meclisi bugün öğ
leden sonra içtima edecektir. 
Bu içtimada hükumet mec· 
liaten selihiyet isteyecektir. 
Hükümet alacağı selihiyet, 
icabında fili tedbirler ittihazı 

:,içinde serbes(bulunmayı şa
mil olacakhr. --· ........ .,.__ 
Eski başvekil 

eyileşiyor 

Istanbul 23 ( Hususi ) -
Eski başvekilimiz general 
ismet lnöoü'nün sıhhi vaziye
ti glia geçtikçe salih kes· 
betmektedir. General lnönü 
şimdi nekabat devrine gir· 
miş bulunmaktadır. ................... 
Yahudilerin 
Başına gelen 

Berlin 24 (Radyo)-Berlin 
parklar1nda Yahudilere ait 
sıralar sarı renge boyandı 
Yahudilerin Alman plijlarına 
girmeleri menedildi. --·-.. ·---
Su şirketi satın 

alınıyor 
lzmir su şirketinin hükii· 

metçe satın alınması için 
su ıirketi mümeuili ile mü
zakerelere, temmuzda Anka· 
rada başlanacağı haber ahn
mııtır. 

San'atOkulları 
Eşyası 

Ankaraılaki aergide teıhir 
edilen ıan'at okulları e a· 

Ressamları Wlanisada 
Sergi Açtılar 

Mayıs ayı içinde Halkevin· 
de sergi açan lzmir ressam· 
lara, san'at hareketinin mu· 
bite yayılmasını göz önünde 
bulundurarak Maaisada da 
bir sergi açmayı kararlaıtır· 
mışlardır. 

Manisa Vilayetine yapılan 
müracaata milsbet cevap 
verilmiş ve elden gelen yar· 
dımların esirgenmiyeceğini 

de bildirilmişti. 
Candan bir hüsnükabul gö
ren lzmir ressamları en kın 
bir zamanda hazırlıklarını 
bitirm işler ve 22 6 938 çar· 
şamba günü Manisa Halkevi 
salonunda serginin açılma 
tcrenini yapmı,lardar. 

Sergiye iştirak eden res
samlar şunlardır: 

Kadri Atamal, Celil Uzel, 
Nazmi, Rağıp Erdem ve il
han Qalmandır. 

22·6·938 çarıamba günü, 
serginin açılma merasimini 
yapmak için Ressam Kadri 
Atamal, Ressam Rağıp Er· 
dem ve ressam ilhan Dalman 
Manisaya gitmişlerdir. Tören· 
de bulunmak üzere bizde 
muharrir arkadaılarımızdan 
birini bu heyete kattık. Ar· 
kad•ı intibalar1nı olduğu 
gibi anlatacakhr : 

Manisa ya vardığımız za · 
man vakit ikindiye yak aıı · 
yordu. Halkevi ilyeleri bizi 
samimiyetle karşıladılar. Res-
samlarımızın tablolarını bu· 
susi bir itina ile Halkevi 
salonuna asmışlardı . 

Saat 6-5 de sayın Vali B. 
Lütfü Kırdar başta olmak 
üzere general ve alay komu· 
tanı ve bir çok davetliler 
merasimde hazır bulunmuş
lardır. Saat tam 7 de törene 
başlandı. Ve Halkevi salo· 
nunda önde Halkevi baıkanı 
Gazi mektebi baı öğretmeni 
Bay Azmi çok güzel 
ve heyecanlı sözlerle lzmir 
ressamlarını şelimladı. 

Bay Azmiden sonra de· 
ğerli ressam ve dekoratör 
bay Kadri Atamal, cevaben 
söylediği kıymetli sözlerde 
bahusus ıu noktaları teba· 
rilz ettirerek: dedi ki: 

.. Sanatın ilk ıtbel ve ma-
nalı eserleri orta Asyanın 
sevgi dolu topr<ıklarında 
yaratılmıştır. 

RESSAM B. KADRi 
Atatürküa her zaman ytlk· 

sek eserler yaratan Atala11-
'mıza yaraşacak eserler vOcu• 
da getirmemizi bize tavsiye 
buyurmuı ve 1an'atklrlan 
ve san'atkirları himaye et· 
mitlerdir. ,, 

Ressam Kadri Atamahn 
alkışlanan bu sözlerden ıoa· 
ra enerjik ilbay Bay 
Lütfi Kardar makaıı eline 
alarak "ba hayirli aergiyi 
açıyorum ,, diyeı kordeleJİ 
kesti ve salona girildi. 

Eserler üzere re11am Kad· 
ri, ilbaya liztm gelen izahab 
verdi. ilbay memnuniyeti all· 
kalı sözlerinde ve inceden 
inceye tetkiklerinde ifade 
ediyordu. 

Sergide hazar bulunan Al· 
man heykeltraşı bahusuı rea· 
sam Kadrinin iki tabloıa ile 
ressam Celilin Atatlirk port• 
resini çok beğendiğini aöy· 
lemiştir. 

Salonu dolduran kalabalık 
san'ata kartı gösterilen ali· 
kanın açık bir if adetiydi. 

Bu ıuretle Maniıada ilk 
resim sergisi açılmıı oldu. 

GÖNÜL EMRE 
~~ 

• • 
ln2ilterenın 
Hava Filosu 

Londra, 23 (A.A) - Ha· 
va işleri nazm lngilterenin 
harp tayyare filolarının fa 
suretle terekkOp etmekte 
olduğunu tasrih eylemiıtir. 

Anavatan tayyareleri: 123 
fılo, Müstemlekit tayyarele· 
ri: 29 filo, Deniz tayyareleri: 
takriben 20 filo. 

HALKIN SESI HAKKIN SESiDiR --------.... --------
Tepecik otobüslerinin ağır 

gittiği şikayet ediliyor 
T ebecik semtinde işliyen otobüslerin ıehir içinde otuı, 

kırk kilometre gitmelerine Belediyece müsaade edildiği 
halde bunların kaplumbağalara takliden beş altı kilometre 
Ozerinde gittikleri için bir çok yurddaılar vaktile iıleriain 
başlarına yetişemediklerini ıikiyet ediyorlar. Bunun hakkıa· 
da sık ıık şikayetler vaki olmaktadır. 

Bu otobnsleria de belediye otobüsleri gibi yollarda moa• 
tazam ve ayni süratte gitmelerinin teminini aahipleriaden 
bekliyoruz. 



Sall•f• , C Ralkm Se 1 J 24 HAZiRAN 

ı·······•-BıBBLllllJllBtDC!BEA 1M "' 1 G K 1 1slY ASET VE ADALETİ i Eftl a2aza arı~ eç •. a~ ma~ı 
1 Türk Dünyasının En y- H k ısı emlekete ış ve ~uzell k verır 

yüzünden Aş 
1 uce a ail.!._ t9] Dünkü Halkın Sesi gaze· bıraktıktan sonra alırlar. Ay· 
İ~~(!1i111i""llF;'flj111'1lm"P'']if'li;~hi,il"f 8 lesinde "Esnaf arkadaşlarına nı zamanda lzmirimiz olduk· 

Babası o~lunu öldürdü 
~ U IUllLM.L:Jl.JLI .bıd, bıı:.dln:udHlllh~ıtl ~ uymaları laz · mdır,. serlevhası ça sıcak bir muhit olduğun· 

HA J A J V ( K A H R A M A N L 1 K LA R 1 = atındaki. ya~ıları okudum. dan en fazla iş boğucu sı~ =--.:--::-------------------ti Bu tehdıd edılen birkaç tu· caklar ~alk~ıktan sonra ya~ı 
ITarilai Telrilıa Ya.zan: H. Türkekul~ hafiyeci arkadaşın içinde akşam uzerı olur. Tam ış 
RBEBm. - 55 - 41t!lBE~D bulunduğumdan yahud yal· zamanında mağaza kap~t-

•• kJ d b •• •• k • nız ben olduğumdan cevap mak çok manasız oJdugu ur er e en uyu mezıyet vermıye mecbur kaldım. gibi lzmir tica!dioin altın 

hl A k k tt• Bu muhterem arkadaşlara anahtarla açıldıgı fuar za · 
8 8 Ve UVVe Jr evveli şunu hatırlatayım. manı geli!or. Bu altın aoah· 

Ondan ıonra göğsünü taıa eşeledi, arka tarafına geçti, Yalnız bizim değıl bütün tarm açtıgı kapıdan meı:nle· 
ererek bir defa olanca kuv· bir kerre göğüs vermesil~ dünyanın takdir ve alkışlar- ketimize binlerce yolcu ge-
etile yokladı, taşı yerinden taş yerinden oynadı, yavaş la karşıladığı Türkiye Cüm- lecek. Gelen ziyaretçiler 
ımıldatmağa muvaffak ol· yavaş kaydı, bayırdan aşağı huriyetioin kanuolariyle ida· boğucu sıcaklarda mağaza 
Uftu, birazda alay olsun büyük bir gürültü ile yuvar- re oluyoruz. Bu kanunlar s~hiblerini~ emirlerine boyun 
iye arkadaılarına döndü: lanmaga ve gecenin zifiri hiçbir kimseye başkalarını egerek gehp _ı;nal .almıye~a~-
- Hakkınız varmış kar- karanhg" 1 arasında çıkardıgw 1 t hd'• t h' t' ti . lar. Akşam uzerı serınh k 

ı • b t • d e ı., eş ır ve ıcare erı· b . 1 eı er1m u aş yerın en oy- boğuk sesler dağlara akisler A • 1 k h kk aşladıktao sonra gehp a a · 
atıla ne manı o ma a ını ver· ,, maz. yaptı. caklardır. Magaıamızı açık 
D d• 1 1 · d b' · memiştir. e ı. ç er1n en ırı cevap Arkadaşlar bu kahraman- bırakarak biz onları bekli· 
d

. Başımızda bulunan büyük-
er ı: lık ve celadet karşısında şa- yecegız ve çarşımızı açık 

E ti b b. b lerimiz memleket, !nbhat u· - ve ey, ız ütün şırdılar, hepsi de kendisine bulundurmakla süsliyeceğiz. 
t . · · f 'k · k mumiye, aile saadetlerine uvve ımızı sar ettı , ım i- sarılarak ellerini, kollarını Bu mühim fırsattan her 

ını göremedik. öptüler. uygun gördüklerini yapmak· meslek erbabıgibi, biz de is· 
Mahmut bey gülüyordü: Türkler yanında en büyük tan çekinmiyorlar. lstanbul tifad'! edeceğiz. Çarşınıa 
- Öyle ise, dedi. 81ra- meziyet ahlak ve kuvvettir. ve Ankarada mağazalarm yedide kapanmasn:ı menfa· 

alım gidelim mi? O geceyi mağaranın koytu yedide kapanmasını uygun atım ve memleketim meofa-
Gidelim amma nereye göz, bir yerinde geçirdiler, ateş görmüşler ve emrini vermiş·· atına ve şirinliğine uygun 

kt l d ki ti lerdir. lzmirin işçi memleke· &zü görmiyor. ya 1 ar, vur u arı av e e· göı mediğimden muhterem 
Bir arkadaşı şu teklifi rini kızarttılar, güneş iki ti ve çalışmıya ihtiyacı ol· arkadaışl 41 ıaıın bizzat ve bil· 

aph: mızrak boyu yllkselinceye duğunu düşünerek böyle bir vasıta yapbklan teklifi ka· 
- Bu taşın dibinde sa- kadar güldüler, eğlendiler, emir vermemişlerdir. Bu ar· bul etmemiştim. Bu arkadaş. 

ahlasak veyahut bir kerre hikayeler söylediler. Sonra kadaşlar istedikleri .ıaman lar kendilerini acaba hangi 
aba hepimiz son kuvvetı' _ şehre döndüler. kendi mağzalaranı açarlar ve k d ki 

G 
memle ette yaşa ı arını zan· 

l'zı· denesek. azneli Mahmudun bu ila· kapahr(ar, kendilerine kim· k d 1 nede re meslek aş arana sü · 
Mahmut bey: hi kuvveti dillerde destan se mani olmaz ve olamaz. rüden ayrılan, teşhir, ihtar, 
- Fena olmaz, dedi.: Bir oldu, herkes babasını olduğu Bunlar başkalarının mağa- cimrilik, evdeki çoluk ço· 

ene· daha denesek iyi olur, gibi bu delikanhya da kalben zalarının açılıp kapanma sa· cuklarından bahsile manalı 
mma bunu ben yalnız ba· derin sevgi ve saygılar bağ- atlerina evlerinde çoluk ve sözlerle zorla mağaza ka-
ıma yapacağım. ladı. çacuklarının idare tarzlarına pathrmak istiyorlar. 

Ôbirleri atıldılar: *** karışmak söz tutturamadık· Teşhire lüzum yok alenen 
- Aman beyimiz,~ bizim Sevük Tekin büyük oğlu larınt tehdit ve teşhir seli· yazıyorum : Memleket men· 

irkaç arkadaşla yerinden Mahmudu tam bir muharip hiyetini kimden aldılar? Ken- faah ve şiriı 1 ği i çarşının geç 
ile kıpırdatamadığımız bu yetiştiriyor, ayni zamanda da di şah si menfaatleri mağza · ka panmasrnda gördüğüm gi· 
ııı siz yalnız batınıza nasıl büyük alimlerden kendisine larını erken açıp ve erken bi kendi menfaatımı da ma-
apabileceiinize inaniyorsu- ders aldmyordu. kapatmakta gören meslek- ğazamı geç lıabatmata bul-

Buharah Nasraddin adında .ız? daşlar mağazalarının geç aç· doğumu ve fuarın nihayeti· 
kuvvetli felsefesi olan bir 

- KolJarımın kuvvetine 
acaklarımın sağlamlığ14a ve 
onrada tanrının yardımına 
ayanıyorum. 

Bu sözden sonra ~ahmut 
ey laıın meyilli tarafını bi· 
z elindeki bıçağın ucuyla 

zattan felsefe okuyor, zeki· mak ve geç kapatmakta · ne kadar mağazımı gece sa· 
sına parmak ıs1rhyordu. olan arkadaşlarm işlerine at 10 na kadar açık bulun· 

Nasraddın Mahmudun oıü- ticaretlerine müdahaleye ne duracağımı ve hiç kimsenin 
talealarıua hayran oluyor , haklan var. Koskocaman iz· müdahaleye hak ve selahiye · 
kendisine çok saygı göste- mirde mal alan mal satan ti olmadığıDI muhterem mes· 
riyordu. yalilız tuhafiyeciler değildir. Jekdaşlarama saygılarımla 

( Arkası var) Memleketimizde pek çok bildiririm. 

Baba · oğul cinayetlerin· 
den biri geçen gün Frausa · 
da işlenmiştir. 

Bu faciada bir kadın var· 
dır ve cinayete o sebep ol· 
muştur. 

Fransuaz Penatye isminde 
ki bu kadın Rene Nivert'in 
oğlunun dostudur. Adam, 
oğlunu ve kad1D1 evine çok 
iyi karşılayarak misafir et· 
miştir. Fakat gün geçtikçe 
kendisi de kadını sevmeğe 
başlamış ve bu cihetten oğ· 
lunun katili olmuştur. 
Oğlunun sevdiği kadına 

karşı aşkına gizleyemeyen 
baba buna uzun müddet 
muvaffak olmuştur. Fakat 
bir gece, sarhoş bir hslde 
geç vakit eve geldiği zaman 
doğru oğlunun odasına gi· 
diyor ve : 

Aç! diye kapıyı vuru· 
yor. ---··---
Kazalar 
Azaldı 

Diğer senelere nisbeten 
vesaiti nakliye üzerinde ka· 
zalar azalmışhr. ts~lediye 
vize ve kontrol memuru Bay 
Hüseyin mesai saahndan 
hariç olarak gece sabahlara 
kadar seyriseferio kontrolu• 
na devam etmektedir. Bu 
çalışkan memurumuzu takdir 
ederiz. 

Piyer bu sesi tanıyor ve 
babasına ne istiyor : 

Adam, büyük bir öfke 
içindedir. Kapının açılmadı· 
ğı görünce derhal saldırıyor 
ve kapıyı kırarak içeriye gi· 
riyor. 

O zaman, babasının ·göz· 
le;inden. hiddetini ok uyan 
oğlu kendini müdafaaya ça· 
hşıyor. H sırada uyanmış o
lan F ruosuaz da vaziyetin 
tehlikesini anlıyor ve derhal 
bir çığlık atarak ayağa kal
kıyor. 

Kadın, odada kopacak fa-
cia esnasında hangi tarafı 
tutmasının faydalı olacağını 
hemen kestirmiştir : Derhal 
Rene'nin yanına koşuyor ••• 

Baba, tabancasını oğluna 
doğru çevirerek : 

- ikimizden biri ortadan 
kalkmalıdır! diye bağmyor 

ve ateş ediyor. 
Piyer, göğsüne yediği kur-

şunun tesiriyle derhal ölmüş· 
tür. Evlat katili baba da, 
kadınla beraber kaçıyor. 

Fakat, iki gün sonra, sak· 
landığı yerde yakalanıyorlar. 

Bir Daktilo 
Aranıyor 

Çabuk yazan bir daktilo 
aranıyor. Şartlarını öğren

mek istiyenler matbaamıza 
müracaat etsinler. Bski yazı-
yı bilmesi şarttu. 6-1 

Ucuz Ve Acele 
Satılık Evler 

Babribaba parkı ile hasta
hane arasında Damlacık 
caddesinde 34 ve 70· 1 nu
maralı evler acele ve ucuz 
fiatle sahlıktır. Taliplerin 
Komeraltanda Hacı Sadullah 
oteliade arzuhalcı Bay Ali 
Rızaya müracaatları. 10-1 
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ı Birinci Sınıf Mutahassıı 
ıa VE 
1 Bir fen harikası 

MOTOSİKLET 
enocak ticarethanesinde sahlmaktadır. Reklama kapılmadan 
ornaks motosikletlerini ve mağazamızda mevcud her marka 
iıikletleri görmeden ve fiat öğrenmeden kafiyen başka 
erden bisiklet, motosiklet almayınız. 

Başdurak Kemeraltı Cd. Emirler çarşısı karşısında 
Numara 61 M. Alim Şenocak Telefon No. 4079 

mmaaamaaaaaaaamamam~sE~m~~ 
Çoeuk Babalarına 

Müjde 

ekabet 
Rekabet 

Rekabet 
30 '' Liraya 

Bisiklet 
Almanyadan yeni getirtmiş olduğum ve lzmir piyasasın· 

a 45 hraya satılan bisikletleri rekabet dolayısile 30 liraya 
abıa baıladım. Sınıfını geçmiş çocuklarınızı sevindirmek 
'o vereceğiniz en kıymetli hediye yavrularınızın malik ol· 
ak istedikleri bisiklettir. 

Ticarethanemize uğramadan başka ticarethanelerden al
amalar1nı sayın müşterilerime tavsiye ederim • 

ı Dr. Demir Ali 
1 KAMÇIO\:iLU 1 Cilt ve T el)asüJ hastalıkları ve 

1 elektrik tedavisi · 

1 En şık, en zarif ve son mo
a daya uygun Panama ve kadın 
1 şapkalarını (150) kuruşa sat-

lzmir - Birinci beyler Sokağı No. : 55 Telefon : 3479 
D....,:...-..::z.t·..;;:z~ EE53tiiiC.E~ liEaiEI ~:-=~~~a:rma 

!~,. Dr. FAHRİ IŞI )ttatt·~ 
m lzmir Memleket Hastanesi Rontken Mütehassısı ffrJ 
E RONTKEN VE ~ 

1 Elektirik tedavil ri yap r ~ 
il ikinci Beyler Sokak No. 29- TELEFON: 2542 ri 
msaaammaEaam:EEE~~E~~Em~~~~ ~ 

Altındam a ı 

Dalya 

Bahar 
Kolanyalarını 

Yanlız 

S. Ferit 
Yapar 

_ _,___ _____ ... 

makla ucuzluk rekorunu kıran 
Üniversal şapka fabrikatörü 
bay Abbas Azer piyasaya çı· 
kardığı Krem Temizler sabu· 
ile de bir feo harikası yarat
mıştır. Tebrik ederiz. 

Adres: Balcılarda 191 No. 
Telefon: 3811 

===-

Yünlü, ipekli, 
pamuklu, keten 
li ve karışık ku 
maşları çok ko 
Jay ve lekesiz 
boyar solmaz. 

40Cl gram sık 

)etindeki kuma 

şa bir paketi ka 
fidir. 

Telefon 
( 3882) 

....... ! t .... :. il'............. ... __ .......... __.. ___ .._.__-A.t-.....:.L......_ ____ _ ___ _ ____ _..;•:...------------...L------~:!.IWL-~~ 



Salalfe ! 

Sağlık 
Atalarımız, tarihlerde gör· 

dOğiimüz gibi bizden ziyade 
açık havada, kırda yaşarlar, 
tokrakla uğraşırlardı. Onla· 
rın hem ıağlıkları daha uzun 
ıllrer, ve hem de bastahk· 
)arı daha az olur ve zahmet 
çekmezlerdi. 

Bugün bizler, şehirlerde 
daha ziyade toplanmışız; ev· 
lerde, dükkanlarda ve fabri· 
kılarda daha fazla çahşıyo· 
ruz. Bunun için etlerimiz ve 
ıinirlerimiz daha çok yıpra· 
nıyor, eriyor. 

Bu suretle atalarımızdan 
dab az kuvvetli olduğumuz 
gibi çok daha az yaşıyoruz. 

Çok yaşamak, kuvvetli 
kalmak, hasta olmamanın 
çareleride yok değildir.. Me
seli : Sporun her çeşidi bu 
ödevi üzeriue alır. Sonra 
temizlik ve bedeni sık, sak 
yıkamak bunun en iyi çare
leridir. Bütün hastalıklar, az 
çok bedenimizde :yerleşen 
nıiprop tohumlarından doğu
yor. O tohuml&rın çoğalma· 

ınasını temin etmek elimizde· 
dir. Eğer temiz hava alır, 

İyi su içer ve her vekit be
denimizi ve elbisemizi temiz 
tutar, midemize dikkat eder, 
abur cuburla karnımızı dol
durmazsak çok yaşamanının, 
kuvvetli olmanın basta ol· 
111amanın yolunu bulmuş 

oluruz. 

Çok yemek yimek ve mi· 
deyi duldurmak çok zarar· 
lıdır. Çok çiğniyerek yemek 
yimek, kara aç sofradan kalk 
ınak, en iyi tedbirlerdir. Az 
yüklü !mideJer kalbi ferah 
bulundurur. Neş'eyi artırır. r" ..................... 1 
i DOKTOR i 
1 Salih Sonad i 
t Cild, Saç ve zührevi hasta· ı 
ı hklar mütehassısı ı 
t ikinci Beyler sokak No. 81 ı 
ı Her gün öğleden sonra ı 

Telefon: 3315 ı 

ı ........................ 
Birinci noter 

Birinci noter daireıi Seli
ilik bankası karıısında bah· 
Çeliler hanında eski ikinci 
lloter dairesine nakledil-
lııiıtir. 4-1 
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SAYFASI 
İmtihanda 

•· -------c~--- ............... 

- Hem çalışma, hem de yanlış hesap yap, sonra benden 
numara iste. 

- Öğretmenim ben sizden numara istemiyorum. 
- Peki ne İ!'tiyo rsun ? 
- Biraz insafla olmanı ve biraz güler yüzlü bulunmanı 

yalvarıyorum öğretmenim, çünkü bellediğimi, bildigimi de 
sizin karşınıza gelince unutuyorum. 

·~~~~~~~------~c:::3~--------------~----

Kuş yuvaları 
ÇOCUKLARA 

Dallar üstünde şimdi seszizce 
Bekliyen sanki boş, hazin yuvalar, 
Sonra bin türlü ötüşlerle dola .. 
Her dal üstünde bir kuş öttükçe, 

Her taraf şenlenir, güler, söyler. 
Kuşlar orına:Jlaun ve bshçelerin, 
Tatlı bir şevkidir ... ve her narin 
Yuva bir kaç güzel kuşun evidir. 

Bozmayın, yıkmayın, hiç onları siz: 
Sonra kuşlar uçar, gider, dağılır. 
Kuşlar olmazsa bahçelerde kalır 
Şarkısız, neşesiz ve şenliksiz .. 
işte her yavru kuş, sizin gibi bir 
Yuvanın kalbi, ruhu süsüdür. 

Faik Ali 

Ana ve babalarin endişesi 

- = •• 
Oksüz Yurdu 

Şu karşında gözleri nenmli ve benzi uçuk 
Boynu bükilk, yaralı kalbi sızlıyan çocuk 
Sen birşey istiyor, bana yardım et diyor, 
Yaşamak için şefkat, merhamet d ileniyor. 
O da senin çiçek gibi sevilmek ister 
Karnını doyurmak bir sıcak yemek istar. 
O.ou okşa, sevindir duymasın kayğısını 
Sen eğer aramazsan kimler arıyacak onu 
Bu, boynu bükük, gözü yatlı çocuk bir Türktür 
Ona yardım et Tilrkün merhameti büyüktür. 
Vereceğin bir kuruş o öksüzü doyurur. 
Çünkü darbısemeldir : Damla, damla göl olur. 

HÜSEYiN AVNi 
~~~~~~~-------.. ~--~~--~~----~-

Hava 
Nekadar Yükseklere 

Kakar Çıkar 
Havanın en ıon eriştiği 

noktayı kimse bilmez. Fakat 
kürremizin cazibesine tabi 
olan gazları hesap edenler 
üstümüzdeki boşlukta dün
yanın merkezinden 260,000 

: Hoş bir oyun 
O ı uncular bir sır teşkil 

ederler. Sıranın başında du· 
ren yanındakinin kulağına 

bir cümle söyler. O da ayni 

cümleye: bir kelime ilave 
eder ek yanındakine söyler. 

Bu suretle 11ranın başında 
gene gelir. 

Sıra başı kulaktan kulağa 
gezerek kendine gelen cüm· 

Gözyaşı 
Tuzlumudur ? 
Eğer tuzdan, kanda mev• 

cud sodvom ve potoıyom 
ismi verilen kimyevi maddeyi 
murad edersen göz yaşında 
tuz vardır. Kanın içindeki 
kırmızı yuvarlaklur mevcud 
olduğu iç n kanın rengi kır· 
mızıdır. Eğer kanın içinden 
bu kırmızı yuvarlakları çıka· 
racak olursanız rengi açık 
sarı olur. Fakat bu sarı ıu 
denizin tuzlu suyuna benze· 
mez. Ağladığımız zaman gö· 
zümüzden mayi halinde akan 
yuvarlak göz yışı damlaları 
dimağa merbut kan damar• 
!arından gelir. Bu sebeple 
göz yaşı adeta dimağdan 
akan kan damlasına benzer. 
Bu kanın dimağdan ziyaı bir 
müddet dimağın merkezini 
muzdarip eder, sora sükün 
bulur. Gözyaşıda kandan 
geldiği ve kanda sodyom ve 
potosyom denilen kimyevi 
madde mevcud olduğu için 
tuzludur. 

........... ..... _ . ....,__ 

mil yukanya kadar bava bu
luna bileceğini bul nuşlardır. 
Gazların hafif olduğu yerler· 
de bu mesafe kısalır. insan· 
lar şimdiye kadar balonlarla 
havanın altı mil yüksekliğine 

kadar çıkmışlardır. 1927 de 
sekiz mile kadar yübseldiler. 

Kurbağa bir 
Kedorse nedir? kayanın içinde 

leyi, ilk kendi söylediği hal
de, anlamaktan aciz kalır. 

Zira cümle tamamen değişir. ---..·-----· 
Fakat buralarda bava ve 
gazlar okadar hafifdir ki 
baloncular buralarda şuur· 
larını kaybettiler. Hatta 
yüksek bir dağın üstüne, 
weseJi Himaliya dağının 
üstüne çıkan bir insan güç· 
lükle teneffüs eder. 

Pariste Sen nehrinin ce· 8Slr)arca yaşa• 
nub srahilindeki rıhtımın is-

ya bİIİr mi? midir. Burada, Fransız ha
riciye nezareti bulunur. Bun
dan kinaye de, Fransa ha· 
riciye nezareti. ekseriya Qu· 
ai d'Orsay (Kedorse) diye 
anılır. 

Bir kurbağanın bir kaya• 
nın içinde asırlarca değil, 
bir sene veya bir ay bile ya· 
şaması mümkün değildir. 

İki Dost 

Kurbağanın bu kayalerın 
içinde yaşadığını iddia eden
ler, bunların) kayanın içine 
ya büyük bir dalganın veya 
yağmurun sevkile geldiğini 

) ' 

' 

ve burada bir müddet için 
kalıp yaşamağa mecbur ol· 
duğunu bilmeyenlerdir. Eğer 
kurbağalar uzun zaman bu 
kayanın içinde kalacak olsa· 
Jar, yiyecek bulamaz ve bü
yümezler. Kayanın içinde 
kurbağayı geçindirecek hiç 
bir şey yoktur. Ötede beri
de bulacağı birkaç böcek 
kurbağanın uzun zaman :ha· 
yatını temine kifi değildir. 
Kurbağa susuz yaşayamaca· 
ğı için bunun imkanı yoktur. 

•• 
Teknik 

Muhasebe Bürosu 
M. E. Çelebi 

Yemişçarıısı No. 3)elefon 3435 
Muhasebeye ait bütiin iı· 

lerinizi tam bir itimad ile 
tevdi edebilirsiniz. 

Büro, kanuna uygun ıe· 
kilde ve muhtelif usullerde 

Muhasebe tesis eder 
Defter tutar 



Bay Fazlı 
Güleç 

allmiz bay Fazh GIUeç 
e mıatakuını dolaıarak 

Nila temaı etmit ve eko· 
durumu ve mabıulitı 

Nllk ederek dlln avdet bu· 
Qflarc:lır. 

• Kardeş 
aralandı 

lm1e*u· menderenin l l Tıraıça 
IJl•den Haıan Demir ve 

•Jİn Demir adında iki 
ef, ekinleri domuzd•n 
afaza için gece vakti 

ile tarlalarına giderler
araba devrilmiıtir. 
un Demirin ayağ'ı kı· 
Hllıeyin de ağır ıu-

1ar•lanmııtır. iki ya-
memleket haıtane.ine 

erek tedavi altına alın· 
clar. 

rk kadınının 
ince ruhu 
alkevimiıia deierli ça· 

neticesi olarak pek 
el emekleri 1atıı 

11 açılacaktır. Buma-
da Ttlrk kadın ince ru • 

dojaa ıan'at e1erleri 
edilecek ve bu ıuretle 

DID bir kaıeıinde ça· 
JOkaal Tllrk kadınları· 

,.rdlm edilmit olacaktır. 
evi erklDını bu teıeb· 

erinden dolayı içten tak
•• tebrik etmeji bir borç 
lr. 

zır ilaçlar
dan Resim 
111mıyacak 
Hye Veklletinden gelen 

emre ı&re hazırlanmıı ve 
padan ıetirilen iliçlar
iatıhllk reımi alınmıya • 
lr. Umaman 11hhatile 
dar olan bu karar ve 
çok yerindedir. Mal 
ldanndan veya glmrllk 
leriaden alınan pulların 

ıeriye verilmiyeceğ'in

ba ribiler ellerindeki 
satmakta oldukları 

hzarlara bitinceye ka
,.pııbrmakta ve bede
mllıterilerden almakta 

edeceklerdir. Bu 
la mal ıandıklarında 
gtlmrllklerde bulunan 
teıbit edilecektir. 

ahsüllerimiz 
evkalide 

a ıene Eıe mıataka11nda 
, iac 'r ve pamuk mah
baıta olmak &zere yeni 

!erimiz pek boldur. 
zlm 80 bin, pamuk 75 
bin, incir mabıulllde 25 

ton ve balya tahmin 
ektedir. Zeytin mabıu· 
de tutama çok iyidir. 
afattan ıaldaııa. 

erli mensu
tta tenzilat 
erli meaıacat fiyatlarının 

.Wne karar verilmiıtir. 
keade ubılarda yapıla
teaı llt mikdarı da ay
tubit edilecektir. 

OLMAK ... 

Japon harp gemileri 
Cenubi Çin adalarına asker çıkarmak 

suretile iş,ale başladılar 
Londra 23 (Radyo) - Hong·Kongtan bifdirildiğ'ine göre Japon harb gemileri cenubi 

Çin ıahiliedeki adalara asker çıkararak işgaline başlamışlardır. Şiddetli muharebeler ol
maktadır. Bir Amerikan topçekeri bu sahada bulunduğu gibi bir lngiliz torpidosu da 
beklenmektedir. 

Diğ'er taraftan Japon tayyareleri Kantonun va.ıoılarına bombalar atmışlardır. 

Bağdadda Bir Profesörü Talebesi Vurdu 
Bağdad (Hususi) - Hukuk fakültesi profesörlerinden Mısırlı Hasan Naif, dün imtiban

larde muvaffak olamamıı bir telebe tarafından vurulmuştur. Profesör bugün, almış olduğu 
yaraların teiirile ölmüştür. 

Ruslar Romen ve Polonya Hududlarında 
Manevra Yapacak 

Bükr~ı. 23 (Radyo) - Sovyet Rusya ordusundan iki milyon beş yilz bin kişilik bir kuv· 
vet, yakında, Mareşal Vorroşilofun kumandasında olduğu h~lde Romanya ve Polonya hu· 
dudlarında bilyilk manevralara başlıyaçakhr. 

Varıova gazetelerı; bu manevraların; askeri bir nümeyİf mahiyetinde olduğunu yazıyorlar. 
Son haberlere göre, Rus ordusunun yapacağı manevralar, iki ay sürecektir. Bu manev· 

ralara, tayyareler, tanklar ve motörize edilmit kıtaatın mühim bir kısmı iştirak edecektir. 

Irakta.o Yardım İsteniyor 
lstanbul (Hususi) - Suriye hükumeti komşu bulunan Irak hilkiimetiaden yardım iste· 

miıse de Bağdad bu yardımı reddetmiıtir. 
Bağdad - Bağdad siyasi mahafilı, Irak hlikümetinin Suriye lehine mildahalesi talebini 

mutazammın olarak Şamdan müteaddid telgraf alındığını teyit etmektedirler. 
Bu huıuıta Bağdadda söylendiğine göre, Irak Türkıyeye sı k ı bir dostluk rabıtasiyle 

bailı bulunduğ'undan ba müracaatler fiili bir netice vermiyecektir. 
• • 
Istanbul - lzmir Pire seferleri 

lıtanbul, 23 (Hususi) - lstanbul • lzmir - Pire arasında vapur seferleri 27 Haziranda 
baılıyor. 

Canavar 
Düdüğü 

Belediyenin canavar dildil· 
ill elektrik miitehas11ılann
dan baıy Talit Ülldl tarafın· 
dan tamir edilmiş düdük 
Almanyadaa ıetirildiği za· 
man tecrübe edilirken bazı 

kısımları yanmıştı bu kısım· 
lar kimilen yeniden bu kıy· 
metli mütebass11 hrafından 
yapılmıı ve devir adedi bin 
ikiyüıden üç bine çıkarıl· 
mııhr. Düdüğün tecrllbesi 
yakında itfaiye kulesinde 
yapılacak ve muvaffakiyet 
görülilne bundan ıonra ze· 
val ve yangın ihbar topu ye
rine canavar düdüj'ü çalı
nacaktır. 

• 
Bu Sene imti-
hanlar Muvaf
f akiyetle Bitti 

Noter Memur
ları Birliei 

lzmir ikinci noterliğinin 
Sam•n iıkeleaiade iş banka· 
sı karıısındaki Buldanlıoğlu 

hanına nakledilmesi üzerine 
noter memurları yardım bir· 
liği bürosunun da meıkdr 
binaya nakledildiği haber 
alınmıştır. 

Agora Suyu 
Fuar saba11nda vücuda 

getirilen ıun'i göle akıtılma
sı kararlaıtırılan Agora su· 
yu için yapılacak tesi1at, 
belediye encümenince mü· 
teahhide ihale edilmiıtir. 10 
Ağuıtosta tesisat bitmiş ve 
sun'i göle ıu akıtılmıı ola· 
caktır. 

Bira ve 
Şaraplar 

Orta okulların olğunluk içinde az alkol bulunan 

Anasını 
Testere ile kesmek 

istiyen sar hoş 
Bursa (Hususi) - Cin Ah· 

med adında biri yarım kilo 
kilo kadar mavi ispitorto İç· 
tikten sonra yolda birisile 
kavga etmiş, öfkesini anla· 
mamış, evine gelerek anne· 
sini yere yatırmış ve testere 
ile kesmek istemiştir. Zaval
lı ana oğlile mücadele eder
ken elleri kesilmiştir. 

Feryada yetiıen ev sahibi 
Hava kendisi kurtarmış, ana 
oğul adliyeye verilmiştir. ---...:. ... ---
Bir Köylü 
Yurddaş 
Tayyare Cemiyetine 
Bir At Teberrü Etti 

Bayındırın Keçi köyünden 
Mehmet Yaylacık, Bayındır 

,ubemize bi, at teberrü et· 
imtihanları sona ermiştir . bira ve şarapların son ka-
N • • k d hl 1 miştir. Bu yurtsever vatan• etıce memnunıyete şayan· nunla a e e satı masına . . . 
dır. müsade edilmiştir. daşın bu temız bareketını 

tc~***~****ı~*:lc:i:*:i:******" takdirle kar~~r•:· • 

B Ef hamra Telefon 1 Elektrik Fen-
1 ldareaiaeo Milli K&t&pone Sinem~573 ~ nine hizmet 
1 BUGON Harikulide 2 film birden takdim ediyoruz ~ edenler 
tC G •• h' Ç v )t Pariste inıa edilen ziya 
tC una J OCUj!'U ~ ve elektrik fennine bir ııfa-! Fransızca ı6zlü: Francois Rosay - Pelix Oudart ,. h haiz olarak veya olmaya· 

U La Bohem ; rak hizmet etmiı kimselerin 

tC D hi b t ki p · ' · aı · a bir listesi asılmııtır. Tablo 
tC Baıro~lerd::• ~a:tba

0

~~~e~~~ v:j:.:·~pura 600 metre murabbalık bir U Proğrama ilive olarak REKLI MIKI sabayı kaplamaktadır. Neş· 
tC Seanılar: 3-7 de La Bohem 5-9 Gliaah çocuğu ~ redilen resimler arasında 
tC Fiatlar: Birinci 30 Balkon 40 Hususi 50 )t maalesef bir tek Türkün 
JC~m~~~~~~~~~:s~ı~~~:S:S~ adı yoktur. 
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(~ uatay'ın is~iklili 1 Cl ı Ugrunda 
1 Yaralanan va ölenler için ••. 
[+] 
[+] Hataydan gelen mektublardan fılıarılmııtır 
aasssr~ - ı4 -

Bu tefrikamıza mehaz o:an Hatay mektuplarında bundan 
sonra tüyleri örpertecek çok korkunç ve iğrenç facialara 
rastlıyoruz. En uslu insanları bile isyana ıevkedecek bu 
kanlı ve müthiı tafsilatı yazmak için hidi1elerin biraz daha 
inkişafını beklemeğ'i muvafık bulduk. 

Ormanlar 
hakimi intika
mını alıyor 

logilterenin en meşhur, 

vahşi hayvan av,Fısı Robert 
Hoislet bir kaplan tarafın· 
dan parçalanmıştır. Robert 
uzun senelerdenberi vahşi 
hayvan avlardı. Afrika or· 
manlarında senelerce kal· 
mış, sayisız aslanlar, kaplan· 
lar ve diğer bunlara bcnzar 
hayvanlar vurmuştur. 

Son zamanlarda Hindis· 
tanda gene avla meşguldü. 
Bnndan az müddet evvel 
ormana ava çıkmııh. Gayet 
iri bir kaplanın kendine 
doğru gelmekte olduğunu 
gördü: Ve derhal silahını o· 
na çevirerek bir biri ardına 
iki kurşun attı. 

Fakat kaplan avcıya yak· 
laşmış. Onu bir anda parça· 
ladı ve yedi. Bu o kadar 
ini oldu ki, Robert Hoislet' 
in av arkadaıluı yetiıip 
kendisini kurtaracak vakit 
bulamadılar. 

Bu hadiseyi yazan Fran· 
sızca bir gazete yausına: 

"Ormanlar hakimi intikamını 
aldı" serlevha11aı koymuı· 
tur. 

İngilterenin en 
büyük çanı 
lngilterede hali hazırda 

en büyük çan, Londrada 
Senpol kilisesinde bulunmak· 
tadır. Bıistol üniversitesi ku· 
lesinde bulunan çan ise do · 
kuz buçuk ton ağırlığında dır. 

•• 
Belediye: 
Mimarlıqı 

Mimar B. Ferruh, iki yüz 
elli lira ücretle belediye mi· 
marhğına tayin edilmiştir. 

Çingene kralı 
ve 24 karılı 

rakibi 
Birkaç gün ıonra çingene 

kralının tahta çıkııının ilk 
senei devriyesi kutlulanacak. 
Dünyanın her tarafından ge· 
len binlerce çingene, krala 
sadakat yemini edecek. 

Çingene kralının mevkii 
sağlamlaımıı görllnllyor, çlln· 
kü kralın en bOyilk rakibi 
olan Dobrovıki mevkuftar. 
Ba adamın suçu, 24 kadınla 
birden evlenmesidir. ---.. ---
Sarmısak 
Seven 
Memleketler 

Sebebi mıUim dejildlr. 
Fakat ııcak Avrupa memle· 
ketleri sarmıHğa çok dDı

kündürler. DOnya &zerinde 
en fazla sarımsak yiyen 
memleket ispanyadır. Maa· 
mafıh ispanya iatiliııada 
kalmış olan cenubi Amerika 
memleketlileri de aarmıuk 
tiryakilerinin baıında gelir. 

41 Defa Evle
nen Kadın 

Kolomboda 78 lik bir ibti· 
yar, kırkıncı kocası olduğu 

karasa biçakla ücllm etmek 
suçundan dolayı iki ıene 
hapse mapse mahkQm edil· 
miştir. Kadın da, kendiıin· 
den ayrılarak kırbirinci ko· 
caya varmııtar. 

••• 
Dünyada 

Ne kadar Radyolu 
otomobil var? 

Borsa Son istatistiklere gare 938 

Haberleri yılı içinde Amerikada 3 mil· 

Fi
.at yon otomobil yapılmııtır. 

Çuval Cinı 
758 Üzüm 17-17 ,50 Bu otomobillerden 2,250,000 
197 Buğday 5,625- 5,75 tanesi radyoludur. Ayrıca el· 
938 Bakla - 4,275 yevm işlemekte baluaan 25 
200 Nohut - 6,25 milyon eski otomobilin on 
289b. Pamuk 31-42,50 milyonuna radyo koamuıtur. 

**********:l:***~:~-*****~ı· = T A Y Y A R E sineması TE\~~PN = BUGON iki mOıtesna film birden 

~ iki Y avrocuk 
tc ALiCE TISOT - JAKLINE DAIX - RENE HERVEY 
~ tarafından yaratılan büyük aile faciası 

B Dick ~.!ı ~!!!~o?.rs ~.?.!da~!!~ edil~ 
t( Ayrıca: Zehirli gazlardan korunma çareleri. KültOr filmi 

= Seanslar: 4-7,30 da 20 milyon ona aıık, 5,35-9,0S de ~ 
+c iki yavrucuk gösterilecektir 1 
t( FıATLAR: 30 - 40-50 _ 
·~~~~~~~:s~~~~·ı·~-~ 


