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Japonyada Bulaşıcı Hastalık Başgösterdi 

KISA VE AÇIK 

Ulus gazetesi ne diyor? Pek Çok Gürültü Yapan Kitab 
Japonyanın istikbale doğru emin adımlarla ilerliyebilmesi 

için lnıilterenin ortadan kaldırılması lüzumundan bahseden 
ve bunun için Amerika ile lngilterenin birleşmesine mani 
olmak, Sovyet Rusyanın uzak şarkta faaliyet göstermesin· 
den vazgeçerek Hindistana doğru akın etmek ve Tokyonun 
Moıkova ile anlaımık ve uzkşmak yollarını gösteren Muto 
Zeichinin neırettiii küçük kitıb Avrupada elduğ'u kadar 
Amerikada da büyük gürültüler ve dedikodular çıkarmıştır. 
Bu kitabda Amerikayı lngiltereden uzaklaşbrmak için Ame
rikan sermayelerine Mınçukuo'da ve daha Çinin bir çok 
yerlerinde itletme kapılarını arkalarına kadar açık bulundu
rulacağını Amerikanın iı adamlarına ve sermayedarlarına 
bildirilmek tavsiye olunuyor. 

Hulasa içinde bir çok garib ve oldukca cesurane fikir ve 
mütalealar bulunan bu kitab Japonyanın. lngilterenin pen· 
çesinden kurtulmak için yapabileceği işleri, alabileceği ted
birleri ortaya atıb tutmaktadır. 

Eserin müellifi lngiltereyi ortadan kaldırmak için ateşle 
su gibi birbirine zıd olan bu günkü Tokyo ile Moskovanın 
birbirinin kollarına atılmalarını lüzumunu bile ileri sürmek
ten çekinmiyor. 

Ankara 11 (A.A) - Ulus 
gazetesinde şu yazı neşre

dilmektedir: 
Yabancı memleketten ge· 

lecek Türk olmıyan göçmen
ler Türkiyeye kabul edilme· 
mek, Avrupa, Filistin veya 
dünyanın herhangi bir nok
tasından Musevi hicreti ı. e 

müsaade olunmamak ecnebi 
tabiiyetindeki Museviler Türk 
tabiiyetine alınmak için bir 

•••• .. ••mmn•• .. •••• 

yıl sonra Türkçe konuşmayı : 
taahbüd etmek ve buna ben
zer diğer bazı tekayyüdleri 
ihtiva ı:den teklifler dün 
aidiyetlerine göre Hariciye 
ve Dahiliye encümen eri ta
rafından reddedilmiştir. 

Eocümenlerimizi yurt ka· 
rarına sevkeden mucip Fe· 
bepler malürndur milli emni· 
yet ve dayanışma ve kültür 
birliği davalarını temin eden 
bütün inançlar ana yasada 
ve diğer Türk kanunlarında 
vardır. Ancak bu yalnız mil
li şaı t ve menfaatlara göre 

Acaba bu kitabın muharriri Japonyanın bu kıdar ilerle· 
meaine dünyayı yutmak istemesini Amerika ile Sovyet Rus· 
yanın pek çok ar111 edecejini mi zannediyor?. 

Kont Civano 
Peştede 

· hüküm koymak ve bu istik
lal esasını bütün müesselerde 
her türlü ecnebi tesirlere karşı 

SIRRI SANLI 

Türkiyede tiyat
ro hareketleri 

Ankarada tesis edilenŞ ehir 
tiyatroıunun temıil heyeti ara 
sına giren değerli san'atkir 

FERiHA TEVFiK 
Proiadan: Ankara beledi

yesi bir ıehir tiyatrosu kur
maya karar vermiıtir. Esasen 

lıtanbulda böyle bir tiyatro 
mevcuttur. İstanbul ıebir ti-

yatrosundan dört san'atkir, 
Ankara tiyatrosunun nüvesini 
teıkil edeceklerdir. 

Bu sene Anadoluda dola· 
tan sanatkarlar bir kongre 
aktedeceklerdir. Her şehrin 

bir tiyatro grupu bulunması· 
na gayret edilecektir. Hükü-
met köyler için seyyar grup· 
lar teıkiliai düşünülmektedir. 
Türkiye hükumeti, tiyatro· 
nun en birinci killtür vasıtası 
olduğu kanaatindedir. 

...... ••1111n ........ 

Tütün Ofisi 
Tütünlerimizin cinsinin ıs

lahı ve nefasetini temin ve 
satıılarının intizamla cereyanı 
için bir tütün ofisi teşkil 
edileceği haber alınmıştır. 

iSTER GUL iSTER AGLA 

Roma 11 ( Radyo ) -
ltalyan Başvekili Kont Ci

yano Budapeıteye vasıl ol· 
muş ve havanın karlı ve fır· 
tınalı olmasına rağmen bil
yük bir tezahliratla karşılan
mıştır. 

Buoapeıte, 11 - ltalya 
Avusturya ve Macaristan 
Hariciye Nazırları dün ilk 
toplantısını yapmıştır. 

Yaşı 28 miı Amma ••• 
Dün baıka bir arkadaı da matbaamıza geldi, bize şu sözleri söyledi : 
.. Yahu, .. ister giU ister ağla 11 ıütununuz lzmirde bayağı alaka uyandırdı. Ben de her 

gla gazetenizi alime alınca hemen telgraflara acele bir göz atarım, sonra Halkın Sesini ve 
bu ıntunu okurum. Madem ki herkes birşey söyliyor ve bildiğini gördüğünü anlatıyor. Ben 

t 

de pek hoıuma giden bir hikiye duydum, onu anlatayım da isterseniz yazın. ,, 
Tabii anlatmasını rica ettik. Şu suretle tekrar söze baıladı : 
" Din gece bir arkadaıın evinde idik, bir zıt şu hikayeyi söyle Ji, 
Vaktile bayanın biri bir doktora baı vurmuı, hastayım demif, doktorda alel usul kendi

ıini dluayene etmif, ondan ıonra reçetesini yazmağa hazırlanmış, bayana sormuş : " Yaşı· 
aız kaç" bayan can damarına dokunulmuş gibi bir defa yüıünü ekşitmiş, sonra ıu cebabı 
vermiı : " Bana timdi ne lüzum var 1 11 Doktor hayretle : " Elbet lüzumu olmasa sormaz
dım. 11 Bunun &zerine bayan : "Yiraıi sekiz,, cevabını vermiı. Doktor gene hayretle kadı
DID yllzline bakmıı, çünkü bayan ellisini ferah, ferabgösteriyormuş. "Bayan rica ederim, 
hakikat ae ise onu söyleyiniz, çünkü reçete yazacağım, yaıınıza göre ilaç tertib edeceğim, 
benim tahminime göre siz elli varsınız, şimdi sözünüze bakarak 28 yaıında bir insana ve
rilecek tertibi yaparsam bunun ucunda ölmek de vardır. ,, Deyince bayan u Senim yaşım 
gerçe 28 dir amma, ıiz elli üzerinden yazın " demiş. Hoı değil mi ? 

Bayanların hiç ıaklamadıkları ı&z yaıları, en çok ıakladıkları kendi yaşlarıdır. Şimdi ey 
•zlı okuyucu ıen de b&ylelerin haline : 

mfidaf aa etmek Kemalist re
ıımının dayançlarındandır. 
Memleket içinde yaşıyan 

Türk vatandaşlarının bak, 
haysiyet, ıeref ve menfaat· 
ların~ hedef tutan tedbirleri· 
miz reddedildiğini söylediği· 
miz teklifler nevinden ifrat· 
ları tamamen lüzumsuz kıla
cak kadar yerinde ve kafi· 
d;rler. Redle karşılanaca~la-
rına şüphe dahi olmasa 
bu tekliflerin yalnız akisler 
barakmak bakımından ayrı 
bir mahzurları olduğunda 
söylemek doğru olur. He
men herkes tarafından bilin· 
mek lazımdır ki Iürkiyede 

•• 
Sinema K6ı••İ : 

Çirkin kadın 
yokmuş! 

Haddı zatında pek te güzel 
olmıyan, fakat geyinme tarzı, 
boyanya usulü sayesinde Ho· 
livodun en çok beğenilen 
bir yıldızı olmağa muvaffak 
olan Jan Kravfort "Kadınlar 
güzelleşmek için ne. yapma
lıdır?,, anketine şöyle bir 
cevab göndermif : "Çirkin 
kadın yoktur. 

Yeterki kadın eyi geyin· 
mesini, ve iyi makyaj yap· 
masını becersin : Bunu ya· 
pamıyan en güzel bir kadın 
bile belki güzel karısını fakat 

Bir 

ana yasan n ve Türk kanun· 
larının temin ettiği hak ve 
menfaatlardan istifade et · 
mekte olanlar onların temio 
ettiği emniyet tam bir itimat 
beslemekte asla yanılmazlar 
kamutay encümenlerinin ver· 
miş oldukları red kararları· 
nın h'1susi bir manası v e 

ehemmiyeti vardır 
•••• ... •nnım•••••••• 

Nazırlar Mecli
sinin Mühim 
Toplantısı 

FRANSIZ CUMHUR REiSi! 
B. LEBRUN 

Paris 11 - Nazırlar Mec
lisi bu sıtbah Reris cumhur 
B. Lebru nun başkanlığında 

toplanmış ve toplantı dört 
saat devam etmiştir. Bu top 
lantıya ehemmiyet verilmek
tedir. 

Atatürk fstan· 
bula gidivor 
İstanbul 11 (Hususi)- BB· 

yük şefimiz AtatürL ün bu• 
hafta içinde lıtanbulu teref· 
lendirmeleri muhtemeldi!'. lı-
tanbullular büyük kurtarıcı· 
mızı sevinç içinde beklemek· 
tedirler. 

........ ıınnn 

Tayyare 
Kazası 

7 \ o·cn v·ır d . 
Boenos Ayres 11 - Dü11 

bir yolcu tayyarelerindf 
ri düşmüş ve içinde bulun D 

yedi yolcu yanmıştır. Y auan• 
ların arasında Arjantin curı-
burreisinin oğlu da vardır. 

Balkan Tütün 
Kongresi 

lıtanbul. 11 ( Hususi ) -
Balkan tütlln kongresi b11 
eyın on yedisinde lıtanbulda 
toplanacakhr. 

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

Haklı bir dilek 
Yeni haraç bedesteni bütün esnafı namına aldıiımız bir 

mektubu aşağıya geçiriyoruz: 
"Aziz dostumuz Halkın Sesi • Hakkın sesi gazetesi, 
Şu yazdığımız yazıların yarınki çıkacak gazetenizin "Hal· 

kın sesi - Halkın Sesi,, ıütününda yazılmasını yalvarıyorm. 
Bir çok vatandaşları dileklerine kavuıturan gazeteniz, çok 
umarız ki bizi de kavuşturur. Bizim ticarethanelerimiz Gul 
Bulvarı ile ismet paşa Bulvarı arasında ve yeni haraç M• 
desteni arkasında hazır elbiseciJiktir. Bu çarıının içinde bit 
kereste mağazası vardır • 

Kapıları ardına kadar açık olduğundan ne kadar toz •• 
duman varsa çarşımıza yayılıyor ve dükkinlarımızın ·içi tozla 
dolduğu için güzelim elbiseler harap oluyor. BuıadPn ıelip 
geçenlerde gözlerini ve burunlarını kapatmak zaruretinde 
kalıyorlar. 

Türk Cumhuriyet kanuuunda ber fert hukukan müıavidir, 
vatandaşlara zarar verea kim olursa olsun yola getirilmeli 
ve hak gözetilmelidir. Bu çarşıda oturan bütün esnaf mah· 
terem gazetenizi dört gözle be liyoruı ve S(\Ve seve mili • 
tin ve vatanın menfaatına çalışan gazetenizi okuyoruz, ıiı 

noksanlarımız varsa bu yazımızı düzeltin ve hangi makama 
baş vurmak lazımsa yazın, bizde hakkımızı oradan ara· 
yalım. 11 

Aziz esnafımızın şu safiyane yazılmış dileklerinin dikkat 
nazarına alınarak kendilerine zararı dokunan halin kaldınl· 
masını alikadar makamdan bizde hararetle ı ica ediyoruz. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 



( Hallma Sut) 

o:U':ı En eo;a;arb Dahi~ 2ğfoouorun ıasıhatıerıl'Kaş ormanındalDflNY~~tEll 
Timurlenk 1 ~:~i=r~esesi vahşi bir adam OLUYOR? 

. . B 1 Bazı kimselerde, bilhassa Bütün oyuncuları ikiz 
Tarıhi Tefrıka Ya.zan: H. Türkeku~ yağlı ve şişman olanlaıda, Bu Vahcı·vı· eu··tu··n cı·var Ko··v- . olan ftıtbol takımı 

.. -- 97 - GEfit'iED .1 çok yiyenlerde ve yürümeyip ~ 
• d. .• "' .. k kt• ( de daima oturan veyahut lerdeki Halk Aramaktadır Danimarkanın Ham ıehri, fe iŞ, yurege VUre gere tr yorulmıyan kimselerde vü- Tolstrup futbol takımile if· 

h dd• • b•td• ı• "' dil r 'h k Kaş (Hususi)- Biltün bu tikten sonra bir gün birkaç tibar etmektedir. Bu takım 
nun a iDi 1 ırıne ı, maır- ~:n ~ü~:!:~i~m 1 b~~ra t:~:: havaliyi garib ve heyecanlı köylü, çocuğun kaybolduğu altısı ikiz olan OD bir Tolst· 

rur bacıııı ig"' dirmelivim t~z~~ürat görülür ki onların bir rivayet işgal etmektedir, ormanlardan geçerken yol rup kardeşlerden müteıek· 

B
, d . Y k" . . bırısı de safra taşları veya- rivayet şudur: kenarında •ücudunun her kildir. Kardeşlerin en büyü· 

4 ar enbıre yanında ı ne- ı dekı adamlardan tahkık et· h d b''b k 1 d Bundan bir hayli yıl evvel tarafı tüylerle kaplı hayvan- ğü bügii 20 yaşındadır. Bunu 
• 1 • b • d . . b" h b u o re tas arı ır. ım erıne agır ı: sın, yenı ır a er varsa bir kadın bir buçuk yaşla- laımış bir insanın yatmakta 19 ve 18 yaıındaki ikizler 
- Haydi gidin. tı"z bana getı'rsı"nler. Safra taşları bu gibi kim· d k. • ·ı b b k d 

1 d b d 
rın a ı çocugı e era er o- olduğunu görmüşlerdir. takib etmekte, bunlar an 

Nedimler bir anda yer Orduda Fazılın te111kı'la'"tile se er e ir enbire tam sai l 1 k · · Ç sona da 17, 16 ve 15 yaıında ., t f k b k 'ki . . yun arını ot atma ıçın u· Bu vahşi insan gelenlerin 
lperek kendilerini kapıdan irtibatı idare eden zabit içe· ara a urga emı erının k b ı ı 

b•tt'•. k d "d d • ur ağ yay isı orman arının ayak seslerinden uyanmış ve üç çift ikiıler gelmektedir. 
ııarıya attılar. Timurlenk riye girdi. Timurlenkin dizi- 1 ıgı no ta a mı eye og- d k' J • • • T . . d dd 1 b' yanın a ı çayar ara gıtmıştır. tıpkı bir hayvan gibi ho· am teşekküllü olan bu ta-
yaı"' a kalktı, radırın irin de ni o"perek el pençe dı"vau ru ıntışar e en şi et i ır b. k d J k b .,. ,. 

1 
ır ara uy uya a an çocu· d d k b ımdan birisi herhangi ir 

olaımaöa ba•ladı. Gece ol- durdu: veca i e başlar. Bu sancı d b mur an ı tan sonra ta ana • ... h t k d Ç k b ğunu bir çalının i ine bı· kuvvet ormanların derinlik- surette oyuna iştirak edemi· 
muıtu. - Fazıldan bı'r haber var as ayı ıvran ırır. 0 u- k k d I k 1 12 ra ara ağı an oyun arını d k · · yecek olursa onun yerini 

;. 

Biraz süt irti, canı bir ıey mı? Jantı bazan da kay yapar. 1 lerine oğru açıp gıtmış· .,. A top amığa gitmiş. . yaşında bulunan ve hafta 
temiyordu. iki ate• ırasıu· • - Evet ulu hakanım, hu· ğrının şiddeti 0 kadar çok- F k d d tır. ... k a at ön üğü zaman oynamağı bilen diger bir 

t bocahyordu. zurunuza girmek için ferman tur i hastaya morfin veya- çocuğunun yerinde yeller es· Köylüler hayretlerini yen- kardeş almaktadır, Bu en 
TeTekktıl, Yıldırım·, onun beliyordum. hud pantapon gibi müsekkin k dikten sonra vahşi adamın tiğini büyü bir dehşetle küçük kardeş bergün iki 

ı ... :_ ikiıi de ir derdi olmu•· _ Efe" ndı'mı"z Fazıl kulu- sinirgalar yapılmadan rabat peşine düşmüşler ve inini 9\'"I T ... görmllştür. saat büyüklerin ayakkabıla· 
/.11• nuz, dün Bursadan ayrılmış- etmesine imkan yoktur. Zavallı kadın çılgın gibi keşfetmeğe uğraşmışlarsa Jarını tamir etmekle meşgul 

Birini halletmek kısmen tır. Belki bu akıam ayağı- Safra tası krizinin meyda- öteye beriye koşarak zavallı da hiç bir iz bulamamışlar- olmaktadır. 
liade idi. Fakat öteki Tan· nıza yüzünü sürer. na geJmesi safra kesesinde yavrusunu aramış fakat bü· dır. Tolstrup futbol takımı ci· 

... ,a bağhydı. Ya Tevekkül - Kim geldi? biriken tasların safra yolile tün bu çalışmaları ve çaba- Vahşi adam bundan iki vardaki şehirlerin bütün ta· 
illfıe o nasıl yaııyacaktı? - Sungur Tekin kulunuz. barsağa düşmesi için tabiat Jamalorı fayda vermemiştir. sene sonra bu ormanlarda kımlarile yaptığı maçta galip 
Oaaa hazin manzarasına - Fazıl ne haber gönder· tarafından yapılan bir nevi B .. · d h 1 k" tekrar görünmüş ve bir da· gelmiştir. 

hicrettir. Maalesef bu hicret unun uzerıne er a oye 
1ıarp nasıl dayanabilecek- miş? aiderek vaziyeti akrabalarına ha da izine tesadüf edilme· 14 yaşında olduğu hal 
.ı..!? ekseriya menfi netice verir e .: -
-.u - Efendimizle yarın te· anlatmış, fakat vaka mahal· miştir. d 1 1 t 

Şerru"f edecegwı'oı' so"yJemı'•ler. ve tas kriz geçtikten sonra 1. 1 k J 1 • K·· J l k d' . . e ıayat {lll' aran 
Gene kendini yorgun ve 

itkin sedirin üstüne ath, 
alGıunmeie başladı: 

Mademki bu iki ateşten 
•rtni ıandilrmek elinde idi, 
eden duruyordu. Mademki 

o meydan okuyor, kendisine 
er türlil hakaret yapmaktan 
ekinmiyordu, neden sabret· 
eliydi? 

Kendi kendine baiırarak 
•e yumruklarını ııkarak ıu 
e6zleri söyledi: 

- Diıe diş, yüreğe yürek 
erektir. Onun haddini bil· 
eliyim, sert ve mağrur ba

'fını aaümde eğdirmeli ve 
iz çöktürmeliyhn. 
Hemen yerinden fırladı, 

•andığını açtı, içinden bir 
$Ok kiğıdlar ve haritalar, 
plinlar çıkardı, süzmeğe baı · 

dı. Bir kıç saat onlarla 
ujraıtı, hesaplar yaptı, gi-
eceği yolları tayin etti. Ha· 

ıitaaın bazı yerlerine işaret· 
r tçizdi, nerelerde savaş 

.. apllması lizımgeldiğini tes· 
it etti. 
Bu büyük:kumandan be· 

efini tasarlamıştı. Şimdiye 
adar besablarında bir defa 
ile yanılmadığı için netice· 

ilen emin gibi görünüyordu. 
emen seslendi: 
- Kim var orada? 
içeriye arkaıında savağı 

e baıında miğferile baısi· 
lbdar içeri girdi. 
Tımur karşııında baısi
ladarı görünce: 
- Oğul, dedi, birini Fa

sılan çadırına gönder, içer-

... ıoe ge en öy n erın araştır· oy ü er en ısının, sene-
- Peki git. f l\zıl gelince veyahut tekrar safra kesesi- malarından da bir netice lerce evvel kaybolmuş olan çoccuk 

hemen yanıma gelsin. ne düştükten sonra krizin çıkmkmıştır. Neticede çocu· çocuk olduğuna inanmakta · 14 yaşlarında bulunan bir 
- Ferman ulu şebinıahı· hitamiJe neticelenir. ğun vahşi bir hayvan tara- dırlar. · Çocuğun bir vahşi logiJiz çocuğu değme yüzii-

mın. Safra kesesi tas krizleri fından götürülüp parçalan- hayvan tarafından kaçırıldı- cülere taş çıkartacak kadar 
ikindiye doğru Fazıl ordu- mide üsleri ile veyabud mi- dığı kanaah basıl olmuştur. ğına ve beslenerek büyütül· iyi yüzmektedir. Bu maharet 

giha gelmişti, hemen ayağı· deden sonra gelen °0 iki Aradan uzun seneler geç- düğüne kanidirler. sayesinde şimdiye kadar do· 
nın tozile Timurlenkin·huzu- parmak barHğının karbasile .. oo.. kuz çocuğu boğulmaktan 
runa giadi. Timur Fazılı gö- teşhisi de karışır. Bunun için Bir Yugoslav gazetesine nöre kurtarmıştır. 
rünce yerinden kalktı, yanına elimizde en iyi bir vasıta ~ 9 yaşlarında iken bir gün 
yaklaıtı, alnıudan öperek: vardır. o da röntken muaye- Goga nasıl ba~vekilete kız kardeşile denize gitmif, 

- Hayırlı haberler getir· nesidir. ~ nasıl olmuşsa olmuş kardeJİ• 
din sanırım. Dedi. Röntken muayenesile der- getİrİlmictİr? •• nin boğulm?kta olduğunu 

hal teşhis konulur ve tedavi- Y " ·· ı: w · k (Arkası var) Yırı resmi (Samoupraya - ı "UNIVERSEL,, NE DlYOR? gorunce uemen segırtere 

Güleryüz 
Pek iyi tanıdığınız baha· 

ratçı B. Faztl Dokuz Eylül 
Balcılar içinde 155 numara· 
da (Güleryüz Baharat depo· 
su) nu açmıştır. Çeşidler bol 
fiatler her keseye uyğundur. 
MOıterilerini daima Güleryüz 
ve tatlı dil ile karşılıyan bu 
arkadaşımıza biz de hayırlı 
işler temenni ederiz. 

Telefon 2383 

lzmir Halkı 
Havrette 

btanbullu sanatkar kukla· 

ye başlanır. kızcağızı sabile g~tirmiıtir. 
Safra kesesi taşlarının te- Belgrad) Gazetesi Goga ka- " Memleket, milli ideali, Bir keresinde de 15 dakika 

daviıinden yarın bahsederı·z. binesi başlığı altınua neşret· Romen mesaisini, yerli etniki • d b. k 1 b ıçin e ır ız çocuği e ir 
tiği bir makalede yeni Ro· unsurların yükselmesini pro· ---··---

Konyada otu
rak alemi 

Konya (Hususi)-Abdullah 
isimli bir adamla dört arka
daşı bir evde toplanmışlar, 
kafalar1 çekip kadın oyoat-
mağa başlamışlardır. Bir ara 
iyiden iyiye coşmuşlar konu 
komşuyu rahatsız etmişlerdir. 
Va:r.iyetten haberdar edılen 
zabıta oturakçıları suçüstü 
yakalamıştır. 

Veremli 

erkek çocuğu muhakkak 
men Baıvekilini uzun uza· gramlarına esas ol~rak koyan ölümden kurtarmıştır. 
dıya medbetmekte ve tercü· parti veya gruplara iltihak IK H · K 
mei hali hakkında izahat etmek üzere kat'i tezahür- ocasını aoı.-ten ur-
vermektedir. lerde bulundu. taran Kadin 

Bu gazete diyor ki : Bay A. C. Cuza ve Goga· Amele cemiyeti azasından 
"Romanyada yapılan bu nın idareleri altında bulunan birine taarruz suçile 15 güa 

intihabat Romen halk kitle- milli hristiyan partısi Romen hapse mahkum edilen ame· 
!erinin milli bir politika ta- milleti için bayati şartlardan leden biri, tevkifhaneye doğ-
kıb eylemesini istediğini gös- sayılan bu arzuları kat'i su- ru götürülürken, kapıda bek· 
termiştir. Zaten naznlar buh· rette i:r.har ettiğinden mem· liyen karısı atılarak, kocasını 
ranın tasfiyesinde krala reh· leketin idaresi başını davet öpmüı. Bunu gören hikim, 
berlik eden de balkın bu edildi. Bu milli mücadelenin l kadını salona çağırmış : 
arzusu olmuştur. Nasyonal - bir zaferi ve haklı davanın - Kocanız ne bıçim. bir 
Sosyalist fırkası Şefi Goga· da bir tasdikidir. adamdır, diye sormuı. 
nın kabineye teşkile memur Hakiki Romen doygusu - Çok iyi, merhametli 
edilmesiyle kral Karol yalnız besliyenlerle bir safta bunlar uysal bir insandır. Bir daha 
milletinin arzularına mutabık için senelerdenberi mücadele böyle bir harekette bulunmı· 
hareket etmiş olmaktadır... etmektedir. yacağına eminim, deyince 

cı bay Kemal Şakrak lzmir Köpekler 
lrgadpazarındaki Asri sine-

----------•• amelenin cezasını affetmiştir. ma ittisalindeki Güler salo· Dünyada mevcud köpek· 
nunda elektrikli olarak sesli lerin yüzde (4) ili (9) nisbe- Ş d G t 1 S •• M• 

tinde vereme müptela olduk- a m tl aze e er ansore 1 
ve sözlü kukla oynatmakta· 
dır. Sanatkarın kukla oyun· ları tahakkuk etmiştir. Bun· Ta"' hı• Tutulecak ? 

ların büyük bir kısmı da ev-
Jarı herkesi hayretl~r içinde lerde beslenen köpeklerdir. Halep (Hususi) - Burada : rafından üzerine beş el kur-
bırakmaktadır. Bay Mazlum S b k ı M Bu itibarla evlerde beslenen yeni bir hadise oldu. a ı şun atı mııtır. ütetecavizler 
tarafından da ayrıca mono· köpeklere çok dikkat etmek meb'uslardarı Esseyid Arif yakalanamamıştır. Muhaliflere 

Karı koca, neş'e ile evle· 
rioe dönmUşlerdir. 

Avakları 

loğ vardır. Mutlaka geliniz. ve mikrop saçmalarına mey- Culun mahallesinden geçer- göre, bu Vatani hükumet 

***tc~***~~: *****:***~*-'l"*1i dan vermemek lazımdır. ken meçhul kimseler tara· tarafından yaphrılmıştır. 

Elh )t ... .---------------- Şamdaki mutemed cephe 

Işın Neşreden 
Vahşiler 

Cenubi Amerikanın bir 

amra 2
T
5
e
7
J
3
• ~ sekreteri Zeki Elhatip imza-

: ; 6 AYDAN 12 AYA KADAR sile neşredilen bir beyanna-
)t " mede Başvekilin son nutuk-

idaresinde Milli Kütiipbane sineması 

19 Sonkinun 938 Çarşamba günü akşamı saat 21 
Yunan sahnesinin güzide yıldızları 

Matmazel JEANE DE ZARA 

k 
t l larinda Doktor şehbendere 

~ a Si t e karı• yaptığı bucumıarıa bazı 
de •• içtimaları dağıtmak suretile 

)t umumı hürriyetlere vurduğu = HA v A GAZI TESISA Ti darbe protesto edilmektedir. 
Sa•'atkir HACI KORTI NIKO )ıtı Suriye Dahiliye vüaeratı 

Tarafından yepyeni ve büyük programdan müteşekkil rtt YAPILMASINA BAŞLANMIŞTIR gazete sahiplerine gönder-

Komik ARİS HRISOHOOS 

VEDA Mu•• SAMERESI )t Hemen idareye müracaat ediııiz. Keşifler için ücret diği bir tamimde, gazetele-
>+ alınmaz. . rin satışa çıkaılmadan evvel 

Bu müıtesna geceden herkesin istifadesi için fiyatlar: )t idare: Belediye dairesi Birinci kattadır. iki nüshasının matbuat dai-
Haaad 18 O- Birinci 75 - Balkon 50 kuruıtur. resine verilmesini bildirmiş· 
Karıpklığa mahal kalmaması için numaralı biletlerin Telef on: 2326 tir. Gazeteciler bu emri san-

evveldea aldırılması rica olunur. sör mahiyetinde bir [tedbir 
olarak teiikki etmektedirler. 

kısm kırmızı derili vahşileri, 
çıplak ayakla gezerken yılan 
sokmaması için, ayaklarının 

bileklerine küküjo denilen 
ve ışık neireden bir böcek 
iliştirmektedirler. 

Atatürk 
Büstleri depoziteri olan 

UÇAK GiŞESiNDEN her 

boydaki büst heykelleri top· 
tan ve perakende ucuz fiatla 
tedarik edilebilir. 

ADRES: ~tezarlık
başı Vakıflar hanı U
çak gi~si. 

tın 

llın 

ele 
Jor 

,. 
ka 
bir, 
bii 
içi 

Yo 
de 

r 
ti 



arihten 
Bir 

Yaprak 

Hasan Basri Şenbiçer 
Şeriki Mehmed Gülaylar 
Hazır ve ısmarlama elbise f ahrikası 

Meşhur bir kadın 

Bay ve Bayanlar şık elbise diktir· 
mek isterseniz her halde ve mutlaka 
Hasan Basri Şenbiçer ve şeriki Meh· 
med Gülaylar tabrikasına koşunuz. 
Soraski ve Alber Baroh kumaşların· 
dan iki provah kumaş V'! dikiş 22 
lira Asım Riza biraderlerinin Halka· 
pınar çulaki bir provah takım 13 lira 
Nezaket iki pıovah 15 lira İskoç yün 
iş 21 lira iki proYah Sayın müşteri-

On yedinci asrın ortala· reslerinden La V allierenin 
nda Fransa, ıaray hayatı· evinde görüb tanıdı ve onun 
ın en parlak ve o kertede beyaz gerdanını da efsunlu 
e itrenç sahnelerini yaşı· zincirin bir halkasına bağla· 
ordu. mak kararını verdi. Monte· 

Kral On dördliccU Liii, pan bir markının karısıydı. 
inbir rece masallarını ger- Fakat bu, Kral taırafından 
ete çıkaran bir biçimde sevilmeıine engel olamazdı. 
ltınat ıllrDyordu. Bu adam, Franıayı ve milyonlarca 
ki goller diyarında o güne Mransızı dilediği gibi idare 

adar işitilmemiı bir etiket eden ~ral, herhangi bir ada-
ir seremoni zinciri 6rmüştll, mın karısına da tasarruf edc-
lit&n Fransızları o zincir bilirdi. Elverir ki bu kadın 
çinde yatıp kalkmağa zorlu- b&yle bir zahmete değsin, 
)ordu. Onun g8nleri, saatleri Montepan, :ı<ral hazretlerini 
eleği), dakikaları bile proira· biiyük zahmetlere katJandı-
llıa bağlı idi. S6zgelimi uy- racak kadar gübldi. Kumral 
lrudan uyaamazdan evvel saçları yürek gıcıkhyacak bir 
Prensler ve bütün büylik 16· zarafet taşıyordu, ağzı ve 
•alyeler ıaraya toplan11Jardı, diıleri çok nefisti, bele bur· 
•azife almağa lı azırlanırlardı. nu eşsiz bir güzellikle düz-

Oda hizmetçisi hatmetme· ğündü. Yalnız endamlı değildi. 
•hın uyandıiını haber verir Fakat yürilyDıündeki kıvrak· 
•ermezler bu adamlar koıar· lık bu aksiliği örtüyrdu. 
lar, etiket dairesinde ıerefJi Hen&z yirmi altı yaşında 
İtlerini g6riirlerdi. Koltuğuna · bulunan Montepanla ondan 
Iİrip Kralı abde1aneye rga- Uç yaş büyük olan Kral sütle 
l&rmelr, yOzllnll yıkamaıı için teker gibi çarçabuk k.ıynaş-
lta dakmek, havlu tutmak, mışlardı. Fakat La Valliere, 
Iİyiameğe baıladığı vakit kendini birkaç kere ana yap-
ramleğini, pantaloouau, po- mış olan haşmetli iıığını el-
tlalerini vermek ayrı ayn bir den brakmak istemiyordu, 
••zife idi ve bu vazifeleri ağlayıp ıızhyordu. On dör· 
ı,•ıka baıka adamlar yapar- düncü Lui, bu vaziyette~ bir 
llrdı. Afrikalı vahşi gibi düştlndü 

Fakat bu zincir, bu etiket her iki kadını bir anda sev-
te seremoni zinciri altıneandı mek yolunu tuttu. Batan 
raz kamaıtırıyordu, hele ka- güneıle doğan güneş, ayni 
d11aların iradelerini eritiyordu. damın altında yaııyorlardı, 
( Veraailles ) a girebilmek, Kralın sağında ve ıoluada 
?rianon ıarayında bir ıece yer alıyorlardı 
teçir•ek, Marly ıatoıunda Biraz sonra La Valliere 
bir oyun ıeyretmek, Saint• bu ortaklığın uygunsuzluğunu 
Germainde danı Alemine ka- sezdi, bir manasllra kapandı 
tıımak Saint-Clouclda sofra· ve o günden ıonra - uzun 
Ya oturmak, Fionton Cleau yıllar· Fransanı gilneıi Ma· 
bahçelerinde 18yle bir dolat· dam ~ö Montepan oldu. O, 
lllak için bütün benliklerini güzellik bakımından bir gü-
fedadan çekinmiyen kızların, neşti. 
lcaclıalar~a ıayııı düzüaeleri Likin yaşayıı bakımından 
a·eçiyorda. ÇllnkD töhret kumral saçlı, orta boylu, bok· 
Oralarda, servet oralarda, ka ağızlı, çekme burunlu bir 
•evk oralarda v.e Franıa de· sülüktil, Fransa hazinesi harıl 
lllek olan Kral da oralarda harıl emiyordu. On Dördüncü 
bulunuyordu. Lül devlet gelirini bu yakut 

lıtte Madam dö Montekan, dudaklı siiltığün diılerine 
laray ibtişamına gönnl verip terketmekle beraber karşı· 
de ıüıeJJiğini ve herıeyini lığını almaktan geri kalmı· 
On d6rdiincll Lllinin elinde yordu, kadının bütün genç-
kıvraaaa albn zincir içinde liğini ve gilzelliğini de ken· 
•ritea kadınlardan biridir. diıi emiyordu. 
ICraı bu giizel kadım met• Kralın Montepaaa göster· 

• TAYYARE sineması TE~~~PN i l 
BUGON 2 filim birden 1 

1 - Sözde Kızlar 1 
Franıanın en btıyilk artiıtleri Marıe Beli ve Henri Rolland 

tarafından temıil edilen muhteıem film .. 

2 - Bakir Delikanlı 1 
B&y&k macera filimleriade muvaffak olan meıhur artist i 
GARY GOOPER tarafından temsil edilen mevsimin 

en rtıel aık • heyecan • mtıcadele filmi 

diği bağlılık başvekilleri ve 
nazırları da ona köle yapı· 

yordu. 
Colbert ve Louvais gibi dev· 
rin en büyük devlet adam· 
ları Montepanı eğlendirmek, 
güldürmek için yarışa çık
mışlardı, onun bakışından 

dileklerini sezip paçaları aı· 

vıyorlardı. 

Söz gelimi bir gün bir 
havuz yaptırmak istedi. Bu 
havuz, çelikten bir ağacın 
dallarından ve yaprakların· 
dan ıızacak ıularla dolduru · 
lacaktı. Baıvekil fen adam· 
)arını, usta san'atkirları top· 
)adı, madamın dileğini yerine 
getirdi. 

Bir gün yepyeni bir lls· 
lubda bir köşk yapılmasını 
arzu etti. K&şk k11.1ları im
rendirecek bir aık yuvası 
biçiminde olacaktı. Hemen 
yapıldı. 

On dC>rdOncn L6i payitaht· 
ta bulunduğu günlerde Mon· 
tepadan bir dakika ayrılma· 
dığı gibi barb dolayııile 
harb dolayısile uzaklarda bu
lunduğu sırada da onun adı· 
nı dilinden düşürmiyordu. 
Pariıe yolladığı emirnamele· 
rin hepsinde sevgilisine saygı 
gösterilmesini, ne isterse te
reddütsüz yapılmasını yazı· 

yordu. 
Kolbere yazdığı bir mek· 

tabda şC>yle bir fıkra vardır: 
."Madan dö Montepanın her 
iltediğini yapmakta de' ar.n 
ediniz. O, kendisine her giln 
ne arzu ettiğini sorduğunuzu 
y&ıı)or. Daima böyle hare· 
ket ediniz!,, 

On yıl böyle geçti, bütila 
Fransa bu kadın için vergi 
verdi, baıvekiller ve nazırlar 
onu kraldan üstün tutup ö
nllnde iğildi, fakat maymun 

iıtabh Kral yavaş y1.vaı on· 
dan soğumağa başladı. Tam 
sekiz çocuk doğuran Monte· 
pan artık çarkları paslanmış 
bir makineye benziyordu ve 
kral kendini eğlendirecek 
yeni bir oyuncak arıyordu. 
ilkin gizli bir dilek halinde 
başlıyan bu arzu sonunda 
açık bir ihtiyaç şekline girdi 
ve bir gün Kralın Montepa
na şu sözleri söylediği du· 
yuldu: 

"Beni rahatsız etmemenizi 
isterimi" 

Bu dört kelimenin taşıdığı 
anlam, açıktan .açığa "yaşa· 
mayınız, ölünüz,, demekti. 
Montepan ağır buhranlar 
içinde kıvranarak bayılmalar 
ve ayılmalar geçirerek tali
hin iradesine boyun iğdi, 
yerini yeni bir güzele bırak• 
ta, bir köşeye çekildi, tam 
otuz yıl göz yaşı dökerek 
yaşadı. Artık kendini tarih· 
ten başka anan yoktu vr bu 
anıı da tatlı bir ıev ·eğildi. 

*** ---oo---
ICÖ} kızları için 

kurslar 
Kültür Bakanlığı köy kız 

)arına ev idaresi, biçki dikiş 
ve naı.17 öğretmek üzere 
yurdun muhtelif mıntakala

rında kurslar açmayı düşün
mektedir. Bakanhk bu yıl 
bir tecrübe mahiyetinde ol· 
mak üzere Bursa köylerinde 
seyyar bir kurs açmııtır. Ta
yin edilen muallim kursun 
tahsil miiddeti olan dört ay 
bir köyde tedrisatta t.ıuluua
cak, bu suretle bir sene 
içinde üç köyde kurs açıl· 
mış olacaktır. Bu kurslarda.o 
alınacak neticelere göre yeni 
kurslar açılacaktır 

Pusla Gibi Bir 
Nebat 

Son ıamanda, şimali Ame
rikanın gar ovalarında garib 
bir nebat ele geçmiştir. Bu 
nebat, bir pusla gibi dört 
ciheti göıtermek hasaasını 
maliktir. 

Latince adı "Silphium La
ciaatum,, dur. 

Elllise ve Manto 
Mıraklılırına MIJ-ı 

Zabitan, Baylar ve Bayanlar 

lerimin bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ederiz. 
ADRESE DIKKA T: lzmir satı, 'iubesi Alipaıa cadde•i ıar 
raflar karşısı yalnız 31 numaradır. Büyük levhaya dıkl&at 
alimeti farika Hasan Basri Şenbiçer fabrikası . 

II~~~~-... :~~ 
~ lzmir Yün Mensucatı 1 Türk A. Sirket nin 

~ Halkapınar Kumaş Fabrikasının 
1 Mevsim dolayısiyle yeni çıkardıg-ı umaşlaa : 

i Sailam Zarif Ve Ucuzdur 
~ Satış yerleri 
1 Birinci kordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş 
~ Mimar Kemaleddin caddesinde Fahri Kandemir OjJu 
·~~~~~:~ 

öksürüğün 
Mezlenin, Bronşitin biricik ilicı 

_!ler eczanede bulunur. ' Hem ucuz hem çok tesirlidir. 

_!'I. Deuo S. Ferid Eczacıbaşı 
Şifa E.czanesidir 

llı-~M WWS \R ........ MO .......... .. 

: KORDON, YÜKSEL oe 1 t HükOmet Karfı11•4a ı 
' KABADAYJ : TERZi 

11,te büttın lzmirin kapı,tığı 1 fM h d Z k• 
nefis Rakılar bunlardır 1 • e me e 1 

- Eiil! ----- ....................... ... 

9 Evlül Baharat Deposu 
Baharatın döğülmüş ve dC>ğül

memiş tam çeıitleri, YALUVA
nın taze mahsul Ihlamur, ıS

PARTA'nın meşhur Salebi 
zarif kutular·A t• marka ku
da, rarantili r 1 maş ve 
maranğoz boyaları , her cins asit 
karpit, gomlak ve diğer maran· 
gaz çeıitleri, dünyaca tanınmış 

Hasan ecza depo 
sunun her cies kolenya, losyon· 
Jarı ve çok zengin tuvalet eşya· 
ıı ile gazoz özleri ve özlü unları 

Radyolin, Kozmin, Datnos ve Kohinor diı macual arı, deyle 
kinini, beyaz yünlil ve ipekli kumaıları yıkamak ve temizle· 
mek için FEVA markala Alman ıabun tozu ve emıali. 

Dikkat: Mllıterilerinin zararına olan pazarlik uıalil kal•ı 
rılmııtır. Her ıorğuya derhal cevab verilir. Telefoa 

Birinci Sınıf Mutahusıa 

Dr. Demir Ali 
En mDşkillpeıent mtııterileri memnun KAMÇIOuLU 

eden ı.u firmayı unutmayınız Cilt ve Tenasül hastalıklan ve 
Tüccar terıi (Tnrkpuarı lltralai• elektrik tecıla visi 

Karakaı) ltukere yeni maiazada:ıen fİ• çeıitller. Terzi· lzmir - lirind beyler Seka;ı No. : SS T.ı.ien: 3479 
hanemizde bay Ye bayanlar için sen ••tla zarif•• ıık -

llôueten: Paramont jurnal 1 ~ manto, rob, tayyor, etek, bülu.z ve te•akar Zabitan ve _,. D FAHRi lf~(K 
ıivil elbise ve kaputları imal edilir. ~] .. r. ~ ,. 

Muamelem peıin ve taksitledir. t] 8 lzmir Memleket• Haıtaneıi Rontken Mltebauım 
SEANS SAHTLERI 1 

Her fil•: 3,10-7,0S- Sözde kızlar S,05-9 da Bakir 
delikanh Cumartesi Pazar ıeanıları 1,05 de Bikir B 

delikanlı ile baılar 1 
FIATLAR: 30 - 40 - 50 •• • . . 

' .. ' . ~ ' ... ; '. . . . 

Bu ıözlerin doiruluiunu anlamak içia bir tecrilbe lıAfidir. ırı il RONTKEN VE 

DiKKAT: Yeni Mataza Ociunpaarı No. ı 1 Elekt•rik tetlavileri yapılır 
TELEFON: 3276 • ikinci Beyler Sokak No. 29 TELEFON: 2542 • 



Kaza raporu 
verildi 

Beosis adındaki Yunan 
vapuru Köstenceden keres
te yükliyer~k şehrimizel mü
teveccihen yola çıktığı kara
denizin ıiddetli dalgaları ara
ıında güvertede bulunan ke
restelerin bir kısmını dalga
lar ıürüklemiştir. Zarar ve 
ziyan oldukça mühimdir. 
içindeki yolculardan tahki
kat yapılmış ve doğru oldu
gu anlaşıldığı için kaptana 
kaza raporu verilmiş ve si
ğorta direktörlüğüne gönde
rilmiştir. 

8İt9 Kaza 
Bay Vahnerin otomobili 

pazar günü Menemen yolunda 
devrilmiş ve Vahner hafif 
ıurette yaralanmış ve oto
mobili zedelenmiştir. 
•• 
Oğretmenleri-

Vergilerden tenzilat 
Istanbul, 10 (Hususi) ~ Vergilerden tenzilat yapılması hakkındaki liyıha, Maliye Veka

letinden Başvekalete verilmiştir. Bu layiha, Vekiller heyetinin ilk içtimaında müzakere edi· 
)erek tasdik olunacek ve müteakiben mecJıse gönderiJecektır. 
Tanzım olunan layihaya göre yüz liraya kadar olan maaşlardan buhran vergisi yüzde 

beş kesilecek, yüz liradan fazla alanlardan da fazlası için yüzde yedi kat, olacaktır. 
Muvazene vergisinde de tenzilat yapılmısı, yüz liraya kadar maaş alanlardan yüzde altı 

ve yüz liradan fazla maaşların fazlasından yüzde sekiz kesilmesi muvafık görülmüştür. 
Bu suretle yapılacak tenzilattan, k~çük memurlar istifade edeceklerdir. 

Cumhuriyetin 15inci Yılında Af Düşünülüyor 
İstanbul 10 (Husu ~i) - Heyeti mahsusalarca devlet hizmetinde kullanılmamak hakkında 

verilmiş olan kararların kendilerine tebliğ edilmiyen alakadarlarmııı itiraz edebilmeleri hak
kındaki layıha yakında meclise verilecektir. Haklarında heyeti mahsuıa kararları bulunan
ların affı için dahiliye encümeninde yapılan teklife şimdilik lüzum görülmemiştir. 

Cumhuriyetin on beşinci yıl dönümünde bu gibiler için daha şümullü bir affın düşünül
mekte olduğu söyleniyor. 

imtiyazlı mıntakada harb 
Şanghay 11 (Radyo) - İmtiyazlı mıntakada Japon askerlerile Rus ve Fransız ve lngiliz 

polis ve gönüllüleri arasında kanlı çarpışmalar olmuştur . 
Japon askerleri, Fransız polisinin ruvelverle karşı gelmesi üzerine mitralyözle mukabele 

lzmirde bir dil 
lisesi. açılıyor 

lzmirde açılacağını mem· 
nuniyetle öğrendiğimiz dil 
lisesi için teşebbüsler yapıl
mıştır. Bu lisede bütün ders
ler Iagilizce olarak tedris 
edilecek ve spora fazla ehem
miyet verilecektir. 

Çok değerli lngiJizce öğ· 
retmenlerimizden bay N ev
zad Cemal, lise lngilizce öğ
retmeni bay Ali Kemal ve 
yüksek derecede lngilizce 

tahsili gören refikaları ba· 
yan Vedide, bay Said ve bay 
Mehmed Ali iıtirak ederek 
ve ıimdilik biner lira aerma• 
ye koyarak bir ıirket kur• 
muşlardır. Ege mıntakasınıa 
çok ihtiyacı olan bu dil liıı• 
sinin bir an evvel tasdik edi • 
)erek açılmasını öz yürekten 
temenni eder, çalııkaa ve 
değeri genç bayan ve bay 
öğretmenlerimize muvaffaki • 
yetler dileriz. 

---------------------00---------------------
Bulgurca ve civarı köylüleri 
Ankarava mümessil gönderdi 

Geçenlerde yazdığmız veç- ğin riyaseti altında toplan· 
bile köylülerim\zin kalkınması mışlar bu çiftliğin taksidle 
ve toprak sahibi olması için verilmesi için Başvekilet 
Bulgurca çiftliğinin taksidle nezdinde ve Zıraat Bakan• 
köylülerimize satılması hava- lığında umum direktörlükte 
disi üzerine Bulgurca ve ci- teşebbüsatta bulunmak ve 
varında bulunan b~ş köyün bir karara rabtettirmek için 
mümessilleri Bulgurcadan Is- B. Halili murahhas olarak 
mail oğlu Bay Halil Gerçe- Ankaraya göndermişlerdir. 

mizin Gezisi 
Şehrimiz öğretmenleri Pa

zar günü Kültür direktörü 
B. Ali Rıza refakati ile Ma
nisaya kadar bir seyahat 
yapmıılardır. Bu seyahatler 

etmişlerdir. 

Japonyada hastalık Anadol~dan alı• 
sarı 

temadi edecektir. Öğretmen 
kafilesi altmııı bulmuştur. 
Manisalılar, Halk Partısi ve 
Maniıa Kültür direktörü B. 
~uf öğretmenlerimizi hara
retle karıılamışlardır. 

Sokakların adı 
değişiyor 

lzmir sokakları dünden 
itibaren numaralanmağa baş
lanmıştır. Bu arada sokak
larda bulunan eski adlar 
kalkacak ve yerine yenileri 
konacaktır. 

Alaylara Bay
rak Verilecek 

ikinci ordu müfeddişlerin
den Orgeneral İzzettin Ça • 
hıların lzmire geleceği ve 
baıı alaylara mudad olan 
törenle bayrak verileceği 
haber alınmıştır. 

Ne kadar 
Elektrik 

Sarf olunmuş? 
Şehrimizdeki elektrik abo

neleri günden güne artıyor. 
Kilovat; ücretleri yirmi para 
daha indirilmesi muhtemel
dir. 937 senesi içinde altı 
buçuk milyon kilovat sarfe
dildiği anlaşılmıştır. 

Aldanmadan 
Amerikanın en büyük ve 

en namdar J. E. Fabrikas1Dıa 
938 model 6 8 11 lambalı 
radyoları Şemsi Hakikat 
ucuzluk sergisine geldi. 

Fiatler çek uc:uz olmakla 
beraber dünyada mevcud is
taıyonların kaffesini geceli 
ıDndüzlü bili fasıla net ve 
tabii bir sesle dinliyebilir
siniz. 

Radyo almak istiyenler 
pa:tarhkSJz yorulmadan aldan-ı· 
madın metin bir makineye 
malik olabilirler. 

Londra 11 (Radyo) - Japonyadan gelen haberlere göre Japonyanın Omuta şehrinde 
şimdiye kadar görülmemiş sari bir hastalık zuhur etmiş ve beş gün zarfında 7000 kişi 
hastalanmış ve bunlardan 400 hasta ölmüştür. Japon heyeti sıhhiyesi bu hastalığın mikro
bunu bulmak için uğraşmaktadırlar. 

Yekta battı 
lstanbul 11 (Hususi)- Bin iki yüz ton hurda demir yüklü olarak buradan Köstenceye 

giden Yekta vapuruna bir Norveç vapuru çarpmış ve derhal batmıştır. 
Vapurdan yaldız tayfalar çok güçlükle canlarını kurtarabilmişlerdir. Köstence liman ida

resi Norveç vapurunu haczetmiştir. 

Amerika Harb İçin Halkın Revini Almıvacak 
Vaşington 10 - Amerikanın, harp ilin etmeden evvel halkın reyine müracaat etmesi 

hakkında Amerika kongresine verilen layiha 188 ze karşı 208 reyle reddedilmiştir. 

Borca karşı karıyı verdi 
Varşova 10 (Radyo)- Varşovada büyük bir müessese sahibi olan yahudi Abrom Vayne 

Loçda muamele yaptığı Re adındaki fabrikatöre olan bir milyon frank borcuna mukabil 
genç ve güzel karısını vermeği teklif etmiştir. Fabrikatör yahudinin teklifini kabul etmiş 
ve alacağına mukabil güzel kadını alarak yahudi tüccarla olan hesabını kapatmıştır. 

------------------------••••••oo•• .. ••------------------------
SON DAKiKA: 

Hatayda Türk 
parasına suikasd' 

Antakya (Hususi) - Bu • sarraflar Türklerin seksen 
günlerde Aatay Türklerini • bin lirasını açıkça çalmış1ar· 
çok müteessir eden yeni bir dır. 
mali facia başgöstermiştir. Bir Türk lirası şimdiye ka-
Bu da Ha taydaki sarrafların dar 117,5 Suriye kuruşuna 
halkı göz göre göre soyma- gitmekte iken bu vaziyet 
sıdır. karşısında seksen kuruşa ka-

Şimdiye kadar 23,S frank dar alınmağa başlamıştır, 
mukabilinde değiştirilmekte Bundan gaye: 
olan bir kiğıd Türk lirası 1 - Tük parasının şere-
bu günlerde 16, hatla 15 file oynamak, 
franga değiştirilmektedir. 2 - Hataya dönen Türk· 

Buradaki sarrafların bu lerin ceplerindeki parayı 
hareketiae mahalli hükumet azaltıb onları sefalete düşür-
göz yummakta hatta onları mek, 
teşvik etmektedir. 3 - Kir etmek. 

On beş franga Türk lira- Türkiyeden Hataya dönen 
larını tophyan sarraflar bun- Hatalyı Türklerin mali vazi-
ları Türkiyeye geçirip mühim yetini kurtarmak için mut-
mıktarda bir kazanç temin lak surette döviz işini hallet-
etmektedirler. mek lazımdır. 

Türkiyden Hataya dönen 
Hatay Türkleri şimdiye ka· 
dar asgari 250,000 lira para 
bozdurmuşlardır. 
Yapılan he.sap neticesi elde 

edilen kat'i rakkama göre, 
Antakya ve fskenderundaki 

Geşmiş Olsun 
Liman umum işletme di

rektörü Bay Heşmet DüJge 
tamamile iyileşmiş ve vazi
fesine başlamıştır. Kendile
rine geçmiş olsun deriz . • 

Büvük Millet 
Meclisinde 

Ankara 10 (A.A)- B. M. 
Meclisi toplanmış 20 ikinci
tcşrin 1334 tarihli pasıport 
kanununa bir fıkra eklen
mesi hakkındaki kanun layi· 
hasının geri verilmesine da· 
ir Başvekalet tezkeresi okun
muş, kulüb, kahvehane ve 
gazinolarla kır bahçelerinde 
bulunan beher bilardodan 
senevi beş lira ve tavla, da
ma, satranç tahtalarının be· 
herinden senevi 3 lira oyun 
aletleri resmi alınması hak
kındaki kanun layihası, mu· 
hasebei umumiye kanununa 
müzeyyel kanun layihalarının 
birinci müzakereleri yapılmış 
ve çarşanba günü toplanmak 
üv· re içtim aa son verilmiş tir. 

. •• •• 
Cevdet Ozyar 

İki aydanberi mez.un bulu
nan Kızılay koruma başkanı 
ve Eşrefpaşa hastanesi baş 
hekimi B. Cevdet Özyar'ın 
mezuniyeti hitam bulduğun

dan kıymetli doktorumuz dün 
vazifesin~ devam etmeğe 
başlamıştır. 

eşyalarla 
Bir Müze Kurulmaktadır 

Akropolis'den: 
Mubadiller sandığı Anado

ludan getirilen kıymetli anti
kalarıltoplamakla meşguldür. 
Bu teşkilat topladığı eserleri 
Benakyon müzesine teslim 
etmektedir. Bunların arasın· 
da 1178 den kalma eserler 
vardır. Kayseriden, Diyarı
bakırdan, Harputtan, Anka .. 
radan, Edirneden, Gümüşha
nedeo; zümrütler ve sair kıy
mettar taşlarla müzeyyen, 
ikonlar, rahip elbiseleri, gü-
müş tabaklar ve diğer mu
kaddes eşya getirilmiştir. 
Trabzon imparatoru Aleksias 
Komninos iV ün kemikleri 

de getirilmiş bulunuyor. Bu 
kemikleri Ruslar meydana 
çıkararak Trabzon mitropo• 
liti B. Hrisantosa teslim et· 
mişlerdi. Keza 18 nisan 1821 
de idam edilen Edirne met· 
repoliti Kirilosa aid taç da 
bu mtızeye teslim edilmiıtir. 

Bu eıya meyanında mub· 
telif lisanlarda yazılmıı el 
yazısı kitaplar da mevc11d· 
dur. 

(Mubadiller sandıiının rei· 
si, patrikhanenin Atina mil· 
messili olan ve elin Trabzon 
metrepoliti unvanını kulla•aa 
rahib idama mahkum Hri· 
santostur. M.U.M.) 

----------------------.. -------------------
Hatavda Nüfus İşleri Gene 
Vahim Bir Safhava Girdi 

Antakya, (Hususi) - Al- uğramakta oldukları zorluk· 
dığımız bir habere göre Ma- tan dikkatle bahsetmiştim. 
liye müdürü Hasan Cebbare, Fakat bu işin bili düzelme• 
Hatay ile iuriye arasındaki diğini kaydetmek lazımdır. 
muamelatta irtibatı temin için Bu işin sonunun ne olacağı 
Şam hükumeti tarafından malum değHdir. Bu zorluklar 
komiser tayin edilmjştir. yalnız nüfus dairelerindeki 

Kırıkhan polis komiseri muamelelere münhasır kal-
Sabri Halvni tahrik siyasetini mamakta münferid hikimli· 
takib ettiği için işten alın- ğin de muamelelerde zorluk· 
mışhr. lar çıkarmakta olğuiu g6r1U· 

Hatay Türklerinden Şeyh mektedir. 
Marufun oğlu Aldullah Pazar Cenevre anlaımasının ver· 
güoü akşamı Suriyede kah· diği hak memleketlerine dö· 
vede otururken, jandarmalar nen Türklerden mahkemeye 
kahveyi basm1ş ve orada müracaat edenlerin büviyet-
bul dukları bir tabancanın leri ellerinde vesaikle kifi 
Aldullah Celmanın olduğu görülmiyerek bir de nBfuı 
iddiasile mumaileyhi tevkif daireainden tahkik olunmakta 
ederek Antakyaya gönder- ve yirmi beı otuz senelik 
mişlerdir. kayıdların aranmaıı isten· 

Nüfus işlerinde Türklerin mektedir . 
eooooooooooooooooooooooooaoaoooooooooooooaoaoaoooooaaao 

Son Telgrafların Hulasası: 
---+•H---------

Romanya Kralı Karo) Yahudilere iyi unsur değildir diyor. 
§ Hatay halkına zülum eden Hasan Cebbari aleyhiade 

mazbatalu yapıldı seçime iştirak üzere Türkiyede gelen 
Hataylılardan 55 kişi lskenderunda aileleri ve doıtlan tara• 
fından karşılanmıştır. 

~f' Ceyhan nehri yükselmek~e devam ediyor şimdiye kadar 
dört metre yükselmiştir. 
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