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Geçmlyea yuı ıen ~eritme~ 

kalmadı 
Büyük Millet M~clisi lüzum görürse şimdilik yaz tatili yapmıyacak. Antakyada te i'ar 

kanlı hadiseler oldu. Türklerin canları malları tehlikede. Suriye başvekili Parise -git1iyor 

·Türk Ordusu Hataya Girdiği Zaman ... 
Antakyadan Bir Mektub 

Türkler ve esaret ... bunun hir araya gelemi
yeceğini anlaman1ak için yalnız kalın 

kafalı olmak kafi değildir 
Karataı'ta poıta ve telgraf şubesi işlerioe bakan kırtasi

ye, tiitün ve müskirat mağazası sahibi bay Ahad'a Aotak
yadaki büyük kardeşinden gelen bir mektubdan aldığımız 
ıa aıajıdaki parça oralarda el'an hüküm süren zihniyet ve 
zulümleri pekili göıterdiğioden bu hususta birkaç kelime 
daha yızmıtı muvahk bulduk. 

Parça ıudur : 
.. Burad.a Fransız tazyiki son raddeye gelmiştir. Yabancı 

uluslara mensup olanlar silahlarile dolaştıkları haltf e Türk
lerin cebinde bir çakı bulunması büyük bir cinayet ıayıh
yor. Bukadar ıiddetli taıyike binaen Türkler büyük Atala· 
rına glivenerek mukaveme.tlererini günden gü:ıe artırıyorlar. 
Birçok Ar.p köyleri yapılan propağandalara kulak asmıya
rak Türklere iltihak etmektedirler. Ölümle tehdid edilmese 
pekçok Suriye Müslümanlara da Türk adaletinin ve hüküme· 
tiain kaca;ıaa a tılacakbr. ,, 

Yarın diier kısımlarını da neşredeceğimiz bu Antakya 
mektabaadea orada yaııyan ve her an anayurda can ve gö 
Dlildea baaret çekerek büyük bayram gününü bekliyen yalnız 
kan ve can kardetlerimizin değil, fakat Türkün ıefkat ve 
adaletini, UltUf ve keremini asırJarca tatmış ve görmüı pek 
Çok mthlimanlaran da bu zulüm ve tazyik politikaıının de
•am etmiyeceğine kani buf uoduldarı anlaııf acatlbr. 

Biz öyle zannediyoruz ki dünyanın her köşesinde hür do-
iarak hür yapmıı ve önüne geçmek iıtiyeıa her milleti 
:;----r,.ı.. -;~ ....... ...u. Just olmuş l:iütün inunlart da 
himaye kanadının altına almış Türklerin bulunduğu bir yerde 
Tiirk evlitlarının esir oJarak yaşamasına imkan olmadığını 
FraaNaıa kalan kafalı politikacılara da anlamakta geçikmi
yecektir. TOrkler ve esaret ... bunun bir araya gelemiyece· 
iini anlamak için yalnız kalın kafaJa olmak kafi d~ğildir. 
Ba huıusta ayni zamanda Türk tarihini, dünya tarihini d.e 
zerre kadar bilmemek lazım gelir. Kalın kafa, koyu ceha· 
let itt• ba acıklı halin devam edeceğini sanan kara ve kör 
kuvvet. 

SIRRI SANLI 
----------------------------..--------------------

r Gençlikl•e - spor ayı olan Mayıı ayının Izmirdeki plinço
ıunu yana "Halkın Sesi" nde bir roportaj halinde okuya
cakıınız. 

IRTER GUL iSTER AGLA 

BERÇ TÜRKER 
lskeoderun 31 (Hususi) 

Aotakyada tekrar kanlı bi · 
diseler olmuşsa da h fsilit 
ahnmamıştır. H tayda emni· 
yet ve asayiş kalmamış ve 
Türklerin malları canları teh· 
likededir. 

Antakya 30 ( Hususi ) -
Fransanın Suriye fevkalade 
komiseri Koat dö Martelin 
tekaüde sevkedilmiştir. Ya· 
kında yerine bir general ge
tirileceği söyleniyor. Ayni 
zamanda manda memurlara 
ca..-caı11uJcı Ln,ak bir tebdllat 
yapılacaktır. 

Jstanbul 30 ( Hususi ) -
Suriye Başvekili bu hafta 
içinde Perise çağıralmıştır. 
Başvekil döoüşüte Ankaraya 

•liıı 

gene yüzümüzü 
ağartan, göğsümüzü 

kabartan kahraman 
süvarilerimizden 

SAİM PULATKAN 

---··---
Bloher 
Moskovada 

Moskova, 30 (Radyo) -
Uzak Şark Rus ordusu u· 
mum kumandanı mareşal 
Bloher, bugün Uzak Şarktan 
buraya gelmiştir. 

• 
Italyanın 
Zayiatı 

Roma, 31 (Radyo) - ltal
ya ispanya harbinde şimdi· 
ye kadar 9500 kiti kaybetti. 

1 

SURİYE BAŞVEKİ!..l 
uğraması kuvvetle n uhte 
meldir. 

Ankara, 30 (Hususi~ -
Büyük Millet meclisi, 8 Ha· 
ziranda mesaiıini bitirecek 
ve tatil kararı verecektir. 
Fakat Hatay meselesi, fena 
bir safha arzedecek olursa 
Meclisin açık kalacağı müd
detin temdit edilmesi çok 
muhtemeldir. 

Istanbul 30 ( Hususi ) -
Be~iç Turkeria "f ıanıız hll
kôı:oeti Hataydaki Ermenileri 
aldatıyor Hatay Ermebilerioc 
haykırıyorum Hatay Türkle
rine sarıhnıı, yarın l ürk 
ordusu Hataya geldiği zamaa 
ancak bu sayede Hatayda 
bir Türk gibi yaşayabilir
siniz.,, Sözleri Ermeniler üze
rinde çok eyi bir tesir hasıl 
etmiştir. 

Kadın Elbiseleri 

Kan1utayın Son KarHn 1'1ünasc. betiyle 

YÜRÜYÜŞ 

Son kararını vermiı bulunuyor kamutay 
Bu kararda diyor ki: kurtulacaktır Hatay l 
"Onun selametini Türk ordusu verecek 

."Milli varhk bu yolda muradına erecek." 

Zaman öyle hassas ki, öyle nazik ki zaman 
Bir iıaretle ateı kesilecek Türk heman. 
Onun damarlarında gezen ter temiz kandır 
Ayaklanırsa mutlak bürüyen bir volkandır •• 

K•playacak dünyayı ölüm saçan bir tufan 
Durduramıyacakhr kahraman Türkü cihan 
Bu yürüyüş zaferler yaratacak akındır 
Hatay kurtulacaktır. Onun fethi yakındır .. 

lımail Ôder 
........... M:llM ......... Si#!lma&m.-.:r+EIZ"t::?l!Wl5Wi3~5'3·11İm ............ .... 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR ________ .... _________ _ 
•• Sükunet ve gürültü ile 

cadele isteniliyor 
mu· 

Okuyanlarınızdan A. T. L. imzasile alınan mektupta ... 
lar yazılıyor: 

"Doktorlaran tavaiyeıi üzerine hem suyundan Ye hen1 lla· 
vasından istifadelennıek üzere lımirden Karşıyakaya nalı· 
!ettim, bundan başka sükunete ihHyaCJm olduğundan ıeub 
ve şt bir gürültüsünden, araba, otomobil ve ıair t•matalar• 
dan uzak bulunmak için Karşıyakanın yeşilliklere blirlhamlf 
bir köşesinden ev tuttum. Burada kafamı dinlendirmek •• 
biraz kendime gelmek, bu suretle seneltrdenberi kaybetti· 
ğim tatlı uykuma kavuşacağımı sandım, halbuki ne gezer ?I 
ıBurada da başka dertlerle karşılaştım. Ortalık karanp el 
ayak çekildikten sonra gerçi çok hafif ve kokulu bir haya 
ve ıessiılikle karşılaşıyorum, ıineksiz ve serin olan bu UY& 

ciğerlerime nüfuz ediyor vücudumda tatlı bir rehavet peyda 
ediyor, lzmirde iken zorla kavuştuğum uyku kirpiklerimla 
üzerinde dolaşıyor, tam yatağa uzanıp derin bir uykuya b· 
vuıacağım sarada bir takım k&pekleria karıılıkh olank ala
malan• .. ve havlamalara başlıyor. 

Uzak tan uZ1ğa geçen otomobil ve arabaları• aeal ... 
bu mel'un hayvanlar bir defa aiızlarını açtdar mı aaatlarca 
ve hatta sabahlara kadar bağırıyorlar, bundan baıka kedi· 
lerden de rahat dirlik yok, alay, alay, bölük, b&lllk kire
mitler ve damlar üzerine toplanıp İnceli, kaluah bir takıa 
havaları tutturuyorlar, gübilr, gübür damlar ve kiremitler 
üzerinden atlayarak birbirlerile hırlaşıyorlar, derken klpek• 
ler de sokaklardan bunlara iştirak ediyorlar, uyayabilinea 
uyu, çok yalvarırım: Arasıra belediyemiz bu ıokak iklpek· 
lerini toplattmyor ve imha ediyordu. Epey zamanduberl 
bu himmetini onuttu, lütfen birkaç ıatırla (belediye · nıW 
mizin dikkat nazarlarını çekin bizleri bu belldan kurtar
sın. Benin gibi birçok vatandaılarda bundan çok HwiM• Mumyanın Başı ! 

Birkaç arkadat bayanlarile müzeye giderler, her tarafını gezerler. Bayanlar bu geziden Parasını verenler ekseriya HALKIN SES• B!KKIN SESIDll 
•e tetkikten ,.ok memnun olurlar. lzmirimizde böyle bir yer varmııta şimdiye kadar bize 1 ... erkekler olduğuna göre onların 

~~~~~~z?D~ek~~nu~k~ri~~r~. ~M~uim~~~l~a~r~ö~n~O~n~d~e~d~u~r~a~a~~~k~ç~i~k~a~r~ıu~n.-~:d;a~d:~:k:a:t:~~~:~~~:m:a~l:u:ı~li:ı:u:~:u!ı~-~-~~~~~~---~~--~~~~~·-~--

ceklerdir. ,. 
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~-;ET VE ADALETi IL:ı· Dıkterun laslhatlerırDüNY~~tırn 
Türk Dünyasının En Yüce Hakan1 ! T .k. . . OLUYOR t} 

- -· KÖYU MÔı,D~ 
DiNLl:Di<iirvl 

- ; azyı ı şu yanı art- .r 
ICfif;J ~ 1 =l"ILllJ : tiJ: 1: lll!ll'm s ması alametleri · 
~ A J A J V f 1 A ff R 1 M A 11 L 1 K L A R 1 ~ Tanıiyon faılabğı alamet- Eski Alman Başvekili 
-~-~----------n------~ lerinin beUi baıhsı baş Clön- manastıra çekiliyor - 40- YAZAN: Gönül Emre 

ITarilal Tefrika Ya.san: H. Türkekuljl meıidir. Bat dönmeai ile be· Amerilrada katolik bir ma· 
_ 35 _ .-aa9~. raber bat atrııı, kulak uğul· lı'tt . . b t • Köylülerle beraber, türkü söy~ 

)iyen kadının evine trittik 
•ııı:ıın..-»a.-:M ı e ınzıva aya ı geçıren 

Bu Hindistan fatihinin başını istemekligv im an- tusu, gözlerin önünde ıiyah eski Alman baıvekillerinden 
uçuımalar, geceleyin dizler- · 

nemle babamın intikamını al ak içindi. Ma- Dr. Bruning dünya ile büs· 
de kramp ııkıntuı gibi şey· bütün alika11nı keserek, ma• 

ınafih o masum ve günahsız bir gençtir Jer de tansiyon fazlalığı ali· nastıra sıirmek arzuıundadır. 
Bu k6yden sonra gidece- Muhtardan, yarın ıiaece· 

U--ttf metleridir. Geceleri sık sık 
~-.. •1• haber •erdiler. bununla beraber Mehmet Ka- İkrami"e Alan Antre-

0 llae kadar mihracenin ıım masumdu. O bana do- idrara kalmek da bunun bir .,' 

tim köy ıon olacaktı. Şunu ğim köy, yani ıoa köy bak· 
burada itiraf edeyim ki, ka- kında malümat alıyor I•• 
famda birçok bilğiler, büyük koouıuyorduk. iki buçuk ay· 

kıaı içia deli di•aae olan ha· kuamak detil, yüıilme bile alimetleridir. Bu gibi haller nör Sevin~ten Öldü 
life bu haberden memnun bakmak cüıetinde bulunma- hi19edilince derhal muayene-

defterimde yer kalmayacak daaberi dolaımakta oldutum 

elci•. Derbal tulumun buzu- dı, çiinkü oradaki kuman- ye koımah ve tanıiyonu ölç· 
r1111a 1'•tiriJme1ini emretti. danlarınız bizi iki kız karde- türmelidir. Her halde elli ya-
tkı kız karclet te bir k61ede ti ıörilnce hemen " bunlar şından sonra tuz v~ suya 
etaruyorlardı. balifemize layıktır " dediler, veda etmete hH:ırlanmalıdır. 

lseriye bir altın ıiai içinde bu ıöz üzerine baı kuman- Tuz ve fazla ıu içmek tan• 
retirilen tulum ortaya ko- danınız olan Mehmet Kaaım ıiyon için en fena bir fey-
aalda. Halife luzlara d6ndü: hemen gözlerini yere indirdi dir. Salamura lfeyler. ağır 

- itte Mehmet K111mın ve dilinizle bir :ıeyler ıöy· etler, sucuk, pastırma, salça· 
..... ... sl•deai bu tulumun ledi, bütün kuillandaalannız Jı yemekler. ağır tatlılar 
1.....,., ilteraeaiı ayakla· baılarını önüne eidirdiler memnudur. Yetil sebzeler, 
rDllM albaa yuvarJayım.? ve benim kendilerine haram mey•alar, ıiiHü ıeyler. tuz-

Klclk kız fU cevabı ver· olduiumu ıöylediler, ertesi suz ekmek, (beyaz etli ba 
di: günü bir ata bindirerek~bu- laklar ve piliç seyrek olmak 

- YaJ.ıa karııdaa kafa· raya rönderdiler. şirtilf) yenilebilir. Kahve ve 
aım slreJim. Halife sakallarını karıştır- çay az miktarda alınmalıdır. 

Halife ayakta daran iki dıktan ıonra biraıl düşilndü Sigara ise tamamen kal-
laiıntae~e emretti: ıonra baıını kaldırdı: duılmak lazım gelen İJiyaçtır. 

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

- -Çakana ıu babiıin ba- - Demek, dedi. Mehmet 
paı, .. amlar 161160. K11ım mHumdu. 

Himet.filer, tulumu açtılar, - Evet tamamile. 
oda- içlae afır bir koku - Bu iıi neden yaptınız 
1ayahh. ve 6yle bir gilrbtlz delikan· 

Bl~are Kaıımın baıını bir bya kıydınız? · 
ti .. batırıp dıtarıya ~ıkardı- - Ônce ı&yledim. Sarf 
lar, büylik kız bir sayha anamın babamın intikamını 
atarak ellerile yürü kapadı, almak içindi. 
lıl~lk luz muzafferan~ bir Halife kızacatı yerde ken· 
tebeıılmJe kelleye baktı, di nefıini ve ze•kini düıü· 
••• ,. halifeye a&aerek: nerek bir anda zavallı deli· 

- intikamım yerini buldu, kanlının aylarca yaptığı fe-
aaaemi ve babamı öldllrten dakirlığı zerre kadar itibar 
•• taç Ye tahbm.ızı elimizden nazarına almıyarak glilllm 4 

alan •e binlerce yurddaıı· aedi ve: 
mıDD 61ümtine aebep olan 
bu batı ı~bmekle çok ıe· 
•indim ı: ıe de binlerce te· 
ıekklir •e miaaet. 

Halife, IUzmetçilere: 

(Arkaıı var) ............ ,__ 

Tatar rhalk 
şairi Abdullah 

Tukay 
- Giitih&n fU habisin tu

lamaaa bir çukura atıınlar. 
Dedi. Derhal altın ıioi ile 
talama chfarıya çıkardılar Tas Ajansından: 
•• *•m içerlıine kokulu Geçen ayın onbeıinde Ta· 
ıerptUer. tariıtanın meıhur halk tairi 

Halife kilçllk kıu döndü Abdalla Tukay'ın ölilmünün 
p ı6yledi: yirmi betinci yıldönnmn kut· 

- lmdı r6alilnllı rahat lulanmııtır. 
HJdu mu? Şairin ölilmllnlln yirmi be· 

_ Tamamile. Şimdi de ıincl yıldönilmü mllnasebe.ile 
llakikatı ıöylemek zamanı tam k&Jliyatı neırolunmuıtur. 

r••di. Alaskada 

Otomobilleri 
Bozan demir 

Madeni 
Rusyanın Arkanjel ıebrine 

civar bir noktada otomobil
ler ıık sık kazaya uğruyor· 
lardı. Bu hal zeki bir ada· 
mın nazarı dikkatini celbet
tiğinden kazaların vukua 
geldiği mahal civarında der
hal bir tamirat atölyesi aç
tı ve avuç dolusu para ka· 
zanmıya baıladı. Mahalli hil
kt\met bundan kuıkulandı. 
Garaj sahibinin her hangi 
bir tertip ile tamirat parası 
almak için otomobilleri boz
duğunu sandı ve hakkında 
ta1'ibata baıladı. Fakat a 1; 
zaman ıonra vaziyet anlatıl· 

dı. Su işte garaj sahibinin 
hiçbir sun'u takıiri yoktu ve 
otomobiller, zengin bir demir 
madenini ihtiva eden bu 
mıntıkadan geçerlerken mo · 
törlerinin arızaya uğradığı 
ve tekrar itletilmekle hare· 
ket ettikleri anlaşıldi. 

16 Çocuiu 
Isırdı 

•ar-? Daha baılra bir şey mi Soğuk sıfırın altı da 
.. İstanbul, 30 ( Huıusi ) -

- $imdiJik baıka lbir ar· 71 derece Erzincanda bir kuduz köpe-
aum kalmadı, yalnız hakika- Dilnyanın kışı en sert olan ğin 16 mektep çocuğunu 
b ılılememe izin veriniz. mem~cketlerinden biri Alu· ısırmış ve hep Erzurum haa-

- S6yle. kadır. Orada, ıoiuğun dere· tabanesine gönderilerek te· 
- Bu Hiadiıtan fatiainin ceıi ııfır altı (77) santigrada davi altına ahnmııtır. 

hfııaı iıtemekten maksadım kadar düıer. IBuna mukabil •••••••••• .. ••• .... •••• .... 
ıevıili babamla aziz anne- yaz meHimi de J ıpanya, ltal- ! ı 
min iatikamını aJmak içindi, ya kadar latif ve ııcaktır. i O O 1 J O R i 
~Elh******~:~****T*j*f**= l Salih Sonad i fi ~mra e e On ~ ı Cild, Saç ve zührevi hasta- ı 
tC &.& 2 S 7 3 )t ı hklar müt~ba111sı ı 
M u. ı ikinci Beyler sokak No. 81 ı 
'ft laAruinee Milli Kütüpane Sinema11 n ----- ~ ı Her gün" öğleden sonra ı 

BUGON Gayet nefiı 2 film birden ~ : Tdefon: 3315 t 

Silih Kuvveti ,. .. V;oiCiicİE~t Frauııca ı6ılü: Speacer Sracy • Fracbot Sone tt 
Dl• 111

• Tarzan ~ ı~i ç.,m.ıik •• dd••İ ı.ıikliı 
'C " okulu karşısında her çeıid 

Olayanın en giizel kadını Dorotüy Lamour Mı cıld işleri, harita bezleme 
( Foks Jurnal ) de en son havadi~ler >t~ bezli zarf, para zarfları, noter 

dosyalan yapılır. 
Proftamı IJlveten: Baıvekil Celil Bayarın Dost ve Resmi ve buıuıi müesae· 

mlttefik Yugoılavyayı ziyareti ve yapılan mera1im M aeler ile bankalara aid zarif 

--------·---------------------------M cild itlerini temiz ve ıeri 

lngiJtere Jig maçlarında 
takımını üçüncü ligden ikinci 
lige geçirdiği için nakdi mü
kif at iJe taltif edilen antre• 
nör, kendisine verilen çeki 
alır almaz, heyecanından 

kalp sektesine uirıyarak, 
ikramiyenio. zevkini sftrme
den hayata gözıerini kapa· 
mışhr. 

K la ra Bov gazino 
İşletiyor 

Eski sindma yıldızlarından 
çapkınhfıle meıbur Klara 
Bov'un yakında bir çocuğu 
daha olacaktır. Kocasile bir· 
likte Hollvvod'da bir gazino 
itleten eski yıldızın üç ya· 
şında bir oğlu vardır. 

........ 011111•••••• .. 

Kar Niçin 
Beyazdır? 
Şu ıeffaf ve mavimtırak ol· 

duğu halde kar niçin beyaz· 
dır? Çn.ıki kar kilçllk küçllk 
kristal tanelerinden mftrek· 
keptir ve bu zerreler ziyayı 

aksettirmek hassasına malik-
tir. Güneıin ziyası yedi e.aı 
renkten mürekkep olduiu ve 
bunlarda beyazı teıkil ettik· 
leri için kara çarparak ak· 
ıeden bu renkler beyaz ola· 
rak g6riinürler. 

Yıldırımla 
Mücadele 

Tas Ajanıından: 
Sovyetler Birliği ilim Aka· 

demisi yıldırım üzerinde tet
kiklerde bulunmak için en 
modern ve en hassas aletleri 
havi bir seyyar laboratuvar 
teıis eyliyecektirr Laboratu
varın eaaı çalııma ıa baıı, 

Borjomi'nin yakınlarında 
2 600 metre irtifada Baku· 
riani olacaktır. 

kadar yazılmış hikayeler ve köylerde birçek ıayler öiren· 
türkülerle ş~bre C:lönecektim. dığimi ıöylemiıtim. Köylli· 

Dağların sert ve güzel lıa- leıle yaptıtım bu konuıma· 
vasını iki buçuk aydanberi larda benimde köylü ruhi· 
içer gibi teneffüs ediyordum. yatını anladığımı ı&rdllkçe 
Çoşkun ve : serin ıularan memnun oluyorlardı. 

çağıltıları kulaklarımda çok Bana muhtar bir ııraıını 
tatlı bir musiki halinde akı- getirip : 
yor. akıyordu.. - Sizi çok ıe•dik beyim .. 

Bea de köylülerin dediği deni. Bunu yiiıünllze de 1&1· 
gibi sözü uzatmıyaltm. . artık lemek doğru olmaz, emme 
benden usanan atımı birkaç biz içimizdekini ı .. khyamayız .• 
gün ıonra iıtirabata terke · Ve ili ve etti : 
decektim. Ne o ltökeıleyip - : Senin . yüıiln gllleç de 
beni düıürmeğe çalışacak, ondan.. biz suratı aaık adam• 
nede ben kıııp ota kamçı dan hoşlanmayız pek ... 
ile dövecektim. Cidden köylüler öyle ... 

Köyleler beraber, türkü Candan ve aamimi oldukları 
ıöyliyen kadının evine gider· içio, ayni mukabeleyi bek· 
ken hep bunları dilıünllyor- Jiyorlar ve bunu beklemekte 
dom. haklıdırlar. 

Köylü kadın bizi iyi kar
ııladı. Mubtu, kendisine zi· 
yaretimizin sebebini anlatın
ca, &nce tereddiit etti. Fakat 
israrlarımııa dayanamayarak 
tilrkülerini ıöylemeie baş
ladı. 
Kadının ıöylediii blltiin 

tllrküler, içli •e gllıeldi. Ço· 
tu, diğer k6ylerde dinledi
tim lilıJ.lUcıiu ayoi idi. Fa

kat içlerinde ozamana kadar 
yazmadıklarım da vardı. 

Bunlardan_bir kaçını yaz· 
mak tefrikamızın tamamlan
ması-için lüzum sayıyor ve 
en çok: sevdiklerimi aıağıya 
yazıyorum. 

Bahçeye n koydum teşti 
Ayaz bulutu geçti 
Gel felek . insaf eyle 
Hangi günün boı · geçti. 

Dağı ayrı duman ayrı 
Kaş ayrı keman ayrı, 
Felek gözün kör olı•n, 
Gençlik bir, zaman ayrı. 

Dağda duman yeri var, 
Kaşta keman yeri var, 

( Arkası •ar) 

•• 
İngiliz - Sovyet 

Ticareti 
Taı: Ajansından: 
lagiliz • Sovyet ticareti, 

son sene zarfında mlihim ıu· 
rette fazlalaşmııtır. 

Sovyotlu•n 1 Q'.\7 aene•inde 
lngiltereden aldıkları etya 
ile lngiltereye yaptıktan ti· 
pariılerin kıymeti, 650 mil· 
yon rubleyi geçmittir. 

Bu siparişler, lngilterenia 
sovyetler Birliğine •enliji 
beş senelik mali kredi eıaı
larına göre yapılmıt bulun· 
maktadır. 

Ayui 1937 ı c ne11i içiade 
Sovyatler Birliğinden logil· 
tereye de 700 milyon rab· 
lelik Sovyet eıyaıı ve mali 
ihraç ~dilmittir. • 

Saatleri ne 
. zaman kurmalı 

Çöz göğıün düğmesin. Bir çoklanmız saatimizi 
Kitabını okut- Sende güman yeri var... akıamları kurarız. Halbuki 

• • . . • . • . . • aaat kurmanı• ea ma•afık 
mak İçin Türkücü kadının evinden zamanı sabah vakti imif, 

Adam öldüren ayrıldığımız zaman, güneı çünkü ıaati kurduktan aoa· 
ağır ağır dağların ardına ra sokağa çıkaraz. Gerilmiı 

~tuharrir çekiliyordu. bir aaat ıembereti re•ıek 
logiliı muharrirlerinden ı Köylülerle beraber çeıme bir zemberekten, daha aiya· 

Liyonel Terri san ırk tehli· f başına gddik, Karşıdan bö· 

1 

de aar1ıntılara mukavemet 
kesine en çok inanan kimse- ğüren inekJerin sesine, ko · eder. Sonra akpmlan kuru· 
lerden biri lidi. Fakat Avru· t yunların ıesi karışı; or ve l lan saat cebten çıkarılır, 
pahlara bu tehlikeye lkifi de· f akşama kadar derin bir ses· zembereii. böylece ani bir 
derecede inandıramadığına sizlik içinde uyuyan köy ıim- hareket tebeddlllllne maraz 
kanidi. Bu asrın baıında bu di birdenbire uyanmıştı ~ bırakılır ve çok defa sembe· 
liususta bir kitap yazdı. O · · sanki... ' reğin bozulmaıını intaç eder. 

kunmadığıoı gşründe bir Ja- •*:A******~*~**~ı~******** 
ponu öldürdü. B6y}ece kita· tC TA y YARE . m Si TELEFON 
bına nazarı dikkati celbet- fC sına a 3151 
mek istemişti. Fakat tevkif 1 : BUGÜN iki müstesna film JJirden 
edildi , mahkum oldu ve asıldı. t\ G Y V ld 
Y k• • « ece arısı ~ı· ·ı ızı 
azıma IDeSI ~ Cınger Rogers ve Wılı•m PoMd tarafından temsil edUdi 

62 yaşında . = Yataklı vagon kontrolörii 
ilk yazı makinesi 1876 da ~ Bayıltıncaya kadar güldürecek detecede neıeli komeui 

icad edilmiıtir. Fakat bu ma· n · J 
kine 0 kadar karııık v~ kul- ~ Ayrıca: Paramunt JUrna ___ _ 
lanılması zor idi ki bunu tCSeanılar: 3,15-6,20 9,20 gece yarısı 5-8 yataklı vagon 
kullananlar makinenin iıtik· t( FıATLAAı 30 - 40 - 50 

. " 
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Rüşvet almaz 1 

( Htlkın Se1I ) 

İki Bn. Plajda 
· Konuşuyor 

Otelde tanıdığım genç 

~;'.~:{,_.-.. 

1 TORNAKS 

' TORNAKS 1; 'fQRNAKS 

Kaynana 
Gelin hastaydı. Kaynana 

ilaç içirmek istiyordu. 

10RNı!\KS 

T.ORNKS 
TORl'Al{S 

T"ORNAKS 
Motorsikletleri geldi. Mutlaka görünüz. 

31 MAYIS 

Abdlllbamidin nazırların• 
dan birine yeni dükkan. açan 
bir saatçı bir altın saat he· 
diye götürmüş. 

Nazırf: 

mükemmel bir arkadaş öyle 
güzel öyle enteresan şeyler
den babsediyorki. ... 

Kayaana : 
- Eğer bu ilaç sana ıyı 

gelmezse Allah canımı alsın, 
dedi. 

M. Alim Şeoocak Kemaraltı cad: Emirler çarşısı karşısında 
Numara 61 Telefon No. 4079 

- Şu herife bin defa de· 
dim ki sen böyle karmın her 
dediiini yapar, burnuna tef
le dümbelekle nazlı, nazlı 
oynıyan mahluklar gibi halka 
taktuusek sonunda kedi gör
nıUş fareler gibi korku içinde 
kaçacak, so ' olacak delik 
aramaktan başka bayatta ya
pacak bir şeyin kalmaz. - Büyük bir çalım ve aza· 

- Ben hediye kabul et· 
mem, demiş. 

- Şu halde on 1' uruşa 
satın alınız. 

Nazar bir hayli düşünmüş, 
bir mecidiye uzatmış! 

- Meseli neden bab'Je
diyor? 

Benden 1 

o 
D.&irede iki memur müoa

Doktor güldü : 
- içiniz, nasıl oha ka · 

zançtatıoız ? 

Nanik 
Çarşamba günü, bir mizab - On kuruş geri verin.1 

Maalesef bozukluğum 
yok. 

kaşaya başladılar. 
Münakaşa bir kavga ha- gazetesinde, bize ve izzete 

dair bir fıkra vardı. 
Ş h ld 'k' t t lini aldı. u a e ı ı saa sa ın İzzet, eniştesinin okuduğu 

1 1 B. t d - Ben bu düoya~a senin a mış o uyorum. ır aue a· fıkrayi dinledi, pek iyi kav-
b t . · d · kadar budala, sersem b 'r a ge ırın emış. r ıynmadı. Bana sordu : 

K• • adam görmedım. 
ımmı~ Öteki: C: - Ne diyorlar baba? 

':r - Alay ediyorlar oğlum. 
Yolda adama çarptı, yere - Asıl ben S C' D İn gibi e -

lzzet biraz düşündü, son-
yuvarladı. Kazadan sonra nayi, andaval bir insan ta-
h d Y 1 d Olmadım. ra sol elinin başparmağını, 

emen in i. ara ının te a· 
visi .e koştu. Halk ta etr~- Bu aralık içeri kalem mü sağ elinin küçbk parmağına 

· bitiştirdi, öteki parmaklarıoı 
fa birikmişti. Kazaya sebc p dürü girdi : 
o1an haykırdı : - Galiba siz benim bu - yelpaze gibi açtı, iki elini 

kaldırdı, sağ elinin başpar · - Böyle duracağınıza gi- radı olduğumu unutuyorsu · 
dip doktoı u çağırın. Göı ü- nuz. mağını burnuna yapıştırdı. 

t 
1 
1 

Kırciceg"' i Kolonyası 
' ' Adı ile Şifa~ Eczanesi 
Temizlik, Tuvalet, Massaj ve 

Tuvalet Sııb•mlanna çok elverişli 
yüksek dereceli latif kokulu yeui bir kolonya yapmıştır. 

iT E i J 5 O K ruş ur 

: şifa eczan si Kırçiç{'ği Ko WODY:B~ı 
oı bu fiata satmakla büyük bir fedakarlık yaptıgıoa emındır. 

Fevkalade 
Limon çiçeği, ~ienekşe, Şipr, H. eli kolonya-

lan 200 uş 
metle bu sözleri söyliyen 
11hte kabadayının kulağına 
dinleyenlerden biri: 

yorsunuz adam ölmek üzere. A 1 - Baba, dedi, benim böy- Büyük lüks şi~el r ()5 kuruş 
Ses yok. n arsın le bir resmimi çıkarıp sabi- Küçük )) )) 40 kuruştur 
- Yahu Türkçe bilmiyor Çocuk - Annem dedi ki, fene koysaaa. 

- Söz6 kııa keı, seninki 
geliyor, ili tarını fısıldayınca 
bu defa l:iizim kahraman fa
re CleJiii Cleğil, fakat otur
duklan kahvenin merdive
ninden Dıt kata bir fırlayişi 

•ar ki g&rmeğe sezadır. 

musunuz? sen benim halammışım. Ne olacak? Tavsiye ederiz. 
Kazaya uğrayan biraz ken- Bayan - Evet yavrum se- - Onlara nanik .... 

dine galdi gözlerini açtı, ve ninle baba tarafından akra- _.., ___ ıoe-e.---- ~~~~:~~~~~-

hafıfçe mm•dand, = bayız. i Manisa oteli ı ı · y·· t 
do~o;~::;m~ilirler ... Fakat ~:;:: -- ~·:;.:~araf.. izmirimizio en ııbbi kon- ~ zmır r!1!.. Şir~!~UC8 ı -

förüoü haiz olan Manisa 11 F b 'k ~ Yeni• Çocuk - beraber otura- ' Halkapınar Kumaş a rı asının ·. 
oteli sahibi B. salih müşte-

K;d~n Düşünceler cağ•• Y•· ·y;~ ~~~~~i i.~~~::ı.k~!~·;.:!i.~ 1 aii;'.;tz~·t çvar~•iiü~;:dur 1 
- H11an ağa baıın sağ On dört yaşında kıvır kı- Yaşıoı saklayan bir bayan otele yazlık duş ve otel bab- ı•• Satış yerleri ~ 

olsun, karın ölmDf. vır bir kızdı. ziyaretine gelen bir baya. çesini de yeşil ağaç ve çi· Birinci kordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. 1 
- Evet ... bir felakete da- Bir ziyafet gecesi genç bir - Çok hakikatlisiniz, de- çeklerle bir cennet haline Mimar Kemaleddin caddesinde Fahri Kandemir Oğlu [+] 

hı uğradım. bayla dansettikten sonra an- di, her ıene bir kere mu- getirmiştir. B. Salih otele ~~~~~:~ ~~~S 
B nesine : ba ı. kak gelip beni yokluyor- • gelen müşterilerinin tahta 

ir öküıüm vardı, 0 da - Ahmet beyi çok be· kurusu ve pireden kurtul- Yaz geldi çok su içmek 
öldü. MahvoJdum. ğeniyorum. nişanlandık, ded:. sunuz. mak ve rahat yatmak için zarardır. Susuzluğu gider-

M 1 H - Evet bayan bu ellinci 
- eyus o ma asan a- Aonesi kaşlarını ç th : otelin taraçasına karyolaJar mek için ( Kalküte ) den 

v S • • d k 1 gelişim. 
i'· e•na eıın ostun ço - - yi amma kızım, ev~en- koymuştur. su. eti mabsusada ge•irtti · 
tür, sana yardım ederler. mek için daha çok gençsin? Sıkılıyor Adres: Keçiciler Lale si- ğimiz (Demirhindi) den az 

- Doğ~u. Beni öyle çok - Evlenmekten kim bah· neması karşısı 70 numara bir miktar almak kafidir. 
ıevı· 1 k" ö ii 1 sediyor anne? - Artık daireye haftada M b S b 

yor ar ı, o me ge en 1 anisa oteh sahi i ah . Yemekf.eri fazla kaçırırsa· üç gün ge iyormuşcuo. 
bana bana baıka bir kadan Ayırd _ Ne yapayım bsy direk- nız korkmayınız derhal üze 
•ermeğe çalışıyor. tör biç gelmezsem canım sı· rine (Hasan Meyve Özü) 

S h. '? Bayan hizmetçisini çağırdı: 
- a ı mı kılıyor. ndeo bir kadeh içiniz. Her - Sen artık çok oluyor· 
- Salai. Amma hiç bitisi Oh f yemekten sonra kullanmak- l: ~ ... b '- sun .. . 
aıKa bir öküz vereyim de- Kız dudağını büktü : • tan çekinmeyinız. Çünkü ı ~ ô 

lllİyor 1 _ Neden Bayanım? Ah! .. Ne olurdu, ben de hem ucuz hem de fayda- ı· . 'ı 
k k v b• • _ Düo gece odandan bir Hollivutta doğsaydim... lıdır. . · 

Or 8210 iri - Aptal!.. Ne işe yarar- Kıı:ılık ve yünlü eşyayı ~-_,-":· .' .. · ,, erkeğin çıktığını gördüm. 1-fer ıcye ~ızıyoruı, tıı~bır ·~ı b z y r 

Miıoa harbe gitti. - Yanlış efendim. dı, bir kelim~ lngilizce bil- ~ ır.em•un etmiyor, rcı..oı en ,. kaldırıp !aklarken herhalde 
Lwlun ctrofımızdokıler bu ~ok kc. u B b 

Miıonun harbe gitmesi ne - Yalan söyleme, batti miyorsun ! •obaıımızdan doloyı bizden vzokloııyoro1. taze ve hilesiz (Naftalin) ile muhafaza ediniz. u uıusta 
demektir anlarsınız. zahitti. K i~te burodo tam emniyette bulu~manız için bu~ibtiyacınızı mutlaka depo-

Kalbi, her an yerinden - Yanlıı efendim, ihtiyat 8 rISl VALIDOL in dodımızo yetişir' muzdan temin ediniz. Geceleri sizi rahatsız edebilecek ha-
kopacakmıı gibi atıyordu. zabiti idi. Okumalıymıc Orw bır lere tccıubc ed·nız; ondan Sdhra · şarat için en keskin ve öldürücü ilaçlan depomuzda bula-

S!perde otururken, başla- H d' Y d. yoı• b loı doho omı oorccehınız. caksınız. Bunaltıcı sıcaklarda eksir tesirini yapan ( Limon 
r11un:füıtiinde bir şarepnel astane e - Ona bir mektup gön- V ALi DOL : domlo, toblet ve çiçekleri, Filiz, 9 eylül çiçeği) ve daha muhtelif kokulu ko· 

ti d Y w w d H • d w • k d' d hop tıolindo tıer eczo~ede bulunl•r. I , , h . I t f' Pa a ı. agınur yagıyor u. asıs- erecegım amma en ın en lonyaları, bayao ar ıçın er cıns tuva e eşyasını en ucuz ı· 
Miıon yanındakine sordu : lik ettim, otomobile binme- evvel karısı okusun istiyo· atlerle depomuzdan tedarik ediniz. Telefon 3882 

- Kan pislik yibi kokar dim. Cezasını çekiyorum, iş- rum. 
1
" 141SSSSSSSS'='StSSSSSSSSSS22S~ 

rııi? Eyer kokarsa, yaralan- te buraya geldim. Ya siz? - Kolay, üstüne mahrem ~~ ~ 

dimd~ektir. -~-·B·e·n-ot·o·m·o·b·le·b·ın·d-im.-? •• ve·h·u-su.s.id.ir-di·y·e·y·az •..•. _~:·'··----~---1 Elb~eve~ nto 1 
Ucu~luk rekoru r~-=-=~-B:i Sınıf Mutabassıı...aanF&E&Z... i!~ Meraklılarına MO)d8 ı:ı 

VE I Dr. Demir Ali 1 ~!~Zabitan, Baylar ve Bayanlar g) 
Bir fen harikası KAMÇIO\:iLU [+]En müşkülpesent müşterileri memnun 1 Cilt ve Tenasül hastalıkları ve 1 i~ eden bu firmayı unutmayınız En tık, en zarif ve son mo

daya uygun Panama ve kadın 
Şapkalarını (150) kuruşa sat
IDtkla ucuzluk rekorunu kıran 
Ünive rsal şapka fabrikatörü · · 
bay Abbat Azer piyasaya çı
~•rdığı Krem Temizler sabu
ıle de bir fen harikası yarat
ııuştır. Tebrik ederiz. 
Adreı: Balcılarda 191 No. 

Telefon: 3811 

(t elektrik tedavisi ı r!] Tüccar terzij (Tür~paz~n lbrahim . . • [t 
N lzmir - Birinci beyler Sokağı No. : 55 Telefon : 3479 f+l Karakaş) bukere yenı magazada zen gın çeşıdle.r. Terzı- ı 
@~=---~---=-m:a!~CiEarl!iEiEaıas-=a;s liBm a;:saıı:ıa~ [+] hanemizde bay ve bayanlar için son moda zarıf ve tık 
EOO~)t Dr • f A ff R J ( ~ 1 K >tESEB (•] ma.nto, ~ob, tayyor, ete~, büluz. ~e tovakar Zabitan ve 
" • ~ · " :; sivıl elbıse ve kaputları ımal edıhr. t!1 lzmir Memleket Hastanesi Rootken Mütehassısı 2 ''" M 1 . t k 'ti d' 

RONTKEN VE ~. [•] uame em peşın ve a sı e ır. 
E ~ [•]Bu sözlerin doğruluğunu anlamak için bir tecrübe kafidir. 1 Elektirik tedavileri yapılır 1 gjoiKKA T: Yeni Mağaza Odunpazarı ~o- ı2 
il ikinci Beyler Sokak No. 29 TELEFON: 2542 & TELEFON: 32'16 ., 
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:lzmirden 
t lstanbula 
.--,---ndört Saatta 

Alamanyada inıa edilen 
Su •apara bu ayın sonun· 

• da Kiyeldea memleketimize 
• ııtirilecektir. Bir heyet ya· 

mcla ••para te.lim almak 
• kere Kiyele ıidecektir. 

Su Yıpara Bandırma-Is· 
taabal hattını teaiı edilmiş· 
tir. 18 mil sllratinde olan 
ita Yapar lıtaabal·Bandırma 

r Jolcalapaa kısaltacaktır. 
Trea tarifelerinde de ta· 

tlillt yapılarak Handırma 
yolile lzmir 1.taabul yolcu
laiu •• d6rt nıte inecektir. 

lımir-latanbul direkt deniz 
relcalujıı h.-.tbnı da Alman· 

1 ,.elan yeni saba alınan va· 
lr ,_..,dan biri •erilerek de· 
• ala yolcaluj'u on aekiz saa -
la le iucektir. 

&mir limanı için de inıa 
eclilıa iki •apar Temmuz 

c •JI ortalannda bmirde bu
ı..acakbr. 

Beı mıntaka 
daha 

hmirla it claireai dördilncn 
Ylıe lmlri bay Faria dnn 
Aalrarıcl• ıelarimize daa
•lttlr · Ôireaildiiine ıöre 
,..ıdea laet iı mmtakaaı da· 
M aplac:akbr. 

Kiiltür 
Pavyonu 
Klltlrparkta bir kültür 

PAYJODDDaD yapılma11 bakan 
lakca ka-ra;lathtıl nış ve bu 
yıl ilk k11ıu na sa fc=d m k 
laere pluiauz ü t r kır ... k 

tlrllil ı yirmi bcı bıD lira
lık bir hayale ıelmiıtir. 

Palisimize kar
ii gelinmez 
Din barat hani kahvesınde 

Slleym•n adında bir ıı· 
bıkah ıeçea sene yanaiıa· 
dan yaraladıit bayan Şerife 
yialallea dokuz ay bapııba· 
.... ,.U.ktıa ıonrı reçen 
... tık••• •• rene Şerife
• arkııındaa dol•ımağa 
baflamııtır. Ona Şerife ye: 
keDdİ evine relmesini Ve be• 
raber y11ıamaaıaı akıi tak· 
dinle varacafını söylemesi 
lseriae İf, karakoldan haber 
almmıı ve karakol komiseri, 
polis memurlarından bay Sü· 
ı.,.an Dalaçı 16nderertık 
lna m&tecavuzu davet etmiı
tlr. Sabıbh Süleyman polis 
memaraaa tealim olmadık· 

taa baıka hamil olduğu bı
çatını •ermediğinden ve pu· 
lilimiıe vazife halinde hücum 
ettijiadea puliı bay Süley· 
mu tabancasını çekerek 
ıucJaya hafifçe bacağından 
yaralamııhr. 

Mlddeiumumilikçe tahki· 
kata baılaamııtır. 

Maaşlar 
Veriliyor 
Yarıa~Jeai mali yıl baılı· 

,_, _. amami muvazeneden 
...., alaalerın aylıkları öğ· 
W.. aonrı verilmeğe bat· 
.... mkb. 

Ticaret Lisesinin Dünkü 
Çay Ziyafeti 

lzmir ticaret lisesinin bu Jer yanında iftihar ve ıeref 
sene mezun olacak ıoa 11aıf •ereceluiniı. Yana hayata 

' . .· . ' 

S O N :r D A K İ K A 
"'_,. . 

H 
. l 'h b . . rençlerinine biri baıka okallar atalıyorauau. aizleri çok ,ak-

l t er ar lstemlyormuş '?~sınıf erk .. e .. k CSğr.en~ileriae, aek mevkilerde ve birçok 
dıger kız orrencıleı ıne ve boşlukları doldur dapama 

Londra, 30 (Radyo) - Bir gazete Hitlere atfen ıu ıözleri yazmaktadır: 
" - Yeni Almanya sulhu asli bozmıyacakbr. Zira harbin ne demek olduğunu biz bi

liriz. Harp bir afettir. Benim harp istediğimi iddia eden adamlar zekima hakaret etmiı 
olurlar." B. Hitler ıunları da ilive etmiıtir. 

., - Almanya eski sömürgelerini ancak ekonomik ıebeblerle ve mllsavat mOlihazasiyle 
istemektedir. Bu meseleyi kuvvetin ele almasına mini olmak için mümkün olduğu kadar 
slr'atle müzakereler mümkün olmalıdır ... 

Çinliler üç istikametten ilerliyorlar 
Hankeu 30(A.A)resmi tebliğ lungbai demiryolunun ıark mıntıkasında langfeng ve lovaog 

istasyonlarının ıimalinde ve ay:ıi zamanda veyıuvang civarında tiddetli muharebeler olmak· 
dadır. Çin kıtaları üç istikametten ayni zamanda mukabil hucuma geçmişlerdir. Japonlırın 
lafengi aldıkları haberi asılsızdır, honanın ıimalinde taosiogin garp bölıesinde düşman 
kuvvetleri mühim miktarda faılalaıtırılmııtır. Bunun Qzerine Çinlilerde düşmanın sarı nehri 
geçmemesi için ihtiyat tedbirleri almıılardır. Y angtse cephesinde Japonlar vuhu civarında· 
ki ıehirlere deniz hucumlarına yeniden başlamıılardır. 9 düşman gemisi dün titangi bom
bardıman ettikten sonra tatunga doğru hareket etmiştir. 

Yüzellilikler hakkındaki kanun 
lıtanbu 30 (Hususi) - Yüıelliliklere heyeti mahsusa kararı alaalarao ve istiklal mah

kemeleri mahkğmlarının affı ve memlekete girebilmeleri hakkındaki kanun yakında çıka-
caktır. Affa mashar olanlar 8 sene devlet hiımetinde kallanılmıyacaklardır. • 

Göçmen Kardeşlerimiz Geliyor 
lıtanbul 31 (Haıusi) - Romanyadaki kardaşlarımııın getirilmesine başlanmııhr. Dün 

1600 ıöçmen Köstenceden Nazım vapuruyle lstanbula müteveccihen hareket etmiıtir. Bu 
kardaılarımız Çanak kaleye yerleştirilecektir. 

Madrid dün tekrar bombalandı 
Madrid 30 (Radyo) - Madrid bu sabah iki saat devem etmek ıuretile ağar ubuılarla 

bombardıman edilmiıtir. Mermiler hep ıehrin merkezine diişmüş ve mühim hasarat yap· 

Şuşnine'in 
Akibeti 

Viyana, 30 (A.A) - Res
mi mahfiller ıimdiye kadar 
Şuıning'ia akibeti hakkında 
beyanatta bulunmak isteme· 
mektedirler. Bu sabahtanbe· 
ri bir yllk arabaıı Şuıning'
io eYiain 6nüade durmakta· 
dır. 

Sureti umumiyede iyi ha· 
ber alan bir menbadan öğ· 
renildiiine göre dolııan ba· 
ıı ıayiaların hilifına olarak 
Şuıning ne Da11n Tahsit 
kampına ne de Leipziıe 
gönderilmiıtir. 

Boynuzlu 
Çocuk 
Eıkiıebir 30 (Huıuıi) -

Şehrimizde Mediha isminde 
genç bir kadın iki boynuzlu 
ve hayvan yüzlü bir çocuk 
diiğurmuı ise de çocuk der· 
bal ölmüıtür. insana benze
miyea bu çocuk doktorları 
alikadar etmiı ve nı.erinde 
tetkibat yapmığa baılamıı· 
lardır. 

Yeni nüfus 
Müdürü 

Yıldırım 
Faciası 

Kozan 30 (Husust) - Bu· 
raya ıiddetli yağmurlar yağ
mııtır. Yağmur eınaıında bir 
ağaca yıldmm düıtü ve a· 
ğacın altına sığınan 10 kiti· 
den 2 ıi öldü 8 zi aitr ı su· 
rette yaralandı. 

Çok Çirkin 'Bir 
Vak'a 

Bucada dün KültOr lisesia· 
de öğrencilerden Ahmet ve 
Zeki ellerinde tabanca ye 

Viliyet nüfus müdürlüğüne Sabahiddinin el•nde de bir 
tayin edilen B. Ramazan biçak olduğu halde direktör 

Bütün okullar- Ankaradan gelerek dün va- 8. Haydarın yanına rirerek 
zifesine baılamııtır. bizi son sınıfa geçirmek için 

da dersler D k V 1• numaraıar•m•zı verdirmez· o tor as ı- seniz ve bizi haber verirse• 
Kesildi • k b tt• k niz bile arkamızdan iki ar-

Dünden itibaren orta okul· yı ay e 1 kadaş ailenizden birini öldü-
larda ve Jiselerde dersler Doktor Kimüranın kayın receklerdir suretinde tebid 
kesilmiıtir. Sözlüye kalma· babası küçük Talitın kardeşi etmişlerdir. B. Haydar tabi-
dan sınıflarını geçenler ya· doktor Vasfi Muşkara bu sa- atile bu hal karşısında ıaşır-
rından itibaren mektebe de· bah ölınlittür. mış ve nasihata başlamııtır. 
vam etmiyeceklerdir. lmti· Cenazesi saat onbeş bu- Fakat azkın talebe "sus ter-
hanlara sekiz Haziranda çukta Karııyakada Fadıl bey biyesiz,, tahkirile makabe· 
başlanacaktır. Kız enstitü· sokağındaki evinden kaldırı· leye girişmişlerdir. Görül-
ıünde imtihanlara yarın b"t· larak · Karııyakada kahra· medik bu hidise pek çirkin-
lanacakhr. manlar kabristanına defne· dir. Mütecavizler gittikten 

lzmirdeki ilk okullarda dilecektir. sonra direktör polis karako· 
dera kesimi 7 Hazirandadır. Mateme düşen doktor Ki luna malumat vermiş ve 
Haziranın ıekizincl günü müran, küçük Talit ve ailesi faillerin yakalanmasana te· 
imtihanlara başlanacak, bir efradına derin taziyetlerimi· şebbüı ed imiştir. Tahkikat 
haftada bitirilecektir. zi sunarız. dev:ım etmektedir. 

...................... o .............. , ......................................... ~ .. 

ister Gül ister Ağla 
- Baştarafı 1 inci Sabıfede -

dan yılğıa olduğ.ı içia bu ziyaretçilerin kır111ından korkak nazarlar fırlatır. Sua mumya· 
ların tetkikine gelir. Bir bayan bekçiye ıorar: 

- Baba bu mumya kaç seneliktir ~ 
Bekçi mumyaya bakar, bayanın sorduğu mumya bir kadın olduğu içia hafifçe gülerek 

şu cevabı verir : 
- Vallahi bilmem yavrum, kadınların yaıları belli olmaz ki. 
Hepsi kahkahayı koyverirler. 
Sen de ey okuyucum, bu karıılığa : 

iSTER GÜL iSTER AGLA 

diin de kendi öğretmenlerine g6rmekle aevinecetlz. Hepi-
Yerdikleriüç çay ziyafeti cid • aizin nmitli olmaııaı ve idik· 
den çok giizel ve parlak ol· bale emin nazarlarla bakma· 
muıtur .. Dlinkü ziyaf~~te t~- nızı doindaiu ye fuiletl 
lebeden B. Orhan, orren:•· rehber ittilaıı ederek '°" 
)erinin çağralauna ica et çalıımaaızı ve ba:ıaretle ılı 
etmeıinden dolayı bütün ar· evlitlarımııı yiiluek ildilad· 
kadatlarının kıvanç ve min· çılarıa mefldla .. ;trmetl 
net duyduiunu ve ayrılık çok istiyonlz, bizimle rabıta• 
acisile içlerinin ıııladıiıadaa 

nız kuilmemittir, aııl bandın 
başlıyarak samimi bir nutuk ıonra kaynaıma de••• ede· 
söylemiş ve buna okulun cektir." Demiı ve daha bir 
kıymetli ve çok çahıkan 
direktöri 8. Nail Eıin "sev· çok güıel ıözler ve deierli 
ğili, " çocuklarım diye. Söze ()iütler vererek cevaplarıaı 

bıılıyarak birçok veciz cümleler bitirmiılerdir. 
söylemiş ve ezcümle : "hayat Gençler aziz direkUSrlerl• 
daimi bir imtihandır, me- nin veciz Ye derin maaah 
yus olmayın, azminiz kuvetli sözlerinden pek çok mite· 
olmahdı~. hassiı oldukları için dakika· 

Çok umuyoıum ki tasav- larca öj'retmea babalarını •• 
vurla11mızın fevkinde ve ıim- sevsıili direkt6rleriai cıa •• 
diden tahmin edemiyeceğioiz gönülden alluflamlflar•· 
bir tekilde muvaffak olacak· Bizde sayın geaçlerimeln 
sınıı ve bizlere de mümeyyiz- muvıffakiyetler temenni ederiz. 

Tayyare 
istasyonunu 
Açtı 

Londra, 30 (Radyo) - ln
giltere kralı albncı Jorj; bu 
glln yllz tayyare iıtaayonunu 
kilşat resmini yapmıthr. 

Hava kuvvetleri Nazırı 
muhtalif tikteki tayyarelerin 
yaptıkları maaevraları ıey· 

retmiıtir. 

Vasıtalık 

Yapanlar 
Bazı sıazinolarda umumi 

ıhlAka uygunsuz itler yapıl· 
dağı ve bazı kimselerin lbu 
gibi itlere vasıtalık ettikleri 
ıörülmOıtlir. Zabıta bu işi 
ehemmiyetle takip edecek· 
tir. 

imtihanlar 
Yaran bir hazirandan iti

baren ıehrimiz Ticaret lise· 
sinin ve ayni zamanda akıam 
kursunun ticari muhaberat 
iaıtıhanı baılıyor . 

Onbeıinde de orta kısmı
nın imtihanları yapılacaktır. 

Bir yaralama 
Dün Karııyakada tütün 

ameleainden Behzat adında 
bir adam kafayı çekmiı ve 
lzmirli Ramisi hafifçe yara· 
lamııtır. 

Halk Kitapları 
Felsefe 

lımail Hakkı Baltacı oğlu, 
balkın felsefi kültürilnOn re· 
Jiımesi içie herkesin anlıyı· 
bileceği bir tekilde (Felsefe) 
adlı bir eser çıkarmııtır. 

Bn eseri lbütlln okurları· 
mıza hararetle tavsiye ede· 
riz. Bu kıymetli kitabı her· 
kes ıu adreıtea tedarik ede· 
bilir : 

Istasbal Çamlıca Altanıadel 
9-11 lımıil Hakkı Baltacı 
oğlu ... 

Bu eser hakkındaki fikir· 
lerimiıi yakında (Halkın Se
ıi) sütunlarında okuyacak· 
ıınıı ... 

Çirkin Bir 
iddia 

Foçanın Baiaraaı klJI 
okulu talebesinden 14 JlflD• 

da Hacer, Foça adBrelhie 
baıvurarak, mektep ........ 
allimi B. Osman tara ...... 
kirJetildijini iddia etmlfl:lr. 

Adliye, derhal tıllldkata 
baılamııtır. 

Hakkındı ıiklyet ediln 
baımuallim, evlidir. Oç ço-
Cuiu J. ••a-clır. 

Tecavüzün 
Sonu 

Türkuvaı •barında Al,ea· 
lu muzikacı H&aeJia ~ 
Bekir Türbllke, ~ 
saikaaile sahne,. turna 
eden yağ tilcca. ı B.~llebmet 
Denizapnı ma.zika ile nr· 
mık ıaretile ytlılDclea •• 
batından yaraladıtından t.• 

tulmuıtur. ........ _ ...... .. 
Sular hakkında 

Nafia vekileti Halkapıaa· 
ra ve Vezir sularıaıa ialalaı 

için belediyeden bam bilp· 
fer iıtemiıtir. .. 
Borsa 
Haberleri 

Çuval 

12 
10626 

94 
7 

Cinıi 

Üı:Bm 
Buiday 
Arpa 
P..U 

Fiyat 

16·21,50 
5,72-6,375 

4,-125 
41, 4S 

Zayi 
339 seaeai Dllmlapaaar ilk 

Okulu ıoa 11nıfandan almıı 

oldapm taıdiknımemi kay· 
bettim. Y ea çikartacajtmdaa 
eskisinin bnkml olmadığım 
ilin ederim. 

Eırefpaıa OçBacB Salta· 
niye Mahallesi 173 No. evde 
Mehmet Tosun otla Hll1eyia 
Saf rönOllB • 
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