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Fransadan başka her devletle iyidir 
Büyük Türk Milleti Hakkını İcabederse Kuvveti İle Tanıtacaktır 

Ha taydaki Türk Kardeşlerimize Yardım Edecek Çelik Ordu Uzakta De~ildir 
Fransızlarla münasebetlerimizin ölçüsünü Büyük Şefimiz vaktile işaret buyurmuşlardır 

•a..- ---------
BUGÜN DE BiRAZ UZUN 

Garonun Münasebetsizlikleri 
Garonun devirdiği çamlar, kard ı ğı testiler bini aştı. Esa

•en Fransa Suriytye gönderdiği bu elleme kömürleri ile ge· 
rek Suriye halkını ve ıerek Suriye ile daimi temasta bu· 
lunan komıu şehirler ebalisini bir birine katmaktan, güya 

'1)ralarda asayişsizliği temine memur etmişler gibi mütema· 
~iyen fesat çıkartmaktan başka bir şey yapmazlar. 
Komıer Garonun bir halk evini basar k oradaki evrakı 

nüaadere etmesi, sözde o diyarla medeniyet nurunu gö 
ilraıek iddiası ile ortaya ablan, Fransaya hiçte şeref ver
niyen bir hadisedir. 

Fran1a, Fransızlar ve SuriyeninFransa komiseri eyi bilme· 

iler ve hiç unutmamalılar ki: Halk evleri ı·üı kivede 
fürk inkilabının, 1\irk rejinıinin ağıza th~ınıa 
'aygı ile alınnıası elzem olan bir I< ubaJ senı
:>olüdür, ve buna yan bakanları, kötü söyli
ren]cri Türkler hiç bir zaman affc tnıezler. 

Halkevleri, fesat çıkaran, bomba imal eden 
rmeni ve serseri yatakları değildir. Fransa ga

b eleri " Sulbü kurtaralım, Avrupa medeniyetini mahv ve 
~ap edecek yeni bir Avrupa harbının önüne geçmek 

çl\ elden gelen her fedakarlığı yapalım,, diye bağırırlarken 
Su~ede inunları birbirleri ile boğazlaştırmağa sevk ve teşvik 
~de" Fr.11~-1': delegclerinede biraz nasihat etseler, sulhu 

hakiki ıuretl sevdilderini ve insan kanının dökülmesinden 
hakikaten n~t ettiklerini bütün cihana göstermiş olu rlar. 

Yokta bu ~cteciler için müstemlekelerde yaşıyan insan 
insan kanınınSkülmesi mezbahalarda keııilen koyuulardan 
akan kanlar 1'ar tabii birşey mi t d ek k i olunu}or ? 

(Entraıyan) ~etesi Avrupadaki insanlan ı k.ınlamn çey · 
lar gibi a\utac~eni ve umumi bir savaşı menetmek için 
lngilterenin cid teşebbüslerini ve Çt kos.ovakya cumhurre
isioin akillne hirlerini takdir ettikten soma diyor ki: 
"hiç ıao etmiyorki Hıtler medeniyet dünyasınm gözü 
Önlinde bütün A~a kıtasına sirayet edecek bir harp 
yangınınıa zuhuru arzu etsin.,, 

Dığer Fransız leleri de Avrupada kan dök&ilmesine 
meydan vcrmemek'p uzun müzakereleri ve hakikatle la· 
ban tabaaa zıt mu\rel hesapları terkederek ve biraz da 
yelkenleri ıuya ind~k Italya ile anlaşmak lüzüm ve mec· 
buriyetini ileri sürü.ar. 

Htıllsa Fransız g&eleri Avrupadaki iosanJann belkide 
yalnız Fransızların ları dökülmeşi için bukadar telaş 
gö.terir ve tehlike Ç ~ çalarlarken Suriye ve civarında 
Araplara, Ermenileri fürk unsuru hep birbirinin kanına 
girecek su ette idare,\a doğrusu tahrik eden Fransız 
memurlar için tek bir 'me bile yazmak akıllarından ve 
~atırlarından geçmiyor. 

Gene Fransız ~azete arasında İngilterenin Türkiyeye 
~çtığı kredi ile Türklerjöolünü alan fogiltereden gıpta 
de bahsedenler var. B~da lugilterenio bu gönül alıcı 
•iyasetine kıskanacaklar~endi hükfım~tlerioin gönül km· 
cı politikalarına biraz estseler daha yerinde bir iş gör· 
m üt olurlar ... 

SIRRI SANLI 

SiNEMA KÖŞES 

Ankara 2 l 7 A .A) - (Mi· l vaziyetler etrafında Fransa- kat Fransnnın bütün bu Milletler arası vaziyetimiı 
let m ~!isinde hariciye büt- nın Hataydaki delea-esioin ve hüsnüoiyetimize karşı ilk ha- her giln kat kat yükıelmek-
çesi hakkında izahat veren nihayet Suriyedeki, Halep· reketı, gayri askeri mıntaka tedir. 
dış işleri bakanımız dok.tor teki ati komiıerinin dikkat olan Hataya asker getirmek · Şarki Akdeniz, Karadeai&. 
Rüştü Aras birçok meb'us· nazarı celbedifdi. Bu hare· le mukabele etmek oldu. Balkanla rda ve Avrupade 
ların hararetle bahsettikleri ketlerin manası soruldu. Cumhuriyet hükumetinin sulh ve istikrar amili olarak 
Hatay meselesi halduud& fU Pıriı hükumetinden ve bu meseleyi iyi ve kat'ı bir çalışmaktayız. 
beyanatta bulunmuştur.) Fransan n buradaki elçisinden safhaya isalde tereddüt gös· Sovyet Rusya ile müaaaeba· 

Daha başlangıçta müı.Jet nizamnameye tamamen ria- termiyect:ktir. tımız, ilk günkü aa:nimiyet 
bir zemine neticelendirmek yet edileceği cevabı alındı. Arkadaşlar; ve kuvvetiJe devam ediyor. 
istediğ miz Hatayıo elim ma- Hatay deJegesi M. Garo Sıze Millc.tler ar&sl vazi · Garpte de, Fıansa m6ı· 
cerası, mecli inizio malumu· Ankaraya geldi. Bu mesele yetimizden de bahsetmek is- tesoe, bütün devletJerle dott· 
dur. Anavatandan cüda düş- uzun uza diye görüşüldü. Fa- t .:rim. - Sonu 4 üncüde -
müş olao bu yurd parçaııo· - - ••••••OO••••••-----....--- - ----
da sakin kardeşlerimiz yirmi 
·serı edcnberi muztariptir. Hü· 
vjy ti Türk, kültürü Türk 
olan H atay, ayni zamac da 
vatanımızın büyük bir kıs
mının da emniyet kapısıdır. 

Fransa ile bu sahada iş 
birliği esasında bir anlaş
maya varıldı. Fakat daha İn• 
tibabatın başında, izahı, 
mümkün olmıyan niyetlerle, 
hadiselerle karşılaştık. Bu -
İbtif al Yarın 

Geçenlerde d~ yazdığımız 
veçhile yar ınJÔdemişte yapı· 
lacak ilk kurfun ihtifali için 
civar kazalardan vilayetler
den ve lzmirden birçok va
taııdaşlarm bu milli törene 
iştirak edeceği haber alın· 
mıştır. 

Hatay işinde zerre kada fera~at v:österemeyiz 
htanbul (Husu ;i} - Ha· 

tay scçiwiode mahalli F tan· 
sız idaresinin ihtiyar ettiği 

edaletsiz ve dostluk icabla-
rınll tamamen n. ugsyir ha· 
reketlerden dolayı Cümburi
yet hukumeti Türk • Fransız 
münasebetleri üzerinde ala
cağı kat'i kararların arife
sinde bulunuyor. Eğer Fran· 
sa şimdive kadar tuttuğu 

hattı harekette ısrar ederse 
Cumhuriyet hükumetinin a
lacağı kararlardan bir kıs4 

mının hulasası şöyle olacağı· 

nı tahmin etmek )'anlış ol· 
maz: 

1 : Türk-Fransız dostluğu 
oua altına bir butlan hath 
çekmek, • 

2 : Hatay davasına şimdi · 
ye kadar olaolan çok şiddet· 
li, çok kat'i ve daha şamil 

bir ısrarla devam etmek. 
Vaziyetlerin hakikatleri ·----.. ··- . 
Kadın Elbiseleri 

\ 

' 

ij ı erinde söz söyJeınek mev· kaybetmek ihtimali yoktur. 
kiini haiz bir z t bugün Halin Fransa için de böyle 

olacağı hususunda kimse te-bana: 
- Cumhuriyet hükümeti 

ıçın Hatay davasından zerre 
minat veremez. 

Dedi. 

Cesur Ve Kahraman 
Suvarilerimiz 

Memleketimizin yüzünü ağartan suvarilerimizin merasimle 
karş ı lanması istenmiştir .. (Cumburiye) refikimiz bu kabıa· 
manlara bir şükran ve minnet kupası ıunmuıtur. 

SiNEMA KÖŞESİ : 

Elhamrada "Silah Kuvveti" (Franıızça sö lü) "D;ıi Tarı.an" 
(Türkçe sözlü) iki fevkalade fılim birden gösterilmektedir. 
~rı:=::ı:a:l'!~~~~~~:a::.;:::;.ı= ~:o;~~ l(P!:QrratO 7ft 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR ________ .... 
Halkımızı memnun etmek 
es afımızın kendi karıdır 

A. H. İmzasile aldığımız bir mektup: 

Tayyare sinemasında ( Gece 'i Yıldızı ) ve ( Yataklı Vagon Kontrolörü ) gibi i.d 
efia film gösterilmektedir. Kıliıeiz bu filiml~rden iki sahneyi göstermektedir. 

"Biz okuyucularınızın bütün dertlerini ve isteklerini,!ayır· 
d ığınıı 11 Halkın Sesi, Hakkın Sesidir,, sütününda yazmakla 
pek büyük bir lü ~üfkarhkta bulunuyorsunuz. Bundan dolayi 
ne kadar teşekkür etsek azdır. Benim de şu dile.~ia.ia ayni 

iSTER GUL ISTER~LA Parasını verenler e c'llb i 
aütünda neıf!.ui rica ederim. · 
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ısıv ASET VE ADALE. Tİ iLE; 
il , Türk Dünyasının En Yüce Hakanı = 
lr?Etd:~~i 
1 HAYAT VE KAHRIMANLIKLARI i 
BITarilal Tefrika Ya.zan: H. Türkekal ~ 
••DDttD - 33 - eaas~• 

Dediklerinizi tamamile ve zi-
yadesile yapmaia söz veririm 

EJiaden sade kumandanlık ğim, fakat sevgili Zehram 
fieğil, bedeninden başı da ve benden bir dakika bile 
ahnacakh, bir defa oturduğu ayrılığa dayanamıyan vefakar 
yerde titredi. Gözünün önü- ve fedakir!;eşim bu tüyleri 
ne sev2iJi •e fedakar nişan- ürpertecek çirkin 1 haberi 
hıı Zehra 2eJdi, gerdek ge- alanca bu yabance memle-
ceıiade tam muratlarına ere- ketlerde çıldıracak ve şuu-
cekleri bir zamanda ya~ııJmak runu kaybedecektir. işte bu-
ittenilen bu feci cinayetin nun için habipl zişanımız ve 
zavaJh ve fedakar kızcağız ulu tanrımız namına bana 
üzerinde ne kadar teair ya- söz verin, onu incitmiyerek 
pacağını düşünerek fevkali· ve idamımı kendisine duyur-
de bir yeis ve heyecanla mıyarak acele düşman üze-
yerinden fırladı, zabitler bu rine gönderildiği ve fevka-
fulayışa bir suikast uıanası iade felaketler karşısında 
vererek hemen Mehmet K.a· kahndıimı ve Hintliler tara-
ıımın koılarına sanldılar, ho- fından pek büyük baz1thklar 
ca bir adım geriye fırlamış yapıldığı öğrenildiğinden Şam· 
Temim ise yerinden bile lu- dan gelen taze kuvvetlerle 
mddamamışb. Kasımın yüzü- birlikte pek acele olarak 
De bakarak: hareket ettiğimi kendisine 

- Sakin olunuz, allah1n söyleyin ve hemen lraka 
takdirine teslim oJunas. dönmesini temin buyurun 

Dedi. Kasım, bir kuzu Bu suretle ihtiyati bir tedbir 
halim\yetile boynunu eğdi, yapılmış, orduya ve yaralı 
zabitlere şv sôzleri söyledi: kardaşlarımıza karşı bir çok 

- Kollarımı bırakınız, hizmet ve fedakarlığı geçmiş 
benden kötü bir hareketin olan bu masum yavru mu-
ıadır olacağını ummayınız. hakkak olan ani bir feliket-
Emirlere itaat etmesini ve ten kurtarılmış olsun. 
mukadderata bağlanmasını Temim, başını yukarıya 
bilenlerdenim. doğru kaldırdı, gözlerinden 

(Temim dönerek~ ya ehi, sızan ve sakalları arasmdan 
ıinden son dilek olmak üze· damlıyan göz yaşlarını sile-
re bir fey rica edeceğim, rek şu cevabı verdi: 
bunu benden esirgemiyece· - Dediklerinizi tamamile 
iine ıoz ver, bir mazlumun ve ziyadesile yapmağa söz 
feryadına kulak ver. veriyorum ve yemin ediyo-

Temim, IOD derece heye- rum. 
canb idi, zavallı ırk ve din ( Arkası var) 
kardetine ıefkatJe bakarak .......................... . 
cevap verdi; ı ı 

- Elimden gelebilecek ı O O K J O R ı 
herıeyi yapmıya hazmm. Bu- ı ı 
yurun ıöyJeyin.ı ı Salih Sonad i 

Mehmet Kaaım, yavaş ya· 
Y&f sözlerine başladı: ı Cild, Saç ve zührevi hasta· ı 

- Ben, dedi. Yirmi dört ı lıklar müt~bassısı ı 
yaıında henüz tatlı canına ı ikinci Beyler sokak No. 81 ı 
doymamıı bir bedbahtım.~ ı Her gün~ öğleden sonra ı 

H ı Telefon: 3315 : 
enilz suçumun ne oldu· ........................ .. 

iunu bilmeden elimden baş İ 
kumandanlık ~ alınmakla be- ş arı:y or 
raber aylardanberi hasretini Türkçeyi, . Fransızcayı eyi 
ve sevgisini içimde pek zor- bilen ve mahalli ticaret ve 
lukla zapta muvaffak oldu- hesap işlerine vakıf tecrübe 
ğum Zehramla bu akıam görmüş bir zat saatla ve 
dünya evine ıirmeme bile yahut daimi surette çalışmak 
müıade edilmiyerek pek üzere bir vazife aramakta-
ıaddarcasına idam ediliyo· dır. Her türlü teminata ver· 
rum. meğe hazırdır. 

Ben ıurada ancak beş on Matbaamıza müracaat .. 
dakikalık bir ızhrap çekece· 3-1 

~~~~~~~~**~**:**~*******~*~ 

1 Elhamra T2~J3n ! ! ldaresioee Milli Kütüpaoe Sineması tt 
~ BUGÜN Gayet uefis 2 film birden J+ 

.c s :tih Kuvveti ~ 
tC Fıansızca sözlü: Spencer Sracy - Frachot Sone )+ 1 

~ Dişi a z >+ 
~ » fi Düı:y1n~n ç:-u1 1 ~ ~ nı Do otüy Lamo ı !( 

~ ( Foks Jur na 1 ) J." n :-ıoı ı ha vadi h '1: 

jC Proğrama ilaveten:' Başvekil Celil Bayarın Oo,t ' ~ 
>1 müttefik Yugo~lavyayı ziyareb ve ya pılan mt'.rasıru 

~ Ayrıc•: Biıyük misafırimiz general Ma için sevgıli lzmi 
f( rım z ı t ş fl~ri, Basmahanede karşılanma tö. ~ni. ziya 
+' ·d• .. V . Vs. 

c 11aUW1 se.ı 

Tıp alemi 
Heyecanda 

Lo~dra hastanelerinden 
birinde hastabakıcılara gaz 
kurslanna devam ediyorlar. 

Gt:ce öğretmen dersini 
weriyor, sonra tatbikata ge
çiyor. Hastabakıcılar gaz 
maskelf rini takıyorlar, ze
hirli gaz dolu bir odaya gi
riyorlar 1 

- Öğretmen emrediyor: 
- Maskelerinizi çıkarıp 

atınız! . 
z,. birli g zio nevini tefrik 

edebilmt k için çe. rek saniye 
kokuyu af maları JaZlm IBü· 
tün haıtabakıcılar b;r ş;m 

şek bızıle maskelerini çıka· 
rıp takıyorlar, yalnız Eva 
Veb maskesiz duruyor Ze· 
birli gaz tabakalara arasında, 
hiç müteessir olmadan. başı 
dönmeden, gözleri kararma
dan ölmeden duruyor, rahat 
rahat nefes alıyor... Sanki 
gül bahçesindedir!.. 

Bn hadiseye şahid olanlar 
şaşakalıyorlar. Hastanenin 
doktor ve profesörleri bayan 
Evayı mü~ahede altına alı
yorlar .•. 

Mesele anlaşılıyor: Bayan 
Evada kedi ve köpek teşek
külü var. Kedilerle köpekle· 
re zehirli gaz tesir etmiyor, 
Eva da müteessir olmuyor. 

Bu bayanı.:ı da kedi ve 
kögekler gtbi terlemediği de 
tesbıt ediliyor. Kedilerle kö
peklerin teri ten deliklerin· 
den değil, ağızlarından çıkar, 
Eva da ağzından terliyor, 
vücudünde mesame yok. 

Yeni Cild Evi 
iki Çeşmelik caddesi istiklal 
okulu karşısında her çeşid 

cıld işleri, harita bezleme 
bezli zarf 1 para zarfları, noter 
dosyaları yapılU'. 

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

Hisarönünde 
Kiralık Kah

vehaneler 
lzmirin Hisarcamii önünde 

58, 60 numaralı birbirine 
muttasıl kahvehaneler Hazi • 
randa kiraya verilecek ve 
hemen kontratı yapılabilecek· 
tir. 

Sıhhiye ve belediye niza
mabna ıı-öre ayrıca temiz su 
getirilerek nezafet ve sağ
lığa elverişli tesisat vücuda 
getirilmiştir. 

Yol geçmesi ve gelip ge
çenlerin gürültüsü ve müş
terilere sürünmesi gibi ra · 
hatsızlıklardan da beridir. 

Hisarcnünün şerefli ve 
mevsim itibarile en serin ve 
sakin olduğu görülebılir. 
Anlaşmak için kolancılar 

da 44 numarada B. Celil 
ve Mehmet Susmuşa würa -
caat olunabilir. 1 · 8 

• 

DUNYADA I c.: 
NELER ı ) KÖYÜMÜi!TEn~ 

DiNLEDiüilYI 
OLUYOR? 

İ ,panya devlet banka-
~ tKAVfl~Jl 

sında altın mikdarı \ 38 YAZAN: Gönül Emre 

lıpany~z:!~ı~t baokaıı zeki ve şakacı köylü benim de 

::=~~n~:~ar~:e~:f:·:~~~t j Koou•~a~af !ş~ık7ençko~:r.. ~~d~L. baki· 
bir bil nço ueşı etmiştir. Y 6 

ihtilale tekaddüm eden - Nereye gideceksin be · katen genç kafalı bir köylü 
Ağustos 1936 tarihli bilan· yim.. olduğunu anladım. Ertesi gün 
çosuna nazaran bankanın o - Onalık köyüne.. . köyü dolaştık. 
zaman 2 mılyar 200 milyon - Güzel . köyün adı Ona· Bizim muhtarlar neler yap· 
altın peçetas ı vardı. Bugün lık emme, her yanı dağlıktır mamış ki ... 
oeşreo iıen son bilançosunda onun beyim... "Yeni iki çeşme ... geniş bir · 
kaydedilen altın mikdarı ise - Ya öyle mi ? köy meydanlığı... Mektebin 
(1) milyar 600 milyon peçe- ~ - Evet öyle.. bahçesi... Hep ihtiyar dedi-
tadır Demek ki aradan ge- f Düşündüm .. demeki ovaya ğim muhtarın zamanında ya-
çen muddet zarfında kaybo- hasret kalan köylüler dağ· pılmış .•. 
lan mikdar 600 milyon peçe• larla çevrilmi~ köylerine bu Sonradan anladım ki bu 
tad1r. Maamafih mütehassıs · adı vermişlerdi. muhtar yirmi yıldanberi mnb· 
lar bu rakıtmı da bili harp Temiz kalpli köylü : tarhk yapıyormuş. 
masraflarını kat'i olarak gös· - Benim gideceğ!m y~r Geceyi ayni köyde geçir· 
teren bir rakam mahiyetinde ' ovalık köyün sağına düşer dikten sonra vedalaşarak 
kabul etmemektedirler. emme, hatrın için sana arka- ayrıldım. Artık şehre gitme· 

*** 
Kolombun Torur ları 

Biliyorsunuz ki Sen - De· 
mingde Kristof Kolombun 
torunları vardı. Daha son se
nelere kadar iki torunu ya· 
şıyordu. Bunlardan biri ge
çen ay öldü. 

Evvelki hafta Sen - De· 
ming hükumeti, Kristof Ko· 
lom bun hatırasını ya detti ve 
reis TrujıHo, Kolombun ha· 
yatta bulunan tek ve yegane 

torununa hükumetin en bü
yük nişanlDID en büyük: rüt· 
besini verdi. 

Yeni dünyanın adı Kristof 
Kolomb değil amma, Kolomb 
ismi Amerika adından daha 
eanhdır. 

*** 
Pazarları Kapalı 

Hollandada küçük bir ada
da küçük bir köy vardır Mar· 
ken köyü. Bu köy çok gü
zeldir ve evlerinin usliibu es
ki Hollanda uslubudur. 

Marken belediyesi duyul· 
mamış bir karar verdi. Pa
zar günleri ada ve köy ka
palı bulundurulacaktır. 

O gün adayı ve köyü sey· 
yahların gezmesi yasaktır. Be 
lediy., ~kati emir vermiştir. 

Bu yasaga rağmen köye ge · 
lecek olan seyyahlara servis 
yapılmayacak, kahvelerde çay 
otellerde oda verilmiyecek
tir. 

---·-... •ıı.---
Fransızcayı 
Konuşmak 
• 
lstİ)'enler 
6 Kuruş mukabilinde mat

baamız tarafıodan çıkarılan 
Parlons Français adh kitabı 
Kemeraltında ( Etiman ) , 
(Mektepli), (Yavuz), (Dev
rim), Gaziler caddesinde 
(Bay Supbi Çulcu), Tilkilikte 
(Eruel), ve sair kitapcı dük
kanlarından alıp hediye ko
ponunu matbaamıza gönde
riniz .. 

daşhk ederim... nin sırası gelmişti. Dolaşıla-
Dedi..S cak 3 köyüm kaldı. Bunları 
- Fakat ıana zahmet bir an önce görüp tetkikle-

olur .. rimi bitirmek ve şehre dön-
Dedim. mek lazımdı. 
- Ne olacak beyim ... Ko · Amma diyeceksiniz ki, ne-

nuşa konuşa gidt r :z bera- ye 105 köy dolaştın da 205 
berce .. köy dolaşmadın .. 

- Peki... Sebebini kınca anlatayım: 
Kalkb\c. Ve yola koyul · Halkevinin bana bu yıl 

1 
duk, güneş yavaş yavaş dağ· için gösterdiği proğramda 

1 

ların arkasına çekiliyordu... 105 köy gösterilmişti. Ve 
Serin bir rüzı:ir çıktı.. zaten tatil müddetince ancak 

Dedim ki : bukadar yer dolaşabilirdim ... 
- Şimdiye kadar 95 şe Eylülün ilk günleri güzel 

yakın köy dolaştım ağa.. oluyor .. Son bahar yavaı 
daha da gezeceğim.. fakat yavaş serin sabahları ve sı-
şunu söyliyeyim, köylerimize, ceğıDI barak lıüneşi 11.e vak-
köylülerimize doyum almıyor. laşır ... 

- Eksik olma... Yollarda rüzgiruısavur-
Diye memnuniyetini yüzün- duğu kuru yapralt'· • ber-

d k. · ı · ·1 'f d rak suların kalbir hüzün e ı gü iımseme ı e ı a e 
etti. veren lçağıltılat ı .. Ufuklar 

Köye yaklaştığımız zaman, alabildiğine renkl?fuklar. · 

benimle beraber gelmek zah- (Ark .. var) 
metinde bulunan iyi kalpli ••••-ıımw .. 

köylü : 26 isklet 
- Ee.. beyim, dedi, sözü · 

mü yerine getirdim. Sana BuJuJDUŞ 
uğurlar ola... Romanya vietlerinin bi · 

Israr ettim : 1 inin merkezİt esrarengiz 
- Gitme bu Eakşam.. se- surette vakt yapılan bir 

ninle muhtarın evinde bera- çok cinayetızabıta tara-
berce kahrız .. fandan keşfellİştir. 

- Olmaz.. yarına yetişe· Sö.ylendii göre muha-
cek acele işim var .. , rebe zam 10a can ve aer-

Dedi ve elini sallıyarak vetlerini karmak için Ro· 
uzaklaştı. manyaoın şehrin~ ~açan 

Köye girdiğim vakit, ka· bir çok zfnlcr mısafır ol-
J ranlık çökmüştü ..• Artık alış · duklaıı .ide boğazlanıp 

1
1 tığım için, doğrudan doğruya servetlerilınmı~tır. B.ıgün 

muhtar1n evini sordum. tesadüfi .rak elde edilen 
J Beni, oldukca yaşlı bir iskeletle adedi 26 yı bul-

adam karşıladı. Muhtar oldu · muştur. 

ğunu anlayınca güldüm = Kı •yakların 
- Y .. hu, dedim, şimdiye r 

kadar gördüğüm bütün muh· A,g" l kaçtır 
tarlar genç adamlardı, sen .J 
niye böyle itıtiyarsın... Kuald~rın hakikaten 

Z eki ve şakacı köylü : kırk ahud da yüz ayaiı 
- Beoim de kafam genç yokt~a~ılarının "~9., çift 

böy.. bazı/in ıse ,,51., çıft aya-

Dedi. Ve yürüyerek evine ğı v''· Hiç birinde ,,100" 
ulunmaz. gittik. Oturup uzun uzun aya 

1 ~~*~~~2 ~~~ ~~~~~~*~~**~ 

lzmir def erda lığından: 
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SELMADAN BEDiA YA 
Sevgili Bedi•, 
Hayır, mektubun beni gll

cendirmedi kendiıile evlen· 
diiim adamı ten kit ettiğin 
için aana . kızmıyorum; bila
kiı sam mi olduğun için mü
teıekkirim bile. Etrafımdaki 
insanların hepsinin gözle
rinde : 

- Bedia muhakkak çıl · 
darmış. Senelerdeııberi ken · 
disine talip olan bunça gü · 
zel, zenğin genci reddettik
ten soora bu cidden çirkin 
Bay Ahmetle evlenmek için 
ancak bir deli olması lazım 
gelir .. 

ifadesini okuduğum halde 
hiç birisi bana bu his!İni 
açıkça söylemedi. 

Hvet Bedia, mektubuna 
kızacak yerde bil'akis sana 
DJüteşekkirim. Bunu isbat 
İçin de sana Bı y Ahmed le 
niçin evlendiğimi, senelerden 
beri salonların aydınlık ve 
alayişli hayatında tanıştığım 
ıüzel, zengin gençlarden 
birini intihap etmem kabil· 
ken niçin Bay Ahmedi seç· 
tiğimi ıana ıöyliyeceğim. 

Evveli ıurasını öğren ki, 
Bay Ahmed, çok okumuş, 
çok a"g'IDİf, çok yaıamış bir 

adamd Oııununla konuş· 
maktaner zaman, hakiki 
bir zev duyuyordum ve 
batla Ç defa saatlerce 
dansettiln ve etrafımda 
dolaşan ıeklerin manasız 
sözlerini •dedikten sonra 
dinlenmelıe biraz da ko
nuşmak içBay Abm de 
yaklaıardıııQ, bana fço'c 
meraklı fC) anlahrdı. O
nu dinlerkeüzünün çirkin
kinliğini gölden, görsem 
de buna ebttiyet vermek 
ihtiyacını hitueden haki · 
bi bir zevk drdım . Fakat 
bütün bunlar uümün so
nuna kadar k;sile yaşa· 
yacağım adamarak oou 
ıeçmek için l değildir, 
diyeceksin... Bıbiliyorum; 
fakat kendisinİtasit bir 
insan değil, bili basitten 
çok yukarı ve 'elik ha· 
yalımızda rastl11mız er. 
keklerden biraz a yük. 
ıek olduğunu san~lemek, 
onu biraz tanıtmao yaz· 
dım. 

Şimdi asıl sebebeliyo· 
rum: 

( Htllna Seal ) 28 MAYii 

'lORNAKS 

TORNKS 

Sesin Kudreti TOR. AKS 
TORNAl\S 

Motorsikletleri geldi. Mutlaka görünüz. 
ben, o ve daha yirmi otuz 
kişili~ ahbap kafilemiz bu 
tenezzühe iştirak etmiş ve 
ltalya, Fransa sahiJlerini do· 
la şıp lskenderiye tarikiyle 
döomüştük. 

zerinde uçuyor sanıyordum. 

Birdenbire ilahi bir ses 
bilmiyorum, Bunu Bay Ah
mede söyledim. 

M. Alim Şeoocak Kemaralh cad: Emirler çarşısı karııııada 
Numara 61 Telefon No. 4079 

duydum Bedia; bu ses ltal
y .. nca bir şarkı söylüyo:du. 

- Aman Bay Ahmet, de· 
dim siz böyle şeyleri Eever
siniz, bu gece güverteye çı 

kınl7, belki gene o adam 
çarkı söyler, onu sizde din · 
!ersiniz. Bilmezsiniz nasıl bir 
ses bu ben hayabmda hiç 
böylesini işitmedim. 

---
Vapur~muz Yunanistan ile 

ltalya suları arasında olduğu 

Bana inan Bedia, haya-
hmda ben ruhumun Allaha 
bu kadar yakın olduğunu 

ilk defa olarak o g~ ce his· 
setl m, O sesi, bir saat, bir 
ebediyet kadar dinledim. 
Benliğim İnsanhktan uzaklaş 

mıştı. 

Kırciceg"' i Kolonyası 
' ' 

bir geceydi. Tabiat tasvir 
edılemiyecek kadar güzel 
bir g~cesiydi. Sabahın saat 
bir buçuğuna kadar salonda 
gülmüş, ~ğleomiştik. O ge · 
geceyi hatırlıyor musun? 

işt e o gece, herkes yat
t ktan so ı ra, uyuyamamış, 

tekrar güverteye çıkmıştım. 

Güzel tabiatla karşı karşıya 

idim. Kendimi inunlaran ü · 

Bu erkek sesinin nereden 
gcldı ğioi bilseydim, dizleri 
min üstünd.: !Ü ünerek ona 
koşacak ve ayaklarının di
binde, o sesi dın iyece k can 
verecektım .. 

Ertesi sabah, nuıl oldu 

- Bayan Selma muhak
kak geliı im; cidden güzel 
bir ses dinlersem pek mem
nun kalacağım. 

O gece, heraes yattıktan 

sonra, Bay Ahmetle, saat-
larca mehtabın karşısında 

derıizi seyretlik F akat bu 
gece şarkı söyliyen yoktu. 

~--~---~--~--------00 Buna p ek ca:ıımız sıkıldı . 
~1eyvalar içinde ·en çok 

Ş ı f ai ha ssası olan 

Ayva mıdır 
Meyvaların içinde bir çok 

şifai hassası olma kia maruf 
bulunanı ayvadı r. Oıta çağ· 
larda, Avrupada ayvayı baş• 
layıp bir yağ ile karıştırılır 
ve saç dökülmesine karşı 

lapa şeklinde 1&çı dökülen · 

Pek Garip 
Bir Nikah 
Be!grattan bildi ı ildiğiae gö

re Ticaret mektebi talebe
sinden Buryan adında bir 
genç kız Çaıduşan parkında 
Sava tarafından katil kastıle 

Sonra bir g cc 0
1 Venedik

te, gondollarla gezerken ... 
Ayni ilahi sesi duydum. O 
g t c e ki ltalyaoca şarkıyı söy
liysrdu . Ses yakından g li
yordu. Başımı çevi rd im .. Bay 

Abaıet'ıo bir gondolda şarkı 
söylediğini gördüm. 

suikasta maruz kalmışhr. . Bu ilahi ses... Oouo sesi-

Sava genç kızı y~ r.. ladık· mış ... 
tan sonra kendisinede bir el Ertesi sabah, otelin ho · 

• ! ilah atmış oda yaralı olarak lünde kendisine rastladım. 
f OS8Dl8rlD yere serilmiştir. imdat otomo· Mohçup bir tavıı vardı ... Ya· 

lerin başına konurdu. 

bili iki yaralıyı hastahaneye nına yaklaştım : 
Burunları niçin ayrı götürmüştür. Yaralılar biraz Size dargınım. .. Dedim .•• 

Ayrı şekillerde olur? eyileştikten sonra güzel Bur· Anladı : 
İnsan burunlarının niçin yan kendisini yarıshyan Sa- - Bu gece benimle ge· 

muhtelif şekiller 
111 

zettiğini vadan davacı olmadığını ve ce b~nimle gezermiıiniz de-

merak edenler, bu rmerakfa- Sava ife evlene ceğinden ser- di. 
rıoa bir karşılık bulamamış · best bırakılmasını istemiştir. Ve o gecf', Venediğin su-

Adı ile Şifa~ Eczanesi 
Temizlik, Tuvalet, Massaj ve 

Tuval~t S bun!ırın a çok elverişli 
yüksek dereceli latif kokulu yeni bir kolonya yapmııhr. 

LiT ESi JSO Kuruştur 
Şifa eczanesi Kı rçiç.c·ği Ko~on~a.· 
nı bu fiata satmakla büyük bir fedakarlık yaptıgına emınd11. 

Liınon 

Fevkalade 
çiçeği, ~tenp kşe , Şipr, H. eli kolonya

ları 200 Kuruş 
Bü vük lüks şiyel r ()f) kuruş 
KüÇiik >) » 40 kuruştur 

Tavsiye ederiz. 
~~~~ı~~~ .. -~r 
1 Izmir Yün Mensucah 
~ Türk A. Şirketinin 1 Halkapınar Kumaş Fabrikasının 

1 saii·:.:tz:riti çv~·iü~~~dur 
~ Satış yerleri 
i Birinci kordonda 186 num~rada ŞA~K HALI .T. A. Ş. 
rt] Mimar Kemaleddin caddesıode Fahrı Kande1Dar otta 
l•~-~nm~ı~~ 

lardır. Fakat son zamanda Muhakeme hukuku u n: umiye ları, çok yüksek bir aşk sah 
fıkrası bilahare kararlaşhrıl- nesine şahit oldu. Yaz geldi çok su içmek 

bazı estetik alimleri şöyle 
mak üzere suçluyu serbest Ahtned saatlarce, muhte · zarardır. Susuzluğu gider-

bir nazariye kabul etmişl e r · ) d bırakmıştır. lif dilden, muhtelif nağme · mt:k için ( Kalküte en 
dir. 8 b p lerle şarkılar okudu, ben de su eti mahsusada ge~irtti -

Burnun ş e kli , insanın te- Om a atlad 
f 

'- b l basım onun d ızlerlode, «Öz· g-imiz (D~mirbindi) den az 
oe füs -.a ıhyetioe göre de- • .,, 

I· ı, ı' f? ı' ş 0ıyı' (->ıı:'\ r·ç,~\Jadı lerım onun gözle. inde, sa,. bir miktar almak kafidir. ğişir. Ayni zomarıda terı ef - "' _ ~ 
füs edilen ha\•anm hafıfliği Yugoslavyanın Manastır larım arasında dolaşan elinin YemeLderi fazla kaçı rırsa-
de burnun Ş e kli. u .. zerı'nde te· b · d M k" 1 ateşile sabaha kadar yar. • nız korkmayınız d erhal üze 

şe rın e agarevu oyü a · Ö ·~~~ 
ıir yapar Eski Yunanilerin tında harp yılından kalan 1 dım. rine (Hasan Meyve ıü) ~· 
burun güzelliği bundan ileri bomba ateş alarak 50 yaşın· işte Bedia, Ahmetle aşkı· odeo bir kadeh içiniz. Her ~i 
geliyormuş. daki Nikola iln 20 yaşmda mız böyle başladı ve bunun yemekten sonra kullanmak- fr~~, 

il
• • E Petroyu öldürı:rüştür. içindir ki, gözleri hayatta tan çekinmeyinız. Çünkü t:" d 
zmıtte srarlı yanlız para, yanlız maddi hem ucuz hem de fayda- <ti. 

O kadarki parçalanan ce· k , · 1 d :r: . c· t ti . . dd 1 zev ve neşe arayan ıcsan- 1 ır. . : 
ır ınaye se erını uzun mü et topa· lar bizim bu rabıtamızın Kışlık ve yünlü eşyayı ~: · 

mak mecburiyeti hasıl ol· d ı.;;. 
lzmit (Hususi) ;- Bugün şeklini ve tarzını beğenme· kaldırıp saklarken herhal e 

muştur. d' • B h t buraya pek yakın olan Mah· diler. taze ve hilesiz (Naftalin) ile muhafaza e ınız. u aıu • 
mudpaşa çiftliğinde bir cİ· Yu2osla vya Fakat bırak herkes ne tam emniyette bulurtmanız için bu!ihtiyacınızı mutlaka depo-
nayet meydana çıkarılmıştır. dene desin, bizim aşkımız muzdan temin ediniz. Geceleri sizi rahatsız edebilecek Ü• 

Çiftliğin kuyusundan 40 f nhİsar)ar bütün bunların o kadar üs- şarat için en keskin ve öldürücü ilaçları depomuzda hala· 
45 yaşlarında çıplak bir a· V tünde ve başka insanların cakıınız. Bunaltıcı sıcaklarda eksir tesirini yapan ( Limoa 
damın cesedi çlkarılmiştır. arİdafl takdir ve tenkidlerinden o çiçekleri, Filiz, 9 eylül çiçeği) ve daha muhtelif kokala ko-
Tahmine göri', meşhut adam Belgrat - Yugoslavya in· kadar uzaktır ki o ;zavallı lonyaları, bayanlar için her cins tuvalet eşyasını en ucuz fi· 
kuyuya ahldıktan sonra Ü· hisarla ının satış varidatı 937 o zavallı insanlara acımak- atlerle depomuzdan tedarik ediniz. Telefon 3882 

Hatıfrlar mdısın, ~ yaz zerine büyük taşlar atılmak 938 yılında 2 milyar 68 mil- tan başka elimden bir şey ~&.~ızz~~ 
Seyrise ain i aresi te · suretile öldürülmüştür. Zabı- yon 245 bin 734 dinar ola· gelmiyor. r........,..,,.. 
nezıiib tertip etmiştSen·,-·ta-ta·h·k·iklla.ta_b.aş.la·m·ı·şt.ır •• ___ ,_·k tespit edilmiştir. s. M Elbise ve Manto 

&EIEBl&!~:BililWWWWWWWE2E ... -IiWllPI-~ ~~ M ki 1 Ml)dl Ucu~luk re•ru ~------
VE 

Bir fen hari sı 
En şık, en zarif ve &Go

daya uygun Panama ve ın 
şapkalarını (150) kuruşı_ 
makla ucuzluk rekorunu, 
Üoive sal şapka fabrike 
bay Abbas Azer piyasayı 
kardığı Krem Temizler ıa 
ile de bir fen harikası ya 
mıştır. Tebrik ederiz. . 

Adres: Balcılarda 191 
TelefoDi 3811 

r 
1 

Birinci Sınıf Mutahassıs 1 {+] ıra 1 arifti 
Dr. Demir Ali I r+lZabitan, Baylar ve Bayanlar 

[t] ·ı . KAMÇIO\:iLU · {+]En müşkülpesent müıterı erı memnun 

Cilt ve Tenasül hastalıkları ve 1 ~leden bu firmayı unutmayınız 
1) elektrik tedavisi 1 [~i Tüccar terzii (Türk pazara lbrahim 
1 Iımir - Birinci beyler Sok:j;. No. : 55 Telefon : 3479 tJ Karakaş) bukere yeni mağazada zen gin çeıidle.r. Tenik 
~t-=-::~-::--:l!!!E3!! iiiii21EOWWWEEE ~---•• ..,11 [t] hanemizde bay ve bayanlar için ıon moda zarıf. ve fi 
~>+ Dr f A ff R J J ~ f K >tt!ESf'!l [+] manto, rob, tayyor, ete~, büluz. ~e tovakar Zabıtan ve .. • ~ . .. m sivil elbise ve kaputları ımal edılır. 
f..!l lzmir Memleket Hastanesi: Rontken Milteha11111 B c!ı Muamelem peşin ve taksitledir. 
t!l RONTKEN VE S (+]Bu sözlerin doğruluğunu anlamak için bir tecrübe klfidir. 

~-Elektirik tedavileri Y8Eilii' 1 (3otKKAT: Yeni Mağaza Odunpaıarı No. ı 
a ikinci Beyler Sokak No. 29 TELEı;:nı.( ıs4'2 R C•l & TELEFON: 327:6 
zamm--=m1-e 
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Bay Hurşidin 
tetkikleri 

ı Alm•nyıya kadar giderek 
ıaacakyeni ;otôbtiıleri g6z· 

' .sn ıeçiren belediye makine 
alhendiıi bay Hurıidin ifa· 
eıine gare ıımarlanan oto· 

ıllıler yakında ıehTlmize re. 
cektir. 

. 

~ermes haftası 
Çok neşeli geşti 

Kerme1 haftasıl3ergamada 
c 
(81lik muvaffalriyet içinde 
ewam etmektedir. Haftanın :•il rGaü olması münasebe
iyle bugün büyük ıenlikler 

1 

apalacakbr. 
1 

'Yali B. Fazll Güleçin da-
1eti 6zerine Bergamaya gi· 

1 
erek Kermeı eğlenecelde-

1inde bulunan şehrimizdeki 

9
caebi de•letJer konıoJosları 
la ıabıh avdet etmişlerdir. 
' 
1 Konıoloılar Vali ile birlik-
ı• Kozak çamlıklerına ·gide-
1ıkJerdir. 

• Konıoloılar Bergamadan 
1111lırlaıkcın çok memnun 
aldıklarını, bilhassa 'Kozak • 
ımhğının bir etini ıimdiye 

'adar gezdikleri yerlerde 
tırmedilder ini, Koıağın bir 
11Daet köıesi olduiunu ıöy
calflerdir Vali 8. Fazl GU· 
1 çle Emniyet müdürü B. 
Calllaattin de din Berrama-
u dlamliılerdir. 

c .... --
~•olisimizin 
Yeni Bir 
;luvaff akiyeti 

] : Glıelyalıda Eıref sokağın-

1 
•ı ankat 8. Remzi Duyarın 
·rinden l'eceJeyin bi t .. , eke 

:eytia Jaiı ile bir t~ ... i ç a 

• ıabıkalalardan E Ji 1 

luaa· otıu Memaet r , u 

PJ•larla beraber yaka la u -
ıfbr. 

~ Baıta komiar m.uavıni B 
~•İD Atik •lduiu halde po· 
lı memarlarımızın faalıyetiai 
ı•dirJe aaa11z. 

' ........ _... ...... 
.lir yaralanma 
Bayındmn kurd mahalle· 

· ıde oturan Emir Coıar is-
inde bir adam, ayni ma· 

ı ıllede oturan on alta yaşın· 
maki lbrahimi biçakla yara-

· 11ııtır. Suılu hakkında tah· 
1kata teve11lll edilmiştir. 
1 

( ftalkua Sut J 

Yardım devam ediyor 
Budapeıte 28 (Radyo) - Son bir hafta zarfında Fraasadan Plreneleri •ımak ıuretile 

Katalonya 8 bin rönüllü ve küHiyetJi cephane ve top ve kamyon gitmiıtir. 

Franko Tayyareleri Fransanın Serber 
Şehrini Bombaladılar 

P•ris, 27 (Radyo) - Perpinandan gelen haberler; Frankistlerin Porfuyu bombardıman 
edeceklerine yanlışlıkla Serber'i bombaladıklarını bildirmektedir. 

Son dakikada alınan haberlere göre, Dahiliye Nazarı alber S ro, bombardımanın Yerdiği 
zayiat bakkındaili raporu almış ve derhal Başvekil Daladiyeye vermiştir. 

Çin Kuvvetleri Muhasaradan Kurtuldu 
Hankov, 28 (Radyo) - Japonların birkaç güadenberi muhasara etmiş oldukları üç yUz 

bin kişilik bir kuvveti kurtulmağa muvaffak olmuştur. Bu ordu ( faynpo) nun kumandası 
altında bulunmaktadır. 

• 
Iran Veliahdı Nişanlandı 

Pariı 27 (Radyo) - lran veliahdının Mısır Kralının kız kardeşi ile nişanlandığı resmen 
öğrenilmektedir. Bu izdivaç Mısır ve lran arasında dostluğun kuvvetli bir tezahürü olacaktır, 

Daha kötü haberler gelebilir 
BerJin (Radyo) - Doyçe Al Çaytung gazetesi sovyetleria bulunduğu mıntakada ihtiyat 

kuvvetlerinin silaha çağmlmasını çok tiddetli bir lisanla tenkit etm~kte ve bu gibi telaı 
ve heyecan uyandırıcı tedbirler yüzünden Çekoslovakyadan daha kötü haberlerin ielmesine 
sebep verileceğini, bir nevi tehdit makamında, hatırlatmaktadır. 

Esrarengiz bir cinaye( 
Kutu içinde genç bir kadın memesi bulundu 

it tan bul 28 (Hususi) · - Düo yeni kapı açıklarında denize döküleü çöplerin arasında ve 
lehimli bir teneke kutu içinde bulanan genç bir kadın memesi hakkında zabıta ve adliye· 
ce tahkikat devam etmektedir. 

Bu vaziyet genç bir kadın öldürüldükten sonra intikam içi:ı memesinin keıilerek kutuya 
konduğu tahmini edilmektedir. 

Bunu lngiltere de anlamalıdıT 
Berlin (Radyo) - Başta Berliner Börsen Çaytunı gazetesi olduğu halde Berlin matbuatı 

Sudet Almanlarının şefioi "Perağ efendileri ile birlikte bir masa ve sırada oturtmak is
temenin garabetinden bahsetmekte ve Almanlarla meıküo köylerde yapılan tazyiklerin he· 
sabını ıormak lizım geleceğıni ileri sürmektedir. 

Bu gazetelere göre bu işlerin garabet ve fecaatını lngilterenin de anlamakta güçlüğe 
uğraması weyahut anlamak istememesi meseleyi büsbütün içinden çıkılmaz bir safhaya 
sokmaktadır. 

Fransızların Çeke mühimmat ve asker 
gönderdiği söylen=yor 

Budapeıte 28 (Radyo) - Fransa hükumetinin Çeke mühimmat ve asker bile gönderdiği 
söyleniyor. 

Çekler Alma"larla anlatmasaydı Almanlar üç cepheden Çek topraklarıda taarruz ede-
c klerdi. 

~~~~-----------00 .. ~oo~~--~~----~~----~~-
İz mir ha kı ı sevindirecek Baba Değil 

bir haber Canavar 
Geçenlerde de yazdığımız ı da ödenmiştir. lstanbul 28 (Huıusi) 

veçbile şehrimi2 memleket Bugünlerde de garajında On yaşındaki öz kızına te-
hastahaneai vilayetin 11üfu- tapu muamelesi ikmal edile· cavüz ederek kirleten AJibey 
ıuna niıbetle hem dar ve cektir. Hastahanemizin de- köyünden Alinin mahkemesi 
hem de bazı deireler gayri ğeıli ve çalışkan baş hekimi ağtr cezada başladı. 
sıhhidir. Bilhassa dahiliyeye ve diğer şefler daha geniş Fransadan 
ayrılan yer güneşsiz ve ha· bir saba dabi!inde halkımıza 
vasızdar. faydalı olacaklardır. Bu hu- Ba k 

Çok büyük bir sevinçle susta himmetleri görülen ş a 
öğrendiğimize gö e vilayetçe sayın valimiz başta olmak -Baştarafı birincide-

--·~ 
bu mübim mesele gaz önün- üzere vilayet encümeni aza- luğumuz samimidir, 

11[ kı•ncı• de t utularak hastahanemizin larını ve değerli sağhk di- Büyük Şef Atatürkün 
genişletilmesi karar alhna rektörümüzü candan tebrik Kamutay açduken irat bu-

' yurdulduarı nutuktan bir 
ti" f alınmış ve civar evlerden eder, minnet ve ıııükranları-
~OD erans y cümle ahrsam, Fransa ile 

1 
ikisi sahn alınmış ve parası mızı sunarız. 

aHalk ve idare mevzuu -------... -·-· .... ·-·-·--- olan ihtilifımızı en beliğ lisanla 

K Ş h
• her noktasına izah etmiş 

İ91İade Halkevinde ikinci ısa e ır Borsa olurum: 
aferansını veren Hukuk "Yarınki Türk - Fransız 

tıdiltesi profesörlerinden Haberleri Haberleri münasebetlerinin dilediğimiz 
1 Sıddık Sami Onar gftzi· --' • • .. _ Çuval Cınsi Fiyat yolda inkişafma, Hatay işinin 
' dinleyicileri tarafından _ Finans bakao!ığı 1 Ha · 115 Üzüm 13,50- 21 iyi bir şekilde yürümesi en 

korkunç cinayet 
Namus hırsızı belasını buldu 
Ereğli kömürleri ocaj'ında ı kadın yilzünden e1kiden de 

çahıan Vakfıkebirli Mehme· kavgah oldukları için, Ah· 
din 15 senelik nikahlı karı· medin üzerine çullanmıt ve 
11 Havva, maden işcilerinden tabança tutan biJeiini tid· 
yine Vakfıkebirli Abmedle detle bükmüttlir. 
8 aydan beri i•Yrİ meıru Su 11rada tab•aca ateı 
münasebet teıiı etmiştir. almış ve kendi ailihuıdan 

Ahmed, 6 Maıyıs Cuma çıkan karıun, AhmeeHa 16i· 
güoü akıamı, yine metresi~ ıüne isabet etmijtir. 
nin evine gelmiş; kocmsınıa Arbk gözünü kan bUrüyea 
uykuda bulunmasından isti· katil Mehme_t iıe, yere dü· 
fade ederek onu ı:orla evden ıen ve bili yaıadıiını ıan• 
alıp qötürmek istemittir. dağı Ahmedin üzerine çul· 

Fakat kadın. koc&11ndan lanıp, yere düten ıaldırma 
çekinerek bu teklifi kal>ul ile onu oiı beı yerinden 
etmemiş, Abmedin, tabanca- kıyma gibi doğrainı" kor· 
ıiyle tehdid ederek kolun- kuoç iıini bitirince de, &ili· 
dan tutup sürüklemesi üze· nün karşısına geçip cigara· 
rine de feryada paılamıştır. sını tellendirmiştir. 

Kar11ının haykırmasına u· Mehmet, bundan ıonra 
yanan Mehmed., kapıya inip tabaacasiyle 2idip polis ka· 
vaziyeti görünce, zaten bu rakoluna teslim olmuıtur. 
~~~~~~~--~---c:::::;:ı~~~--~~~ . .._~--~ 

Türkiye'ye Yapılan Kredi 
Münasebetile 

" La Republiqe 11 gazete
sind~n : Ehemmiyetli miktar
da lngiliz kredileri Türkiye
de büyük işleri finanse ede· 
ceklerdir. 

Londradan gelen haberler 
fnglliz bankalariyle Türk he
yeti arasında iki aydan beri 

1 
devam eden müzakerelerin 
neticelenmiş olduklarını bil-

i dirmektedir. Türkiyeye kredi 

ve teknik yardım temin edil
miştir. İşe Ereğlinin kömür 
ibıracatının entansifikasyonu • 
na matuf Karadenizde bü
yük bir limanın ioşaııyle bat· 
lanacaktır. 

fngiltere böylece, Türki
yede bir çok mühim itleri fi· 
oanıe ederek, iktisadi saha· 
da miimtaz bir mevki almak· 
tadır. 

··~~~~~---------'--~ 

Halkevimizin çok güzel bir 
• v 

gezı programı 
Halkeviroizin 6tedenberi ı vilayet dolaşılacaktu. Ool 

yaptığı geziler çok faydalı günde bitirilecek olan blik 
olmuştur bu cümleden ola- seyahatın çok faydalı şür• 
rak yeni ve umumi olarak sizdir. 
dört bin kilometrelik bir Yalnız Edirnede üçLİD 
yurt gezisi yapılmak üzere diğer viliyetlerimizae rer 
proğram bazulınmaktadır. gün kahnacakbr. onin 
Bu proğram mucibince ( Af- ucuz fiyatlarla yapılmıdii-
yon, Konya, Me1Sİn, Adana, şünüJmektedir. Bir tf1UZ• 
Ankara, Eskişehir, lstanbul dan itibaren bu .hata 
ve Edirne) gibi sekiz büyük başlabacakt.r. 

ı ıoooooooooooooooaooooaoooooooocoooooooooooı/"OOGa 

Son Telgrafların Hulasa1
: 

~~~~~~---~~~··.. ~ 
Zeucirlikuyu asri mezarhğının sahıı ahnmJ• JOI· 

ıuzluk yapıldığına dair mülkiye müfettişlerinin raV,rı Gze
rine Devlet Şurası lstanbul Valisi Muhittin Üstül hak
kında lüzumu muhakeme kararını vermiştir. 

§ Başvekil B. Çemberlayn avam kamarası' lngiliz 
liz - Türk kredi anlaşmasının imza edildiğini b~iıtir, 

§ Fransa Çekoslovakya meaeleshıden dolayı Jerikanın 
yardımını istemiştir. 

oooooooooooooooooooooooooooooooooocooooocotoOOoaaooo 

Halkın Sesi hakkın ;idir 
- Baştarafı 1 incide -

- , 1 raretle alkışlanmıştır. zirandan itibaren ücretli ve 2870kilo y pak 52 büyük ölçü ve amil olacak· 
ı---------- aidath milli emlik tahsildar· 47 B. Pamuk 33 -41,50 tık n 

viodirecek bir surette hareket ve vicdanen rususa IYar
dım ettikleri şükranla görülmektedir. Bu etlen olarak 
ben her gün ya Kemeraltında yıldız lokao'da veyahut 
kordonda lstanbul vapurlarının iskelesi ka~~aki "Bay 
Hasan,, lokantasında yemeklerimi yiyorum.d • lokantada 
hem oldukça güzel yemekler yapılıyor ve le:: onbeş ve 
yirmi kuruşla insan karnını doyurabiliyor. u bu lokan
talarda yemek fiyatları ucuz olduğu gibi ur ve temiz
dir de. Kordondaki lo "an ta ekmek ve sarn ayrıca para 
almadığı gibi yıldız lokantasıuda da salık ve bazau bir 
bardak şaşa) suyu da paras zdır. Bu ~ arıta bundan 
dolayi pek çok müşteri tutmuştur. Outl18 aı İçin bu 
satırları yazmıyorum zira ihtiyaçları Y:O Ancak öteki 
vatandaşlara örnek ol un diye yaııyorLI te ucuzluğa ve 
pahalılıkla mücadeleye esnafımız böyJı8rd_ıaı etmeli :lir. 
Mademki halkın eyliğioe ve umumun aatılc alakadar 
olan her dileği yazıyorsunuz lütf .-: n b}e bu ricamı ye· 
rine getiriniz.,, 

lliv 

1m Du••zeltme larıuı katdırmışhr. Şube olan ~ ~ ~ ~ Bundan sonra Hariciye sesi olmuştur. On üç yaşla-
ycrlerde milli emlak satış ve rında Aamit oğlu Ali ismin- V el~ilimiz logiltere, ltalya, 

06akü gızetemizde sehven icar bedelleri tab!il şubeleri Almanya, Macaristan ve Bal· 
1 t h b

. de bir çocuk yanlışlıkla, sa-
l ar ıye nazırı denecek tarafından şube olmayan yer- bun kaynatmağ• mahsus kan devletle ı i ile olan baki-
ı•de ha.iciye nazırı ve harp lerde ve köylerde atlı ve ya· katranlı sudan bir mikdar iç- ki dostluklarımız hakkında 
ııdemesi yazılacak yerde ya tahsildarlar tarafından miş ve zehirlenerek ölmüş- delillere dayanan izahat ite 
ıP akademesi yazıldığından tahıil edilecektir. tür. Yapılan tahkik"tta Ali · beyanatlarına nihayet ver· 

tertip aebvlerini düzeltir - Bayındırın Uladı kö- nin aklen malul bulunduğu mitler ve hararetle alkışlan-

1 ıiıllr dileriz. yünde bir zehirlenme hadi- anJaşılm:ştır. -.llİll•••-~m=iş:la:r~d:ır~. ----ll•--ı~mıı-~::::::::::::~·-·Z;a;=::a:. 
~ ................................ ~ ................... u;~~~ 'I& 

HALKIN SESi HAKKSESIDIR 
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