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SıRRI SANLI 
1darebane: lzmirde Biriael 

Beyler Sokaimcl. 

(Halkı11 Seal) MatbaaSU1da 
Buılnnıtu 

Goçmtyen yazı · geri veri':ııeı 

·Avusturyada Almanya aleyhine bir miting yapıldı 
KISA VE AÇIK 

Hayret etmemek lazımmış! 
"Maten,, gazetesi avam kamarası ile Fransız parlameuto

ıunda lngiltere ile ltalya ara!ında vukubuJmakta olan gö· 
rüşmeler hakkında yapılan münakaşalardan bah,ederken 
diyorki: "Habeşistanın istilasında ltalya ile anlaşmak yolunu 
tuttuğu için istifaya mecbur olan bir logiliz hariciye nazırı· 
nın o vakıtki vaziyetine karşı bugün ltalya ile anlaşmağı 
u1gun bulmıyan "yeni bir hariciye nazırının gene istifa et· 
mek mecburiyetinde kalması bir hayli şaşılacak işlerden 
olmamakla beraber, buna hayret etmemek lazımdır. 

Çnnkü bu hfidiseler logilterede vuku bulmaktadır ve 
lngiltereyi iyi bilenler de bundan dolayı zerre kada · hayrete 
düşmemelidirler. ,, 

"Maten,, gazetesinin bu satırları ynan muharririni bakınz 
bulmak için büyük bir haksızlık yapmak icabeder. Ha\dka · 
ten logiftere siyasetinin garip cilveleri yok değildir. Meseli 
ıünün hadiselerine, baıan çaresi ve devası olmıyan emri 
vakilere kapı Londranın gö~terdiği sabır ve iti:lal ins anın 
sabır ve atahmmülünü gidermek kadar tuhaf ve mu mmalı· 
dır. 

Hele bu emrivakiler doğrudao doğruya lngiltereoio can 
damarına hassas noktasına dokunmHlarsa. 

Yalnız (Halkın Sesi) nde bmıdan evvel yazdığımız veçbiJe 
bu hadiseler lngilterenin kalbigihıoa bir hançer saplan· ak 
istidadını göstermemelidirler. Aksi taktirde biç sesini çıkar· 
mıyan, vurdum duymazlık rekorunu kırmağa çalışan bu 
memleketin az zamanda diğer birçok memleketleri birbirine 
katmaia muvaffak olduğunu görürsek, bunada hayret et· 
memeliyiı • Bizim lngiliz siyasetinden çıkardığımız mana 
budur ... 

SIRRI SANLI 

lzmir limanı her ihtivaca cevab 
verecek bir limam olacaktır 

Şehrimizde bulunan deniz
bank umum direktörü Yu· 

•uf Ziya Öniş dünde tetkik
lerine devam ederek gaze
tecilere şu mühim beyanatta 

bulunmuştur: "lzmirde mev
C:&ıt bütün teşkilatımızı liman 

İfletme deniz yolları acente
liği kıJavuıluk ve fenerler 
İdaresini denizbank lzmir 

fUbcsi namı altında toplıyo · 
ruz müdüriyetini bay Haş· 

illet Dölge yapacak ve de
lliıbankın ilk şubesi lzmirde 
•çılmış olacaktır. lzmir lima

~· hakkında hazırlanan pro· 
Jtler logiJtereden gelmiştir. 

-
lzmir limanı modern ve 

bütün ihtiyaçlara cevap ve· 
recek bir liman olacaktır. 

- Sonu 4üncüde 

IRTER GÜL iSTER AGLA .... 

Büyük Şefin Büvük Sözleri Büdçemiz 248,300,000 liradır 
Malive vekilimizin beyanatı 

Ankara, 1 ( Hususi ) -
Büyük Önder Atntürk'ün, 
Yunan Başvekili B. Metak· 
sula gö r üştüğü Hrada hazır 
bulunan Yunan gazetecileri ? 

Şefıo bazı sözlerini güıe\ bir 

ilham diye karşılayarak ga-
1.etderine bildirmişlerdir. 

At:.türk, sözlelinde ezcümle: 
" Milletleri idare eden'.er 

-- Sonu 4 üncüde 

Ankara 1 (A.A) - Maliye 
Vt;kilı bay Fuad Agah 1938 
mali yılı büdcesinin Millet 
Mec'isine te\•dii münasebetile 
Anadolu ajansica aşağıdaki 

beynnatta bulunmuştur: 
1938 mali yı ı büdce i hü

lı fımetce denk büdce pren 
sıbine bağlı olarak hazırlan · 
mış ve Büyük Millet Mı eli 
sine t .. kdim edilnıiş'İr. 1938 
Ma li büdcesi 248,300,000 
lira olarak h sbit olunmuş 

tur. 1937 moliyetl~r büdcesi 
231 ,000,000 J;ra olarak tas· 
dik edilmiş olduğuoa gö · e 
1939 mali yılı büdçesi g l çen 
yıla oazarak 17 milyon liva· 
fazla bulunmaktadır. Bu 
büdçede memleketin müda · 
faa vasıtası olan orduya 15 

dan haber veri liyor : 

--------~--------------------••••••oo••••••-----~~~~~~·~~--~~ 

Bugün eski Lordlar Ka • 
marası reisi alakadarlardan 
meclisti! sorduğu bir sualde 
hüküroetin Gibra)tar'da tah
kimat y pma ciyetinde olub 
olmadığını ıormuştur. Hükt· 
met nıtmına ce•ab Yeren 
Hudson reımt raporlara inti· 
zu edildiğini bunlar ele gel• 
medikçe bu hususta kat'i bir ~ 

şey söylenemiyeceiini bildir· 
mi;tir. 

ltalyaya 
Paris (Radyo) -

Londradan haber 
verilmektedir: 

Bu sabah saat 
11,30 Londrada bu 
lunan lıJgilterenin 

Roma sefiri Mister 
Peıth Başvekil ta· 
rafından kabul edil 
miştir. Mumaileyh 
Başveki in nezdindt 
iken Harciye nazırı 
Lord Halifaks, D4 
biliye nazırı Sir 
Gohu Simon ve 
nazırlardan Malkom 
Makdonald ve Sir Samoel 
Hoare ve daha bazı mühim 
şahsiyetler bulunmuştur. A-

tdeti bir kabine içtima; ve 
toplantı da yakında Romada 
başlacak olan görüşmeler 

hakkında sefire son talimat
ların verıldiğı zannedilmekte
dir. 

Diğer taraftan haber ve
rildiğine göre Lord Pertl 
Romadaki Alm:ın sefiri va-
sıtasila İngiliz Alman 
anlaşmasına medar ola· 
cak görüşmelerde buluna· 
caktır. 

Maliye müsteşarı Hudson 
avam kabinesinde sorulan 
bir suale karşı şu cevabı 
vei miştir. ltalyaya ı:;ara ver· 
mek mes~lesi şimdiye ka
dar mevzuu bahsedilmemiı· 

lir. 
Paris (Radyo) - Londra· 

ilmiyecektir 
-~--· , --~-~~~ 

ı 
[ 

şafı takip eylemektedir. 
Bütçemizdeki fazlalıkta bu 

artışların bir mahsulüdür. 
Memleketimizde bütün va· 

taodaşlarıma inşirah ver
mekte olan bu inkişafın ge· 
çcn yıllarda .olduğu gibi 
önümüzdeki yılca da devam 
edeceğinde şüphe edilme· 
mek lazımdır. Vatandaşları· 

mın önümüzdeki yıJ zarfında 

Londra, 1 (A.A) - DliD 
akşam Avam Kamarası ko· 
ridorlarında yüz sekseD te• 
şekkülü temsil eden iki ytıs 
kadın ve erkek bir nümayiı 
yaparak B. Edenin iıtifHıaa 
k:rşı protestoda bulunmuı· 
lar, mensub olduklan intihap 
daireleri menıublarındao mil· 
Jetler cemiyetine aadık kal
malarını ve imkan hHıl olur 
olmaı umumi intihabata ıi· 
rişmelerini ve ltalyaya mad
deten yardımdan her halde 
imtina etmelerini iıtemitler· 

dir. 
.......-..----- _____ ......... ··-~-~......,..., .... -~ .. 
da devlete kartı olan malt 
mükellefiyetlerini ödemek 
hususunda büyük kolaybk· 
lar göreceklerinden ku•vetle 
eminim. 

HALKIN. SESi HAKKIN SESiDiR 
Sayın Halkımız Ne istiyor ? 
Aldığımlz üç imzalı bir mcktubtur : 

Dün Başka, Bugün Gene Başka ••• 

ve diger Kültür ve sağlık 
ve zıraat kıbi faideli işler 
içinde geçen yıl büdçesine 
nazaran 6,5 milyon lira ka· 
dar fazla tahsisat konmuş· 
tur. Proğramlara bağlanmı'ş 
olan demiryoJları inşaatı ve 
sanayileşme için icabeden 
yeni bir vergi ihdas edilmi· 
yeceği gibi buhran ve mu-

11 Biz çocuk babaları, dün bir yurddaş tarafından yızılu 
ve derdlerimizin en mühimlerinden olan sını f 2eçmede ek· 
seriyetle metamatin cihetinden asılıb kalan ve bu suretle 
okulundan, derslerinden ve batta küçük yaolarında bayat· 
Jarından bile usanan çocuklarımızın en içli endiıe Ye ııb• 
raplarıı;a temas yazıyı büyük bir sevinçle okuduk Ye ba 
teklifi pek yerinde bulduk. Hahikaten biz, öğretmenlik yap• 
madık, fakat az çok okullarda bulunduk, çocuklarımıza 
yardım edecek kadar hesab bildiğimiz halde onların, elle
rindeki kitapların biç bir i~e yaramadıklarını r5rllyoruı. 
Buna karşı öğretmenler ne yapabilirler ? Kültür Bakanbit 
bu önemli mesele üzerinde durmalı ve dün o yazıyı yazan 
kardeşimizin haklı ve mantiki teklifini dikkat nazarına ala· 
rak hem bu işten anlıyan tecrübeli ve liyakatlı muallimler· 
den bir komisyon kurarak, çocukların kavrıyabilecekleri YI 

Evvelki gllnkü gazetemizin havadis kumında bir bil· 
tinin, pek yakında ayın parıalanağını ve dünyamıza 
dCSküleceği havadisini okumuşsunuzdür. Zaman, :zaman 
~CSyJe heyecanlı haberler çıkıyor, rasathanesinde çalışan 
ilzı alimler, ya evhama kapılıyo · lar, yahud yanlış he· 

1'Plar yapıyorlar, ortaya bir nazariye atıyorlar. Dün, 
'Y• çıkmak için tedbirler alındığını ve bunun için va
ıtılar hazırlandığını okurken, bugün de ayın parçala· 
•cağını ve dUnmyamız üzerine toz halinde dökülece· 

tini iıitiyoruı. Şimdiye kadar bu faraziyelerin hiç birine 
tilkürler olsun şahid olmadım. 
h Bu sefer ayan parç )anacağı havadisini glSrüoce, gali· 
' dedik : Bayan ay cenahları, dünyanın haris ve ·~ 
•.ıa diplomatlarının elinde oyuncak olmaktan •• ıstı-

vazene vergilerinde ve 
hayvanlar vergisinde tab-
fifJer derpiş edilmiştir. Bun• 
dan başka hayatı ucuzlat
mak için vergı)er üzerinde 
tetkikler yapılarak madde
lerin maliyetlerine müessir 
bazı iptidai maddeler üze
rindeki vergilerinde tahfifi 
cihetine gidilecektir. Devlet 
vaı adata memleketin 
mik blla esinde ıl 

· kolayhkla çözeçekleri meseleleri ihti'a eden bir beaab ki· 
tabı yazdırması çok uyğun olur. 

Sınıflarda her ıene yılıp kalan çocuklar bu derdden kur· 
tarılmalı ve böylelikle gerek velilerin ve gerek hükumetin 
masrafları yabana gitmemelidir. Lütfen bu dileğimizin de 
0 HaJluo Sesi - Hakkın Sesi" köşesinde neşredilmesini yal· 
varır, en çok bizim dertlerimizle uğraoan sayın gaıetenfı 
tahrir erkanına derin saygılarımızı sunarız. 
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-------------------------------------------~ llTarilıl Tefrika Yazan: H. Türkekul~ 
Eelltlfmllt . - 136 - EBEE• 

~ Perde açıldı, içeriden ölüleri 
~ bile diriltecek kadar güzel 

endamlı ve yüzü maskeli 
bir kadın çıktı 

Hemen cariyeler ellerin- ı meie baıladı, kendini Sara· 
deki kupalarla koıtular, al- yıDda, Bursada sanmıştı. Ka· 
tıa Ye ıDmDı bardaklara dıD ağırlaştakça onun etra-
prap ve rakı doldurdular, fında dönen yalın kılınç 
Be1azide sundular. Timur- zabitler sokuluyor, kulaima 

1 lenk de elini çtrph, keyfli, bir ıeyler fı11ldıyorlardı. 
' keyfli bafırdı: Kadın ıene titriyor, kot· 
~ - Bana da ayran retirin, malarında, yere yatarak kn·-
l haydi hep beraber içeceğiz. rılmalarında deYam ediyor· 
I Bardaklar laav.aya kalktı, du. 
C blytik bir neıe içinde renkli Beyaıidin ıçını koparan 
1 ve karmakarııık sular mide- fena bir his ve bir acı var-
ı ye indi, bir dana bir daha dı. 

bu hareket tekrarlandı. Bu acaba Olivera mı idi? 
Mirza Mehmed sultan Bir aralık saz durdu, Mirza 

ayakta duruyordu, ar kasına Mebmed sultanın imirane ve 
d6adü, salonun kapıya karşı sert sesi duyuldu: 
duran kötesindeki elmas ve - Bayan, padişah ba:ıret-

ı inci ile iılenmit som sırmalı leri bütün mecliste olan bü-
perde tarafına bir işaret et- yüklere şarap, rakı ve ayran 
ti, perde açJldı, içerden yarı dağıt. 
çıplak ve endamı oüıglin Kadının arkasında dolaıan 

( fta&laa Sut) 2 

Doktorun Nasihatle~ B. Şükrü Kaya DÜNY~~tER 
N . oooo 

Belli b~~r~::~~~nıardır: Sporculara çok kıvmetli bir OLUYOR? 
Baş ağrı11, bu baı ağrısı t k •• ) d • 
kafa tasına geçirilmiş demir n u u soy e 1 
bir miğferin yaptığı tazyika Ankarada Galatasaray ku- lıştırmamış olsaydılar, bütün 
benzer. Bel ağrısı. Hafızada lübunu tYeniıehirde açtığı tarihte zaferden zafere ko· 
duriunluk, unutkanlık, bil- lokalda geçen gün 2üzel bir şamaılardı. Beynelmilel spor-
hassa iımihasların unutulması tören yapılmıştır. Dahiliye lara oJdui-u gibi milli spor-
şayanı dikkattir. bakanı bay Şükrü Kaya, lara da eskisi gibi, bebeme· 
Meseli insan isimlerini ve- trende sporculara bir direk- hal ehemmiyet vermekliii· 

yahud diğer buna benzer lif maiyetinde kıymetli bir miz lazımdır. Güreş.;ilik, bi-
ismi hasları çabuk unuturlar. nutuk söy.emiı ve çok al- nicilik ve atıcılık üzerinde 
Uykusuzluk ve iç aıkınbsı. kıılanmışhr. daha umumi ıayretle çalış· 
Çıhşmamazhk halleri. Ekse· Nutkun sureti maya liyık birer spor ıube-
riya yalnız kalmak ihtiyacı Galntasaray kulübünü cum- mizdir. 
ve daha 1aire gibi araz nev- huriycf meıkezinde açmak Biz gençlerimizia bu yol-
raateniyi hatirlabr. Maama· teşebbüıüode a~mak teşeb· da ilerlemelerini gprünce i1· 
fıh diğer birçok asabi ve akii büıünde bulunan arkadaşla- tikbale emin olarak bakıyo· 
bastalıklaı da da buna benzer rın bizleri bu sevince iştirak ruz. Bugün burada bn kadar 
Araz görülür Tabii bunları ettirmek lütfuoda bulunduk- çok hüktıınet adamlarımızın 
ayıracak doktorlardır. !arından dolayı kendim ve birleşmi§ olmaları da cumbu-

Nevrastenikleri bir müddet arkadaşlaram namına teşek· riyetimizin bu işe verdiii 
beyin yorgunluğundan, üzün- kürler ederim. büyük alakayı tebarüz ettir-
tüden, her nevi ruhi tebey· Benim gibi Galatasaray me kafidir. 
yücattan uzak bulundurmak şualarında feyzalmıı kimıe- Bugün yapılmakta olan ve 
lazımdır. Açık havada g~ı· lerin Galatasaray denildiği yapılacak hamleler gelecek 
dirmek, ılık duşlar yapbrmak vakit zihinlerinde iki iz bir· nesillere bir Örnek nesil 
ve dahilen ıinirleri takviye den uyanır. Biri minDet, bi- devretmek şerefini bizlere 
edecek ilaçlarla tedavi ettir- ri şükran .... Biz eğer varsa kazaudıracakhr. Aumızda 
mek la!lmdır. Nevrasteni fikir varlığımızı tamamen o· GaJatasaradan oian B. Raaa 
hayatı bir tehlike göstermez· na medyunuz.... Tarhan ve Yunu!I Nadi ile 
se de sı:ıh!ı uzun bir müddet Spor türkJerin ananevi bir Edhem Mene.nencioğlu da 
iıinden, gücünden mahrum meşgalesidir. Eğer Türkler vardır. Bize istikbale karşı 
etmesi dolayısile içtimai teh- spor zapmasa idHer, vficutla- bu emniyeti ve meserreti 
tikesi vardır. rını hayatın müşküllerine a · verdiklerinden dolayt kendim 

Bir kadı n 37 yıldanberi 
görınediği oğlu ile 
konuşunca çıldırdı 
Bir İngiliz kadını 37 ıe-

nedeobcri görmediği, tek bir 
meldabunu alamadı&-ı, daha 
bili da cenubi Afrikada 
Transvaalda bir köyde bu·· 
lunan oğlu ile ilk defa ola
rak 2eçeolerde telefonla ko
nuımuştur. ihtiyar kadın, oğ'
Junuo sesini duyanca, lıtir 

müddet konuşamamış sonra 
bir biri arkasına ıuaJler sor-
muş. telofonu kapar kapa· 
maz da kahkahalar koyuver
meie başlamıştır. Yanına 
yaklaşanlar, zavallının oiul 
hasretinden çıldırdıiını deh
şetle farketmişlcrdir. 

Tuzun vücud için Jlızu
mu çok büyüktür 

yüıli ma . i hır kadın ağır bir~aç .ca~iye ellerinde çeşid 
•iır adımlarla salonun orta- çeşıd ıçkıJer tutuyorlardı, ooooooooooooooooooOOOQOOoOOOOOOOOoo ve onlar nanıına hepinize 

V l d 5 teıekkürJer ederim. 

Getin&·em üniversitesi pro · 
fesörlerinden Alman dokto
ru K!eçel verdiği bir konfe· 
rasta sağlam insanlar ve hat
ta şeker hastalığı olanlar 
bile tuzun zaruri olduğunu 

bildirmiştir. Bazı hastalık yü
zünden tuz mencdilmediği 

takdirde tağaddi için beha
mahal alınması lazımdır. 
Yemeklere tuz konması sal
ya ve pankreasın husule ge
tirdiği tabammürü arttırmak
tadır. Nihayrt tuz buluama· 
dan bir netice vermiyen ino
uline de yardım etmektedir • 

ıına doiru yü, Umeğe başla· k~dın herkesin önünde diz 
dı, iki yanında yahn kıbnçh çokOyor, 
iri yapılı zabitler de y6rü· - Ne arıu buyuruyorsa· 

d nuz? • 
yor u. D' k d hl · O anda dikkat ediJse bu ıye soruyor, • e erı 

k.d b. ....A ü k 1 . doldurup doldurup sunuyor· 
IDID ır ... m 1 a ıp ıı- d 

bi d6k&lm&ı çok zarif ba • 
0

0 d k b 1 cakları ve oylukları titriyor· lad nkand sonra rakı' •
1
t •· 

d ı, a ının aya arı ena 
11

• halde titremeğe başfadı,adım-
Salonda bulunanların bü • )arı dolaşıyor, kendini pek 

tGn nazarları bu kadına güç zabtettiği görülüyordu. 
çevrildi. Şimdiye kadar yüz- Beyazid bütün hislerini top· 
lerceai ortada dolaıan dil· lamıı, gözlerini fal hşı gibi 
berlerin hiçbiri buna benze- a~mış, muttasıl kadının ha· 
miyordu. reketlerini takibediyordu. Ti-

Beyazid sade dikkat kesil· murlenk bağırdı: 
miıti, adım atıılar, aiır aiır (Arkası var) 
yib6yliıler hep o idi. Olive- -·-

ra idi, çıldırasıya •evdiği ka- Sen Nehrinde 
clınin vücudu idi. 

Bu kadar benzeyiı ve bu 
kadar uyuı .. 

Cesedi Bulunan Şoför 
Kimdir? 

,1 ugos avya a BundansonraAtatürkiçio, 
ve toplantıya ıeref veren 

l 
'C. büyüklerle sporcıılar için ay· 

mi yon C, iTtC, i Var ~·e;t~.;~~:~·· diy• üçer 

Yugoslavya gazetelerinin iki yüz bin kişi artmaktadır. 
verdiği habere röre Yugos· Yugoslavyanın 655, 248 ki · 
lavyada üç milyon iki yüz· lometre murabbaı geniş ol· 
otuz dört bia yüz kırk altı duiuna g6re kilometre mu-
erkek ve bir milyon sekiz rabbaına 55 kişi düşermiş. 
yüz altmış bir bin beş yüz Yılda 200 bin kişi arttığı 
kırk kadın olmak üıere lbeş nazarı itibare alını rsa bu rıis-
•İlyon 95686 çiftti vardır. bet pek yakında elli beşten 

Gel l' nler büfeye davet e
dildiler ve lokal bir kaç sa
at, birbirine samimiyetle bağ
lı güz delerin iyi vakit gtçir
mclerine vesile oldu. 

••••••••DUDU•••••••• 

Bir Nehri Kur· 
ba2 İstila Etti 

Sebebi 
Reis maznuna sordu: 
- Bu adamı kunduranın 

tersi ile döğmüşsüo öyle mi? 
- Öyle bayım. 
- Peki, ne diye kundu-

ranla diSğdün? 
- Bana baldırı çıplak 

dedi. 

Transval'in Baş şehri olan c:tıli!Niiii'm =-
kocasın l balta l

•le Johanesburg halkı, geçenler- fagdalı Bilgiler : 
Yugoslav . nüfusu senede altmışa çıkacaktır. 

~~~-~------------~ı:::::J--~----------------~· 

de görülmemiş, işidilmemiş 

bir mücadeleye girişmi~tir. Badenı, Parafin yağı 
Şehir balkın gece yarısı 

Yüreği ağzına geldiği bir 
ıırada, gene Mehmet tsulta
nın pr sesi salonda akisler 
yaptı: 

ld k d 
Kaşlara sürülen ve yüıü 

O
•• u·· ren a ın acaib bir gürültü ile uyan- temizlemek içiu kullanılan 

mışhr. Önceleri bir nağmeyi 
Havas ajansıDlo verdiği badem yahut parafin yağının 

malumata göre Sen nehrinde andıran sesler, gidgide, sanki kokusunu güzelleştirmek için 

- Haydi bayan başta. 
Bu emir, kadının vücu u 

elektrik sademesine uğra 
mıı gibi titredi. Yavaş ya 
••t kollarını kaldırdı, nyak 

lar1nı çalgıcıların ahe gıne 
•e temposuna uydura a k 
dönmeğe başladı, her taraf 
tan neıeler taşıyordu. O gü
ne kadar hiçbir defa taşkın
lığı görülmemiş olan cihan
ıir '-ile ellerini vurarak tem· 
po tutmağa baılach. 

Yıldırım birbit ardı sıra 

cesedi bulunan şoför Alek- Bugoslavyanın Paraçin ka- sarhoı geldi. Aramızda kav· binlerce çocuk haykırıyor· için içerisine bir kaç damla 
sinin cebinden bir kağıd zasmın Dolni Vidovi köyün- ga çıkh. Tehevvürle baltayı muş gibi bir gürültü ve pa· Javanta çiçeği esansı ilive 

k B k d de Dorink adında bir kadın ba11ıya saldırdım. Dü11üb öldü. tırdı haliui almıştır. Uyku- etmek kafidir. 
Çl mışhr. u ağı a göre ~ 't dan uyaoıb ne yapacağını 
Rus cenerali Miler'in ne su· kocasını balta ile öldürmüş· Dariok'io bu ifadesi elli şaşıran şehrin ahalisi, sokak- Diş fırçalarının sert 
retle kaybedildiğinin sırrına tür. Kadın mahkemede su· şabid teyid elti. Mahkeme lara fırlamış ve çok g eçme- olması için 
vakıf olan bu şoförle gene- 't' f t · d · k d b t' d b 11 • • çunu ı ıra e mış ve emış- a ıhın erae ıne varar ver· en muammayı a etmıştır. Diş fırçal a rının daima sert 
reli yok edenler arasında i d ' K d k" ·· d'" d .. - .. M v - b' 1 k tir ki: Kocam sarhoştu. çki " a ın oyune on ugu eger yoz ın erce ur- kalması çin her diş silindik-
ittıfak hasıl olmadığından i üzünden olanca servetini zaman köylü tarafından bağa şehre hücum etmiş ve ten sonra bol su ile yıka-
şoföre suikasd yapılmışlar. E d y d .1 sokaklardan evlere girmeğe malı ve temı'z b'ır havlu ile 

••••••••• .. •••••••••••••••• satmıştı. n sonun a evi de " aşasın adalet,, se aları e b 1 Ş b" d k : o o K J o R ı satac•k idi. Bir akşam gene kar~ılandı. aş amıstır. e ır e ne a- kurulamalıdır. 
: : ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooono dadar pelis, Jandarma varsa k.1.. 1 k 1· k l l 

bu felaketi önlemeğe koş- Li ure { cp ı a em er I Salih Sonad ! İl Daimi Encümeniııden : muştur. İtfaiye büyük bir nasıl ten1izlenir? 
•. Cild, Sar ve zührevi has· ı yangına gösterdiği faaliyeti Uzun müddet kullanılmı-

Y Kültürpaktaki vilayet pavyonu lerasasınm te~ridi 944 lira 
•. talıklar mütehassısı ı göstermiş, fakat biç birşey yan mürekkebli kalemlerin 

13 kuruş açın tutarile 15 gün müdd tll! açı1c eksitlmeye ı ikinci Beyler sokak No. 81 : para etmemiş, kurbağlar ço- içindeki mürekkeb koyula· 
baiırıyor, "kıvrıl, titre, yere ı H d konulduğundan isteklilerin 2490 sayıla yasa hükümlerine gö · g- aldıkca çog· almış. cıır, yazı yazılacagv 1 zaman 

. . . er gün öğle en sonra ı " 
yat, fırla,, gıbı emırler ver· .............. ............ re hazırlayacakları teminatlarile birlikte 14 Mart 938 Pozar- Derme çatma tedbirlerle güçlük çekilir. Kalem açılır, 
•**~tC*=**~***ı***~*~**~*'~ tesi günü saat 11 de il Daimi encümenıne ba ş vurmaları. bunun önüne geçilmilyeceği içerisiae, sırkeli su ile yıka· 
tc Elh T } , >+ (SS9) an laşılınca, sistemli bir şe- dıktan sonra tekrar mürek-
tc am ra e . >+ 1 1 kilde hueket edilmeğe karar keb d. oldurulursa ıwlem yeni 1 2573 ~ · ASRİ SİNEMADA Telefon verilmiştir. gibi olur. 

idaresinde Milli Klitüphane sınemaıı i -2394
· E E~~aS~~~EU~SE~mt!lE~S 

BUGON iki Fransızca ~aheser film birden = 1 Bu hafta ~:ride film bayramı. Mütemadi heyecan ve gülmek ~ TA yy ARE. sineması TE\~~?N i 
1 - Korkusuz Adam » ı 1 - Olüm Tayvaresi ~ BUGÜN Emsaline .ender tesadüf edilir iki büyük film = 

Harry Baur· Rika Ridife • joqueline Laurent ve Geor· ;

1 

Senenin en büyük filmi (lO) kısım Izmirde ilk defa G2 1 • Kızıl izdivaç il 
ges R;raud taraflarından yaratılan ıaheıer filim ,.,. 2 - ŞarlO &Srİ zamanlar (10) kısım 11 Marlene Dietrich ve Robart Donat tarafından yaratıldı ~ 

2. ·Memnu Aşk ~ ' 3 - Kan kardeşler ~ 2 - Pate Pataşon Sirkte ~ 
Françoise Ro.saya - Lbert Prejean ve Cbrles Vanel u.. 1 ~ a ,.,. Loral ve Hardi Türkre sözlü 7 kızım ~ Çok gülü.nçlü ç.ok eğlenceli b.üyük komedi = 

AYRICA: Foks Dünya Havadisleri ~ 1 1 T ~ l .. ,. W. 4 - Renkli ve şarkılı mi ki (1) kısım 1 :,S laveten. Paramont ıurnal ti 
S•aılar: 3-7 de korkusuz adam 5-9 da memnu aşk ~ 5 - Yeni Eğler Jurnal ve firağlnanlcr (4J FıATLAR: 30 - 40 - 50 R 

l....lfll••=•lilimıillfll:~~· ~111111111111111.-............... ._ ........... EBE~ES~aBW~~SEWBEBIKIBB 
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Mizah 

Sayfası· 

Bir gülüş ve 
bir selam 

Pek te hoşuma gider 
Bir ıülüş ve bir selim!. 
Beni bazan meıteder 
Bir l'ülüı Ye bir •elim ... 

Bazan pek pahalıdır 
Bazan da manalıdır, 
Ben l'İbi aevdalıdır 
Bir ıelim Ye bir gülüı .. 

Görtınlir inci dişler 
Baş aallayıp gidişler 

Benim içime işler, 

Bir aülnş ve bir selim ... -·-
Aceleye Ne Lü
zum Varmış! 
Tavşan, otlara yatmış inli· 

yordu. Bir arohk arkadaşı 
kaplumbağayı gördü : 

- Kuzum kardeşim dedi, 
batım s:ok ağrıyor, bana gi· 
dib bir aspirin getirir misiniz? 

- Getireyim. 

Ve kaplumbağa yola çıktı. 
Ta•ıao gene otlara yattı. 

Saatlar geçti, gfinler ge~ti, 
haf talar geçti. 

Nihayet tavşan sabırsızlan
dı. KaJkb, etrafına bakındı, 
biraz ötelerde kabluınbaiayı 
gördü: 

- Yahu, dedi, biraz çabuk 
oleana ... 

Kaplumbağa döndü: 
- Y 001 dedi, eğer aıar· 

Jarsan gitmem.. Hem okadar 
aceleye ne lüzum var ki ?, 

Ara b Sanmış! 
Kuzguni siyah bir zen

ciydi. 
Bir eve hizmetçiliğe girdi. 
Akşam bay geldi ve ka-

dıea sordu: 
- St:n nerelisin ? 
- lstaabulloyum bayım. 
- Nasıl lstaubul usun ? 
- Bayağı Istanbulluyum 

bayım, Fatihte dogdum. 
Bay, karısına döndü: 
- Tuhaf şey, dedi, ben 

bunu Arab zannetmiştim ... 
Meğer yanılmışım ! 

( .._.. iMi, 

insaf İnanın Yarısı 

Kadın - Çarşıya gitt ğine gr>re neden bu kadar az. e'· 
ya aldın? 

Erkek - Aldığım eşyaların fatu rasını bir sır&r de ondan 

sonra sual sor. 

AIBcaklı 
O gün sıene gidip parası· 

nı istedi. Öteki vermedi. 
Alacaklı kızdı: 
- Azizim, 

gelip senden 
mem. 

ben her gfın 
para istiye-

- Öyleyse pazartesinden 
pazartesiye gel... Haftada 
bir gün .. 

Her gün ne zahmet edi· 
yersun ! 

Matem 
- Aşkolsun sana. 
- Neye? 
- Karın öleli bir haf ta 

oldu, tiyatroya geliyorsun. 
- Amma yanlıx dramlara 

gel.yorum azizim, komedi'ere 
gelmiyorum. 

Tehlike 
Bayan - Sizinle evlenmek 

iıtemediğimi de unutmayın. 
Bay İnsan atlathğl tehlike· 

ı leri unutmaz. 

Düşünce 
- Ne düşünüyorsun? 
- İşsiz bir adama i~ ara-

maı< beni öyle meşgul ediyor 
ki iş bulursam, nasıl vakit 
geçireceğimi düşünüyorum 1 

Ahlaksız 
Yahu kııını bir adamla 

görüyorum. 
- Ne olur? 
- Nasıl ne otur? O adam 

beş sene hapse mahkL.mdu. 
- Vay ah\iksıı!.. Bana iki 

sene demişti? 

İmkansız 
Oğlunu ilk mektebe verdi. 
Gayet memnundu. 
Arkadaşlarından biri: 
- Söyle bakayım, dedi, 

oğlun için ne temenni edi
yorsun 1 

- Bir tek temennim var. 
Babasından budala olmasın. 

- Bereket versin imkan
sız bir temenni değil ! 

Her ikisine 
Bavılırmış ! 

Birine sormuşlar: 
- Yumurta mı tavuktan, ı 

tavuk mu yumurtadan çık

mıştır? 
- Hangisinin, hangisinden 

çıktıj'anı bilmiyorum amma, 
beni ıoranan her ikisine de 
bayılııım. 

Hasis 
Mütlaiş haaisti. 
Bir rün dedim ki : 
- Yahu, haydi hasissin, 

on pua bir yere s r fetme:ı · 

ıin, anlndım. Fakat neden 
piyanko bileti almaıaın. 

Yüzüme baktı, sordu: 
Alırsam ne olacak? 

- Para kazan1rsın. 
- Mesela ne 1 
- Büyük ikramiye. 
Hasis gü!dü : 
- Büyük ikramiyeyi ka

zanaam bile Lilete verdiğim 
parayı kaybetmiş oJacaitm 
yal .. . 

irsi 
- Hayatımda en büyük 

kederim çocuğum olmaması
dır. 

- YaL. Amma bu belki 
de ırsidir .•. Anneoiıle baba· 
nı:ıın çocukları oldu muydu? 

Yanarmış 
- Bir sigara yakar mısı· 

nız? 
- Hayır, teıekkür ederim. 

- Siıe ne ikram edeyim? 
- On biu liı an 'feri11iı 

kafi. 
- Teşekkür ederim, o 

zaman ben yanarım ı 
1 

Cenaze 
- Yarın için iıin isliyo• 

rum bayım. 
- Neden? 
- Cenazem var. 
- Kim öldli. 
- Kaynanam. 
- Ayol geçen laafta göm· 

dündü. 
- Diri diri gömmüşüm 

bayım. 

2 MAltf=:I 

lzmir Gazi! Bulvurı~j ı 
Sağlık 

EVİ 
Hususi 

Hastahane 
Operator Mıtat 

Baran tarafjndan 
yeniden inşa ve 
tesis edilen bu 
hastahane lzmir L'._._.,--=--·~o....:::.._~~~:..:;,:.,~~~!'IC:s 

Ye ciYarınm büyük bir ihtiyacını karşılamıştır. En modera 
kenforu haiz en mükemmel fen techizatını haizdir. Hasta• 
larm temizlik. istirahat ve ihtimamlarına !OD derece dikkat 
•e itina edilmektedir. Kabul şeraiti fevkalade ehvendir. Ge
ce gürdüz da imi doktoru buluoao müessese müracaat ede· 
cekleri hernn kabul eder Ye hastalarını diledikleri doktorlar 
tarafından tedavi ettirilmektedir. 

Güler Üz Baharat DePosu 

FADIL 9 EYLÜL 
Horoz marka kuDaş boyaları geldi 

Pamuk, arlifisyel ipek, yün, ipek kumaş ve elbiseleri boyar 
Yalova ıhlamuru, Karadeniz salebi, Bombay kanası, damla 

sakı~ı, diş macunları ve fırçalara, Kakao, Nest le sü~ü ve unu 
gazoz ve meyve ö~ü. Hasan özlü unu, şık bayan, lsteobolia 
Pertev kremleri, podralar, çocuk podralan. sodalıır, aaidler, 
traş bıçaklan sabunları ve fırças1, Seylan, Cava, Akkuyruk, 
Altınbaş. l. 2, 3 numaralı harman çayları, sanayi ve ziraatle 
kullanılan bil'umum kimyevi maddeler, saç boyaları badana 
boyalarJ, Kool, Vim, Parafin, Go:nalaka, V. S. 

li -

. ŞiF A ECZAHA ESiNiN 
Fenni 2özlük 
çe~itlcri fevkalade zen 
gindir. 

Albn, Nikel, Bağa 
Çerçeve numaralı ve 
renkli can1lar, Spor 
Tayyare gözlükleri, 
Barometreler, Dere
celer her zaman mev
cud ,,e çok ucuzdur. 

Dİ.KKAT 
S. Ferid 

Sif a Eczanesi 
ili~ . re-:.-:Z:SS&E!liElil!El!l~ ım .. •••••• .. o•••• ........ . 
ti KORDON, YÜKSEL ue 1 ı .Hllkfımet§Karşısında : 

' KABA DA Yl : TERZi i 
ı işte ~ütün lzmirin kapıştığı ıiMehmed Zekit 
'~ nefıs Rakılar bunlardır P.J • • 
:EEE~~ e::~~~ ........................... . 

İnanç Şekerleme 
Mai azası 

Mustafa Bevdeş 
Altın Keyik, fantaıi Krameli 

r----- ·-·--- ---.. . 
1 

o;:ncir);~ı;b•Aıi il r8~:, i!~;.k.~ t.1~.~R~0ı!.~~ü~.~=~ı 
KAMÇIO\jLU E RONTKEN VE 2 

1 Cilt ve Tena~ül hasta!ı~ları ve ı ı Elektirik tedavileri yapılır 1 
' ._. ...... 

Bon bon, Fundan ve meyveli şeker 
fabrikası Eg~ bölgesi satı~ merkezi 

Nefis lükı pisküvüleri, çikolat ve 
lokum. Adres : lzmir ~ekerciler çarıııı 
No. 46 

1 elektrık tedavısı 1 [ôl ikinci Beyler Sokak No. 29 TELEFON: 2542 8 
lı:mir - Birinci beyler Sokağı No. : 55 Telefon : 3479 1 B B 

•maawwwwmmew;:s.....,..-llii!&:.:asa::m .... ~E~E~E~m~~ı~EES~~~~Em~EEZE 

ısss:s:asaaass~ı, Hasan Basri Şenbiçer 
l!~ Elbise ve Manto 1:1~ Şeriki Mehmed Gülaylar 
(!) Meraklılarına MOJde : Hazır ve ısmarlama elbise fabrikası 
reZabitan, Baylar ve Bayanlar _ '!~ [+l .... , Bay ve Bayanlar şık elbise diktir· 
[+]En müşkülpesent müşterileri memnun [~~ mek isterseniz her halde ve mutlaka 

[+]eden bu firmayı unutmayınız , '~~ Hasan Basri Şenbiçer ve şeriki Meh· [ti Tüccar terzi (Türkpazarı lbrahim ' . t!I med Gülaylar tabrikasına koşunuz. 
'!~ Karakaş) bukere yeni mağazada zen gio çeşidler. Terzı- . [• Sor~ski ve Alber Barob kumaşların-Dl hanemizde bay ve bayanlar için son moda zarif ve şık [f. dan iki provalı kumaş ve dikiş 22 
"tl manto, rob, tayyor, etek, büluz ve toYakar Zabitan Ye [f. lira Asım RizaEbiraderlerinin Halka· 
f+] sivil elbise ve kaputları imal edilir. [+] pınar çulaki bir provalı takım 13 lira 

+."' Muamelem peşin ve taksitledir. [+] Nezaket iki provalı 15 lira İskoç yün 
+!Bu sözlerin doğruluiunu anlamak için bir tecrübe kafidir.;} İf 21 lira iki provalı Sayın müşteri· 
!~DİKKAT: Yeni ~la~aza Odunpazarı No. ı~r:ı ıerimin bu fırsatı ka~ır•amalarını tavıiye ederiz. 
+1 TELEFON: 3~76 [• ADRESE DİKKAT: lımir aatıı şubesi Alipaıı eatideai sar 

[+] [f. raflar karıısı yalnıı 31 nu•aradır. Btıyftk )eyJaaya dikkat 
•~&:•X•#•ZSt§&JSSSS • allaıti farika Ha111a laıri 3•nbiter fabrikaıı. 

... Efbisenizia ren 9 
gi s~l~rsa lizül: il 
meyınız, yeoı 

yaptırdığınız kos l 
tümün rengi ho U 
şunuza gitmi
yorsa sıkılmayın B 

9 Evlôl = 
Baharat• 
Deposu ~ 
odan alacağlnız 

Arti 
Boyası ile ku· 
maşınııı istedi· 
j'iaiz renge ko 
layea ~e•irebi· 
liraiaiı. 

Telehn 

_ ••. srı 
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Valimiz 
Ankaraya Gidiyor 
Vilayetimize aid bazı mü

ıim iıleri halletmek lizere 
f alimiz Bay Fazlı Güleç 
ıaeclis toplantilerini müteakib 

~ ınkaraya gidecektir. 

' 
~ ..... 

r 
Sarhosluğun 

~Sonu 
: Zırva Ali Mustafayı 

Öldürdü 
' 91in Çukurçe~med~ki Ka
t akla Pınar caddesinde 474 
• olu ıokakta oturan Gıridli 

ilaıan oğlu Zırva Ali, sar
Of olarak ciğerci Mustafanın 
ıureci dükkanına giderek 
ki arkadaş tekrar rakı iç
eje baılamışlardır. Sarhoş· 
p Hyıkaıile kaviaya tutuş
uılardır. Ali hamil bulun

laiu biçağı Mustafanın kal· 
ı ıiae 1aphyarak öldürmüştür. 

Sa kanla boğuşmada Alide 
•afif surttte yaralanmıfh. 

•• 
Museviler 

Beneberit cemiyetini 
Jağvediyorlar 

Musevi vatandıılar Bene· 
terit cemiyetile buna mer· 
••t olan taa•Ün aandığını 
lJ•ederek yerine Karataıa 
tir _:Türk kuliibil" açmak 
bere aralarında kararlaıbr· 
Dlflardır. 

-""4·~· ..... 
iki liseli 
Kayboldu 
Jımir erkek lisesinin l. bi

inci ıuuf talebesinden Ka· 
•atinada oturan Alp Arslan 
~· 4 Dncü sınıf talehesi ;;ı den 
!\Jaancakta oturan ''az m 

zar gün&nden b .. ı ·r~a
ian kayboJmu,ıardır. B11 co· 
:aklann lstanbula gitme eri 
aahtemeldir. Zabıta lizımge· 
ea tertibatı almıştır. 

Askerlik 
Şubesinden 
Tütün ikramiyesi 1ılmakta 

>lan harp malüllerle şehid 

retimleriain yoklamalarına 
>aılanacağindan 1 Mart 938 
flinünden 31-3-S38 niha-

,etine kadar ellerindeki ve· 
ıaikle şubeye müracaat et
meleri ve ba müddet zarfın· 
ia gelmiyeolerin müracaat· 
arının kabnl olunamıyacığı 

t lin olunur. 

Elhamra 
Sineması 
Yarın akşam nat 21 de 

tıOyllk Gala müsameresi ola· 
rak senenin en nefis filmini 
ftihar ve şercfJe tckdim 
eder. 

Ateş •• o 
Jeanette Mac Donald 
Allan Jones 
D!KKA T : Yarın akşam 

rala müaasebetile iç ialonda 
1aat 19,30 dan itibaren 10 
dıilik mükemmel bir anlon 
nkestrosu bulunacaktır. 

Kottuklar numaralıd1r, fi
,atlarda zam yapılmamıştır. 

(Hah Said) 

BiR 
2 MAltT 

ÖÖRETMENIN 
ÇEKTiKLERi 

-----~-----~-··----------------~--
- INKILAB ROMANI -

· Yazan : SıRRI SANLI -Asım ismet KUltDr'e· 

Almanya aleyhine miting· --S-cn-i -teb-r-ik-ed-~r-;:---Ul-us-, h-cr-ş-ey-m-ey-da--
Paris (Radyo)- Viyanadan haber veriliyor: 
Dün Avusturyanın birçok yerlerinde Avusturyanın istiklali ıçın birçok nümayişler yapıl· 

mıştır. Avusturyanın şimalindeki bir vilayette yapılan büyük bir mitina-de birçok hatibler 
söz alarak Avusturyalıların istiklallerini korumak için ıon nefeslerine kadar mücadele ede· 
ceklerini söylemiştir. 

Avusturya Macar, Çekoslo ak münasebetleri 
Paris (Radyo)- Budapeşteden çok mühim bir haber ahnmışhr. Pek yakında Macar dış 

işleri bakanı bay Kania Viyanaya relecek ve Avusturya devlet ricallerile mühim mülikat
Jar yapacaktır. 

Diğer taraftan haber altndığına göre muhtemel bir taarruzda memleketlerini müştereken 
müdafaa için Avusturya, Macaristan, Çekoslovakya büluimetleri arasında bir pakt imzala-. 
nacaktır. 

ş ba sının ikramiyesi 
· Ankara 1 (A.A)- Türkiye iş Bankasının küçük cari laesablar ikramiye planının · 1938 

birinci keşidesi bugün banka merkezinde ve noter huzurunda yapılmıştır. 95 besab numa· 
rasına muhtelif ikramiye.ler isabet eylemiştir. Bunlardan biner lira kazananlar Ankarada 
4107 hesap numaralı Nemide Daniş ve Kadıköyünden 6188 hesap numaralı Sabri Ucerdir. 

Rus Harbive Nazırı Kurşuna Dizildi 
Roma (Radyo)- Moskovadan alman maluınata göre Harbiye Nazm bugün kurşuna di· 

zilmiştir. 
Diğer taraftan Sovyet ordularında büyük tebeddülat vukubuhr.uştur. Beş ordu kuman· 

danı Yazifelerinden çıkarılmışlardır. H ılk bu tebeddülib hayretle karşılamıştır. 
Moskova 1 (Radyo)- Rusyaoıo sabık komiserlerinden general Gegorof, şayi olduğu 

• 
üzere kurşuna dizilmemi11 yalnız vazifesinden azledilmiştir. . 

----------~---- oo••O'l --------------

B. Metaksas 
Gitti 

latanbul, 2 ( Hususi ) 
Müttefik Yunan BaıvekiJi 8. 
Mctakıaa bugün Atinaya 

müteveccihan lstanbuldan 
ayrılmıı ve istasyonda hara· 
retle teşyi edilmiştir. 

Büvük Şefin iz 
- Baştarafı 1 incide -

için ilk ve en müşkül •azife, 
şahsi gurura kapılmaktan 

kendilerini korumaktır. Her
kesi memnun edecek bir ada· 
Jete varmak güçtür. Mutlak 

miaada bir hakkkaniyet bel~i 
de hiçbir zaman düuya yüz.üde 
kurulmıyacakhr. 

Bununla beraber bütün kuv· 
vetlerimizi bu yüksek ideala 
doğru çevirmeli ve buna 

yaklaşmak için elden neler 
gelirse hepsini yapmalıyız. ,, 

Demişlerdir. 

B. Metaksas da diyorki : 
Manevi bağlılıklar Türkiye 
ile Yunanistanı kardeş bağ
ları ile kalpten bağlamıştır. 

•••• '"•mınn .. •••••• 

Za)li 
Ziraat bankası nezdindeld 

muamelitımda kullanmakta 
olduğum mührümü kaybet· 
tim. Yenisini yaptıracagım· 

dan eskisinin kıymeti olma
dığını ilan ederim. 

B.ıyan Servet 
Alireis mahallesi ikinci dede 

sokak No. 40 
(666) 

Göring Mare- r 
şal oldu 

Paris ( Radyo ) - Alman 
ersmi ajansı D. N. B. bildi
riyor. 

Şanselye Hitler şubat ha
diselerinde mecburi tekaüde 

ıevkcttiği generallere birer 
mektup ve imzalı fotoğrafi· 

ıioi g6odererek şimdiye ka
dar vaki çalışmalarından tak

dirle bahs etmesi ve kendi
lerine hararetle teşekkür 

etmi§tir. 

Dün bir merasimle Garing 
Mareşalın rütbesinin veril· 
mesi ve töreni yapılmıştır. 

Bu münasebetle mumaileyh 
havacılara hitaben demiş· 
tir ki: 

Biz bugiin havada çok kuv· 
vetli bulunuyoruz. Vatanımı · 

zın müdafaasa için en son 
neferimize kadar dövüşe
ceğiz. 

Kısa Şehir 
Haberleri 

lzmir sahil sıhtıiyc merkez 
baş tnbibi Edip sahil sıhhiye 
umum müdürlük müfettışli· 
ğine terfian tayin edilmiştir. 

§ htanbula kitmiş olan 
Üçok takımı dün şehrimize 
dönmüş ve arkadaşları tara· 
fmdan karşılanmıştır. 

§ Belediye rejs muavini 
B. Suad Yurdkoru bugün 
Ankaraya gitmiştir. 

§ Gcçmenler için muhte-

Faşist 
Kongresi 
Yarın Toplanıyor 
Paris {Radyo) - Roma

dan haber veriliyor: 
Bugün (dün) Musolini sı

rasile meclis reisini, F aşiıt 
partisi genel sekreterini ve 
en nihayet Maarif Nazırını 
kabul etmiştir. 

Kendilerile yarın saat 22 
de Veoedik sarayında topla
nacak olan büyük faşist 

kongresinin ruzoamesini son 
defa olarak göıden geçir· 
mişlerdir. Ruznamede şu 
mevzular vardır: 

1 - Harici siyaset 
2 - Parti ve gençlik ça· 

lışması, 

3 - Dahili siyaset 
4 - Mali ve ekonomik 

meseleler. ---w-oo---
lzmir limanı 
-Baştarafı birincide

Hayvan ihracatını çoğalt· 

mak içinde yakında lzmir
Pire seferleri başlıyacakhr. 
Keza Bayrakla vapuru birkaç 
gün sonra Karşıyaka-lzmir 
hattında yolcu taşıyacaktır.,, 
--~----~ -lif yerlerde inşa edilecek 
olan yüz elli evin ihalesi dün 
yapılmıştır 

§ Saf ispirtonun kilosunda 
on kuruş tenzil edilmiştır. 

§ Ağamemnun llıcalarında 
yeniden yapılacak inşaat700 
bin li raya çıkacaktır. Vilayet 
bu iş için istikraz yaparak 
der hal işe başlıyacaktır. 

.. ••••••••••••••••••••O•••• .... ••••••' D•••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••••••• .. 
İster Gül İster Ağla 

- Baştarafı 1 inci Sahıfede -

rnb çekmekten ise kendi kendi kendimi feda edeyim, onlar gelmeden, ben onların baş1Da 
toz bıılinde ineyim de görsünler ! Demiş olacak ve bunuda bir bilginimiz keşfetmiş bu· 
lunacaktır. 

Ey a.ıiz •kuyucum sen de bu hale karşıdan şöyle bir hakta : 

iSTER GULISTEH AGLA ... :as;swewı 

na çıktı. Artık okuluna gidebilirsin. 
Kültür İspekteri de Yak· uuçahm göklere bu tan-

tile eskilerle, bibi fikirlerle goyla biz,, 
yanlış itıkatlara yapmış ol· 118en bir kuş olayım, ka-
duğu cesurane savaşlarda nadım da .ııi.z,, 
baıı iğrenç dedikodulara Mısralarını terennüm eder• 
maruı kaldığı için Ulusun lerken hakikaten iki geoç, 
da böyle bir iftira kurbanı hayatın biç bir zevk ve sa-
yapılmak istenmesi ihtimalini adetina benzemiyen karfı· 
çok kuvvetli buluyordu. Yal- l ı kh bir sevkinin kanatlarına 
nız resmi vazifesi, onu ~enç binerek yiikselmişler, yüksel· 
öğretmenin bir an evvel bu mişler, yükselmişlerdi. Hele 
ağır ittihamdan kurtulması Çiçek bu tangonun güftesi· 
için faaliyete geçmesini ıe· nio Ulus tarafandan yaı:ıldı-
reklendiriyordu. ğını öğrendiği zaman büsbil· 

tün sevinmiş, gllrura yakın 
bir iftiharla kendini mesud ••• 

lspekter ayrıldıktan sonra 
Ulus, Çıçeğia babası ve Ulu· 
suo annesi bir taksiye atlı· 

yarak bay Hikmet Acarın 

evine gitmişlerdi. Bu suretle 

Çiçekle Ulusun bir nevi ni· 
şan töreni yerine geçen söz 
kesme eğtencesi yapılmıştı . 

Çiçek sevinçten çılgın bir 
ha!e gelmişti. Ulus genç kı
zın evlerine giderken gra
mofonunu da götürmeği 
unutmadığından müstakbel 
hayat eşi ile itk defa tanış· 

tıkları zaman birlikte oyna
mış olduklara tangoyu birkaç 
defa tekrar etmişler ve kol
larla birlikte ruhları da bir· 
leştiren bu tangonun bazı 

sözlerini de yavaş yavaş te
ganni etmekten kendilerini 
alamamışlardı. Tangonun şu 
ton: 

ve bahtiyar saymıştı. 

••• 
Ertesi gün Ulus göılerioi 

açtığı zaman gene kapıları· 
ııın kuvvetli darbelerle ça· 
lındığını işitti. Bu erkenci 
ziyaretçinin gene kültür iı· 
pekleri olduğunu görünce 
içine bir bayii telaş ve en
dişe dü~tü. 

Fakat bir dakika sonra 
müfettişin gösterdiği güler 
yüz, takındığı neşeli tavır 

ona merak ve telita düşe· 
cek bir şey olmadığını an
latmağa kafi geldi. 

lspekter büyük bir nefu 
alarak ona müjdeledi: 

- Seni tebrik ederim 
Ulus, her şey meydana çık· 
tı. Artık okuluna gidebilir· 
sin. 

( Arkası var) 

--~-------------00 

Son Telgrafların Hulasası: 
--- --- .... 
logiltere hükumeti yeniden 150 harp gemisi daha yap· 

mağa karar vermıştır. Ve bunun için de 11.0 milyon logiliz 
lirası tahsisat koymuştur. 

§ Karadeniz kıyılarında görülmemiş soğuklar devam ctA 
mektedir. Sinop, Erzurum, Erzincan, Kars, Beyazid yolları 
kapanmıştır. Buralarda kano irtifaı 3 metreden fazladır. 

§ Yunan hükumeti F ranko hükumetine elçi göndermeğe 

karar vermiştir. 
§ Mayıs ayında Romaya gidecek olan Alman devlet reiıi 

Hitlere, dört nuar iie elli gazeteci ve birçok katib refakat 
edecektir. 

§ lngiliz Baş vekili kendisine yapıhn hücumlara verdiği 
ceYabda "logiJterenın harici ıiyasetinin bütün mes'uliyetini 
kabul ettiniğini,, söylemiştir. 

·---------~ ··--------------------

Amerika 
Kanunları 
Amerikada , hazan, inanıl

mıyacak kadar garip mevzu
lu kanunlar neşrediliyor. Gü
nahı boynuna bir Avrupa 
gazetesi. bu kabil kanunlar

den bir ikisini sıraya dizmiş. 
İlk nazarda gülünç görünen, 
fakat biraz düşününce akla 
yakın gelen bu kanunlardan 
biri Mnryland'da, öteki Ohi
o'da üçüncüsü Nebraska'da 

ıneı 'iyete gir o iştir. 
Maryland'daki kanun, bir 

genç kızı, haftanın en aşagı 
alh gününde ziyaret eden 
ve gece yansına kadar onun
la beraber oturan delikanlıyı, 
o kızın niıanhsı telakki et· 
meğe, ana ve babayı mezun 
kılıyor. 

Ohio'nun yeni kanunu mu
cibince, güneş battıktan son
ra umumi yollarda dolaşan 
hayvanların boynunda kırmı· 

Evladını öldü
ren baba 

Yugoılavyanm Patriv ka· 
xasmı ' ÇerovJan köyünde 
Pctar Mihaleviç isminde bir 

adam, oğlu Nikolayı on beş 

yerinden bıçaklıyarak öldlir· 
müştür. 

Katil baba verdiği ifade· 
de, oğlunun kendisinden ha· 

bersiz olarak malını sattrğın

dan dolayı bu işi yaptığını 
söylemiştir. 

zı bir fener asılı buluna-
caktır. 

Nebraska kanunu, berber· 

lerio, sabahın saat yediain· 

den akşamın saat yedisine 
kadar soğan ve sarımsak 

yemelerini kat'iyyen mene· 
diyor. 

ilk iki kanunu anlamadım 
amma, sarımsak kanununu 
ben de beğendim! 

MM@IM . ,. . . •. ...- ·;, ' . . . 
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