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KISA VE AÇIK 

Fransa Verec~k Cevab 
Bulamayınca •.• 

Fransızlar hatalarını anladılar 
~--~~~--~~--~~~~~--~~-....... ~----~~~~~~~---~~----~~-

Çekoslovakyada, ispanyada, Çinde, Japonyada ve dün· 
yanın her köıuinde olup biten en kiiçük hadiseleri koca· 
man resimler ve siitünlarla canlandıran Fransız gazetelerinin, 
Halayda Fraa1ız memurluının gözü önünde ve onlaran teı · 
viki ile yapalan zulümler, cinayetler, kanlı baskmlar ve daha 
binbir çeıit kepazelikler ve bunlara karşı Türk matbu a.tının 
çok yerinde olarak bastıiı feryatlar, yaptığı hücumlar ha~ · 
kında daha düne kadar biç bir şey yazmaması her kesi 
hayret içinde bırakıyordu. Nihayet bazı Fransız gazeteleri; 
ıilibh, mitr.alyözlü, kana ıusamıı Arap ve Ermeni çeteler 
karı11ında silahsız, günahsız, masum Türk unsurunun çoluk 
çocuiu tarafından gürültüler çıkarıldığı, suikastlar yapıldı
j'ıaı yazarak o yüz kızartıcı sukütlerine gene hicap verici 
bir uılüple cevap vermek ıuretile, nihayet verdiler. Mısırda 
açılan bir Fransız mektebinden dolayi uzun makaleler yazan 
Paris matbuatı, Fransanın haksızlığı karşısında Fransız kül-

Del ege Garo vazifesini askeri mevki kumandanına devretti 
Halayın her yerinde örfi idare devam ediyor 

Fransızlar İ ,eilterenin tavassutuna lüzum görmüyorlarmıfl 

türüniin, Fransız dilinin Türkiyeden kaldırılması lehinde 
kamutayda yükseltilen haklı ıeslere karşı kulağını bkadı r 

Verdiği ıöze, attığı imzaya yalnız işine elverdiği zaman 
riayet eden Fransızların bir gazeteside, kendilerinin Hatay· 
da yaptıkları maskaralıkları zerre kadar hatırlamak istemi· 
yerek Sudet Almanlann Çekoslovokyada ki haklarını elde 
etmek için giriştikleri mücadeleden ve Almanların Papa ile 
yaptıkları anlaşmadan bahsederken diyor ki : "Hitler Al· 
mınyasıda ikinci Vilhem, Pısmark ve ikinci Fredirik Al
manyası gibi sözünde durmıyan, namus sözü olmıyan bir 
Almanyadır, onunla anlaımak onunla uzlaşmak mümkün 
dej'ildir.n 

lstanbul, 4 ( Hususi ) - ı 
Antakyada Fransızlar en son· 

ra yola gelmişlerdir. Seçime 
Pazartesinden itibaren tek· 
rar başlanacaktır. Yeni şart· 
lar dünden itibaren tatbike 
başlanmıştır. 

fından emir verilmiştir. 

. İstanbul, 3 (Hususi) 
Büyük Şef Atatürkün direk· 
tifJeri ile mücehhez Cümhu· 

riyet hükumetinin azimkir, 
kat'i ve muvaffak vaziyeti 

karşısında Fransanıa ııiha· 

Hatay içinde ıöıünde durmamak attıiı, imzayı yırtmak, 
t61lürdüiünü y•lamak hususunda rekoru kıran Fransanın 
bir gazetenin baıkalarına Namuı söıüntiz yoktur,, diye 
çatmaaı kadar garip ve gülünç birşey daha olabilir mi ? 
itte böyle kör bir mantıkla ne yazdığmı bilmiyen Fransız 
i•zeteleri de Tiirk matbuatının ateş'i ve hakla neşriyat.na 
•erecek cevap bulamayınca kendi hatalarının mes'uhyetiai 

Afrika yamyamlarile hay· yet Hataydaki bakJaramızı 
dud Ermeni çetelerinin der- teslim etmHİ ve Hataydaki 

Tür. uosuruna yükletmek yüzsilzlüğünüde irtikap etmekten 
çekinmemiılerdir. 

hal Hahydan çıkarılması inzibat kuvvetleri kumanda· 
Fransız komiseri Garo tara· smın yabancı ellerden ahna· 

~-------------0000~---------------SIRRI SANLI 

iık Spor Bilgisi ö;t; Asyadan 938 Fuarı 
Yayılmıştır 

Yurdumuzda y; plan ıon 
hareketlerinde, bizde sporun 1 
ıuurlu bir ıekilde ilerlediğini 
rastermektedir. Türk kanı 
ı.111 çok açık ve çok tatlı 
Örneklerine tebarüz ettiren 
•por, eski bir Türk buluşu· 
dur. Oıta Aıyadan yayılan 

Atamızın buyurdoklar ı gil i 
" muhtaç olduğu kudretin 
damarlarındaki asil kanda 

Avrupa Ser2ilerine Nümune 
Olacaktır 

Dıedeniyetle beraber, hiç şüp
he yok ki, spor kol kola 
• erlemiı ve Türkler biitün 
dül!yanın spor hocaları ol · 
nıuılardır. 

Sporun Orta Asyadan ya
Yıldığına dair, ilmi etütleri
Dıiıi ~ok yakında tarihin 
hailikatlerine dayanarak bu 
lltünlarda ortaya atacağız. 

Süvarilerimizin Avrup•da-
i muvaffakiyetleri, yüce 

mevcut ,, olmasındandır, eski 
bir Türk buluşu olan spor, 

Atatürkün yüksek irşatlarile 
çok yakın bir zamanda kül
türümüzle birl ı kte bütün 
dünya sporlarına üstün ola
cağına derin itimadımız var· 
d1r .. 

Gönül Emre .. .•.. _ . ...,.__ 

Poşu sarmış 
Çeımenin Alaçatı nahiye· 

sinde Fehmi adında biri ıap• 
ka kanununa aykırı olarak 
başına poşu sardığ1ndan ad
liyeye v~rilmiıtir. 

iSTER GUL ISTEH AGLA 

... -r:: .. 

Fuar sahasında çalışma 

~gece gündüz devam etmek· 

tedir. Belediye ve komite 

reisi doktoı B. Behçet Uz 
yorulmaz bir azimle lişleri 
kontrol etmektedir. 

İnelerin Eski Masallarıda Para Ediyormuş?! 
Radyolar dünyamn her tarafmda aldı yürüdü. Radyolarla dersler, konferanslar, nutuk· 

r verildiii gibi timdide masallar, hikayeler söyleniyor ve temsiller yapıldığıda vak dir. 
Geçen gün masalcı Fatma kadın bir yerde halinden ve yoksulluğundan söz açmış ve 

eııdine acındıracak ı<Szler ıöylemif, bayanlardan biri ona şu müjdeyi vermiş: 
- Ayol Fatma nine, ne duruyorsun, size de iş açıldı, hemen git radyo müdürünü gör. 
- O•a kim yavrum, bizim gibilere ne iş veriyor o müdür ? 
- Hergün radyonun önünde bir masal söyliyene bir lira veriyormuş. 
Fatma: niae sevincinden kabına sığmaz bir halde değneğini kakarak radyo merkezine 

•ıvurur, kapıyı çalar, bir genç çıkar. ne istediğini sorar, Fatma nine şu suretle idarei 
elama batlar : 
- Hani oğul, bende öyle masallar var ki •. 
Genç güler ve ıorar : 
- Peki ne olacak valide, ne iariyorsun birşey mi söyliyeceksın ? 
- Evet yavrum masal s<Syliyeceğim radyoda ... ~ 
Şu insanların haline bak daha beler uyduracaklar. Arbk ninelerin masallarınada ihtiyaç 

sıl oldu. Sende ey okuyucu bu hale : 

938 fuarı ıçın haurlıklar 
devam etmektedir. Yeniden 
yükselmekte olan müessese· 
ler Temmuz ayı sonuna ka· 
dar ikmal edilecek, Ağustos 
ayında dekorsayon işleri ve 
fuar umumi tezyinab yapıla· 
caktır. 

Evkaf idaresinin inşa et· 
Urmekte olduğu pavyon, fu
arın en ğüzel müesseselerin· 
den biri olacak ve on beş 
bin liraya çıkacakhr. Duvar· 
ları dörf metre yükselmiştir. 

Atış poligonda istimal e
dilecek aletler Almanyaya 
siparit edilmittir. 

........ 1'1111111 ....... . 

İstiklal · 
Madalyası 

Milli mücadeledeki hizmet· 
lerine mukabil 337 seneıinde 
lstiklil madalyasile taltif 
edilen gazetemiz muharrirle· 
rinden Apdurrahman Şeref 
Tamerin madaJya11 geldi· 
ğinden dOn komatanbkça 

rak bir Türk eline verilmesi 
kararı her tarafta memnuni· 
yet uyandırmışhr. Bu hadise, 
gazetelerimiz tarafından bü· 

yük harflerle tebarüz ettiril· 
mektedir. 

Istsnbul, 3 {Hususi} -
Fransızlar Hataydaki dele· 
geyi değiştirmeği kabul et· 
mişlerdir. 

B. Garonun yerine başka 
birisi vali tayin edilecektir. 

lskenderua 3 (Hususi) -
uluslar sosyetesi namına 

Sancakta vazife görmekte 
olan komite reisi Henker ve 

arkadaşları cenevreye dön· 
müşlerdir. 

Hatayın her tarafında utfi 
idare ilan edilmiştir. Askeri 

SiNEMA KÖŞESi 

1 
ve mülki idare mevki ini· 

1 mandanı tarafından g6rll
mektedir. -·• Karaali ile Te· 
kirda2lı kar· 
şılaşacak 

Kara ali pehlivan T eklr· 
dağlı Hüseyinle gllreımek 
üzere fzmire ıelmiıtir. 

Güreşler 12 Haziraada 
yapılacak ve bu güreıler u• 
keri idarenin himayeai•d• 
yapılacak ve Tilrkiyeaia • 
namdar pehlivanlara iıtirak 
edecektir • 

-;;_Bugün -(ELHAMRA~ ) Sinemasında herkesin beğeneallJ 
ve alkışlayacağı iki büyük ve nefiı film birden g<Ssterilmek·; 

; tedir. ( Leylaklar Açarken )iJeanette Macdonald ve ( Tela· 1 
tikeli Aşk ) gibi birbirinden güzel olan · bu )ki Fran11ıca 
sözlü filmi kaç1rmayınız. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR __________ .... _________ _ 
Belediyemizden bir dilek 

H. Doğrugöz imzasile aldığımız aşağıdaki mektubu ayaea 
yazıyoruz : 

Daima doğru söylemekten çekinmiyen i•zetenizin Halkın 
ıeıi • Hakkın sesidir sütünunda dileğimizin yazılmuıaı ıoa• 
suz sayğılarımızla rica ederiz: 

(Muhterem Belediye Reisimiz Bay Behçet Uz'a) 
Dahiliye vekilinin daha geçenlerde çok sarih beyaaabaa 

rağmen Karşıyaka Menemen arasında iıliyen Menemen te• 
nezzüh otomobillerinin hadddi istiabından fazla yolcu (tap· 
maları şayani dikkattir. 

İzmirde ve hatta dünyanın her tarafında tene111ih otomo
billerinin öf6rlo_Hr!ab~t~~~· •Yll. "-. ı11•r.111a.a•-..ıılııllil-
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;sıv ASET VE ADALETİ t E;, 
11 Türk f)ünyasının En Yüce Haka n!_ mt 

!rf.~l~?Jnını J 
1 HAYAJ VL UHUMANLIKLARI i 
•ITarilıt Tefrika Yaa:an: H. TürkekulZ •mEBa. -39- ESm~· 

Alimler kurultttyı ve a kasın-
dan harb meclisi kuruldu 

- Amma aedi. Her söy· 
lediiim Ye yaptığım hepiniz 
tarafından itiraz& uğramadan 
derhal kabul edilecektir. E
idr içinizden biri bana kar· 
ıı itaatıızJık, yahu·t iıyan e
der, emirı.imi icrada tered
düt gösterirse qııu öldüre· 
cekmiıinii ve l>ana haksız
lık iı ... at etmiyeceksiniz, harp 
ten usanmıyacaksınız, kimse
ye haksızhk yapmıyacaksı
nız ve ban~ .. bütün selihiyet
leri bili kaydı ıart veriyor· 
musunuz? 

Kurultauda çilgın bir ba -
ğırış oldu, -"Senin gibi yük
sek dütü11celi bir kahramanı 
zaten biz«llunun için istiyor
duk.,, Dediler ve şartlarını 
harfiyen kabul ettiklerini bil
dirdiler. 

Sevuk Tekin tekrar elini 
kaldırdı Ye ıa hitabeyi irat 
etti : 

- Kahraman ulusum, iyi 
ve nemra yürebli Türk kar
deılerim, ıizler bu yer yüzü
nün en giızeJ ve en yüce ya· 
rathklar11ıaız. Şanlar ve şe 
refler ıiZle.ria elinde bir tut
ıaktır, Baılayınız kıyawdın 
IOD gününe kadar dık du a · 

caktır. Ancak haklar ö ün 
de eğilir! 

Hak11zlıklara karşı k ... n. 

Dll köpiiriir • laşa: . ~ -· ı da 

ateı olar yakar. Er • · K · ~·· 
Türk kalbinden cioğ ... , duıı . 

yaza yayılır. Ben sızı g b1 
yüce bir ulusla iftıhar c"1a
rim. Bütün canımla ve ba
ıımla çahıacağım. 

Şiddetli alkışlar koptu, ya· 
ı• sesleri göklere çıktı. Bu..a· 
dan sonra intihap sona erdi. 
Türk tureıince ona itaattaıı 
baıka bir şey kal~amış oldu. 

- Sevuk Te~a o giln teb~ 
rikleri kabul il~ uğraıtı. On
dan ıonra üç gila üç gece 
ıenlikler yapıldı, her köşede 
Sevuk Tekinin meşhur bita· 
besi çalkandı. Biltün ulusu 
kendisine can ve g-ön61den 
baglındı. Sevuk Tekin diğer 
hakanlar gibi &evk ve ıefa
ya ve kadına C:lüşkün olm.ı· 
dığı için işi gücü hep ordu 
ile uğrqmakh. Bir yıl ka
dar çahtb at arka11n dan in· 
medi, taburlar alaylar teşkil 
etti. Maksadı Hindistana a · 
kın yapmaktı. Put perestler 
arasında-ialamlığı teşhir et
mekti. 

Bir günalimlerd eo müte· 

şekkil bir kurultay yaptı, fik· 
rini onlara açtı: 

- insanları, dedi. Karan
lıktan kurtarmak ve nura ka
vuşturmak gerektir. Ağaç 
parçalarına, yontma taşlara 

·elle yapılan sınımlara tanrı 
diye tapmak mah 6katın eş· 
rafı olarak yaratılan insanla
ra yakışmaz, gidelim Hint
teki insanları kurtaralım , on
lara doğru yolu gösterelim, 
canlarını tamudan kurtara· 
lım siz nedersiniz?, 

Alimler başlarını eğmişler, 
derin bir rsaygı i le Sevuk 
Tekin bamn güzel sözlerini 
dinliyorlardı. lçleı inden biri 
cevap verdi : 

- Büyük hakan, tan11 öm· 
rünüzü müzdat kıhncınızı kes 
kin etsin. Bizler efendimize 
tabiiz, matbuun ne demeğe 
haddi vardır. 

Sevuk Tekin Han, bu ho· 
caya döndü onu baştan aşa· 
ğı süzdü ve dedi: 

- Son cümlenizi Türk lu
resjne ve onun yüce dinine 
aykmdır. Atalarımız ve on· 
lar1 teyit eden Müsllimanl,k 
dini müşavere ve müzakere· 
yi emretmiştir. Ôoce sizin 
ıcylerinizi alacağım, sonrada 
kumandanlarım'a konuşaca• 

ğ - bu iş te b ~ p nizin zahir 
o masanı temin ett ' tett son· 
r a harekete ~g~ç c ğim. 

( Arkası var) 
..................... ...... 
i DOKTOR i 

1i Salih Sonad i 
j ı Cild, Saç ve zührevi hasta- ı 
ı lıklar nıüt~bassısı ı 
ı lkinct Beyler sokak No. 81 : 
: Her gün~ öğleden sonra ı 
ı T elefon: 3315 ı 1 ........................... 
~m~~;!~~n .~!e!a!. ı 

förünü haiz olan Manisa 
oteli sahibi B. salih müşte
ril~rini memnun etmek için 
büyük fedakirhklar yapmış 
otele yazhk do ? ve otel bah
çesini de yeşil ağaç ve çi
çeklerle bir cennet haline 
getirmiştir. B. Salih otele 
gelen müşterilerinin tahta 
kurusu ve pireden kurtul
mak ve rahat yatmak için 
otelin taraçasına karyolalar 
koymuştur. 

Adres: Keçiciler Lale si
neması karşısı 70 numara 
Manisa oteli sahibi Salih. 

( llalkm Se•I J 

Tür ki yede 
/ 

Tavukçuluk 
Proiadan : 

Dostumuz Türkiye kayda şa
yan bir tavukçuluğa malik 
bulunmakla mes 'uttur. Son 
zamaularda bu bu branşm 
ihracab artmışbr. 

Mayıs ayının ilk üç haftası 
zarfında Türkiye büyük mik- · 
yasta yumurta ihraç etmiş· 
tir. 

Yunanistan bile Türkiye 
ile Bulgaristan ve Mısırın 
yumurta müşterisidir. 

Karar Resmi 
Olursa •• 

Fransız basını 
.. ------ ••no••-----------------

Hatay Hakkında Neler 
Yumur lıyorlar? 

26 Mayıs 1938 tarihli mış ve aralarmda şeyh 'Şa-
"Temps,, , "İntransigeant,, ve lan dahi bulunan dört kışi-
" Juornal des Debats,, gaze· yi öldürmüşlerdir. Milteca· 
teJeri "Havas Ajan11,, ndaa vizler bundan sonra şe yh 
naklen aıağıdaki haberi neş- evine ateş vermişlerdir. Ev 
retmektedirler : yanmış ve içinde uyumakte 

"Beyrut, - (Havas bildi· o lan şeyhin on yaşlarındaki 
riyor) Sancak intihabatı es· oğlu kömür halinde bulun· 
nasında birinci ve mühimce muştur. Hükumet mütecaviz· 
müsademe vukua gelmiştir. leri yakalamak için derhal 

Türklere taraftar olanlar- t akibata başlanmıştır. ,, 
dan mürekkep bir grup A· Halkın Sesi - Hidiseleri 
muk vadilerinde bulunan A· iıtedikleri bibi yazan Fran· 

Fransa kabinesinin po!ta 
memurunun bisikleti vardır. 
Bisikleti devlet verir amma 
tamir masrafını tanımaz. Me
mur bundan müşteki. . Niha
yet derdini dinletti. Bu h af
ta çıkan resmi gazetede şu 
karar yazıh! 

.
1 

rabışarki köyüne dün akşam saz gazete lerimize cevabımızı 
hücum etmişlerdir. Müteca- baş makalemizde okuyacak-

" Kabinenin posta memu~ 
runa bisikletinin tamır mas
rafına karşıhk olmak üzere 
her ey 20 frank verilel:ek
tir. n imzalar: BaşYekiJ, Ad. 
liye vekili, Maliye vekili. --
H~r gün sarhoş 
Olan İhtiyar 

107 yaşında tam 80 sene· 
den ve Cim Kleders ismin· 
de bir ihtiyar, Şikagoda her 
gün kör kötük sarhoş olma· 
sıle ve bu sarhoşluğu yüzün· · 
den nvini bile zor bul uı asiJe 
şöhret kazanmışhr Çok geç
m .;den Şikagoda bazı bayır 

cemiyetleri Kledersin hasta· 
haneye yatırılmasını ve ora
da kendisine alkole karşı en
jeksiyon yaphrılmııtSmı iste· 
mişlerdir; 

Şırınga yapmak üzere 
d'lktorlar hasta bakıcılar Kle 
dersi yakalıyarak yatağa ya
tırmak istemiiJ.er fakat ka
bil olamamiştır. Çüaki Kle· 
d~rs ,.107,, yaşında olmuırıa 
rağmen çok kuvvetli imiş ve 
kendisini var kuvvetile mü
dafaa etmiştir. 

' vizler ahali üzerine ateş aç· 
00 

s_ı_n_ız_. ---------- --

, ( Za rtu n k) Ermeni 2azetesinin 
bir makalesi münasebetiyle 

Bu yazıyı yazan Ern1eni g azetesine 
hatırlatalım k i . . . 

(Sancak Ermenilerine bir 
iki söz) başlıklı başmakale

sinde; Sancak mesele9İnio 

birçok anlaşamamazlıklara, 
münakaşalara ve izahlara 
zemin teşkil ettikten ve ma-

halli Ermenilerini de bir bay· 
lı endişeye düşürdükten son· 
ra nihayet Fransa ile Türki
ye arasındaki dostluk müna· 
sebatının çerçevelediği tabii 

bir haJ teklini almış ve bu 
sayede Suriye ile Tlirkiye 
arasındaki dostluk havasınlD 
da inkişaf etmiş olduğunu 
kay:dettiktf!D sonra diyor ki : 

" Sancakta, şu aeçim gün
lerinde heyecanlı bir bava 
yaratmak isteyenler mevcud 
ve bir korku zihniyetininde 
büküm olduğunu biliyoruz. 

Bu acıklı halin ve yapı· 
lan tahrikleri akim bırakma· 
nın yegane çaresi sinirlere 
hakim olmak ve soğuk kan
hlığı C" ohafaza etmektir. 

Mandater devletin , hima
yesi aitındaki mıntakada ni
zam ve intizamı muhafazaya 
ve karıştırıcıları cezalandır· 

maya muktedir büyü < bir 
devlet olduğunu bilmek la -
zımdu. 

Bir takım - yüzsüz ve mü
nasebetsizlerin işi ~~ olan bu 
tahrikabn devam deceğine 
eminiz. Ancak beynelmilel 
vaziyet selah ve inkişafa 
doğru ilerledikçe veıqAvıupa 

politikası sükiln buldukça 
her yerde olduğu gibi şark

ta da bir gerginlik ve karı· 
şıklığın vukuu muhtemel 
değildir. Çünkü Türkiye, her 

işi suJh ve karşılıkla anlaşma 
çerçevesi içerisinde halJet· 
mek ve yaptıkları --~anlaşma· 
Jara ve imzalarma11adık ka • 
larak emniyet havası yarat
mak istiyen "devletlerin izini 
takip etmektir. 

Halkın Sesi - Bu Erme· 
ni gazetesine bu vesile ile 
hatırlatalım ki : Türkiye fil
hakika her işi sulh ve süküo 
içinde halletmek istiyen bir 
dosttur, fakat sözünde dur· 
masını, koyduğu imzaya ri • 
ayet etmesi~i bilen hükii
metlerle olursa ... 

4 H 

DUNYADA 
NELE 

OL . 
Bir İngiliz 
s ının l{ütüp 

Satıldı 
Meşhur İngiliz 

rından Tbomas 
kütüphanesi, mü 
2700 Ingiliz lir.;sı 

tır. 

Aslında 10 lira 
olan "Küçük Pap 
eserinin ilk tab'i 2 
lirasına çıkmışbr. 

19t6 Sene 
Ölen Bir 
Dirilebilir 

Nevyorkta 1916 
ölmüş ve merasim 
müş olan bir zat, 

diri ~olarak sokak 
mektadır ve ya 
mahkeme huzurun 
tır. 

1916 Y ıhnda bir 
sademesinde ölenle 
nin cesedi: bu uta 
miş ve o isim altm 

müştü Halbuki bu 
bir tesadüf eseri 
güo kamnodan~:k 
bancı bir kadınla 

başlamıştı. Gazete! 
di" resmini ölüler 

'" 
görünce bilakis m 
muş ve uydurm 
albnda yaşamıya 

esuen mükemme 
sacı old~ğu ıçto 

bulunan küçük: 
ittihaz ederek : ~ye 
bir servet - yapm 
zatın terkettiği k 
ölmüş olduğu içi 
vaziyetinin düzel 
zorluk çıkmıyaca 

maktadır. .......... 
Kuyruğu 

metre J 
horozl 

Tam 80 sene hiç bir gün 
ayık gezmiyen bu ihtiyar ya
rım saat sonra hastahaneden 
çıkmış te kimse suioi çıka

Bildiğimiz ehli 

Dilencinin Şehirler Japonyada yetişen 
vardır ki uzuo ku 

kondug" U bü- Ne zanıan tenvir edil- Bunlar 4 metre uzu 
miye başlandı ? dır. Japonya bele 

---•• --- yük bir miras ı Biliyor musunuz ki, ilk so- gibi horozların :ü 
Mu••j•de kak feneri 1318 tarihinde teşvik için, sahiple 

Li•uvanyenm Kaunes şeh· 'ı, Pariate Ş"tle meydanında nede 15 lira ikram 
rinde sokaklarda dolaşan ih· , yalnlmışbr. Bu Japon h•>rozl 

Ege sahne Ti ya trosn tiyar bir ~dilenciye ~ herkes Parisin umumi ıurette yaşarlar. 
lsmetpaşa bulvarındaki seve seve sadaka veriyordu. tenviri ise 1667 de başla· ~ 

güldürücü bay Hakkının ida- Çünkü bu d ilenci diğ'erleri· mışhr. O taribte şehrin mub· kat Seregeliyi on 
resindeki Ege tiyatrosu önü- ne benzemiyor, şöyle bir kö- telif yerlerine 2736 mumlu hapse mahkum et 
müzdeki cumartesi gününden şeye çekilerek gelip geçen· fener dikilmiştir. Aeukat Seregeli 
itibaren eçıkhr. Sahne be- S k ki w k d 'l ' ·ı den birinde "Hah lere 1'ibar bir tavurla avuç o a arın yag an ı ı ı e 
Yetine İstanbuldan 4 yeni ar t · · · 1744d b ı cemiyeti,, ıerlav açıyordu. Onun eski bir Rus envırı ıse e aş ar. 
tist ve muganniye gelmiştir. · •• makale yazmış ve 

Direktorluk tiyatro seven asılzadesi olduğu, bolşevik- Olen Krala lede, on beş sede 
bayan ve baylardan gördü- Jerdea kaçtığı ve şimdi pa- der adasında ölen 
ğü rağbet ve teveccüh üze· rasız kalarak dilencilik yap- Hakaret car krala 4 üncü 

ramamııtır. 

rioe yazlık ege tiyatrosu tığı zannediliyordu. Geçen Budapeşte mahkemui, avu hakaret etmiş 
'X**:A:~*:i:**~*~**:~:lc:lc******'**"' yeoi bir hale getirmiştir ve gün bu dilenci odas&Da gel· **~-*~=-=~~*****~:~~~~=*~ 

B Elham ra Te215e7f3on ; :~·=d~:;,:~lü istiralı le· :!~ı::m;:ır.~tı;;: o::kı~; tc=te TA y YARE sineması TE\~~~N 
"'" iT Duhuliye balkon 20 birin- bir notbrden geliyordu. Di- BUGÜN iki müstesna film birden 

i 
u. ci 15 ikinci 10 guruştur. lend noterin nezdine gitiiği ~ M ( k 

ldaresinee Milli Kütüpaoe Sineması )ta: Beyaz e e 
!iT zaman bundan kırk sene ev-

B U GÜN Gayet nefis 'l film birden yeni Cild Evi vel Avustrulyaya muhaceret tc Simone Simon - James Stevvat tarafından tem = Tehlikeli Aşk ~ iki Çeşmelik caddesi Istiklil :!~:in~ğı;:u~;::;i~~oe ··~:şt 4C~t( leGo hl~szsi)vı•e içVtimeaiSal:kkfailmi 
4C n okulu karşısında her çeşid • 
.. Fransızca södü:. LORATTA YONG • DON AMECHE u. ld . I . h . b 1 yu .. z bı·n lngiliz lirası kıy-
""' "' cı ış en, arıta ez eme 1 J M V K •· ı k k heye "'" L J kJ A k .. metı·nde bı·r mı·ras bıraktı- ~'V an urat - era oren ıo casusu , aş ve ı tC ey a ar çar en >+ bezli zaıf, para zarfları, noter , .,,.. ı 
tC' )1- dosyaları yapılır. ğmı haber aldı . Şimdi ihti · 

1 « Ayrıca: Paramunt jurna _ 
t( Fransızca sözlü: JEANETTE Makdonald · Nelıon Eddy )t aar adam artık dileociliği « Seauslar: 3,15-7,10 Beyaz melek 5-9 da G12:li 
i4~ ---- •--- ".L--L... • ._._--I1-"ıJl_O___-'._..~~~~~A.-llld--!"L.AA-L.-L..LJ..-!:>-&.~.do............aJl.-..&-....J--ı-------'-.ı__----.LL-J-J"---'-----..&.-~...-..~------------------.!.1---------~--------~--------~---..__--~~~._.__._.--'.___ 
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Sayfası· 

Milyarderin 
Yeni Prüzleri 
Ve Beyanatı 

Mılyarder gazetemize gel
di. Heyecanlı bir surette şu 
ıözleri söyledi : 

" Yakında fstaubul ve ora· 
dan da Avrupaya gideceğini 
bildirdi .• bu defa hU!IUSİ gi
deceğinden kimsenin zahmet 
edip ona çiçek büketleri 
gödermemeıioi rica ediyor 
ve işlerinin çokluğundan zi
yaret kabul edemiyeceğini 

de beyan etti. fstanbula ya· 
palan bu ziyaretin mühim 
sebepleri arasında, çok ta
nınmış bir Prensle bir mü· 
likat yapmaktır. Milyarderle 
yaptığımız bir konuşmada 

çak mühim maniler çıkmadı· 
i• takdirde Prensi, kabul 
edeceğini sölemiştir. Yapıl· 

ması mukarrer olan Karşı· 
yaka - lıtanbul köprüsü, 
timdilip bazı ıebepluden 
dolayı yapılamıyacaktır. Her 
ay sonu bu hususta mutale
alarını bildirecektir. 

120 Kiloluk 
Bir Bayan 

- Burnumu ~ufaltacak 
doktor siz misiniı ? 

Evet. 
- Kocanız':öldü mü ? 
- Evet .. ezildi. 
- Anlaşılıyor r 

iki Züğürd 
Karşıkarşıya 

- Haydi tavla oyoıyalım. 
- Ôynıyalim. 
Tavlayı getirttiler. Bir li

rasına oynadılar. Biri tabii 
kaybetti. CepleTini yokladı : 

- Y abu, benim on pa-
l ram yok. 

Öteki fena kızdı : 
- Paran yok da ne diye 

kahveye gceliyorsun?. Ben 
timdı kahve paramı nasıl 

vereceğimi 

( Htllun Seıi ) 

Sarı Kız 
1 

•ö"öğrudur ne; dedimsc, 
l IKulak"ver bt, sese, 

Amma dÜymasın kimse. 
Ben seni ıeçiyoruml. f 

Sevişirsek kim neler? .. 
Sen de bana· höoül ver, 
Kıvırcık saçh esmer, 
Ben seni seviyoruml 

Kep aşkından aldım hız, 
Sensin kalbimde yıldız, 
Vallah, billih sarı kız, 
Ben seni seviyotum!... 

R. K. 
--=--•~r---

Zevk 
Arabistao çöllerinden ge· 

len bir zad anlatıyordu : 
- Sıcak cebenrıem gibi .. 

Her adımda toz kalkar ve 
insın bir töz dumanına (gö· 
mülür... ' Susuzluktan ağız 

kerpişlenir ... Ve •:en büyük 
zevk, bir yerde, ~bir yudum 
su bulmaktır ... 
-~Azizim, bunun için A· 

rabistao çöllerine gitmeğe 

ne hacet, lzmiıin yukarı.:ma· 
hallelerinde oturl 

Hesap 
Bir memur, kırk sekiz sa· 

at izin aldı. 
Sekiz gün sonra geldi. 
Amiri çık17ınca, memur 

de di ki : 
- Müsaade ediniz. Ben 

günde altı saat çalışmıyor· 
muyum? 

- Evet. 
- Hesap ediniz, altı kert: 

sekiz kırk sekiz eder. 

Mazi 
Yeni bir izdivaçtan bah · 

sediliyordu. 
- Müstakbel damad zen· 

gio mi? 
- Beş yüz binlik. 
- K11ç yaşıodıt ? 
- Elli yedi 
Biri güldü : 
- Ayol u müstokbel de-

ğil, mazi olmuş! 

--
ı Açık~öz Uşak 1 

Bay siğara içmezdi amma 
sigar İçerdi. Aem de bu ya· 
bancı mamulatın çok pahal
lılarını, en iyi cinslerini kul
lanırdı. 

Fakat uşağı Mehmtdin, 
birer ikişer siğaraları aşırdı
ğını farketti ve bunun önü
ne gecemiyeceğini anlayınca 
bir gü elinde büyük bir 
kutu ile geldi, kara ına : 

- Bayan, dedi, artık si
gar İçmekten vazg çtim. Sı· 

garı bıra ktım, cnun yerine 
bir kutu şeker aldım . Şeker 
yiyeceğim. 

Ve sigaraları bu kutuya 
sakhdı U 

Bir hafta sonra sabah!c 
yin Mehmet k bvalhsı nı ge 
tidi. Say şeker kutusunu 
istedi, açtı. Bir d<! ne gör· 
sün ... Sakladığı sigarlardan 
sekız tanesi eksik. 

Uçak söze vcı kit b rak · 
madı: 

- Bayım, dedi görüyor· 
sunuz ya dayanamadınız, g~
ne sigar içtiniz! 

He • 
şıre 

Dün tramvayda iki 
hemşirenin arasında oturu· 
yordum. Hem de biribirleri· 
ne hiç benzemiyorlardı. 

- Peki bemşire oldukları· 
nı nereden anladın ? 

- Gayet basit azı21m, 

elbiseleriudeki ilaç kok usun· 
dan !... 

Bozmak 
P.t=k gençti, salonda her· 

kesle dansediyordu. Bir ara· 
lık olgun ve dolgun bir ba· 
yanı davet etmek için önü
ne iİtti. 

Genç bayan delik nlıya 
şöy-le bir baktı : 

- Çocukla da .. ~1 demem. 
Delıkanl zekiydi, bıç boz

madı: 

- Affedersiniz bayau ha · 
mile ;ıduiuouzu bılmıyor· 
dum. 

._~~~~~!!!\"'!!~!!!!"J~ ~ - ALl&4 !4 ......... 

Balçu·va Ağamemnun 
Kaplıcaları 

Söylüyorum 
Kıilbim kalb değil yara, 
Gecem gündüzüm kara ... 
Azıcık seviyors .. a, 
Bir defa da sen arar 

Sesin, çınlasın gülsün, 
Kanaryuın, bülbülsüo ... 
Artık vefalı ol da 
Ruhum da biraz gülsün. 

Sana söylüyorum kız, 

içimden gelen bir hız, 
Seni bana çekeçek ... 
Gelmezsen gelecek vız!... ---111a.---
G .. zel Cev p 
Babaları ölmüşiü. Büyük 

kardeş, küçük kardeşten pa· 
ra kaçırm ı ş, k üçük k rdeş 
t e , oüyü2'ünden dava edi
yordu .. 

Üçkncü şahit olar k 1 ay 
Ali geldi 

Maznun avukatı ayağa 

kalktı : 
- Bay reis, şahide soı u· 

nuz, bir kaç sene evvel mi
ras kaçakç lığıodan dolıyı 
mabkiiın olmemışmıydı? 

- Bay reis, bu meseleyi 
bay avukat neye soruyor, 
kendisi pek ili bilir, o za· 
man da benim vekilimdil 

Kiyafet 
Bir zat baloya geldi. 
Ayağınde beyaz pantalou, 

boynunda siyah• kravat 
Y rdı. 

Biri : 
- Azizim, dedi, yanlış 

olmuş, p2ntaloaunuzu boy· 
nunuza bailayıp, kravatınızı 
ayağınıza giymeliydiniı.! _,._.... .. _.,. __ 
Hisarönü de 
Kiralık Kah

vehaneler 
lzmirin Hisarcamii önünde 

58, 60 numarala birbirine 
muttasıl kahvehaneler llrıızi· 
randa kiraya verilecek ve 
hemen kontratı yapılabilecek
tir . 

Sıhhiye -ge belediye niza· 
mahna R"Öre ayrıca temiz su 

getirilerek nezafet ve sağ· 
lığa elverişli tesisat!:vücuda 

1 - Haziran • 938 tarihinden itibaren Balçova Ağamem· getirilmiştir. 
nun kaplıcaları muhterem müşterilerine açıktır. Tabiatın Yol geçmesi : ve ""gelip ge· 
bahşettiği bu şifa yurdunun emsaline faik bir su henüz çeole in gürültüsü ve müş· 
Türkiyenin hiç bir tarafında keşfolunamamıştır. Asırlardan terilere ürünmesi gibi ra· 
beri beşeriyete hizmeti hazık doktorJarımız tarafından tak· hatsıı!ıklardanoflda beridir. 
dir olunmuş, Siyatik, Romatizma, böbrek hastalıklardan Hisarcnünün şerefli ve 
muzdarip hastalarına bu şih yurdunu tavsiye etmişlerdir. mevsim itibarile en serin ve 
Kimyagerlerimiz tarafından tahlil olunan bu emsalsiz suyun sakin olduğu ' görülebilir. 
raporları muhasebei hususiye dairesinde mahfuzdur. Anlaşmak için kolancılar 

4 HAZI 

TORNAKS 

TORNAKS 

TORNAKS 

ıORNAKS 

TORNKS 
TOR. AKS 

TORNAKS 
Motorsikletleri geldi. Mutlaka görünüz. 

M. Alim Şenocak Kemaralh cad: Emirler çarşısı ka 
Numara 61 Telefon No.: 

Kırcic g'-' l Kolony , , 
Adı ile Şifa Eczanesi 

... Temi:r.lik, Tuvalet, Massaj ve 
Tuvalet Sabunlarına çok elverişli 

yüksek dereceli latif kokulu yeni bir kolonya yap 

LiTRESi 50 uruş ,. 

ifa eczanesi Kırçiç<.>ği ol on 
na bu fiata satmakla büyük bir fedakarlık ye. ptığına e 

Fevka ade 
Lirnon çiçeği, ~1enekşe, Şipr, H. eli kol 

lan 200 uruş 

Büyük Jüks şi ,el r ü:> kuruş 
Küçük >) » 40 kuruştur 

Tavsiye ederiz. 
~~~~ı~~~ 1 lzmir Yün Mensucah 

J Türk A. Şirketinin 

~· Halkapınar Kumaş Fabrikasının 

1 saii:ı:tziyl~ifi ÇV~1

ü~;:d 
~ Satış yerleri 
f5 Birinci kordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A 

Mimar Kemaleddin caddesinde Fahri Kandemir O'"' 
·~~~~~~ı -~~~ 

Yaz getai çok su içmek 
zarardır. Susuzluğu gider· 
mek için ( Kalküte ) den 
su. eti mahsusa da ge'irtti -

ğimiz (D~mirbindi) den az 
bir miktar almak kafidir. 

Yemekleri fazla kaçırırsa · 
nız korkmayınız derhal üze 
rine ( Hasan Meyve Özü ) 

nden bir kadeh içiniz. Her • 
yemekten sonra kullanmak- r~ '}-
tan çekioweyioız. Çünkü ~; ~ . 

hem ucuz hem de fayda- !" 
hdır. ··~~~:<':';<t.;;ı~~·:; 

·~h • 
Kışlık ve yünlü eşyayı :...:-~ .". , · .;.. 

kaldırıp saklarken herhalde 
taze ve hilesiz (Naftalin) ile muhafaza ediniz. 
tam emniyette bulur!manız için bu ibHyacınızı mutlaka 
muzdan temin ediniz. Geceleri sizi rahatsız edebilece 

şarat için en keskin ve öldürücü ilaçları depomuzda 
cakıınız. Bunaltıcı sıcaklarda eksir tesirini yapan ( 
çiçekleri, Filiz, 9 eylül çiçeği) ve daha muhtelif kokul 
lonyaları, bayanlar için her dns tuvalet eşyasını en uc 
atlerle depomuzdan tedarik ediniz. Telefon 38 

Evsafına dair fazla sözü zaid görür. Muhterem müşteri· da 44 numarada B. Celal ~~~91.!!1 
.ss~~.aaıs~~~~~~~~~., )erimin teşriflerini bekler otobüsler muotazaman seferler ve Mehmet .Sus muşa müra • ~ 

yapacağını muhterem müşterilerime tebşiş eylerim. --·c.•at olunabilir. 1 - s eti Elbise ve Manto 
Ucu~luk rekoru 

VE 
İ- e':':; sınıf Muıahassı• 1 Meraklılarına M8Jdl 
1 Dr • Demir Ali f3Zabitan, Baylar ve Bayanlar 

Bir fen harikası 
En şık, en zarif ve ıon mo· 

daya uygun Panama ve kadın 
şapkalarını (150) kuruşa sat
makla ucuzluk rekorunu.kıran 
Üoiversal şapka fabrikatörü 
bay Abbas Azer piyasaya çı
kardığı Krem Temizler sabu
ile de bir fen harikası yarat
mıştır. Tebrik ederiz. 

Adres: Balcılarda 191 No. 

1 
KAMÇIO\:iLU f En müşkülpesent müşterileri memnun 

Cilt ve Tenasül hastalıkları ve eden bu firmayı unutmayınız 
&l elektrik tedavisi :1~ Tüccar terzi (Türkpazarı lbrahim 
1 lzmir - Birinci beyler Sokajı No. : 55 Telefon : 3479 :.,) Karakaş) bukere yeni mağaza·d·a zen gin çeşidle.r. Ter 
fa...,,,..,,..:.-::..::::2.!!!!CE~ iE:IES- ......... _. ~ f 

• • [+] hanemizde bay ve bayanlar ıçın son moda zarı ve 

~t;lttE)t Dr • f AH R J J Ş J K >tEEttm [+] manto, rob, tayyor, etek, büluz ve tovakar Zabitan 

~ lzmir Memleket Hastanesi Rontken Mütehassısı E M sivil elbise ve kaputları imal edilir. 
ti RONTKEN VE B [+] Muamelem peşin ve takıitledir. 

~ [+1 Bu sözlerin doğruluğunu anlamak için bir tecrübe kifi 

~ Elektirik tedavileri yapılır s f DİKKAT: Yeni l\1ağaza Odunpazarı No. 
TELEFON: 2s42 m TELEFON: 3216 R ikinci Beyler Sokak No. 29 
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,~ayıs! . mahsu
lü çıktı 

Çiğli köyünden İbrahim 
~f lu Ismail Hakkı Altıntaş 
~brimize ilk turfanda olarak 
ıooperatife beş buçuk kilo 

! (aysı getirmiş ve birinciliği 
f almıştır. 

1 Kefaletle 
' Tahliyelerini 
~istediler 
~ Buca Kültür Jiıesinde ha
, liıe çıkartan mevkuf tale
. elerin muhakemesi birinci 

.Jiye ceza mahkemeıiode 
O haziranda baıhyacağına 
6re o glin mabkenıede ispat 
licut etmek Bzere şimdiden 

ı efaletle tabliyelerini iate
aiılerdir. 

'ay Selihiddin 
Milnbal 1aylavJıklar için 

ıkınd• 1eçim yapılacaktır. 
1 anlardan biriae Merkez 
ankası umum müdürü Bay 
elihiddinin namzet 2öste· 
leceği haber alınmıştır. 

Kırk Hap 
Yuttu 

Karııyakanın Soğukkuyu 
aballesinde 17 Yaşlarında 
ikriye adın ·a bir kız kırk 
ı•e ıulfata hapı yutmuştur. 
avaJJı genç kızın şuurunda 

alel olduğu anlaşılmışt ı r. 
urtarılmaıı için h+-men bas· 
haneye kaldmlmıştır. 

,Köycülük 
Bayı,• ını 
Kııdçulludakı e:.a t.tudo 

ldD köycüJOk bcyramı ya · 
ıılacaktır. Bu hayrams civar 
Sylülerde davet edilmiştir. 

1 'rçok eğlenceler tertip edil· 
ittir. Biıiklet yarııları ola· 
ılc. ~ur"'ş •r ıporlar yapı· 
ca" hİ yıHık köycülük 
b~.;j f d fi ye: ti gösterilecek 

i d v tıılere bir de öğle 
t m' ği veıi ccektir. 

!:ocuk balosu 
l Bu akşam fuarda saat on 
diden itibaren çiçek ve 
lrbüıt. çocuk müsabakası ve 

l ılosu başlıyacak ve ayni 
manda muhtelif eğlenceler 
pılacakhr. 

! Motosiklet ve bisikletlerle 
l;ek muharebesi olacak ve 
~ ce yarısına kadar eileni-
1 i:cktir. , 
~·erinde Ve İsa
t telli Çalışma 

Dahiliye Bakanlığından ve
ID emir üzerine hayatı 

euİatmak için Belediyemi
ı lzmirde balık istihsali
' çoialtmak için çalışmak· 
ve bir rapor hazırlamak

br. Bu rapor Dahiliye ve 
isad Vekaletlerine sunul
k üzere · vilayet makamına 
lderilmiştir. lzmir körfezi
' vaziyeti dikkat nazarına 

aıaarak önce öalıktan baş· 
mııtır. Sonra sıra etlere, 
nete, yağ ve · peynirlere 
ecek ve halkımızın ucuz 
riameai temin edilecektir. 

( ftalkm Sut, 

Japon askerleri kaçıyor 
Çinliler tekrar hücuma başladılar 

Şangbay 3 (Radyo) - Japon avcı taburundan birisi bütün· techizatile Çinlilere teslim 
olmuş ve diğer bir taburda isyan ederek dağılmışlardır.f 
Şangbay 3 (Radyo) - Çinlıler elli fırka He Jdponlara yeniden tekrar hücuma başlamış· 

lardır. Japonlar müstahkem olmıyan kasaba ve şehirlere zehirli gaz atmaktadırlar 

Orta A vrupada Harp Çıkarsa ••• 
Varşova, 3 (Radyo) - Romanya erkanı harbiyei umumiye reisi gazetelere beyanatında 

Orta Avrupada bir hadise çıktığı takdirde yabancı hiç bir devletin Rumen topraklarından 
geçmesine müsaade etmiyeceğiz demiştir. 

Atatürk bir gezinti yaptılar 
lstanbul 3 (Hususi) - Şef Atatürk bugün yeni Cümhurriyaseti yatı iie Marmarada ve 

Adalar etrafında bir gezinti yapmışlar ve ~ece yar1sına doğru Dolmabahçeye avdet bu
yurmuşlardır. 

Tamşuvar Takımı Beşiktaşı Yendi 
Istanbul, - Dün Tamşuvar Ruınen takımı ile Beşiktaş takımı karşılaştılar. Tamşuvar 

güzel bir oyun oynadı. Beşiktaş en iyi oyuncularmdan mahrumdu. Neticede Rumen takımı 
1-0 Beşiktaşa galip geldi. 

Zelzeleler devam ediyor 
Dengi köyünde 15 ev yıkıldı 

Ankara 3 (Hususi) - Memleketin muhtelif yerlerinde 24 saat z ufında lzmirde 3, Kır· 
ıehirde 5, Çanğmda 7, zelzele kaydedilmiştir. Yalnız Çanğmnın Dengi köyünde 15 ev 
yıkılmıştır. 

Bonne sefirimizle görüştü 
Istanbul 3 (Hususi) - B. Bonne bugün tekrar sefirimizi kabul ederek ve kendisiyle 

birJikte nazikleşmek teblikesirıi arzcden vaziyeti, bu vaziyetin Türk matbuat ve mahafilio-
de tevlit etmiş olduğu aksülameller sebebiyle ariz ve imik tetkik edecektir. 

Petrol Kralının Oilunu Kaçırdılar 
Princetun 4 (A.A) - Petrol kralı Ceymis Kas'ın bet yaşındaki oğlu Skigikası baydud

lar tarafından dağa kaldırılmıştır. Çocuğu 50 tayyara 60 gemi ve binlerce müsellab asker 
tarafından aranmaktadır. 

• 
Sovyet filosu Istanbula gelecek 

Budapeşte 3 (Radyo) - Sovyet filosunun bu sene içinde lstanbula, Barselona, Valan
sıyaya ziyaretler yapacağını yazmakdır. 

Dört devletin iştirakile bir konferans 
Londra (Radyo) - logilterenin tekhfile yakında Londradd lagiltere, Fransa, Almanya 

ve ltalyanın iştirikile bir kenfcranı aktedilerek, cihan sulhunun korunması için tedbirler 
aranacağı ve bu meyanda dörtler misakı için de bir zemin hazırlanacağı söyleniyor. 

WAKİNEYE VERİLİRLEN: 

Hak ve hakikat ilerliyor 
lstanbul (Husuıi) - Türkiyeden aldığı bir mektubu neşreden fransızca (Tan) gazetesin-: 

de deniyor ki: 
"Türkiye Cumhuriyetinin zahiri sükunetine aldanmamak lazımdır. Balkan antanh adı 

altında toplanan 60 milyonluk Türkiye, Yuğoslavya, Romanya ve Yunanistan birleşik kuv
vetleri ihmal edilecek bir kuvvet değildir. 11 

Halkın Sesi - Bu sözlerin bir Fransız gazetesinde okunma "ihkakı hak,, kın en parlak 
bir tecellisi değil midir ? 

Nihayet tıkaıımış kulaklarını açtılar 
lstanbul (Hususi) - Türkiye ile lngiltere arasındaki dostluk ve iş birliği anlaşmaların· 

dan gıpte ile bahseden Paris gazeteleri "sükiiaet ve itidali ile nam kazanmış Türk mat
buatının meş'um Iskenderun meselesinden dolayı Fransaya gayet şiddetli bir lisanla hücu
ma kalkışması teessürlerle karşılanacak hadiselerdendir, bununla beraber Fransanın bu 
işte bazı ihmalkarlıkları da inkar edilemez,, mealinde neşriyata başlamışlardır. 

Halkın Sesi - Hele şükür, kulaklarını pamukla tıkayan bu gazeteler pamukları atarak 
Tüı kiye den yükselen sesleri işitmeğe baılamışlardır. 

Bir Fransız Gazetesi de Ne Yazıyor ? 
lstanbul, (Husnsi) - Bir Fransız gazeteside yazılıp çizileolerden biç biri haberi yokmuş 

gibi davranarakn Atatürkün Büyüklüğü ve DcbaSI hakkında çok senakir bir makale 
yazmaktad1r. 

4 HAZiRAN 

Alman Bayrağını Müsadere 
fEttiler ••• 

Berlin, 3 (A.A) - Prağ· 
daki Alman lsefiri Egerde 
Alman tebaasına ait bir 
ikimetgiha çekilmiş olan 
bir Alman bayrağının cebir 
ve şiddet. istimali sureti ile 
kaldırılmış olmasını ve Al
man tebaasından birinin du· 
çar olmuş olduğu fena mu· 
ameleleri en şidyetli bir su
rette protesto etmiştir. 

Berfin, 3 (A.A) - Alman
yanın Prağ sefiri Doktor 
Aysenlohr Çekoslovak as
kerleri tarafından Drullera
dorf da bir Alman bayrağını 
müsadere etmelerini ve Al
manyanın Çekoılovakyayı 
mesul tutmakta oldufa di
ier bir takım hldiıeleri Çek 
hükumeti nezdinde protesto 
etmek için talimat almııtır. 

Son Telgrafların Hulasası: 
~~~~~~~~~~· .. ··~~~~~~~~~~ 
Yunan donanması Haziran ayı içinde Maltayı ziyaret ede-

cektir. 
§ Yeni çıkacak af kanununa matbuat suçlularından mev· 

kuf olanlarada teşmili istenecektir. 
§ Rusya Japonyanın verdiği notaya dün cevap vermiıtir. 
§ Başvekilimiz Celil Bayar Ankaraya dönmüıtnr . 

oooooooooooooooocoooocoooooooooooooooooooocoooooaooao• 

Kuduz 
Misafirhanesi 

Hususi idare tarafından 

Atapfırını caddesindeki ha· 
rap mescidin yerinde yeni 
yaptırılan Kuduz misafirha
nesi 40 yataklı olarak ikmal 
edılmi ş ! İr. Mi •afırhanede bu
lunacak kuduz musablarının 
iaşeleri Kızılay kurumu ta
rafnıdan temin olunmak· 
tadır. 

~·- • 
Y a21ı Elbise ile 
Umunıi Vesaite Bi i

temez 
Bazı kimselerin Üzerleri 

yağlı ve boyalı olarak otobüs 
ve tramvaya binerek otur· 
dukları yerleri ve yanında
kilerini kirlettikleri şiklyet 
ediliyor böyle kimseler [umu· 
mi vesaite kabul edilmemeli
dirler. Ve edenlerden ceza 
alınmalıdır. 

Belediyemizin nazarı dik· 
katini celbederiz. 

••••••••.illlllll••••• ... 

İnv.iliz Elçisi 
Gidiyor 

lstanbul (Hususi) - lngil· 
terenin Türkiye büyük elçiei 
bugün Londraya gidiyor. 

İşten El 
Çektirildi 
lstanbul 3 (Hususi) - An

takyadan bildiriliyor: Millet
ler cemiyetinin Hatıydaki 
heyetiniu ienel sekreteri bay 
Ankerin vazifesine nihayet 
verilmiştir. Bay Anker, Bey· 
rut yolu ile Cenevreye dö· 
necektir. 

Türk hava 
Kuvvetleri 

Elefteron Vimadan: 
Londradaa bildiriliyor: An· 

kara Millet Meclisi munzam 
müdafaa tahsiaatı olarak 
21.000.000lira kabul etmiıtir. 

Bu para ile hava kuYYet• 
leri ve sahil müdafaa terti-
batı takviye edilecektir. 

Avizeler yasakı~ . ._ 
Resmi dairelerde elektrik . Azımet Dolayı 

ten.vir•bn•n temdidine da!r ı sile Acele Mü· 
liyıba ruznameye alındı. La· ., 

yihaya göre. Vekil ve m~s- yede İle Satış 
teşar sdalarıyle kabul ve ıç· 1 Ö - - d k' p ü Ü 
tima salonlarından ve müs- 1 . num~z e 1 ~za~ g n 
t k'l d · 1 • • t d yanı Hazıranın beşıocı glln& 
a .1 8~.re er~n rıyase ~ ~- ' sabahleyin saat on buçukta 
larıle mustakıl umum mudur 1 Kerşıyakada Muradiye cad. 
ve lıumandıkları odalarından desind~ 74 numarada Sllmer
ve vilayet makam oda!ariyJe tf bank Direktörü B. Abmede 
içtima salonlarından gayri ait lüks mobilyeler bilmilza· 
devlet dairelerindeki elek 
trik tenviratı 6 8 metremu
rabbaı zemin sathına 100 
volt hesabile direk veya di· 
foznrlu lambalarla yapıla-
caktır. 

Bu dairelerde ziya kudre· 
tinin ziyama sebep olan avi
zeler kullanılamıyacaktır. 

--w-•+---
Kazanç 
Vergisi 
lstanbuJ (Hususi) - Ka 

zanç vergisi kanununda ye· 
niden tadilat yapılmıştır. 

yede satılacaktır. 
Lüks bvfe ve servant Ame 

rikan kanapeler koltuklarile, 
çini soba, döıt köşe yemek 
masası, 6 sandalya, bilyük 
Isparta ve Uşak halıları, ha· 
sır takımı 11 parçalık, Vye
na paranani, Vyena ıemıi· 
yelik, gramofon Edison plik· 
larile dokuz parçalık koltuk 
takımlan,~orta masası, per· 
deler, lüks sarı 3 pedal piya• 
no, etejar, etKolombia gra· 
mofonu, 2 kişilik nikel dört 
köşe karyola somyasiJe, 2 
komodin, livaman tuvalet, 

Halkın Sesi hakkın sesidir 
~~~~~~~~~~~~••••••OO••••••~~~~~~~~~~~-

e Gayri safi iradlar üzerinde 
Surıye gazete- vergilere tabi olan cedvelleri 

lükı tuvalet, koltuk, tifon· 
yerah, aynalı dolap, kısa 
mavi karyola ma ıomya, 

şezlong, termosifon ma ban· 
yo, peşkirlik, beyaz kııa 
karyola, küçük yazıhane, ıa· 
Jıncakhk, storlar. sigara ma• 
salan ve sair birçok lü'rı 
mobilyalar bilmüzayede sa• 
tılacaktır. 

- Baştarafı 1 incide -
istifi gibi altı ve daha ziyade yolcunun nasıl yerleşdiğini 
bizim g~bi başından geçenler bilir. Umumi hayata ait nakil 
vasıtalarında üç beş vatandaşın kazancından evvel halkın 
istirahah düşünülmek mecburiyetindedir. 

Muhterem Belediye reisimiz Bay Behçet Uz'un bu doğru 
olmıyan işe el atmasını sayğılarımızla rica ederiz. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

tekrar toplamışlardır. 

leri çıkmıyor / -·~ 
ıstaabul (Hususi)_ Suri- Askerler hudu- 1 

yedeki g·azetelere hükumet da gönderildi 
1 tarafından sansör konulmuş- Budapeşte 4 (Radyo) _ . 

tur. Gazeteciler bu kararı Çekoslovakva ~ilah altında 
protesto maksadile çıkarma- bulundurduğu 400 bin askeri 
mışlardır. hudutlara ıevketmiştir. -

Emniyet Miizayede 
Salonu Mildüriyeti 
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