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ür ki ye İle Dost • zetelcri Frans nın gün geçtikçe Hatay davasın
ini kabule yanaşmasını çok acı bir dil yazmakta 
arın kendilerine tevdi edilen bir emaneti c o 
n muhafaza etmek istemediklerini ileri sürmek-

• 1 Suriye Gaze 
Olm t 

esi "Doq da 
n Başka Ça 

ya 
' Diyo 

• 
ğr 

ja 

gazeteler dilnyada yalnız kuvvet ve kudretin 
cağını anlatan tiz feryatlardan sonra diyor-

ıinci asarda siyaset vicdansızdır, her an renk de
vletlerin · aldıkları vaziyete göre değişir. Bizce 

meselesinde Suriyeyi bırakmış ve Arab Suriye
.. lini tehlikeye koymuş ise bu sırf Türk dostlu
nmak için ve Türklerin kara gözleri hatmna 
nlmış değiİdir. Bizce Fransayı bu garik mevkie 
!eniz siyasetindeki tehlike ve karğaşahklardır. 
ı vaziyetten kendi menfeatlerine ol rak istifade 
çok zamanlar bizzat sakındıkları bir halden 
rini temin ettiler. 
ıkenderun meselesi Arab siyasetine büyük bir 

.. teler biraz daha gözlerini açarlarsa onlara daha 
ibret dersleri verecek hadiselerle karşı karşıya 

r rini ani makta gecikmiyeceklerdir. 
unlar hadiselerden ibret almak istidat ve kabiliye· 

1 k isele:-, vakıt kaybetmeden Türklerle iyi geçinmek 
ulmağa çalışmalıdırlar ... 

SIRRI SANLI 

Fr ns 
İstanbul, 24 ( Husu~i ) -

Büyük Millet Meclisinin önü· 
mü:ıdeki Çarşamba günü yaz 
tatiline karar vermesi çok 
muhtemeldir. Kamutayın son 
celsesinde Başvekil B. Celal 
Bayar, irad edec ği mühim 
nutukta Hatay meseleşinin 
geçirdiği safhalaC'ı izah ed~
cektir. Eğer Hatay meselesi 
o güne kadar kat'i şekilde 
halledilmemiş bulunursa Baş· 

vekil vaziyetin istilzam edeceği 
tedbirleri almak ve derhal 
harekete geçmek üzere mec· 
Ji&ten salahiyet ve itim t 
istiyecektir. 

Paris 24 (Radyo) - Tür· 
kiye sefiri. B. Suat Davas 

-----------------------------------------------------------------

ıtay meselesi za 1 olun
" ığundan çok mühimdir 

slav gazeteleri Ha· 
kında bazı telgraf 

i neşretmekte ve 
a yeniden bazı karı· 

r olduğunu bildir· 
irler. 

,te çıkan "Journal,, 
ıinin pololik muharri-

t ·Brice bazan, Bel· 
çıkan "Vreme,, ga-

e de hususi makaleM 
~maktadır. "Vreme,, 

d gazetesinde çıkan 
r makalesinde Fran· 
dış politikası hakkın-

da izahat veren Saint-Bricc 
Hatay meselesini mev?.uu
bahs ederek diyor ki : 

" . • . Ortaavrupa hfıdi
ıelerine çok benziyen Şark 

hadiselerinin teşkil ettikleri 
ders ihmal olunmamalıdır. 

Çekoslovakyada olduğu gi· 
bi Iskenderunda da, milli· 

yetler meselesinden doğmuş 
olan bir buhran karşısında 

bulunuyoruz. Bir devlet, hü· 
dutları haricinde kalmış olan 

milletdaşlarını istiyor. Millet 
kelimesi tefsir edilirken muh-

ı-----------~-----------------------------NEMA KÖŞESi 

ün ELHAMRADA ( La Bohem ) ve (Günah çocuğu) 
irbirinden nefis iki film göıterilmektedir. Kılişemiz · 
filimden birer sahneyi göstermektedir. 

ER GUL iSTER AGLA 

telif etnik elamanlar arasın· 
d farkların tesbitine lüzum 

wardır. 

Çekoslovakyadaki vaziyet 
ile Iskenderuodaki vaziyet 
arasındaki fark bununla da 

kalmamaktadır. lskenderun
<la intihabat hazırlıkları, Sü· 

;det intihabat hazırlıldarından 
daha kanlı çarpışmalara mu· 
cib olmuşlardır. Siddetil san-

- Sonu 3 üncüde -

Yaz Mesaisi 
l\len1urlar ~ abah Se
kizden On Dörde Ka -
· dar Ç-;ıhşacaklar 

lstanbul, 24 ( H Jsusi ) -
Devairde yaz ve kış çalışma 
saatlerinin hükumetçe tespit 
ve her vilayetle ayrıi mes i 

usulünün tatbiki karar laşh· 
rılmış ve ilk olarak yaz me
sai saatlerinin tesbi'i ile işe 
başlanmışlır. 

Heyeti Vekilenin dünkü 
içtimaında, yaz mesaisi san· 
tiain 15 Eylü'e kadar tatbiki 

hakkındaki Dahiliya vekale· 
tinin tezkeresi okunmuş ve 
kabul edilmiştir. Bu mesai 
saatleri sabahleyin sekizden 
on dörde kadardır. 

Paradan da Usanan Varmış ? ! 
yada herkes -bilaistisna- para kazanmak için çalışır, para ile uğraşmaktan zev duyar. 

ı sever, para için har türlü cinayetleri bile göze alan haydudlar vardır. Bunların için· 
zı paradan usanmış insanlarada rastlan ~ormuı 1 Onlar için para bir yük, bir anğarya 

sinir işi imi ! Japonyanın en zengin adamı [Takanaro Mitsoi] her gün, ay, sene, 
her gün (1800] lira vergi vermek mecburiyetinde oJduğundaa bu Smıktar parayı say· 
Cleğil, alındığına dair olan makbuzu görmek onun için büyük bir anğarya sarasına 
ş her vakit kendisine bu makbuzlar gösterildiği zaman sinirlenirmiş 11 
keain beş on tombalak attığı bir asırda sen de ey okuyucum bunu işitte bıyık altı. .. 

g 

dün tekrar ha iciye nezareti 
ne gelerek lskendcrua San· 
cağında hüküm süren vazi
yet habkında b riciye nazırı 
B. Bonnet ile görüşmüştür. 
Türk sefiri ayni z. manda 
milletler c miyeti t rafından 

nüfusun kaydı için mahalline 
gönde ilmiş olan komisyon 
aleyhindeki şikayetleri de 
bildirmiştir. 

Ankara, 23 (A.A) - Ha· 
v o: .. habiri bildiriyor : 

Türkiyenio milletler cemi
yetine verd ği nota üzerine 
milletler cemiyeti komisyonu 
Cenevre ile temas etmek 
üzere tescil muamelatını tatil 
eylemiştir. 

Ôvr gazetesinde bayan 
---o111.ıli!ıli!r __ _ 

Şmelingin 

Kalçasında bir 
kemik kır 1 ış 

Ncvyork, 23 (A.A) - Dey· 
li Niyuz ile yapmış olduğu 
maçtan sonra hastaneye nak
ledilmiş olan Şmelingin rad
yoğrafisi mumaileyhin kal· 
çasıoda ufak bir kemiğin 
kırılmış olduğunu meydana 
çıkarmıştır, diye yazmakta· 
dır. Malum olduğu veçhile 
Şmiliog Lüizio sol elile böb
reklerine yumruk indirmiş 

olduğundan şikayet etmekte 
idi. 

Zencinin kazanmış olduğu 
zaferi takib eden nümayiş

ına11nda Herlem e bi 

le • • 
nın yazısı 

Tabuis diyor ki : 
Türkler her şeyden evvel 

Sanc k müzakereleri dolayi

sile Fransızlar ve lngilizler 
üzerinde tesir icra etmek 
maksadile Milletler Cemi
y tinden çekilmek istemek
tedir. 

Istanbul (Hususi) - Suri· 
ye başkalarına güvenme i
yasetiııi bırakın lı ve kendi 

işini kendisi halletmelidir . 
iki komşu arasında nlıışm 
ve uzlaşmn kapısı kapanma· 
mıştır. Her ne ked r bir çok 
güçlükler varsa da temiz n\
yetli olduktan ve kalplerde 
------------------00 

dostluk ve huiüs bulunduk· 
tan sonra neticenin hayıra 

- Sonu 4 üncüde -

zalarda ve diğer yer
ya pılacak asfalt yollar 

lzmir turistik meselesinin 
kamutayda kabulü, umumi 
ve büyük sevinçlerle karşı· 
lanmıştır. Çalışkan ve değerli 
v limiıin bu himmeti her 
tarafta takdirler görmüş ve 
kendilerine bir çok teşekkür 

telğrafları çekilmiştir. Turis
tik yolların kabulü işini gö· 
rüşmek üzere diln sayın;va• 
limizin başkanlığı altında 

top]anan daimi encümen va
ziyeti tetkik etmiş ve yapı

lacak asfalt yolların tesbitile 
uğr şmıştır. Bu yollar beş 
yılda bitirilecektir. 

En önde yapılması diişü· 
nülen yollar: bmir · lnciraltı, 
Ilıcalar, Urla ve Çeşme; lz
mir - Menemen tSergama ; 
lzmir Kadife kalesi; lımir 
Bornova, Buca ve Karııyaka; 

hmir - Yamanlar, lzmir·Efes 
ve Kuşadası, lzmirin turistlik 
bakımından yüzünü güldilre· 
cek bu himmetin hydalı ne
ticeleri de pek çok olacak· 
tır. 

-------~---------------··----------------------• 
Bu Akşam lzmir Halkı Asri 

s· maya Koşacak 

_ lstanbul tiyatro san'atkirları Bay Ihsan, Şadi,' Ekrem, 
tNuri AbmetGüldürür ve diğer arkadaşlantarifıodan bu
'°gece Musahib zadenin ölmez eseri Aynaroz Kadısı temsil 

edilecektir. Heyetin muğanniyesi bayan Semiha ve Suna 
. tarafından yeııi şarkılar okunacaktır. Mişeller revüsü tara· 
fından:bu akşama mahsus yeni numaralar gösterilecektir. 
Halkımızın bu akşamki fır ah kaçırmamalarını halisane 
t vsiye ederiz. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
-------------~·· .. ~-~~---------

Belediye Reisimizden Bir Rica 
lkiyüze yakın imzası bulunan karoça sahiplerinin bu dile· 

ğini ayii"'D aşağıya geçiriyoruz: 
Bizler ikiyüıe yakın karoça sahipleri belediyenin bir emri 
~. .ı_._. •• .ı .• .1. ...... ·-
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• ! 1 r.i:!Jml~ Son bir iki ay zarfında 

H Ay AT 'E 1 AH R l 
E sık sık görülmüştür, el'an 

M A N L 1 K L A R 1 S da mevcuddur. Su çiçeğinin 
~---------------------S bir hafta, on günlük bir tef-
- Ya.zan: H. TcirkekulE rif devri vardır. Tefrih dev· 

- 56 - eEEtlE.. ri diye çocuk mikrobu kap-

Mahm ud, Hind seferlerinde !•~tan itibaren hastalığın ilk 
arazı meydana çıkıncıya ka· 

çok yararlıklar gösterdi dar g~çen devre derler. On· 
S ük T k' "I M h . .. . ... dan sonra az çok bir ateşle 

ev e ın og u a • yaşlarına geldıgı zaman 1 ur- .. .. .. .. 
mut hakkında hoc ı d k'" d b d b' beraber dokuntu başlar. Do· 
• h t · t d'". ahar a~ an a on ~ş yaşın a ır küntü evveli kırmızı tane· 
aza a ıı e ıgı zaman epıı· genç ve ateşlı kız olmuştu. . 
de ağzını açarak "bu genç Artık bu iki eski dost ve ler şeklinde, vücudun her 
hankadır" diyorlardı. Sevük vefakar arkadaş birbirini tarafına serpilmiş bir şekil· 
Tekin bllyllk oğlu ile daima görmiyordu. de baş gösterir, saçlar ara· 
iftihar duyar ve terbiyesine Araya iılimiyetin kalın sında vardır. Derakap bu 
daha fazla sarılırdı. perdesi çekilmişti. Fakat iki- tanelerin içi berrak bir su 

Gazneli Mahmut, babası- side birbirini görmeğa ve ile dolar. Adeti su kabarcı· 
DID baıbuğ ıeçildiği zaman çocukluk hatıralarını uyan- ğı şeklinde görülür. Bu da 
yirmi yaıına gelmişti. Sevük dırmağa can atıyorlardı. Se- bir iki gün zarfında kaybo· 
Tekin onu orduya aldırdı. vük tekin serbest bir zattı, lur, koyu kırmızı bir şekil-
Az zamanda kahraman ve lakin Satık bey çok müte· de kabuk bağlar. Bir müd· 
kola hllkiilmez bir yiğit ol- assipti. det sonra bu kabuklarda 
maıtu. Kızının tırnağını göster- düşer ve yetinde hakiki çi-

A•keri ve ıiyaset işlerin- mekten çekiniyordu. Babasile çek gibi asla iz bırakmaz. 
de pek kuvuetli ve isabetli birlikte çifliğe Mahmut bey Su çiçeği ekseriyetle hafif 
matalealan vardı. de geldiği zaman Satık bey geçer. Fakat bazan on, on 

Ordu komutanları bu gen- hemen kııını uzak bir köye beş gün devam eden kuv· 
ce bllyllk saygılar gösteri- g·önderir, ikisinin birleşme- vetli ateşler yapar. Derecei 
Jorlardı. mesine çok dikkat ederdi. haraıet 39 a kadar çıkar. 

Mahmut • billiıtisna • en Mahmuda bu hal güç geli- Su çiçeği çok saridir. Her 
blyllilladea en küçüg~ üne yardu. 
L devrinde bulaşıktır. Bilhassa 
aadar bittin ordu efradının Eski çocukluk arkadaşını 1 ateş i devrinde ve döküntü 
••vri ve H)lgısını kazan- görmek ihtiyacı gittikçe• zi- devrinde ç~k sarihtir. Her 
IDlfh. yad~leşiyor, her ağaç altı, 

Son derece mlltevazı idi. havuz başları onun ıçin canlı devrinde bulaşıktır. Bilhas· 

• 
lngiltere Bir Gün Denize 

Batacak 
Ingiliz arziyat ilimlerinin ı 530,000 sene sonra da bu 

yaptıkları son hesaplara gö· kara parçası alçala alçala 
re, Büyük Britanya adaları tamamile deniz itl kaybolmuş 
bundan 530,000 sene sonra olacak ve lngilterenin en 

denize batacakmış. 
Tehlike pek yakında değil; 

fak at bu herbalde endişe 
verici bir haber. 

Filhakika, sözüne inanılır 
ilimler, lngilterenin her yüz 
senede denize doğru 25 san· 
timetre alçaldığını sölyiyorlar. 

yüksek dağı olan Granpian 
dağları da sulara gömüle
cektir. 

O zamanki haritalardan, 
bu suretle, lngiltere silin· 
miş olacak. Yalnız, gemici· 
ler için haritalarda : "Dikkat! 
Burası sıidır,, gibi işaret bu· 
lunacakhr. 

------------------------- .. ~~~~~-----~--------

Meşhur bir meç Yeni Alman 
bul Ahmet hava rökorları 

paşa 
Alman tayyareciliği yeni· 

den iki rekor kırmıştır. Al· 
Bugünkü istihkam fenninin man hava nezareti teknik 

ilk mucidini Avrupalılar meç- kısmı amiri meşhur tayyare-
hul gösterirler. Bu şerefi reci general Udet yeni bir 
bazan Bohemyalı Jan Ziska- Heinkel avcı tayyaresile [bir 
ya ve yahut Son Mişeli is· uçuş yapmış ve saatte 
minde bir mühendise malet- 634,370 kilometre sür'at te-
mek isterler. Halbuki ilk min ederek rekor kırmıştır. 
topun icadile bera~r eski Bu yeni sürat şimdiye ka-
usul istikamlaran para etmi· dar elde edilen tayyare sür· 
yeceğini anlıyanlar Türkler atlerinden 80 kilometro faz· 
olmuştur. 1460 da Otrantayı ladır. 
tahkim eden Ahmet paşa ikinci rekor irtifa rekoru· 
münsif bütün Avrupahlann, dur. Tayyareci Kindermaıııın 
ilk ıstibknm fenninin banisi bindiği büyült Dessaur tay-
olarak kabul edilmıştir. Ot- yaresi 5 bin kilo yük aldığı 
ranta istihkamları, uzun za· hıılde 3912 metreye kadar 
man Avrupa kumandanları- yükselmeğe muvaffak ol-
takdir ve hayretini celbet· muştur, Her iki rekor da 
mişlerdir. "Beynelmilel hava cemiyeti,, 

DÜNYADA 
NELER 

OLUYOR 1 
Uzun Yaşamak için 

Ne Yapmalı? 
101 Yaşındaki Amerikalı 

Raymond "Bu yaıa geldim. 
Çünkü ömrümde ağzıma iç
ki ve sigara koymuş deği· 

lim,, demiş, 108 lik Okla· 
hamlı bir kadın da "Uzun 
ömrumu on altı yaıımdao 
beri içtiğim bira ile duma • 
nını keyifle aavurtuuğum 
sigarama borçluyum,, iddia· 
sanı gütmüştür. 

Hangisi doğru, dersiniz ? .. 

••• 
İngilterenin En ~leşhur 

A vc151 Nasıl ()ldü ? 
İngilterenin en meşhur av· 

cısı sayılan bınbaşı Robert 
Haslat müthiş bir av kaza· 
sına kurban gitmiştir. 

Robet Haslat Hiodiıtanın 
Jaipur havalisinde avlanıyor· 
du, karşısına birdenbiren çok 
büyük cüsseli bir kaplan 
çıktı, binbaşı üstnne iki defa 
ateş ett•, fakat hayvan ıade
ce hafif bir yara alıJJakla 
kurtuldu, kan k1'planı hırsın· 

Herkeıe iltifat ederdi. bir hatıra şekline giriyordu. 18 ateşli devrinde ve dö-
Kendiaine de bir baıbuğ Nereye baksa hep onu gö- küntü devrinde çok saritir. 

dereceıinde htırmet göste· rüyor, bazı dakikalar, odala- Su çiçeği çok mühim ve 
rlrlerdi. • rından birinden Mahmut ağa- tehlikeli ihtilatlar yapmıyan 

Üç defa ayrılıp ö~ği::~uz köv 
evlenen karı Fraosada Kambrezi civa-

dan deli gibi etmişti. Binba
şının üzerine saldırdı ve et• 
raftan müdahale edilinceye 
kadar avcıyı hemen hemen 
tamemen yedi. 

••• 
Baıında kumandan bulun· bey diye Türkinın bağıra- bir hastalıktır. At1I çiçek 

daiu alay, ordunun içinde rak çıkıvereceğini tahayyül ile hiçbir alakası yoktur. 
birinci diye anılıyordu, baba- ediyordu. Yani aşıla oJan çocuklara da 
llDID niifuıu ile kendi alayı· ••• sirayet edebilir. Hususi bir 
• •• mlimıaz ıubayları top- Bir giia Mahmut onyedi ilacı, bir seromu veya aşısı 
luuttı. Hint seferlerinde en yaıtarında gürbüz, şabpaz yoktur. Kendi kendine ge-
~ok yararlıklar &öıterea ve tam çağında bir delikan· çer. Had devrinde ateş fi-
llallmudua alayı idi. · la iken Türkan da onbir ya· Jin varken tabii az çok per· 

Mahmut yalnız baıına ta-. ıını bitirmiş on ikisine bas· biz yapmak lazımdır. 
•arlar içine atılar, hepsini mış bir genç kız namzedi iyileştikten sonra kabuk-
taramar ederdi. idi. lar tamamenEdüştükten son· 

Mahmudun aşk .( Arka11 var) ra çocuğa temiz bir banyo 

maceraları yapılır, cildi güzelce kolan· 
·zu11Aa.ıv ya ile dezenfekte edilir. Eş· 

Gaıne Cİ•arında Uğur Te· -•.1• ıauwııaHa aA v,{aoı0ıt yalar iyice yıkanır, ütiden 
kin adında bir uba va~dı. nın'l0'1 mv3 aıaar>t;, A zıa geçer ve çocukta serbest 
la abanın ağası Satık bey, -ı~a~aınq •puuued ınqaaı kalır. 
Se•&k Tekinin eıki dostla- -sı 0!,JPJ3 •tlfa A Uil§.ıa't •• .. •••••••••••H••••••H•• 
nadandı.· ısaaazJa ıaqqıs ııappaJ •ııe.ı : ı 

Se•Dk Tekin bey Satık -amOJ}I awıı~a !U3A OJA znJn • O O K J O R ı 
beyle birçok defalar av eğ· •.Ah P!h~ .l!q 0 !q 't•:nı4.ııl i ı 
•••celeri ve kış helva ıoh· •• ı !Z!S •.19ppl•"1 (8183 ZBIII :ı Salih Sonad :: 
betleri yapmıılar, birbirleri· -a.ıwıı •ueıu..<b qeqınm OJA 
ae kaynaımıılardı. 'mo.<!m•1• •aoıu.ıod OJi!§ •uaı ı Cild, Saç ve zührevi hasta- ı 

Sevük Tekin orduya baş· 3nqad lf!l'!I &lf.ıam eaıdmvıı ı lıklar müt~hassısı ı 
IMJI ıeçildikten sonra da her 'ımızwAOJJ tv.ıı •uvıeıaa3 d3J ı ikinci Beyler sokak No. 81 ı \ 
JI( Uğur Tekin ubasının ye- OJA p 'uaıaqm!t UH!J J~(JQl•I ı Her gün öğleden sonra ı { 
Pi yaylalarına göç eder, ora ·Htı•A u•ı>ı•:>an.<o Jtn:>o3 P!I ı Telefon: 3315 f 

N:JMa bazan bir ay iki ay ka- • .,~ .13q a& !003J aa '!J313D!'I ~·•••HH•• .. ••••H++ .... 
tardı. -em uoıomw.1:8 ·1~p11so1ow 

Mahmut ban heniiz sekiz ~A~.fl })!f~A!PJH 
_,. yaılarında iken Satık be· U!.8u~z ~ A ]OH 
Jİll bet yııındaki kızı Tür· 
W.la beraber oynar ona bir arııs11eı 
apbey ıefkat ve sevgiıiai A 
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Birinci noter 
Birinci noter dairHi Sela

nik bankası karşısında bah· 
çeliler hanında eski ikinci 
noter dairesine nakledil-
miştir. 4-1 

Teknik 

Muhasebe Bürosu 
M. E. Çelebi 

Yemişçarşısı No. 3)elefon 3435 
Muhasebeye ait bütün iş

lerinizi tam bir itimad ile 
tevdi edebilirsiniz. 

Büro, kanuna uygun şe· 
kilde ve muhtelif usullerde 

i\1uhasebe tesis eder 
Def ter tutar 

PJanço tanzim eder 
He~ap tetkik, tasfiye j 

k rında küçük bir köy vardır: 
0C8 Evars 1S2 L de bu köyün nu· 

Her ikisi de beraberlikte fusu 323 kişi idi. Bugünse 
şampiyon olan bu karı koca 280 kişidir. Bu sene bu köy· 
bundan 7 sene evvel bir ba· de hiç bir doğum vakası ol· 
loda birbirlerine rastlamış· muştur. 
lar, o anda sevişmişler. Fa· Her sene nufusu biraz 
kat, bir yıl sonra da evlen· azalan ve biç bir doğum 
mişler. Fakat aradan üç kaydedilmiyen bu köy tacir· 
hafta geçer geçmez yıldızla- leri yavaş yavaş köyü ter· 
rı barışmadığından ayrılmış- kediyorlar. 
lardır. iki yıl evvel, mektub· Emekçi, kasap, bakkal, 
laşma neticesinde, yeniden kömürcü başka köye gittiler. 
evlenmek kararlaşmış, Koca En sona kalan nalband da 
Amerikadan dönmüş, doğru geçen gün hicret etti. 

eski karısının evine gitmiş, 1846da Fransamn35 401,761 
bir saat süren gülüp eğlen· kişi nufusundan 26,755,009 
meden sonra tekrar kavga kişisi köylü idi. 
ederek kansından ayrılnış, 1931 de Fransanın nufusu 
mahkemeye müracaat ede· 41,834,923 kişi oldu, fakat 
rek boşanma davası açmış- köylü sayısı 20,413,000 ki· 
tır. Bu yıl bir koşu yerinde şiye eindi. Fransa kkyleri 
gene eski kansına tesadüf boşalıyor diye telaş ediyor. 
eden .koca, onsuz yaşıyamı· ......... ~ 
yacağını anhyarak, gene a
şık olmuş, ve yeniden yuva· 
sını kurmuştur. 

Nihilistler 
Kimlerdi? 

Ucuz Ve Acele 
Satılık Evler 

Bahribaba parkı ile hasta
hane arasında Damlacık 
caddesinde 34 ve 70-1 nu· 
~aralı evler acele ve ucuz 
fiatle satılıktır. Taliplerin 
Komeraltında Hacı Sadullah 
oteliade arzuhalcı Bay Ali 
Rızaya müracaatları. 10-1 

«Kadın ne olursa olsun 
yuva kurmalıdır» 
1934 senesinde sinemadan 

çek len ve Hollyvood'da ko· 
casile bir lokanta iıletea, 
kızıl saçlı sinema yıldızı Kla· 

ra Bov'un bir erkek oğlu ol· 
muştur. 

E"ki yıldız "aylak aylik 
gezmekten fayda yok .. ka· 
nın ne olursa olsun, yuva 
kurmalıdır ve t&bii hayat ta 
budur,, demektedir. -·-• 
Sah e imzalı 

Tablola1' 
Romada Moroıini galer. ain 

da yeni ve eski üçyüz elli 
dört tablonun müzayede ile 

satılacağı ilin edilmiıti. Ba 
tabloların meşhur Pagola 

koleksiyonundan alınmıı ol· 
dukları söyleniyordu. 

Müzayedeye baılandığı za· 
man hükümet bütün tablo· 
ları haciz altına almııtır. 

Buna sebep de üçyllz elli 
dört tablodaki blltün imza· 
ların ve tablolar hakkında 
gösterilen vesaikin sahte 

olduğu anlaşılmış olmaaıdır. 
Birçok kişi tevkif edilroiş· 
lerdir. • 

Rusyada Çarlık devrinde 
vücude gelen bir teşekkül
dür. Esasmda örf ve adet
lerin ıu 'müoe, ailevi tahak
küme ve içtimai telikkilere 
muhalefet ederdi. · Müruru 
zamanla hükumeti ve mevcud •****~****~***~:~********• = T A Y Y A R E sineması TE\~~PN ~ ~ olan müesseseleri devirme
ğe, yıkmıya çahşan gizli bir 
siyasi teşkilat halini aldı. 
İlk önceleri üniversite muhit
lerinde kendini gösterdi.1870 
d~ işçi sınıfı arasında to
humlarını saçtı. 1881 de hü · 
kiimet, bu teşekkülü bastır
mıya çahşmca da, · tedhişçi 
hüviyetini takındı; ve bunun 
ne'ticesi olarak da ikinci 
Aleksandr katledildi. Nihi· 
liıtler umumi harp zamanma 
kadar Rasyada mleuir rol-

= BUGÜN iki müstesna film birden ~ 
~ iki Yavrucuk ,. 
t( ALiCE TISOT - JAKLINE DAIX - RENE HERVEY 
~ tarafından yaratılan büyük aile faciası 

= 20 m :yon ona aşık 
-le Dick Povvel • Cir ger Rogers tarafından temsil edildi )t 
t( Aynca: Zehirli gaı ardan korunma çareleri. Kültllr filmi ı 

= Seanslar: 4-7,30 da 20 milyon ona aıık, 5,35-9,05 de :it 
4( iki yavrucuk gösterilecektir 
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---------------~--.._--------------------------------------------.... 
Garsonla acan , karısını arıyor 

~~~~~~~~~---~~~~~~oo ...... oo~~~~~~~-~~~~ 

irfan çok sevdiği genç ve v.üzel karısını çok aradı fakat 
hiç~ bir tarafta izine tesadüf edemede 2eri döndü 

Belgıadda kahveci İrfan ı Bununla beraber irfan kork 
Yunus oğlu, yirmi bin dinar tuğuna uğramışh. 
paruı ile küçük kızını ala· Geçen Mayısın on 11 inci 
rak kaçan kansı Mariyi, bu· günü Mari aşıkı ile trene 
lurum diye bir aydanberi binerken bir hamal ile irfana 
Sırbistanı dolaşıp duruyor. 

irfanın iddiasına göre karısı 
Mari kahvenin garsonu Ha· 
mid oğlu Nuriyi seviyor, fa· 
kat kardeş gibi seviyor. 
Garsonla kadının bu sevdası 
pek garip bir şekilde oldu· 
ğunu da ilave ediyor. 

Zavallı kahveci kaçan ka
rısını okadar. ıeviyor ki eğer 
bulacak olursa kabahatını 

affedeceği gibi aşırdığı pa· 
-raları da ona bağışf amağa 
razıdır. 

Yunus oğlu lıfan ile karısı 
Marinin tanışmaları pek es· 
kidir. Bu tanışma aşığı yu-

karı yirmi senelik birşeydir. 
Ozaman, irfan otel Podrinye 
nin kiracısı idi. Bir gün bu --------· ---- c:::::=ı -------- ·---
zengin otelcinin kapısını ça · 
lan güzel Mari kendisinden 
iş iıtemiıti Iran da Mariyi 
görünce hemen otelin gazi
nosuna garson olarak almış· 
tı. Bu iki gencin ilk göıüş-

meleri böyle olmuştu. Cenubi 
Sirbiıtanın oğlu ve Dalmaç· 
yanın kızı olan bu Müslüman 

genci ile bu katolik kızı az 
zaman ıonra işi sevişme ala· 
nına indirmişlerdi. Muaşıka
yıda kısa tutarak nikahlan· 
mıılardı. Bu karı koca bayatı 
tam on yıl devam etti. 

Altı ay evvel irfanın kah· 
vesine Hamit oğlu Nuri gar· 
son olarak alandı. Nuri ce-

Bir ermeni gaze· 
tesinin sacm ları 1 

Zartonk: (Beyrutta çıkan 
Ramgavar partisi organı) 

41 Antakya da kanlı hadise
ler,, başlığı altında hususi 
muhabirinin iş'arına atfen 
şunları yazıyor: 

, 

1 PEŞİN ve TAKSİTLE her MARKA 

BİSİKLET ve 
1 -

Altındamlası 
Dalya 

. 
Bahar 

Kolanyalarnıı 

Yanlız 

Yapar 
Merkez Depo ŞİFA EczaneJ 

r 

·, 
ı · 
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j•Y Şevki 
L_uerul 

r .ilel ticaret odaları 
• 

1 illi kongresi 27 Ha· 
stanbulda toplana· 
ehrimiz Borsa ko· 

=~k c .ymetli arkadaşımız 
1 ;i Ertuğrul bugün 
·~rede bulunmak üzere 

bula gidecektir. Hayırlı 
aluldar temenni ederiz. 

l ~ni vapurla
rımız sreliyor 
Jfer hafta Pireye seyahat 
fD Konya vapuru bu haf
ıbn itibaren lstanbula da 
ıt-·11.caktır. 
a ıa Bayraklı vapurunun 
fdbesi yapılmış ve iyi so
l- ahnmııtır. lzmir Karşı· 
.a için Almanyadan satın 

1ıan Suver ve Efes vapur
~ ela yola çıkarılmıştır. 
mmuzun onbeşine kadar 
ire gelmeleri muhtemel-

ıcaktan bir 
. işi öldü bir 
Lkı ~ıde bayıldı 
ıj ı.-:. d b . "li . H.gun en en vı yehn 

.:; inde olduğu gibi şe-
J. I' cıe har:ıret derecesi 
/. .. •hr. Bazı dairelerde, 
.. •11a nüfus ve emniyet 
rel1ı:ırinde öğleden sonra 
ımak müşkülleşmiştir • 

_fu• dairesi işini tskip 
t'd •lDh i'enç kadın diin öğ
lııl',onra bayılmıştır. 
ayındmn Falaka köyünde 

1eyinin inıaatında çahş&n 
J '2dırlı Veli oğlu arabacı 

1bmet, arabaıile kum çe-
~a .~üneı çarpmasile öl-

• taraı 

Akcı Kadın 
r 

y almak llzere lima· 
za ~•ıerek Alsancak is
ıinde demirliyen I~alyan 
!_aralı BarJotta vapuru 
Sev·patıadan Bn. Pellin 
nnd bir kadın gezmek 

s"r•ya çıkarken vazi
beyJe ıilphe edilmiştir. 
lenceun çantası aranınca 
betııiıe muhtelif meyve· 
11e k',apılmıı likör esansı 

Sei' müsadere edilmiş 
bug .ında takibata teves· 
yıt u'jıtir. 

,u 1•lretimiz 
a ba· 

rdı. lişlemekte 
· Mal 

ıstandan büyük bir 
D ya b. , . 
• b ne şe rımız tıcaret 
ID e d w b" k 

' 
1 yaz ıgı ır me tup· 

a a . ·ı M . 
w b .. uye ı e acarıstan 
ga e r r . k' f 
öıter ıcare ın ın ışa ı 

~ ı meyve üzerine ge-
yapmağa tolip ol-

ldİrname 
ıl ilk olarak. Borsaya 

-akla, buğday getiren 
~l. müstahsillerimize 
~ are heyeti birer tak

"'Oe verecektir. · _____ ,,_ __ 
ir Belediyesinden : 
r emmuz 938 tarihinden 
•en Karşıyaka suyunun 

esinin tatbikine baş· 
Sc ·· ilin olunur. 

(2274) 
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Şanşak dağında heyelan 
Da2 sür'atle akıyor. Çat köyünd~ su fışkırdı 

Erzurum, (Hususi) - Beş, alh senedenberi k ymakta olan Şanşak d ğmda heyelan bir· 
denbire şiddet kesbetmiş; koca dağ sür'atle ilerlemeğe 'başlamıştır. Dağın yamnçlarında 
bulunan bir çok çaylar mecralarını değiştitmişlerdir. 
Şanşak dağının önünde bulunan 500 nüfuslu ve 75 haneli Çat köyü büyük bir tehlike 

karşısındadır. Köydeki bazı evlerin temellarinden sular fışkırmaktadır. Bir fen memuru, 
köyde tetkikler yapmış ve vaziyetin tehlikeli olduğunu bildirmiştir. 

Yüzelliliklerin Affı Layihası 
Ankara (Hususi) - Yüzelliliklerin affedilmesi hakkında hazırlanan kanun layihası, Bü · 

yük Millet Meclisine gelmiş bulunmaktadır. Meclisin Pazartesi günü yapacağı içtimada 
kanunun müzakeresine başlanacaktır. Birçok hatipler, bu münasebetle beyanatta buluna· 
cak söz söyliyeceklerdir. 

Mektep ahze leri i Soyan ar 
lstanbu1, 24 (Hususi) - Zabıt Ortaköy 39 uncu ilk mektebin mahzeninden kitap, k • 

lem, defter gibi mektep malzemesi aşıran bir hırsız şebekesi meydana çıkarmış ve şebeke· 
yi tamamen ele geçirmiştir. Ve en garip ciheti şudur ki çete efradı tamamen 9otuklnrdan 
mürekkebtir ve en büyüğü ancak on sekiz yaşında bulunmaktadır. 

Yahudi Avukatlar Açlık Grev.tne Başladılar 
Varşova, 24 (R dyo) - 220 Yahudi avukat, haraya kabul edilmediklerinden, bugünden 

itibaren açlık grevine başlamışlardır. 
Var~ova barosu, evvelce bn avukatları kabul edeceğini vadetmişken son zamanlarda va· 

dini yerine getirmemiştir . 
• 

Türkiye - lngiltere Mali Anlaşması 
Ankara, 24 (Hususi) - Hükumetimiz lelngiltere hükumeti arasında imzalanan mali anlaşma 

Maliye Encümeninde tedkik ve kabul olunmuştur. Bugünlerde mecliste görü ülecektir . 

Moskova Radyosunun Türkçe Neşriyatı 
Moskova, 24 (A.A) - Tas Ajansı bildiriyor: 
28 Haziranda Moskova saatile saat 21 den 21·45 e k dar yeni Türkiye s tile saat 

20 den 20-45 e kadar Türkiye için hususi bir radyo konser verilecektir. Bu konser aşa
ğıdaki istasyonlar tarafından neşrolunacak.tır. 

Kısa dalga: RKI 19,89 metre, uzun dalga: HV, 8, 1500 metre, orta dalga: RV, 21, 789,5 
metre, RV, 73,349,2 metre. ! 

Bir Fransız Filosu Yugoslav Sularında 
Belgrad 24 (APA) - Bir Fransız filosu Yugoslav bahriyesioi ziyaret etmek üzere Split 

limanına gelmiştir. Bu limanda Yugoslav deniz kuvvetlerine mensup 14 parçe gemi demirli 
bulunmaktadır. · 

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

MAKİ EYE VERİLİRKEN: 
Hatay Türklere Teslim Ediliyor 

Paris (Radyo) - Fransa iJe Türkiye arasında yapılan anlaşma bugün imzalanmıştır. Bu 
anlaşmaya göre Hatay tamamen Türklere teslim edilecektir. 

----------0000----------
Nankör 
•• 
Oğrenci 
Karşıyakada orta mektep 

öğretmeni bayan Edibenin 
yolunu kesen ve bıçakla ken
disine hücunı eden nankör 
öğrenci dün Karşıyakadan 

eline kelepçe vurulmak sure· 
tile lzmire getirilmiş ve umu· 
mi hapishaaeye teslim edil-

miştir. Bir öğrencinin genç 
yaşında pek çirkin bir vaka 

dolayisile elinde kelepçe ile 
Karşıyaka Kemalpaşa cad
desinden geçirilirken bir çok 
çocukların etrafını alarak 
götürülmesini görünce yüre· 
ğimiz sızlamıştır. 

Biz gençlerimizi her vakit 
şerefli yollarda ve göğüs 
kabartacak işlerde ve hare
ketlerde görmek isteriz. 

Oda pavyonu 
Fuar sahasındaki ticaret 

odası paviyonunda bazı esaslı 
tadiller yapılmaktadır. Bil
hassa dekorasyon işldrİne 
ehemmiyet verilmektedir. iz
mir ticaret odası 938 fuarı 
münasebetile bir broşür he
zırlamaktadır. 

Pazarlık 
Kalkıyor 

Ankara, 24 (Hususi) Bü 
yük millet meclisi ruzname· 

sinde ·on beş kanun layiha· 
sı vardtr. Pazarlığı meneden 

kanun lahiyasının birinci mü· 
zakeresine bugün başlan: 
mışhr. 

Bir günde iki 
yangın 

Birinci yangın, ismet paşa 
bulvarında ismet Muhtarın 

sahibi, marangoz Ziya Kuru· 
lun kiracısı bulundugu depo· 
daki eski otobüs kasalarının 

atılan yanık bir sigaradan 
tutuşmasiyle çıkan ateş alev 

halinde derhal büyümeğe 
yüz tutmuş ise de yetişen 
itfaiye tarafından yalnız iki 
kasanın kısmen yandığı hal· 
de söndürülmüştür. 

ikinci yangın, Kireçlika
yada lokmacı bağındaki ku
ru otlar çocuklar tarafından 
yakılarak derhal büyümüş 
ve civardaki evleri tehlikeye 
düşürmüşse de itfaiye derhal 
yetişmiş ve söndürülmüştür. 

Bir Çocuk 
korkudan öldü 

Dün sabah Kemerde mü· 
essif bir kazıı olmuştur. 
Bahçivan Abdurrabmaoın 
mevcut altı çocuğundan iki 
yaşındaki küçük Güller, 
kardeşleriyle birlikte bahçe· 
de oyun oynarken Gülter 
yarım metre derinliğindeki 

bir kuyuya düşmüş ve cİ· 
varda yetişenler tarafından 

kurtarılmıştır. 

Güllerin validesi Bn. Zeh · 
ra bu sırada işleriyle meş· 
guldu. Çocuk biraz su yut· 
muş ye derhal hastaneye 
kaldırılmıştır. Çocuğun, bu 
basit kazayı müteakip ölme· 
si nazarı dikkati cıelbettiği 
için adliyece tahkikata baş· 
lanmıştır. Çocuğu muayene 
eden doktor raporunda, Gfil· 
terin korkudan mütevellit 
ree felcinden öldüğü anla
şılmıştır. 

Aşılar 
Ankarenın meşhur armud· 

)arından ve Ayıotap fıstık· 

Jarından kalem aşıları geti · 
rilmiş ve dağ köylerine da· 
gıblmıştır. 
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Halkın Sesi hakkın sesidir 
- Baştarafı 1 incide -

şehir karici başka bir yere nakletmemizi emretmiştir. Biz 
belediyenin emrini yerine getirmek üzere hemen faaliyete 
geçtik, her çareye başvurd~k, fakat bukadar az bir mild· 
det zarfında şehir haricinde bukadar çok karoça ve hay
vanlarımızı alacak bir yer bulamadık. Bunun için yüzbin 
liraya yakın bir sermayenin heder olmaması ve bu yüzden 
geçinen binlerce kişinin aç ve biliç kalmaması için bize 
verilen mühletin hiç olmazsa birkaç ay daha uzatılmasını 
yegane geçim vasıtamız olan bu sermayemiz bu yüzden 
geçinen pek çok ailelerin bayatı namına ricada bulundu
ğumuzu gazetenizle ilan etmenizi dileriz. 

LKI S Si HAKKIN SESiDiR 

Başvek· imızinı Atatürk 
sözleri ~larmarada bir gezinti 

yaptılar 
-Baştarafı birincide

bağlanması mümkündür. Hiç 
bir kuvvet Suriye ile Türki· 
ye arasında dostluk husulü· 
ne ve iki komşu memleketin 
birbirine bağlanmasınn mani 
olamaz. Bugün Suriyenin şi· 
mr.l hududu k ranlık ise 
Akdenizde ve orta şarkta 
mühim bir iyesi mevki tu
taıa bir milletle dost olması 

bu karanlığı yok eder. Tür
kiye de Suriye kadar bu 
dostluğa muhtaçhr. Çünkü 
Türkiye bilir ki Şam hüku · 
metiyle anlaşmak ona bütün. 
Arapların sevgisini ve dost· 
luğunu temin edecektir. 

"Pöti Par izi yen,, gazetesi 
bu münasebetle şöyle y z· 
mıştır : 

11Iskenderun Sancağı Fran· 
sa ile Türkiye arasında bir 
niza faktörü olmamalıdır. 

Çünkü bu gibi nizalar düş
manlarımız tarafınd~n istifade 
edilebilir.,, ...... 
İnönü Kampı 
Türkkuşu talebelerinden 

20 kişilik bir grup Temmu
zun dokuzuncu günü lnönü 
kampile motörlü mektebine 

gitmek üzere lzmirden ha· 
rek.et edeceklerdir. Kampla· 

ra iştirak edecek Türkkuşu 
çocuklarının sılıbat muayye· 
nelerine bu hafta başlanıyor. 

~·---
Dükkanların 
Kapanması 
Esnaf mağaza ve dükkan· 

)arının muayyen saatlarda 
açılıp kapanmasını temin 

maksadile işçi ve esnaf bir
liğince alakadar olan heyet· 
lerle pazar günü saat onbu

çukta ticaret odası salonun· 
da bir toplantı yapalac{lğını 

haber alınmıştır. Muvnffaki· 
yetler dileriz 

Jandarmaların 
imtihan rı 

Jandarma gedikli başça· 
vuşlarının, b:ış~edikliliğe ter· 
fi ioiti hanları yapılmış, Jan
darma umum komutanlığına 

gönderilmek üzeı e hazırlan· 
mıştır. 

---··---
Süvarilerimiz 

Süvarilerimizin Avrupada
ki kazandıkları muvaffaki· 
yctten sonra lstanbu'.t avdet
lerıni ve karşılanmalarını 
gösterir sesli filmi bugün 
Lale sinemasında görecek· 
siniz. 

lstanbul, (Hususi) - Re
isicumhur Atatürk, Savorana 
yatı ile bugün Marmarada 
bir gezinti yapmışlardır. --..... ~g.---

t resko 
Londrada Çanıberlt<yn 

İle Görüştü 
Loodra, 24 (Radyo) -

Eski Rumen başvekili Bay 
Tntaresko, resmi hiçbir va
zifesi olmamakla beraber 
başvekil B. Çembarlayn ve 
hariciye nazırı Lord Halifaks 
tarafından kabul edilmiş ve 
bunlarla bilhassa lngiltere 
ve Romanyayı alakadar eden 
ticari meseleler hakkında 
görüşmüştür. 

İtalya ispanya 
İşine 
Karışmıyacak 

Londra, 24 (A.A) -- ltal
ya hükumeti, artık ispanya 
ile meşgul olmamağa karar 
vermiştir. 

••••••••mınn•••••••• 

İki Vapur Ka
raya Oturdu 

Istanbul, (Hususi) - Ka
radeniz boğazında biri Nor· 
veç diğeri logiliz iki şilep 
sisten karaya oturdular. 

Vapurların kurtarılması için 
tahlisiye gönderilmiştir. 

Macar Başve
kili Romaya 
Gidiyor 

Budapeşte 24 (Radyo) -
Hiikğmet mahafilindc baş· 
vekil B. lmretinin temmuz 
ayı içinde Romaya seyahat 
ihtimalinden bahsetmektedir. 

•••• .. ••IIIIIBI•••••••• 
• 
ln1{iliz Hava 
O.rdusu 103 

Bin Kişi 
Londrr 24 ( Radyo ) -

Hava Nazırı sir Kingsey 
Vood tarafından lngiliz ba
va ordusuna gönüllü "aydı 
için dün canla bir propağan
da başlamıştır. Bu suretle 
bu sene için 31 bin gönüllü 
istemektedir. Eğer buna 
muvaHakiyet hasıl olursa 
lngiliz hava ordusunun mec· 
muu hazııride 103 bine çıka· 
cak ve 1939 son Kanununa 
kadar bu yekun doldurul
muş olacaktır. 


