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BAGlRACAGIZ 
Düu öğleyin kulağına ltalyanın kısa dc'ılgalı radyo istasyo· 

Duna verenler heyecandan titriyeu bir st~ale dünyaya hitab 
eden ateşin bir hatibin söylediği sözlerd~n lngiltereye karşı 
rahmet okumadığını, şeref ve şan destan ı terennüm etme· 

• Japonl:ır ili yanı İşgal Ettiler 

diğiİıi işitmişlerdir. ' ~ 
Ayni istasyondan beş on dakika sonra 1 alınan siyasi ha

berlerde de bilhassa Kudüste lngilizlerin ·yeni vermeğe baş
ladıkları Arabca havadislerden ve bitabelerdeo ziyade, 
Italyanların Bari istasyonundan verilen amni dildeki neşri-
yata daha ziyade ehemmiyet verdikleri, ealaka göıterdikleri 
bildiriliyor ve bu iddiaya kuvvet vermek , için, bu hadiseye 
umum Amerikan gazeteleri müşterek mwbabirinin de bizzat 
tabid olduğu ileri sürülüyor. ı 

Esasen bir gün evvel lıtanbul ve lzmirı fazetelerinde oku
duğumuz gibi lngiltere radyo vasıtasile 1 Arabca yapacağı 
neşriyata fazla ehemmiyet verdiğini göst~rınek ve daha çok 
dikkat ve alaka celbetmek için bu radyq istasyonunun işe 
başladığı güa bir çok Arab edib ve bati bltrioin, büyükle
rinin ve imam Yabyanın oğlunun hazır btılunduiunu zik-
retmek kafidir. ı 

Bu savaş, havalarda yapılacak bir barb kadar ehemmiyet 
verilen hava dalgalarındaki mücadele ve rekabetin manası 
ve kıymeti anlaşıldıktan ıonra elin radyo neıriyatlnda bir 
hazine menfaati, bir irad kargusu, bir ti<.aret gayesi d.rtŞü
nen ve güden ma1iyeci zihniyetlerin dünYj' siyasetinden ne 
kadar bihaber olduklarını göstermeğe ki fi değil midir? 

Şanghay 4 ( Radyo ) - : liyesinde Çinliler mukavemet 
Japonlar Liliyan ıehrini de ı göstermişler ve kanlı sokak 
zaptetmişlerdir. Şehrin tabi- muharebeleri olmuştur. So· 

kak muharebelerine Çin ka
dınlarından mürekkeb dört ' 
bölükde iştirak etm iş ·ve her 
iki taraftan çok büyük tele
fat verilmiştir. 
Şanghay 4 - Japon tay

yareleri, Hankeoya yaptıkları 
bombardımanda 3 Çin tay
yaresını imha etmişlerdir. 

Diğer seksen tayyarenin sak
landığı hangarın yerini keş
fedememişlerdir. Şehrin muh
telif yerlerinde yangın devam 
ediyor, 

Hankeo 4 ( Radyo ) -
Limanda bulunan lngiliz ve 
Amerikan harp gemı leri hü
kf1metlerinden aldıkları bir 
emirde badema Japonlar 
tayyareleri tarafından bomba 
ve ateş edildiği takdirde 
derhal mukabele edilmesi 
ehemmiyetle bildirilmiştir. 

Bunun için limanda bulunan 
ecnebi harb gemileri seferi 
vaziyette beklemektedirler. 

-~---~~-~~------•• .... oo••~••~~-~~~--~~~~-

Ankara, 4 { Hususi ) -
Bir müddettenberi rahatsız · 
bulunan General lsn- - lı ö-
nü tamamile iyileşmiş ve 
Kamutay toplaotılarma de 
vam etmeğe başlamıştır. 

uzve t neler 
•• • so ıy r 

(Halkın Sesi) Bu radyo işinde, vaktile ıekerin ve tuzun 
ucuzlatılması için yaptığı mücadele kadaf' musirraoe neşri
yatında devam etmeğe karar vermiştir. Belki onun için de 
gene (Halkın Sesi) ne (sana ne oluyor, senden başka akıl 
hocalığı yapacak kimse kalmadı mı?) Deyib çatacaklar da 

Yunan Artistlerin in F e~'kalade ' Lim nlarımızı 
bulunacaktır. Netekim şeker işinde de yükselttiği feryadı 
Partiye karşı yapılmış bir muhalefet diye telakki edenler 
de bulunmuştu. Herkes ne derse desin, biz, inkılabbı lür
kiyede radyo neşriyatının bir hazine işi, bir maliye kazancı, 

-------Bir Tiyatro Temsili Ziya et Edecek 

bir irad veya vergi meselesi olamıyacağauı ve bu . işde ka
zanmak değil, sarfetmek lazımgeldiğini yazdık, yazıyoruz ve 
tekrar bağaracağız .• 

SIRRI SANLI 
~~----.~~----------E!!I~--~----~-----~ 

Alman Filosu GeZİ)10r 

Paris 4 (Radyo) Almanların Doyçland kravözörü Na-
poliden hareket etmiştir. Bu kravözöre dört Alman harp 
gemisi de iltihak edecektir. Bu Alman filosunun nereye gide

-

Bu akşam Elhamrada Ati
nanın en çok tanınmı ş ve 
sevilmiş san'atkarlarıodan 

mürekkeb bir heyet tarafın· 
dan fevkalade bir temsil 
verilecektir. 

Bu akşam Yunanistanın en 
büyük ediblerinden Dimitro· 
kopolo'nun en meşhur bir 
eıerini oynayacaklar ve bun· 
da baş rolü Atinanın en kud· 
retli artistlerinden Niko ve 
Hacı Koıtantin canlandıra· 
caktır. 

perde aralarında gene bü
tün Yunanistaoı kahkahalar 
çalkamış en şen revülerin 
en neşeli parçaları temsil 
olunacak ve ayni zamanda 

ceği şimdilik meçhuldlir. 
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Bu dramdan başka gene 
Yunan ve Girid dansları A· 

-- Sonu 4 üncüde --

Roma, 4 (Radyo) - Fran· 
sızların Akdeniz filo u ya· 
kında lstanbul ve bmir li· 
manlarını ziyaret edeceği 
haber alınmış ~ır. 

SiNEMA KÖŞESi 

Londra 4 (Radyo) - Peti 
Jurnal gazetesi Arneri~a 
Cumburreisi bay Ruzveltın 
otoriter hükümetler aleyhin· 

- Sonu 4üncüde -

ıısözde kızlar! ,, filiminden bir sahne, Fransa akademisi 
·sından Marsel Prevo'nun bu ve "Bakir delikanlı,, adh 

aıa k b - k 
iki şaheserini Tayyarede görecek ve pek ço egenece -iSTER GUL ISTER AGLA : Tarihi _ siniz. 

Bu Pahalılıkta 
Bu yıl Istanbulda Lale devrini andırır derecede çiçek pabalıhğı olmuş .. 
Güzel bir karanfil otuz, güllerin tanesi otuz beşer kuruşa sahlaııştır. 
Zünbüllerin demeti yetmişten yüz yirmi ((uruşa kadar yağma gitmiştir. 
lstanbul muhiti ve orada oturanlar kökteıı inme hisli yaratıldıkları için bir çiçeğe otuz 

ve elli kuruş da verebilirler. Vaktile bu miistesna şehrin sakinleri bir Lale. soğanı yüzlerce 
altına almamışlar mıydı ? Herkesin zevk .;e neı'esine hele keyfine karıımağa kimsenin 
hakkı yoktur. 

Her vatandaş, istediği gibi harekette; serbesttir, Yalnız bir gece veya belkide birkaç 
saatlik ömrü olan bir çiçeğe şo züğürtlük ı•ınanda da biıçok para vermekte ısraftır. Bunu 
parası çok olanlar alsa iyi, dün lstanbuldaP gelen bir arkadaşın bize anlattığına bakılırsa : 
Böyle çiçekleri en fazla satın alanlar cebi delik genç açıklar ve evine kömür almaktan 
aciz çalımcı insanlarmış.... • 

Böyle sivri akıllıların şn haline : 

Tefrikamız 
Timurlenk İle ·yıldı
rım Bayizid Karşı 

Karşı)1a 
(Dünyanın en bftyük harb 

dahisi) Timurlenk hakkın
da yazdığımız tarihi tef
rikamızın en heyecanlı sah· 
nesine girmıı oluyoruz. Bu 
sahifelerde Timurlenk ile 
Bayizid'in nasıl çarpıştık· 
)arını büyük bir merak ve 
heyecanla okuyacaksınız. 
Çünkü bu satırl&rda en 

iSTER Gu .. L ISTED AGL l ·:: ufak teferruat çok meraklı ~ 
. Jl 1l 1 ~ bir surette yazılmıştır. ~ 

--· 11111111111111;1 •• -111111111111= 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
-----------------·· .. 

Cevabını da onlar versinler 
f zmirin göz önünde yerli ve yabancı her har._?i bir ada· 

mın ilk gözüne ilişen ve hemen ilk adımını .attıgı yer Kay-
makam Nihad bey caddesi olduğu malümdur. _ 

Geçenlerde (uzun lafın kısası) başlığı altında yaz~ı~ımız 
bir küçük fıkrada burada ve bilhassa Ankarapalas onunde 
tramvaydan yaya kalcJ.ırımına geçmek için çok defa bir ka· 
yık lazım olacağını zikretmiştik. Bugün gene bu cadde ve 
gene Ankarapelas oteli önünde bir araba çukurlu ve ben· 
dekli yerden geçerken devrilerek iki tekerleği de parçalan
mış ve hayvan da perişan bir halde çamurlara yuvarlanmıt· 
tır. Bunu gören ve bize bir telefonla haber veren bir oku· 

< ıgu 4 ü 



t HaDua Seli) 

ı= Doktorun lasi~atlaril'F esat kumkum4ı 
1 Grip ve ihtilatları Sl I lı·yette 

RJB.. Ilı 

oonuınıı En eıuok Harb Dahi~ -
s lkiacl Ki••• 

Mekanik 
Terimleri 1 Küçlk bir haatam vardır. aa 

B On gün kadar evvel boğazı 
Timurlenk •. .. ···-··----

Türkçe· Osmanlıcı -------------~v~a-.. -a-n-.. --:1..1:-:.-:..,.:::u.:-r-;k-e-;k-ula' ağrımış, Anjin olmuı, ao jini Tarilai Telrilıa • , .. n • .; &~ 

-· - 92 - 41BBBBı. bir boiaz doktoru görmüş. 

1 Anjin geçer geçmez birden Timur ismile mevsum o an bire derecei hararet yüksel· 

Antakya (Hususi)- Fesad nafiadan Rıza, evvelk 1 
• depoları artık açıkça dön- Iskenderundan Antlil gün 
meğe başladı bilatef rik biitün gitmişlerdir. Azadan ~:yaya 

---........ __ _ 
H 

k •• k miı. Bu defa göğüste bir 
ey kuduz ope •• ihtilat başlamış, hastada ba-

b d 1 • H ı b riz bir bronko pinomoni baı-Ak .. ma doğra elçiler ota- ı daki ba a .ır arı. a e . ve 
w- ş k b t ladı. Altı g6ndür, onu teda· j'ı : humayunda Timurlenk am ••. erı~e .. mı .. ~n~e ıyor-

• tarafmclan kabul edildi ve sun? ltın gucun sozunu unut· vi ediyoruz. Lipalar ve şı-
~ene elçiler ayak üzerinde maktan vadını inkit etmek- rınga halinde (Transpolmin) 
tutuldu. ten, acizleri öldürmekten, ile dahilen göğsü yamuıatı-

kl .. cı ve kalbe kuvvet verici Elçiler merasimle ilerledi- kimsesizleri~ oca . arını. ı~n-
ler, wer 6plip Timurlenke dOrmekten ıbarettır. Bız ıse iliçlarla devam ederken de-

J b it l recei hararet düşmej'e mü· Beyaıielia mektubunu verdi- ıarkın ve gar ın su an arın 
ler Timarlenk baımabeyinci- sultanı, hakanların hakanı· temayil bir vaziyet alırken 
•İn~ emretti: yız. Harbı·darb bizim zevki- birdenbire tekrar kırk dere· 

- Mektuba al ve oku. miz, cihad sanatımız, fisebi- ye kadar çıktı. Bunun sebe· 

Batmabeyiaci elçilerin elin· 
elen Ydelırımın mektubunu 
aldı, bir kere göı gezdirdi. 

Baıtu aıaj'ıya kadar tit
remeie baıladı, yilzü ıap
•arı olda, biitiia tarhanlar, 
prensler, generaller ve ku· 
maadanlar, vezirler, baıma
beyiacinia hemen düşeceğini 
sandılar, Timurlenk yan göz 
ile kitibini süzdü, on• n be
yecaaıaı göriince, mektubun 
çok fena yazıldığını sezdi, 
ıonra fU sözleri söyledi: 

- Oğul, okuyunuz, neden 
teredcltıd ediyorsunuz. Heye
cana, teeulre llzum yok. 

- Ulu hakan, iradeniz 
canla bapm üzerine hkat 
üıllecejiaiıi ve sıkılacağınızı 
d&tiadiipm için okumaya 
cesaret edemiyorum. 

Timarlenk sakin bir ta
vırla: 

- Oka oğul, oku. Eğer 
mektabaa içinde adaba mu· 
gayir kelimeler varsa yaza
na aiddir. 

Bayezidia elçileri de mek
tabaa miinderecahnı bilme
dikleri için hayretten gözleri 
fal taşı gibi açılmııtı. Birbir· 
lerinia yllıüne endiıe ile 
bakııtılar. • 

Baımabeyinci 
bafladı: 

okumaia 

.,Hımd ol Allaha mabıuı· 
tur ki bizi iılim ile mliıer· 
ref we arab •e acem sultan
lan lzerine muazzez kılmıı
br. Sallvat ol Allahın bli
ylk nimeti olan Muhammed 
ile eılıa1>ıaa olıua. 

Timur ismile mevsum olan 
ey kuduz köpek. Ey, rum 
teldarlarından daha kafir 
olan Timur! Malumun olsun 

lillib gaza adetimizdir. Eğer bini araıtırdık. Sağ kulakta 
sen dünya hırsile köpekler da bir ihtilat mevcud oldu· 
gibi mukateleye kalkııırsan ğunu gördük. Şimdi onunda 
biz dahi karıılık veririz, o tedavisine çalııılıyor · 
zaman Allahın dediği olur. Görüyorsunuz ki gripe i· 
Malumun olsun ki bana mek- di bir bastahk deyip geç· 
tublar gönderib de cenk memelidir. Çok mühim ve 
meydanına gefmezsen zevce- vahim ihtilatlar yapar. Bu 
lerin üçten dokuza kadar boı sarada havaların ini tebed-
olsun, eğer ıen benim yur· dülitından her tarafta gıip 
duma kasdedersin de ben bronşitler görülmaktedir. 
senden kaçarsam benim Kendimizi üıütmemeğe ça· 
zevcelerim de boş olsunlar. hm. Her hangi bir suretle 

(Arkası var) uykusuz kalmak, gorgunluk, 
---•• açlık, ceryanı havaya maruz 

Bir Adam 
Dondu 

Bursa, - (Hususi) - Ulu· 
dai kayak evi hademelerin
den Süleyman adında bir a • 
dam, birkaç gün e•vel Ulu
dağ yolunda kaybolmuıtur. 
BOtün araştırmalara raimen 
Süleyman bulunamamıştır. 
Otelin ııj'ınığıada Süleyma· 
na aid kayaklar bulunmuı· 
tur. Bu kayaklardan birisi 
ortadan birisi ortadan kırıl· 

mııtır. Aalaııldığına göre, 
Süleyman, kayaklar1ndan bi· 
risi kırıldıktan sonra yoluna 
elintleki kayak bastonlariyle 
devama mecbur kalmııtır 
ve zavallı yolda kara sapla
narak donmuıtur. Bütün a• 
raıtırmalara raj'men Süley· 
manın cesedi ve bastonları 
buluaamımıtbr. 

Maaş Bailandı 
iç Bakanlık Birinci Kanun 

ayı içinde 26 tekaüd ve 18 
yetime maaş bağlanmııtır. 

Güleryüz 

kalmak gibi hallerden çe· 
kinmek liıımdır. 

DÜNYADA 
NELER 

OLUYOR? 
·~ 

Aşk Simsari Bir 
~laymun 

Prağın zengin tüccarların· 
dan birisi Afrikaya yaptığı 
bir seyahatten dönüıünde 

bir de Maymun getirmitti. 
Tüccarın zevcesi ilk zaman· 
farda bu Maymunden hiç 
hoılanmamıı ve lüzumsuz bir 
mahluk saymıştı. 

Fakat nedense, bir müd
det sonra bayan bu May· 
muuu haddea fazla sevmeğe 
baılamııtır. 

ki mektubunu okudum. Ey Pek iyi tanıdığınız baha-
u;arsuz! Beni böyle mühme- ratçı B. Fazd Dokuz Eylül 

1 )it ile mi korkutacaksın? Balcılar içinde 155 numara-

Bu garib tahavvül tucca• 
rın ,nazarı dikkatini celbet· 
mit ve mevsimsiz bubabbe • 
tin sebebini de kolayca öğ
renmiştir. Bayan Maymunun 
sevgilisine mektub götürüb 
getirmek vazifesine memur 
etmiş, bu vazifeyi mükemmel 
surette yapması yüzünden 
de maymuna karşı muhab
beti belki de minneti art
mıştır. 

J Beai miskin bir padiıah ve da (Güleryüz Baharat depo-
1 yabud kıpçak tatarı mı zan· su) nu açmıştır. Çeşidler bol 

1 mı zannediyorsun, yoksa as· fiatler her keseye uyğundur. 
ker toplayııımı Hindistandan Müşterilerini daima Güleryüz il çeri devşirmiye mi kıyas ey· ve tatlı dil ile karşılayan bu 
Jiyorsua? Yo:ua topladığım ark.adaşımıza biz .de m~vaf • 
aıkeri Herat ve Irak aakeri fakıyetler temennı ederız. 1

• mi sanıyorsun , Yoksa yanım- Telefon 2383 
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idaresinde Milli Küttiphane ıinemau 

BUGON En muazıam F!ansız askeri filmi 

Çelik Kale 
Viktor F rancen • Vera Kor en tarafından temsil edilen 

heyecan - hareket • casuslu ve harb filmi 

FRANSlZCA SÖZLÜ 

•• ,. 

AYRICA: Foks Dünya Havadisleri 

TERSENıfx Tay>~-:-le lliıı~t.c-=-c-ı .... --n 

Geçinmek iç:n garib bir 
meslek se~en zenci 
Maişetini temin için şim

diye kadar misli görülmemiş 
olan tuhaf bir san'at icad 
eden bir zenciyi Nevyork 
zabıtası tevkif etmiştir. De• 
gibi biiyük bir vücude ~ma
lik olan bu zenci, Legfon 
Field ıtadyomunda yapılan 
futbol maçlarını içeriden ta
kib edemiyen gençleri par
maklıkların üstünden aşıra· 
rak sabaya atmakta ve bu· 
nunla geçinmekte bulunu· 
yormuş. 

Maç günleri stadyomun 
duhuliyesi beş dolarmıf. Fa
kat zenci bir adamı ·çeriye 
fırlatmak için bir dolar üc· 
rete kanaat \ . . rormuı. Bu 
fırlatmak..:. i !li par-.ldaktaa 
atılır atıdl8 meli. ayık~a 

mahalli memurlar müfsitlerle ya lskenderunda . kal.brey-
el ele verdiler, nüfus işlerin- Ankaraya gidenlerın 1\ııtır. 

Helis - Helezon 
Halisel devim - Helezoai 

de büyük zorluklar çıkardı- kadar yapılan tetkikatndiye 
Iar. ticelerini hükômetlerir

11 
ne· 

hareket 
Hız - Şiddet 

Aldığım aon malumata gö- zederek yeni talima! ar-
re bu hafta içinde Antakya- tekrar dönmeleri bekit alıp 1 
da bir arap kongresi topla· tedir: ımek- lvitim - Tacil 

İvme - Sür'at nacaktır. - Yurda dönmekt 
- idari bir kararla keseb lardan burada aile vı olan· 

ve hududa ikamete memur bası olanlar için mesJ akra· K 
edilen Usbetel amelil kavmi selesi mevzuu bahisın me-
reisi bay Zeki arzusile gene dir. Fakat vaktile değil-

Kaydır.ına - intikal 
Kuvvet - Kuvvet 
Kütle - Kütle 

Uıbeden Mehmed Ali Rıska göçüp gidenlerden ilecek 

M ve Nedim Verd evvelki ak- burada kimseleri bulmdiJik 
şam serbest bırakılmış ve yurddaşların mesker mı yan 
şehrimize gelmişlerdir. ğu ile karşılaşmış b1 zorlu-

Maddesel nokta - Mad· 
di nokta 

Bay Arsuzi taraftarları ta- ları anlaşılmıştır. ınduk· 
rafından hararetle karşılan· İşte bu ciheti na! 

Mekanik - Mihanik, mi· 
han iki 

mışlardır. kate alan Halkevi0j1 dik-
Dün şehrimize gelen ka· teşkilatını faaliyeteE bütün 

Merkezcil kuvvet - llel· 
merkez kuvvet 

file 250 ye yakındır. Bunlar ve gelenleri yerleteçirmiş 
yurddaşlar tarafından hara· hiç bir kimseyi 'nek ve 

Merkezkaç kuvvet - A
aiJmerkez kuvvet 

retle karşılanmıılıırdır. rakmamak üzere 'da bı-

- lskenderun limanında ler ittihaz etmiştiı tedbir-

Mutlak - Mutlak 

N 
kurulacak Türk serbest mın- - Bu gün hab 
takası için tetkikatta bulu· ğına göre Ameri~ alındı. 
nan heyetin tetkikatı ilerle• nan Hataylı Tür~ bulu-

Nomal - Nazımi 

o 
miştir. Heyet reisi Asaf müzdeki ay yurd~i önü-
Bora ile azadan Hulusi ve lerdir. Bunlar elliönecek-

Ortay 
sür 'at 

ivme Vesati 

heyete bilahare ilhak edilen vardır. e kadar 
----------------.. 00 .. ö 
Düğün evinre 

bir cinayei 
Mersin (Hususi)- Gülnar· lyaılı adamların( 

da bir düğün evinde feci bir kavgacılara nasMahmud 
cinayet olmuş ve biç yüz.ün- lbrabim adında ederken 
den bir adam öldürülmüştür tarafından taba haydut 
Düğünde çıkan gürültüyü ile katledilmiıti1kurşunu 
yatıştırmak istiyen köyün )anmak üzeredi,ni yaka-

-----------------------------------------oo 

Uzun ömürlü
lüiün sırrı 
nikbinlikmiş 
Fransız hükumeti yüz ya· 

yaıını ikmal etmesi münase· 
betile Mösyö Bilin de Bri
ton 'a geçen hafta Lejyen 
denör nişanını vermiştir. Bu 
yüz.ilik ihtiyar evvelce birçok 
defalar meb'usan ve ayan 
meclisi azalığına seçilmişti. 
Bugün fevkalade sıhatta bu· 
lunan Mösyö Blin de Briton'a 
bir çok gazeteciler müraca· 
at ederek uzun ömürlülüğün 
esrarını anlatmasını rica et
mişlerdir. Yüz yaşını ikmal 
etmekle beraber her gün en 
aşağı iki saat yürümekte 
bulunan ihtiyar şu cevabı 
vermiıtir : 

"Bütün diğer insanlar ·gi· 
bi yiyip içmekteyim. Perhiz· 
ler yapmak aklımdan bile 
geçmiyor. Uzun ömürlülüğün 
sırrı temiz yüreklilikdir. Nik
binlik maddi ve manevi sıh· 
bati temin eder. ,, 

durabilecek gençlere tatbik 
edilebilirmiş. Fırlatmak par· 
makhğin önünde bulunan 
ve maçların neticesi yazılan 

büyük bir levhanın arkasın
dan yapıldığından hiç kimse 
farkına varmamış ve zenci 
de bu san'atra her. maç gü
nü 20 - 25 dolar para ka· 
zanmııtır. Fakat en sonun· 
da bir polis memuru vaziye· 
ti kavrıyarak zenciyi yaka· 
Jımır-1 

Suri yet·
Gene~ 
Kavnır80 
Şam, (Husuf 

hükumete ka Şamda 
kazanı yine k'uuhalefet 
ladı. Suriye ağa baş
·Şamda söyle'ekil dün 
Suriyenin AvrJutkunda 
hildeki düşma\:i ve da
hücupı etmiş ı şiddetle 
radan çok il.ve Anka
dönmekte ~tli olarak 
manlar~ f~~uğanu düt· 
açık hır h'rmiyeceğini 

Bununla •öylemiştir. 
matbuat Ber, muhalif 
hücum etain sözlerine 
etrafında re muahede 
açık olma~n sözlerin 
dan birıelmilletin bun· 
maktadırl'adığını yaz-

P a m · 
zıp.rımı-

1• • Ankare ırı 
yıl pamuısusi) - Bu 
geliri 26,ın tohumunu 
tesbit ec lira olarak 

A--
~mız 

"Egetİlr 
klavuzt ve Endüstri 
kitablaıa çıkarılan 
müesuıu gazete ve 
nevi h~addi ve ma· 
tını bikası olmadı-

cldfı 

Ökül çalııay - Mecmui 
amel 

Ölçeysel - Kıyasiye 

s 
Sekinik - Sakin 
Sistem - Heyet 
Sürtme - Delk 
SGrüksel devim - Cerri 

hareket 

T 
T eğetsel - Mümasi 
TekıekiJ devim - Mun• 

tezam hareket 
Tekşekil türleıik derim -

muntazam mutebav•il ha
reket 

Türleıik devim - M6te· 
havvil hareket 

u 
Uzay - Mesafe' 

( Arkuı var) -----·---Faudalı BH1Hır : 
. Kızarmış 
Patetes 
Etin yanına en çok konu-• 

lan sebze kızarmıı patete1· 
tir. Yalnız bunu herkes aJİD· 
surette kızartır. Tarif eCle· 
ceğimiz kızartma tarzıada 
patetesler kabarır fİfer ve 
gayet nefis olur. 

Sarı patetesin çür&ksüz 
beneksizlerini seçmeli. Yıka
malı ve soymalı. Uzanlaiu· 
na mustail ıeklinde parça· 
lar kesmelti. Bu mustatilleri 
de yarım santim kalınlığında 
paı çalara taksim etmeli. 

İçinde sadeyağ olaa tava· 
yı ateşe koymalı. Y ai kız
madan sıcakken içine pate· 
tesleri atmalı. Bir iki dakika 
bırakarak kepçe ile patates• 
leri tavadan çıkarmalı • 

Bu defa yağın tamamile 
kızarmasını beklemeli. Kıı· 
gın yağ İçerisine evvelce 
tavadan çıkan patatesleri 
atmalı. Nar gibi pembe o
luncaya kadar kızartmalı ve 
tabaj'a çekince üzerine ince 
tuz serperek sofraya ııcak 

....... 



W• s 

Tarih 
Bir 

Yapr 

) 

Hasan Basri Şenbiçer 
Şerikı Mehmed Gülaylar 
Hazır ve ısmarlama elbise fabrikası 

Bay ve Bayanlar ş k elbise diktir
mek isterseniz her halde ve mutlaka 
Hasan Basri Şenbiçer ve şeriki Meb
med Gülaylar tabrikasına koşunuz. 
Soraski ve Alber Baroh ku c:::şl rm
dan iki provalı kum ş ve d' is 22 
lira Asım Riza biraderlerinin H ika
pınar çulaki bir provalı takım 13 lira 
Nezaket iki pıovah 15 lira İsko.; yün 
iş 21 Jira iki provalı Sayın müsteri· 

lerimia bu fırsatı kaçır•amalarını tavsiye ederiz. 

ADRESE DİKKAT: lz•ir satış ~ubesi Alipaşa caddeti ıar 
raflar karşısı yalnıı 31 numaradır. Büyük levhaya dıkkat 
aliıneti farika Hasan Basri Şenbiçer fabrikan 

Diiny1.ağlübiyet zehrini" tatmı 
yan S '.y Bahador han kimdir? 

Bir tarihçi t&yle · lazımdır,, diyerek kadar gitmiıle'r ve Fransız· değer bir manevra ile l'IMlll-'91illlliıi~~kM-ı---
Siblltay ae eıki ıarları, Bulgarları, ların lSöbüyat tarafından düımanı Miıkolez yakınla- ~ f zmİr Yün MenSUCB tı 

y· tir kahraman~n arta kalan kü- temsil olunan Türk istilasına rına girdi, orada bu günün 1 
Mın:adonyanın lıkı.•pcakları öz Türk karşı heyecan duyduklarını, saba nıdan öğle vaktine ka- ~ Türk A. Sirketinin 

a Ke t . 
8 

Anib#D avrılma göçmen bir takım gönüllülerin Leh· dar süren kanlı bir savaş i Halkapınar Kuınaş Fabrikasının 
ne ar • J• ıı\ .. b • · J A 1 1 M 1 M .l k d R adlan dil"vrupaının go egıne ere, man ara ve acar a· yaptı. Macarlaıı yok ediver· evsim gQ}ayısiyle yeni çı ar ığı kumaşlar : 

omak•ID daalanaiirimeıile tanımak ra yardıma hazırlandıklarmı di. Yalnız bu harbde Ma- •• Sa2""' lam Zarı·f Ve Ucuzdur .. 
zen uman Bii n.k k · ... · 1 d' 1 1 fikl b er r. yu al er ıı- ogrenmış er ı. car ar a mütte · eri olan 
polyona enı tı~dın ile Azarbaycanı Söbütay Peşteye kadar 1 Hırvatlardan, İtalyanlardan, Satış )1CrJerİ 1 
AYrapanın an T'f . . . ' 1 

d 
.. F ·ıol ıonra ı hse geçtı, ılerleri, karşısına çıkan bil· j Fransızlardan, lspanyotlardan ı Birinci kordonda 186 numar2da ŞARK HALI T. A. Ş. 

Kore ea r 'd Gü .. 1 d .. . 1 
b

• f diit e rcu er ıyarını tun orduları tepeledı, Alman· ölenlerin sayısı kırk bine Mi•ar Kemaleddin caddesinde Fahri Kandemir o--la 
uzrr ır ıa er d. O ü .. .. . . . 
tan kahramandır ... ı. Y rdulyubı. ııEra- ya ıçerılerıne fırkalar gön- varır. I~ : ~~~ 

. . d. 6S r-ırai'us" a 1 ır r· dermiıe koyuldu aıtık Tu- Artık Macaristan Türk -
mılletı hyeD . ı'. ka~ıı Söb6tay tarafın- nadan Flbe ve Vistül suları: Moğol İmparat9rluğunuu. bir 
yapıp epıını ], ·ı . t 1 t b 

d ·ıme ıeçı mıı ı, 1 e u na kadar uzayan topraklar vilayeti olarak idare olunu-
ömr6n e yenı k • b d ra mıı oh.agu a· onuo elinde demekti. yordu. Maceristan, Dalmaç· 
ma 1

·" L epiz Akerin neler ya, Sırbı'stan halkı icgal 
B t ) Söı; Bir tarihçi: "Oralarda Sö- :r 

u ıa ar ar, uzan undıya an• b masrafı ödüyorlardı. Bunun· 
dorun ekıik ve ütayın izni olmadıkça bir 

fid. O köpek havluyamaıdı,, diyerek la beraber Türkler, Macar-
bir tari · ır. • •~Y Kapçakları da b k k lk lara karşı karde•çe muame-. · d bır • üyü as erin te in ettiği ... 
yıt ıçıa e 'b" erirliği,. bayram altı• le yapıyorlardı. Macarlarda 

ld ı ı J •· korkusunu derecesini göater-
yı 11 ar I' ktan ıonra ordusun- k onlara ısınmışlardı, go"nül 

L li d. aı. me istiyor. 
11znı ue r 1

' tarkayı Kırıma ıok· hoşlug· ile kızlarını veriyor-
·•· dan örltm\• Söbütay timdi Leh ve Al-_,,ıgıa ıi Ruıya toprakla· lardı, karşılık olarak, koyun, 

k il bir iı bıld R maa Birle•ik orduları ug· ra· ca 1 &. uılar, öı T&rk ... öküz, at alıyorlardı. 
d kayboldu. fiyordu. Bu ordularda Fran· 

ea 1 • ~· birer sebeple ka· sız yardııhcılar da vardı ve Söbütay Almanyanın gö 
ylriyilf erı •k olan Türkleri Alman Prenslerinden Han- beğine kadar gönderdiği fır-
••Jllll yıldıılarter yapıyorlardı. Her kalarla bütün merkezi Avru · 

bir tecrübe 
Bin nasihatten evidir 

Ferid Nasır 
bir tecrübe ile şimdi
ye kadar söylenen 
sözlerden banıbaşka 
kat'i bir ilaç olduğu
nu göster~cektir. 

o/ 

Kremi de 

r ı rinin baıkumandanlığı altında 

-
" ren ve ıoa "r milletin tek bir h k d 1 d S payı avcu içinde tutuyordu. 

ti!:.l içinde l~endı·ne uvdarması, are et e iyor ar ı. öbütay 
a• ı Oraları büsbütün almak ve 

Ağn vern1eden na
sırı s9ker ata . 

• 

• 

ku'/raklu yıld•eside göre en amr Karpatların şimaline yolladığı 
•· f k ı ı k d Fransaya da geçmek ooun 

kitablarıada aı. lıte SöblHay böyle ır a ar a en i orduıunun 
ı · · · · k d k için ışten bile değildi. Lakin 

da baıln ya.~Jedikleriaden dolayı emnıyetınını sağa çı ar ı -
b t Od Ü • k- Karaburunda Hakan seçimi 

'
ıyor. Onu • .. eEala~dırmak iste· an ıoura er zerıne op· 

n k k "t t' yüzünden beliren gerimsizlik-
Fakat bikly••lıerlerine viir6mliıtü. r urara o eye geç ı, .,. 

1 "B ı ld k ler ıebebile ve kendisilc be-ye ebedi ki •.• ve her taraftan top· res av" ı a ı ve ar asın· 
d raber bulunan Prens Batu· 

S•bitay, Olz bin kitilik bir Rus an milttefikler ordusunu 
v nun hakan olmak emeline 

Tlrkleri aralt imha etmek, yüz çevirerek darmadağın etti, 
P H d k f düşmesi dolayııile büyük 

~-virde Ce•t terekküb etmiı or· renı anrioin e a asını 
as b. k b asker öz yurda dönmek mec-
b·ırliii . kuı111-.zmaya alııık olan 1r mızraj'a ta ı gezdirtti. 

S b buriyetinde kaldı. Fakat si-
n.•k&vle yalD için için bir yudum ö ütay, bütün bu işleri 
w ı k 'f b d yasetle uğraşmayı sevmedi· 
«iriımiıti· Bı kadar kolay oldu. eıı ten i aret sayıyor u. 
• C .-:•rahk Karakuruma Büyük ve gerrek hamlelere ğinden taht etrafında dönen 

DİK AT: 
Ferid Nasır Kremi 

DEPO: S. Ferid Şifa Eczanasi-lr 
~.-... @i!F "*+.:i"i a······ .. ~ .......... 
'I KORDON, YÜKSEL ve 1 : Hlikumet Karşısında t 
' KABADAYJ rt1 ! TERZi ı 
1 itte bütün lz•irin kapıştıiı QJ iM h d Z k.ı1 ' aeffı Rakılar lnllllartlır 1 • e me e 1 - ........................ .. 

9 Evlül Baharat Deposu 
myaD eD5... d Ç' lk . 

7 

.. ~ n h ü b 1 t B entrikalara karışmadı, ayag· ı-tallakkuk et ora an ın eıı· en z •t amamıı ı. u ıe· Baharahn döğülmüş ve· döi'ül-
1 ls:bnt C beple b. -dı..ı t ·ı nın tozile gene atlandı, ce-M ol Ce•I o an v u ay, en· ır mu ue gerı ere memiş tam çeıitleri, YALUVA-

OI ii d t k çekı'ldı· H r ki b't' nubi Çini zaptetmeg· e gitti. Tliklik içb• n en ıonra e • · azır ı arını ı ır- nın taze mahsul Ihlamur, ı S-
bal ıeıeD ga geldi. 1240 yıla dikten sonra yamaa bir plin Dönüşle kocamıştı, dinlen- PARTA'ııın meşhur Salebi 

e ıet• Şarki Avrupayı ile Macaristan üzerine çul- meğe muhtaç göıünüyordu. zarif kutular·A t• marka ku-
cıaı v • 1 d Ü T 1 k 1 1 b • lamaktalıe baıladı. Daya- an ı. c günde tam 240ki u a suyn ıyısında bulunan da, garantili maş ve 

Caı 'ıiD 01ir atalııla Ukrayna· lometroluk yol alan Söbütay köyüne çekildi, şerefli ömrü- maranğoz boyalan, her cins asit 
eagı M · · d p k 1 - it 1 h t 1 · · d k 't l k d' eçli (tıoa acarııtaa Oıerıne or usu gene eıte ya ın a• nun pırı ı ı a ıra arı ıçın e arpı , gom a Ye ığer maran· 

1 .. ·yen fDaba &nce caıaılar rına gelmiıti. Fakat Macarlar gözlerini dünyaya kapadı. gaz çeşitleri. dünyaca tanınmış 
çıgnı ' d d k K k d f 
H 

mlile Macarlar ve or u· a son ozlarını oynamak ara urum an se ere çı· H d 
b:':~ rotıında satlam bilgi· aımile canlarını dişlerine al- kıb Almanya içlerine kadar 3580 ecza epO 

1 
"J Aıaı etmiıti. Onaa ca- mışlardı. Yüz bin kişilik bir giden, Parise casuslar yolJ ı- sunun her cies kolonya, losyon-

ranı, 1 • b·ı d t 1 1 d S b Ad · t'k k d l ç k · t l t kaıyaları anız ııe yarar ı • or u op amış ar ı. ö ütay yan, rıya ı ıyıyarın a arı ve o zengın uva e eşya-

Fakat ~lamazlardı, balk a- arkH&nı suya verip savaşa cirid oynatan Söbütay, topu sı ile gazoz özleri ve özlü unları 
f lerile cfitae de ıokarlardı. girmektense Macarları geri- yüz elli bin kişilik bir ordu Radyolin, Kozmin, Datnos ve Kohinor diş macunl arı, de~let 
v~ra• mit• bir kııtnı Parise ye çekmeği tercih etti,hayrete - Sonu 4 üncüde - kinini, beyaz yünlü ve ipekli kumaşları yıkamak ve temızle· __.._& 6 ı mek için FEV A markalı Alman sabun tozu ve emsali. 

811!aa ... mwn..-! \..- TREF%Jf aım 

1 
Dikkat: Müşterilerinin zararına olan pazarlik usulü kaldı· 

ITA'mal 3151 • ı Elltise ve Maato rılmıştır. Her sorğuya derhal cevab verilir. Telefon3 112 

lea 1 : M iri 1 1 •--- .._.,*MW • 1 -·ası m f ırıı ı ırııa MIJ-ı 1 Birinci Sınıf Mutahassıı 
1 ıi l 7Zahitan, Baylar ve Bayanlar 1 Dr. Demir Ali 

Harrymchar • Fernandel B 1 Edn müşbkülpfe.ıent müıterileri memnun KAMÇIO\:iLU 
Loıı Roıay - Pıerre B e en u ırmayı unutmayınız ı1 Cilt ve Tenasül hastalıkları ve 

1 edilmittir R Tüccar terıi (Tttrkpazarı lbrabim elektrik tedavisi 

2 IİSİ ı Karakaş) bukere yeni mağazad(zen gin çeıidler. Terzi· lzmir - Birinci beyler Sokaiı No.: 55 Tclefea : 347' 
hanemizde bay ve bayanlar için son •oda zarif ve ıık 1 • ---• w-· asmWt~~-~!!!!!!1!!!11! 

Rod a temıil edilmiıtir il ~a.nto, ~ob, tayyor, ete~, büluz. ~e toYakar Zabitan ve t) -l»t Dr FA ff R İ f f C: f K >t 
rnal B t] ııvıl elbııe ve kaputları ımal edılır. [+) .. • • • ~ 

- -... 
1 

d •. 
3 

•n Muamelem peıin ve takıitledir. [t) m lzmır Memleket~ Haıtanesı Rontkea Mütehauım 
c .... .,ıaıe me o ııı ,1V B -zı . d • 1 - 1 lt . . b. b k f' . !.i ~ 12 30 d B 

1 
u ıo erıa ogru urunu an ama ıçın ır tecrü e i ıdır. "+l 

7,20•r , a ao · • 



1 Sellere karşı 
H Yukarı mahallelerden inen 1 sellerin zarar vermemesi ve 
1 birikintiler yapması için be
~ lediye fen heyeti memleket 
·4 hastanesinin arkasındaki mal 
ı 

deresi lağımını genişletmeğe 
il k l .. d ve ış anın ıçın en geçire-
~ rek denize akıtılmasına ka-
. rar vermiştir. 

il: 

ıa İmtihan 
lıc 

• Viliyet encümeni kalemin
eı 

de on lira maaşla bir kitib 
11 

taliblerin dün imtihanı yapıl
mıştır. 

J Bir sorgu 
Dahiliye Vekaleti Sefer· 

'berlik müdürlüğü S35, 936, 
8 1937 yılları içinde bava taar· 
1~ arruzlarından korunma işle· 
~ti riae srrfedilen ve 938 şubatı 
lll sonuna kadar sarfolunacak 
.:_ para mıktarlarını vilayetler-

den sormuştur. 
Vilayetler bu sorguya ayrı 

1 

ayrı cevab vereceklerdir. 

ıe Yerinde Bir 
Yasak 

Ceca evinde mahkum ve 
h mevkuf bulunan umumi ka

dınların, gene bunlarla ala -
iç kadar olan kimselerin gö· 
n rüımeleri menaedildiği gibi 

ıui ahlik sahibi olanlar da 
:u bu memnuiyat kararına dahil 

edilmişlerdir. Bu hususta 
;-ı ceza evinin kıymetli direk
lı törü B. lbrahim Hekimoğlu 
il tarafından lizım gelen ter-

tibat alanmış ve alakadarlara 
il kat'i emirler verilmiştir. 

Ticaretimiz .. 
J 

~ ' Genişlemekte 
1 Türk • lngiliz ticaretinin 

ıeniılemesi için yeni anlaı
rf malalar yapılmaktadır. lsveçle 
v yapılan ticaret anlaşması imza 
y edilmiıtir. lsviçere ile de bu 
ı huıusta anlaşma yapılması 
- için kararlar alınmıştır. 

lngilizlerle şimdiye kadar 
:ı yapılan ticaret işleri yolunda 

11 ritmi;tir. Bundan sonra daha 
ileri gideceği hakkında lngi· 

/. !izlerde bir kanaat hasıl 
c olmuştur. 

Elçabukluğu 
( Turkuyaz barında artist 
> Zebur adında bir Ermeni 

1 kadını, müşterilerinden Ka
ıı zımın cebinden boş lira çal· 

1 dığı iddiasile yakalanmış ve 
adliyeye verilmiştir. 

' Seller bir kadı-
~ 

nı merkebile 
. götürdü 
lımir - Bergama yolunun 

Simitci çiftliği mevkiindeki 
köprü ve şosenin bir kısmı
nı sular götürmüştür. Bu ara
da iki merkebliyi sular sü· 
rüklemiş, bunlardan biri kur· 
tulmuş 55 yaşlarında bir 
kadın olan diğeri de merkebi 
ile ıuların cereyanına kapı· 
larak kaybolmuştur. 

Kurslar 
Halkevinde daktilo ve fel

sefe kursları için birçok 
miiracaatlar olmuştur. Kurs
lar yakında faaliyete geçe· 
ceklerdir. 

( Halkın Se1I ) 

. . . 

. S· O N D <A · K l K ··A .· 
:, ...... ·.• . . . . ' . ~ :· ·~.- - . ·:-· ' . 

Rumen Başvekilinin Beyanatı 
Istanbul (Hususi) - Yeni Rumen Başvekili Koga, Havas ajansı muhabirine: hiç 

bir ittifakı bozmiyacağını ve sadece ecnebi memleketlerde Romanya için his edilen sem
patiyi genişletmek istediğini ve diktatörlüğün memlekete girmesine hiç bir zaman müsade 
etmiyeceğini ve Rumen temel kanunu içinde çalışacağını ve yeni intihabat yaptırarak hü· 
kiimetin akibeti milletin reyine bağlı kalacağını söylemiştir. 

ticari ve mali · anlaşma 
Is tan bul (Hususi) - Mali ve ticari münasebetlerimizin yeni bir inkişafa girmekte olduğu 

ve bunun için bankalarımızın umumi direktörlerinden mürekkeb bir heyet bu ayın sonunda 
Londraya gidecekleri haber aılnmıştır. 

Ermenistan Halk 
• 

Komiserleri idam Edildi 
Istanbul (Hususi) - Ermeni cumhuriyet hükumeti sosyalist rejimini devirmeğe ve Erme

niıtanı sovyet birliğinden ayırmağa matuf nasyonalist ve bir suikast keşf edildiğinden halk 
komiserlerinden bir çoğu idam edilmiştir. Moskovadan da bildirildiğine göre, Ermenistanı 
bir kapitalist devletin himayesine sokulmak üzere sovyetler birliğinden a1rılmBğa dayanan 
suikast sebebile halk komiserlerinden bazılarının idamına karar verilmiştir. Bunlar arasında 
Troçki Buharın ile irtibatları olan eski ziraat nazırı Ermeni devlet bankasının eski direk
törü Breyan, ziraat komiser vekili Nazaryan ve ziraat komiserliği memurlarından bir çoğu 
idam edilmiştir. • 

Konsolos tevkil edildi 
Bayon 4 (Radyo) - Son dakikada' ahnan bir habere göre İrondaki Fransız konsolosu 

Bay Dukur ve üç Fransız ticaret ateşesi nasyonalist hükümetin emri ile tevkif olunmuş

lardır. Bunun vaktile Fransızların tevkif ettikleri nasyonalistlerden Irun kumandanının hap· 
se atılmasına bir mukabeleibilmisil olmak üıere yapıldığı ilan edilmiştir. 

Japonyada lngiltere Aleyhine Mitingler 
lstanbul (Hususi) - Tokyoda ve Japonyanın diğer meml~ketlerinde lngiltere aleyhine 

mitingler yapılmaktadır. 
lngiltere Çine açık olarak yardım etmekte olduğu tesbit edilmiştir. Yapılan mitinglerin 

lngiltere hükümeti protesto edilecektir. 
Dahiliye naziriain beyanatı çok şiddetlidir, bundan bir çok manalar çıka11lmaktadır. 

Fransız ğazeteleri bu beyanatı türlü türlü tefsir etmektedirler. 
Şanghay Japon koosoloshanesine bir bomba konulmuştur. Japon askeri makamlara bu 

tethiş hareketlerinin ezilmesi için şiddetli tedbirler almıştır. 

Yahudiler acıkta kaldı , 
Viyana 4 (Radyo)) - Romanyadan kovulan ilk yahudi kafilesi Avusturya hudutlarına 

vasıl olmuşlar ise de Viyana hükumetinin emrile mültecilerin Avusturya topraklarına ayak 
basmalarına müsaade olunmamıştır. 

Mısırda son • 
vazıyet 

Kahire 5 (Radyo) - Nabas paşanın başkanlığında dün mühim bir toplantı yapılmıştır. 
Toplantıda son hadiselerdeki harekatı dolayisile Ahmet Mahir paşanın veft partisinden 
tard edilmesine karar verilmiştir. Bu tard kararı derhal kendisine tebliğ edilmiştir. Top
lantıya bugün de devam edilecektir. 

Tan gazetesi hakkındaki dava 
lstanbul 4 (Hususi) - Tan1n baş yazıcısı hakkında açılan dava dün sabah rüyet edildi. 

iddianamede 17 ilk kanunda yazılan baş makalede devlet memurlarının şeref ve haysiyet
lerhıe tecauüz edildiği bildirilmekte idi. Bay Yalman müdafaasını yapmıştır ve yazılarında 
şahsa ve resmi heyete hakaret olmadığını izah etmiştir. Hey'et, iddia makamının tecziye 
talebinde bulunması varid değildir suretinde karar verdi. 

balkanlarda şittetli soğuk 
' lstanbul (Hususi) - Balkanlarda kış çok şiddetlidir. 

Termometre sıfırdan aşağı 32 göstermektedir. Soğukların ani çıkması halkı şaşırtmıştır. 
Tuna tamamile donmuş ve seyrisefer durmuştur. Bulgaristanda ve Rumanyada soğuktan 
donanlar ve ölenler vardır. Şehir arasında işliyen bir çok otobüslerden haber yoktur. Kurt
lar köyleri basıyor, bir köye baskın eden kurtlar koyun ve sığır parçalamışlardıt. 

.................... ~ ........... ; ........................................... .. 
Hevelan gene : 

başladı 
Bir tepe, sulu çannır 

halinde akıyor 
On beş gündenberi devam 

eden şiddetli yağmurlardan 
Altındağ üstündeki kireçte· 
peler heyelandan tekrar yer
lerini değiştirmeğe başlamış
tır ve bu yüzden Kemer ile 
Kızılçullu arasındaki çift hat 
dahi bozulmuştur. Şimendi
fer idaresi hattın yeriai iptal 
etmiştir. 

Şimendifer yolunun kena
rındaki tepe sula çamur ha· 

Yeni Sene 
Tebrikleri 

Ankara, 4 ( Hususi ) 
Yeni sene münasebetile, 
Cumhur Başkan1mız Atatürk 
ile Çekoslovakya Reisicum-
huru, Romanya, Yunanistan, 
Bulgaristan Kralları ve Yu· 
goslavya saltanat naibi prens 
Pol arasında tebrik telgraf
ları teati edilmiştir. - .... .......... ... ....... ...... ...... ... ~ 

linde demiryoluna akmakta· 
dır. Heyelan devam ederse 
Vezir ve Osmanağa su yol
lar1nın da bozulmasından kor
kuluyor. 

: Balık bollu2u 
lstanbul (Hususi) - lstan· 

bulda bu yıl balık bolluğu 
vardır. Halk deniz kıyların
dan elle balık • toplamakta
dır. lstavridin kilosu on para, 
palamudun çifti yedi kuruşa 
kapışdmaktadır. Şimdiye 
kadar böyle bir şey güröl
memiştir. 

isimleri : 
Değiştirildi 
Sıadırgının Çorum nahi

yesinin adı Düvertepeye ve 
Kayak nahiyesinin adı da 
Buğdayeliye çevrilmiştir. 

5 ikinci Kanun 

1 

Son Telgrafların Hulasası: 
Gebze Halkevi binası dün sabah çıkan bir ateş netce• 

sinde tamamen yanmıştır. 

§ llalyan gazeteleri mütemadiyen lngiltere aleyhinde neş• 
riyatta devam ediyorlar. lngilterenin yeni yaptırmakta oldu· 
ğu otuz beşer bin tonluk beş safı harb gemisile lngiliz do .. 
nanması 25 zırhlıya malik olacaktır. Eğer Japonya 46 .. inlik 
üç zırhlı yaptırmak fikrinde ısrar ederse lngilter de yeniden 
bahri faaliyete geçegektir. 

§ Manisa valisi Lütfi Kırdar Ankaraya ıitmiştir 
§ Kanton·AnK:eo arasında vukubulan şimendüfer kaıa• 

sinda yüz Çinli ölmüştür. 
§ Alman Erkanı harbiye reisi general Fon Friç, Mısırdan 

Almanyaya müteveccihen hareket etmiş ve Berline vasıl 
olmuştur. 

§ Uluslar sosyetesi konseyi, bu ayın 17 sinde toplanacak 
ve Sancak meseleisyle beraber, Macaristana karşı tatbik 
edilmekte olan mali konr.tolun kaldırılması görüşülecektir. 

§ ispanyada kış bütün tiddetiyle devam etmektedir. Bu 
yüzden dün bütün cephelerde harekat durmuştur. 

§ Otuz bin ltalyan köylü çiftçisinin Almanyada çalışması 
takarrür etmiştir. 

§ Almanyadaki Yahudi doktorların, hastahane ve Hİr 
sıhhi müesseselerde basta bakmaları mennedilmiştır. 

§ AJmanyadan çıkmak istiyen Sovyet Birliği vatandaşının 
pasaportuyda bundan böyle Alman polisinin vizesi de bulu· 
nacaktır. 

§ Almanyanın Avusturya sefiri Von Papen ansızın Ma· 
caristana gitmiştir. Sabık Alman Başvekilinin bu seyahatine 
ehemmiyet verilmektedir. 
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Halkın Sesi hakkın sesidir 
- Baştarafı 1 incide -

yucumuz buralarını sizlerden ve bizlerden başka gören ol
m1yacak mı? 1'iye bir de sual sormaktadır. Biz bu suali 
Halkın Sesi köşesine aynen geçiriyoruz. Cevabını da ala· 
kadar makamlar versinler. 

HALKIN SESi HAKKIN sEgınıR .. ...,,, -=-:swa • 
Mühim bir 

tamim 
Köy kanunlarının ve bazı 

maddelerinin değiştirilmesine 
dair olan kanun layihasında 
nufüı ve vergiler başlı başı· 
na birer idare kuıumığa ve 
faaliyette bulunmağa müsait 
olmıyan dağınık köylerde en 
çok beş kilometrelik mesafe 
dahilinde olanların bir idare 
altına alınması düşüniilmek

tedir. Vilayetlerde proje ha· 
linde hazırlanarak merkezde 
tetkik edilmekte olan teşki
lat cedvellerile köy anketle· 
rinin birleştirilmesini müte
akip bu esaslı mesele üzerin
de devletçe de tetkikat yap
tırılacak ve kat'i şekil o 
suretle tesbit edilecektir. 
Daha tetkikatın neticesi Alın
madan böyle bir şeyin ya· 
pılması lazımdır suretinde 
dahiliye vekaletinden vilayet
lere bir tamim .gönderilmiştir. 

Tarihten Bir 
Yaprak 

- Baştarafı 3 üncüde -

ile bu yaman işleri becerdi. 
Fakat onun 32 milel yenme· 
sinden ziyade böyle bir or· 
duyu, Kafkasları ve Karpat- . 
ları aşmak; Donları, Volga· 
farı, Tunları, Oderleri atla· 
mak suretile on binlerce ki
lometrelik topraklarda dolaş· 
tırabilmesi, Orta Asyadan 
Adriyatiğe kadar götürebil· 
mesi tarihçileri şaşkına çevir 
mektedir. Söbütayla boy öl
çüşen orduların çoğu, kendi
ninkinden kalabalıktı, 0 1 

sayı azlığını harp san'atinde
ki ytiksek bilğisile telifi etti. 
Parlak çevirme hareketlerile 
ve akla sığmaz manevralarla 
kendinden kuvvetli görünen 
orduları ydndi ve ömründe 
bir kere olsun yenilmedi. 

*** 

Yunan 
ferinin 

artist
temsili 

- Baştarafı 1 incide -
tinanın en çok alkışlanan 
meşhur komiği Hrisohooı ta• 
rafından oynanacaktır • 

Revü parçalarında Atina• 
nın en sevimli, eozarif ve en 
şen ve şuh yıldızı Bayan 
Yan de Zara'nın san'at ha· 
rikaları göreceksiniz 

Bu temsilde Valimiz F azJı 
Güleç, Yunan konsolosu B. 
N rizakis ve sair konsoloslar 
bulunacaklardır. Duhuliyeler 
100-75-50 kuruştan ibarettir. 
Bu müstesna san'at ye neş'e 
recesini kaybetmeyiniz. 

••w-mıımu••uu 

B. Ruzvelt 
' 

- Baştarafı 1 incide -
de söylediği nutku tefsir 
ederek diyor ki: 

Roma - Berlin - Tokyo 
mihverine karşı bir de Pa· 
ris-Londra-Vaşington mih· 
veri bulunduğunu unutma· 
mak lazımdır. Bu otoriter 
hükümetlerin her türlü sulh 
tekliflerini reddederek bir 
harb arkasından koştuklars, 

bu gün pek aşikardır." 

ltalyan gazeteleri ise Ruz
veltin nutkunu uzun uzadıya 
tefsir etmeğe lüzum görme· 
den bazı parçalarını iktibaı 
etmekle iktifa etmektedirler. 

Geceli Gündüzlü 
Jeneral Elektrik radyo ma· 

kinelerine meraklı olanlara 
ve arayıp bulamayanlara müj· 
de!. 

Şemsi hakikat ucuzluk 
sergisine geldi, fiatlar çok 
ucuz olmakla beraber bili 
fasıla geceli gündüzlü dün· 
yanın her tarafındaki ;ıtas· 
yonları temiz, net, tabii bir 
sesle dinlersiniz. 


