
KISA VE AÇIK 

Halkı düşünmek böyle olur Başvekilimiz belgradda Güzel)l&lı 
Sivrisinekten 

Hitabet kürsüailne çıkan ateşin sözlü bir hatip, eline ka
lemini alıp yıldırımlar yağdırmağa karar veren bir gazeteci, 
müntehiplerini memnun etmeğe daha doğrusu avutmağa ça· 
lııan bir belediyeci ağızlarını açtıkları, kalemlerini harekete 
getirmeğe baıladıkları zaman hep balkın sevgisinden, hal
l"n refahından, balkın saadetinden ve Dihayet ha l kın tevc: c 
cüh ve itimadından bahsedip dururlar. Onlara göre daha 
doğrusu, onların ifadelerine göre demokrasi ile idare olunan 
bir memlekette en büyük ve sarsılmaz otoritenin kuı umaz 
kaynağı balkın ekıilmiyen ve daima artan güven ve ina
nıdır. 

IBuakcam Yugoslav B;:;ekili zivafet verecek Kurtarı!o~ 
'l:' 'l:' ~ .., Senelerdenberı Guzelyalı· 

Bu güven ve inanı kazanmak için de birçok hoş, gönül 
avhyao, zayif damarları okşıyan nazariyeleri ortaya atarlar. 
Fakat ne. yazık ki çok defa bu nazariyeler hitabet kürsü · 
•iinden uçarak havalarda veya ömrü beş on saat süren ga · 
Zetelerin sütunlarında kaybolup gider. 

lıte temcid pilavına döndürdüğün.üz bu ucuzluk meselesi 
de böyle her zaman hatiplere güzel söz er söyletir, mu · 
harrirlere ateşli makaleler yazdırır ve sonra bakarız ki et 
fene eski fiatinde kalır, kömür kış geçinceye kadar her 
gün biraz daha fiatini artırarak aabhr gider. Ucuzluğa lafla, 
kuru lafla değii, maddi, cezri çareler ve tedbirler temin 

etmek miimkündür. Bu iıe de, her işimizde olduğu gibi hü
kumet ile alakadar bütün iktisadi ticaı eti ve biJbassa bil· 
haua nakliyat müesseseleri, aylar, yıllar geçmeden 
liz1m gelen ucuzluk tarifelerini yapmalı, ilin etmeli 
ve hemen tatbikat sabasına geçmelidir. Bu gibi mües-
ıeıelerin • madamki tüccar ve esnafa şimdilik m~ram anla· 
1-ınıyoru ' - en bllyiik kazançları milletin refah ve saadetini 
.. •özle değil, itle • temin etmek olmalıdır. 

icabında memleketine her şeyi sevine sevine veren bu 
halka, icabettiği zaman, her ıeyi seve seve vermek lazımdır. 

SIRRI SANLI 

_Halkevimizin fa_ydalı ~ezileri 1 

~- , 

• 

Halkevimiıin faaliyeti gün· 
den güne artıyor. ikinci ge· 
lİıini Pazar giinfi )&pan 

halkevimizin kıymetli üyeleri, 
baıluında değerli ve çalışkan 
baıkanları bayan Şehime 
olduğu halde Gilizmana git· 
tikleri zaman köylüler tara· 
fuıdan hararetle karıılan • 
llııtlaıdı. 

Köylfilerimiıin sıhbatlarını 
Çok iyi bulmuşlar ve yalınız 
~ doktorumuz bir kaç köy· 

Jünün diılerini çekmişler ve 
onlarla samimi konuşmalar 
yaparak dönmüşlerdir. Üçü r.-

cü gezi 22 mayısta Berga· 
maya yapılacaktır. Bu geziler 

köylülerimiz üzerinde derin 
izler bırakmaktadır. Halke· 

vimizin başına geçtiği gün· 
deüberi geceli gllndüzlü ça
lışan başkan bayan Şehime 
Yunusla, aziz arkadaşlarını 
yürekten takdir ve tebrik 
ederiz. 

IRTER GUL iSTER AGLA 

.., ~ .... · --~---~--: J '- - da bir bahçenin ortasındaa 

Ediroe 9 ( Hususi ) -
Semplon ekspiresile Belgra · 
da gitmekte olan sayın baş· 

lstanbul 9 (A.A) Başvekil 
Celil Bayar ve hariciye \' C· 

kili Tevfık Rüştü Aras, dün 
al<şaın S emplon ekspresile Belırada hareket etmişlerdir. .• - Sonu 4 üncüde -

---••••••OO••">••• 

Hitler Berline Dönüyor 
-----------'•--00 .. "'00---------------

400 Tavyarenin vaptı~ı manevrada bulundu 
Roma, 9 (Radyo) 

- ltalya kralı, re · 
faketinde Musso'i · 
ni olduğu halde 
Hitlule dün Nor· 
haraya gitmişler ve 
dört yilz tayyare· 
nin hava manevra · 
la rıaı seyretmişler · 
dir. 

Hitler manevra· 
!ardan sonra Ro· 
mada gezintiler 
yapmış ve gece, 
ltalya Hariciye Na· 
zırı Kont Ciano 1111:;..~L.:::..:..._ , 

tar abadan şerefine verılen 1 ı:=3 ~ -

ziyafette hazır bulunmuştur. Edirne pehlivan güreşleri çok 
Floransa, 9 (Radyo) - ) Jd 

Hitler, Mussolini ile birJikte hevecan 1 O U 

çılran kara suluk, bazı aua 
ve sokakları göl ve batakhk 
yaptığından bu muhitin ha
vasını bozmakta idi. Yazın 
milyonlar ca sivri11inek ordu· 
larmı } etişti ren bu bataklık· 
lar belediyemiz tarafından 
kurutulmağa başlanmıştır. 

Karasuluk, yeni y•pılmak· 
ta olan lağım vasıtasile de
nize akıtılarak halkımız bil
yük bir dertten kurtarıla
caktır. Bu sa)'ede sivrisinek 
orduları yarıdan fazla imha 
edilmiş olacakllr. Belediye· 
miıin a'ikasını tükranla kar·I 
şılar ız. 

-~-·-----
imtihanlar 
Bakanlıktan gelen emir 

üzerine orta okullar ve liae• 
)erin birinci ve ikinci aınaf· 
larmda 28 mayıs cumartesi 
giinn: dersler keailecektir. 

Liselerin iiçllncn sıaıflarıDda 
ders kesimi 21 mayıstır. 30 
mayıs pazartesi giinil lise Ye 
orta okullarda ise 31 ıab 
günü kanaat notlarını tetkik 
~tmek üzere toplanıl•cakhr. 
Lise, orta ve muallim okal• 
larında sözlii imtihanlara aeYk 
edilecek iSğre. c lerin adlan 
3 haziranda ilin edilecektir. 

Sözlü imtihanlara 8 had· 
randa başlanacak ve 22 çar
şamba gilnO ıon Yerilecek
tir. 

Lise üçüncil sınıf ıazlll im
tihanlarına 31 mayıs aalı gll· 
mü baılaoacak, 24 haziran 
cuma günü bitirilecektir. 

Olgunluk imtihanlarına da 
24 cuma günll baılanacak 8 
temmuz cuma gllnl nihayet 

saat 14 te buraya gelmiş ve Müsabakaya yüz pehlivan girdi. Ba~ pehlivan- __. •••-•-
belediye reisi tarafından lığt Tekirdağlı kazandı Feci Bir Ölüm 

verilecektir. 

karşılanmıştır. istasyonda yüz • Ahmedio sırtını yere getır· 

bin kişi bulunmuştur. mek suretile yendi. Edirneli Ankara, 9 ( Haıaıt ) -
M t f ·ı Ko•pınarlı be Ga•i enstitiisil sen sınıf tale-Berlin 10 (Radyo) - Bir us a a ı e .. • • 
rabere kaldılar. Neticede besinden Bayan Necmiye 

kaç güodenberi İtalyada bu- başpehlivanlık Tekirdağlıya, bindiği atı koıturturken dit· 
lunan devlet reisi Hitler ltal· başikincilik de Molla Meh· müş beyni patladığından der-
yadan dönmüş ve Alman mede verildi. hal ölmüştür. 
hududlarına girmiştir. Hitler ım:;~~-~mJZ:Z:iimef~--~· !!lll::::ii:Bı;:::::ailBl-.ı.-------
için Berlio ve Münib de bü· 

yük istikbal merasimleri ya· 
pılacakbr. 

HALKIN SESl HAKKIN SESiDiR --- -------.... --------
Müşterivi celb ve memnun 

etmek ticaretin ruhudur 
Açık Ve Pulsuz Dilekçelere Devem 

(F.) Adıl Arapça barflerile yazılı bir dilekçede şu satırları okuduk : 

Tanınmış bir imza ile aldığımız mektubdur: 
" Ben geçen gün bir yerden küçllk çocuğum için beı 

kuruşluk şeker almak istedim, mağaza ıabibi değil, fakat 
Hıı1r baba, yalvarı11m sana, buralara uğrarsan benim ıu istidamı iyice oku, imdadıma 

lcoı 1 Beaim adam nerede ise bir aşeftenin yüzünden bu günlerde delirecektir. Kaç gece· 
lerdir eve ıarhoı geliyor, bazau beni sevdiği kadına benzeterek "P ... ) yim diye boynuma 1 
•trılıyor, ıonradan aklı başına gelerek, ben mahsus yaptım bakalım ne yapacaksın? Diye· 
rek dakikalarca gtılllyor. Ya canını al ya bu sevdadan vazgeçir. ,, 

Bir baıka bayan : 
"Derdim çok, dermanım yok. Kızım bir delikanlıya vuruldu. Fakat zibidinin biri. iki çıp· 

lak bir hamamda yakııır. Kızımın gönlünden ona karşı muhabbetini alda ( ... ) mahallede 8. 
( .. ) ver. Bu bay çirkin amma zengindir. Bana ihtiyar halim de iyi bir gün göstereceğini 
her vakit söyliyor ve kızımı istiyor. Kızımın aklını başına getir.,, 

Bir diğeri de : 
"Mahallemizde (L .•. ) adında bir kadın var onun tez canını al de cehenneme it, kadir 

lllevlln nelere kadir değil, sen de onun sevğili kulusun, dua et. Zira kocamı elimden al
lllası Jakındır.,, 

Ey okuyucum, ıu zavallıların emellerini bağladıkları diişüncelere bak bak da : 

Edirne, 9 (Hususi) - Edir· 
ne, dün bir bayram günü 
yaıadı. lstanbuldan hususi 
treolıe ve Trakyanın her ta· 

rafından gelenler büyük Ka
rapınar güreşlerinin heyecanı 
artırdılar .. 
Baıpehlivanhk güreşinde 

de Tekirdağlı Hüseyin Arif 
pehlivana peı dedirtti; Mol-

dükkanının başma bıraktığı adam, berkesin içinde paramı 
geriye uzatarak ve sert bir ifade ile "beı karuılak ıeker 
olmaz bayım,, dedi. Halbuki ayni dükkindan bir g&a 6ace 
gene azi fiyattan olan baıka çeıit şekerden beı kar111lak 
almıştım, o vakit hiç ses çıkarmamıı ve vermiıti. M&ıteriler 
hoş tutulmak lazımdır. 

Kilosu en fazla yüz kuruı olan bir ıeydea bile iateaildlji 
vakit beş kuruşluk mal alınabilir, çilnkii elli gram tutar. 
Okadarlık vermeyiz diyerek müşteri kaçarmak doğru deiil· 
dir. Bu hareket müşterinin dağılmaaına ve o müeueae aley· 
hinde bir reklam teşkil eder. Vatandaılarıa ba ıureti hare
ketlerini uygun bulmadığım için yazmak mecburiyetinde 
kaldım. 

O mağazanın patronunu yakından tanıdığım için kendi· 
sinede o adamın bu hareketini anlatacağım. " 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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\ Tü:~ ~Jün~asının En Yüce •Hak~n!_ ~ G~zlerden OLUYOR ? 

~KÖYÜ Iİ1ÜZPIJ 
DiNLEOiG(ilYI. 

l~rnii_J l~~i!ınl YMutemkadıyen 
J. HA y A J v E K A H R A M A N L 1 K LA R 1 ~ aş a ması .. 
f DTarihi Tef~ika Yazan: H. Türkekuıi ço~:~ia~i:ase~:~~~~::~:~z:~ 
amam• - 18 - Gammm re bu hal görülür. Durup 

~ızları eötürdüler ve kendile- !~:;r~:~u:.irB:::!en ::~'~:~ 
rine hizmetçiler tahsis ettiler gözde bulunan ve yaşları 

gözden alıp buruna kadar 
Gene bir kısım halk Ye 

1 

lan bir kadına bakmanın 
götüren kanalların tıkanık-

~ençler kargaşalıklardan bil- haram olduğn zihniyeti ha- hğıdır. Malumdur ki gözün 
stifade kaçabildiler. Hindis· kim oldu. 
anın muhtelif memleketle· Kızları aldılar, istedikleri üst kapağı iç tarafta tıpkı 
ine yayıldılar, her tarafta daireye götürdüler, kendile· tükilrük bezleri gibi fakat 
eryatları ayuka çıktı. rine uşaklar ve kadın hizmet tabii onun ~üçük mikyasta 

Mehmet Ka.ınm, Zehra çiler tahsis olundu. modeli olan yaş bezleri var· 
>iot Zehibi saltanatla Hay· Mihracenin büyük ~ızı baş ' dır. Orada ifraz olunan göz 
~arabada getirtti, racaların kumandan Mehmet Kasımm yaşıdn - ki tuzlu mikrop· 
nuhteşem saraylarına kon- kuvvetli pazolarına, kıvırcık suz temiz bir sudur - gö· 
~ular. Şatodaki daireler bi- saçlarına, siyah ve ince bı- zün üzerini ıslatarak burun 
ıer, birer yoklandı, yüzlerce yıklarına vurulmuştu, kendi- tarafına sızar, oradan mev-
"'ız ve erkek köleler, cariye· sine iltifat edilmeden, anlı- cud kanallar vasıtasile ev· 
1er bulundu, bunların arasın- yamadığı dille konuşulduk- veli yaş kesesine oradan da 

Çingene Kralt kendini 
dikta tör ilan etti 
Polonyanın 30 bin çinge· 

nesine kralhk eden Canus 
Kuvik 12 kişiden mürekkep 
ihtiyarlar meclisini f~shede-

rek kendisini diktatör ilan 
ilan ermiştir. Kabinenin bü-
tüiı vazifelerini şahsında 

toplamış olan çingeneler 
kralı, bunden böyle tebaa· 
sının gelirlerinden yüzde on 
vermelerini mecburi kılmış
tır. 

Bunun üzerine çingeneler 
kendisine şöyle bir ültiaıa • 
tom göndermişlerdir : 

"Beş gün zarfında kral
lıktan istifa etmezsen, baş 
kaldıracağı1.,, ,ia pek güzelleri vardı, hele tan sonra hemen bütün göz- burunun içine sızar ve te-

ıki tane dilber vardı ki göz· )erin yere inivermesinden babur eder gider. *** 
fer böylesineı şimdiye kadar şüphelenıiıi' ve heyecana Herhangi bir şeye müte· Çirkin kadınları müda-
(l'&stlamamışb. Mehmet Kasım düşmüştü, Mehmet Kasımm essir olursak ağlarız. Fazla f d 

aa e en ayan azası ve diğer kumandanlar bu iki huzurundan çıkarıhp kendi- yaş ifraz olur ve bir kısmı -
ı:kızı göıütıcel şaşırdılar, bir sine ayrılan daireye götürü- dışarıya göz yaşı şeklinde 
onüddet hayran ve nalan yüz- lürken Caveze sormuştu: bir kJsmı da bu kanallar 
2'erine baktılar, sonra Kasım 4 - Ne için kumandanı· vasıtasile buruna akar. 0-
Caveze emretti: nız benim yüzüme bakmadı, nun içindir ki çok ağladığı-

- Şu iki kızı yanıma ça- yoksa evlimidir? mız zamanlar bir taraftan 
ğırınız. - Kumandanımız gördü- göz yaşlarımızı bir taraftan 

Dedi. Cavez kızları genç ğünüz veçhile çok gençtir da burnumuıu sileriz. 
kumandanın ka_rşııına götür- ve tabii evli de değildir, ya- işte fziyolojik olarak nor-

ifdü. Arap emiri Cavez vasıta· lınız nişanlıdır. Sizin yüzü- mal insanlarda göz yaşı 
~ile sordurdu: nüze bakmaması hürmeten- ceryanı böyle vaki olur. Fa· 
h - Siz kardaşımıınız ? dir k 6 b'. ı 

:_ Ne demek anlıyama· at g z yanının oy ece 
- Evet. dım? ceryanına mahsus olan bu 

re - Kimin kızısınız.? kanallarda bir tıkanakhk ve-
1 - Mihracenin. - Sizi çok güzel ıre müs· 

O vaYit Mehmet Kasım tesna bulmuştur, onun için yahut darJıll vaki olursa o 
halifemiz efondimize layık zaman göz yaşları dışarıya 

hayretle şu sualleri tekrar k d V k k h 
ettirdi: bulmuştur. Bundan dolayı be- a ?r urur. e a b ça ta -

· pimiz bu so··ıü ı'şı'dı'nce hemen rişata sebebiyat verir. Mik· 
- Taerin kızımısınız.? ı d · k k b 
- Evet. size bakan gözlerimizi yere rop ar a ışe arışara i· 

indirmek mecburiyetinde kal- lahare yaş kesesinde iltihap 

Amerikan parlementosun· 
da Louisiane ayan azası El· 
!ender geçen ay şiddetli bir 
nutuk söyJemiştir. B. Ellen-
der bu nutkunda hükumet 
dairelerine alman kadın me· 
murların iktidarları üzerin
den seçilmediklerini, yanlız· 

ca güüelliklerinin nnzarı 
dikkate ahndığını iddia ey· 
lemiştir. Bu nutuk bütün A· 
merikan kadm meclislerinde 
büyük bir hararetle müna· 
kaşa edilmektedir. Bundan 
bahseden bir Fransız mec-
muası : Acaba ben çirkinim 
diye ortaya bir kadın çıka· 
cak mı?,, diye soruyor. 

Arap delikanbsının kalbi h l ı· O · · b 
dık, rünkü dinimizde ba~ka· uıu e ge ır. oun ıçın ' u- •••••••• .. ••••••• .. •••••••• 

şiddetle ı-arpmag" a başladı, r " t d · tt' kt 'h ı ı ı 
• r sının malına bakma haram· nu e avı e ırme e ı ma 
'pek ziyade heyecana tutul- d etmemelidir. Ekseriya bir ı: O O K J Q R ıı 
muşlu, fakat kalbinin boş ı~ Ya... Öyle ise kuman- kaç defa mil salmakla bu 
iolmadığını ve orasının iki yol aı-ıhr. Fakat daha iler- ıı Salı•h Sonad ıı danıoız b lr budaladan başka r 
siyah ve iri çift güzel gö:ıün b. d .. ·ıd· lemiş vak'alarda esaslı bir 

'd ld d " şey egı ır. ı Cild, Saç ve zührevi hasta· ı o ur uğunu ve bek,.ilik et· müdahalei cerrahiyeye ibti-
sı·· · · h t 1 d ( Arkası var) ı tıklar mütehassısı ı ıgını a ır a ı. yaç hasıl olur. Ameliyat ya-
s. z h h 1 ı ikinci Beyler sokak No. 81 ı 

e rasuun ate, saçan a- Fransızca Ders. pııan vak'aıar ı aihayet bir 
a ı· .. ·· - .. ·· d'k'ld' .• Her gün ög" leden sonra ı ya ı gozunun onuoe ı ı ı hafta on günde iyi olur. ........................... 

ve hemen dalan gözlerini ı• t• _. ..... ,.,....,,.,.-:rn- c::s ==m... 
acele yere indirerek bağırdı: s ıyen 1 • v•ıA • M 
-Alın bu kızları, ayri bir Her türlü yazı işleri ıçın, Zmlr 1 8 vetl uhase beİ 

daireye kapatın, bunlar ha· en zarif elbise, nakış, çama· h • ••d•• 1•• w •• d 
lifeye layıktır, ona hediye şır, şapka, kundura, mobilya ususıve mu ur ugun en : 
edilecektir," kendilerine eyi ve inşaat modelleri için, Ro- Senei sabık kira bedeli 

. bakılsın ve bir kaı- güne ka- ben· Katan kütüphanesine mil Lira K· Numarası Cinci 
r racaatı. 

dar _bir liirvan hazırlansın, Mektup adresi : Poda ku- 30 17 Dükkaq 
hemen yola çıkarılsın. tusu 158 30 31 

Halife sözü oradakiler ta- Mağaza : Esnaf ve Ahali 250 104 
rafından duyulunca derhal Bankası karşısında Çukur 260 114 
gözler yere indi, ona ayrı· Han k1tpısında D. 15 251 112 

Ev 
il 

,, 

Bulunduğu yer 
Kemer caddesi 
Balıkhane çarşısı 

Bahribaba caddesi 

" 
" " 
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-24- YAZAN: Göniil Emre 

Ne valan sövliveyim kızğınlı
eımı hemen belli ettim 

Cigaralar1 tellendirdik. 
Uzaktan türkü sesleri ge· 

liyordu. Yanık bir sesin 
çağırdığı bu türküyü, muh
tardan sordum. 

- Ben bilmiyon emme, 
bizim Muharrem, bilir .. 

Dedi, Muharrem de aşa· 
ğıdaki türküyü söyledi, not 
defterime yazdım. İşte sev· 
diğim türkü : 

Nem olur hey nem olur, 
Gözlerim şebnem olur; 
Kiminiz sevdiceğim 
Kiminiz annem olur ... 
Serin rüzgar, yaprakları 

hışırdatarak esiyor, bayıltıcı 
kokular dağıflyordq .... 

Söz açmak içın muhtara 
dedim ki : 

- Senin askerlik hatıra· 
larm çok hoşuma gitti. Şöyle 
anlatsana ... 

Düşünür gibi kafasını ka
şıdı Ve: 

- Sana Tüysüs Memişin 
bana ettiği oyunu anlatayım, 
dedi, hoş hatırladıkça ben 
de gölerim ya.. fakat canım 
da sıkılmaz değil.. neyse .. 
başka şeyler anJatayım .. 

- Olmaz olmaz !.. Canı· 
nın sıkıldığını istemem amma; 
tatlı tatlı bir hatıranı da din
lemek isterdim .. dedim ... 

- Peki, dedi, öyle ise 
anlatayım da kurtulayım ... 

Yeni bir cigara yaktı. Ve 
ağır ağır söylemeğe başladı : 

- Ozamanlar, bölüğe yeni 
neferler vermişlerdi. Akçam 
bunları toplayıp şöyle bir 
kıhk kıyafetlerine, suratlarına 
bakayım, dedim ve onbaşıya 
emir verdim. 

· Biraz sonra neferlerin em· 
re hazır olduklarını gelip 
onbaşı haber verdi. Çıktım, 
lıa t .m yirmi yirmibeş kadar 
nefer beni bekliyorlardı. 

Önlerinden birer birer 
geçiyor, adlarını, memleket
lerini soruyorum. Hep boylu 
poslu adamlardı. Fakat sona 
doğru gelince; ince, kısa 
boylu sarışın bir nefer gö· 
züme ilişti. Ne yalan söyli
yeyim ilk bakışta kanım ısın-

madı. Çünkil ben, aıker 
denince şöyle iri .. yarı, dağ 
gibi adam olmalı.. karşımda 
çilimsiz birini görür görmez 
tepem attı doğrusu ..• 

Neyse sözü uzatmadım, adını 
sordam. Bana vücudundan 
umulmıyan bir sesle cevap 
verdi : 

- Durmuş oğlu Memiş 1 .. 
Ne yalan söyliyeyim, kız· 

ğmlımı hemen belli ettim : 
- Ne bağırıyon be! ... Şa

mar yemiş gibi .•. 
Dedim ve yanındakine geç· 

tim ... 

Birkaç gün sonra bir an· 
gariye çıktı. Angariyeye her· 
kesten önce bizim Durmuş 

oğlu Memiş gelmesin mi? .. 

- Haydi iilen, dedim, bo· 
yuna posuna bakmadan böyle 
işlere girişme .• ; 

Fakat bu tüysüztin kurnaz 
bir adam olduğulbesbelliydi. 
Düşük ornuzlarmı biraz daha 
düşürerek: 

- Ben kıvıramıyacağım 
işe karışmam emme, gene 
emriniz baş üstüne.. dedi. 

Bakbm kendine güveni· 
yor. 

- Hydi, seni gideceklerin 
başına onbaşı yaptım, dedim, 
işi çeviremezsem ötesine ka· 
karışmam gayri .•• 

- Hiç merak etme, ça
vuşum! 

Dedi ve gitti ..• 
Ertesi gün, senin Tüysüz 

Memiş bir selim ile karşıma 
dikilmez mi ? .. 

- Çavuşum, verdiğiniz 
emri yerine getirdim. Haber 
veriyorum, deye ... 

(Arkası var) 
!!!:'~~~~~~~ 

Zayi 

Gaz depozitosu olarak 
28 9 935 tarihinde liava gazı 
idaresine vermiş olduğum 
750 kuruşun A. 43 numaralı 
makbuzunu kaybettim hükmli 
kalmadığını ilan ederim. 

Dr. FAHRi IŞIK 

Bahribaba beledive sahil park 
• 

D F HR I• $ f ı 210 1 
lO Başta lzmirimizin en muhteşem saz heyeti olduğu halde 

mmm>t r. A . . 1 . K >tmaam .... ! 200 108 
" 11 11 sahibinin sesi mugaonisi ve sesli fHmterde seve seve dinıe-260 106 

lzmir Memleket Hastanesi Rontken Mütehassısı C!] 
61 6 

11 
" 

11 diğiniz meşhur hanende bay Mustafa Çağlar ve bayan Sü· 

" ,, 
açıldı gazın osu 

RONTKEN VE ~ 
75 40 

Dükkan Karataş Şehit Nüsret S. zan, Remziye, Hayriye, Nazire ve bayan Meliha sahil park 
,, Taşçılarda k k k EJektı•rı•k tedavı·lerı• yapılır 5fa 75 4011 gazinosunda o udukları nefis şar tlarile lzmirimizin musi i 

~ 50 42 
" 11 meftunlarına hayran bırakmaktadırlar ayrıca meşhqr Türkiye 

ikinci BeyJer Sokak No. 29 TELEFON: 2542 t;l j 
80 

" " şarlosu şarlo Sami ve eşi de gazinomuzdad11. Her akşam · 
a ~ Katipzade medresesi avlısınıo kirasi İki,. b ~m~E8SEEEE~tt?lttB!lEm~SEm~Er!l~~ yeni numaralar yapmaktadırlar muhterem lzmir balkının ir 
*****:i:*******:~*:lc:lc~:i:****:st~Jt çeımelik caddesi. defa gazinomuza teşriflerini bekleriz. 1-4 

. . )t 60 28 Ev Karşıyaka iktisat So. ·--~1c**:t~~!lt1c:J::.,.~..,_.:t'ı:*=*..._._:i:*:i:....,.*:A::~ . ISTANBUL BELEDiYESi u.. 85 87 F ~ A .AA ~~ A ~ 
rr 1 - ırın " " 1f T A y YA R E sı·neması TEL3E1F510N ,.~ ŞEHİR TİYATROSU !İl 24 12 ,, 3 üncü Karaosman çar. "' 
rr ı 175 33 ,, 2 inci Belediye c. t( 

Elh S• d >+ 50 17 ,, Bekir Paşa hanında tC BUGÜN 1518 • 1937 Avrupa tarihini musavver )t 

amra ınemasın a ~l 5 15 Dönüm tarla Emrezd" ~ lngiltere Tacının incileri ~ 
Haf talık Temsil Programı " İdarei Hususiye akaratından olup yukarıda yer ve cinsle- ~ 

)t ri gösterilen akor muhtelif müddetlerle kiraya verilmek üze• '1'\ 419 senelik bir maziyi iby~ eden bu filmi sayın müda- ~ 
Buakşam ( T o K A ) ,. re 4. 5. 538 taribindn itibaren 15 gün müddetle açık ar- ~ NavimzlearimrizeBtaovsinyeceuder2'~zu ,. 

:i: brmaya çıkarılmışlar. "" )t 
l 1 Mayıa Çarşanba ATEŞ BÖCEGİ u. ~ = 

iT Atttırma şartlarını görmek ve okumak istiyenlerin her gün 'n 
12 ,, , ,, Perşenbe SvZÜN KISASI u. .u Küçüklerin sevdiği, büyüklerin alakadar olduğu küçük 

u l'f' muhasebei Hususiye müdüriyeti varidat kalemine ve kirası· "" M _!3 ,, ,, Cuma KRAL LiR ~ na talip oll-.nlarıo artırmaya iştirak etmek üzere 19 • 5 • 938 41( artist Şirley T emple ve Victor Mac Laklen 1 
1( Temsillere tam saat 21 de başlanır. >t . tarihine müsadif Pe~şhmbe günü sab ıı h saat 10 da depozito ~ ~ Ayrıca: Paramunt jurnal ___ _ 
t( D.kkat: Yalnız Kt·a) Lir temsillerine 20,30 da başlar )t ! makbuzlarile birlikte Vilayet daimi Encümenine müracat tC FıATLAR: 30 _ 40 _ 50 
!•~x~x~x~~~x~x~~~x~x~x~~xx~~~ıt;:se:s~:4:~:S~:s~:s(:.ı:~&IQ~~!IQL....c.taleı.i_iliUı:...nlunwt...._ ___ ...:_~~~~~-~' 488~_.._..--:K:~~:ıı::ı1:.:ıı::ıı:~~:ıt~•~:ıt~~~!V~~~-
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Jlzınir şehirli ve köylü halkına 
t ••• d ' muJ e •••• 

1 
Mevsim dolayisile senenin en sağlam şık ve zarif kaıe ti· 

ıor ve envai çeşid yaıhk yünlü kumaşlardan rekabet kabul 
etmiyecek derecede yalnız ( Hasan Basri Şenb i çer ve şeıilli 
Mehmed Gülaylar ) fabrikasından hazır ve ısmarlama toptan 

......._ Ka<lına, Aşka Ve Güze liğe Dair. • • 
ve perakente satışJarını temin edebilirsiniz. Muhterem müt· 
terilerimizin bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ederiz. Bol ve 
zengin çeşidlerimizi bir kere görmek için müşterilerimizi 
candan bekleriz. 

• 

Kadın 
Eşhas 

Çapkın .•• yirmi dokuz yaşında, güzeı, çok macera geçirmiı 
Doktor... otuz yaıında her şeye kendi mesleğinin gözliglife 

Bakan bir genç 

1 İhtiyarlar 
ihtiyar ansızın içinden çoştu; 
Galiba o akşım biraz sarhoştu 
Dönüp karısına dedi gizlice: 

Bahardan 
Bir Ses 
Açık saçık uyanmışsın, 
Fecri görüp utunmışsıo, 
Gözlerinde kaküllerie ! 

Fiatler: Asım Riza biraderlerinin moClern kumaşlarından 
2 purovalı caket pantalon 24 lira, 3 purovalı 27, kaşe caket 
pantolon 1 purovah 14 lira, krepsi caket pantolon envai 
desen 1 purovalı 12 liradır. 

Tüccar ..• otuz iki yaşında, zengin, hasis. 
Şair •.• yirmi sekiz yaıında, hülyalı, zarif. 
Sahne: gOzel döşenmiş, sıcak bir salon. Mevsim: kış; 

•akıt: gece. 

"Beni seviyorsan bir parça 
eğer, 

Sözümü kırm azsan işte bu 
Dolmuş yavan h eveslerle, 
Esen sıcak od.eslerle 
Açmış bahçende güller ! 

ADRESE DİKKAT: Izmir satıı şubesi Alipaıa caddesi ıu 
raflar karşısı yalnız 31 numaradır. Büyük levhaya dikkat 
alameti farika Hasan Basri Şenbiçer fabrikası . 

1 ~~!!!!!'!i~""'-~-~-~-~LClllS~E ~~!'"""' 

BİRİNCİ ~1ECLİS 
Çapkın, doktor, tüccar, şair 

Çapkın 
Kadın bahar gibidir: bir kapanır, bir açar; 
Kaçarsak: takip eder, takip edersek: kaçarE! 
Kedın: hem taı yürekli, hem de gayet incedir, 
Bazı gila merliametli; bazı gün haincedir! 
Seni çılgınca sever anlarsa desiseni, 
Yok, sen onu seversen, mutlak aldatır senit 
Bazı kadınlar var ki: her kalbe neş'e taşır 
Tıpkı bir kadeh gibi elden ele dolaşır! 
Bazı kadınlar var ki: andırır bir y. lanı, 
Damla damla zehirler aşkından bayılanı! 
Vursa da, öldilrae de daima odur bakla, 
Kadın bir muammadır, berkesin ermez aklı!.. 

Doktor 
,!>ence, aevaalı bir ıenç ateşli l>ir hastadır, 
Sinirleri dalma cinnetle temastadır 1 
iki ce&i bom boılCen neler, neler sayıklar : 
Hayalihile Clolaıır: arabalar, ;kayıklar t 
Ne çılgınca arzular geçer düşüncesinden, 
Ne manalar çıkarır bir bülbülün sesinden 1 
Bir kere deli g6nül eğer düşerse aşkal 
Gözüne: tulu, gurup görünür başka başka! 
Hicran da vuslat gibi sıhhat için ziyandır, 
Atıkane mektupf ar en güzel hezeyandu J •• 

Tüccar 
Kadın J>ir mala benzer: talip yoksa az eder, 
Müıteri çoğalınca tüccar hemen naz eder~! 
Kadın bir burae gibidir: bir yükselir, bir düıer, 
Bugiin kimse aramaz, yarın bin kişi üşer! 
Aşk, ızdıvaç, adeta bir ticaret işidir: 
Alıcısı e :kektir, satıcısı dışıdırfL 
Kadın •. o baıka ıeydir, bunların biri değ . I, 
Onu görmek istersen: göğe bak, yere eğil ! 
Bazı bir melek gibi yükselir, arşa siner, 
Bazı bir ıeytan gibi bataklıklara iner! 
Bazı pek haris olur: koşar alho sesine! 
Bazı da esir olur bir gencin pusesine(! 
Bazısı pek haindir: sever zülmü, ezayı, 
Göz yaıl•rı ıilemez emrettiği cezayı ! 

sefer. 
Beraber yatalım, l uzul bu 

gece .. 

içimde var yeni heyeca nım, 
Okıdar çoşkun ki bu g ece 

kanım! ... 
Karısı sözünü gesip eddi ki : 

"Yetişi r, anlad ım nedir wak · 
s . tın ! 

Sen hala ~ aliba uslanmedın ? 
Ney.-,e bu seferlik razıyım .. 

peki f ,, 

Sofraya toplandık bütün aile 
ikisi umulmaz bir scviç ile, 
Çok yamek yid iler, çok gü· 

lüştüler. 

Bu çapkıü erkeğin yaşı dok· 

sandı. 

Herkes mtftun gözlerine ! 
Bakma aşık sözlerioe 
Mt!vsimidir bülbüllerin ! 

Kad LO on sene daha noksandı 
Yemekten kalkın~a yorğun 

düştüler 

Horozlar. o sabah güneş 
doğarken, 

Bir çılkın kahkah'l kopardı ı 

birden; J 

G eldi bir alaycı yüz güne,~de · 

Uyandı hayretle iki ihtiyar; 
Çünkü ikiside ubaba kada 
Horlayıp durmuştu birer 

köşede? f. ---------~--------------
Bazısı zayif olur: dermansız, iradesiz, 
Hiç naz etmeden verir her oe isterseniz sizi 
Bir kadın tanırım ki üç senedenberi ben: 
YıUar geçti de bala ona bağhyım kalben! 
Bir sözüle gönlümü tutup kendine çekti, 
Rüyaları hakikat, yalanları gerçekti! 
Güzeldi .. kapısında ağlıyordu aşıklar: 
Nazırlar, kumandanlar, beyler, paşalar, şıklar! 
Nasılsa huzuruna kabul edildim bir gün, 
Boynum bükük, yanına yaklaşbm ülgüo, ülgün! 
Onun önünde duydum en allahi korkuyu, 

Gözleri, göoülleri çeken siyah bir kuyu! 
Her hali azametli, her sözü heyecanlı, 
Bir dişi kaplan gibi vücudu gergin, canlı, 
Bütün sergüzeşti anlath uzun uzun. 
Bazı pek neşeliydi, bazı da gayet mahzun! 
O daima söyledi, ben daima dinledim, 
Bütün ihtirasımı için için inledim! 
O: " öl !.. ,, dise, o anda L>enee ölmek kabildi ! 
Bilmem ki, bu hissimi gözl~rimdenmi bildi, 
Bilmem ki, anladımı içimdeki hüzünden, -------- ~ Sonu 4 üncüde ~ 

Temiz, 1,aze 

ilde 
' Korsa, G özlu k 

Barometre, Derece 
Lastik eşya 
Tuvalet ~eşitleri 
Sıhhi leva zıın 

Daima bulunur. Her yetd \. n 
ucuzdur. 

S. Ferid 

Şifa 
Eczanesi 

Hükumet Sırası 

M~~~~~~~~·~~~~----M~M 
l.,~~ııı:.~~~~..:.ııı:.~~·ıı:ı~ ~~..:.~~~~~~ ... ,~ .... 
§ 23 Nisan münasebetile f cvkaladc ucuzluk t1 
l·~ . .. l, .. 
[•] TTRZI M SELiM OZER Dl 
[•] . [•] 
[t] 23 Nisan ~38 _den 31 Mayıs 938 e kadar ftJ 
m BUYUK UCUZLUK m 
i!) Mevsimin CD münasip Kare, Rige ve sair kumaşlar- r~ı 
(+] dan, takımı 25 lira, Hereke, Yüniş ve emsali fantazi IJ 
[•] kumaşlardan takımı 27 lira, fevkalade lüks ve fantazi r+ı 
[+] kumaşlardan takımı 29 lira.: [+) 
(•] Bu kumaşlardan mektepliler için yeleksiz üçer lira ftl 
2~ tenzilat yapılır. Çocuklar için kısa pautalonlu takım 15 [+J 
,,, .,A 16 l' f+J 
[•] 1 a ıra. m 
[+] Teminatlı iş. Bu tenzilattan istifade ediniz 1 
[+] ADRES : Yeni Kavaflar çarşısı No. 8 
~+.'~ııı:ıı~~~l'!:'~"•"'~ ~~~~~~~~~""'''='~~ııı:ıı'='rt• ~~-llıliiilf .... ~lııiilııf~ ..... lıı;.ıl!llOis' lııUid 'ııi7iılf~._..llWll:biilıflıiiııliır;iı1lY~lıiiiif~ ................ ~~ 

Yaz geldi çok su içmek 
zarardır. Susuzluğu gider
ınek için ( Kalküte ) den 
su. eti mahsusada ge' irtti · 

ğimiz (Demirhindi) den az 
bir miktar almak kafidir. 

Y emek!eri fazla kaçırırsa· 
nız korkmayınız derhal üze 
rine ( Has::ın Meyve Özü ) 

nden bir kadeh içiniz. Her 
yemekten sonra kullanmak· 
tan çekinmeyinız. Çünkü 
hem ucuz hem de fayda
lıdır. 

Kışlık ve yünlü eşyayı .... 
kaldırıp saklarken herhalde 

. .... 

taze ve hilesiz (Naftalin) ile muhafaza ediniz. Bu hususta 
tam emniyette bu1u~manız için bu:ihtiyacınızı mutlaka depo· 
muzdan temin ediniz Geceleri sizi rahatsız edebilecek ha· 
şarat için en keski ı ve öldürücü ilaçları depomuzda bula
caksınız. Bunaltıcı sıcaklarda eksir tesirini yapan ( Limon 
çiçekleri, Filiz, 9 eylül çiçeği) ve daha muhtelif kokulu ko
lonyalar1, bayanlar için her cins tuvalet eşyasını en ucuı fi-
atlerle depomuzdan tedarik ediniz. Telefon 3882 

Meşhur Asım Sabunları 
Birinci sınıf sabunlar arasınde sıhhi nefaıetile temayiiz 

ederek Müteaddit sergilerin birinci derece maclalyalarıaı 
kazanmış olmakla kadimi şöhrete haiz bulunan, ASIM ••· 
bunları, biç şüphesiz sabunların incisi ve birincisidir. 

Binaenaleyh bu sabunlano haiz bulunduğu yüksek kabi· 
liyet ve kudretinden istifade etmenizi ve her yerden "Ma· 
kas markalı A S 1 M sabunlarını ısrarla istemenizi tavsiye 
ederiz. 

Deposu : Hi11rcami arka kapı sırasında 905 sekak 14 
No. lu mağaza. Meşhur 1abuncu A S 1 M 



S-=t1:1ı.1 1JI 
• ı.] !IJ flı: )ilimi 

Teftiş 
Valimiz bay Fazlı Güleç 1 bug6n Kuıadaıına gidecek 

ve kazayı teftit edecektir. 

e· Selahaddin 
• Şehrimiz emniyet müdürü 

Bay Selahaddin Aslan Mene• , 
• mene giderek emmiyet itle-

rini teftiş etmiı ve geriye r dönmüıtür. 

1 

Zorla Eve 
Girmek • i Bayındırın falaka köyün-

de B. Mustafa Şenkal evli 
f 

bir kadının evine zorla gir-
mek istemiıtir. Tahkikat ya

tı I pıhyor. 

il 

l 
Veremlileri 
Hastahaneler kabul 

Edecek 
c Sıhhat vekaletinden ali· 
~ kadarlara gelen bir tamimde 
~ her hastanebin kadı osh nis
Jt betinde milracaat eden ve-
1 rem hastalarının sürünmele
' rine meydan bırakılmaması 
İ ve ilatimam gösterilmesi bu 

~ Sii:~;•es:;i&;; 
Üzüm kurumu başkanı ve 

I Sinop mebusu bay Hakkı 
Veral dlln ıehrimize gel-

• mittir. 

•' Bekir Sıdkı r Karslıoğlu 
icra memurluğu imtihanın· 

r da muvaffak olan Bekir 
c Sıdkı Karsltoğlu Menemen 

icra memurluğuna tayin edil
,.1 diğini memnuniyet öğrendik 
L:ı muvaffakiyetlerini dileriz. 

ı Teslim olmuş 
Pazar günü geçimsizlik yü

ltt zünden eıini yaralıyan Mısırla 
kJ caddesinde oturan bay Ah-
l1ı met dün adliyeye baş vura
•• rak tealim olmuştur. •• •• 
• • Sahil parkı 
eı lzmirimizinl biricik sayfi
aı yesi olan Babribaba belediye 

' ııhil parkına Istanbuldan sa
hibinin sesi ve odeön plak· 
ları klarneti üstat ve beate
kir bay Şükrü Tunar gelmit 
•az heyetine iltihak etmiş 
ve kıymetli heyete bir kat 
daha kuvvet vermiıtir. iz mir 
musiki meftunlarını hayret· 

e lere gark eden parkın muh-
1 teıem saz heyeti ve sahil 

1 park direktörü bay Ahmet 
bayratçıyı muvaffakiyetlerin
dea dolayi tebrik ederiz. 

---...lirı.---

emsi Hakikat 
Ucuzluk 
Sergisinde 

Bedava viyanğoya 
Konan Eşyalar 

General motör mamulatın
dan hakiki Frigidaire buz 
dolabı, Lafayet marka 8 

r: llmbah radyo, Vevolta mar· 
~ ka bisiklet, çay takımı, bor· 

aaz, abajur, kolanya, göm
lek, ipek çorap, krem, pud
ra, havlu şezlong, bebek, 
pijema, battaniye, pike yor
san boyun bağı, ipek men
dil, eıarp. 

( ltallma Sell ) 

Hala Zelzele Oluyor 
Istanbul (Hususi) - Kırıehir ve havalisinde bili zelzeleler hissolunmaktadır. Gerçi ha

fif geçen bu kıpırdamalar o civar halkını telaşa veriyor 

Bevaz Ayı Avı Mennedildi 
Moskova, 9 (A.A) - Hükümet memurları beyaz ayı avcılığını mennetmişlerdir. Beyaz 

ayı itlafına iki şekilde müsaade edilmiştir. Ayının hücumuna marez kalmak, kutup seyyah
larının taze ete ihtiyacı ol l aları. Beyaz ayıların kutup okyanoıunun cenup kısımlarını ted · 
rici surette terkederek şimale doğru muhaceret etmekte oldukları görülmüştür. 

Ecnebi delekasyonlarını kabul etti 
Moskova, 9 (A.A) - Dün yüksek Sovyet divanı reisi Kalenin Sovyetler Sendikalar 

merkezinde 1 Mayıs bayramı dolayısile Moskovaya gelmiş olan ecoebi işçi delegasyonlarını 
kabul etmiş ve kendileriyle beş saatten fazla görüşmüştür. Bu mülakata ispanya, Fransa, 
lngi!tere, Çekoslovakya, Belçika, Isveç, Norveç, ve Avusturalya delegeleriyle yüksek Sov
yet divanı azalara ve Sendikalar mümessilleri iştirak eylemiştir. 

Konsey toplandı 
Habeş hakkında buv.ün karar verilecek 

Cenevre, 9 (Radyo) - Uluslar Sosyetesi konseyi, bugün öğleden sonra saat 17 de, Da
nimarka Hariciye Nazırı Montersio riyasetinde toplanmı~tır; 

Habeşi!tan murahbasının, konseye iştirak edip etmemesi mesetesi tetkik edilmiş ve Rus· 
ya Hariciye komisori Litvinof, Habeş ınurahhaslarının, kooseyde bulunmağa kakları oldu
ğunu söylemiştir. 

Konsey, yarın tekrar toplanacak ve logiltereoin, Habeşistan meselesi hakkındaki tekli· 
fini müzakere edecektir. 

Başvekilimiz 
Bel2radda 
- Baştarafı 1 incide -

vekilimiz Ceial Bayar Kara
ağaçtan geçmişlerdir. 

Belgrad, 9 (A.A) - Ava
la ajansı bildiriyor : Yugos
lavya payitahtı ahalisi Türk 
hükumet reisi Celil Bayar 
ve hariciye vekili Tevfik 
Rüştü Arua muazzam ve 
hararetli bir karşılama yap
mıştır. 

Belgrad, 10 (Hususi) -
Celil Bayar bugün saat 10 
da kral sarayına giderek 
Majeste Piyer ile Ana kra
liçe Mari, kral naibi prens 
Pol ve altes piren ses Olga · 
nın ziyaret defterlerini imza 
etmişdir. 

Sof yada 
Ha~ırlık 
Sofya 10 (Hususi)-Beleg· 

rattan dönüşte Sofyayi ziya· 
ret edecek olan Türkiye 
Başvekili Celal Bayar ve ha-

riciye vekili Tevfik Rüştü 
Aras bftyük merasimle kar-
şılanacaklardır. Hazırlık de
vam ediyor. 

j Mısır Ayin 
Meclis Reisi 

Kahire, 9 (Radyo) - Mı
sır ayan meclisi riyasetine 
Mahmud Karildik seçilmiş

tir. 
Saray Nuırı Ali Mahir 

paşa, bugün istifa etmiştir. 

An takvada 
Olanlar 

Otobüsle Tram 
vav Çarpıştı 

lstanbul, (Hususi) - Aslen 
Türk olan Alevileri kendi 
taraflarına çekmek için An
takyadaki gayri Türk unsur· 
lar, bütüo kuvvetlerile çalış
makta ve bu kardeıleri taz
yik etmektedirler. 

Bugün sabahleyin Kara
taştaki virajda otobüse tram-
vay çarmış ve seyrisefer ya
rım taat durmuştur. Çarpış
mada nüfusca zayiat yoktur. Menemende 
Yeni Bir Ocak Bir Baba 
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Mısırda Kabine Nasıl Teşkil 
Edilmiş? •• 

Kahire (Hususi) - Mısır kabineyi kurmuıtur. 
matbuatı kabine buhranı ve Evkaf Nazırı Muıtafa Ab· 
Mehmet Mahmut paıaaın durrezak Bey el - Azbar u-
teşkil ettiği üçüncü kabine lemasındaa olmakla beraber 
ile meşgul olmaktadır. Avrupada Garp tahsilini 

Malum olduğu veçhile se- yapmıştır. Kendisi el - Az-
çim yapıldıktan sonra Meh- bardan çıktıktan sonra, Li-
met Mahmut paşa kabinesi· 
nin istifasını krala vermiş, 
kral da yeni kabinenin teş· 
kiline Mehmet Mahmut pa
yı memur etmiştir. Bn ara· 
da saray ile başvekil ara-
11nda Mustafa el • Nahas 
paşanın hadisesine benzer 
bir süi tefehhüm zuhur et
miştir. Vafdiıt gazeteler, bu 
hadiseyi istismar ederek, 
Mehmet Mahmut paşanın 
selefi Mustafa el - Nahas 
paşaya yapılan muameleye 
maruz kaldığını iddia etmiş
ler ve müdahale ile ittiham 
ettik!e i saray nazırı ve kar· 
deşi Dr. Ahmet Mahir beye 
hücum vesilesi bulmuşlardır. 
Nihayet saray ile Mehmet 
Mahmut paşa arasında ihti
laf noktaları izale edilmiş ve 
Mehmet Mahmut paşa yeni 

yon'da ve Sorbon'da edebi
yat, felsefe ve ulumu içti· 
maiye doktorasını kazanmıı
tır. Son zama.nlarda el- Az
harın umumi kitibi idi. Ga
zeteler, bu zad hakkında 

medhiyeler yapmakta ve 
Şark ile Garp kültürüne va· 
kıf bir şahsiyet olduğunu 
tebarüz ettirmektedir. 

Gazetelere gör~, Ahmet 
Mahir Bey partisi muhalefe
te geçmiştir. Meclisi Mebu-
san reisliğine hükftmet par· 
tisine mensup Bahattin Be
rakat paşa seçilmiştir. 

Yeni kabine hem hüktı 
met partisine hem de mllı
takil partiye dayan naktadır. 

Mısır gazeteleri Filiıtini 
taksim projesi tiddetle ten
kit edilmektedir. 

Kırşehir ve Y ozead f eliket-
zedelerine yardım listesi 

Avukat Baha Nasuh Yörük ri sevil 100, Denizbank me· 
25, il Jandarma kamutanı murları 277,87, Kar,ıyaka 
Binbaşı Hulusi Gür 2,50, Orta okul öğrencileri 4,11 
İlçe Jandarmaı kamutanı yüz- Tütüncll Ali Kemal 5, Fev· 
başı Hüsnü Çetinalp 2, Işık- zi paşa okulu öirencileri 
Jar köyü balkı. Ömer Yaz- Hususi Muhasebe memurla· 
gan elile 11,40, Eliazar Ro- rı, Mehmet Pekün elile 
ditti 5, Felemenk Tütün 70.42. 
kumpanyası işçileri 280,69, ---..•11•1r---
Kimyager Selahettio Ö.ıyar Abkimı Şahsiye Sulh Hu-

kuk mahkemesinden: 
5, ~arşı yaka Halk evi Sos· 

Bucada Namık Kemal •Oyal yardım komitesinin kon· 
kağında 8 no.lu 3 odası ve 

ser hasılatı 59,55, Karııyaka, bir az bahçesi ile mutbabı 
Bostanlı halkı, Hüsnü To· müştemil ve 450 lira kıyme• 
nak elile 12,07, Karııyaka tinde bir tarafı metruke ar-
Kızılay şubesi 30,60, Karşı· sası ile Leyla ve Fatmanın 
yaka Halk evi sosyal Yardım evleri ve solu metruke araa-
komitesi 21,24, Glen Tütün sı arkası Mehmedin evi 6nl 
Kumpanyası memur ve işçi· umumi yolu ile mahdut evin 
leıi 265, Abdullah oğlu Nu· açık artırma ile ıatılma1ıaa 

-·~ mahkememiıce karar veril-• Eski insanların mittir. Satış günü 11 baıiraa 
938 cumartesi günll aaat on 

Fare Hakkında 
Belegrad 10 (Hususi) -

Hariciye nezareti binasında 
iki dost başvekil ile harici
ye bakanları ilk konferans
larını akdettiler konferans-

Eşrefpaıa parti nahiyesine 
bağlı olmak üzere Bozyaka 
mıntakasıada yeni bir ocak 
tesis edilmiıtir. 

..., J ••ıd•• d•• Düşünceleri oe- unu o ur u E k' . 1 f . t 
ı ı ınsan a arenın op-

birdedir. Abkimı ıahıiye 
mahkemesi baı kitiplik da
iresinde yapılacaktır. Bu aa
tııta muhammen kıymetin 
yüıde yetmiş betini bulma
dığı takdirde en çok artıra-

tan sonra kıral naibi Prens 
Pol tarafından Başvekil Ce
lil Bayar ve Hariciye Vekili 
Tevfik Rüştü Araı kabul 
edilecek ve ıereflerine öğlen 
ziyafeti verilecektir. 

Belgrad 10 ( Hususi ) -
Türkiye Başvekili Celal Ba
yar ve Tedik Rüştü Aras 
yarın Kral Alekıandr'ın me · 
zarını ve Avla dağındaki 
meçhul asker abidesini ziya· 
ret edeı ek çelenkler koya -
caklerdır. 

6 kuruşla 
1000 kuruşluk hediye 

Bu hediyelere hak kazan
mak istiyenler üç dört güne 
kadar satııa çıkarılacak 

(Fransızca konuşalın1) 
adlı konuşma kitabıbı altı 
kuruş mukabilinde alırlar ve 
bu kitabın kabındaki "hedi
yelere iıtirak koponu " nu 
kesip (Halkın Sesi) idareha
nesine gönderirler . Bu hedi
yelerin tertibi münasebetile 
kitabın üç dört gün daha 
çıkarılması tehir olunmuştur. 

Menemenin Göktepe kö- raktan hi11l olduğunu ve 
yünde Mahmut oğlu Çolak 1ığzını suya değdirir değdir----··---

Kısa Şehir 

Haberleri 

lbrahim av tüfengi ile oğlu mez öldüğilnü sanırlardı. 
Abmedi bir kaza neticesi 

nın hakkı baki kalmak llıere 
on bet gün temdit edilerek 
kati ihalesi 27-6-938 pazar
tesi günü saat on birde icra 
olunacaktır. istekliler yüzde 
yedi buçuk pey akçesi olarak 
vereceklerdir. ihalesi tekar
rilr eden kimsenin y6ıde iki 
buçuk delliliye masrafı ve
recektir. 

Hatta Hindistanda köpek 
olarak çifte domuz kurşuni· büyüklüğünde fareler bu· 
le göbeğinden yaralıyarak 
öldürmüştür 1 luaduğunu sanırlardı. Bu 

___ 
00 

kanaat, orta çağların fen .... -
Aziziye tünelinin dik ol

ması münasebetile bu tünel
de elektrikle işliyecek tesi-
sat yapılması tekarrür et· 

Ankara 
Tivatrosu 

mistir. Haftalardan beri sabırsız· 
§ 1938 Paris ve Fransa lıkJa beklenen 25 kişiden 

güzellik kraliçeleri, fuarımı· mürekkep Ankara tiyatrosu 
za geleceklerdir. Fransa san'atkarları Adnan Sırrı A. 
propaganda ve turizm ko- Yekta ve arkadaşları şehri-
mitesi bu hususta fuar ko· mize gelmişlerdir san'atkir-
mitesi reisi doktor Bay Beh· lar yarın akşamdan itibaren 
çet Uz'a müracaat etmiı ve Asri Sinemada temsillere 
müracaatı kabul edilmiştir. başhyucaklardır. 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOODOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

Son Telgrafların Hulasası: ---·--------···· Amerika Birleşik hükumeti taratından hazırlanmakta olan 
bütçe tahminlerine göre Ruzveltin kalkınma programı ta
mamile tatbik edildiği takdirde 1939 senesi bütçe açığı 3 
milyar 722 milyon olacaktır. 

§ Malta askeri lisesini bitiren 250 talebenin Harbiyeye 
geçişi merasimi dün yapılmştır. 

§ Viyana harbiye mektebinde talebe arşidük Ottooun 
kardeşi hakkında tevkif müzekkeresi kesilmiştir. 

kitaplarında görülmüı fenni 
malumattır. 

........ 111111 ....... . 

Dün va 
Ne Vakit Has1l Oldu? Daha fazla izahat almak 
Meşhur lngiliz ilimi Hol- istiyenler bat kitipliğe mll-

mes' e gpre kilrrei arz, cüm- racaat etmeleri ile izahat al-
lei ıemşiye ve kevkebiye malan ve taliplerin o glln 
aynı zamanda vücud bul- ve o saatte mahkemede ha· 
muşlardır. Yani bundan iki zır bulunmaları illa olunur. 
bin milyon sene evvel. (1534) 
oooooooooooooooooooaıaooooooaooooooaaoaaa• 

Kadın 
- Baştarafı 3 üncüde -

Birden bire sıyrıldı o azamet yüzünden 1 
Bir anda o muhteşem kudretini onuttu, 
Küçücük ellerile iki elimi tuttu, 
Dedi: ben bir gecede gazanırım bin altın, 
Fakat seni anladım: yüreğin, kalbin altın! 
Ben se, çoktan beridir usandım satılmaktan, 
Ak saçlı sarrafların koynuna atılmaktan! 
Gel ıairim, bu gece, gel seninle kalayım, 
Bir gün para almadan keyfimce zevk alay . ..;.;_ım~\:.....··-~--~-


