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Fransız :gazetelerıne göre ce ub hudu l •• 
ına mu-

lemadiyen asker sevk ·yatınd ulunuyormuşuz 
KISA VE AÇIK 

Fransa bizimle anlaşmak 
is iyormuş ! 

Bizimle anlaşmak, dost olmak, siyasi bir pakt ve ask~ri 
bir ittifak yapmak istiyen Fransa bu arzusunu ortaya atma
daq öııce yeni Türkiyenin ne demek olduğunu, Atatürk 
Türklerinin dostluğunu kaunmak için nasıl davranmak la
zım geldı ğini öğrenmek istemesi de lazımdır. 

Bunu öğrenmesi şarttır, diyoruz., çüokü Fransımıo Türk
lerle, Ankara hükumeti ile dost olmak içiı1 nasıl vasıfları 
haiz olmak lazım geleceğini henüz bilmiyor. 

Fraosaya şunu ~tırlatalım ki: Paris Ankara ile beraber 
}'Ürümek istiyorsa, 

1 - Evvela Loadradan biraz ders alması, 
2 - Türklerin milli mudafaa, yurdlarmın emniyeti, istik · 

lillerinin bütünlüğü meselesinde biç şaka kaldırmadıklarını 
bılmesi, 

3 - Ankaranın iki yüzlü ve dönek dostlardan ziyade 
samimi ve açık davranan düşınanları daha ziyade takdir 
ettiğini anlamHı icap eder. 

Hele bir kere sözünde durmıyanlano tekrar sözlerine 
İnanmak için Türklerin pek çok düşünmeğe mecbur kala· 
caklanoı da hdardan çıkarmamak ve ona göre karşımıza 
füphe ve tereddüdü kaldıracak sözü özü bir iosaolano geç
mesi lizım gelecektir ... 

SIRRI SANLI 

• 
Emanete ihanet Olmaz 

Utan, ey zalim kuvvet, yaptıklarından utan! 
Başkasına hediye edemezsin, o vatan 
Benim aziz yurdumun köşesidir böyle bil. 
Çıkar ouu aklından, çıkar ebediyen sil .. 

Hak ile doğruluktur hep ağzanızda gezen 
Fırsatını bulunca sensin masumu ezen. 
Sensin beşeriyete " Medeniyet ! ,, haykıran 
Sensin dünya ıulbunun bağlarını da kıran. 

İstanbul, 6 (Hususi) - ı 
Fransız gazeteleri, Cenup 
hududumuza asker göndu· 

diğimi . i, bir kolordumuzun 
da hududda ileri emnne 
muntazır bulunduğunu yaz• 
maktadırlar. 

İstanbul, 6 (Hususi) -
Paris büyük elçimiz Bay Su· 
ad Dava%, E:ranoca Hı:nt('İy~ 

nazm Jorj Boneyi ziyaret et· 
mi, ve Fransızların notamıza 
vereikleri cevaba mukabil 
cevabımızı vermiştir. 

Elçimiz, ültimatom mahi · 
yetinde olan bu notaya en 

cev 

kısa zamanda ce ap veril· \ 
meıini istemiştir. 

lsl nbuJ, 6 (Hu!lusi) -
Fransızlarla mevzuu bahso· 
lan anlaşmaya göre, Hatayda 
yeni idare kurulduktan son-

ra Hatay meclisine 22 si 
Türk ve 18 i diğer cemaat
lerden olm ... k üzre 40 mebus 
s .. t cektir. 

İstanbul, ' b \Hususı) -
Başvekil B. Celal Bayar, ya· 
rın şehrimize gelecektir. 

Büyük Şef, Hatay mesele
si etrafında Başvekilimize yc-ı 
oi drektifler verecektir. 

kısa bi nda 
ik 

sa bizım e anlaşmak 
istiyormuş 

Paris 6 (Radyo)- Fransa 
Hariciye nazırı Jorj Bode, 
bugün Türkiyenin bura sefiri 
B. Suad Davazı kabul etmiş 
ve uzun müddet konuşmuş

tur. 
J- · J " !ı-: _ ..... 1 .. ı.. ... 

arasında siyasi ve askeri bir 
uzlaşma y•pılması lüzuqıunu 
B. Suad Davaza beyae ey-
lemiştir. 

~~~--~~~~--~----.... ••OO•• .. ••------------------- Hatay heyeti 
Adana da 

Attın işte yüzünü saklayan nikabını 
Anladık kanununu, anladın kitabını. 

Aokara, 7 ( Hususi ) -
Anladık yüzümüze gülen dost değil, düşman 
Anladı'c karşımızda duran menhus bir yılan .. -----------••OO•• Halaydan gelen heyet dün 

İsyanın seb bi İtalyan ve Alma zabitlerinin hariciye müsteşarını ıiyaret Sanı yalnız biz değil, herkes ediyor lanet 
Diyorlar ki : " Olamaz emanete ihanet ! ,, 
Verilen sözün namu• olduğunu unutma . 
Hataya zülum yapma, bizleride avutma .. 

etmiş ve akşam trenile Ada-

g österdikle i isti bdad imiş !.. naya hareket etmişlerdir. 

t yın is a i ğrunda, ISMAİL ÖZLER 

Halkevinin Pazar günkü spor 
şenl:ğinde söylenen söylev 

,. 

B. ÖZ~EY 
Dün stadyumda Halkevi

nin tertip ettiği ıpor günü 

çok neş'eli geçmiştir. Önce 

bandonun tefakatile geçid 
resmi yapılmış ve istiklal 
marşile törtne başlanmıştır. 

Tö ende spor üzcriode 
çok heyecanlı bir söylev 
veren ve çok alkışlanan de · 
ğerli sporcu M. Özbey'in bu 
kıymetli söylevioi olduğu 

gibi neşrediyoruz : 

Sayın yurddaşlarım Hal· 
kevi namına boş geldiniz 
derim : 

Şimdi lzmirio yetiştirdiği 

gençleri, lzmirli çocuklaı ı 

kendi yavrularınızın yarışla

rını seyredeceksiniz. Bu ya· 
pılan şeyler : Bize dışa ıdan 

1 
gelme yeni gösteriler değil; 

Sonu 2 incide 

I~TER GÜL iSTER AGLA 

Paris (Radyo) - Franko 
ordusunun içinde Çlkan isyan 

ispanyanın iç ve dışında pek 

büyük dedikoduları mucip 
olmuştur. isyanı bastırmak 

Heyecan Davası 
Bir Amerikalı muhakemeye baş vurur, karısı ile ayrılmak istediğini ileri sürer. Reis 

aynlmak istemene sebep nedir? deyince Vilyam adındaki davacı şu cevabı verir : 

- Biz yirmi yıldır evliyiz, [karımla aramızda hiç bir dırıltı çıkmamıştır. ikimizde bir· 
birimizi severiz. Yalınız bir senedir heyecanım eski kuvvet ve şevkini kaybetti. Sevgimiz· 

- -~-·~--~~--

yara a ve ö enler için •.• 
-HatayJan g,len mektup-

la rdcı n çikarıln1ıştır-:- . 
Müstemlekeci ruhu ile Hı:ıtaydaki kardeşlerimizi ez· 

meğc çalışan Fransızların; Hatayda yaptıkları zulü~ ve 
maskaralıkları anlatan bir çok mektuplar aldık. lshklAI 
uğrunda her fedakarlığı göze alan Türk Hatayın ülkü 
içia gösterdiği yüksek k&hraman!ıkları da anlatan bu 
mektupları ıara!ıile birleştirerek yukarıdaki başlıkla bir 
eser vücude getirdik. Fraosız zülmunu ve Hatayhlann 
mukavemetini canlandıracak olan bu çok heyecanlı 
e!eri tavsiyeye lüzüm görır.iyoruz. Yarından itibaren 

1 (Halkın Sesi) sütüalarında okuyacaksınız. ~ 

,.. HALKI SESi HAKKIN SESiDiR 
J 

ıçın alınan şiddetli tedbirler 
Frankocular arasında da ye
ni bir kin ve düşmanlık uçu
rumu açacaktır. Bu isyana 
sebep olarak ltalyan ve Al· 
maa zabitlerinin gösterd.ikleri 
azamet ve istiptat gösteril· 
mektedir. Bu isyanı idare 
eden g~neral şu sözleri söy· 
)emiştir: 

"ispanyayı kurtarmak için 
Madrit üzerine değil, Burgos 1 
üzerine yürümek lazımdır. 

ltalyan ve Almanların kölesi 
olmaktansa cümhuriyetçi f s-

--------- ••t• 
Bir Temenni 

Karşıyakadan aldığımız bir mektupta şun.lar yazılıyor : 
"Evvelki gece sahil gazinosunda geç vakıte kadar kalan 

bir bayan ve bazı zatlar vapuru kaçırdıkları için otobO~le 
lzmire dönmek isterler, otobüscülere balvururlar, lımıre 
kadar ücreti ne ise temin ederler, şoför ve biletçiler 
·istirahat saatleridir· gitmek istemezler, bu yüzden epeyce 
gürültü olur. Yalnız nakil vasıt~lari bu gi~i ~şle.rd~ bira~ 
uyar görünmelidirler. Madem kı ücret temıo edılmıştır, aynı 
zamanda da ihtiyaç ha!ıl olmuştur müşterilerini kırmama• 
ları lazımdır. Halkımızın muhtaç olduğu bir zamanda iıtiğ· 
na göstermek doğru değildir sanırız. Otobüs şirketinin dik
kat nazarını celbetmek üzere bu dileğimizin yazılmasını 
rica ederiz. ,, 

HALKIN SESi HAKKI~ SESiDiR 
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~İYASET VE ADALETi iLEI Doktorun Nasıhatlerı Halkevimizin ıoUNY!DA 

: Türk Dünyasının En Yüce Hakan.:_ = Göz Pazar günkü tertib ettiği spor 
~ ~ ~~ı Nezleleri şenlij!'inde söylene~. söylev _Bir Gün.de 2s Kişiyi 
1 Ay AT v E KAH R 1MANL1KLAR1 a Güneşin o kadar faydala- - Baştarafı 1 incide - ı tarafta kafı derecede. sta~- Oldü ren Aşık Canavar 

NELER 
OLUYOR? 

r Z rı meyanında bazı zararlı bilakis ulusumuzdan doğma; ları? olması gere~tır. ~ır Kara sevdaya uğrıyan 28 
;, ırilıi Telrilıa Yazan: H. Türkekul'jl cepheleri vardır. Bilhassa bizden dışarıya çı~madır. şebıre stadların gırmesı 0 yaşlarında bir Japon delikan-
t il.IBm. - 41 - 41BBBtl Göz üzerine ıiddetli ziyanın Medeniyeti dünyaya yayan; şe~re, hayat, sıhhat. ve neş- hsının, lgözlerini kan büıü· 
ı f f b ı•kJ b tesirleri oldukça mühimdir. tarihyapan Türkler ! Sporuda enın beraber gelmesı; kumar, müş eline geçirdiği bir ıilihla • •r tara ta 5e er er 1 er 8Ş• Tabakai şebekiye üzerinde yapmışlar; dünya milletlerine; içki ve fenahkların ortadan 28 ~damı öldürmüş, üç ka· 

11 d R ) f ı• t t• ve gözün diğer tabakaları teknigini, çeşidlerini dağıt- kalkması demektir.' Bugünkü dını da yaralamıştır. 
l J. 8C8 &r 88 ıye e S,?eÇ 1 üzerine menfi ve muzir te- mışlardır. gençliğin kabesı stadyom Katil itfaiye neferleri, po· 
rduları inhilal etti, Sevük Çaypa idaresi altında bulu· sirler yapmaktadır. Bütün dünyaya Orta As- olmalıdır. lis ve gönüllülerden mürek· 

d Bu sebeple şiddetli ziya- T ki b' · 1 k ı · n han bu harpte ancak nan racalara elçiler gön er- yadan yayılan ür er; ını- Sper ile mem e et g·eııç erı kep bir takip heyetinin bü· 
k k ya karşı gözlerin muhafaza- k 

ıt yedi şehit ve ikiyüz di ve el birliğile büyü uv· ciliği; nişancılığı, okçuluğu birbiı ini görere vatanını tün gayretine rağmen kaç-
ı · t' Ş h b- -k vetler tedarik ederek Türk· sı için ıözlük takmak mec· ·ı t b' ' tanır, memleketini sever. ff k 1 k d ~ ı vermıı ı. e re uyu buriyeti vardır. Yapılan tet· ı e acuna spor er ıyesı ver- mı ya mu va 4 0 ara ag · 
alayla girildi. Bir h~ta leri mukaddes toprakların- kiklerde anlaşılmıştır ki göz !Dişler, at meydanları, ok Sporla sağlam, dayanıkla be- lara çekilmiştir. 

1 le etraf kaHbılar ve köy·. dan çıkarmıya davet etti. Her üzerine en :muaatık gelen meydanları kurmuşlardır. cerikli insanlar yetişir. S Po takalları Na-
. 1 d A . t ft f b l'kl b 1 T'" kt · 1 ·ı · · usuz r ıtıli o un u. sayış ye· ara a se er er ı er aşa· renk sarı renktir. Hatta bir ur en gayrı o an mı - Aziz hemşerilerim ıyı ye· ] ? 

1 getirildi. dı. Bütün rakalar faaliyete çok müellifler kitapların, Jetler spora, idmana; çok tiştirilmiş spor öğretmeni ol- sıl Suland1rma 1 
ndan sonra ileri hareki- geçti. Ordular hazırlandı, u· defterlerin tamamen sarı ıonra başlamışludır .. Avru· mayan Antrenörü bulunmıyan Susuz portakalları nasıl 
evam edildi, Arapların mumi harekete karar veril- kiğıd üzerine basılmasını pada spor : Olimpiyadlarla stadlarda, birer lüzumsuz sulandırmah ? Bu indi bir 

1 yedi ayda zaptettikleri di. Bu babeıi duyan Sevuk tavsiye ederler. Sarı rengin göze çarpar : Milattan 4 asır yapı halinde kalırlar. iddia değil, portakala çok 
c aklar Sevuk Hanın or· Tekin Han bütün kumandan· göz üzerinde çok mes'ud te- evvel başhyan 8 asır sonra Arkadaşlar: düşkün olan bir adamın keı· 
f ı tarafmdan on günde danlariyle bir kurultay yaptı sirleri vardır. Sıcakların ve sönen olimpiyadlar 12 asır Yüce Atamız Atatürk spo· fidir. 
C b edilmişti. Her k6ıede orada uzun uzadıya görüşül- güneşin kuvvetli olmağa baş• devam etmi0 tir. Bundan ra gereken önemi vermiş bu· Yaz mevsimi gelip te, şöy· 

bayrak dalgalanıyordu. dü, mihrace Çaypanın faali · ladığı bugünlerde deniz ve sonra müteakip papaz zihni· nun devlet eline alınarak le ağız tadile sulu portakal 
h k · h" t" l t ld B h d S t k güne• banyoları yapanlara t' A d d" ·1 · b t 1 p I ıuz ve mu a emesız ıç ye ı an a ı ı. ' a a ır a ı bu ,;nkten gözlük tavsiye ye ı vrupa a sporun m - proğramlaştırılmasına emir yiyemıyen u za , nuı ya • 

Hintli öldürülmemiş ve adında bir kumandan şu söz· mesine imkan bırakmamıştır. buyurmuşlardır. 933 yılında sam da bu kuru portakal· 
seye hakıızhk yapılma· leri söyledi : ederiz. ,. Oıta zamanlarda ise hare- Ankarada, Fraosada bile eşi lardan istifade etsem diye 

1 
:ı. Hintlilerin bayağı beş - Mihracenin çokluk as· s·· s fA ket, spor yasak, dua miskin· olmayan yüksek beden ter- düşünürken a.klına dahiyane 

; ~ün içinde Türklerle asır- keri bizim gözümüzü yıldıra- utten Un 1 lik, oturaklık sevapdı. Oza- biyesi spor okulunu kurmuş· bir çare gelmiş, gemen bi-
•n beri dosı imişler gi· maı, ille bu bölgenin fille· Yu•• D manlar Fransa da bile deniz- lar daimi yerli antıreoör ku. çağa sarılarak, kabuğu, ta-
tnlar hakkında saygı ve rıne kılınç çalmak bir az zor de yüzen bir adamı; büyük rumlerı açmışlardır. zeliğini muhafaza eden por· 
Ji duymağa baıladılar. oluyor. ltalyan kimyagerleri sütten günahkar suçile idama çarp· Yurdun her küşesinde takalı koparıldığı taraftan 
ldaletlerini görerek can· Bir başka kumandan ce- sun'i yün imaline muvaffak tılar. Avrpada: Spordan, gençlik stadlarının yapılma· kesmiş, bir kağıda sarmış 
raptıkald ettiler. O za- vap verpi: olmuşlardır. Süt evvela Ka· idmandan küçük bir kımılda· sını emir buyurmuşlardır. ve iki gün o halde bırakmış. 

:ılarda şöhreti olan ve As- H' dl'I · f 'll · kazein denilen medde haline nıı bile yokken Türkler: bi- iki gün sonra eline ialdığı 
- ın ı erın ı erı varsa Bu yüksek buyruğun ta-

la men etin kalelerden sa- b' d ·k ti getirilmekte ve ondan sonra niciliği, nişancılığı, okculuğu, portakalın gayet sulu bir hal ızim e gayet çevı a arı· hakkukuna halkevleride ıe-'n Hayber kalesi sakinle- b 'ki' k il yün yapılmaktadır. Esasen güreşi, deniz ve kara> spor· aldıgv 101 görmüş . Şimdi, bu 
mız ve ecerı ı o arımız ferber olmuşlardır. 

t Naaıl olsa gelen bu or- d B 1 l .. ·· -ı düğme vesaire yapmak için larını sosyetemizde asırlaş· zat külliyetli mıktarda porta-
var ır. öy eşey er goruşu • 1 Arkadaclar biz gençlikten ıun elinden kurtuluı yok· b 1 d kullanılan galelit de sert eı- mış itiyatlar bırakarak an'a· ... kal satın almaktadır. 

, meğe İ e eğmez. b k b' beklenen şey çahcımak, di· " Diye ileri gelenler top· tirilmiş kazeniden aş a ır neleştirmişti. ... 
k 1 Sevuk Tekin Han ayağa d ld. D 1 ·b· k 1 siplinli, metodlu, muntazam, '1ılar ve kalelerin apı a• kalktı, her kes sustu. Hakan şey eği ır. ünyayı se gı ı ~p ıyan 

1 
._ 

1 ıçarak Sevuk Tekin Ha· Mu·· rekkeplı· f Türklerin kudretinde ki kuv- ça ışmali ... 
alavet ettiler. Bu haber- tebessilm ediyordu, Sonra e· 1 vıetiod•ı,.; cnlıu•• L.i.i.,:d.. a.,ta. -aı.tt ... ri.n aurlsarra 

lini bavava kaldırdı. bu ön@m J • K• b "I ld .. d J t v f''- " b d b i. ~ .. _._,_ T-•-=- ---·- - --! 1 diyeceği olduğuna işaretti, Ka em 1 ım ag ı o ugu spor u: ça iŞ ıgı ı~ır ve e en sa a· 
'Hayberliler hakkında pek h k ld S Yabancı uluslardan: bunu aındaki her ıeyi muntazam 
': lütuflar . gösterdi, bi.-bir epsi dikkat esi iler e- lcad Ettı• 

T vuk Tekin: ilk defa sezen mille: Alman- metodlu çalışmamızla beman 
•ıerine el ıürmectikten baş- 1 18 · · · · d k" "' 

- Arkadaşlar, dedi. Ba- Mürekkepli kalemin bir ya o muş; ıocı asrın son- geçıvermemız e ı yegane se-
1 ba iıe karar verenleri nı' dı'nleyı'n. .k . d 

1 
d .. larma doğru: taklide başla· bep Türkün dünyada kabili-

b. b ld d b Amerı an ıca ı o ma ıgını 1ır ırer u ur u ve ep· mışlardı. içlerinden çıkan yetli tek bir millet olduğunu 
L b ı "h ı b b · (Arkası var) Fransızlar iddia ediyorlar. -ı o ı 11n ar ve a ıış- spor elemanları: Bazdu, Sal- gösterir. 
i dağıth. Ondan sonra - On dördüncü Lui zamanın- G d . 

K k b da Bior adlı bir Fransız maz, o sımots, Yan gibi işte suvarilerimiz dünyanın 

~:acap üzerine yürüdü. He· arcıya 8 80 adamlar: beden terbiyesine, en seçkin milletlerini yene· 
d d ·d· h' 91 içinde mürekkeb bulunan 

or usu zen e ı ı, ıç spora bir istikamet vermiş- rek güzel bir şeref ve şan· 
1 k 1 Osu Ve Sahi• J vıdah bir nevi kız tüyünden 

-4>• anmamış ve arşı arın· y lerdir. Spor diger mille~lerde la dönmekte olan kahraman 
d b .. ük b' k ır. kalem icad etmiş ve o za· 

.. a uy ır uvvet gur· • de geçerek bugünkü muaz- binicilerimiz. Bu ne bir tali 
d"kl . d p b gazınosu man bu kalem pekala işe ı erın en ve enca a zam şeklini almıştır. ve nede bir tesadüftür. Bu 
lar adeta zevkli bir ıey~ Banyolarımıza teşrif ede- yaramış. Arkadaşlar bilirsiniz ki: bıkmadan usanmadan me· 
'ıat gibi ilerlediklerinden cek zevatın memnun olması Kuyumcular spor denince yalnız futbol todlu, disiplinli. muntazam ça 
;\anun manevi kuvveti de için her türlü sıhhi konfor, Altın Alıp satacaklar akla gelmemelidir. Binicilik, hşmanın sonuncudur. 
' yhksekti. Onlar diyor· duş plaj ve saire banyoda cirid, kapak, nişancılık, ok- Güreşçilerimiz: dünyayı tit· t.ı k" "8 d b"" 1 h Altın alımı ve satımı bak· 111 ı: aıımız a oy e a- bira için müsade alınmıştır, culuk, havacılık, dağcılı,k de- retmegv e çalışan, Amerikan 

k d- 'l kında hazırlanan kararname-i var en unya 1 e çarpış- sahil gazinosuna lstanbuldan nizcilk, spor oyunları, atle- bogv asının sırtını şu alanda 

' 
b Pll·nı· it d 'z H' k ye göre kuyumcularda altın · b 1 h e a e erı · ıç celbettiğimiz hanende Arta i tızm un ar ep birer ıpor yere serdi. Heman ve her 1 1.u0 vet b"zı"m kolu · alıp satabileceklerdir. 1 d S 

.,, • " 
1 muzu kemançe Parasko, kanun grup arı ır. por bunlardır. yerde Avrupa birincilerini 

·:: ....... o .. o .. ı··ır··o· .. e···· .. ··ıı. ,,ıemez . ., Talat, monoloğ Mazlum ve Nasıl ki: muzik, tiyatro, yenerek dünya şampiyoıtu 
1 Sahneye mihrace saire gazinomuzdadır meş- makine, sao'at ilim bugünkü oian güreşçilerimiz, bu de· 
,1 Çıypa çıkıyor. rubat son derece ucuzdur • S ı•h S d ı 1 modren cemiyetin kıymetleri liller sporun öz beöz sahibi 
,,6rklerin istilasını, önleri· kahve (10) kuruştur cumnr· i a 1 ona ı ı ise sporda böyle önemli bir olduğumuzu açığa koymu-
11 relen bütün şehir, kasa- tesi pazar (15) kuruştur ga- t Cild, Saç ve zührevi basta· : kıymetidir. Bir insan küçük- yormu? spor bizim malımız-

Bir Mermi 
Saatte 14 bin kilometre 

mesafe katedebilir 
Alman ilimlerinden Obert 

laborataHında yaptığı tecrii
beler neticesinde bir mermi
ye saatte 14000 kilometrelik 
iptidai bir hız vermiye mu
vaffak olmuştu. 

Manisa oteli 

İzmirimizin en 11hhi kon· 
förüoü haiz olan Manisa 
oteli sahibi B. salih müşte· 
ril~rini memnun etmek için 
büyük fedakarlıklar yapmış 
otele yazlık du~ ve otel bah
çesini de yeıil ağaç ve çi
çekler le 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 ıi· 
neması karşısı 70 numara 
Manisa oteli sahibi Salih. ı ve köyleri zaptederek az zinomuza ve banyomuza teş· ı lıklar mütehassısı ı ken mektepte; büyüdükçe dır. Yalınız duruluncaya ka-

1nanda birç'lk yerleri al· rif edeceklerin memnun ka· ı ikinci Beyler sokak No. 81 ı sosyetede bir varlık vatan· dar bu bulantıyı geçirmek viliu; ge~ç-le-;e · e~~net -etti. 

1, bulunan Sevuk Tekin lacaklarını vadederiz. ı Her gün~ öğleden sonra ı 
1 
müdafaasında bir askerdir. zorunda yenir. Onun koruyucusu olan biz-

,nın il~ri hareketlerini ha· Karııyaka iskele dibi ı Telefon: 3315 : Spor insan ycpar; anormal Ülkümüz her Türk genciuin ler bu şerefli ödevi kendi· 
1 H d. b h"I · d · .......... •••• ............ d v ·ı tf k t b" d .. ·· · · h apaca af a an in ıstanın en ü- sa ı gazıoosu ve enız egı . a a ız uşuocesız sporcusunnn amacı arsuulu- mizı arcanırcasına Y • 

,,.. mibracelerinden ( Mih- banyosu direktörlüğü Müjde karektersiz, cüsseli sporcu; sal kıymet ve değeri olma· ğız. Yaşasın Türk milleti ve 
c:e imparator demektir. ) (15-1) vücudsuz kafah adam, mu- lıdır. Büyük atamız Atatürk onun Atası ... 

ı~*********:**:lc~:A::A:*:A:*:A:*:A:~ Ege sahne Tiyatrosn kavemetsiz vücudlu insan a***:i:**~*******~:~~********li 
!il Elha· mra Telefon = gü~~::~::~ay H~~~::~n~;~~ ::1·k:7.~'ı:;İi ~!:.~a!:::y:~::.d = TA y YARE sineması TE\~~?N ~ 

2573 M resindeki Ege tiyatrosu önü- Ülkümüz budur. tC )t 
;ı u. M BU G ON iki müstesna film birden )t 

n müzdeki cumartesi gününden Spor bir gaye değil kuv- n )t : ldareıinee Milli Kütüpane Sinemaoı = itibaren açıktır. Sahne he· vetlenmek için bir vasıtadır. = Beyaz Melek )1. 
B ·· ~ yetine lstanbuldan 4 yeni ar· Sayın büyüklerim, S f d t ·ı dı" \&. BUGUN Gayet nefis 2 film birden t( Simone Simon • James tevvat tara ın an emsı e • iT 

= Tehlikeli Aşk it tis~::k7our~::n:~:ı::ı:~':!~ birM•~;;at:rbi~:.i:.ü;;;:.::~ tct(tc leGn bl~szsi)vı•e içVtimeaiSal:kkfailmi . .~)lı 
n b b 1 d .. d- mıyan halk terbiyesi, muvaf · )t 'f'ran11ıca ıöılü: LORATTA YONG - DON AMECHE u. ayan ve ay ar an gor u- . 

1
• hk"' d ,,,,, f l 

t'; ğü rağbet ve teveccüh üze- fakiyetsız ığe ma um ur. ~Jan Murat • Vera Koren'in casusluk, aşk ve heyecan ı mı)t 
• Leylaklar Açarken tt rine yazlık ege tiyatrosu - Ülkü: temiz spor hayatının - +c 1\ vrıca: Paramunt jurnal ,. 
l n yeni bir hale getirmiştir ve halkımıza itimad haline so· .,, )1. 
j"ransızca sözlü: JEANETTE Makdonald - Nelıon Eddy )f halkın her türlü istiratı te· kulmasıdır. ~ Seanslar: 3,15-7,10 Beyaz me!e~ S-_9 d~ Gizli veıika ~ 
•anılar: 2,15 _ 6.::_9,30 Tehlikeli aşk 3,45-7,30 leylaklar~ min edilmiştir. Spor hayatının muazzam t( Cumartesi pazar 1 de Gazlı vesıka ıle başlar )t 
1 Fiatlar: Birinci 30 Balkon 40 Hususi 50 M Duhuliye balkon 20 birin· ve hakkında uyğun bir ıe- tC FıATLAR: 30 - 40 - 50 )t 
~~~~~ı~~~·:f~~~ ci 15 ikinci 10 ıuruıtur. kilde yükaelmeıi için her ·~~:W:~:f:~~~:W:~:W:~ı:W:~~~:W:~:W:~· 

~ ·-··~-···-
. . - -- - ----- , --- -.-..._ ..... . ~ -·. •, 



• 
imtihan cilvelerinden: 

Kübik tedris 
Bundan bir hafta kadar 

öcce, ahbabJnrdan birini zi
yarete gittim. lçeriki odada, 
evin çocuğiyle, arkadaşları 
f)yuo oynuyorlardı. 

Babaları seslendi : 

- Yahu nedir bu böyle?. 
imtihan sıralarında oyun o· 
lur mu? Çalışsanız a ... 

- Biz sınavların en gü· 
tünü atlattık, baba ... Bundan 
ıonrakiler kolay iş.. Hesap 
filan... Vız gelir, hrız gi· 
der •• 

- Ay! Bizim zamanımızda 
hesap en güçtü, çocuklar .. 
·dedim.- Şimdi bu size ko · 
ay mı geliyor? ... 

- Tabii.,. Ne güç bir 
ersim iz var... Öyle sorgu· 

ar sordular ki, az daha ça
ıyordum. 

- O da ne demek•? 
Babası izah etti : 

- Yeni argolardan... Sı
•ıfta "dönmek" demek ... 

Merakla sordum : 

- E?... Güç sual neydi 
bakalım? ... 
Oğlancağız : 

- Camın temizlenmesi ... 
tdedi.- "Kirli pençereleri 
lleyle silersiniz?,, diye sor
~ufar; "bezle" -dedim-" ben-
tinle 11 -dedim? . "Bunlar ala .. . 
Fakat daha kirli olursa? ... ,, 
~ilemedim ... Meğer tebeşirle 
lılmek lazımmış ... Neyse ge
;ece: kadar numara veıdi
er bereket! 

Ayni yaştaki arkadaşla
ından biri : 

- Benim sorgu da güçlü! 
ıye sijze karıştı. 

- Neydi bakalım? 
- Kayısı reçel 1 

- ' ..... 
- Tanelerinin diridiri kal· 

Dası için kreç lazımdı ' ... 
&ildim! 

Nüktedan büyük anne, 
töşeden: 

- Artık bize iş kalmadı! 
iye baıını saJladı. 
Ôçüncü erkek çocuk da 

nlattı. 

- Ya benimki! .. Ya be· 
iınki!.. "Yeni doğan çocu · 
fu kaç derece suda banyo 
~erıioiz? ... ,, Eyvah, biteme· 
~ ırn+ww--..np-

dim ... Öğretmenin yüzünden 
anladım ki, işler fena... Be
reket veısia, arkadan başka 
bir ıual yetişti : " Bir h af· 
talık çocuğa kaç saatte bir 
meme verilir? ... ,, Onu bil
dim, kurtuldum ... 

- irfanınızla yaşayımz ... 
Bu malumatın1zla lhayatınız· 
da rastlCyacağınız bütün 
müşkilleri ha lledersiııiz! diye 
takdir ettik ve okulun oto
ritesini •oğ'la ncağızlar naza
rında küçültecek bir söz 
sarf etmedik. 

*** 
Fakat sonr a, biz büyükler 

başbaşa kalınca, şöyle dü· 
şündük , böyle düşündük, 
bu ted ris şekline akıl erdi· 
remedik doğrusu! 

- Vakıa modern b ayatta 
bir çok ş eyler i e rkekler ya 

pıyor; bunlar.o neslinde işl er 

daha ileri Vilracak; fakat 
memeyi de babular mı ve
recek? 

V ~ıa erkekler on beş 
yasında evlenebilec ekler am · 
ma, bunların o yaşa da e
peyce zamanları var... Bari 
bu '1prnt k bilgileri., okulun 
son sınıfına rastlatsalar da 
akılda kalsa ... 

Ben kendi hesabıma şöy
le düşünüyorum : Şiirde, re
simde beykeltraşlıkta nasıl 
kübiklik, fütüristlik, dııdaist 

Jik diye cereyanlar zuhur et
tiyse, tedris usullerinde de 
ayni devirde bütün dünyada 
o üsliiblar tesirini gösterdi. 

Fakat güzel sanatlerden 
bu müfrit cereyanlar el ç ek

ti gayri; demode oldular ... 
Tedriste de klasige, makule 
avdet etsek... "Akşam., 

--·~ 

Yeni Cild Evi 
iki Çeşmelik caddesı htiklal 
okulu karşısında her çeşid 
cıld işleri, harita bezleme 
bezli zarf, para zarfları, noter 
dosyaları yapılır. 

Resmi ve hususi müesse· 
sefer ile bankalara aid zarif 
cild işlerini te'miz ve serı 
olarak deruhte ederiz. 

Balçurva Ağamemnun 
Kaplıcaları 

1 - Haziran - 938 tarihinden itibaren Balçova Ağamem· 
lln kaplıcaları muhterem müşterilerine açıktır. Tabiatın 
~bşettiği bu şifa yurdunun emsaline faik bir su henüz 
tir ki yenin hiç bir tarafında keşfolunamamıştır. Asulardan 
~ri beşeriyete' hizmeti hazık doktorlarımız tarafından tak
İr olunmuş, Siyatik, Romatizma, böbrek hastalıklardan 
1\Jzdarip hastalarına bu şih yurdunu tavsiye etmişlerdir. 
ıİrnyagerlerimiz tarafından tahlil olunan bu emsalsiz suyun 
'Porları muhasebei hususiye dairesinde mahfuzdur. 
Evsafına dair fazla sözü zaid görür. Muhterem müşteri· 

1tinıin teşriflerini bekler otobüsler muntazaman seferler 
;,eacağını muhterem müşterilerime te;iı eylerim. 

f cu~luk rekoru ~ 
VE 

1İr fen harikası 
En şık, eıı zarif ve son mo

llya uygun Panama ve kadın 
pkalarını (150) kuruşa sat
llda ucuzluk rekorunu:kıran 
Qiversal şapka fabrikatörü 
ay Abbas Azer piyasaya çı· 
hdığı Krem Temizler sabu
ıı de bir fen harikası yarat· 
iftar. Tebrik ederiz. 

Adres: Balcılarda 191 No. 

Telefon: 3811 

( Htlkın Sesi ) 7 HAZiRAN 

1ürki.vede 1 u mll • TORNAKS 

1 TORNAKS 
~ 

mı af kanunu TORNAKS 

10RNAKS 
Belgradda çıkan "Vreme,, : 

ve u Poıotika,, gazeteleri 31 
Mayıs 1938 tarihli sayıların

da Al~an istihbarat bürosu 
tarafmdan verilmiş olan a
şağıdaki telgraf haberini 
neş retmektedirler : 

,.lstanbul, 30 Mayıs -
Bugünkü rejime muhalif o
Jup harice ı. açmış ve hariç· 

t e ya şamakta bulunmuş olan

ların büyük bi r kısmının af · ı 
fına dair olan affı umumi 

Türkiye 
Sulhcü sıyasa
sın a sab·t 

Katııneıi'den : 

kanunu bugün neşredildi . 29 
Ilkteşrın tarihinde cümhuri-

yet in ilanının 15 inci yıldö· 

nümü kutlulauacağı 1.aınan 

bunlara da memlekete av

det müsaadesi verilecektir. 

Vaktiyle istiklal mahkemele· 

ri ta ~ afından mahkum edil· 

miş olao sabık mubafelet 

erkanının dahi onbeşinci 

yıldönümü münasebetiyle af· 
ları derpiş olunmaktadır. 11 

Çorumda Bir 
Cinayet 

Çorum, ( Hususi ) Şehri · 
mizde esrarengiz bir ciaayet 
işlen ı. iş, aslen Morzifonlu 

olan Naime ismindeki kadın 
muhtelif yerlerinden yaralan· 
mak suretile katledilmiştir . 

Zabıtanın şiddetli ar:.ştır· 

maları neticesinde Üzerlerin-

TORNKS 
1"0R. AKS 

rfORNAK_S 
Motorsikletleri geldi. Mutlaka görünüz. 

M. Alim Şenocak Kemaraltı cad: Emirler çarşısı karşısında 
Numara 61 Telefon No. 4079 

Kırciceg"' i Kolonyası 
' ' Adı ile Şifa Eczanesi 
Temizlik, Tuvalet, Massaj ve 

Tuvalet Sııbunlarına çok eJverişli 
yüksek d ereceli latif kokulu yeni bir kolonya yapmııtır. 

LiT ESi JSO Kuruştur 
Şifa eczanesi Kırçiç<'ği Kolonyası 
nı l>u fiata satmakla büyük bir fedakarlık yaptığına emindir. 

Fevkalade 

B. Rüşdü Arı~ ıı a mecliste 
söylediği sözler taınamiy le 

elimize gelmem ş ise de tel 
grafln alınan kisımları da 
dost ve müttefik Türk ;yenin 
sulbcü siyasasında sabit oJ
duğunu, bir d efa daha teyid 
etmekted ir. 

Arsıulusal asabiyeti hisset· 
me lde b eraber, samimi bir 
sulbcü olan Yuoanistanın 

bu memnuniyetle liarşılaması 

pek tabiidir. Bütün bunlar, 
Avrupada harp patlasa bile, 
Balkanlılar ın hemfikir, yük· 
vücut ve sulha bağlı kala
caklarını ve ateşin, !OD harp 
Jerden çok zahmetler çeken, 
Balkan milletlerine sirayet 
etmemesine uğraşacaklarını 

de kan lekeleri gö ülen ka · 
sap Fevzi boyacı kiraz Mus· 

1 tafa adnıdaki iki :;abıkalnnn 
Lirnon çiçeği, ~1enekşe, Şipr, H. c]i kolonya

ları 200 Kuruş 

göstermektef r . 

T ze ey-
• 

valarımız için 
Yaş meyvalarımızın yollar

da bozulmaması için Alman· 
yadan yeııi getirtilen raflı 

vagonların faaliyete geçiriie
ceği sevinçle haber alınmış
tlr. Bu suretle en uzak mem· 
leket:errmizden taze ve tur 
fanda meyvaların getirtilme· 
si mümkün olacaktır. 

Dış Ülkelerede bu nefis 
üzümlerimizin sevki için ted· 
bir er alınmakta ve bunlar 
için buz depolarını havi bu· 
lunan vagonlarında beş on 
gün sonra Almanyadan getir
tileceği öğrenilmiştir. -·-Evleniniz 

Yoksa ••• 
Roma hükumeti yeni bir 

kanun çıkardı. Bu kanuna 
göre, bütt.n belediye reisleri 
reis muavinleri, Ü üiversite 
rektörleri evli clacaktır. 

Bekarlardan evlenmek is· 

katlile alakaları tespit edi · 
Jerek kendileri adliyeye ve · 
rilmişlerdir. 

Cinayetin, kadının bırıktir· 
diği zannedilen paralarına 

Büyük lüks şil'el r ()5 kuruş 
Küçük >) >> • '.1:0 kuruştur 

Tavsiye ederiz. 
tamaen ika edildiği zanne· 

1 dilmektedir -~~~~ı~~~~ 
J. ---·~ 1 lzmir Yün Mensucatı 
isim değiştiren 1 Türk A. Şirketinin 

~· Halkapınar Kumaş Fabrikasının 

Bir Hastalık 1 Sa~vlsaimmdolayzısiayleryı·efni çVıkaerdığUı kcum0•ızladr :ur .. 
Grip b11stalığ senelerden• ~ ıa 

beri insaniyetin başına bela .. 1 
1 Satış yerleri kesilmiş bir hastalıktır. Fa· T A ş 

kat zaman zaman ismi de· Birinci kordonda 186 num~rada ŞA~K HALI . • ; . ı 
{t] Mimar Kemaleddin caddesınde Fahrı Kandemır Ogla ~ 

ğişmiştir. Garbi Avrupada l~~~l~f~U~f~I~:~~~· 
muhtelif zamanlarda aldığı 
isimler şunlardır: Delice, kü
çük veba, postacı, enflüanza. 

-·~ 
Fabrika 

Ve ~1atbaaların n1ü
kellefiyet resin1ler i 
Ankara - Fabrika ve 

matbalarıo 937 mali yılı için
de tabi oldukları asgari mü
kellefıyet nisbetlerioin 1938 
de de aynen tatbikı karar
laştırıldı. Buna göre teşviki 

sanayi kanunile birinci sınıf 
sayılan müesseselerin maktu 
vergisi lOCl, mütehavvil ver· 
gisi 2, nisbi vergisi yüzde 5, 
ikinci sınıfın maktu vergisi 
70, mütehavil vergisi 2, nis
bi yüzde 4 ve üçüncü sını

fın maktu vergisi 60, müte· 
havil 1,5, nisbi yüzde 3 ve 
dördüncü sınıf sayılan mü· 

Yaz geldi çok su içmek 
zarardır. Susuzluğu gider· 
mek için ( Kalküte ) den 
su ı eti mahsusa da getirtti • 

ğimiz (Demirhindi) den az 
bir miktar almak kafidir. 

Yemek!eri fazla kaç.mrsa· ~ 
nız korkmayınız derh~I üze ~·,~·"".-·-

rine ( Hasan Meyve Ozü ) ~ 

nden bir kadeh içiniz. Her • 
•(

yemekten sonra kullanmak- ı, . 

tan çekinweyinız. Çünkü 
hem ucuz hem de fayda· 
hdır. 

Kışlık ve yünlü eşyayı 

kaldırıp saklarken herhalde 
taze ve hilesiz (Naftalin) ile muhafaza ediniz. Bu huıuıta 
tam emniyette bulunmanız için bu ihHyacınızı mutlaka depo· 
muzdan temin ediniz. Geceleri sizi rahatsız edebilecek ha· 

şarat için en keskin ve öldürücü ilaçları depomuzda bula
caksınız. Bunaltıcı sıcaklarda eksir tesirini yapan ( Limon 

çiçekleri, Filiz, 9 eylül çiçeği) ve daha muhtelif kokulu k~
lonyaları, bayanlar için her cins tuvalet eşyasını en ucuz fı· 

temeyenlerin vazifelerine ni- esseselerle bundan aşağı o- atlerle depomuzdan tedarik ediniz. Telefon 3882 

hayet verilecektir. Çocukları !anların da maktu vergisi 50, ~."'='~~~~ı~~~.ıBZ.:+:SSP:4!9 
olmıyan dullar da evlenmiye mütehavvil vergisi 0, 75, nis- ~...,...,..,..llOılk - --- ------ (tJ 

mecburdur. --·b·i ve•gİsi de yüzde ikidir. 1 Elbise ve Manto ·ı 
i---sr.i:is.:EM7ı:i.7.:.---·-; ?3 Meraklılarına MIJdı 1 
1 Dr. Demir Ali 1 (+]Zabitan, Baylar ve Bayanlar rı 

KAMçfo ·LU [+] - ·ı · lJ '=' [+]En müşkülpesent muşterı erı memnun ••) 1 Cilt ve Tenasül hastalıkları ve 1 r~leden bu firmayı unutmayı~lIZ , 1 
1 elektrik tedavisi ' [f. Tüccar terzi (Türkpazarı lbrahım ' . . (t 

lzmir - Birinci beyler Sokağı No. : 55 Telelon : 3479 ~+] Karakaş) bukere yeni mağazada zen gin çeşıdler. Terzı· [t 
.... - ~~ae + ~E:ili?Elii3i1-~IF.!98-- !+?* ._.. r!~ hanemizde bay ve bayanlar için son moda zarif. ve tık [t 
~ .. • • . r,])t Dr • FA ff R f ( C: f K )tt][t~ [+] manto, ~oh, tayyor, ete~, büluz. ~e tovakar Zabıtan ve 1 

~ " ;,; sivil elbıse ve kaputları ımal edılır. 1 
~ lzmir Memleket Hastanesi" Rontkea Mütehassısı S [!] Muamelem peşin ve taksitledi~. . • . . 1 

el RONTKEN VE ~ (+]Bu sözlerin doğruluğuna anlamak ıçın bır tecrtlbe kifıdır. 
i Elektirik tedavileri yapılır s ~iı DİKKAT: Yeni Mağaza Odunpazarı No. 12 
a ikinci Beyler Sokak No. 29 TELEFON: 2542 B i TELEFON: 3276 
BBttlllllllBBBBllıBEllBatl&atDm&llB~ 



,Sata ı. 4 

•EH 1 R o·re: 
lUP BlTEN:: 

lararetli 

( llaflma SMI J 

~ebrikterimizi Hindistanda carpışmalar 
anarız ' 

1 

~Yrupa ve Amerikada tah· 
;ai bitirip birinci derecede 
)ıi1aıerlik diplomarı alan 

lzmire dönen çok de· 
;t'li gençlerimizden Şifa 
aaaeıi aabibi B. F eridin 
h B. Nejada ve hakkile 
İhar eden B. SOleyman 
\ride hararetli tebrikleri· 
'8i ıanarken ba aziz genci· 
be hoı geldin deriz. 

>arak yerleri 
\re yeni oto-

büsler 
ilk olarak kordonda yapı· 

g&mrük önünde durak 
lfİ örnek tutularak diğer 
tobllı darak yerlerinde de 
lyle zarif bekleme yerleri 
, .... d&ıünülmektedir. Al· 
anyaya ıımarlcınan otobüs-

' Ma ikisi baziHn sonunda 
'8.ire gelecektir. Diğerleri · 
• •iuıtosta gelecektir. 

üviyeti meç-
hul kalan 

~ bir ölü 
1 lzmitta çiftlik köy6nde bir 
ıayuda b&viyeti belli olmi· 

, ru elli yaılarında bir adam 
1 Jll olarak lnıhınmuıtur. Ku· 

'rada bir aydan fazla kalan 
~cadu çlrBmüı olan bu za· 
r~h tanınmaz bir hale ıel
;.iftir. Failleri ıiddelle araa
••ktadır. 

, • lzmir Şehri 
, imar Ediliyor 

l 1 Dtia belediyede ıoa içti· 
••hu yapan imar heyeti 

' ~ilikte •• Eırefpaıa 1emt· 
J inin imar iılerini incelemiı 

•• yakan mahallelere b6yük 
,ehemmiyet vererek lzmirin 

t ıJ~lecek imar plinını tatbik 
iP• yakında Valimizin baı· 

f ;kaabkların bir proje hazarla-
• aacak ve muıabakaya çıka· 

ralacaktır. 

c Tebrik Ederiz 
il ~ ilk tedriıat milfettişlerinin 
al IOD çıkan kanun mucibince 

maaıları arttırılmıştır. Bu 
• ı mllnuebetle B. Sabri Öke-

1 ala 451 8. Sadık, Şerif Na· 
1' ıidia 40 8. Asım, Rafet ve 
r 1 Şnketin 35 şer, B. Vahid, 

, Mehmet ve Hasanın otuz 
liraya çıkarılmııtır. Tebrik 
ederiı. 

t Halkevi Spor 
Bayramı 

Halkevi .por bayramı ev· 
velki Pazar gilnü yapılmıı· 
br. Bu bayramda luz ve er
kek atletler parlak bir geçit 
reımi yaptılar ve muıabaka· 

ıı lara giriıerek iyi dereceler 
aldılar. 

Zayi 
1935 · 1936 Senesi ilko· 

( kalandan aldığım ıahadet· 
aameyi r.ayi ettiğimden ye
aiıiai alacağımdan eakiıiaia 
hlkmll olmadıjını ilin ede· 
rim. (1944) 

Selçukta Süleyman oğlu 

Simla, 6 (adyo) - Hindistanın Manrogan havalis:nde, ıngiliz kuvvetlerile Hindli asiler 
araııada çarpıımalar devam ediyor. 

İngiliz kuvvetlerinden bir çavuı ölmüı ve Hindli asilerden de birçok kimJeler yara· 
lanmıştır. 

Japonlar Kaııtonu Harabeye Çevirdiler 
•• 
Olü ve Yaralılar Binlercedir 

Paris 7 (Radyo) - Dün altmıt Japon tayyaresi Kanton şehrine ikiyüzden fazla bomba 
yağdırmışlarlardır. Bombardıman çok feci olmuı ve ıehirde başta hastahaneler olmak üzere 
hepsi denecek derecede binalar harap olmuş ve bastahanedeki hastalar yürekler parçah· 
yacak bir şekilde can vermişlerdir. 

ÔJü ve yarahların adedi binlercedir. 

Fransız Donanması Kahirede 
Kahire, 6 (Radyo) - Akdenizde Ftansın doaanmasındaa bitinci fıJo, vis amiral Dabri· 

yal'ın kumandasında buraya gelmiştir. 
Vis amiral Dokonun kumanduındaki üçüncü filo da, Port Saide varmıştır. Kral Faruk 

Fransız donanması kumandanını kabul etmiştir. Fransız dona .ması, buradan hareketinde 
FiJisrinin bazı l'manlarını ziyaret edecek ve müteakiben de Berut limanına gidecektir. 

OOOOı~~~~~~---------

Filistin Müftüsü Madağaskara sürüldü 
Kudils 6 (Radyo) - Libnana iltica etmiş olan Filistin baş müftüsü hacı Emin Fransız 

memurlara tarafından yakalanarak Madagaskar adasına sürülmüştür. 

Çin de Bir Milyon Halk Sefalet İçinde 
Pekin 6 (Radyo) - Harp dolayisile hayvanlarını kayybeden ve muhtelif barajların, bom

balarla yıkalması• yüzünden tarlaları sular albnda kalan bir milyon köylü, müdbiş bir sefalet 
ve açlık içindedir. 

• 
Mahkômlar Af istiyorlar 

lstanbul 6 (Hususi) - 150 likler hakkında bir af kanunu hazırlaması ilzerine bir çok 
mahkumlar kendilerininde af edilmeleri için müracaatta buluamuılardır. 

Süvarilerimiz Perşembeye lstanbulda 
latanbul 7 (Hususi) - Avrupanın muhtelif ıehirlerinde büyük muvaffakiyetler kazanan 

kahraman ıüvarilerimiz perşembe günü ıehrimize döneceklerdir. 
Bu mllnatebetle süvarilerimiz hararetle karıılanacaklardır. 

lran Başvekili Mısıra Gitti 
Tahran, 6 (Radyo) - Baıvekil Sam'ın riyaretinde bir heyet, Mısıra hareket etmiıtir. 

Giden heyetin vazifesi, Mııır kralının kız kardeıile Iran Veliahdının izdivacına aid for · 
maliteyi ikmalidir. 

Afgan Prensesi Evlendi 
Roa>a 6 (Radyo) - Afganistan prenseslerinden Abide ile prens Emir Alinin evlenme 

meraaimi, Roma belediyesinde oldu. Merasimde, ltalya kralı Viktor Emanoel, kralice Elena, 
prenseslerle Roma belediye reiıi prens Kolona ve Afgan:stanın Roma sefiri hazır bulun· 
muılardır. 

-------------,ao .. -.00-------------
Dün Geceki 

Yangın 
Dün akıam Arap fırını 

Mekke yokuşunda 8. Remzi
nin evinden ya:ıgın çıkmış· 

sa da yetişen itfaiyemiz tara· 
fından bastmlmışhr. Ev alta 
bin lira sigortalıdır. 

Bir Kız 
Erkeii 
Kaçırdı 

Bir 

Dün Bucada Selvi soka
ğında genç bir kız bir er• 
keği kaçırmıştır. 

Adliye Daire 
Müdürlüğü 

Adliye daire müdürlüğüne 
eski cda evi başkatibi Bay 
Nurullah atanmııhr. 

Takma Göz 
Miladdan 3 Asır Evvel

. de Kullanılırdı 
Bn. Kamile adında genç 

Feci bir ölüm bir kız, ıbrahim adında ta-

urıa kazasının Çamlı kö· nıştığı genci dün zorlayarak : Körleşed gözün yerina su· 
yünde feci bir kaza olmuş, - Nüfus tezkereni, eşya- ni göz takmanın yeni bir ke· 
eskici Mchmed Alinin oilu 111 al gel kaçacağız. Ben ne· şif olmadığı iddia ediliyor. 
11 yaşında Nihad bağa gi· reye gidelim dersem oraya Hatta miliddan üç asır ev-
derken köye on dakika u gideceğiz demiştir. lbrabim, veı Habeş kabileleri kör olan 
zakta hayvan ürkmüş, Niha- hazırlandıktan sonra kızla gözünüo yerine o gözün rerı• 
dı yere diiıürmüıtür. Zavalh birlikte ortadan kaybolmuş· gine yakın taş koyup, yüzün 
çocuk aldığı yaraların tesi· tur. Nerede bulundukları hi· tabiiliğini temin etmeye ça· 
rile ölmüştür. ii anlaşılamamışhr. hşhklaıı anlaşılmışhr. 

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

ister Gül İster Ağla 
- Baştarafı 1 inci Sabıfede -

den ve beraber yaşamaktan o kadar zevk almamağa başladım, düşündüm, aynlmağa ka· 
rar verdim, ıonra gene birleşeceiim .. Aradan bir kaç ay geçerse öyle sanıyorumki heye· 
canım tekrar batlı)acaktır. 

- Bu iddianız ayrılmak için bir sebebiyet teıkil etmez. Bununla beraber kannızıo gön· 
lüaü kırdığıuız ve haysiyetini ihlal ettiğinizden dolayı kendisine bin dolar tazminat ver• 
meğe mahkum edildiniz. 

Bu sefer davacı " bu karannız bana lsafi derecede heyecan verdi, karımla gene eskisi 
gibi ıevgi ve neş'e ile yaııyabileceğime kalbim kuvvetle şehadet ediyor" diyerek para ce
zasının kaldmlmasını istemiş ve bu defa dinleyicilerle bakimi de giildürmüıtür. 

Sende ey okuyucum bo saçma davaya: 

iSTER GULISTER AGLA 

7 

Kırşehir ve Y oz2at f eliketze
del~rine yarbım listesi 

Lira K. 

Göztebe ltalyan okulu öğretmenleri. 8 
Meteorols ji istasyonu memurları. 6 42 
Tahsin Piyale makarna fabrikası işçileri. 7 20 
Amerikan kız kolleji öğrencileri. 2 
lnkilip okulu öğrencileri. 3 75 
Misakimilli okulu öğrencileri. 6 25 
Torbalı Çakallar köyü balkı 12 85 

,, Dirmil " 60 48 
" Havuzbaşı ., 8 45 
,, Çengele ,, 20 
,, Boz köy " 48 
,, Saipler " 32 11 
,, Ayrancı " 8 55 
,, Çakırbey)i ,, 53 50 
,, Dağkızılca " 117 87 
,, Karkkızlar ,, 70 50 
,, Karakuyu ,, 43 64 
,, Taşkesiği ,, 15 
,, Arapçı • 2 75 
,, Yeni " 12 
,, Ş~hitler ., 24 20 
,, Çapak ,, 81 03 
,, Doğancılar ,, 17 58 
,, Ahmetli ,, 15 60 
,, Hoıbna ,, 33 10 
,, Ôıbey ., 20 75 
,, Kuşcuburnu ,, 2 75 
,, Çaybaşı ,, 16 95 
,, Torbalı okulu öğrencileri 2 16 

Tepekfy merkezi 265 88 
Torbalı mahallesi 56 02 
Torbalı Karnot köyü halkı 49 96 

Bugünkü yeküa 1105 50 
Evvelki yekun 20488 62 
Umumi yekin 21594 12 

"Oımanh Bankası vaııtasile,, evvelce neıredilen 43 lira 50 
kuruşun, banka memurlarına ait olduğu banka direkt6r10ill 
tarafından bildirilmiıtir. Tashih ederiz. 
~--------------c:::::I~--------~·-------

Çok heyecanlı 
bir güreş 

TOrklycoİD en tidd•tli peh
livanlarından Tekirdağh Hü
seyin pehlivan önümüzdeki 
pazar günü öğleden sonra 
yapılacak en heyecanlı güre· 
ıe iştirak edecektir. Meşhur 
pehlivanlarımızdan Kara Ali 
de bu milsabakalarda bulun
mak Ozere davet edilmiıtir. 
Pazar günü iki bliyük Türk 
pehlivanı boy ölçüıecekler · 
dir, bakalım zafer kimde ka
lacaktır. 

Hırsızlık 
Bayındmn Sarıyurt köyün

den bayan Haticenin evine 
giren Mehmet beı albn lira, 
4 yirmilik alhn ve yedi gü· 
müt lira aşardığından yaka
lanmıştır. 

Vilayetler 
Kanunu 

Vilayetler idaresi kanun· 
)arının birinci maddesinin 
tebdili için (kamutaya sunu· 
lan kanun liyıbası ruznameye 
konmuştur. 

Borsa 
Haberleri 

Belediyeden 
Bir Rica 

Elbamra ıinemaıının karıı· 
ıındaki otobüslerin bulun· 
duğu arsada otobilslerin ıe
lip gittikleri eanada toz fır• 
tınaıı olmakta ve bu yOzdea 
caddeden geçenlerle bu mu• 
hidde oturanlar rahattız ol· 
maktadır. Bu vaziyet ıılıhi 
noktadan da fenadar. Hava 
gazının kömlir tozları getiri· 
lerek döklililrae belki bu 
tozdan kurtutmak kobil ola· 
caktar. Belediy:!:nizden rica 
ederiz. 

KasapAçkolud 
Yaptıkları 

Dün kasap Mehmet Açkol 
Hüseyin oğlu Nazminia evine 
girerek Bahriyeyi tehdid Ye 
kapıyı kırdığından yakalan
mııtır. 

Şoförler rakı 
içmiyecek 

Dahiliye vekaletinin yaptı
ğı bir tamimde kaıalaria 
ekserisi sarhoşluktan ileri 
geldiği anlaşıldığından oto
mobil, otobüs, kamyon ıo· 
förlerinin ı akı içtikleri an• 

Çuval Cinsi Fiyat lnşıldığı takdirde ehliyetna-
129 Üzüm 17,25-~ 1,50 melerinin derhal iıtirdad 
105 8. Pamuk 34,25-43,50 edilerek bir daha ıoförl6k 
60 Bakla 4,45- 4,50 yaptmlmaması bildirilmiıtir. 

aooooooooooo~ooaaooaoooooooooaDOaao 

Son Telgrafların Hulasası: 
~~~~~~~~~--.... -~~~---~~~~ 
lstanbul valisi yakında Atinaya gidecektir. 
§ Kıbras Rumları Kırıehır felaketzedelerine yardıra et• 

meğe karar vermiılerdir. 
§ 28 Haziran lngiliz hükumdarlarıaın Pariıe ziyareti gtınll 

bir bayram olarak kutlanacaktır. 
§ Geyvenin Çayköyünün araziıi heyelan dolayiıile tid· 

eetle kaymaktadır. Bu yüzden k6yün bai ve bahçeleri ki· 
mile• ha rap olmuştur. 


