
KISA VE AÇIK 

Yeni Hadiselerin Verdiği 
~ Ders 1 

Jni Yıla girerken, dlla de yazdıtımız •eçhile, bir hayli 
hadiseler ve yeni ıiyaıi kaynaımalarla karşılaıauş bu· 

yor. 
lfın garibi, bazı memleketlerde zuhur eden bu yeni bi

iıeler, dahili kanııklaklar ve rejimlerde vuku bulan ufak 

~ 
efek değiıiklikler her bilkOmetin diplomatları ve gazete· 
ri tarafından çeıid çeıid tefsirlere uğradı. 
Düşünceleri, içtibatlan, idare şekilleri birbirine zıt olan 

emleketlerde bile ba hadiıe ve vakalardan bir sevinç ve 
ubabbet payı çıkarmak yolu bulundu, halbuki bunlar öyle 

hadise, ceryan ve galeyanl1rdır ki, Jiyiki ile ve biraz derin 
bir surette tetkik edilecek olursa, gaye ve idealleri birbirine 
lllygun olmiyan devletlerin ayni surette ıevinmeleriae imkin 
roktur. 
Fakat anlaşılan her hlikOmet ydbaşı mönaıebetile miletine 
eviaçli bir haber -we keadiai için bir zafer sayılabilsin bir 
idiıe miljdelemek mecburiyetini hi11etmektedir. 
Bizim için biitün bu cereyan ve galeyanlardan alınacak 

Aksiyon Fran
sezin Bir 
Makalesi 

Pariı (Radyo) - Fran11z 
komlioist partisinin liederi 
(A,.leste) s6ylediği ve tam 
üç saat ve üç çeyrek snren 
nutkunda ıüzel cümleler, 
parlak ibareler, canlı teıbih-
ler bulup sarfetmiş, fakat 
bütün bu uzun bellğat örne
ğinde arzından memleketin 
Faydasına yarayacak tek bir 
kelime sarf etmemiştir. 

Bu hitabet numüneıi ne 
yazık ki içi boı alhn bir 
kafesten başka bir ıey de
ğildi. - ....... -
lzmirin sevgili 

evladı 

bir ders vardır: siyaset Aleminde bir çok anlaşmalar ve 
dostluklar elde etmeğe çahımakla beraber hakikat saha· 
ıında her yıl biraz daha kuvvetlenaııeie çalışmak, her yıl 
başında bizim dostluğumuzu elde etmek iıtiyenlere vaı.iye· 
timızin sağlamlığını göstermek ve keııdi kendimizi koruya-
bilecek bir halde bulunduğumuza da lleme ııbat edecek 
vasıta ve kuvvetleri elimizda bulundurmaktır. 

SIRRI SANLI 

latanbul (Husuıt)- hmiria 
temiz kalpli, lzmirlilerin ve 
kiiltür mensuplarının çok 

""""""''~'"'"'"·""'........,..~-"""-----"""~~~V' ~......,.._......,.. sevdiği ve saydığı genç ve 
Beş vüz bin lira vı kazanan yılmaz iakillpçılarımızdaa ... 

ki maariQ vekili merhum 
Ve kazandıran · Jıfvatafa Necatinia lllmlalln 

i ~ 1!acu yıl dinimi mllaaıe· 
~ :~ Ankarada mezarı ba· 

"" ilim ve irfan aııklan· 

BIJI bir sevinçle haber 
aldıtımaza g6re bıı ,az bin 
lirayı kazanan 17480 numa
rah bileti inlullb ıokaiında 
40 sayılı d&kklada kadara 
makinecisi bay MeYl6d Akis 
ikiçeımelik caddesinde Aari 
ainema ittiaalinde! piyan· 
go biletleri bayii bay berber 

Mustafa Acetten almııtar. 
Şimdiye kadar pek çok müı
terilerini Pek çok paralar 
kazandıran bu u;urlu ve ıa· 
adet getirici kiıe bu yıl ba
ııadada lzmirli bir vatanda· 
ıımıza beıyDz bin lira ka· 
zandarmak ı•refini elde et-

- Sonu 4 6ac8de -

, pbiı aamimi ve hazin ... . 
";,eninde bUyllk inkılipçının 
yüksek meziyetleri sıcak giz 
yaılarile anılmııt ır. 

Halkın Seıi: lzmirin bu 
açık ahalı ve faziletli evlidı
nın kıymetli hatırasını bu 
vesile ile tekrar yad etmeği 
bir vazife ıayar ve kardaş
ları muhterem muallimleri· 
mizden bay Fuatla Ayvalık 
kaymakamı bay Hliınünün 
uzun ömürlll olmasını dileriz. 

•• 1 

Şiddetli zelzele 
Pariı (Radyo) - Geçen gün 

Salvadorda olan şiddetli ha· 
reketi arz esnasında bir çok 
tahribat olduk tan mada İn· 
sanca da pek mlihim telefat 
olmuısa da heniiz tesbit edi
lememiıtir. 

18TER GUL iSTER AGLA 
Bu Çeıid Yılbaşı Hediyelerine Ne dersiniz ? 

Buglin sab•lıleyinmatmaamıa bir zat geldi ve derdini ıu 
suretle anlattı : 

" Üç çocuk ••bibi bir babayım. Ayda kazancım altmıı altı 
lira ve 74 karuıtur. Bu para ile ılyle blyle geçiniyoruz, 
birçok ekıik ve gediğimiz yok değildir, Akıam eve reldi
iim zaman yılbaııdır diye karıma bir çorap, çocuklarama da 

' biraz aiız t~~la~ı aldım, karım beni kapıdan her gBnkBa· 
den fazla bır ıJtıfatla karıaJadı, 3nce f8fll'madım değil, SOn• 
ra da yiireğime bir korku çöktU, kendi kendime : Acaba 
dedim bunun albndan ne çıkacak ? Biraz aonra kanm beni 
misafir odıııaa ki>tGrtü, elektiriği yaktı, maıa üzerinde du
ran gayet ıık bir robu göstererek : 

.. _ lıte kocacığım dedi, ıaaa bir yılbaıı ıllrpirzi ! 
• -IBu ne ? dedim, •ne olacak ıiıden babersiı terziye bir rop diktirdim, bu akıam 

haloya gidecetiz " sonra elblaeain altından bir kiiıd çıkardı ve baka uzattı, " bu da dedi fa· 
tara" ben kljıdı elime aldım, kalbim şiddetle çarpmağa baıladı, sanki elime idam ferma• 
nım verimifb, dikkatle b~am elli lira obız dört kurut yazılı değil mi ? 1 

Ne olduğumu ıiz taı•biz ay baııaı Daııl retirelim diye diiılinürkea bayanlar 
ralbaıı geceıi •yıklayol'>j, ....... o · .• ,a timıir tarak ta değil, elmas tarak gibi bir ıey" 
değilmi ? 1•ı••q 9 ~ 

Ey okayacu, bayı. 1t!-\'b,. l! '' te ayak uzatm~ııaı dilıilnmiyen ve bir aile büdcesini kö
klndea aanacak bir •- yurmak Jirici bir ıtlrprız gibi yutturmak istiyenlere: 

· ;!: :~;~ iSTER Gfil. iSTER !GL! 

Şanghay (Radyo)- Ajanı 
lıtefani Şanghaydan haber 
alıyor : 

Maretal Çan· Kay·Çek Çin 
ıazetelerine beyanatta bulu 
narak demittir ki: ....... _ ........ 
Diinvanın En 
Büyük Radyo 

istasyona 
--11111111--

Moıkova (Radyo)- Dlln
yanın en btlyllk radyo iıtaı· 
yonu olan ve Moıkovada in· 
ta edilen bOyllk radyo iataı· 
rona d8a akıamdaa itibaren 
itlemeğe baılamııbr. 

Ba ndyo iıtaıyonun1111 in· 
fUmUD makaad Raı haber 
Ye fikirlerini biltBn Aayaya 
, • k ııale •• , •• aldır. 

uçin her ne kadar boia4 

zına bıçak clayanırcaıına ab· 
lokaya alınsa ona gene dost 
Sovyet Rusyadan icabeden 
ıilih ve mühimmat yetiıe· 

cektir. Bu maksadla Sovyet
leria çöllerden ve nağlardan 
Çin içine uzanmak üzere mll-
kemmel yeni bir ıose yap· 
maktadırlar. Bu ıosede aekiz 

yüz bin kiti çalııtınlmaktadar 
bir kaç güne kadar bitecek 
olan bu geniı ve mllhim yol
dan kamyonlarla nakliyat 
temin edilmit olacakbr. Bu 
yol sayesinde her nakil va
ıata .. ndan üç gün evvel her 
tiri& nakliyatı istenen yere 
ulaıbrmak mümklln olacak· 

l 

. .. 
•• 
ık· 

ltalyu pntel.t Wrbl 
enel yefat ............ 
ilim llarcoai'm 195 .. 
l>eaova llaaaDuada ...... 
oldap •Wtl• ıpaMlrl 
l:amard ~ 

:< 
': 

farını yalmaafa •aftffak 
dup yabaİla baıtmlercle •J• 1 
ni limuda api 1erde halaa• 
duiunu ve ecnebilere aab
lacaiı haberiai tekzib et• 
mektedirler. 

Ceno•a beledi1e reisi p· 
zetecılere mleveffa blyiik 
ilimin yabaıa ltalya için ea 
kıymetli milli bir babra ol· 
dutunu a&ylemiıtir. 

Hiiktimet bu yab içinde 
münhasaraa ilime aid Jaab .. 
ralar bulundurulacak bir mi• 
za haline ifrağ etmei• ka• 
rar vermittir • ........ _ ........ 
Japon 
Vapurları 
Giremivecek ........ -...... 
Londra (Radyo) - IDrllte" 

hazırladığı bir kanma llfiba
ıiyle Singapor llmaama llit 
bir ecnebi ••P•ra gireml,eı 
cektir. Bu lsaa1111 merlJtta 
girmeden ince de Japoa •• 
purlarmıa ıimdidea ba ._. 
nuiyete ı.J>i tutularak ~ 
raıeleriae mluade oı.. 
maktadır • 

HALKIN SESi HAKKIN ESiDIR .... 
Yerinde Bir Dilek ••• 

Bazı yarddaılar, kordonda otobll Midem• -Jer191rlllı1mıJ 
yatmarlu ve fena havalarda barınmak içla • 
barakalar yapbnlmuını iıtiyorlar. Hakikat• 'H 
bir ihtiyaç teıkil etmektedit. 

Şimdilik hliktlmet meydanında ve diler bua halk• 
binip indiii yerlerde bl1le bekleme yertt.l J&ıtlmia 
yı_rinde bir hareket olur IUlnL Bele'dl1eailı•a IMa çok 
clD • göz ininde tutarak icabına ballacaı-
M em • ·r Belediyesi ba otobolçllllr itlal 

• baaa dlrt bqı mamur yapmap p,...t --. 

BALKIN E i s mm 



DünganıD n Bügüt Harb Dahisi llfoottorun , m Seıl, . •. r· 1 - ! ıer: Musul petrollarının yeni kıra-IDUNYADA 
ıııı ımurıenk 1 ~;~ü~r~ı kolay liçesr yahut şarkın NELER 
1-:;;rihi Tefrika • - ~ .... r ılaç zengin kadını OLUYOR ? 4il1BtlmD _ 89 _ Yazan . .f.· Turkeku~ ti ıeçirmek için tav· • 

Y ld B 
• • eSSSEI) ,Jilen ilaçlar pek çok- Viyanada cereyan eden bir mişli. 

1 ırım eyazıdın elçı·ıerı·nı· l fakat nezleyi tamamile aşk macerası bugün Avrupa· Birkaç gün sonra general «YaJanı» Meydana 
L da fılimlere ve romanlara de GeraJ de Bekir Sıtkı Vi- Çıkaran Makine 
K8r~ııa k • • b•• .•• .çireni yok gibidir. Tarif 

y ma IÇID uyuk hazırredeceğimiz ilaç en keskin semaye olmaktadır. Gazete- yanada lii karısının yanında F'aaliyette ... 

Jlkla r Vaplı v b J nezleyi bile hafifJetmegv e yar· lerde göre, bir yıl evvel Irak biraz vakit geçirmek üzere 
ma ( 1 B k. S dk A Am"rikada Nev Jersey'de 

Ordu a .. .. . . 
2"8 a~ an dı.m eder: 25 gram tentür genera 1 e ır 1 1 VUS• Musuldan tayyareye biner-

'.!:' t ı H IS seyrüsefer memuru Cbarles 
rahat 

y 'ldg.ene uç gun ısta- - N• .. haberJer "A dıyot (teinture d'iode) ile 25 urya ı erma open namın- ken hanği kabileye mensub k 
d d f k. b' ·ı · k Flemingen'in batından ço 

d 
~erı ı, ça ırJar kurul- - e·· -k 1 . gram asülbendi bir araya a a ır ır aı enın ızına olduğu bilinmiyeo bir mu· 

u. Tımurun eöle b'J . uyu e çı• • • k k aşık olmuştu. Bu kızın kürük t b t f d .k şayanı dikkat bir Yak'u geç-
için t v h 6 ne ı mesı Yıldırımın elçil,. · k . oyara karıştırmalı, günde ,.. aassı ara ın an suı as· geçmiştir. 

o agı umayun yeşil . . .;. çe tın, birkaç defa bir bardak kay- bir memur ve pek güzel ta uğramış olduğundan 
çamlarla örtülü küçük bir yolda ımışlerngele uğra• . . . b' k h olmaktan başka bir meziyeti general lngiliz tayyaresinin John O. D. Svvensea 
tep · t v. şam ay v • nar su ıçerısıne ır a ve adında bir zat polis daire-

M 
e~ın e egıne kurulmuştu. ag•Jazid mi bir kaşıö-ı bu ilaçtan karıştıra· yoktu. Son zamad)arda bu yanında ani bir surette can 

evsı b b B • sine müracaat ederek Char· 
1 

. d~ son a arın son gün- - . ~; rak çıkan buharı teneffüs aşlı o kadar hararetli bir vermişti. 
erıy 1• verece d b' b' 1 e k 1 t k. "d t "B' b' les Flemingen'in tamamile 

. T' . • . • .ar a ıç ır ~nge etmeli. Nezleyi hafifletir ve 1 n a mış 1 1 a e a ın ır Herma bu felaket haberi· 
~- ımurlen.kı eglendırmek ve k~~ılaşmadım, asayış her ferahlık verir. gece,, hikayesine benzemişti. ni alınca hemen bir tayya· saçma bir bahane ile kendi-
merakı b I · sini tevkif ve mahkemeye 01 ıraz olsun tadil vı~ mükemmel. lia Be· Teintur d'isde, nezle ala- Matmazel Heraıa genç ge· reye athyarak Musula gel· etmek k d'J ._ tevdi ettiğini, bu züzden çok 

ma sa ı e prensler ve ~din elinden çok çektim. imi hissedilince nezlenin önü- neralı, ~arkın yakışıklı aske- mişti. 
beyler b · ' para zarar ettiğini, sonunda 
tib tf~na Sır av lalayı ter· - Durma anlat, ba adam nü almak için de kullanı· rini çıldırırcasına sevmişti. Herma Musula geldikten da kendisinden rüşvet iste· 

e ı er. erin ve latif : Hna ne yaptı? labilir. Bu sevda eni boyu ölçülme· 
rüzgar esiyor ç 1 d . d . b' sonra öğrenmiştir ki general diğiui bildirmiştir. 
f 'f fb ' am ar a - Ulu sultanım, Beyar.ıd Daha ilk aksırışta tentür en, anı ır surette genç her şeyden evvel bıraktıgv ı 
ı • ışırtı hası d' ..Jk k d d ı· l'd Polis dairesinde işler Svven• 

U k 
1 e u ne sizin bildiklerinize ve ne diyod şişesının kapagv ıoı ızı a eğer 1 gera 1 e sar- bir vasiyetname ile malının 

za tan luzag.. k .. ,.cıız H 1 H şen'in arzusu veçhile süratle 
h 1 a 0 · de benim şimdiye kadar açarak koklamalı. Şişeden mıştı. atta matmaze er- yarısını ·eğer erkek olursa· 
av.amaları duyufo. iimur· gördüklerime bir benzemi· k b h k ma bu aşıkın sevkile ve ge· görülmtdiğinden polis aley· T 1 k 1 ,.. çı an u ar ö sürttüğü va- yeni doğacak çocuğuna bı· hine mahkemeye müracaat 

ımur en ya,.c.ı erb' Ye yen çok şiddetli ve dehşetli kit şişeyi kapamalı, maksad· neral sedakatını ispat için rakmışbr. Şayed doğacak 
nan Anadolu ,ırer ırer bir hükümdar. h l 1 T İslamiyeti bile kabul etmişti. etmiştir. 
G . ası o muştur. entürdiyot- olan evladı kız olursa bu Mahkemede ı'ddı"asını ı·sbata 
-cra:;yan b" y h ı Irakta ve Vyanada kaytları 
t _ t" d k t b - a... tan oş anmıyanlar ayr.i şeyi malın dörtte birine sahib muvaffak olamıyan mu-ddeı' 

a us un eoıın anaa ı u tesbit edilmek suretile mu· Jarıoda ~eğildi. Yıldırımın - Evet Yıldırım, hakika- iyi cins kolonya, yahut kafu- olacaktır. Herma gene bunu polis "Yalan meydana çıka· 
oldu;'" bir adam oldug· u· ten Yıldırım. Şeyh Şücaa ve rulu ispirto ile de yapabiJir- amele yapılmıştı kıza Hermin öğrendikten sonra tekrar ran,, makine ile muayenesini 

k Y f k d·ı k 1 T · · ·d· El Astori adı verilmişti. d -ıyorlardı, bununla be- ara usu a ıyas e ı ece er. esm aynı ır. anasının yanına önmüş ve taleb etmiştir. Mahkeme ta· 
t Timurlenkin Yddırımı ve Celayirli AhmedJe, Tok· *** Bundan birkaç hafta son· ve doğacak çocuğun ne ola- lebi kabul ile' polise yirmi 

t t k t ra iki sevdalının Musulda v hAd• · · J--1ireceğine de kanaatları amışa aş çı ar an yaman Kaş ~öküJmesine cagı a ısesının sonunu ora- sual iıad etmiştir. Memurun 
rdı. Germiyan beyi şöyle bir kahramandır. Yeniçeri K nikah m~rasimi yapılmıştı. da beklemeğe karar vermiş- suallerinden üçüne yalandan 
t söz söyledi: askerleri, sipahiler birer çam arşı ikisinin de bahtiyarlığına pa- tir. Bu hadisedir ki Herma- cevab verdiği anlaşıldığından 
i- Zaten bunu önceden bölmesidir. Gözlerinden ateş Bazı kimselerin kaşları dö · yan yoktu. Az vakif sonra Musul petrollarının kraliçesi derhal tevkif edilmiştir. 
bmin ediyorduk, sizin gibi fışkırıyor, bastıkları yerler külür. Buna çare olarak on Herma bu babtiyarlığın mey· yahud şarkın zengin kadını 1111 

p hakana karşı durmak titriyor. Hele Beyazid belki gün her gece şu ilaçla kaş· vasını da hissetmiş ve gene· unvanını verecektir. • 
ı)azidin haddi midir, ister binlerce silahşora bedel çok lar yıkanırsa çok faydası rale bunu tebşir bile etmiştir. - •·• • ,. Yeni İcad Edilen Bir 

F
emez buyruklarınıza gü· kuvvetli ve yiğit bir adam. görülür. Bunun üzerine genç kadın Dog"" ru· «İnsanin Silah ... 

S d b il 20 gram 70 derecelik iyi Viyanaya ana ve babasının 
Jlikle değil, zorla boyun - en e amma a an· Nevyorktan alınan haber· 
ıe kt• dırdın ha, şöyle otur da et- kolonya, 70 gram asit borikli yanına gitmiş, sevinçli ha- D v • ı • 1 k k' 

8 , ce ır. 8. v .1 1 I d . k d egı mlŞ lere nazaran 11 Ameri an ım· 
fl 1 t b k su. ır pamugu ı aç a ıs a - iseyı ocasına ora an ora· • 

Anadolu beyleri huzurdan ra ı an a a ayım, ne ma- ya sosyetesi,, bir '1lnsani,, 
.dıktan sonra Tı'murlenk ceralar geçirdin, Yıldırım tarak kaşları yıkamalı. . dan bildirmeğe karar ver- Berlin (Radyo)-Almanya- •tAh . d ki l 

Yl =_11111111 e n•a ;w • 11111111 k Al L sı a ıca etme e meşgu 
d · 1 k b 1 tt '? nın te rar sas oren mese· Tiyazi. e :önderdiği elçisi seoı nası a u e ı · - •• - bulunmakta imiş. Bü .siiail 

t ~dcyı çagırttı. Gede \Ti- - Hakikatı ve gördükte- Bir Oğretmenİn Çektikleri - lesini kurcalamağa karar u Acetylcholine,, adında bir 

enlenkin yanına iki büklüm rimi arzediyorum ulu lşehin· ln kı•lab verdiği hakkındaki haberleri madde imiş. Nevyorkun en 
yerdi, ayakta durdu. Timur· şah. roman Almanyanın selahiyetli ma· mühim kimyagerlerinden üç 

k Gedeye hitaben: - Ne demek istediğini l kamları tekzip etmişlerdir. üç zatın beyanatlarına naza· 
- Ne var, ne yok oğul anlıyamadım. ran bu maddenin 50 kıramı 

ıa,ıdi. Haberlerin inşaallah - Şunu arzetmek isterim ·Asım İsmet Kültüre ithaf· GüleryÜz ile bir milyon insan kan taz-
çeiyırlıdır. ki gayet tedbirli hareket et· Yazan : Sırrı Sanlı yıkını sıfıra indirip onları 
be•Gede oldoğu yerde bir mek gerektir. Yaşadığı zamanı bir ham ;-mamış • bir muallimin ço· Pek iyi tanıdığınız baha· bayıltmak gayet ınümkün 
lığFre saJlandı, sonra cevab - Oou övmeyi beri koy, lede bir baylı aşmak iste· cuklardan ziyade büyük· ratçı B. Fazıl Dokuz Eylül imiş. Bu madde top mermi· 

.:rdi: ne dediyse ve sana ne yap· diği için pekçok çileler lere ibret ve uyanıkhk Balcılar içinde 155 numara- leri içinde konabilecek şe· 
bir - Geçmiş olsun de ulu tıysa onu anlat. çekmiş, iftiralara uğramış, dersi veren hayatını bu da (Güleryüz Baharat depo· kilde ihzar edildikteıı sonra 
tetıkanım, kellemi zorla kur- - Ulu bakanım, Bursaya sefaletin, açlığrn pençesin· milli eserde okuyacak ve su) nu açmıştır. Çeşidler bol endaht edilmek suretile isti· 

d irfan ordusunun nelerle f · ti h k ~ d k T daıl' ım. vardığım zaman beni saraya de katlanılması güç acılar 13 er er eseye uygun ur. mal edilece nıiş. opun tesiri 
re Timurlenk beklemediği bu ilettiler. Sizden elçi olarak duymuş fakat mesleğine, mücadele etmek mecburi- Müşterilerini daima Güleryüz altında bulunan asheder der· 

/·vab üzerine bir müddet gAldigv imi ve bir mektup da d 1 l~ k' yetinde bulunduğunu, an· ve tatlı dil ile karşıhyan bu hal bayılacaklarawr Bay•lma 
"' yur una 0 an çı gmca aş 1 hyacak ve bunu anladık· • ,. 

av&İsinin yüzüne baktıktan getirdiğimi söyledim. ile her derde, her hastalı· tan sonra hem acı acı du"'. arkadaşımıza biz de muvaf· müddeti henüz tesbit edil-
(A k ) fakiyetler temenni ederiz. · 

luıınra: r ası var ğa ve bilhassa hastalık- şünecek ve hem de sevinç memış. 
i = - Telefon 2383 __ 

en " -· ı-;--..a laran en kıvrandırıcısı olan ve iftiharla güleceksiniz. 1 .. -
f lan parasızlığa karşı göğüs Yakında başhyor bekle- +A-•tatu•~rk!i nw ,..! Ba 2'dadda Bir 

sab k İ d 0 germekten biran geri dur· yiniz 
Sokoni·Va um Oyl Kompani, nk. Şirketinin lzmir e s· 11111111 • 11111111 c• t 

muanh Bo:ıku::-aa aid binada tesis edilmiş olan şübesi 31 Bi- İl d • Büstleri depoziteri olan ID&ye 
~0nci Kanun 1937 tarihinde kapatılmıştır. Bundan böyle 81Mi eDCÜmenindeD: UÇAK GiŞESiNDEN her Irak kralı yaverlerinden 
gJı~eskfır şirkete .ıid petrol ve müstehsalatı Izmirde sabık Ödemiş - Salihli yolunun 23-1-000 kilometrosunda Akçak- boydaki büst heykelleri top· miralay Ahdled Mahnıud ile 
e .. s:~koni yazıhınesinde Fevzipnşa Bulvarı 3 numarada kain mak taş ocağından 1476 lira keşif bedeli Ue 1800 m3 bam tan ve perakende ucuz fiatla Gerkük polis nıüdür muavini 
soyge petrol şirketi ( 1. R2poport, Salih Nuri Roma ve Şü- taş çıkarılması 15 gün müddetle açık eksiltmeye konuldu- tedarik edilebilir. arasinda bir artist Yüzünden 
hu~kası) tarafından ikinci Kanun 1938 tarihinden itibaren ğundan isteklilerin 2490 sayılı yasa hükümlerine göre ha· ADRES : l\.fezarlık- çıkan münazaada polis mü· 
gir\tılacaktır. zırhyacakları teminatla iyle birlikte 10 ikinci kanunu 938 . dür muavini, miralaylaı artisti 
-Kapatılan şube ile alakası ve hesabı elanlarm tasfiye pazartesi günü saat 11 de il daimi encümenine baş vur- başı Vakıflar hanı U- tabanca kurşuniyle öldürmüı· 

berıuamelitına mezkur şirket memurlarından olup bmirde malan. · (4530) çak gişesi. ' tür. 
-ısancakta Gazi Kadınlar sokağında 7 numarada ikamet .-.-sss:m:sss ~BEEBE~mem~"BBU~-E 

g~1.den Bay Con E. N. Rüg memur edilmiş, kendisine bave· [+] Dil~.~ TAYYARE sineması TE~~~?N I m 
dı. aıetname ı.azım gelen seıahiyet verilmiş olduğu ua.o [Q Elbise ve Manto ~ 
:tlunur. 3·6-9 (4611) &~ ·~ ~ BUGON 2 filim birden 

~tc********ı*********:.b*te. ttı Meraklılarına M8Jde r•~ ; t - Bir Balo Hatırası m 
Elh Tel. n fCZabitan, Baylar ve Bayanlar m ~ Büyük 1\şk Filmi m amra 2573 M f!iEn müşkülpe.sent müşterileri memnun [+] ~ Harry Baur • Marie Beli - Pierre Blanchar - Fernandel tt 

~ eden bu f ırmayı unutınayınız 3 E Louıs Jouvet • Raımu - Françoise RosaY. - . Pıerre . B 
tdaresinde Milli Kütüphane sineması )t Tüccar terzi (Türkpazarı lbrahim t] 8 Rıchar wılm tarafından temsil edihnıştır rt 

BUGÜN En muazzam F!'ansız askeri filmi ~ +. Karakaş) bukere yeni mağazada.zen gin çeşidler. Terzi~ t) E 2 • ç• ge M ) d• • ı 
~ .. hanemizde bay ve bayanlar için son moda zarif ve şık •l t+l ın ne e o ısı • 

\l ' Çelik Kale >t "':l manto, rob, tayyor, etek, büluz 'IC tovakar Zabitan ve ce ~ Rod Sandor ve Lups Velez tarafından temsil edilmiştir a 
, Viktor Francen • Vera Koren taraf1ndan temsil edilen ~. [+] sivil elbise ve kaputları imal edilir. '~4 ti ilaveten: Paramont jurnal et 

b h k l h b f·ı . n [+] Muamelem peşin ve taksitledir. ,•4 ~ .. . l d" 8 l eyecan • are et - casusu ve ar ı mı :t ı'Jıl.~B .. 
1 

. d v 1 v 1 k . . b' t .. b k"f'd" i'.ı1~ ~Seanslar: Hergun 2,25-6,5-9,45 te Çınge ıne o ısı 3,40.a 
.. lf Y. u soz erın ogru ugunu an ama ıçın ır ecru e a ı ır . .,, ~~ ..... --· '"' a 

FRANSIZCA SOZLÜ )t ~ DI.KKAT. y . M ... Od N ı2a E 7,20 de Balo hatırası Çu~ ~azar 12,30 da Balo a 
AVRICA: F k D H d" 1 . u . 1 . enı agaza unpazarı o. ~ ~ hatıra Birinci katf R 

o s ünya ava ıs erı ; [• . TELEFON: 3276 [~j ~ FIATLAR: 232"' - so E 
slar: 2-4.15-6,30-8.45 ,~.. ~ [•l a '1 : 1 a 

, "~:3IO:~ taZiii&:ssase:aD EBEBEBTIB&E8 ~ Ee1BS Btl 

- lkiııci Kin•• 

'. 
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nın 

Sazından 

-------;-----::-------..:..:;.::~~l~ ,:;;;"'"-;:, 
Hasan Basri Şe~ ~"' 

Ş •k L I erı i Mehmed G .. • 
Hr U 

1 n B azır ve ısmarlama /bise f ab ·'k • 
ft ~ a~ ve Bayanla r şı k elbise d 'kt' rı a .. 

P. ııterseniz her h ld ı ır· 
• ~ Basr' Ş . a e ve mutlaka 

me,. •.. ı enbıçer ve feriki Meh-
Sora:ı. olaylar tabrika11na k 

Yangınını Söndürmeee Çalışan Adam! 

dan i~ n ve Alber Baroh k~cn::,::1~~· 
lira Asın. ·o~ah kumaı ve dikiş 22 
pınar çulak__:z~ biraflerlerinin Halk _ 
Nezaket iki ~. ,r provalı takım 13 r 8 

iş 21 Jira iki ~C'• ıs lira ı k .,~ BZBDI 

atlatmanıalı 
~-.~..;===-~~~·;_;.· ..;:•;•;....;. ..... ~ ... ~~~ 1 s oç yun 

!erimin bu fınat. a ı Sayın müşteri-

A Yeni yıl dünyaya yeni pa· 
·~dılar ıetirerek geldi, Çatb. 

tHer memlekette diktıtör
k idaresine hasret çeken 
zı hareketler görODÜr ve 

t6rlllüyor. lnıan bu halleri 
tartıyor da kendi kendine 
ırıldanıyor: 

Devlet adamları mı faz.la 
uvvetlerini göstermek iıti
orlar, yahud bazı milletler 
i ele avuca sığmak, kanun 

e nizama uymak istemiyor
t.r da ondan mı bu yerlerde 
blkın diz.ğinieri fazla çekili· 
tor? 

Bu gidiıin sonu ne ola
cak? 

Bu iılere de merdce, ka
badayıca, efece konuşmak 
lizım geliyorH, biç çekin
meden söyliyelim ki: 

Bir balkı idare etmek için 
onun hürriyetini sıkmaktan 
ziyade, ona hür yaıamanın 
1ollarını öiretmek rerektir. 

Devamla olmamak şartile 
bazı karııık ve kargııalıkh 
zamanlarda, bazı tiddetli 
tedbirlere baı •arulabilir. 

akat bana daiuai bir kam· 
çılama biçimine koymaktan 
çok ••kanmak ve çekinmek 
lizımdı. Çtınki bir nefes de-

liii brakal:nadaD ateı üıtünde 
kızdırılan kazanların patlı
yarak llsttlnde ve içinde ne 
varta hepsini havaya fırlat
ması m6mk6n olur. Bizim de 
dilıtlnd&illmüı b6yledir. Efe
nin ıözü efece olur. 

Ef• 

Yılbaıı gecesi taliini dene
yeceğim diye elindeki avu
cund•ğ!ni kumarda kaybe
den ve bu acı ile sızmcaya 

Tuhaf Evlilik 
Münib şehrine karib bir 

köyde 25 yaşında gencin biri, 
kırk beı yaılarında dul bir 
kadın ile izdivaç eder. Bu 
dulun yirmi dört yaıındaki 
kızı getıcin pederile tezevvuç 
eder binanealeyh peder, oğ· 
lunun damadı ve genç karı· 
aıda validesinin kayın vali· 
desi olmuştur. Gence gelince 
bu da Övey validesinin vali· 
dcsile iıdivaç etmiı demek· 
tir. 

Efe : - Bu tuhaf evliliğin 
yapıldığı evde bir de gelin • 
kaynanı, damad - kaynana 
dırıltısı başlarsa seyreyle sen 
gürültüyO ... 

Yeni Yıl Kutlu Olsun 
Bu yeni yıl kutla olıun, mutlu olsun millete 
Yeni kuvvet, yeni baımet bahıeylesin devlete 
Millethniz, devletimiz yeni zafer kazansın, 
Yurdumuzu l[örenler de onu ceaoettir ıanıın. 

Sırrı S11nlı 

--------------------00--------------------
,,Şa n g hay Çek" aldırmıyor 

Birinci ıabifemiıde o kaya· 
cağınız •echile Şanghay Çek 
Çin gaıeteleriae söylediği 

ı&zlerle Çinin Japon biçıtın· 

dan korlcmiyacağını ve Sov
yet Ratyadan gard ilki~·:: 

yardımla bir glla Japonlar· 
daa iç alacağını bağırmak· 

senet gibi kabul edecek Ja· 
pon diplomatları •e komünist 

aleyhtarı faıist gazeteler bun· 

dan istifade ederek dünyaya 
Japonyanın Çini yutmaktan 
maksadi, kendi karnını do· 
yarmak değil, fakat komü
nist ceryanlannı Ylltmak için .. . 

kadar da kafayı dumanlıyan, 
cebi boş, kafası tütsülü bay 
yürğinin çifte ateşini söndür· 

mek için evine de gitmeğe 

vakıt bulmadan ağzını yan
musluğuna dayamıı ve yol
dan geçenlerin de maskarası 

olmuştur. 
Kumarda kazanmaktan ıi-

yade kaybetmenin yazılı ol· 
duğunu bilmiyen aile sahip-
lerinin bu acıkh akıbetine 
acıyanlardan ziyade gülenler 
bulunacstğını unutmamak Ji · 
zamdır. 

ADRESE DİKKA ... ~~ır•ama/arını ta · . 
k vsıye ederıı 

raflar arşısı yalnu: ... tlzıair satış b . . · 
alameti farika Hasan ~ .. oumaradşu ea.u~ ~hpaıa caddes; H t 

ır. uyuk levh · 
~~~ ~~kl{j Şen biçer fabrika ayı dıkllat 
~ • SL 

~ lzmir Y dı..t:~:~ 
i Türk A>,'1ensuc t 
~ Halkapınar Kumaı ·ketinin a J 
~ Mevsim dolayısiyle yeni çık -;oab "k 
1 . V rı asının i Sailam ~arıf ~~ kuma1ı., , 
~ ... ~atış yerlerı f cuzdu 
1 Biıinci kordonda 186 numarada ŞARK ı r .. 
~ Mimar Kemaleddin caddesinde Fahri Kan'- ~ 1 
·-~~~~:~~j~. T. A. Ş. fi 

Oflu if 
bir tecrübe,.. 

Bin nasınatten eyidir. 

Ferid Nasır Kremi de 
bir tecrübe ile şimdi
ye kadar söylenen 
sözlerden banıbaşka 

-------------------------··--------------------------- kat'i bir ilaç olduğu
nu gösterecektir. 

KıH1tdan hi•H 

Deve cilvesi! Ağrı vermeden na
sırı sQker atar. 

Gazetelerde okudunuz. Bil· 
mem nerede kedi köpek ye
rine deve beslemek adetini 
çıkarmışlar. Her şeyin kü· 
çüğil sevilir, batta çayırda 

çimende, bayırda, tarlada; 
ahırda, hatta evin avhsında 

kara gözlü, çevik yürüyüşlü 
sıpala11n bile okıandığı se· 
vildiği her zaman görülmek· 
tedir . . 

Fakat bu uzun kulakla 
mahlukların ,ı,ir de meşhur 
inatlarile karşılaştıkları za· 
manlarda bunların ne mua· 
mele gördükleri de malum
dur. Bu bilyle iken ne bir 
fino köpeği gibi evin minde· 
rine ve ne de bir Van veya 

Ankara kedisi gibi bayanla
rın dizine sıçaramasıaı bece· 

ermiyecek bir deve yavrusunun 

büyüye, büyüye nihayet gire· 
ceği yerin kapısını kırıp 

geçirmeden ıolılamıyacak 

bir kocaman devenin evin 
nazlı havyanı ıibi aile etra
fında dolaşmak istemesini 
bir kere düşilnünüz. ! Kos 
kocaman ve peltek ayakla
rına rastlıyacak eşyanın veya 
çocuk oyuncaklarının da ne 

ne suretle ıatma;a çahıa· 
aklardır. 

olacaklarını göz önüne geti· 
riniz. işte böyle şımartılan 
bir devenin ilk cilvesi olarak 
bir ayak darbesile bir evin 
bahçesinde binbir dikk•t ve 
özenle yetiştirilmiş en nadide 
çiçek saksılarını tuz buz et· 
tiğini de gene ıazeteler yaz· 
mıılardır. Koı kocaman bir 
deveyi, cici ve canlı bir 
oyuncak gibi kullanmak iıti
yenler her zaman böyle cil· 
veleri beklemelidirler. 

leyirci 
---oo---

Esrarengiz bir 
cinayet 

DİKKAT: 
Ferid Nasır Kremi 

DEPO: s. Fıri- Şifa Eczınaıldlr 
r•11B-Kll!!ll!CS!!llB1!iDll!llEliill• ı ••• ...... , tO ............ . 

KORDON, YÜKSEL ve ı ı Hükiimet Karıı11n•a ı 

1 
KABADAYI : TERZi 1 

1 işte bütün lzmirin kapıştaiı :M h d Z L•ı 
..:,•.f.iı_R.•k.alar ltu•lartlır ! ... !..!!1 .. -: .... ..!~i 

9 Evlül Baharat Deposu 
Baharatın döğülmiiş ve:döiül· 

memiş tam çeşitleri, YAL UV A· 
nın taze mahsul lblomur, ıS
PARTA'nın meşhur Salebi 
zarif kutular·A t• marka ku
da, garantili r 1 maş ve 
maranğ'oz boyaları, her cins asit 
karpit, gomlak ve diğer maran-

1 

gaz çeıitleri, dilnyaca tanınmış 

Hasan ecza depo 
sunun her cies kolonya, losyon· 
ları ve çok zengin tuvalet eşya· 
11 ile gazoz özleri ve özlü unları 

Radyolia, Kozmin, Datnoı ve Kohinor diş macunl arı, devlet 
kinini, beyaz yünlü ve ipekli kumaıları yıkamak ve temizle
mek için FEVA markala Alman sabun tozu ve emsali. 

Dikkat: Müıterilerinin zararına olan pazarlik uauli kaldı· 
nlmıştır. Her ıorğuya derhal cevab verilir. Telefo113 882 

Birinci S1D1f Matabuaıa 

Dr. Demir Ali 
KAMÇIOULU 

Cilt ve Te~sül hastalıklan ve 
elektrik tedavisi 

lzınir - Birinci beyler Sokaiı No. : SS T elefoa : 347' 
-----····-- -

Kızılcahamam (Hususi) 
Akdoğan köyünde meçhul 
kalmış bir cinayetin izine 
tesadüf edilmiştir. Gazi oğul 
larından lsmail ve Mehmet 
adındaki iki kardeı babala
rından kalan bir binayı yık
tırırken duvara ııkıımış bir 
cesede tesadlif etmiılerdir. a 
Cesedin kemikleri toplana

ı• .. ttDr. FAHRi IIŞI.K»-. rak kaza cumhuriyet müd
deiumumiliğine verilmiştir. 
Köylüler evvelce bura11 mı· 
safir odası olduğundan bir 
miaafirin parasına tamah 
edilerek öldilrülüp duvara 
•okalduiunu tahmin etmek· 
teclirler. 

il lzmir Memleket~ Hutanesi Rontkea Mlitelauaa11 • 
• RONTKEN VE 8 

1 Elektirik tedavileri · yapıhr 
il ikinci Beyler Sokak No. 29 TELEFON: 2542 • 



rzi ffavrinin 
eledi bulundu k b 
..!":,::-:::~~= rinlilerJ.~üyü ir taar-
• J•ı>mak ~ lraral fatm ""'4 ,.. C' 

~;:!~·::.. b;;.,:i ruz~~~;rhazırlanıvorlar 
ce.edi Arap cter.aiade l>ir ~- ~,. T 

içiade baltuımDf ve Şangbay 2 (ff.J ~ f ,._ Çin meabalanndan gelen bir haberde Sovyet Rasya ile lngiltere 
,;:;;~. za&ıt•ya ha&er Ye- ve Fran•daa , ~ •wduıuna k&lliyetli mikdarda mühimmat gelmiıtir. Çinliler yakında biiy&k 

Ha bir taanaza ~ fAnıyorlar. 
diıecle cinayet olup ol- . •l • k l 

:.~.::d~,i aşmak~i mua- /;9!"~1 terenın arar arı fa.d ev ı tara- ,!, l4ııl 
.. letkar eclilmekted · ı.ıi!At ır. P., -~~adyo) - Burada müteaddit fırkalara mensup gazetelerin yazdıkları makalelere 

B ı ...,__ gr~ .... ~giJterenin çok mühim ve ciddi kararlar vermek üzere olduğunu ve bu kararlarla ir skelet tfl ~ siyui mahfelleriai ıaıırtacağını yazmaktadırlar. 

Bulundu ~ i:i YKıral lehine tezahürat 
Arap H.,.. ile A.• ~ :.':"ala derede bir ı:"f Kahire 2 (Radyo) - Bugiin binden fazla Oniveraite talebesi saray önündeki meydanlıkta 

L. ti llrllmlı ve •ı-.:~al karal Faruk lehine tezahürat yapmıılardar. 
M1ı1tamız talakikaJ" rı, l l l 
....... ~ .. ·.ı·- Jta yan ar 

Ölr ~lİİ -
kızmışlar 

Daa K• .tde;.; f 
oteliacle , 4 il' 1-.. ellerde Selçuk 
A•et ," : ,..10,1 .raŞ• ~f •tdlanada 
111 ol· - yr.-•• erı o aıında 1 ~ bulanmaıtur. • • 

Roma (Radyo) - Bu yıl baıından itibaren lngiltere büyük radyo merkezinin Arapça 
neıriyata baılamuı Roma gazetelerini kızdırmııtır. Bu gazeteler Bari istasyonunda lngiJte
re aleyhindeki propağandaıına devam etmesini istemektedirler. 

Londrada müthiş bir sis 
.ı - •• 1 • 
r L- Londra 2 (Radyo) - Londrada görülmemit bir sis tabakası tekrar her tarafı istili et• 

,, .. ıtraua çarptı mittir. Bagiln pazar olduğu halde halk diıarıya çıkmamıı biltlln seyriıeferler durmuıtur. 

~..:;.!: !':~:&:~: Japonlar Kantonu yakıvorlar, bir sinema 
.._ : ;:-.,:t1:.. c;::~ vandı 200 kişi öldü ve 400 kişi varalandı 

Şanghay 2 (Radyo) - Bir Japon filoıu bug&n Kantonu bombardıman etmiı ve ıehir 
•tır •u•tt• 1arala11Uftır • • d b b d o · b. k h ı s· d 200 llDemaıına CSrt Om a ltm f Ye llDema IDaSI yanara arap O mUftUr. IDema a 

•• er kanunu Rkiıi ölmilf vel400 kiti yaralanmı,br. k k . h 
nizamıtamesi esasla- us ar uza şar a arp 
nna göre ölçüler 

: Herkeu!e~H:~İ balaaaa gemisi ve tayare gönderdi 
11~1 Aletleri için yapacakları 
itleri kanan ve aizamname• 
-. •6r• tarif ve izah edea 
~k kıymetli bir eaerdir. Bu 
sb acaz bir fiatle nefredi
Jecek elaa ba eıeri blltln 
tlccar, eanaf ve umum bal· 
kamsa bilhaıaa tafıiye ede· 

bf riz, mllvezzilerden arayınız. ---oo---
: Çenesi kırıldı 

Berıamada Turaah nahi· 
Juiaİa Çakır köJbcln Şa· 
kir ima ıs y ... ada Naibe 
palamat aiacmdaa dllterek 
paeai kırdmııbr. 

arandı 
Zalntamız din gece reae 

felaria mlteaddit yederiade 
lillh ~brma.. yapılm11br. 
S..tp Mehmet oilu Repclıa 
.. rlade bir kama balaaarak 
....... br. 

~·~ 

Karısını 
Yaraladı 

Terımler 

Bükreı 2 (Radyo) - Sovyetler birliğinin karadenizdeki 25 parça harp ıemiıi bugiln 
uzak ıarka müteveceihen Odesadan ayni zamanda Moskovadan SO bombardıman tayyaresi 
hareket etmittir. 

Romen Sovvet ihtilafı 
Sofya 2 (Radyo) - Bikreıtea gelen soa haberlere rCSre Romen·Sovyet anlatması fesb 

edileceği tahakkuk etmektedir. 

Mahkemeve Verilen Başvekil 
Berut (Radyo) - Dört avukatın Libaan Baıvekilinin kanunsuz ıarfiyatt•n dolayi mah

kemeye vermeleri burada dedikodulara ve milnakaıalara yol açmııhr. 

bazı vergiler birleştiriliyor 
lstaabal (Huıaıi) - Buhran ve muvazene vergileri kazanç vergisile birleıtisilecektir. Bu 

buıustaki karar tetkiklerin ikmalinden ıonra ilin olunacakhr. 
Halkın Seıi: 
Gön&I çok iıterdi ki maliyecilerimiz bu tetkikleri ıimdiye kadar bitirmit ve yıl batında 

da mıllete bunu yılbaıı hediyesi ilin etmiı olsunlar. 
............................................. , .............. ~ .................. . 
Saadet Kişesinden kazananlar 

Y&zbinliralık ikramiyeyi ı sin bu yılbaıında da aıaiada 
kano Demirci Ahmet piyan gösterilen bilumum numara
fabrikasında ufak bu yevmi· lar kendi mliıterilerine isa
ye ile çalıımaktadır. Arttır· bet etmiıtir. 
dıfı beı lira ile "Saadet ki- Ba heyırlı kiıeyi tebrik 
ıemi" nden 22959 numaralı ederken 11yan halkımıza bi
bit bılet aldı ve yılbaıı ge- letlerini Saadet kitesinden 
ceai evinde tatlı uykusunda almalarını tavsiye ederiz. 
iken Bayi bay Haıan Tah· 22959-100,000 lira 37655-
aia miijdeye ~elmit fakat 10,000 lira. 
Ahmet yeni uykudan ayan· 2,000 lua kazananlar. 
dıiı için bayi birdenbire 22764 21709 7929. 
ıiylememif, evveli komıu· 1,000 Ura kazananlar. 
lak alacağını ı<Sylemit bili· 10780 37280 4280 
bire kendiaine on bin lira 32480 14180 7988 
isabet ettiğini tebrik etmit· 1349 37061 23228 
tir. Saadet kitemi geçen ikin· 36172 7980 18630 
ci kqidenin en bilyiik ikra· 10380 15280 29980 

18680 
39580 
12953 
1380 

25280 

Mısırda 
Vazivet 
Periı, (Radyo) - Mısırda 

eski baıvekil Nahaa paıanın 
iktidar mevkiinden uzaklaı

tırılamasiyle neticelenen buh
ran hükumet muhitinde bıt
miş sayılıyorsa da halk ara-
sında dedikoduların önü alı· 
namadığı muhakkaktır. 

Sarayın bu meselede pek 
çok~ ba11aı davrandıiı ve 
galeyanı bllsbütün baıhrmak 
için her türlii tet1'irlere bat 
vuracağı zan olunuyor. 

Müteaddid istihbarat mer-
mi1eıini de sebzeci Emine 500 lira kazananlar. 
vermiıti. 23206 22955 14147 

14142 39537 14175 
39592 kezlerinden bu hususta ah· 
39538 uan haberlerin birbirini tut· 

BiRAZ DA ŞAKA -: 

Yılbaşı Gecesi Vlle Sürprizleri ________ .... _ 
Yılbaıı geçeli iki ilç giin me ıum tan11ızlıian acı zehi· 

olduğu halde yılbaıında ku- rint i içmiflerdir. Bu zelürt 
mar masalarında kazandır- içeı ılere kumarda kaybeden 
dağı ve yahud metelikıiz 

atk << )a kaıanır teıellisiaden 
bıraktığı kumarbazlann dedi· b ~bir k ı b 
k dul 1 b. • . aş ıey a mamaı r • o an e an ıtmemııtır. • 

O gece baza kimseler gn- Onl da bu ~vutuca .az-
ler y&zln taliin tatlı ıarabını lerlc A l•maga gayret et· 
ve bazıları da ıom•rtkan sini;,:'-

.... - emi 

liravı ~ •• ,azanan 
çm• 

500,010 ve 
kazandırıoran 

- Baıtarafı 1 incide -
miıtir. 

Halkın Sesi : Bu kocaman 
mebliğı kazandıran 8. Mus
tafa Acetle onu kazanan 
makineci B. Mevlud Akisi 
can ve gönülden tebrik et· 
meği bir vazife biliriz. 

Talili vatandaşımız bay 
Mevlüt hakkında iki günden 
beri nakzeden bir çok riva
yetler kulağımıza geldiği içia 
bakikatı anlamak ü2ere bay 
Mevlüde bir muharriri arka• 
daş göndermek mecburiye
tinde kaldık. Kendiıile gö· 
rüıen arkadaşımıza bay Mev• 
Jüt •ıağıdaki izahatı ver
miıtir. 

"Ben bu bileti lrgatpaza· 
rında 43 numarada berber 
bay Mustafa Acet'ten aldım, 
KuruyeJ ile hiç bir milnase• 
betim yoktur ve kendiıine 
baı vurup bir metelik bile 
istemedim. Bankalar kapalı 
gibi sözlerin aslı ve esaıı 
yoktur. "Yavrumun Talii" 
kiıeainin önilnden bile geç
medim. Evim Eırefpaıada 
değil, lkiçetmelikte Tan ıi • 
neması karıısında 9 numara· 
la hanedir. Ben bervakit so· 
ğakkanlıbğımı muhafaza et
mesini bilirim. Parayı almak 
içinde hiç acelem yoktur. 
Benim param milletin kasa
ımda oldukça teliıa ne ha· 
cet. Bunları böyle yazmala
nnı rica ederim. Sonra yıl
baıı geceıi ıaat 7 de yanım
da makinacı arkadaıim Ce
lilda berber Muıtafa Acet' 

---··---
Televizyonda 
veni terakki 
lagilterede tatbik ettiii 

hususi bir televizyen siıte

minin kitifi bulunan Con 
Berd, televizyonda bir te· 
rakki daha elde etmiıtir. 
Şimdiden sonra reaimler 
renkli olarak gör&lebilecek· 
tir. Berd bu buıasta gazete 
ve mecmuaların renkli resim
leri usulllnii esaı ittihaz et· 
miıtir. 

Televizyon iıtaıyonundan 

ayni zamanda aralarında ka-
tiyyen ufak bir teahb&r bu
lanmadan kırmızı, •arı ve 
mavi mevceler g6oderilecek· 
tir. Bu resimler akıedeceji 
levhalarda resim renkli ola-
rak ıörtlnmektedir. Çllnkll 
üç katlı resim bir tek gibi 
görilnece ktir. 

Baglln Loadrada da itli· 
yen televiıyoD ıbizeıinin 

mıktarı 8000 i bulaıuıtar. E
ğer bu ahizeleri• fiab (35 den 
120 lngiliz lira•• araıındadır) 
ucuzlara• be111en bugtln Lon· 
dralıların b 'rer ahizeye ma-

in d neükkinının önünden ge• 
çerk9 en hattı şöyle bir liti
fede bile l11danmaıtum : 

_m Maıtafa •kın ha bizi 
rece . yansı filin rahatsız ede
yim ~•deme ! 

OcP la bana: 
- kc Geleceiiz, goriirsün; 

dedi.ni 
so•iara evime gittim, gece 

saat jn:>nda evimin kapısı ça• 
landı. hı Bizim Mustafa Aceti 
karşu nda gördüm Buyuran 
dedinttt. içeri aldım. Önce bay 
Mustaalafa Acet : 

- ıfEh, iıte gelme dedin, 
biz gE "'ne geldik, sana elli 
bin 1iı D'& vurdu, Bize ne ve
recekı ein? Dedi. 

Ben~• de: 
- (rÜÖrmüı geçirmiş, bir 

adamurin insaoiyetimi yapa· 
rım, yıvılnız size deiil, inıal
lab ha ıkikat olsunda hayır 
müesse selerine de yardımda 
bulunur ıum. Dedim. Biraz o· 
turduk, ıonra Muıtafa bana 
beı ytııi~ bin liralık biiy&k 
ikramiyıoenin varduiunn :SCSy· 
Jedi lki~te kadar konaıtuk, 
bay Meustafa gitti. beade 
uykaya \<)'attım,, demittir. 

-- • ı ... 

Gazetecilere 
Yılbaşı 

Hediyesi 
Pariı ( Radyo ) - Kont 

Ciano yılbaıı m&naıebetiyle 
Romadaki ecnebi gazete ma• 
habirlerine bUyiilc bir yılbaıı 
hediyesi verlDİI ve bunua 
tediyeıi için Maliye nezareti 
nezdinde de teşebbüaatta bu
lunmaıtur. 

~· ..... 
intizamsızlığa 

Nihavet 
Verelim 

Alıancak hataıaa itfeyea 
belediye otob&ıleri elan bir 
intizama ıokulmadı. Klltlr 
parkı cihetine bir otoblı iı
letiyor bu ihti1•-=- kifi de
iildir. Sa111•niıkeleıinde ak
ıam llzerleri bir çok halk 
yağmur altlarında dakikalar
ca otobllı bekledilderi halde 
bir t&rlü otob&ıe lcavuıama· 
maktadırlar. Arhlc bu inti· 
zamıızlığa bir nihayet vere· 
lim .•• 

Münireve 
lıkence 
Kemalpııada ealci yol me· 

murlanndaD B. Fuıdın kar111 
Hatice evJidi mıneviıi ıekiz 
yaıında Ali kızı Mllnireyi 
kalın bir b••tonla döverek 
aitr ıarette J•ralamııbr. Ha
diseye komıuııı fınacı Ômer 
uıta zabıtayı h.ber •ermif 
ve çocuk aJtr Jaralı olarak 


