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Bütün tertibatı aldık r~~İrİDA~~:,?ı1:~.: Elin bazı Franıız raıeteleri "Türkiye ile anlaşmak fır· 
•atını kaçırmamalıyız,. diye ıeslerini kısmak istememelerine 
te Fransız siyaıetinin ln~iltereden ders almasını,. tavsiye 
etmelerine rağmen Franaanın bugünkü tıtlun politikası, lstanbul 22 (Hu· 
bedefıoi tayin t-tmedeo yola düşen bazı ıerseriler gibi şu· ıusi) - Hük6me· 
Ursuz ve gayesiz bir halde yürüyüp gidiyorlar. timiz, Hatay : cçimi 

Almaoy beı gün biraz daha yumruğunu gösteriı, ltalya · dolayisile Türklere 
Fransa ile anlatmak hususunda bıer an yeni şartlar ortaya 
ıtar, daha doğı usu bu hususta bin türlü naz ve eda gös · 
terirlten F ran uz dı plo n:ıtluı bayati bir meseleleri l•lmivan 
bir yerde bütün bay,_tlarını komitecili" maceralan iJc geçir · 
llıit beş on Ermeniyı ıilahlıyarak Hataydaki Tür" un')uru· 
llUn başına bela yap nakl istiyor. 
Dünyanın en büyuk devletlerine, tek başına karşı koymuş 

Ve anayurdundan dünyanın bütÜ <l emperyalistlerini birkaç 

yapılan hıksız mu· 
am J•den dolayi 

bu işleri çok yllkı n· /. 
dan ve hassasiyetle 1 

' 
ı takip etmekle be 

raber icabed cn bü-

tün h-rti batı da t.l · 
Yıl içinde kogub fırlatmış Türk milletinin başında Atatürk mı ştır. 

bulunduktan sonra böyle şuursuz politikacılann ileriye sür 
dükleri serseri maceıapreslere de lazım ıelen dersi vermek 
biç de güç olmıyacaktı r. Yalnız Türk milletinin ve onun \ 
Dahi Şefinin en çok hassasiyet göıterdiii bir işte Fran~auın 
takıodıiı bu tavrı biç bir zaman uoutmıyacaiız. 1 lere yaptıkları ha· 

Bugünlük bukadaT • ., 1 

SIRRI SANLI 

-------------------------------------------------
Kermes Eilenceleri 

zete mümessilleri gelmiıler· 

dir. Davetliler çok gü el 
karşılaoqıakta ve ağırlan · 
maktadır. 

Bugün köylüler de akın 
baliade gelınışlerdir. Hatice· 
viode muj ıkalar ç lmakta, 
milli oyunlar oyııaumakta, 

antikiteJerde g ezilmektedir. 
Fasliyet on bioletce hal · 

kın topland ı ğı 8 Jğlar kırın

da ist kal marşile ba~larnı,. 
tar. Açılma söylevinden son · 
ra g~çit resmi yap lmıştır . 

ve müteakiben 50 60 zeybek 
Ber~ama, 22 (AA) - Bu tarafından çok eski v~ çok 

•ıbah saat 7 de çalınan da· meşhlll "Bengi,, oyunu oy-
tuJ ve zurnalarla Ke ı mes nanmıştır. 
ilin edilmittir Kasaba bay· Akşama kadar ok atmak 
taklarla ve taklarla baştan ve dördlü Harmandalı, K a• 
baıa douatılmıı ve süslen• zak, Menet• şe oyu oları oy· 
llıiıtir. Dün akıımdan beri nanmışhr. 
gelen ziyaretçiler ve misa· iki yıldır yapılmakta olan 
farler mühim bir yeküne var · ve bir hafta ıüreo Kermes 
ınııtır. Bergamaya canh bart: ketln 

lımirden ilbay Fazla Gü· vermekte ve on binlerce 
leç ile bir çek zevat ve ga ı halkın bir araya top!aoarak 

iSTER GÜL iSTER AGLA 

1 • 
karet devam etmek
tedir. Bu yüzdeo 

bazı Türkler reyle· 
rioi kullanamayacak 

bir hale ıokulmuı
lardır. 

Antakya 21 ( Hususi ) · 
Köylerden şehre gelen Türk· 
lerin önleıine Fransız zabit
lerinin idaresind~ki Ermeni· 
letle vataniler geçmekte ve 
Türktni ö lümle tthdit et
m~kt c: dir. er s1: çim bu şekil
de devam ederse Türklerin 
intihabata karışmaları ma· 
nasız olccaktır. 

Reyhaniye, 21 ( A A ) -
Anadolu Ajansının hususi 
muhabiri bildirıyor : 

V a7.İyette bir eelih görülme· 
mektedir. Tersine istihbarat 
zabıtiı) in de filen müdaba· 
lede bulunarak Türkleri bü· 
roya gitmekten ..... mennettiii 
ısrarla söyleniyor. 

Antakya 21 (A A)- Ana · 
dolu ajansınm hususi muha-

tezahüratta bulunmalarına ve 
neş'eli günler geçirmelerine 
vesile olmaktadır. 

Hali Bu Zihniyette ·Adamlar Var 
iki arkadat konuıuyorlardı, biri gayet şen ve memnuu, ötekide mahzundu. Şen olan 

nıahz.ua olan arkadaşına sordu : 

- Y abu bukadar kararmana sebeb ne, deryada iemilerin mi battı ? 
- Ondan da fena . 
- Ne oldu canım? 
- Ne olıcak diln akıam üzeri eve döndüğüm zaman karımın çatık kaşlarile karşılaş· 

tım, yüreğim atmağa baılach. Sordum, neyin var rahatsız mısın karıcığım ? 
Dedim. "Keıke öleydim de bu rünleri görmiyeydim,. cevabını verdi. 
- Peki nedenmit ? 
- Bizim oğlan Oniverıiteden imtihanlarını kazanamamıt 
- Kabahat zizde. 
- Neden bizde olıun, ben de annesi de elimizden gelen nasihatları yaptak. 

- Kuru sakı laflarının hiç bir teıiri olmaz, benim gibi hareket etmeliydiniz. 
- Siz nasız hareket ettiniz ? 
- Benmi ? "Gülerek ve keyfle,. ailem ettim kallem ettim, yeni zenginlerden birinin 

kızına oğlumu nişanladım, 
- Pekey sonra? . 
- Sonraeı ıonruı varmı dostum, çocuğumun istikbalini emniyet altına ıokmuı oldum. 

Artak ne diploma lizım, rıe de başka bir fey .. , 
- Ya ... Daha 
Ey okuy:Jcum evlldını bayata atalmadan tufeylilije alııtırmağa baves eden böyle adam· 

larıa bu ıarip ve miıkinıe zihniyetine: 

iSTER GULISTER AGLA 

yaptıiı samimi •e candaD 
· muamel sine 23 mayısta dört kabul Türkiyenin Yuioalay 

büroda başlanacaktır. İsken· do~tluğuoa '•erdiii kıymet 
derun ve Karıkhında yap ı l · ve ehemmiyetin yeni •e par• 
dığı gibi buıada da eneli lak bir delilidir. Ziyaret et• 
isimleri nüfus dairesince bü · tiği her l ürk ıeb . inde bir· 

ı o reisle riue •e~ ilen nüfusta 

kayıtlt müntehiplcrin tescili 
ya pılaca ktı r. Kayıtlı olmiyao· 

ların tescil tarihi ile Antak· 
yaya merbut nahiye ve köy-

lerde tescile başlama tarihi 
komisyonca sonradan bildi· 

deobire kelimelerle anlat.la· 
mıyacak bir ıempati baYaaı 

yaratan değerli ıencrale Ye 
sayıu baya.nıoa •alimiı tara· 
fındao bu akşam Eiepala•-

1 ri le. cektir. 

ta bir ziyafet •erilecektir. 
Bugün bütün lımir halkı ı•· 
neralı karşılamata, g&rmet• 
can atmıt Ye ona can ve ı&· 
nüldeo hoş r~ldio d~miıtir. 

\Halkın St:si) de bu lb ytl
rekten d o&"an samimi temen• 
nilere iştirik etmekle meaat 
va bahtiyardır. Generale 

biri bildiriyor: 

A "l takya ıebriado tescil 

----""iız ..... -
• 
ingi!iz kabine-
sinin mühim 
içtimaları 

Eondra 22 (Radyo)- Gö· 
rü'cn lüzüm üzerine kabine 
dün iki defa içtimaa davet 
edilmiş ve son içtima gece 
yarısına kadar devam et· 
miştir. 

· Sonu 4 ünciide 

Dahilive Vekili 
Ankaraya Dö~üyor 

•• :->O••~~~~~~~-

ı~tanbul, 22 (Hüıuai) -
Bir iki gündenberi ıehrimiz· 
da bulunan Dahiliye Vekili 
Şükrü Kaya bugtin Ankaraya 
dönecektir. ----·-.... ,...,. 

ÇEK TOPÇULAKl TOP BAŞlNDA Galatasaray 
Galip Berlio, 22 (A.A) - Se· alması lazım geleceğini ilave 

libiyettar Alman mabafili etmektedir. Alman mahafili 
Çekoslovakya hadiseleri bak· milliyetlerin slatusuna müte· 
kında Londradao gelen yarı allik müıbet bir müzakere· 

lstanbul, 22 (Haıasi) 
Dün Galatasaray • Alıaacak 
arasında yapı,an maçta 2 ye 
kartı 3 le Galataaaray ıalip 
gclmiıtir. 

h · nin ancak südetlerle Çek resmi aberlerı hayretle kay· 
detmektedirler. Bu mahafil hükumeti arasında icra edi· 

Bi Henlaynın Almanların hu· 
kukuna riayet edileceği hak-

kında Çek hükumetinden 
teminat almadıkça Südet 

Almanların statusu hakkında 
müzakerata giriımekten im· 

tioa etmesi karşısmda lngi· 
liz mahafiliııin izhar etmek-

te olduğu hayreti eo dolayı 

infial izhar etmektediıler. 

Ayni muhafil Loudranın 
taleplerine karşt Çckoslo· 

vakya tarafından verilmiş 

olan ve dostane olduğu söy

lenen cevabın Çekoslovak
yadaki hakıki vaziyet ile 

tam bir tesad teşkil etmek· 
te olduğunu beyan etmekte 

ve lngiltere bDkümeti Çe .. 
koslovakyadaki siyasi bidi • 

selerin mes'uliyetini deruh· 
te etmeği arzu eylediği tak· 
dirde Prağ hükumetinin mil· 
liyetler meselesini bal için 
g6atermekte oldutu haliaane . . 

leceğini beyan etmektedirler. 
&:S?:üJJ;awyJPt!P"l!t~!l!'.~O:::-.mM?rDiôl-=tC!"Jl-•..-..z:ııD·I---------

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR -------- .... ---------
Halkımız ne diyor? 

Bir arkadaşımız telefonla şu sözleri aöyledi: 

"Azizim, dünkü Halkın Sesi • Hakkın ıeai,. klıeniıde in· 
tişar eden "iki tezat,, başlıklı yazınızı okudum. O ıtln ko· 
nak önünde otobüslere yapılın hlicum rezaletini de a1aea 
gördüm, belediyenin nokta memuru biıe de ayni teklifi 

yapt~; "şu saatte tren var, ona yetiıebilirıiniz" Dedi. Bizde 
birkaç arkadaı belediye otobüslerine atladık, iıtaıyoaa koı• 
tuğumuz halde memurun söylediği ıaatten çok evYel treaİD 
gitmiı olduğunu anladık, fena halde müteesair olduk. Hal· 
buki o gOn sizde a-örmütıilnüz, Konak önlinde bir çok bot 

Tepecik, Karşıyaka otobüsleri vardı, ıof&rlere baı Ymd .. 
ğumuz zaman "biz hazırız, belediye memura ma1ade etlİa, 
kaç tane isterseniz, o kadar otobüs kaldırırız,, dediler. Hal· 
kı üzmekte ve aıkmakta mana nedir ? 

Böyle beceriksiz memurlar koyup ta ıızıltıya meydan Yer· 
mek doğru mudur, buna da it yaptık manası mı veriliyor.? 
Çok hayret ve tee11üfler " 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 



~:· a JSttlDltlaaıaaa ama· . I' D .. 
~:pfY~SE~ VE ADALETİ İLE! Doktorun laslhatleri UNYANDEALER - KÖYÜMÜZDE~ 
ıl Turk J)unyasının En Yüce Hakanr E . DiNLEDir..-1...-
ı ~ - E Gene Mevsım OLUYOR ? '-- • • 1 

l .~~L!rnll~ Hastalıklarına dair · 

L lfXt&'I~ - 28 - 418E"il"•~• ani ve bekleniJmiyeu deii- Büğünlerde Takyo ve 0-
1 k" ·ı k aar 'kl'kl " hh t .. zaka aazehlerinde '"Ok en-
ı~n ışı i taze kuvvet, seçme Arap atlarına şı 1 er umumı Si a uz:e- 6 T d J rine tesirini göstermekte de· terasan bir ilan neşredilmek-

J er, Şamın taş döşeme sokaklarından vam ediyor. tedir. 

I{.• kıvılcımlar çıkartarak uzaklaştılar Anjinler, kuvvetli bron· Japonların Mançuri Mu· l C b b kk !llı'tl t" 1 l' haceret cemiyeti, Mançurı'. ı ı- ena ı a a şükürler susi mahfeUerde, resmi da· y er .ve za urree er e an 
'1an kellem ku t ld H . J d ıürüp gidiyor. Yalnız ham· ye hicret eden japonlaa ile 
~ • • r u u. a- ıre er e gece yörısından son- 1 d k ı aın aece yarısı b" 1 ş dolsun bütün bunlar ag"ır ih- ev en irme üzere 2,400 
• 

• oy e ace- ra amın sokaklarını cakır- " .. t d Y tı'laAtla .. 1_ k' ı genç, dılber ve faziletli,, 
çagır masın an çok kork· tılara bog" an bin su" varı'nı'n r ve o um va a arı 

~ · k d d'I d · · J k Japon kızı aramaktadır. Vi · 
1• • ve tıtremittim. ban. gi semte hareket ettik- ay e ı me en ıyı o ma ta-

t d 1 dır Şu- phe · · t liyetlerde i valiler, bu gelin 
, 1r z:a ıor u : erı ve nereye ve niçin gön- · sız grıp en anına 
, ._ p '- aı"d ı b h t ı ki namzedlerinin matlup olan 
J e.ey. neye çağ11tmış? d .. erild.i_kleri kulaktan kula.Ya o an u as a ı ar yan-
t. B b d ı h 6 1 v k J ı v ·ı b evsafı haiz olup olmadıkla-{- u ır 11r ır, hükumet aoy enıyor, erkesin ağzı şu ız sogu a gın ıgı ı e aş· 

.ı \arını yaymak doğru de· iki kelime ile kapatılıyordu: göstermez. Sirayetin de te- rıoı tetkike memur edilmiş-

.' lir. "hükumet esrarı,,. sirini asli ihmal etmemeli- lerdir. 

7~\famafi çok sıkıntılı bir İf. ... yiz. Bali bünyeler vardır ki Köpeklerin Kuyrukları 
;p"ah sebep olana lanetler, Mehmet .., Kasım, Kanuç «ksıran öksüren birisi} le ya- Ne İşe yarar ? 
.. umlara da ıelimetler ver- devletinin'.paytahh olan Aluri rım saat b~raber bulunsa 
ı b d h ı ı · b Kuyruğu olmıyan köpek 

i, aydi gidelim, fazla g6· şehrinin kilidi sayılan kale· er a nez eyı ve gri i ya~ 
tmek tehlikelidir. nin fethinden sonra 1>rada kalar, ve birden ayni evde felakete uğramış demektir. 

ı: ;adrıazamın içinde büyük hakim noktalarda bin kadar basta düşebilir. Zira kuyruğu güdük köpek 
8 b koşarken muvazeneıini te• 

,. sıkıntı vardı, sanki kalbi muhafız baraktıktan sonra u se eple bu mevsimde 
ı min edemez ve kendiıiuden 
~ çalanacakmış gibi çarpı" Aluriye döndü. bir taraftan ihtiyatlı giyin· 
1 B' b f beklenen işleri yapamaz ... 

· du, derhal harbiye nazırı ır a ta kadar ıenJik meği ve mümkün olduğu 
lç•iırtt., balifenbı iradesini yapılmasını emretti, askere kadar nezleli ve basta in· Bir rasadhaneye mu-
1Jcdi. i'ısanlar dağıttırıldı. sanlarla temH etmemeği bi- kabil bir kitab 
aıia kişilik bir süvari ta· Bu geoç vıe çalışkan: ku- rir.ci şart olarak tatbik et-
Fu teıkil edildi. mandan:~oı du tarafından çok mek lazımdır. Kalabalık yer· 

Tibet manastırlarından bi· 

/fasa tabur kumandanı seviliyordu. lerde bulunmamak, gece 'eri 
.y!m adında bir generalin Orduya bir ay istirahat sokakta geç vakitlere kadar 

ri bir rasadhane yapt rmağa 
karar vermiş. lnşasma baş· 
lanan rpsadhaneye alınacak 

Teleskop için Almanya ya 
müracaat edilmiş. Almanya 
gerek rasadhanenin inşasını, 
gerekse teleıkop'un tedari
kini kabul eylemiş fakat 
bunlara mukabil dünyanın 

en kıymetli kitaplarından 
biri alan "Budizm,, hakkın· 
da bir kitabı istemiş. 60 bin 
sayfalık olan bu kıtabın dün 
yada ancak iki nüshası yar
mış. Tibetliler bunu kabul 
e1lemi1ler ve kitabı vermiı· 
lerdir. 

I
> Dan dasına verilen bu ta- verildi. kalnıawak muvafıktır. Şiip · 
ıır sabaha karşı yola çı- Diğer şehir ve kalelerle hesiz yakında Şarkın ~nbbat 
·aldı. muntazam postalar tertip ve hayat veren bol güneşi-

~ iadrıazam ve h~rbiye na- edildi. ne kavuşacaiız. O zaman 
,.. • Yakın ıehirlerden hergiln, bütün bu ihtiyatlara lüzum 
·~, temımi yanlarına çağır-
.11, ve halifenin iradesini biraz uzaklardan ~iki günde da kalmaz. 

bir rapor, mektup ve ema- --ı. ,....,..__ 
·alice kendisine antattılar. netler gelip gidiyordu. Bil· 1 '~ra sadrıazam şu ıözlerı tün Kan uç devletini ortadan D 58 D la r 

fe etti: J kaldırmıya azmetmiş olan 
,_ Mehmet Kasımın ölü- Mehmet Kasım, ikinci futu-
\an bir tuluma koyup dik- hat proğramıoı hazırlıyor ve 
den sonra hiç vakit geçir- bir ay istirahatten sonra 

1 luizia hemen yola çıka- harekete geçileceği söv!~ni 
-.ınız ve nihayet yedi at!'kiz yordu. 
iade buraya göaderilmesioi 
=-oin edersiniz; 
ıBu hususta ne kadar mas
~ olursa sarfa meıuaıunuz. 
Ondan sonra başl kuman
alıiı da uhdenize alırsanız, 
~ iıler dediğim gibi acele 

( Arkası var) 

Hisarönünde 
Kiralık Kah· 

ve haneler 
!!pnlmaz:sa üçümüzün de lzmirin Hisarcamii önünde . 
rtatı tehlikededir, çünkü 58, 60 numaralı birbirine 
ıadimiz çok asabi" ve çok muttasıl kahvehaneler Hazi· 
:recanlıdır. randa kiraya verilecek ve 
~Ne olduğunu henüz öğre· hemen kontratı yapıJabilecek-
aedij'im bu büyük ıuç tir. 
iıibi efendimiz fena halde Sıhhiye ve belediye niza· 
ıirlenmiıtir. malına göre ayrıca temiz su 
Eu öç devlet adamının yü- getirilerek nezafet ve sağ· 

inde bir tazyik vardı, lığa elverişli tesisat vücuda 
n garip bir hissin tesirile getirilmiştir. 
ç baş kumandana ve Yol geçmesi ve gelip ge-

"adistanın bu kudretli fa· çenledn gürültüsü ve müş
terilere sürünmesi gibi ra· 

tine kalben acıyorlardı. bats. zlıklardan da beridir. 
'Temim veda etti, bin kişi- Hisarönünün şerefli ve 

taze kuvvet en güzel ve mevsim itibarile en serin ve 
me arap atlarına bindiler. sakin olduğu görülebilir. 
mın geniş sokaklarının Anlaşmak için koJancılar 
dımnlarından kınlcımlar da 44 numarada B. Celal 
artarak uzaklaştılar. ve Mehmet Susmuşa müra· 

Ertesi gün çarşılarda, bu· caat olunabilir. 1 · 8 

**~ *~******'~*~**~*~*~~*" 

Elhamra T;~~;0 i 
~---1-daresinee Milli Kütüpane Sineması ~ 

BUGON Gayet nefis 2 film birden M 

1 - Büvük Aşk ~ 
Fransız sözlü en büyük aşk filmi ~ 
Macaralar Kralı ,. 

( BUFF ALO BİL ) ~ 
Tüı kçe sözlü: Garry Coopre - Madelein CarroiJ ~ 

iveten: Başbakanımız Celil Bayarın Yunaoistanı ziyareti&)+ 

Fiatlar: Birinci 30 Balkon 40 Huıusi 50 
~~~f"V~~~~~~~~~~~~~~ı~~~~~~ 

Uykusuzluğa ne kadar 
dayanabilirler 

lnsad ne dereceye kadar 
uykusuzluğa dayanabilirler 
ve bu yorgunlukta ne gibi 
ruhi haller tezahür eder. 
bunu tecrube etmek için 
Amerikada wekiz talebe yüz 
saat uykusuz kelmışlardır. 
Doktorlar ve ruhiyat müte· 
haasısları da ber gün uyku
suzluiun, nabız, teneffüs 
kan tazyiki muvazene ve 
diğer vücud şartlarında ne 
gibi tesirler husule getirdi
ğini tesbit etmişlerdir. 

Satılık Mo-
torlar 

Parmağına batan iğr e 
ayağından çıktı 

Hadise 40 yıl evvel olmuş 
tur. Bit İngiliz kadını genç 
kızlığında dikiş dikerken e
line bir iğoe batmış. Dokto· 
ra ko muş. Doktor, bu iğ· 
neyi çıkaı mak dsğru ola· 
maz demiş. Gel zaman git 
zaman aradan kırk sene 
geçmiş ve bir gün ayağında 
müthiş bir sızı duyftn kadın 

tekrar doktora baş vurmuş. 
Doktor iğnenin yerini teıbit 
etmiş ve ameliyatsız çekip 

Elektrik istihsalinde ve sa çıkarmışbr. işin tuhafı iğne· 
nayide her türlü makineleri nin paslanmamış ve gene de 
tahrike yarar iki tane Dizel kullanıp. salih oluşudur. 
sistemi motorlara sahibiz. Bun .. •••••• .. •••••• ... ••""" 

ı ' •• lan satın almak isteyenler 
Gazi bulv~rında 18 numaralı ı O OK J Q R i 
mazaya muracaatları. 1-6 i 

ı Salih Sonad i 
Devren satılık ı Cild, Saç ve zührevi hasta- : 

b kk ı• ı tıklar mütehassısı ı 
8 8 1 ye : ikinci Beyler sokak No. 81 ı 

Ailemin esbabı sıhhiyesi ı Her gün öğleden sonra ı 
do)ayisile diğer bir mem)e- •••• ..................... .. 

kete gitmek mecburiyetinde Fransızcayı 
kaldığımdan Başturak Kes-
t elli caddesinde en işlek mev· · Konuşmak 
kii olan Salih efendi hanı 
tam karşısında 36 numaralı isti) enler 
bakkaliye dükkamnda bulu
nan gerek bakkaliyeye ve 
gerekse tütün bayiliğine ga· 
yet elverişli ve gösterişli 
olan mostra ile üzeri moza-
yıklı tezgah ve bakkaliyeye 
ait variller, depolar ve saire 
levaztmı toptan devr suretile 
acele satılacağını bildiriı im 
talip olanlar dükkana müra· 
caat etsinler. 

6 Kuruş mukabilinde mat· 

baamız tarafından çıkarılan 
Parlons Français adlı kitabı 

(Mektepli), (Yavuz), (Dev
rim), Gaziler caddesinde 
(Bay Supbi Çulcu), Tilkilikte 

(Emel), ve sair kitapcı dük

kanlarından ahp hediye ko

ponunu matbaamıza iÖnde-
riaiz .. 

- 33- YAZAN: Gönül Emre 

Yahu buraların ne çok 
vokuşu var ••• 

• • en ısı 

- Çok;güzel dayı .. devam.. ı 

dedim. 1 
- Ben sıramı savdım, şim· 

di sıra sende .. 
Diye cevap verdi. 
Düşündüm, taşındım dayı· 

nın hoşuna gidecek bir şarkı 
bulamadım. N ıha yet dedim ki: 

- Ku!ura kalma dayı .. 
bir türlü şöyle dinliyecek bir 
şarkı hatırıma gelmiyor. An· 
laşı'aa bu işi beceremiye
ceğim. 

- OJurmu ya? 
Dedi. 
- Bu seferlik oluversin .. 
Dedim ve sözü değiştir· 

dim. 1 
Uzunca bir yokuıa gel· f 

- işte dünyada böyledir 
evJid ... Ber.ıber kalkar, be· 
raber oturursun.. fakat bir 
gün gelir ki '4 Allaha ısmar• 
Jadıkl..,, Demeden arabayı 
çekip gidersin ... 

ihtiyar köylünün bu pratik 
görüşünü düşündüm, doiru 
ıöyhyordu, ihtiyarı tasdik 
ettim : 

- Evet ... Ôyle ... 
Aradan bir çeyrek kadar 

zaman geçti • 

- Haydi babalak, dedim, 
geç kalmıyahm ... 
lhtiyarm ıösterdiği kırmızı 
yola gelince beo. de içimde 
.,yrılık acısına benziyeo bir 
şey duydum. iki saattcnberi 
bu ihtiyarla tatlı tatlı arka
daşlık etmiştin. Ve işte tim
di ayrılacaktık. Beni, yolun 
ta sonuna kadar uğurladı ıre: ! ' - Haydi evlad.. yolun 
babtao açık ofa.. kısmetse 
iene kavuşuruz ... 

miştik. Attan indim, yavaş 

yavaş çakmağa başladık. Sı- ı 
cak insanı bunaltıyordu. Rüz
iir, sanki kurumuştu. Buram 
buram terJiyorduk. 

Uzun bir sıkirı tıdan ıora 
tepeye çıkhk. 

ihtiyara dedim ki : 
- Y abu buraların ne çok 

enişi yokuşu var ... 

- Buralar öyledir beyim .. 
dedi. Fakat bilirmis;n bu 
eoiş çıkıılar insanı yoruyor 
emme yolculuğa bir çeşni 

· vermiyor değil.. yani ha bu 
yokuşu çıktım, ha bunu in
dim, diye insan yolun pek 
farkına varmıyor .• 

- Şu eğacın a)bna otu
ralım mı? 

- Hayır evlid .• terlemiı· 
sin hastalanırsın .. 

Dedi ve eğıldi : 
- Ben ahşkınım emme, 

senin için diyon. 
Güldüm: 
- Ben de pek hanım tey· 

ze çocuğu değilim babalık .. 
yani hastalık koJay kolay 
yaklaşamaz bana ... 

- Hele evjid kabadayılı· 
ğm lüzumu yok. 

N emclazım köylere gittim, 
haııta oldu, dersin sonra ... 
Gel bu dalda yer de otura
hm ... 

Gösterdiği yere oturduk. 
lbtiyar, bir arkadaşını kay· 

bedecek candan bir adam 
kalbi ile : 

- Şu kırmızı yolu görü· 
yor musun ev'id .. işte ora} a 
2elince yolumuz ayr1lacak. 

Dedi. 
- Ne yapalım babalık 

dedim.. demek kısmet oraya 
kadarmış .. 

Bir müddet sustu. Sonra 
hayatı çok iyi anlamış bir 
insan tavrı ile başını bia kaç 
kere salladı ve şunJarı söy
ledi: 

Dedi ... 
- Eyvallah babalık dedim, 

her nekadar oilunu bilbimor• 
sam da benden selim ilet •.• 

lhtiyarin çok sevdij'i toru· 
nuna ufak bir hediyecik ver· 
mek lazımdı. 

- Dur biraz baba •• 
Dedim ve attan inerek 

heybemi karııtırmağa baı· 
!adım. Bulduğum ıküçük ıe· 
ker kutasunu köylüye uza· 
tarak: 

(Arka11 var) 

Fransız 
Kanunları 

Meraklı bir adam 1935 
yıhnın sonunu esas olarak 
Fıansada mevcud kanun ki
taplarını tedkik etmiı.ve 
görmüş ki bu kitaplarao ıay· 
faları birbirine eklendiji 
takdırde (40.000) kilomet
relik bir şerid meydana ıre· 
lebilecektir. Eğer bir inıan 
günde bu şeridin yüz met
resini okuyabilirse, bütün bu 
kanunları bitirmek için tak· 
riben bin senelik bir zama• 
na ihtiyacı olacaktır. 

Yeni Cild Evi 
iki Çeşmelik caddesi Istiklil 
okulu karşısında her çeıid 
cild işleri. harita bezleme 
bezli zarf, para zarfları, noter 
dosyaları yapılır. 

Resmi ve hususi müe11e· 
seler ile bankalara aid zarif 
cild işlerini temiz ve ıeri 
olarak deruhte ederiz. 

· *~~~~******~**~:*~*****~*· 
~ T A Y Y A R E sineması TE\~~rN 1 
= BUGÜN dünyanın tekdirini kazanae 2 film birden ~ 
= 1 - Sa -adet Gecesi ~ 
t( Charle.s Boyer, Jao Arthu~ tarafından temsil edilmiştir )t i 2-YOŞIVARA a 
~ Sevenlerin ve sevilenlerin romauı I+ 
ıt( Ayrıca: Paramunt jurnal >t 
f( Seanslar: Yoşivara 3,10 ve 7 de Saadet gecesi 5-9. da = 
t( FıATLAR: 30 - 40 - 50 )t 
·~~~~~~~~~~~ı~~~~~~-~-~-~~· 
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~ ksitle 

•6zü .. ı Yasak Dua ve Ad mira l radyoları 

Söz Namustur 
l<abbe dünya ne alımlı 
tGn varsenin ? Hem cefan 
k, hem de sefan .• hele şu 
lnfar da baıan ne aç i'ÖZ· 
oluyorlar. Hep ben yuta- 1 

diyorlar. Ortaya bir dava 
.rotlar : Hangi ülkede çok 
•ltt vars.,, o milletin çok 
lı ve mülkü varsa orası 
lındur diyorlar, sonrada 
k kar~ISloda akla ve ha· 
le ielmiyen iutirikalar çe· 

İyorlar, sözlerinde dönü· 
tlır, mantık ve hakkı ayak 
ıltında çiitJiyorlar, orta· . 
bir takım boş dedı·kodu· 

' çıkarıyorlar. 

Güneş kadar meydanda 
'ıı ap aşikare haklara zor
lıkla almak sevdasına dü
YorJar. Bir sabır, iki sabır. 

5iincü de bu böyle olur 
'Y'rek zorla insanlara baş· 
il çıkaracaklar, sonra iş 
tea geçecek amma Jif an· 
)lQ kim? 

itte Hatay meselesi böyle 
lp 1açı gibi karıştı. Fran· 
•r gene oyunbaalığa, hi· 

h 11ptıJar. Bu,I dünyaya 
k ve hüriyd öğret iklcrini 
tllaı gelince kabararak söy-

g '"'· koca milletin başları 
• t göre hakkı çiğnemek 
11 üç beı poltikacınıo ve 

) t1afaatperestik aleti olu-
OrJır. 

Geçen haftada yazmıştık. 

gene yazıyoruz ve ba~myo· 

ruz : "Hatay me elesi biz 
TürkJer için şeref ve beysi· 
yet davası olmuştur. Onu 
ne sttretJe olursa olsun hal · 

letmeğ'e bir defıı karar ver· 
miş bulunuyoruz, Türk ölür, 
sözünden ve kararından dön· 

mez. Dostlarımız bile hatay· 
da yapılan r :zaletlere daya· 
namadılarda istifa ediyorlar. 

Hakikaten biz mert ulus · 
far seçmişiz. T am kabadayıca 
ber eket ediyorlar. Fransız 

milleti böyle kotü ük yap· 

makla acaba ne kaıcnaca
iını sanıyor ? l Onlara açık· 
ca söyliyeJim ki, biz Efece, 
merdce iş görüyoruz. 

Geçmiş zamanlarda da ge· 
ne böyle idik. Hiç bir sözü· 
müz ve vadımız yokken 

Fransız milletini haksızca 
ezeo şarliğine "dur ba alım 
dayı" dedık, karşınızda bizde 

varız. Siz aşırı iİdiyorsunuz , 

gözgöre bu kadar haksızlık 

insanlığa yakış ıaz. Halbuki 
timdı onlar hak meydanda 

iken ve beş on milletin adam
ları önünde karar verilmiş· 
ken ve bu kararı kendileri · 

de imzalamış ve defatla bize 
söz vermişlerk en gene kaş · 

kar ika oyoamr:k istiyorlar, 
bu hareket kahpeliktir. Çün · 
kü söz namustur. 

--~-------

Sebebi 
tı Bulut gil>i aarhoş, iki yana yalpa vura, ak eve girdi. Ka 
•ı ııate bakh: 

'- Dört, dedi, aşk olsuo, bu saatte mi geliyorsun? 
~Ne yapayım be karı bütün meyhanelu, barlar kapand ı ! 

j 

\ . 
..!.&:a.-J:-~ .. -

~ en ç Ji k bayramı müaasebetile temsilJedilea 
bir sahne ... 

cu~luk rekoru · 
VE 

milli oyunlardan 

O kıyıda denize girmek 
yasaktı. Yazan boğucu sıca · 
ğıoa dayanamıyarak serinle· 
mek için denize giren ada
mın birini yakaladılar, mab · 
kemayc verdiler. 

Hakim suçluya so ı du : 
- O Kiyılarda d nize 

girmenin yasak olduğunu 

bilmiyor musu .ı , niçin orada 
dcnıze girdin ? 

Suçlu reise şu cevabı 
verd1 : 

- Rica ederim, şahide 
sorunuz, beni aı denize gır· 

diğimi gö rmüş mü? 
- Şahid ayağa ka lkarak 

cevab verdi : 
- D ·oizden ç ktığını gör· 

c!üın .. 
Suçlu kiba rdı : 
- Orc~da d enizden çık· 

mak değ J, girmek yasak .. 

r 
1 
1 

Be,aatimi isterim! 

Taııımıvor 
Yazıhaneye girdi, bade· 

iki Tüccar 
.-mcwww w• < 

,.._ « -

Bir adam iki elini açmış 
canügöoülden dua ediyordu. 

Biri dedi ki : 
- Hiç merak etme arka· 

d~ş. öyle bir dua ettin ki, 
isteğin her ne ise Allah ve
rır ... 

- inşallah . Çoluğunu 
çocuğumu beslemek için iş 

i1tiyor, çok iş istiyorum. 
- Sen ne iş görürsün? 

Mezar kazıc ı ğım! .. 

Y cdi> i ç eyrek sreçe dük· 
kanın öııüne geldıler. Ke· 
p ! n kle r kapanmıştı. 

- Şu ta 1iime ne dersİl? 
Kocası sırıttı : 
- Ya benimkine ne der· 

sin? .. 

meye: 
- Ahmed gelip beni sor-

du mu? dedi. 
Hademe biraz düşündü : 
Bilmem efendim, ben bay 

Abmedi görşem tanırım a
ma, adile tanımam! .. 

Konuşuyor 

\ 

-

Bu işi bir tür1ü anlıyamadım, ucuzluk olacak, pabalıh'cla 
mücadeleye girişildi, mütahassıslar getirtildi, yakında halkı· 
mız ve fakirJerimiz ucuz ete v~ sair yiyeceklere k vuşacak
lar d ye gazeteler hergün bahsedip duruyor, ben de işçile 
rime hP.rgüıı birer behane ile bayatın ucuzladığindan ve 
gündeliklerin de bir yoluna konu1ması zamanının yaklaştt
ğınd:ın süz açıyorum. Halbuki her şey yeri'1de sayıyor. 

- Birader, gene şükür etmelisin. 
- Neden? 
- Çünkü her şey yerind: sayıyor diyorsun bu da büyük 

bir nimet ve Jütuftur. Ya fiatler hiç durmayıp mütemadıyen 
yükscl~cek olsalar ne yapardık? 

1 

M. Alim Şeoocak Kemaraltı cad: Emirler çcrşısı karşmnda 
Numara 61 ·ı e lefon No. 4079 

• e ız, z 

ilac 
' l\. orsa, Gözluk 

Bar·onıetre, l)erece 
Lastik eşya 
l'u valet şeş itleri 
Sıhhi lev' zıın 

Daima bulunur. Her yerden 
ucuzdur. 

S. Ferid 

ıla 
Eczanesi 

Hükumet Sarası 

~~~~:~~~~~-1 lzmir Yün en ucab il 
Türk A. Şirketinin ~ 1 Halkapınar Kumaş Fabrikasının ~· 

1 Sa~İ-;;.;;ıaz~erif; ÇV ~ığı k~;:dur 1 
~ - ~ 
~ Satış yerleri 1 ,1 Birinci kordonda 186 num rada ŞARK HALI T. A. Ş. 
t] Mimar Kemaleddin caddesinde Fahri Kandemir Oilu (+ 
l•l~~~~: , , ~~ ~ 

Yaz geldi çok su içmek 
zarardır. Susuzluğu gider· 
mek için ( Kalküte ) den 
su. eti mahsusa da ge irtti -

ğimiz (Demirhindi) d n az 
bir miktu almak knfidir. 

Yemekleri fazla kaçı rırsa
nız korkmayınız derhal üze ' 
rine ( Hasan Meyve Özü ) 
oden bir kadeh içiniz. Her 
yemekten sonra kullanmak
tan çekinmeyinız. Çünkü 
hem ucuz hem de fayda
lıdır. 
Kışlık ve yünlü eşyayı 

kaldırıp saklarken herh11lde 

taze ve hilesiz (Naftalin) ile muhafaza ediniz. Bu hususta 
tam emniyette bulunmanız için bu ihtiya cınızı mutlaka depo
muzdan temin ediniz. G eceleri sizi rahatsız edebilecek ha· 
şarat için en keskin ve öldürücü ilaçlan depomuzda bula· 
caksınız. Bunaltıcı sıcaklarda eluir tesirini yapan ( Limon 
çiçekleri, Filiz, 9 eylül çiçeği) ve daha muhtelif kokulu ko· 
lonyaları, bayaolar için her cins tuvalet eşyasını en ucuz fi-
atlerle depomuzdan tedarik ediniz. Telefon 3882 

~~~~~8·Bı~~SSESS2SS..,._ ~ ~ 

m Elbise ve Ma to 1 i_w ............ si:':S.:i'M".:.'h..... - Jj Meraklılarına OJde :ı 
İr fen harikası 1 Dr. Demir Ali 1 gjZabitan, Baylar ve Bayanlar !I 

KAMÇIOüLU [+]En müşkülpesent müşterileri memnun • " 1 CiJt ve Tenas.ül hasta.tık. ları ve 1 (~leden bu firmayı unutmayın. ız }\ · ,!. .ı 1:..n tık, en zarif ve ıon mo· J k k d lt lb h ~ 
"'Ya uygun Panama ve kadın I e e trı te avısı [+l Tüccar terzi 1 (Tür~paz~rı ra ım . . . [+J 
llpkalaranı (150) kuruşa sat- (1 b:mir - Birinci beyler Sok:lı:., No. : 55 Telefon : 3479 f+l Karakaş) bukere yem magaz~d.a zen gın çeşıdle.r. Terzı· ı•] 
~ ı e:-;;e-;:-:: EE:.E ae:sı- sz • ,...~ hanemizde bay ve bayanlar ıçın son moda zarıf. ve şık t] 
,., '~la ucuzluk rekorun~ kıran D F H R ı f Ş J K '-' k Z b t 
~Q•ve .. 1 ıapk• fabrıkatöro t;l~>t r. A >tEm~ r•. ma.nto, ~ob, tayyor, ete~, büıuz. :e tova ., a ı an ve • 
~ .. " ;; sivıl elbıse ve kaputları ımal edılır. f ,'Y Abbas Azer piyasaya çı- ~ lzmir Memleket Haıtaneıi Rontken Mütebaı1111ı m t..•, M l . t k ·tı d" t 
~•rdığı Krem Temizler sabu- a RONTKEN VE ~ r+] uame em peşın ve a sı e ar. t 
ti ~ • r+)Bu sözlerin doğruluğunu anlamak için bir tecrübe kafidir. ~ 
e de bir fen harikası yarat- ~ EJ kt• •k t d •ı • J $' fil N 2 :f. 

ltııştar. Tebrik ederiz. a e ırı e avı erı yapı ır ~ fı~DİKKA T : Yeni Mağaza Odunpazarı o. 1' [+J 
Adres: s;:;~70:: ~!!ı No. g ikinci Beyler Sokak No. 29 TELEFON: 2542 ~1r!1""'>'X•M'•".2Qil$fi~E~::~~~:. :22~ 

L-~~~~..:....::.:.:..:.=.::......::..::.=.=-~~~~~~~~~~~~~...:.....,.u 
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~~~~----------------------~--~----------------------....::..:::.:.::._ 
~:iJ;-tDlil'H uÇekler, vatanheran tehlikede 
.l~Tu ._ :lllli=2rnı • 
... .::t.: __ •...:.LUL:ll.UI ımiş gibi hazır bulunmalısınız'' 
"l'f" k •• J b Perağ (Radyo) - Çekos- den halletmek mecburiyetin-
)'•~~ O guze İr lovakyada pazar 2üuü (250) dedirler. 

r.t. jgece geçirdı·k ç k 1 k d M •• s f b ı·k komunda yapılacak idari in- Biz bu tehlikeli anlarda e os ova va a evzıı e er er 1 tihabatta kanlı hadiseler vu- doatlarımızın yardımlarını 
·- Asri sinemada dnn ak· A H .. k A 1 • • o·· .. Ald kuundan korkulmaktadır . uaıuyoraakta berşeyden ev-

i ~ıamki tem:ilde yapılan nu- vrupa u umet erını uşunce 1 Esasf'D şimdiye kadar sudet vel millet kendi kuvvet ve 
ı~ İ U maralar cadden çok güzel Londra 22 (Radyo) - Çekosloıakyada mevzii seferberliğin ilanı Avrupa siyasi mehafi- Almanlarmın yaptıkları pro- kudretine iÜvenmelidir. t.'•e emsalsızdı. Tek başına lini düşündürmüştür. pağanda yerlerinde ufak te- d 
rn kemanla şarkı söyliyen ba- Çekler bu asker toplamasınlD sırf dahili asayişi muhafaza ve intihap dolayisile inzibati fel&: ç .. rpışmalar olmuştur. Lon ra heyecan Ve." te-

l{ yanlar ve hususile Senihanın bir tedbir olduğunu bildirmektedirler. Çekoslovakya Başvekili bay Jaş İçindedir 
f~ ıakrak sesi, Sabriye Tokse· Hı d dl d F ı • Milan Hoca bu münasebetle Londra (Radyo) - Çekos· 
ı:•in müstesna davudi sedası, • u u ar a aa ıyel · irat ettiği bir bUtukta şu lovakyadan alınan aon ha· 
~ baletJer, bay Mişelio sanatlı mühim ve umumi efkara herler lngiliz umumi efki· 
luyunları, zeybek kıyafetine heyecan veren sözleri söyle- rını heyecana dütürmekte 
~ · T Budapdşte 22 (Radyo) - Romanya Çek hududuna asker göndermiştir. Ruslaranda hu· 

rıren ayse ve arkadaşı çok mi~tir: ve devlet ricalini de büyük 1 lk ı d dudlarına iki kolordu gönderdikleri söyleniyor. i • ış topa ılar. Çek milleti bugün herşe- bir telaşa sokmaktadır. Al-
~\,_ Biz asd kahveci Veli ro- Polon va Hududundaki Askeri Harekat Leh- ye karşı hazırlanmış bulun· maoların çek hudutlarına as· 
~~ lünde çıkan B. Ahmed Gül· malıdır. Çek milleti dMima ker yığmaları haberi, yapılan 
\f\ıı dürden söz açmak isteriz. Jerİ Telaşa DüşÜrınÜştÜr bir uyanıklık ile vatanı her tekziplere rağaıen logiliz 

ı Hakikaten kudretti jestler Varşova 22 (A.A.) - Yarı resmı bir menbadan öğrenildiğine göre Polonya hükumeti an için tl'hlike bulunuyor umumi efkarını teskin etmit 
' yapan ve cinash kelimelerle P k f d muş gibi davranmalıdır. Bu d g" ildir. 

~
~laepimizi katdtan Ahmed erağda i se irini Çek hüküınetin en Polonya hududu boyunda yapılmış olan askeri ha· 
L rekata müteallik ızabat istemegv e memur etmiştir. söı.lerimi bütün millet "bazı- Perai hükiı.metinini bu hu-
-. Güldür cidden büyük bir 
.. Çeklerin beklenilmeyen bu hareketi Cieszya mıotakasındaki ahaliyi telaşa düşürmüştür. 1 rol" mana9ını ifade eden bir susta Berlinden yaptığı isti-
aa:ı'atkar ve meşhur komik 

J Mahalli memurlar tarafmdan ihtiyat tedbirrleri alınmış olduğu söylenmekte ise de bunu te · ihtar gibi telekki etmelidir. zaha memnuniyet verici bir 
1 Naıidin ikinci nüshasıdır. yid eden hiç bir haber alınmamıştır. Bu fırsat ile Çekler Sudet cevap verilmemesi heyecanı 
~ Deli rolündeki Ekrem ve Almanlar meselesini kökün· arhrmaktadır • 
. ;kahya Kara Veli rolünü ya- iki Bohemvalı Alman Yaralandı -------- ··-------
,. pan gencin tam bir efe ru· f 1to k 
,,..~bunu yaşatan vakur ve açık Prağ, 22 (A.Aa) - Resmi tebliğ: Kırşehir ve y ozg ad ela etze-
L,f d k h • V Seb Goldberg yolunda !abahleyin gayet erken bir saatte şüpheli şerait dahilinde ve j 

· ~ı a esi, a vecı elinin kızı d l 0 d ı• t • 
~yerinde oynıyao bayan çok gayet hızh bir sur'atte motosıkletle giden iki şahıs polis memtJru tarafmdan tekraren söy-
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e erı yar ım IS eSILı'ra 
ti muvaffak oldular. Hepsini lenen dur emrine itaatten imtina etmişler bılakis motosikletin hızını daha ziyade arttırmış· Kr. 
~ayrı, ayrı takdir ve tebrik lar ve metosildeti kendisini kenara atmak mecburiyetinde kalan polis memurunun üzerine 1 Işıklar köyü <>kulu öğrencileri. 2 55 
~~ederiz. 

00 

sürmüşlerdir. Motosıkleti dürdurmak istiyen polis la5tik.ler istikametine bir el silah atmış Sarıkamış okuln ,, 3 
l'1 Eakat yol bu mevkide yokuş olduğundan kurşun motosiklette bulunan iki kişiyide ölümle- · Kayadipli Riza ve şeriki Hasan Tütüncü 14 20 
J1 K ki rine sebebiyet verecek bir tarzda yaralamışhr. Bu iki şahıstan biri civardaki kışlada di- ile tütün işçileri tarafından. 
1 8Sı arı ğeridt> Seb hastahaot!sinde ölmüştür. Bizzat kendilerin n sebebiyet vermi~ olduğu bu badi- Hakimiyeti MiUiye okulu öiretmenl.:ri. 2 , p J d senin kurbanlarının hüviyeti tesbit edilmiştir. Bunlar ikiside şimal g·arbi Bohemya mınta- Bugün toplaaan 21 75 
:1 8 t 8 1 kasında doğmuş Bohem ve çiftçi Nofman isimlerinde iki Südet Alnıaoıdır. Dünkü yek6n 20220 20 
) Kantarcılarda tüccar bay U ç• k 1 1 • • tt ki b l Umu i ekw 20241 95 
~ Sırrının yanında çalışan ha- Ç8D ID 8 e erlDID 8 l arı eyanname er m y gn oo--------
l mal arap Hıılil evvelki gün Londra (Radyo) - Hankao'dan kalkarak 2,000 kilometro biç durmadan uçan bir çok r lzm. den 1 m. r Güzelvalı 
J f<'zla yük taşıdığından ka· Çin bombardıman tayyareleri Yugoboma ve Naiaşaki gibi büyük Japen şehirleri üzerinde 
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lr t Z l 
,,•ıkları patladığından derhal dolaşırken Jakon milletine bitabtn Japonca yazılmış beyannameler atmışlardır. Bu beyan· filerden ders Lag" ımları 
f hHtahaneye kaldırılmıştır. . namelcrde "Biz, silahsız ve şehirlerde yaşayan çoluk ve çocuğa kıymak isteseydik bugün 

---·~ 
Izmir deniz 

sporları 
' A1sancak deniz sporları 
1. kulübünde pazar günü saba· 
:ahı toplanan deniz sporcula
e rımı.z faaliyetlerine geçmiş-

lerdir. Başta çalışkan kulüp 
C heyeti olduğu halde kulübün 
11 futasını büyük bir ihtimamla 
P ve merasimle denize indir
' miıler ve talimlerine başla· 
• mıılardır. -
ı Bu hususta deniz sporcu-
' larımııa çok büyük yardım
t larda bulunan lzmir deniz 
komutanını teşekkür etmeği 
lzmir sporu namına bir ödev 

a saydık. 
........ amm•••• ... • 

Benzin 
Ucuzladı 

lktisad vekaleti benzinin 
perakende azami satış fiah 
beı ıehir için aşağıda gös· 
terilpiği gibi tenıil edilmiş· 

tir : 
Dökme çift büyük 
litre teneke 

J Anlnra 18 660 
lıtanbul 15,5 580 
lzmir 15,5 580 
Samsun 580 
Mersin - belediye istihlak 

resmi hariç · 575 
Diğer yerlerde azami sa· 

taş fiatlara lstllnbul ve 
lzmirde çift büyük teneke
nin depo fiatı olan 521 75 
kuruşa nakliye ve mahalli 
resimlerle listesi vekalete 
mevdu yerlerde satıcı ko· 
misyonu ve bayi karı ilave 
edilerek tayin ve tesbit olu· 
nur. 

ta.şıdığımı:ı en korkunç ve cehennemi bombaları üzerinize atarak sizleri, ve ev, ve barkla- alsınlar Güzelyahda belediyeniu 
rıoızı:harap ve perişln edebilirdık. Halbuki bizler Çin va Japon milletinin bir gün anla- Nuribey ve Şeref sokakla-

Beşiktaşa sıfıra beşle mag" - rında yaptırmakta oldug" u 
şarak sizleri ölüme sürükleyen emperyalist şeflerinizin düşmanıyız . ,. 

1 
. lüp olan Alsancak takımı- lağım inşaatı ikmal edilmiı· 

Bir ngiliz gazetesi lnnilterenin Türkiyeve mıza sahada baz• terbiyesiz· ı tir. Bu yapılan lağımların 
~ lerin yuha deye bağ1rmaları mütebaki kısmı Hazirandan 

neden para v~rdiiini izah ediyor hayret ve esefle karşılana- sonra yapılacak ve Şeref 
cak çirkin ve iğrenç hadise· sokagw ıoda açılacaktır. Gil· 

Londra (Radyo) - Bazı ecnebi gazete ve siyasi mehafılin Türkiyenin son zamanlarda 
lerdendir. Bu işlerde sprcu zelyalının en büyük sokag-ı 

bazı mühim haztrlıklarda bulunduğuna dair çıkardıkları mübalegala haberlere c~vap veren f' l · · d · k t 
mısa u erını aıma neza e olan cami sokagw ıntda yakın· 

muhafazakarlar partisine mensup ağır başlı bir logiliz gazetesi u Türkiyenin her şeyden ·ı k ı ı · d 
ı e arşı ayan zmır en ve da lagy ım te~kilitına başla-

evvel hudutlarını emniyet altında bulundurmak için şimdi değil, fakat her zaman çalıştığını lzmirlilerden bu terbiye düş- nacaktır Y 

ve vatanlarının müdafaası için her fedakarhğı göze aldığıDı,, söyledikten sonra Türk dost·" küni.i adamların biraz ders 
Iuğun1.Jn sıhhatına her hükumetin inanabileceğini tarihi misaller zikrederek ispat etmekte- almaları gerektir. 
dir. Bu gazete lngiltcrenin Türkiyeye verecegı puanın bazı düşmanları tarafından işaa 
edildiği veçhile askeri hareketler için değil medeni kalkınma için verileceğini de ilave 
etmektedir. 

Fransız Haricive Nazırı Ankarava mı eidiyor ı 
Paris (Radyo) - Bugün çıkan Paris gazeteleri, Fransız Hariciye Nazırı Bay Corj Pu. 

1 

ne'nin alel acele Ankaraya hareket etmesi lüzumunu ileri sürmekte ve böyle bir seyaba· 
tın bugün için çok hayırlı neticeler verebilec :ğini yazmaktadırlar. 

SON DAKiKA: 
Rumen Tahşidatı Tekzib Ediliyor 

Bükreş 22 (A.A) - Rador ajansı, dün akşam yabancı bir ajans tarafından verilen ve 
Romanyanıo ç_,koslovakya hududunda asker tahşid etmekte olduğunu bildiren haberi en 
kati surette yalanlamaktadır. 

Bu haber tamamile asılsızdır. 
Romanya hükumeti ve Romen efkarı umumiyesi hadiseleri en büyük bir sükün ile takip 

etmektedir. Böyle bir h:ıber sakia olarak kalması icabeden ha~ayı ifsaddan başka bir 
şeye yaramaz bir mahiyettedir. 

Meşhud Suçla 
Kanunu da 
Değişiklik er 

Ceca mahkem e.: Jeri usul 
kanununun bazı maddeleri-
nin değiştirilmesi bakkuıda 
baZ1rlanan layiha ile meşhud 
sü.;ların muhakeme usul ka· 
ounuoun bazı maddeJeriııin 

değiştirme · i hakkındaki iayi 
hayı hükümet meclise ver · 
miştir. Layıhalar AdHye en
cümenine havale edilmişı ir. 

k Seferbeır lijf .. Nasıl Tefsir 
Edilivor? ••• 

Prağ 22 (A.A) - Çekos• 
Jovak ajansı bildirıyor : 

Milii müdafaa kanunu mu· 
cibince mılli müdafaa nazırı 
hükumetin muv .. fakatıyle bir 
sımf ıbtiyatı f vkalade ta· 
lımle r için sılah altına çağ· 

rılauştar. Bu tedbiıİ .J st:bebi 
diğer devletlerde olduğu gi
bi yeni silahları liulıanmıya 

ahştırmaktadır Ayni zaman· 

da gayri kafi bulanan bu 
günkü m .. ycud efradı takvi· 

ye etmtl.< bu günkü karışık 

zamanda nizam ve devletin 

emniyetini muhafaza eyle
ı ek ve Çı:: koslovakya"ın 

baı1 noktalarında vukua ge
lenlere müşabih her ttürlü 

yeni vak'alann önüne geç· 
mek lüzumu nazarı dikkate 

Refail 
Yaralandı 
Mezarlık başında Katip 

Çelebi sokağı 36 numaralı 

evde oturan 17 Yaşında 
Refail Alaluf dün Kaı şıyaka 
banyolarında denize atlarken 
ayağı kayarak dı ... arın üze
rine düşmüş ve ağır surette 
yaralanmıştır. 

alınmıştır. 

Yukarıdaki resmi tebliğ 
hakkında Çekoslovak Ajan
sı selahiy" thr muhafillerden 
aşağıdaki mütemmim ma!ii
mab elde etmişti\" : 

Bu tebliğden de anlaşıla· 
cağı veçbı!e mevzuu bahis 
cağı veçhile mevzuu bahis 
olarak 1akred1Jen seb~bler 

üzerine milli müdafaa nazın 
tarafından alınmış bir tedbir· 
dir. Seferberlik mevzuubahis 
dcğıldir. Zsra bunun için 
milli müdafaa nazınn basit 
bir ~aran kafi değildir. Se· 
ferbeı Hk için fübakika se· 
labiyettar t~şrii makamların 
bir kararı lazımdır. Milı i mü 
dafaa nazırı yukarıda zikre 
dılen tt:dbıri uıilli müdafaa 
kanununun 22 nci maddesi 
ahkamına tevfikan almış bu· 
luomaktadır. 

. -'"'"- ': . .,, . . -· .. 

General Mariç 
Aramızda 
~ Baştarafı 1 incide -

Milli Müdaffa vekilimiz ge· 
neı al Kazım, erl.f anı harbiye 
umumiye ikinci reisi Asım 
Gündüz, general Remzi ve 
erkanı refakat etmektedir. 

Dost ve muhterem misa• 
firimiz Yugoslav Harbiye~Na
ıın Or General Mariç ve 
ve Milli Müdafaa Vekili Ka
zım Özalp ve maiyetleri Ege 
palasa, general Asım Gündüz 
general Ramiz ve maiyetleri · 
Ankarapalasa misafir olmuı· 
lardar. 

Saat 10,30 da kıymetli mı· 
safirimiz vali, müstahkem 
mevki komutanı ve beledi· 
yeyi ve müteakiben Borno· 
vaya giderek tümen komu
tanlığaoı ziyaret etmiştir. 

Avdette Z raat okulunu 
ve böcek enstitüsünü geze· 
cektir. Saat 12,30 da Yu· 
goslav vapurunda verilecek 
ziyafette hazır bulunacak ve 
saat 15 de Milli Kütüphane 
K"'difckalesi Namazgah ve 
müze gezilecek saat 17 de 
Kültü parkta istirahat buyu· 
racaluardır. 

lıeneral Mariç yarın şehir 
haricinde bazı yerleri geze
cektir. 


