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SIRRI SANLI 

Pravda gazetesi
nin bir makatesı 

Moskovada çıkan Prağda 
pletuiade .. Faıiıt Alman· 
yanın iktisadi mlltkilleri" 
baıııtı altında çıkan bir ma· 
kalede deniliyor ki : 

•Almanya konjonktOr enı· 
titllıtl direkt6rll profesör 
v .,.... abirea çok fayını 

tliklaat bir eHr aeıretmiıtil'. 
Vaıea.an bu ueriade ikti· 
di organlarla aıkeı 1 mlles · 
ıeseler araıında ve faıiıtle · 

rin dört yıllak iktisadi p'I 
nının tahakkuka yolanda bir 
iıbirliği imkinlarını araıhr· 
maktadır. Eser Alamanyada 
dört yılhk pliua karıı muha· 
lefetin, her cepheden genit· 
lediği bir ıırada ~iatiıar et· 
mittir. 

Vageman e1erinde hem 
aı\ eri, hem iktisadi bir ta· 
kım sevkulceyş kanunlera 
bulmata çahııyor. Bn cibet· 

iSTER GUL iSTER AGLA 

REiSiCUMHUR LEBRUN 
Paria 14 (Radyo)- Fran· 

H Baıvekili Şotaa bu gece 
iıtifanameıini Reiıicumbur 
Lebrune vermiı ve kabinenin 
iıtifa11 kabul edilmiıtir. 

Pariı IS (Radyo)- Reiıi· 
cumhur Lebrua yeni kabine· 

b=111:;~if
1 Şôtüiı. uie;nur .. e~~ 

miııe de eski baıvekil kabul 
etmemiıtir. 

Paris 15 (Radyo)- Reisi· 
cumhur gece sabık Maliye 
Nazırı Bone'yi davet etmiı 

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

ten Vagemanın mesaisi Al· 
man askeri nazariyecileri ta· 
rafından biiyük bir tasvibe 
mazhar olmuştur. Hatta bu 
nazariyeciler iktisadi fikirle
rin "aslı erleıtirilmesi" yolun· 
da geç kahndığını bile ı6y· 
lem ektedir ler. 

Kaneoe Altında 'f ahta Kurusu Gibi 
Yamyassı Kalan Bacanak? 1 

Gerek bayanlar ve gerek baylar evlendikten ve bir yuva kurduktan sonra her ikisinin 
ele en çok &nem vermeıi llzım gelen bir vazifeleri vardır : Mlitekabil sayğı ve sevgi. An· 
cık bu aayede evlilik temelleri tersin edilmiı olur. Birbirlerine madik oynıyan karı koc .. nıo 
yuvaları pek çabuk yıkılır. Kı11ca bir olmuı vak'a anlatacmğız : 

Vaktile adamın biri, karııının kız kardeıini boıayan bacanağı ile sıkı, fıkı konuşuyor, 
her rece bulaıayorlar, beraberce kafalarını kiriıliyorlarmıı ! Bir gün karısı : Bu akıam ya· 
kıa akrabala1ından bir aile ile ıinemaya gideceklerini tabii kocasınında iitirıkini söylemiş, 
adam bin bahane uydurarak ve hasta bulunduğu için evden çıkamıyacağını bildirmif, ka
rı11 da ı6z verdiiinden geri d6nemiyeceğini illve etmif, bayan kalkmıı, sinemaya gitmiı, 
ayyaı ve dBıtlncetiz adam da kar111nın kardeıini boııyan eski bacanağına koımuı, evde 
kimıe olmadıiını ve bu akıam geniı genit evde kafayı çekmelerini teklif etmiı, nihayet 
maıa kurulmuı, birkaç tane atmıılar, tık tık kıpı çalıamıı, ev sahibi : Eyvah bizimkiler 
geldi, aman azizim hapı yuttuk, ıimdi seni burada görfirse ikimizin de ne saçı, ne de bı· 
it kalır clemif, bacanağı da pftrtelit nereye sakbyacağını ıaıırmıf, kapının tokmakları 
11klaımıı, bacaaatı acele yayla bir kanapenin altına sokulmuı. Ev sahibi koımuı kapıyı 
açmıt, içeriye bir ıtlr& hısım akrabasile karııı girmiı ve : 

" - Sinema çok ka'ababktı, vaz geçtik, geri diSndiik " demiı, misafirler odaya girmiı· 
ler, i~lerincle gayet ıiıman karı koca iki hatırlı zab kanapeye oturt~uıl•, oturtmaıl•r 
amma bay bacanak ela kanape altında tahtakurusu gibi yam yassı bir hale gelmiı, araııra 
ıiıman miufir : .. Oh ne rahat kanape imiı doğrusu " diyerek yer değiıtirir ve kalkar, 
kalkar otarurmuf, nihayet albndaki bacanak dayanamamıı, fırlayıb ortaya çıkınca ev sahi· 
bi bayanın clta g&ılerinden timıekler, batından yıldaramler saçılmağa baılamıı ve hemen 
a1atınclaki terllti çıkararak herkeıin &alinde kocasını bir gfizel pataklamıı ve kapı 
clııan atmıı 1 

Ey okayacu bu bir biklye değil, bakikathr. Şimdi biSyle dlltüncesiz adamlarla herkeain 
i•tle velewki kabahath aa ıayılıa kocaıını pataklayın bu bayanın haline : 

iSTER GULISTEH AGL! 

Aukara 15 (Husu .. i)-Mil· 
Jetler Cemiyetine iştirak et· 
mek üzere Hariciye Vekili 
Tevfik Rüıtii Aras bu ak· 
ıam Ankaradan Cenevreye 
hareket edecektir. -·-

Vilayetin 
Sıhhat işleri 

Villyet umumi bıfz1111hha 
meclisi dün Sıhhat müdiirii 
doktor B. Cevdet Saraç.oğlu-
nun baıkanhğında tolanmıı· 
tır. Fubuı ve sağlık itleriyle, 
ıehrin muhtelif yerlerinde 
sivrisinek mficadelesi bak· 
kında bazı kararlar verilmit· 
tir. 
Bu sene bilba11a Gtlzelyala 

mıntakasıadallİ bataklık ve 
su birkintiıi yapan arsaların 

doldurulması için tertibat 
alınm11 ve alikadarlara kat'i 
emirler verilmittir. 

Sıblı at mOdllriyeti ıehrin 
ıağhk iılerile çok yakınttan 

allkadar oldup memauni · 
7etle rlrllmlftGr. 

Sofya 15 (Radyo) - Ro· 
manya Başvekili Goga bu 
gün g·azetecilere yahudiler 
hakkındaki beyani:t hnda "ya
hudiler kendilerine yer ara
maktadarJar. Yer bulduktan 
ıonra bir milyona yakın ya· 
hudi Romanyayı terkedecek· 
lerdir. Bu yabudiler Roman· 
yaya en çok Almanyadan 
gelmişlerdir. Bunları bir ada· 

ya koymalı ve her tarafını 
harb gemilerile mubuara 
ederek dııarıya çıkmamaları 
glin eYYtl nn:u:ruua ..., .......... _ 

tub aldım, mektubunda Al
man yahudilerinin Romanya· 
ya gitı iklerinden mllteessir 

SiNEMA KÖŞESi 

Paıiı 14 (Radyo) - Pw 
bllyük elçimiz Suad Dawu. 
ve refikası, din iiğleyiD eaki 
baıvekil Şotan ve refikalan . . . . .. 
kil Bone ve Hariciye naıın 
Delbos ve bir çok diplomat· 
lar baıır bulunmuıtur. 

Daniel Dar) ö dünden itibaren Elhamrada ( Saiiıtlm~ 
davası ) filiminde ıimdiye kadar biç bir eserde ve biç bar 
artistde görlllmemit bir san'at mucizeıi yaratmata maaffak 
olmuıtur. Artist ne kadar kuvvetli ise canlandudıtı eff.r tle 
o derece derin ve içtimai yaraları çiğnemed~n deıea k .. • 
retli ve hakiki hayattan ahnmıt bir mevzu idi. Bu •eri 
ğörenler, Daniel Daryö'yi dinliyenler diln hUnıtır b18rlr 
ağlamıılar ve derin düıüncelere dalmıılardır. 

a Eh f""* ---------~ 
HALKIN SESi HAKKIN SESiDi 

--~~----------·· .. 
Belediyemizin elleri bağlı da 
doğunu iddia etmiyoruz 

Aldığımız bir mektuptur: . 
"Benim ayda elime geçen maaı, kırk bet liradır, ba 

ile i nufüslu ailemi pek zorlukla geçindiriyorum. (Baradaa 
altı sabra çıkarıyoruz. Çünki yarddaıımıı, bir takım beaatı 
lar yapıyor ve gOnde kaç karuı k6mllr, ekmek ve ıair 
dalarına sarfettiğini yazıyor. ] Belediye ıokak namar 
ve saire ile uğraştığı gibi birazda k&mtlrle etle ve 
zaruri ihtiyaçlarımızla uğraısa ve biıi muhtekirlerin eılllMI• 
kurtarsa ne olur? Biı maaıla geç!nen ve ayda eline u 
geçen yurddaılar, bazı gllaler &yle yeıe kapıbyoraz •• 
hale geliyoruz ki.... Bilmem artık ne ı&yliyelim? Bizim 
dadımı·za belediye koımazsa ve balkın • muhterem ı• 
nizle • dileklerine kulak aımaz ve ehemmiyete almaaa 
limiı bu ıidiıle ne olacaktır. Batınyoruz, yamrlJOlas. 

- SOiia 4 belde -



-/ Sahife 2 ( Halkın Seıl ) 15 ikinci Klnuii 

azaammzsaamariımmt+lammmmmmmam~ l-1 . ·I' HATA YDA PARTiCiLİK jDÜNY ADA 
1 Dünganın En BOgük Harb Dahisi 1 Doktorun Nasıhatıerı •• ::-··. ..h. NELER 
ti T.• l k - ~ Sinüzitlerin Tedavisi Lubnandan Lazkıyeve mu ım OLUYO 
i .f ımur en m Üç türlü Sinüzit olduğunu miktarda silih, Cephane geldi . j 
m ti dün yazmıştık. Bunların te- Antakya (Hususi) - Son pılmasına karar verildiği ve Yanan Hındenburg 
E ~.::.rkeku~ tedavileri esas itibarile bir· dakikada aJdığrm malumata bu iş için icabeden kontrol Ionunun kör olan sü fl Tarihi Tefrika Yazan: H. " '~ k f k f k 'K 1 t · d 'ld•v• · 
4IRtltir!llt _ 101 _ 41EEEED dir. Anca u a te e te· göre : Ali Komiser e ont memur arının ayın e ı ıgmı risi nihayet iyileşt 

• • k•• • hallüfleri vardır. dö Martel ansızın Sama git- yazmaktadırlar. b 
1 E t b n O~esıııe T k h k' . Hindenburg alonunun •• Ve U C&mtnl ~ Nezleden sonra şiddetli miştir. Kont Martel Başvekil Sa?cak~aki ür a 1.m.1- mandanı yüzbaşı Preuss, 

b• d h t k yarım baş ağrısı, burundan Cemil Mardam ve kont St- yetinın ehnde kalmamak ıçın çen mayısta balonunun ya 
lr e me'' &De V8p 11'm8 cerahatli ifrazat ve derecei b l k Arap ve Ermenilerden mü· rak parçalanması neticesi 

J rogo ile uzun ir mü a at h ı k 
ı A d hararet yükselmesi ile ken- rekkep bir cep e a ma ve bir çok yaralar almış, üst 
8ZIM •••• dini gösteren Sinüzitlerin yapmıştır. yeni bir fuka teşkil etmek kör de olmuştu. Uzun m 
- Dilin tutulsun berif,bu- kınmıyan ve her vakıt doğru kafası içindeki boıluklarda Şamdan gelen haberlere için gizli çalışmalar devam det sanatoryomda ted 

raya meddahlık etmek için söyliyen bir zattı. Beyazidin büyük cerahat kütleleri yap· göre, Lübnandan Lizkiye etmektedir. edilen kaptan iyileşmiş 
mi geldin. Ona haddini bil· davetini kabul ederek ca- maması için biran evvel de· mıntıkasına mühim miktarda Yine öğrenildiğine göre gözleri açılm şhr. 
direceğim, Timurlenk denilen miyi gezdi, beğendi, Yıldı- ri vasyonlara müracaat la- silah getirildiği ve bu ka· bu parti yakında programını Kaptan yakm'arda ışı 
çobanın burnunu topraklara rsm ona şu sözleri söyledi: zımdar. ça~çılığa hükğmet memurla· re~men ilan edecektir. başına geleceğini ve ta 
sürtecek zaman gelmiştir. - Başka bir nQksanı var Mesela güncle iki defa rının da alel""'olduğu anlaşıl- Bu iş için Antakyadan fs edilec~ ğini yeni b~lonla 
Şimdi defolun buradan. ise söyleyin. ayak banyosu bu banyolar mıştır. kenderuna, Arap ve ermeni· yahatlere çıkacağmı sö 

Murahhaslar · iki büklüm imam Buhari: sıcak olmalıdır. Sonra buru· Bazı Arapça gazeteler lerden müteşekkil bir heyet !emiştir. 
dışarıya fırladıla.r. Gayet - Evet, dedi, bu muhte- nun içine mantölJü vazelin· S!lncak intihabıtının bir de- gitmişlir.I Ftltb :>l n1açı seyt et 
müteesıir olmuşlardı, bu ka· şem caminin bir köşes,nde borikle veyahud gomonollü recesinin 28 Mart ve ikinci Parti merkezinin An tak- için g rev yapan a 
dar korku ve zahhamelten eksik olan bir şey var. merhemler günde iki defa derecesinin 12 Nisanda ya- yada olaca~ı söyleniyor. lngilterede bir fabrik 
sonra Beyazidden gördükleri - Nedir lütfen söyler mi· çekilir. Dahilen kinin ve as- •• futbole düşkün amelesi, 

bu sert muam~le onların s'niz? pirin alınır. Ve ağrı olan Dünya bug" day Kurdlarla sup oldukları klübun oy 
içine işlem;şti. - Meyhane. yerin hizasına Slcak komp· na gitmek istemişler. 

Beyazid Kosva muharebe· Yıldırım Bey.!zid zeki bir resler tatbik edilir. Ekseri· rekoltesi Muharebe rondan izin koparakmayı 
1 k zattı. Buharinin neyi kasdet· yetle böylece sinüıit'.er bü- işlerini tadiJ edere , Y 

sinden sağ ve sa İm çı ar, Muhtelif ülkeler tarafın- Zagv reb - Evvelce birer ı V t 1 
d mek istedig~ ini pek güzel "u"'- b·rr aArıza yapmadan şifa· grev yapmı ş ar. e op u zaferi kazanırsa yirmi yer e T K d b J 'l 1 · k' ı· ı k k'" ] d k0 ld d d 

anlamıştı, önce bü ün kat ı 1 l F k t b an eyne mı e pıyasaya i ışer ı o ara oy er e ı ha e sta yom a maçı 
yirmi tane cami yaptıraca· yap 

0 
ur ar. a a azan çıkarılacak buğday mikdarı koyun sürülerine taarruz rettikten sonra fab rikaya g~ ını nezretmişti. Savaşı ka· beynine hücum etmişti, he alemiyat İcab eder. Ameliyat k b b nerek, işde bulunmadı 

men "alın bunun boynunu oldukca mühimdir. Fakat hakkında şu tahminler yapıl- eden kurdlar büyü ir gru saatı' t ~.ıaA fı' ı'ç1'n, gece ya zandığı için nezri yerine ge- maktadır. Birleşik Amerika teşkil ederek şimdi de köy- -
tirmek üzere bir gün vezir· urun" cümlesi dudaklarıorn tam vaktinde teşhis yapılırsa Devletleri 43.600.000 kental )ere hücum etmeğe başladık- na kadar çalışmışlardır. 
)erini topladı ve fikrini on- ucuna gelmişti. Fakat gene V :! iyi operatör yaparsa ame- d c· · ı ı· ·ı · N . 
l t süratle düşündü, muhakeme . liyat daima hüsnü netice Kanada 24 milyon kental, larından birçok köyler e nctı ngı ız esrı 
ara aç 

1

• sini yürüttü, nüfuzlu olan bu verir. Arjantin 28.300.000 kental, halka silah ve cepane tevzi za ,.a· lt "f'esi r Je 
Vezirlerinden biri, yirmi 1 ·ı b Avusturalya 36 milyon ken- edilmiş ve kurdlar(a barba 

. adamın öldürü mHı e aşına Sinüzitlerin sebebi grib ve y ,, p·n1 ış 
yerde yirmi tane camı yap · büyük bir felaket gelebilirdi. nezledir. Bu ve"il~ ile grib tal, Rusya 10.900.0000kOOenktal, girişmek üzera hazırlıklar Amerı'kalı muharrı'rle tırtmaktansa payitahtınızda Tuna ülkeleri 18 500. en· yapılmıştır. 

k bb l. b. . (Arkası var) nezlelerden korunmak lüzu· 5 SOO OOO Somerst Maugham son 
yirmi u e 1 ır camı yap- wOO ID"JbU bir daha hatırlatırız. tal, diğer ülkeler . . N b t t d 
tırtmak daha uygun olurdu, kental yani cem'an166800000 e a a ın kardığı bir kitabın a u 

d~mişti. Yıldırım Bey"azid bu Dün va Ava 1 -----, kental. Hararet derecesi öl- James'in incili, lisan itib 
fikri beğendiği için Bursada ı. Fagdalı Bilgi er : Birleşik Amerika devletle- çu·· lebı'ldi İngiliz nesrinde zararlı 
bugün en güzel camilerden Gittikçe rinde 15 milyon kuatterlik tesir yaratmıştır." diye i 

1. y . 'T t Maruf nebatat alimlerin- etmesi üzerine, İngiliz olan Ulucamii yaptırmağa 1 • spanağın erını U a- rezerv teşkili ihtimali ve h h l'f 
- -----·~·· -~·... -OtnıyB' 1.A!"' 11Jl!raras1nd.akı " -··-· ----- .J - - 0tıl~-:- ..... ı....... rn, ,l,.f,. tPIPf'ln,.P.n İri. mu te 1 

ıimJe atıldı, dıvarlar yüksel· mesafe 384 bin l ı kometre Kış sebzeleri arasında, mevsim sonuna doğru satış- çiçeklerin hararet derecesini bi şöhretlerin fikrini a 
di, nihayet ikmal edildi. k d d B f içinde bulunan demir yüz;Jn- far için 3 milyon kuarterlik almıya muvaffak olmu1tur. istemi ş meşhur taribci 

Bir gün Beyazid damrdı a ar ır. u mesa e gittikçe den en faydalı olaJanı ispa· bir stok mevcudu nazarı İti- Muvaffakiyet, kendi icad S . Maugham'ın fikrinde azalmaktadır. 384 bio kilo· .. k k b dugv unu söylemiştir. Bit 
bulunan imam Buhariyi da . t 18000 k I naktar. Yalnız bu sebze kum bara alınmıştır. ettıgı üçü ir termometre 

me re i ometreye B v d 'h sayesinde mümkün olabil- İncil taraftarları, Amer vet etti, camii görmesini is- teneız·· J tt' v. M k.. . ve romatizma hastalıkları ug ay ı tiyaçlarına gelince h . f h ld 
u e ıgı gun, urrenın A miştir. Alimin müşahedesine mu arrıre ena a e 

tedi. harareti ve rütübetinin tesi- olanlara verilmez. Bunun ye- vrupa ülkelerinin 111 mil· tutmaktadırlar. 
imam Bubari o devirde en riJe kamer tahallül edecek rini tutacak (ayni surette yon ve diğer ülkelerin de 24 göre uzunca bir kuraklık ~·-

büyük alimlerdendi. Isliim ve kısmen kaybolacakhr. pişirtilmek şartHe) hemen milyon kental yani cem'an devresinden sonra yağmur B k• 
aleminde tanınmış b'u'yu'·k B 135 milyon kenti', ithalatta yağarsa, çiçek tomurcukla- 8V te ID 8 unun neticesi olarak, arzı- ayni lezzette olan başka seb-
şahsiyetlerdendi. IsJam .. •Je- d · bulunacakları tahmin edilmek larınıo harareti, harici muhi- Haftalardanberi sabırs nıız a bir hayli zararfara zeler vardar. Malum olan · 
minde tanınmış büyük şah· v b d tedir. tın hararetinden 9 derece Ja beklenen (Bay Tekin ugrıyacağı, ir takım yıldız · pazi en başka pancarın ve fazlalaşmaktadırlar. 
siyetlerdendi Bu zatın hadis ların düşeceği muhakkak havucun yeşil yaprakları ayal Basanı mucize c ı ) kan, ateş ve tufan 
kitabı bili islim uleması sayılmaktadır Fakat bu bi- vazifeyi görür. Trablus~amda asri sinemada gösteril 
tarafından takdir edilmekte disenin tahakkuk edebilmesi, :.'** kurtardı ~ başlanmıştır. Dündenber 

•• J k e· s·ı Ah fi'mİ görmek istiyen binJ ve onem verime tedir. miktarı . tayin ediJemiyecek ır 1 a 
Ayni zamanda Borsada kadar çok senelere bağlıdır. Badem Kremi Belgrat - Vreşevo da kişi Asri sinemaya koş 

0 · · d' k K u ti k yolda giderken kar fırtma- o ·epOS tadır. Ayni zamanda onun namı Emir Sultan la- nun ıçın en ışeye apılma· ışın e er ça ar, ırışır k J · U sı'nemanın sahı'bı' ofan mu k b ti · B sına apı ao Mu-3ayi ogv lu P.a 
a ile anılmaktadır. yınız. ve ser eşır. una mani ol- Beyrut, (Hususi) - Trab· dir sinemacılardan bay 
Kendisinin bir tepe üze

rinde yap!ırdığı ve Emir 
SuJtan adile andan gayet 
güzel bir caminin içir.de tür· 

••••••••mıım•••• •••• 

Pamuk 
Rekoltesi 

san ruzrar tepeden demir-
mak için el yıkandıktan yoluna kadar yuvarlamıştır. lusşamda mühim miktarda malin idaresindeki Karşı 
sonra bir mercimek kadar Bu esnada oradan silah, cebhane dolu bir depo SJmer sinemasının da 
badem kremi alarak daha geçen trenin önüne düşmüş· bulu rı muştur. Bu eslehanın türlü sıhbi konforu i 
yaş olan elleri ovalamalı, tür. Lokomotifin sürüklediği hariçten getirilerek Fılistine ederek yakında açıJac 

besi vardır. 
Dünya pamuk rekoltesinin 

islim mahafiJiode burası evvelki tahminden 113000 
sonra kurutmalıdır. kar yığınları demirler üstünde göilderilmekte olduğu anla· da lzrr i · ve K a şıyakal 

Badem kremiui yapmak baygın yatan Musayı kenara şılmıştır. Gizlice tahkikat bildirir ve çalışkan sabi 
ziyaretgah olmuştur. Bütün balya noks"n olarak 37850000 
vezirler ve kumandanlar ve balya dır. 1 

k 1 d 2 l kt d muvaffakiyetler temenni o ay 1r. 50 kram toz ha- itmek suretiJe ezilmekten yapıma 8.~~ 

halk kendisine çok saygı Rekoltenin tensikine baş- ' 
linde rath badem, 25 gram kurtarmıştır. Hasan trene leketlerinden gelip Trablus- •r•iz··--------• 
pirinç unu, 25 gram (iris), alınmı ş ve şehir hastahane- garpta ticaretle meşgul olan-

gösterirdi. Nüfuzu büyüktü, laca sebeb olarak, Hindistan, 1 
YıJC:lmm da bunu bildiği için Çin ve diğer küçük müstah- 1 

10 gram toz halinde sabun, sine götürülmüştür. ların bir çoğu tevkif edil· 

beş damla gül esansı almalı yeni t k·fı miştir. kııını ona talrdim etmiş, da- sif memleket rekoltelerinin 
madhğa aJrnışh. ilk tahminlerden . noksan ol-

ve bunları krem haline ge- ey 1 er Bunlardan bir çoğu ağır 
tirecek kadar kiliserin ka- Beyrut (Hususi) -Buraya hapislere mahkum edilmiştir. 

Imam Bubari sözünü sa· duğu ileri sürülmektedir. 

:*~**~****~**~:****~**~*~~! 
rıştırmalı. Sırça, yahud por- gelen haberlere göre, Mısır Kendileri casuslukla itham 
selen kapta muhafasa etme- Suriye ve diğer Arap mem- edilmektedir. 

! Elhamra 2~7~ a ı lidir. -----•• 
*** 

~ idaresinde MilJi Kütüphane sineması ~ ütülenir 
~B UGu·· N G ı · 't Seyahatte iken, yahut evde 'T\ üze ve sevimli yıldız DANIELLE· DARIEUX)t 
fC ( Paris sergisinde birioci:mükifatı kazanan ) )4ı elektrik ütüsü bozulduğu za-
t( )+ man acele bir mendil yıka-
~ ~'!İİ~tim~) ~avası ı+ yıp kullanmak icab edince 
.C Şahane bır guzeihkde temsıl ethgı senenin en mükem- » 

1 
mendili yıkadıktan sonra 

4( mel ve büyük Fransız filminde sanat hayatının en ?t , odadaki bir aynayı temiz 
~ ı · · k rr bir bezle silmeli. Yıkanan "" şaşaa ı zırvesıne yü seldi \ıl.. 

~ AYRICA F k " mendili ayna üzerine gererek D : o s Dünya Havadı.sJerı· - )t 
'" )t yapıştırmalı. Mendil orada 1i Seanslar: 3-5-7-9 -.)t kuruyuncıya kadar kalırsa 

Mendil u·· tu·· su·· z nas l • . l 
AYDAN 12 AYA KADAR 

Taksitle 
HAVA GAZI TESİSATI 

YAPILMASINA BAŞLANMIŞTIR 

Hemen idareye müracaat ediniz. Keşifler için ücret 
alınmaz. 

İdare: Belediye dairesi Birinci kattadır. 

Telefon: 2326 

Atatürk 
Büstleri depoziteri 

UÇAK GiŞESiNDEN 
boydaki büst heykelleri 
tan ve perakende ucuz fi 
tedarik edilebilir. 

ADRES : ~1ezarl 
bası Vakıflar hanı ·' 
çak gişesi. 

Güleryüz 

'" )t gayet muntazam ütülenmiş ı '"~~~:~~~~:V::V::V::V::V::V:~:W::W::W:~~~· gibi oJur. 
L_:__ ____ ~~~__.:._:__:__:_...=_..:_:__::.....:~_:__:_:_...::_~::_::~~~!._.!.:::.__::::.:_ ____ ~~~--..:__--~!!!!!111!1!1 ........................ ._._._. .. ._._ ..... ._.(j__ ____ ~~.....QcZU:ıM~on 

Pek iyi tanıdığınız b 
ratçı B. Fazıl Dokuz E 
Balcılar içinde 155 num 
da (Güleryüz Baharat d 
su) n1.1 açmıştır. Çeşidler 
fiatler her keseye uyğun 
Müşterilerini daima Güler 
ve tatlı dil ile karşıhyan 
arkadaşımıza biz de ha 
işler temenni ederiz. 



( Halk .. jeıl ) 

Tarihten 
Bir 

Yaprak 

Sokullu 
' 

Mehmed Paşa 
Zelzeleyi duyup ta başka- hünkar devlet işlerini hep din Valisine emir vereceğim mürekkeb bir donanma çı· 

1•rına duyurmıyan adam. So· onun eline bırakmıştı. Bu Sınırı geçsin, üç günlük yol kardı, galib düsmanları şaş· 
r kullunun en iyi tarifi bizce suretle o, yalnız harb eri de· üzerinde ne köy, ne kasaba, kana çevirdi ve " galibane ,, 
'budur. Çünkü o, Osmanlı ğil pek değerli bir devlet ne orman bırakma~;ın . Bütüa bir sulh imzaladı. Frenk mü 
•altanatının temelinden sar- adamı da olduğunu ıspat et· bu yolu çöle çeviı sin, bu verrihleri onun yaptığı barış 
•ılauya başladığını gördü, mek fırsatım buldu. Avru · suretle İmparato. unuzla ara · şartlarını tahlil ederken "İne~ 
bütün zekasını kullarak bu pada, Asyada ve Afrikada mızda açılmaz bir sınır ya· bahti muharebesini sanki 
rıarsıtıyı dosta da, düşmana alabildiğine genişlemis olan pılmış olur. Türkler kazanmıştı,, demek· 
da sezdirmedi. Sallanan yapı imparatorluk hududları için- Bir fernk ta ihçisi, Sokul. ten kendil :!rini alamıyorlardı. 
Önünde önun dimdik duran de adil ve hakim bir idare nunun bu d ş'inc ': si h 31 kı .ı - Soku\lu, bozgunluğu zafer 
hey, elimsı' endamı, bu"lu-n t · · t w 'b. h h I' k kt k d esısıne savaş ıgı gı ı o u· da şu mü lahazayı yürütüyor: a ıne oyma a o a ar 
gözleri kamaştırıyordu, arka- dudlar dışında da kahir bir "Üç güolük mesafeye kadar mebaret göstermişti. 
daki zelzeleyi saklıyordu. nüfuz yürüttü. O, Kırımın komşu memleketi çöle çe· Mebmed Paşa, Üçüncü 

Sokullu lortadan çekilince gelecek asırlarda selametini virmek fikri gerçi korkunç· Sultan Muradın tahta çık· 
?smanlı imparatorluğunun ve İmparatorluğun Karade- tür. Bununla beraber bü}ük masile müşliul bir vaziyete 
ıçi göründü ve başka bir el niz şim:ılindeki f ın rlannın bir düşüncediı ! ,, düştü. On yıldanbeıi sadra-
feıi sönen o ~a.;sak yüce emn'yetioi korumak için Don ikinci hadise şudur : Os zamdı, kendi düşüncelerine 
eski di·liğini, canlılığını ve· ve Volga nehirlerinin birleş· manlı donanması baş&miralı- göre devleti idare idare edi· 
remedi. tiriJmesini de düşünmüştü nın fazla cesur davranıp yordu, lpmaralorluğun Ka-

s k il B 1 d D k B w •• k k" b' uun.• Süleyman devrindeki o a u osna ı ır. i bir u uzagı goren es ıo ır k eodid feda ı t nesi ) üzün-
k .. · d l ·· " d .. - 'd' azameti, hasmetini sarsıntıdan aya uzerın e yapı ı olduğu gozun uşuncesı ır. d en lnebatıda ağır bir inhi-
i · h' S k koruyabıliyordu. Üçüncü Mu çın şa ın yuvası anlamına o ulu, bu mühim işi ba- zama uğramıştı. Venedik, bu 
Sokul adı verilen kalede şarmak için ta ejderhana üç zafer gününü dini ve milli rad, dedesirıden ve babasm-
doğdu, gençliğinde lstanbula bin Yeniçeri, yirmi bin sil· bayram olarak kabul etmiş· dan miras kalan bu büyük 
getirilerek saraya alındı, ter· vari ve beş bin amele' gön- ti. Aynı günü anmak için adamdan hoşlanmıyordu. O, 

· bı'y d'Jd' d ~ 1 k b' d d' sakalını kadınların eline ver-e e .ı ı, ogancı ı gi ı er ı. yer yer heykeller dikiliyor· 
bazı işlerde bulunduktan Kırım hanı, kendi ailesinin du, mabedler yapılıyordu. miş, iradesini dalkevuklara 
sonra k b '-kl k k ve hayırsız nedimlere kaptır· apıcı aşu a saray- azancına et vurulacağı mü- Bütün Avrupada da seeioç 
dan çıktı, Barharosun yerine lahazasile entrikalar çevir- içinde idi. Böyle bir vaziyet- mış bir adamdı. En yüksek· 
Baı amiral oldu, yezir payesi meseydi ve mesela oralarda te Sokullu, Istanbuldaki Ve- hizmetleri en alçak yaratıl-
1 k R J

• mış kimselere veriyordu. 
• ara , ume ı eyaletini idare yaz günlerinin ancak üç saat nedik elçisine şu sözleri 
tt. · · · l Artık siyaset, kıyaset, ha-e ı, ıyı ış er gördüğü için devam etmesi dolayisile beş söyledi : "Beni kayitsiz ve 

...,. bb l maset devri kapanmışb. Ka-
NU e a tına ğetirildi ve vakıt namaz kılmıyacağını elemsiz görerek şaşıyorsun, 

d 1 k dınlar saltanetı başlamıştı. 
la razam ığa yü seldi. söyliyerek askerleri isyana degw ilmi?. Hiç şaşma çelebi. imparatorluk yapısı da bu 

Sokulluoun göze çarpau teşvik eto eseydi Sokullu di· Biz sizden Kıbrısı aldık, bir yüzden çatırdıyordu, yer yer 
ilk mühim hizmeti Tamşıvar leğini yerine getirecekti, iki kolunuzu kesmiş olduk. Siz ç:ıtlıyordıı. 
kalesinin alınmasındaki ya· nehri biıl eştirmek suretile donanmamııı yendiniz, saka· Sokullu işte bu devrede 
rarhğıdır. Macaristan üzerin- Karaden izden şimale yol aça· Jımızı traş etmiş oldunuz. de tam bir devlet adamı 
deki Osmanlı hakimiyetini ca~tı ve bir Çarlı k Rusyası- Kesilmiş bir kol yenı'den bı"t- ·b· d d gı ı avran ı, sarayın mü· 
kökleştirmek için Tamşıvar nın do~masına engel olacak· mez. Lakin traş edilmiş sa· nasebetsizliklerinden idare 
mıntakasının da ele geçiril- h. Sokullu, Ak ve kı zıl de· kal evvelkinden daha kuv- işlerine nazar gelmemesi ve 
mesi lazımdı. Bundan ötürü nizleri de birleştirmeği, ~im· vetJi çıkı r. işte benim tasa· hele tam bir hızla başlı yan 
1552 yılında harbe girişilmiş Süveyş kanalını açmayı dü- sız oluşumun sebebi! .. ,, alçalma devrinin yabancılara 
ve Tamşıvarda yaman bir şüoüyordu. Buna da, birbirini Ayni münasebetle Sokul- anlaşılmaması için canla baş· 
ıavaı yapılmıştı. Sokullu, o takib eden harpler yüzün- lu, osmanlı başamiralına da la savaştı, kendi idrakini 

savaşın mihveri oldu, kale· den muvaffak olmadı. iyi bir "ıdarc,, dersi vermiş· irıciten zelzeleyi başkalarına 
Din alınmasını yararJığile te· Onun elinde toplanun kuv· ti. (İnebahtı) nın öcünü al- duyurmamaya çalışti. Fakat 
min ederek büyük bir ün veti nasıl idare ettiğini an· mak için yüzlerce gemil ya- devir değişmişti. İpliğine ka· 
kazandı. lamak • için şu iki hadiseyi pılmasını emreden Sokulluya dar bozulan saray, bu zeki 

Sokullu,sadraum olduktan hatırlatmak yetişir : Avustur- Başamiral, bu işin kolaylıkla ve ehliyet abidesıni ayakta 
sonra Sektüvar (Si ket) har· elçisi bir müzakere sırasında batarılamıyacağını söylemek gÖimt ğe tahammül edemezdi. 
bini idare etti. Bu savaşta birkaç kalenin Türkler tara· isteyince şul cevabı almıştı . Sadrazam da bükara uy· 
Kanuni Sultan Süleyman da f,ndan geri verilmesini iste- 0Paşa meyus olma. İcab ğ n olmali gerekti. Bundan 
hazırdı. Fakat kumandanlığı ısrar ediyordu. Sokullu ses· ederse donaDmanın demirle · ötürii bir suikasd tertib o'un· 
Sokullu yaptı. Çünkü hün- siz sessiz elçiyi dinledi ve rini gümüşten, yelkenlerini du, azledilmiyen Sokullu kat-
kar hasta idi. Nitekim kale. sonunda şu sözleri söyledi : atlastan, iplerini ipekten !edildi. 
Din sukutunu görmeden öl· - imparatorunuz dayak yaptırmak mümkündür. ,, O, Mehmed Paşa tam altmış 
dü zafuin şerefi tamamile yeme iden usanmıyor. Biz, boşuna övünmüyordu, ne söy· yıl dcv 'et işlerinde çalıştı, 
Sokulluya kaldı. Allahın yılı onu dövmekten Jüyorsa bilerek söylüyordu: bir gün açıkta kalmadı ve 

Artık • Sokullu Osmanlı bıkmadı1'. Kendimizi boyuna Nitekim inebahti bozgunlu- hiçbir işte muvaffakiyetsiz-
imparatorluğunun hakiki mü- sopa sallamaktan korumak ğundan beş altı ay sonra liğe uğramadı. 
diri vaziyetinde idi. Yeni için bir çare düşündüm. Bu- Akdenize iki yüz yelkenden **" 
ıar!1 ~amua~sEE~ ae~aaasa"~Sıeas:ssEdb 

~ TAYYARE • TELEFON ~ ~i l:! 

15 ikinci Kin• 

Hasan Basri Şenbiçer 

Şeriki Mehmed Gülaylar 
Hazı r ve ı smarJama eJbise fabrikası 

Bay ve Bayenlar şık elbise diktir· 
mek isterseniz her halde ve mutlaka 
Hasan Basri Şeobiçer ve şeriki Meh· 
med Gülaylar tabrikasına koşunuz. 
So~ :lski ve A lber Barob ku naşların· 
dan iki provalı kumaş ve dık iş 22 
lira Asım Riza biraderlerinin Halka
pınar çulaki bir provalı takım 13 lira 
Nezaket iki pı ovalı 15 lira f..,koç yün 
iş 21 lira iki provalı Sayın müşter i-

terimin bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ederiz. 

ADRESE DIKK.ı\ T: lzmir satış 4ubesi Alipaşa caddesi sar 
raflar karşısı yaloır 31 numaradır. Büyük levhaya di~kat 
alameti farika Hasan Basri Şenbiçer fabrikan. 

-~~~~~tfı r~ı:~~~ı 

zm·r Yi" Mensucatı 
Türk A. Sirketioio 1 

Halkapınar Kurnaş Fabrikasının il 

aiv•:.::'·:t1rif; çv~ığü~;;dur 1 
3atış yerleri 1 

Birinci kordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. ! 
~ Mimar Kemaleddin caddesinde Fahri Kandemir Oğlu 1 
.~ ~~ ~ ~x : • ~ ~ :tİ.i -~~l~~ 

öksürüğün 
Mezlenin, Bronşiti:ı biricik ilacı 

Her eczanede bulunur. Hem ucuz hem çok tesi;lidi;:--

M. Deoo S. Ferid Eczacıbaşı 
Şifa Eczanesidir 

}i,;...~-~""""aı!!Oe.;~,-~~----·~ ı r1········•.a•••••• ...... ~ 
tl KORDON, YUKSEL ve 1 ı Hükumet Karşısında : 

~ KABADAYJ ! TERZi ı 
~işte ?ütün lzmirio kapıştığı ~ liMehmed Zekd 
00 nefıs Rakılar bunlardır M • ı 
EiEal~--:--;....;ı Ei:l'~~~ · ························ .. 

9 Evlül Baharat Deposu 
Baharatın döğülmüş ve döğül· 

memiş tam çeşitleri , YAL UVA· 
mn taze mahsul Ihlamur, ıS

PART ~'nın meşhur Salebi 

zarif kutular·A t• marka ku
da, garantili r l maş ve 
maranğoz boyaları , her cins as it 
karpit, gomlak ve diğer marnn· 
gaz çeşitleri, dünyaca taııınmış 

; sıneması mı ~ ,~1 Elbise ve Manto . C•J 
! BUGÜN 2 filim birden ~ ~:] Meraklılarına MOJde f:~ ,.aEBiiUii33ii:liEE!!Eii?:..:ci sı:EM:::h:s&!5!3f!W ...... 
1 1 - Ebedi Senfoni I! fiZabitan, Baylar ve Bayanlar 

1
~~ 1 Dr. Demir Ali 

t;l Büyük Fransız sanatkarı FERNAND GRA VEY tara- •• [+lEn müşkülpesent müşterileri memnun ~ KAMÇIO\jLU 
fi fından temsil edilea aşk ve musiki fil.ıni ~ [~eden bu firmayı unutn1ayınız ·~ 1 Cilt ve Tenasül hastalıkları ve 1 2 Çin Çin [O) t1 Tüccar terzi (Türkpamı lbrahim c!i 1 elektrik tedavisi 
IJ E ~ Karakaş) bukere yeni mağazada)en gin çeşidJer. Terzi· [t~ lımir • Birinci beyler Sokağı No. : 55 Telefon : 3479 
IJ Küçüklerin sevdiği büyüklerin caodan alkışladı ~ hanemizde bay ve bayanlar iç.in son moda zarif ve şık [+~ ~-iliE1iB~&?a:r·~-~mmea!B'a3._W"!iiFIS:iiil!n_ .. _,. 

• ş· 1 T 1 ~ manto, rob, tayyor, etek, büluz ve tovakar Zabitan ve ,.~ ri .. • maa>t Dr. FAHRİ 1 c: 1 K >taaaa .. • ır ev em p e E C•l sivil elbise ve kaputları imal edilir. [•i . . ~ -
il tarafından yepyeni bir tarzda temsil edilen baştan başa . R [+] Muamelem peşin ve taksitledir. . ~ t!l lzmır Memleket• Hastanesı Rontken Mutehassısı 8 

i
li neşe ve heyecan veren en güzel filmi t) [+]Bu sözlerin doğruluğunu anlamak için bir tecrübe kafidir.,..+} E · RONTKEN VE il 

ilaveten: Paramont jurnal ~ i!~DİKKA T : Yeni ~1ağaza Odunpazarı No. l 2f!i ~ Elektirik tedavileri yapılır 1 
! FIATLAR: 30 - 40 - 50 R [+] TELEFON: 3276 [t] il ikinci Beyler Sokak No. 29 TELEFON: 2542 B 
~ a.. ma • ... wm-. ... -. ... .__. .. uııU!l111111111ı~1.BJ• B~BBBBBıBE 8 
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öGRETMENIN 
ÇEKTiKLERi 

/1."'l ı:: ı ı iı 1 J =l I 
IC • l !LınliWL3ml 

Toplantı 
Şubabn ikinci Sah günü 

••at onaltı buçukta şehir 

meclisi toplantılarına başlı· 
yacaktır. 

Kız kaçırma 
1 irenin küçük Kale kö

yllndeıi Mustafa oğlu Ali, 
gece yarısı ayni köyden Os· 
man kızı Fatmayı kendi ar
zusile kaçırmıştır. Suçlu ya
kalanmış, adliyeye verilmiş
tir. 

Nuri yakalandı 
Tirenin Gümüşlü çiftliğin

de bahçevan oğlu Mustafa· 
nın 15 yaşındaki kızı zorla 
kaç1rmak iııtiyen Bayındırlı 
Hakkı oğlu Nuri, yakalan
mış ve adliyeye verilmiştir. 

Milli takımlar 
Müsabakası 
Fudbol federasyonu önü

müzdeki Nisan ve Mayıs 
aylarında Romanya, Yugos
lavya ve Yunanistan milli 
takımlarile müsabakalar yap· 
mak için teşebbüslerde bu
lunmuşlardır. Bu müsabaka
lar Ankara stadızda yapa-· 
caktır. Ayrıca aynı tekımlar 
temsil müsabalarda y pacak· 
ları haber alınmıştır. 

imla 
Karışıklıiı 

Bütün okuUarda imli ka· 
rışıklığına meydan verilme· 
meıi için Kültür Bakanlığı 
eaaslı tedbirler almıştır. O
kullarda birbirine ayni bir 
imli öğretme yolu takib edi· 
lecektir. Okullarda imli öğ
retimi şekilde tesbit edilmiş 
bulunmaktadır. Öğretmenler 
dil kurumunun tesbit ettiği 
imli şeklini esas olarak ala· 
caklardır. Gerek kendi ya· 
zılarında ve gerekse talebe
nin yazacağı vazifelerde imli 
karışıklığına im kin barakmı • 
yacaklardır. Her sınıfta bir 
kaç tane imli Jüğatı bulun
durulacaktır. Kültür Bakan
lığı bu vaziyeti bütün orta 
ve ilk okullara bildirilmiştir. 

Tokyo; lngilizlere 
1 

kızıyor 
Bari (Radyo) - Şan Kay Çekin karısının yine Çiode yeni ordular teşkil etmek üzere 

faaliyete geçmesi ve bu faaliyetini lugiliz zabitlerinin önünde yapmağa kalkışması Tokyo 
hükii:netini fena halde sinirlendirmiştir. 

Italvan Parmağı mı Vardır? •• 
Londra (Radyo)- Adisababa müslimanlarının Filistindeki Araplara yardım etmek üzere 

para göndermelerini Londra ltalyanın bir teşviki olarak kabul etmektedir. 

Yeni Meclis 
Binası 

!Mülhakat motorlu nakil vası
taları müdürlü2ü ihdas edildi 

Ankara, 15 ( Hususi ) -
Yeni şehirde devlet mahal· 
lesinde inşa ed lecek Büyük 

Millet Meclisi binasının pla
nını hazırlamak için birçok 
yüksek mühendisler talip 
olmaktadır. 

Üç Arap hüku
meti birleşiyor 

Paris 15 (Radyo) - Su 
riye • Filistin ve şarki Erde
nin birleştirilerek bir büyü 't 
Arap hükumeti kurulması 

hekkında kuvvetli şayialar 
devam etmektedir. 

......... ımm········ 
Rüvasında 
Kardeşini 
•• 
Uldürmüşler 
Değirmendağında yüzbaşı 

Hasanağa sokağında 22 nu
maralı hanede oturan Fatma 
zabıtaya müracaatla evjnde 
oturan garson lsmail ile ka· 
rısı tarafından kardeşi Yusuf 
öldürülerek bodruma göm· 
düklerini ihbar etmiş ve 
zabıta tarafınden mabaJlinde 
derhal yapılan araştırmada 
ihbırın yalan olduğu anlaşıl
mış ve Fatma yakalanmıştır. 

Fatma ifakesinde bu vazi
yeti rüyasında gö ıdüğünü 
söylemiştir. Fatmanın akhn
dan zoru olup olmadığı anla
şılması için tahtı müşahedeye 
alınacaktır. 

---··---
Armudluda bir 

Yeni mülbakat motörlü 
nakil vasıtaları müdürlüğü 
ihdas edilerek mfidiıiyete 8. 
Naci Argın tayin edilmiştir. 
Bu teşkilat bütün vilayet 
hududu dahilinde çalışan 
motörlü vesaitin fenni mua-
yeDelerile vilayet yoll "ı ı ,c'a 
seyriseferi tanzim ve müra 
kabe ile meşğu) olacaktır. 

Badema fazla yolcu alan 

otobüs v~ kamyonlarla ehli· 
yetsiz şoför ve vize kabili· 

yeti olmıyan arabalar derhal 

seferden mennedileceklerdir. 

Bu sayede vatandaşlar tam 
bir emniyetle seyahat ede-

bilmek imkanını bulmuş ola
caklardır. Bu teşkilatın sırf 

mülhakat belediyeleri tara
fından temin edilecektir. ····--Erzurum : Dahili ticaret 

yolları kapandı beyannameleri 
inhisarlar vekaleti, kaşka 

başka kimselere ait dahi!i 
ticaret eşyasının bir beyan

name ile sevkine müsaade 

Erzurum 14 (Hususi) -

Kar bütün yolları kapamış 

ve münakalat durmuştur. Zi· 

gana ve Kaf dağları tama· 

men örtülmüştür, Münakala· 

tı temin için amele kafilele· 

ri çıkarılmış ve yolların açıl

masına çalışılmağa başlan· 

mıştır. 

(edilmemesi hakkında evvel· 
ce verilen emrin yanlış tat
bik edildiğini görmüş ve bu 

emrini tevzih eden ikinci bir 
emrini bütün gümrük teşki
latına bildirmiştir. 

Halkın Sesi hakkın sesidir 
- Baştarafı 1 incide -

yoruz, lütfen belediye reisimiz biri:Z bize acısın ve derdi· 
mize derman olsun. Sizden soran olursa açıkça adresimizi 
de haber verin.,, 

Vatandaşların bu feryatlarına hangi makam alakadar ola
caksa bir an evvel imdatlarına koşmalı ve dünkü nusha· 
mızda yazdığımız gibi, Başbakanlığın çok alakadar olduğu 
ve proğramıoın esasını teşkil ettiği ahyat ucuzlatılması me
selesinde belediyemizin de büyük himmet ve enerji sarf et· 
mesini bekliyoruz, biz bazan çok yerinde olan bu şikayetleri 
neşretmekle lzmir bP.lediyesini atıl ve elleri bağlı durduğu· 
nu iddia edecek değiliz, çünki lzmirin imar ve ibyasi için 
gösterdiği faaliyeti de germiyor değiliz, fakat bu şikayet 
mektuplarının ço'duğundan da halkımızın zaruri ihtiyaçlar 
meselesinde yüks e lttiği feryatların da lüzümü kadar c!i:ılen· 
mediğini hak ve hakikat namına itirafa mecburuz. 

Gediz Ovası , mermi patladı HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
Gediı mıntakasının sulan· 

ması işi etrafmda inceleme
ler sona ermiştir. Bu cihette 
faaliyet dört koldan ilerle 
miştir. Bahar gelince inşaata 
başlanacaktır. 

Bir öğrenci 
yaralandı 

Karataş orta okulu öğren
cilerinden Vahit adında bir 
genç, okuluodan evine gi
derken nereye atıldığı anla
~ılmıyan bir kurşunla yara· 
lanmıştır. Yere yıkılan za
vallı genç öğrenci hemen 
tedavi altına alınmıştır. Za
bıta tabancayı atanı şiddetle 

aramaktadır. 
........................... 
! DOKTOR f 
i Salih Sonad i 
ı Cild, Saç ve ıührevi has· : 
ı talıklar mütehassısı : 
ı ikinci Beyler sokak No. 81 : 
ı Her gün öğleden sonra ı ............ ............. . 

Armudlu köyünde, Arab 
Şerifin zeytinliği yanındaki 
dere içinde ini bir infilak 
olmuştur. 

Zabıtaca yap,Jan tahkikatta 

NOT: Karataş kömür iskelesi müsteciri Hi!mi imzasile 
aldığımız tavzihi, bugün geç gelme!İ hasebile yarinki nüs· 
hamızda naşredeceğiz. 

on altı sene evvel Yunanlı- 0000400C:>OClOOOQ~>OCllOOOC)jex>Ooooooooooooooooooooooooooooooo 

ıar tuafından terkedilen bir Son Telgrafların Hulasası: 
obüs mermisi oldugv u anla- _ _.__ ____ _ -- - .... 
şılmıştır. Mermi patladığı Fransa Başvekili Şotanın Komünistlere sert mukabelesi 
zaman köyde heyecan uyan· yüzüııden kabine düşürülmüştür. 
dırmıştır.O Nüfusca zayiat § Istanbul Sultanahmed meydanında 140 metre yüksek-
yoktur. Jiğiode bir abide kurulacaktır. 

---~••--- § Yugoslavya Başvekili bugün Berline vasıl olmuş ve hü-
SatılmlVOf kfımet ricali tarafından parlak surette karşılanmıştır. Baş

vekil Berlinden sonra Sofyaya da gidecektir. 
Vilayetçe Bulgurca ve ci-

varı köylülerine verilmesi § Yeni Mısır kabinesi lngiliz siyasetine bağla olduğu gibi 
lcral Faruk da babasının yolunda yürümektedir. 

düşünülen Bulgurca çiftliğinin 
şimdilik satılığa çıkarılmaması § lngilız donanması nisanda büyük bir manevra yapa· 

Maliye Vekaletinden şehri· caktır.I 
mizdeki alakadarlara bildiril · § Italyan gazeteleri Budapeşte mülakatım Kont Ciyano· 
miştir. nun ve netice itibarile Italyan siyaset ini o bir zaferi gibi 

tasvir etmektedirler. 
Ticaret § Roma matbuttı Fransızların kızıl ispanyaya yardım 

A 
etmedikleri hakkındaki iddialarını al~yh bir ifade ile çü-

D laşm a Si rütmekte ve harp meydanında ölü bulunan Fransızların 
Romanya hükümeti ile orada ne aradıklarını sormaktadır. 

Türkiye hükfı:neti arasında § Singaporda açılan yeni lngiliz üssüne Amerikan harp 
imzalanan ticaret anlaşması gemilerinin gitmesi ve orada dostça tezahürlerle yap iması 
bugün 111eriyete girmiştir . Tokyoda boş görülmemiştir . 

BiR 
- lNKlLAB ROMANI -

Yazan : SıRRI SANLI -Asım ismet KültUr'e• 
-2-

Bugün parasızlık en büyük bir kabahat, fakir"' 
Jik hiç aff edilmiyen bir cinayet sayılmaktadır 

- Benim çok nazikçe di- 1 - Fakat ben bu evliliğe 
!ediğim özürü kabule layık hiç, zerre kadar taraftar 
görmüş olmiyacak ki bana değilim .• 
garip garip nisbetler ve ço· - Neden? 

cukça cilveler yapmağa kal· - Çüoki onun aldığı ma· 

kıştı. Bu da yetmiyormuş gi· aş o kadar azdır ki ... 
bi eyice sarhoş olduktan - . . • . 
sonra yine arkadaşımın b~- - Neden bu ıöıüme bir 

nim hakkımda u bu inatçı cevap vermiyorsun ? 
keçiyi yola getirmek, bu hem Çıçek biraz düşündüktell 
fakir ve hem de mağrur kı- sonra şu sözleri söyledi : 

zın burnunu kırmak benim - Ailemız fakir düşer 
için güç bir şey olmiyacak- düşmez, şundan, bundan ye 
tır,, demekten de sıkılma- bilhassa en aziz dostlarımız· 
mışhr. la en yakın akrabalarımız· 

- Bunları bilmiyordum . dan göraüğümüz çirkin ve 
Baban da o genci pek de- isyan ettirici muamelelerden 
ğerli, pek çok meziyet sahi- sonra paranın kudret ve aıa· 
bi bir varlık saymaktadır. metini parasızhğında her 
Bunun için bu hususta senin- memlekette olduğu gibi biz· 
le konuşmak istiyen babanı de de yarattığı zavallılığı, 
buraya göndereyim, onunla biçareliği, meskeneti, ıaaf 
uzun undiye konuş ve göriiş ve aczi takdir etmiyecek ka· 
konuş, münakaşa et, benim dar budala ve tecrübesiz bir 
üstümden mesuliyet gitsin. kız değilim.. Hele paranın 

Bir kaç dakika sonra ol- insanları hamur gibi istendiği 
dukça asık bir yüzle gelen biçime sokan, vicdanları bir 
babası bay Ahmet Zorlu, çocuk oyuncağı haline getireo 
kendini derin bir tasaya kap· en sağlam görünen ~karek• 
tıran kızı bayan Çiçeğ'e çı- terleri kocaman bir silindir 
kıştı: altında ezerek onlara bam 

başka ve çok gülünç bir ıek 
veren kuvvet ve kudretini 

- Annenin dedikleri doğ· 
rumu? 

- Neye dair? 

- İlk okul öğretmeni 
Ulusla evlenmekte israr ve 
inat ettiğini söyliyor. 

- Kızımı evlilik çılgını 
olmamıştır ki bu meselede 
o kadar inat ve israr etsio. 
Yalnız bu gence derin bir 
saygı ve inan beslediğimi 

söylemiştim .. 

- Başka bir şey söyle· 
medinmi? 

- Beni resmen babam
dan isterse kendisine bayat 
ortağı olmaktan şeref duya
cağımı da ilave etmiştim. 

okadar gördüm ve anladım 
ki ... 

Çiçeğin babası Ahmed 
Zorlu kızının bu sözlerinde 
kendisine de be iki bir iki taı 

bulunabileceğini de dütünmi· 
yerek bu defa gfiler ytııle 
cevab verdi: 

- Aferin kızım, senin zey 
nin zeki ve dirayetinden de 
bunu beklerdim. 

Bu gün parazıkJık en bü· 
yük bir kabahat, fakirlik hiç 
affedilmiyen bir cinayet ıa• 

yılmaktadır. 
( Arkası var) 

lzmir defterdarlığından: 
Satış no. · Lira K. 

1162 Tepecik kuru çay M. kiğıtbane c. 250-2 taj 
No. lu ev · 500 00 

1163 Tapecik kuru çay m. kağıthane c. 248 No. Ju 
Fırın 300 00 

i 169 Kahramanlar bahçevan s. 20 taj no. lu ev 250 00 
1170 1 inci Tepecik Arslanlar s. 25 ta j no. lu 64, 72 

M. M. arsa 48 55 
1171 1 inci Tepecik çoban s. 1 taj no. lu 31,50 

M. M. arsa 25 20 
1172 1 inci Tepecik Arslanlar s. 12-1 taj no. lu 

95,81 M. M. arsa 71 86 
1176 Salhane duygu s. 24 taj no. lu evin 24 his~e· 

de 20 hissesi 40 00 
1178 Bayraklı Bornova c. karanfil s. 79,81 • 4 taj 

no. lu ev kahvehane ve arsa 120 
1179 Bayraklı kanarya s. 8-1 taj no.lu 165,50 

M. M. arsa 
1180 Karşıyaka alay bey dündar s. 31 taj no. lu284 

M. M. arsa 
1182 Bayraklı Burnova c. 55~ taj DO. lu 532,35 

M. M. arsa 
1188 3 üncü Karataş Hilal ı. 44 taj DO. lu ev 
1193 Karşıyaka Alaybey hakikat s. 23 taj :no lu ev 150 O 
1228 Ahmet ağa m. şeh oğlu s. 1-3 taj Do.lu 72 

M. M. arsa 90 
1242 Köprü Muradiye s. 1733 ada 1 parsel sayıla 

205,50 M. M. ar~a 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri 15 gün 
açık arttırmaya konulmuştur. Ihale"i ~4 1-938 tarihinde pa 
zartesi günü saat 15 tedir. Taliplerin milli emlak mlidlirlii 

güne müracaatları. (81) 
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