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KISA VE AÇIK 

İngiltere niçin · hazırlanıyor? 
Hitler Musolini ile iki saat 

S(Örüşmüştür ••• 
--~~--------~--~-··~~~~~~~~~~- f 
Başta Berlinde çıkan "Doviçe Alge Mayne Çaytung0 ol-

duğu haJde bütün Alman gazeteleri logilterenin alelacele 
Bitlerin seyahatinden siyasi mah:.fil düşüncede 

Amerikadan büyük mikdarda tayyare satın alma teşebbü
ıüne biraz hayret ile bakmakta ve şu manalı suali ortaya 

atmaküdırdırlar: " lngiltereain kocaman ve dev endüstrisi 
yetmiyoımu ki Londra ricali Amerikadan neden bu kadar 

çok tayyare sipariş etmek mecburiyetini hissetmiştir? logil
tere haagi tehlikeye karşı bu müthiş bazırlıklanna devam 

edip- duruyor?., Bu gazeteler bu suallere gene kendileri bazı 
cevaplar verdikten sonra, bazı lngiliz gazetelerinin her fır
satle Almanyanın yeni istila tehlikelerinden bahsettiklerini 

göz önüne koyarak bu iş te Almanyanın biraz hedef ittihaz 
edilmek istendiğini oldukça sitemli bir dil ile ortaya almak
tadarlar. 

Doğrusuau söylemek lazım gelirse lngiltere bugün herke
si hayrete düıürecek derecede bir hazırlık humması içiıııde 
çalkalanıyorsa bunun başlıca sebep vesaiki şu son bir iki 

ıene zarfında lngiliz siyasetinin ve harici nüfuzunun uğra
dığı ·bazı sarsıntıların önüne geçmekten lbaıka bir şey ola
maz. 

Esasen bugünkü emrivakiler devlinde aklı başında olan 
ve omuzlarına memleketlerinin müdafaa mesuliyetini yükle-

mi§ her bükCimetin bundan başka yapacağı şey, yürüyeceği 
yol kalmamıştır. 
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SIRRI SANLI 

• Türk Askeri 

Kurtulmı savaşında bir Türk neferinin bir düşman 
askerine kartı gösterdiği yüksek insanlık hareketini 
[ 105 Köyümüzde Dinlediğim Hikayeler ] tefrikamızda 
bugün okuyunuz ! ... 

Roma 4 ( Rad10 ) - Bu 
gün sabah Musolini Hitleri 
Ki inal sarayında ziyaret 
etmiş ve görüşmeler· iki sa
at devam etmiştir. Bu gö · 
rilşmele r e Avrupa siya~i me· 
bafili yakından ehemmiyetle 
takib etmektedir. Hitler öğ· 
leden sonra Roma içinde bir .... 
Yüz ellilikler 
Af mı 
Edilecekler? 

Son gelen '1Y eni Gün" 
gazetesinden : 

YüzelliHklerin on beşİDcİ 
Cümhuriyet yılı münasebeti
le ya kır: da affedilecekleri 
duyulmuştu ... Bu haberi Ha 
lepten geçerken Suriyeli ga
zetecilere vaki olan beyana· 
tında Sayın 1 ürk dış baka
nı da teyit etmiştir. 

Rüştü Aras bu hususta 
kendilerine sorulan suale şu 
cevabı vermiştir : 

11-Bu iş Dahiliye veka
letini alikad~r eder. Fakat 
böyle bir affın mevzuubahis 
olduğunu biliyorum.,, 

---~··---
Yeni 

; paralarımız 
_ Yeni kağıd paralarımızdan 

: 1 O, 2,5, 1 liralıkların basıl
ması bitmiştir. Yeni parala
rımız yakında tedavüle çı
karılacaktır. 

~ Türk askeri döğüşmesini bildiği kadar acımasını da _ 
E bilir. Bunun catıh örneği bugünkil sayımızda... § 
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I~TER GUL iSTER AGLA 
En Büyük Meziyet Ve Fazilet Tevazudur 
Bir okuyucumuz şu aşağıdaki yazıyı göndermiştir : 
,. Gazetenizi elime aldım mı ? Merak buya, en önce " ister Gül, ister Ağla ,, sütununu· 

za bir göz atmadan geçemem. Hakikaten bu köşede bazan öyle güzel ve öyle ibretamiz 
fikralara rastgelirim ki ... Okuya, okuya adeta kanamam. Dünkü Hınıs vak'asıda gayet hoş 
ve gayet enteresandı. Oidaen kendini beğenmiş, yahud ilmine, faziletine, zenginliğine, mev· 
kiiae inanmış ! Bazı insanlar tanırım. Onların, öyle gülünç halleri vardır ki ... Kendilerini 

gezinti yapacaktır. 
Roma 4 (Rı. dyo) - Dün 

akşam saat yirmide Hitlerin 
treni A 'man ve ltalyan bay-

rak!arile süslenmiş olduğu 
halde istasyona girmiş ve bir 
milyondan fazla halk hrafın -

dan hararetle karşılanmıştır. 

HitJer trenden İner inmez 
evvela kıral Viktor Emaou-

elin elini sıkmıs ve mütea
kiben Musolini ile bi raz gö
rüştükten sonra istasyon sa· 
lonuna girilerek bir resmi 
kabul yapıJmıştır. Ve bilaha· 
re kıralla beuber saray ara
basına binerek doğruca be· 

lediye sarayına gitmişlerdir. 
Kirinal sarayda kraliçe tara· 
fmdan mükellef bir ziyafet 

verilmiştir. Romadaki bütün 
gazeteler gece yaruından 

sonra ikinci baskı çıkarmış· 

lardır. 

---·~ 
Fransız Kabi
·nesi Toplandı 

Paris 4 ~( Radyo!) - Dünl 
gece Fransız kabinesi Eliza 
sarayında cümhurreisinin ri
yasetinde toplanmış ve bu 
toplantı dört saat devam et
miştir. 
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~ Şehidler ~ 
bir nimet ve yer yüzünde mühim bir varlık sanarak böbürlenirler, dururlar. Bu, canım eski 
tanıdığımız bay filan dersin. Şimdi büyük adam gldu amma... Gene eski aş1nalığı hatırlar 
diyerek şapkanı çıkarır, hürmetle gülerek selim verirsin, ister.sin ki o da, gönül alçaklığı 
göstererek ayni mukabelede bulunsun. Hayır bayım, ne gezer, herif tavus gibi tüylerinin _ ihtifali ~ 

-
Sablb, Netrlyat Amiri •• 1 

Batmahurirl 

SıRRI SANLI 
ft!arebane: l:ımirde Birinci 

Beyler S~kağıod• 

...._ (Ha lkro Sesi) Mathaaauda 
B&:admtfhı 

Gc~mlyon yu~ ııan ı.reril.neı 

Glaskov Ser2isi Açıldı 

Şenliğe 

Dün Alsancak stadyumu 
alanında spor şenliği için 

hazırlanan öğrencilerimiz ilk 
provalarını yapmışlardır. Bu 

yıl iki binden fazla öğrenci 

beden terbiyesi hareketleri
ne iştirak edeceklerdir. 

Hazırlık 

Her yıl yalnız spor bay· 
ramı diye kabul edilen bu 
bayram bu seneden itibaren 
büyüli şefimizin Anadoluya 
ve Samsuna ilk çıkışları olan 
19 Mayıs gününde yapılaca
ğı için bütün ulusun bayra
mı olarak kabul edilmiştir. 

~amidiyemiz karadenize gitti 

lstanbul 4 (Hususi) - Hamidiye kravuzoru bugün 
deniz limanlanmıı;ı ziyaret etmek için limanımızdan 
mıştır. 

kara-~ 
ayrd· 

pulakhğtna, kasasıadaki paralarına veyahud mevkiine bakarak kendini dev aynasında gö- ~ Büyük ve fedekar tay- ~ '"IV'!"""...-.-~~rr"'-=ııı~~:=:~~~~!!:-~.~ cs~aa;w231--•Wll!!!!!!!!~ 

renlerdendir ! Sana şöyle "Allah belanı versin!,, gibi sert bir bakar, ondan sonra başını ~ yare şehidleri \btifali önü- § 
hafifçe ıallayıverir. Yahud bin naz ve isitoa ile şapkasını yerinden oynatır, 11 Bilmiyorum § müzdeki 15 Mayıs Pazar ~ 
~=n fU hani aciz, miskin değilmiıia ? Kimbıiir ;;::.e P-otiren var,, der gibi hışımla yüzene E günü yapılacaktır. O gün ~ 
bakar geçer gider. ;§ İzmirliler, bütün teşekkül· ;§ 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
----~~------~----~ .. ··---------------------------

B• ı 

ır dilek · Böylelerine öyle kızar, öyle içerlerim ki .. Benim gibi siz de böyle insanlık mefhumunu ~ ler ve okullar, hava feda- § 
' unutmuı olanların fU hallerine: ister gülün, ister ağlayın. ~ karları için yapılacak ihti. ~ Aldığımız bir mektuptur: 

iSTER GÜL - Bu gibi adamlara bunak demek daha doğru olur. Sen de ey okuyucum ~ fale iştirak edecekler ve § "Karşıyakada Şayeste sokağı ile banka sokağını birbirine 
vııl_-sulanmıı adamlara: § bu kahramanlara karşı § birleştiren sokakta yalnız!bir belediye feneri vardır. Buranın _ _ .__---'-_ ........ _ _ ..,;_;.._....__ ....:.. _ __________ ~---------------._--~-~..._....::.ı._._c::.-1 ... _. ...... _"-' __ _:ı __ ı = iki lamba a ihti acı a ı ikirdır. 



Sahife 2 ( llalkıa .... ) 

1•••11-•a aaı l ı DUNYADA 
1sl';t~~ü!y!ı~n ~Y~c~~I!0~L6İ Daktorun laslhatleri NELER 
ı lll - ..Z Ses Kısıklığı... OLUYOR ? 
i~(!Jllm]f ~~i!JinJ~ Ma111mdur ki g~.rtlağımız~a • 
1 HA YAT u E KAH il .... m barşı karşıya üstuste gelmış A b d M'J l'k 
ı_ ' RAM A. L 1KLAR1 ~ t:~i~ ~;7i~ı::~k ~=:~t g.,~; ;:~o:u ~aei~~~~:~: 
J~frilıa Yazan: H. Tıırlıelıaıl muhali ile örllllüdilr. Nefeo Son netredilen bir iıla· 
• • ~ . - 14 - BESEAlt verirken geniş bir yerden tistiğe göre bütün mali buh· 

af Hıntlı asker, Mehmet Kasımın ayaklarına dar bir yere birden giren ranlara rağmen Avrupada da 

apandı, onların, büyük ilahları Vişno tara- h~v• bu ipliklere çarpar ve bir çok milyonerler bulun-

ından gönderilen yardımcı kuvvetler sar.- bb~ laes kçıkarsır. işte k sebda maktadır.Bu istatistiğe göre 
.. oy e çı ar. onra çı an u Avrupada milyoner rekorunu 

mıştı. Bu budalalığa hepsi gülüştüler sedayı dilimizle, dudakları· kazanan memleket Danimar-

- Sizi büyük Emirimiz ı (bırahma dinindeki papazlar) mızla ve burnumuzla _muhte- kadır. Nüfusu 3,5 milyon 
bir mısafir olarak kabul edi- rüyalarında ilahlarını görerek lif hareketler yaparak harf· olduğu halde milyonerlerinin 
or, dilinizi bilmediği ıçıo Arapların üzerine yürümi· leri meydana getiririz. Mc• adedi 500 dür. 
eni çağıtb, buyurun otu· yenler hakkında en şiddetli seli M, harfi iki dudağı sık· ikinci fngiJteredir. Milyo· 

ruo. cezalar vereceklerini anlat- madan meydana çıkar. L. nerlerinin adedi 334 dü bul· 
Adamlar birbirlerinin yü- taklarını, hikaye ettiler. Baş haıfi dilimizi ağzımızın ta· maktadır. 

üne ıaşlun, ıaşkın bakarak kumaodao Mehmet Kasım vanına koyarak çıkar. Diğer 
eniı birer nefes aldılar ve hınfleri de böyle çıkarır ve 

bütün istediği maliimati elde b k f üzüle, büzüle gösterilen ye· u çı an har leri de birbiri· 
e diz çöktüler. Mehmet Ka- ettiği için bu adamları ala· le ekliyerek heceleri, keli · 
ım derhal emretti, kendi- rak başka bir çadırda mı· meleri ve nihayet cümleleri 

fir edilmelerini ve• kendileri erine çay ikram olundu. • meydana getiririz. ve böyle-
Adamların ytbleri gülme- ne dikkat edilerek hiç bir ce koneşuruz. 

ğe ve bir dereceye kadar şey sezdirilmemesini emretti. Eğer bu ipliklerde bir ra-
emniyet asarı görülmeğe Cavez bunların nezaretine hatsızlık, bir nezle veya bir 
baıladı. memur edilmişti. Herifler iltibab olacak olursa o za-

Cavez onlara gayet tatla çıktıktan sonra Kasım bütün man nezlenin, iltihabın şid-
bir ifade ile ~u sözleri an- tabur ve bölük kumandanla· deline göre ses kısılır ve 
attı: flnl çadırına davet etti, OD• hatta büsbütün madum olur. 

- Bizler ve bu rördüğü· 
üz ordu, Haydarabat padi

phıaın dostlarından birinin 
orduıudur. Sizin Sinit f ehri 
kıyılarında bir kaleniz var
mıı, orayı Iraktan gelenj bir 
Arap ordusu zaptetmiş ve 
ehaliıini kılıçtan geçirmiı. 
Biz yardıma geldik, saf Hintli 
aıkerlerinden biri hemen ye
inden f11ladı, gitti Mehmet 
aıımın önünde ıecde eder 

ibi yere kapandı ve ayakla· 
ını öperek: 

- Azamı hemayun, dedi. 
izi kartarmağa mı geldiniz? 
İfno ıize yardım edecektir. 
aten bırahmaolar da ıöyle· 
işti, bize Viıno kuvvet gön
erecek diye, kurnaz Cavez, 
u saf Ye bir hiledeu ibaret 
lan bu manevrayı anlamıyan 
aydarabath askerin sözle

ini Mehmet Kasım tercüman 
ttiii zaman hepsi güldüler. 
intliler bunun bir memnu· 

iyet ve hoşlanma eseri ol
uğunul sandılar, halbuki 
asım ve arkadaşları Hintli

in çabucak ilk gördüğü in
anların aözlerioe kanıverme· 
ine güldükleri ıüphesizdi. 
u suretle zavallı adamlar 
iltün bildiklerini Hyıp dök
üler ve racalari tarafından 

skerlerin naaıl toplattırıldık· 
arını anlattılar. 

Haydarabada gelen Dival 
halisinden beş on kişi köy 
öy, ıehir şebir ıezdirtilerek 
ana yakıla, vatandaşlarının 
asıl kathama uğradıklarını 

e Araplarıo:ıünnet etmek 
zere bir çok kardeşlerini 
utup nasıl yaraladıklarını 
e kanlar akıtbklarını söyle· 
ikleriui ve bırahmanların 

lara bu duyduklarını anlattı Ses kısıklığı çok muhtelif 
ve yüksek sesle şu beyanat seh_blerden ileri gelir. Adi 
ta bulundu: nezleden sos kısıldığı gıbi 

- Kardaşlar, şimdi işimiz gırtlak veremi, gırtlak kan-
bir dereceye kadar aydmlao · seri, gırtlak ahtapotu gırtlak 
mış bulunuyor, cenabıhak fi rengisi, ırtlakta gırtlakta 
bizden yardımını esirgemiye· husule gelen kuşpalazı gibi 
cektır. Bu adamlardan aldı- sebeblerden ileri gelir. Her 

halde ses kırıklığı alelade ğımız malumat çok işimize 

yaramıştır. Bugün hücum pi
lanlarımızı kararlaştıralım, 
yar1n gizlice harekete geçelim 

Hintliler daha yerinden kalk· 
madan biz üzerlerine varalım. 
"baskın basanındır,, derler. 
Onları şaşırtalım. Biz eğer 
keyfiyetle iş göremezsek, 
kümmiyetle onlar bizi zarara 
uğratabilirler. Çünkü kala
balıktırlar. Bir kumandan 
söz istedi ve ayağa kalktı: 

- Emir hazretleri çok gü
zel buyurdular, biz Hintlilere 
bir gece baskını yapmalıyız, 
ve ordugAhlarını dört taraf· 
tan sarmalıyız. Dedi. Bundan 
sonra, bir başkası ayağa 

kalktı. Şu ıöıleri söyledi: 
(Arkası var) 

•• 
Rökor 

Yer yüzünde en çok kam· 
bur ispanyada vardır. 

Siyera Movna köylerinde 
köylülerin yüzde yedisi kam· 
burdur. 

........................... 
ı ı 

i DOKTOR 
f Salih Sonad 
ı Cild, Saç ve zührevi basta· 

ı 
ı 
ı 
ı 
• • 

ı !ıklar mütehassısı ı 
ı ikinci Beyler sokak No. 81 : 
ı Her gün öğleden sonra ı ........................... 

soğuk algınlığıedan ve nez• 
leden münbais ise birk ç 
günde iyi olur. Uzunca de
vam eden ıes kıııklıklarında 
muhakkak mühim bir sebeb 
gizlenmiş demektir, dikkat 
etmelidir. Bilhassa muallimler 
hatibler, seslerile hayatlarını 
kazanan muganniler ve ni· 
hayet herkes için ses mese· 
lesi hayati bir meseledir. 

Fazla bağırmak, haykır
mak, çok duman ve toza 
maruz kalmak hançere nez
lesi olanlara asla caiz değil· 
dir. 

~ ... ··-·--
Hop! •• 

lngilterenin büyük at ya· 
11şları meydanında garip bir 
hadise oldu • 

Birinciliği kazanılacağı gö
rülen kısrak, birdenbire sü· 
varisini yere yuaarladı ve 
başı boş koşmağa başladı. 
Bahsi müşterekte bu ata 
para koyan biri piste çıktı 
ve hop! . Ata atladı; yarışa 
devam etti. At birinci geldi. 

Bu meçbul zat yarıştan 
sonran paralarını aldı ve ah 
götürüp ahırına teslim etti ve 
hüviyeti bildirmeden, kim 
olduğunu söylemeden çeki
lip gitti. 

Her halde bahsi müşle· 
rekle komar oynayan bir at 
cambazı olsa gerektir! • 

*** 
23 Sene Mevhum Bir 
Kocanın Nikahında 

Y aşıyan Kadın 
Bir İogiJiz kadını Büyük 

~arbın başlaoğıcında, bir 
logiliz zabiti ile nikahlanmış· 
h. Düğünden bir hafta ev· 
eel, zabit bir sefer esnasında 
ölmüş, fakat alakadar ma
kamlar, zabitin öldüğünü res· 
men kabul etmiyerek, kadı
o zabitin nikihı altında ol
duğunu iddia etmişlerdir. Bu 
suretle 23 yıl, mevhum koca· 
sınan nikahında kalan kadın 
geçenlerde merhumun koca· 
sının resmi önünde kalp sek· 
tesinden ölmüştür. 

*** 
Cenubi Af rikada Mes

ud Bir İzdivaç 
76 Y aşlarınka bir Cenubi 

Afrikalı, 99 tane torunu ol-

duğu halde, 10 çocuğu ve 
42 torunu bulunan 73 ya~ın · 
daki bir kadınla evlenmiştir. 

----oo---
Amerika da 

Hakimlerin Göster
dikleri Nezaket 

Amerikada hakimler iriyı 
umumiye ile seçilirler. Bun· 
dan dolayıdır ki Amerika 
hakimi maznuna karşı gayet 
naziktir. Aıağıdeki cümleler, 
bir Amerikalı hakimin maz· 
nunar sormuş olduğu sual
lerdir. 

" - Bay maznun 1 Lütfen 
ayağa kalkınız. Sizi bu su
retle rahatsız etmek mecbu
riyetindeyim. Çünkü kanun 
böyle emrediyor. Size atfo· 
lonan suç katil denilen fiil· 
dir. Teessüf ederim ki jüri 
heyeti sizi kabaha tlı gör· 
müştür. Bunun bir icabı ola
rak boğazınızdan bir iple 
asılacağınızı ve ölünceye ka
dar bu halde kalacağınızı 
haber vermekle müteessirim. 

Şimdi tekrer oturabilirsi· 
oiz. Bu arada bir sual daha 
sormama müsaadenizi dile· 
rim: Asılmak için hangi gün 
ve saati münasip görürsli· 
nüz ? Lütfen bildiriniz.,, 

***:I:***~~*******~~ Çaylak muvaffak 
TA y y AR E sineması TE\~~fN ~ . olmuştur Fransızca Ders 

BUGÜN 2 büyük film birden )t lzmirde diyebilirim ki üç nüfuslu bir ha- İstİyen 

S t K t ,. nede hemen hemen bir aşçı tedarik etmek 
ODa a rO zer )t zarureti vardı. Bu hususu nazarı itibare ala· Her türlü yazı işleri için, 

BETHOVENIN ilahi musikisile bezenmiı! rak lokantamızdao evlere kadar çeşit ye· en zarlf elbise, nakış, çama· 
büyük aşk veihtiras filmi ~ meklerimiıden mahiye yirmi lira mukabilin· şır, şapka, kundura, mobilya 

1 1 Ç• ki • ,. de göndermeğe bundan üç sene evvel baş- ve inşaat modelleri için, Ro-
SpBD }"0 IÇe erı M lamıştık bugüne kadar bizi takdir eden ben Katan kütüphanesine mü 

lspanyolca sözlü ve şarkılı büyük operet= muhterem müşterilerimizi bir kat daha mem· racaatı. 

4 MA_Yll 

-20- YAZAN: G6nül Emre 

Yaralı, bana ic cebini eöstera! 
Biz, mütemadiyen ilerli· ı görseydin, ıaşardın. 

yorduk. Bizim uşakların "Al· 
lah .. Allah,, ıe1leri ve yüksek 
nareleri gökleri çınlatıyor· 

du. 
Vakıt ikindiye yaklaşıyor

du. Ben takımımın başında 
son olarak diı enmeğe çah· 
şan bir düşman bölüğünü 
sırtlardan söküp atmağa uğ· 
şıyordum. 

Hasan çavuş durdu. Mazi· 
yi gözlerinin önünden geçi
riyoı muş gibi ocağa baktı . 
Sonra devam ett': 

- Vakıt ikindiye yakla
şıyor ve biz düşmanı önü
müze katmış ilerliyorduk. 
Karşıma iki düşman neferi 
çıktı. Ben bölüğün oldukça 
ilerisinde bulunuyordum. Bu 
neferlerin birinci.sini üzerime 
atılmadan hakladım . ikinci· 
sine bir süngü yetiştirdim. 

Fakat diğerini saplamağa 
vakıt kalmadan sağ omuzum· 
da bir sızı duvdum. Vuru( .. 

Neyse ıözü uzatmıyahm. 
Dilşman neferi iç cebini g6a
terdi. Anladım ki içinde bir 
şey var. Hemen elimi athm 
ve içinde ne var•• çıkardım. 
Birçok kağıdlarla beraber 
bir fotoğraf çıktı. Bu fotoi· 
raf çok güzel bir kadınla, 
yakışıklı bir erkeği ve bir 
çocuğu gösteriyordu. Anla• 
tılan bu kadın ailesiydi. Bir· 
den Ayşeciğimi hatırladım. 
Gönlüm sızladı. Nefer fotoğ· 
rafı işaretlerle benden iıte
di, verdim. Aldı, yüzüne gö
züne sürerek öpmeğe baı· 
ladı. Gözlerine baktım, yaş· 
larla dolmuş ağhyordu. Ya• 
rası çok kanadığı için yavaı 
yavaş kendinden geçiyordu. 
Son bir gayretle benden ıu 
istedi. Matramı çıkardım,ağ· 
zma koyarak su içirmeğe 

başladım. Sular ağzının ke· 
narlarından göğsüne akıyor
du. Anladım ki gavurun hali 

duğumu anlayınca düşmanın 
neferi üzerine saldırdım. Bo- harap .. Kucakladım, gölge· 

ye çektim, yüzüne gör.üne 
ğuşurken ikimiz de ilerideki su döktüm. Fakat nıfıle .. 
derin çukura yuvarlandık. Acı· gavur çoktan gitmişti. 
Ben, yuvarlandığımız halde 

dım doğruıu. 
düşman neferinin yakasını 
bırakmıyordum. Yere çarpar Gavurdu, düşmandı em• · 

me ne de olsa insandı. Kençarpmaz gavurun gırtlağına 
yapıştım ve sakmağa başla· di kendime : 

11yazık keıki 
dım. Nefer bağırıyor, yalva· aşağıda boğazını sıkmıyay· 
rıyor ye sağ eli ile göğsünü Clım. Batırdığım süngüler bi· 
gösteriyordu. tirdi.,, diyordum. Ölü dGı-

Gözlerine baktım, e .• bey man neferini elinde karııı-
ben, ömrümde bu kadar yal. nın ve çocuğunun kanlarla 
varan bakışlar görmemiştim. bulanmış resmini bırakarak 
Birden bir merhamet yür~- yokuşu hrmanmağa batla· 
ğimi kapl adı. Ellerimi çek- dım. Gavura duyduğum acı-
tim .. Gavur birkaç dakika dan kendi yaramı unutmuı· 
sonra kendine gelir gibi ol· tum. Bereket versin ki omuı 
du. Ceketinin göğıünü çöz- başımda yara hafıfti. Oau 
mek istiyor ve mütemadiyen mendilimle yarımyaroalak Hr• 

kalbinin üzerini göstererek maladıktan sonra yoluma 
yalvarıyordu. Göğsünün düğ· devam ettim. Artık gün ya-
melerini çözdüm. Merhame· vaş yavaf kararıyordu. Ben 
te geldiğimi anladığı için, kıtamdan uzakta kalmııtım. 
gözlerinde yanan sevinci bir ( Arkası Yar) 

~****~*******~:**********~~ 
~ - ISTANBUL BELEDİYESİ · ~ 
te ŞEHiR TiY A TROSU = j Elhamra Siııemasındm ı 
'" Haftalık Temsil Programı 
t( 4 ,, ,, Çarşanba (iNTiKAM MAÇI) Komedi 1 
tC 5 ,, ,, Perşembe {MAKBET) Trajedi 

: 6 ,, ,, Cuma (BiLMECE) Komedi 
f( 7 ,, ,, Cumartesi (Bir adam yaratmak) Dram 

~ Temsillere tam saat 21 de başlanı~. 
tC Temsilden sonra otobüs ve Karşıyaka vapuru vardır. )t 
-~~~~~~~~~~~~:~~~~~~·~~~~~ 

KUVVETSİZLİKMİ? 
Kendinizi zaif hissetmcnizin sebebi kanıruzı zehir
leyen" Toxin" !erin vücutta artmasındandir. Bu 
tehlikeli "Toxin " lcri EN O " MEYV A TUZU' 

- icerek def ediniz. ENO leziz ve kuvvet vericidir. 
ENO kanınızı temizler, vücuddaki zehirleri atar, 
kuvvetsizliğin ve kabizin önüne geçer. ENO size 
sıhhauruzı ve kuwetinizi iade eder. 

Ayrıca: Paramunt jurnal )t nun etmek için teşkilatımızı arhrdık gayemiz: Mektup adresi: Posta ku· 

Seanslar: Sonata Krotzer 2,_30.;__,-_ 5 .... 3_0_-_ AJ,...__.._ .... Y_..a_ı_oı .... z_p_,a._r_a _ _ k_a~z:~~ı;..ı• ~~~~d.::.e.._ğ_il._ım&.-_u-Jhl...lit~te_b_ir-L_tu-.lsMula.ml s .. s..._._...L __ _.._-u.l.__,Q.h&JL_J....:.,.:!;.;:..~ ..... ıı.:.ı..MO~~.....:ı..~~~ı...ı...o: ......... ~~;..;ı..;;...u..;ı.:a.a..liil.:ll ........,.......,._ 
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Yaprak 

Kesik Ka#alar Deposu 
Emev~ler, bir zaman böyle feci bir hazine vücuda getirmişlerdi 

lalam tar~hlncl•, okuyanl.a· ı du. ı daha büyiik fayda tevehhüm - Tabii. Ben Amre nas ı 
rıa t8Jlerlaa lrperten tabır- Iıte bu medeni teşkilatın ettiler, saray~arının yanıba- fen•lık ederim? 
lerClen biri de "Kelle hızi• yanıbaşında bir de kelle ha- şında bir kelle hazinesi kur- Amr muvafakat etti elini 
deıi. dir. Emeviler, Abbaı zinesi vardı ve hilafet sara- d~lar. Ç> halifeler ~azan ken· bağlattı. Abdülmelik bir tür-
otaUarı ve Fa~ımiler devrin- yında tesis edilmişti. Orada dı ellerıle bu hazıneye kel- lü affedemediği dütmanını 
deki devlet teıkilitı gGzden sayısız kdleler göze çarpar· le getirirler~~· . Abdülmeli.k bir lahza dizdükten sonra 
li~irUirae ilkin ıu isimler eh. Her kelle -bugünkü mü- b~nlardan ~b.ırı.~ır. O, Saıt yerinden fırladı ve onu sil-
rlrlllr: zelerde elmaslar, inciler kap· o~lıJ Amr ısn ınde nüfuzlu leliyerek yere düşiirdü.Amr'ıo 

DivanGlbllrrH, Divanülhi- lara konulduğu gibi- bir se· lbıfr tad~~- tardafından muba· yüzü tahtın eşiğine ça ptr, 

D
. . . - d h f d e goruyor u. a ki dişi ku J lı ve o inledi· 

tem, ıvanOlberıd, Dıvanul pet için e mu a aza e lirdi. Amr nüfuzlu bir adan: dı Ali ht ._ k . ·b. 
b Dl iilhi D. - K il h d , ' - a an ısor , ışte ır 
ara~, Yan s, ıvanut- e e azinesi siyasi ü- yavaş ya va• Abdülmeliki teh· k •w • k ld d b ·ı · 

t D
. . . ,.. emıgım ırı ı, a a ı erı• 

araz, ıvanüttertıb, Dıvanü· tüncelerle muhakemesiz ve dide girişti ve müsellib bir sine gitme. 
llaiz, DivanOlmükataat, Di- bükümsüz adam öldürmek muhalefet cephesi kurdu. Abdülmelik ha'n bir ıevk 
Yanllclnd, Dlvaaillmaadİıl, yoluna girildikten sonra hal Abdülmelik düşmanıoı silahla , ile hücumunu tekrar et•i ve 
Divanllbtldud, Divanill'esatil, kı daima korku içinde bu- yeoemiyeceğini anladı, uz · Amri elile öldürerek kellesi· 
Di•u&rı~ail, ['ly.-ıiissada· lındurmak kaygusile kuı al laıma yoluna saptı, uzun ni hazineye boydu, 
kat, Divanlilidil!. muıtu. Bu kayguyu ilk taşı· müzakeı elerden sonra ban- Bu vakıadan biraz sonra 

Bu divanların her biri; yan ve kel'e hazinesi kuran şıldı. Abdülmelik yapılan Abdülmelik kelle hazinesin· 
iaimJ.,rinden de anlaıılacığı eme\lilerdir. Bu aile ilk de· sulh sırasınd~ düşmanın~ ~ir de oturuyordu, Um yr oğlu 
lbere idari, mali, aıkui, adli virJerde dil,manlarını öldür de e.man .vesıkası vermıştı. ismiııde birife konuşuyordu. 
'ti b k d . l d mekle kalmayarak ölülerin lkı eıkı dOşman barışıp Önüne. mühim bir isyan çı· 
ı ere a an aıre er i, me· ~nlaıtıkt.an sonra A~dülme- karmış olan Zübeyr oğ'u 
ıell Hürraı divanı aaray cesedlerini parçalatırlardı ve lık Amrı .Y~~ıoa . çağırdı, o Mıs'abın kellesini getirdiler, 
teıkilltıaa gare yaverler da· kelleleri ıehir ıehir dolaştı· da yllz kıııhk bır mOfreze koydular. o neıelenmişti. 
ireai elemekti. Divaniillıatem rırlardı. lslim tarihinde böyle ile saraya re idi ve ~öl~ler!ni Kelleyi getirenlere iltifat tdi-
hllldlmdar namına yazılan diyar diJ ar gezdirilen ilk d~ıarıda b~rak~rak ıç~rı g~r: yordu. Bir aralık göı6 Umeyr 
emirlerin mlhilrlendiği yerdi. kelle, halife Osmanın katil dı. Abdulmelık m11.ıf 11 ı oğlunun yüzüne çerptı ve 
Berid divanı poıta iılerile, lerinden Humk oğlu Ômerin tahhrvanın yanına oturttu, herifin titrediğini görerek 
la••ı divanı vergi toplamak· bapdır. Oadaa ıonra ayni ilti~at ~tti ve bir arahk oann meraka kapıldı: 
la, bu clivaa saray devlet cinayetle ittiham edilmiı olan behae ııaret ederek sordu: - Ne o, dedi, kelleden 
"laııhtaurlınam azlile, naıbife halife Ebubekir oğlu Meh- - Benim yanımda kılıçla mi korktun? 

oturmak caiz mi? O, cevap verdi: 
•• ••aılarile, h·aı dh•anı medin başı çarıılarda, pazar· A k ld k d '-1 mr ·~ 1 1t oynun aa - Ben bir ıün gene bu· 
Wfonnalan ~ayin ve takible Jaıda teıhir olundu. Üç&ncll eman ve11kasına güve:ınek rada id m, Ziyad oğlu tera-
-- •inaı taıradaa gelen ıeyyar kelle peygamber ai- kıhcını çıkardı, uşaklara ver· fı .. dan Hll · k il · .. 

--L L k 1 · d H d . .. seynın t esı gon-
..... ~ htai ye taıaif ile, uın en ininin, ördüııci dı. Bunu~ &zerine. Abdülmülk derilmi~ti. Başka bir ün 
•i...allıh iç dıı itlnia'n kelle Ukayl oğlunundur.Pey- ıu ıözBlerkı ıböyledı: t ? gene burada Ziyad oğlu ~el· 
mllhimlerile, makataat diva· gamberin torunu Hibeyinin - • , en ne yap ım 1 · . M h f 
aı ar•li itlerile, mesdin di- de Kerbelida keailen kafası Şeninle aram bozukken ye- e.~ının . . ~. t.ar ta!a andan 
•••• •denlerle, cOnd divanı bir mızrak ucunda Şama min ettimdi, bir gDn kar ıı· gonderıldıguu gördum. Az 
aıkellkle, hadud divanı sı· gönderilmiıti. laıırsak aeni zındana koyma· ıonra Muhtarın kafasun 
mr :-.•erile ve haduddaki ka· E b 1 f 1 yı abdettipıdi. Şimdi yemini· Mıs'ab kesmişti, buraya yol· 

.,. mevi a i e er, düıman- mi hatırlıyorum, yerine ge· lamııtı. Şimdi de onun kel-
rakollarla, Eıatil divanı do· ları ın k il 1 • • b- 1 h' 0 e e erını O)' e şe ır tirmek istiyorum. leaioi kesilmiı görüyorum. 
aaama de, renıl divanı umu· ıehir dolaıtırmakla tam bir Orada hazır bulunanlar, Demek ki kesenler de bir 
mt mahalterat ile, Sadekat korku temin edilemediğini sahte bir tellı g8sterdiler, giln kesiliyor. 
clivaaı m&ıadere olunan pa- sandılar, keı lmiı baıları ae· sordular: Abdlllmelik yüzünü ekşitti 
ralana be.abile, adli divanı p:tler içinde saklayarak her - Sonra bırakacaksın de· ve oradan uzaklaştı .. 
adlire iflerile meııul olur· gün halkın görebilmesinde ğil mi? M. T. T. 

Birinci Smaf M11t•bau11 

Dr. Demir Ali 

4 MAYIS 

f lzmir şehirli ve köylü halkıQt-
•.• d ' muJ e •••• 

Mevsim dolayisile senenin en sağlam şık ve zarif kaıe ti•4 
sor ve envai çeşid yazlık yünlü kumaşlardan rekabet kabul 
etmiyecek derecede yalnız ( Hasan Basri Şenbiçer ve ıerild 
Mebmed Gülaylar ) fabrikas1ndan hazır ve ısmarlama toptu 
ve perakente satışlarını temin edebilirsiniz. Muh'erem müt .. 
terilerimizin bu fırntı kaçırmamalarını tavaiye ederiz. Bol vef& 
zengin çeşidlerimizi bir kere görmek için müşterilerimid
candan bekleriz. 

Fiatler: Asım Riza biraderlerinin modern kuma~1anad~ 
2 purovalı caket pantalon 24 lira, 3 puro vah 27, kaşe caket 
pantolon 1 purovah 14 lira, krepai caket pantolon enai 
desen 1 purovalı 12 liradır. •· 
ADRESE DİKKAT: lzmir ıatıı ıubeıi Alipaıa caddesi • .,cı 
raflar karşısı yalnız 31 numaradır. Büyük levhaya dikkat 
aliıneti farika Hasan Basri Şenbiçer fabrikatı. ıa 

Temiz, Taze 

ilde 
' Korsa, Gözluk 

Baronıetre, Dercee 
Lastik eşya 
Tuvalet ~eşitleri 
Sıhhi levç zı111 

Daima bulunur. Her yerden 
ucuzdur. 

S. Ferid 

Şifa 
Eczanesi 

Hükumet Sıraıı 

[t]2~2SS2St&.."S~ 
~ 23 ~isan münasebetile _fevkal~de ucuzluk 

f!) TTRZI M. SELiM OZERl 
~) 23 Nisan 238 .~en 31 Mayıs 938 e kadar :
1 

BUYUK UCUZLUK 
f Mevsimin en münasip Kare, Rige ve ıair kamatlar• 

1 dan, takımı 25 lira, Hereke, Yüniı ve emıali fantazl 
[t] kumaşlardan takımı 27 lira, fevkalide IDkı ve futui 
[+] kumaşlardan takımı 29 lira.: 
[t] Bu kumaşlardan mektepliler için yelekıiz üçer lira 
~~ tenzilat yapılır. Çocuklar için kısa pautalonlu takım 15 
[;] ili 16 lira . 
[t] Tenıinatlı iş. Bu tenzilattan istifade ediniz 
[fi ADRES : Yeni Kavaflar çarşısı No. 8 
rf. ~~~~~~...-~~~,....~ıı;ıı~r ... 1m•~m..-.m 
~ llıOiif....,lııilll~...,~lllMillliiiiıflıiUiıl:ıı-.ı1ı1~iUiiii'lliilıRııliillliillıi:iil~._._.lıiii~ill-iiiill-lli"'""'liiiilW 

Türkiyenin 
en iyi tebeşi
r. olan" Ah
med Ağdaş 

tebeşirlerinio" 
genel ıatıı 

yeri 
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! l•l!!l~l]~I 
r Mühim Bir 
E Tamim 

2525 tayıla kanun muci· 
bince her vatandaıın soyadı 
alma11 mecburidir. Şimdiye 

, kadar elin ıoyadı almamıı 
olanların evrakı reımi daire· 
fer tarafından kabul edilme· 
diğ'i cihetle bu gibilerin ce· 
zalandırılacakları ve bundan 
ıonra bu cihete dikkat edil
mesi tamimen bütnn viliyet· 
lere bildirilmiıtir. 

•• 
Şevki Oztürk 

Kocaeli vilayeti tahsilat 
tefJiğioe tayin edilen 
Başturak maliye şubesi tah • 
ıil ıefi Bay Şevki Ôztürk 
Yazifesioden ayrılarak yeni 
memuriyetine hareket etmit · 
tir. Mumaileyh lzmir de bu-

landuiu müddetce yurddat· 
larımızın iılerini ve hazine· 
nin meafeatlerini daima bü· 
yDk bir nezaket ve istika-
metle gözetmiı ve bu suretle 
herkesin sevgi ve teveccü· 
hllnil kazanmıı değerli maliye 
memurlarımızdandı. Kendisi 
için terfi saydan bu vazife· 
ıiade de B. Şevki Ôztürk• e 
muvaffakiyetler dileriz. 

Karşıyaka 

Vapur iskelesi 
Denizbank lzmir şubesi, 

Karşıyaka vapur iskelesinde 
bazı tadilat yapmağ'ı müna· 
ıip görmüıtllr. Bu iskelenin 
kiremitJerle örtülü bulunan 
çatııı yıktırılacak, Konak 
••pur iıkeleainde olduğü gi· 
bi buraya da bir gazino 
yapbrılacaktır. 

Emin Sevban 
Baıdurak maliye tahsil 

ıefliğine naklen tayin edilen 
Turgudlu kazası Malmüdürü 
bay Emin ıeyhan ıehrimize 
ıelerek yeni vazifesine baş· 
lımııbr. 

Bu çok değerli maliye me· 
murumuza da ıonıuz muvaf
fakiyetler dileriz. 

Doğru deiil 
Bacada eski belediye cad

deeinde Ahmed oğlu Muı· 
tafa, ~Haean kızı Emineye 
aarkıntıl k etmiı ve zabıtaca 
yakalanmııtır. 

Deli Sabri 
Öldü 

Dün lagiliz bahçesindeki 
bir ağaçta deli Sabri ölü 
olarak bulunmuştur. Zabıta· 
ca tahkikata bışlanmışhr. 

Bedava Ve Çok 
Kıvmetli Eşva 

Şemsi Hakikat lucuzluk 
sergisi müıterilerine 1938 
yılı hediyeleri olarak sekiz 
limbah bir radyo, en son 
model bir buz dolabı ve çok 
değerli bıııklet ve daha 
buna benur kıymetli efYayı 
bu mağazadan ahı verit 
edenlere kazandırmak yolu
nu düşünmüıtür. Şartlara 
öğrenmek iıtiyenler bu ser· 
ğiye uğrasınlar ve hediyelik 
etyayı görsünler. 

( Halkm Seli J 

Memleketimizde yeni kanallar açılacak 
lstaabul 4 (Husuıi) - Memleketimizin muhtelif yerlerinde kanallar açılacak ve bu ka· 

nallar ziraat vekaletince yapılacaktır. Hükumet bu it işin 31 milyon lira sarf edecektir. 

Alman Muharrirleri Istanbulda 
Istanbul 3 (Hususi) - Memleketiaıizde tetkıkat 

Alman gazete muharriri gelmittir. 
yapmak üzere bugün Berlinden kırk 

Hatay Seçimi 5 Mavısta Başlıyor 
lstanbul (Hususi) - Hariciye Vekilimiz bay Tevfik Rüştü A"u Hataydaki Fransız dele

gesi bay Roje Garoyu dün kabul etmiı ve kendisine bir öğlen ziyafeti verilmiştir. 
Delege umumt katip bay Numan Menemenci oğlu ile Hatay seçim itlerini uzun uzadiye 
görüşmüt ve mutabık kalmıştır. Delege bugün Hataya dönüyor. 5 mayıs perşembe günü 
ıeçim bilfiil başlayacaktır. 

lngiltere - itaya Anlaşmaşı Avam kama
rasınca Tasdik Edildi 

Londra, 3 (A.A) - Avam kamarası; bugün de logiltere ·ltalya anlatmasının müzakeresi· 
ne devam etmiş ve tetkikatını bitirmiştir. 

işçi saylavlar tarafından aleyhte verilen ta irler reddedildikten sonra anlaşma 11 O mu · 
halife karşı 307 reyle tasdik edilmiştir. 

Menemende 
Üç hayvan telef oldu 

Şehrimizdeki alakadarlara 
gelen malumata göre cvelki 
günkü müthiş yağmurdan 
Bergama kazası dahilinde 
bazı çaylar ve Bakırçayı taş· 
mıı, kıtlık mezruat su altın· 
da kalmıştır. Pamuk tarlala· 
rının mühim bir kısmı da su 
altında kaldığından pamuk 
ekimi durmuıtur. Zarar mık· 
tarının yüzde üç nisbetinde 
olduğu tahmin ediliyor. 

lzmir civarında Cumaovası 
nahiyesine fındık büyüklü
ğünde dolu düşmüt ve yarım 
saat devam etmiştir. Bu yüz
den bağlar zarar görmüştür. 
Iımir civarında diğer nahiye
lere de bol yağmur ve hafif 
dolu düşmüşse de zarar az
dır. Meyve ağaçları da çiçek 
dökmüştür. 

Menemende sey)iptan üç 
hayvan telef olmuştur. 

~·-

Ebelerin Ka- ı 

zanç Verv,isi 
Ebelerin kaza:1ç vergisi et· 

rafında anlaşamazhk halle
dilmiştir. Ebelerden günd ;tik 
kazançları üzerinden kazanç 
v'!rgisi alınması doğru bulun
mamış, diş tabibleri gibi 
beyannameye tabi olmalarını 
istemek hakları mahzuz kal· 
mak üzere muayenehanele· 
rinin veya ikametlerine aid 
olan binanın veya apartıman 
dairesinin gayri safi iradın 
kazanç vergisine matrah ol· 
ması, kanuna uygun görül· 
müştür. 

inecek 
Tayyareler 

Boğazlar 
Mukavelesi 
Roma 3 (Radyo) - ltalya 

kabinesi bugün toplanmış ve 
Çanakkale boğazları hakkın
da Montröde imzalanmış olan 
muahedeyi aynen kabul ey
lemiştir. 

Zehirli gaz 
tecrübesi 

Istanbul 3 (Hususi)- Bu
gün Fatihteki itfaiye garajı 
önünde geniş mikyasta ze
hirli gaz tecrübeleri yapıl· 
mışbr. 

Bu tecrübelerde, Dahiliye 
Vekaleti seferberlik umum 
müdürü de hazır bulunmuş
tur. Zehirli gaz hücumuna 
karşı itfaiyemizin alacağı 
korunma tedbirleri de tecrübe 
ediJmiş, iyi neticeler alın
mıştır. 

4 MAYii 

Kırşehir ve Y ozead felaket 
delerine yardım listesi 

Filibeli Rahmi ve birader
leri un fabrikası işçileri20,10, 
Kültür direkt6rlüğü memur· 
ları 16, Adliye rüesa ve me· 
murini 234,46, Avram Yafe 
5, Gümrük iıçilerinden istif· 
çi Hüıeyin 1, Yıldırım kemal 
okulu sınıf 4 A öğretmen ve 
öğrencileri 5,38, Şark sanayi 
şirketi işçileri 31,04, Cenap 
Tutmalı 2, lngiliz konsolosu 
hemıiresi 12,54, Kadastro 
memurları 22, Ahmet kavuk· 
çu 5, Cavide Hüsryin 1, 

Ahmed Açan l, Sigora bi • 
raderler 5, defterdarlık mer
kez memurları 251,2(\ Dok· 

hı &ğrencileri 66,95, Kızı 
çullu köy öğretmen ok 
öğretmen ve 6ğrencileri 
Ölçü ve ayarlar baımüfetti 
liği memurları 8,15, Hayı 
Şikar 2. 

Antoni C. Galia 15, Y 
dırım Kemal okulu 6ğren 
leri 17,68, Leon Mitran 
Alaçah ilk okulu bat C>ir 
menliğinden 11,75, lzmir 
nizbank direktörlüğü ~ 
ihracat gümrüğü iıçileri 3' 
Şalom biraderler lzmir fU 

30 Antuvan Ravizvia S, E 
ra11 sariye hastahaneıi m 
mu ları 7, Alsancak oku 
öğrencileri 11. 68, F. Sola 

tor Demir Ali Kamçıoğlu 5, üzüm fabrikası memur 
Pınarbaşı köy okulu öğren· i.,çileri 21,20, Haşerat 
cileri 5, Di Amerikan tütün emraz enıtitnsü memurl 
kumpanyası 250. Alsancak 22, Döyç bank memurla 
Dominiken katolik kilisesi 5, 50,25, Tınaztepe okulu & 
Karııyaka Stnt Elen katolik retmen ve öğrencileri 33,7 
kilisesi 5, Erkek lisesi öğret· Cumhuriyet merkez bankaı 
menleri 146,25, Kız lisesi memurları 51, Hakimiye~ 
öğı encileri 85,98, Con Mik- milliye okulu öğrenicileri 2l 
ridis 3, Hamalbaşı lbrahim 3 J, Dua tepe okulu öirencl 
2, Komisyoncu Nazmi Top· leri 26,54, Glen Tüliln ıi 
cuoğlu 15, Yusuf Rıza oku· keti 25 .. 0 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc 

Son Telgrafların Hulasası: 
~~~~~~~~~--'-••••~~~~ 

Atina belediye reisi lataobul valiıini Atinaya davet e . '. 
mışıır. 

§ Yunan hükumeti ziyaret hatırası olarak Baıvekilim 
Celal Bayara üç kıymetli vazo hediye etmiıtir. 

§ Başvekilimiz bugün toplanacak olan Parti Kamutay K 
rubunda seyahati hakkında beyanatta {bulunacakbr. 

§ Almanlarla hükumetimiz arasında yeni bir ticaret 
ahedeıi yapılacaktır. Bu iş için yakn-:da bir heyet Derli 
gidecektir. 

oooooooooooooooooco-o-~ __ t>OC)O(llOODOl>OC.aGGODOl:XX.aGOOCMMMMı.aol 

Halkın Sesi hakkın se,idir 
- Baştarafı 1 incide -

bay Kini bir defa bu sokağı gece görse derhal dileğimizi 
haklı bulunduğunu teslim edecektir. Lütfen bu yaZl8ı 
"Halkın Sesi - Hakkın Sesi., sütünüoa derç buyuraJmunı 
ve bay Kaninin ricamızı dikkat nazarına alarak bu aol&a 
karanlıktan kurtarmasını rica ederim. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
Para bulmak 

• • 
ıçın 

Hava yollarının mala olın 
konma yerlerine inecek ec· 
nebi tayyarelerden alınacak 
ücretler de tesbit edilmiştir. 
Konma ücreti beygir kuvveti 
batına 50 ter, kuruş, ayrıca 
tayyarenin kapladığı her 
metre murabbaına bir hafta· 
ya kadar her gün için 75 
şer, bir aya kadar her gün 
için 50 şer, bir aydan fazla 
her gün için 25 şer kuruş 
alınacaklar. 

Habeş Meselesi Esrarlı bir dağ 
Bükreş, 3 (Radyo) "Ku- • 

lzmirde Alsaacak Hazine 
sokak 8 No. da mukim A 
Riza oglu Burhanettin veki 
avukat Halid Özyaman t 
rafında ayni yerde otur 
İhsan kızı Didar aleyhine 
çılan boıanma davasının ca 

"Lernovel., gazetesi Fran· 
sanın para bulmak için çır· 
pındığını bahıs mevzuu eder· 
ken diyor ki: "Fransa için 
para bulmak güç bir şey de· 
ğiJdir. Esasen herkes bilir ki 
Fransa zengin bir memle
kettir, yalnız sermayeyi ür· 
kütecek poletika oyunların· 
dan vazgeçmek ve Fransız 
zenginlerinin Fransa haricine 
gönderdikleri milyonları tek
rar Fransaya çekmek bu 
müşkülümüzü halletmek için 
en esaslı bir çare olabilir. 
Bay Daladienin takibine ko· 
yolduğu ve harice her gün 
biraz daha fazla emniyet ve 
itimad telkin eden istikrar 
siyasetine devam edersek 
her şey gibi paranın da ken· 
diliğinden geleceğine şüphe 
f'tmemek gerektir ,, 

Kısa Şehir 

Haberleri 
Liselerde leyli ve meccıni 

talebenin mektebi bitirdik
ten sonra mecburi surette 
bir müddet muaJlimlik etme· 
leri hükumetçe muvafık gö· 
rülmüştür. 

§ Sigara fiatlerinin umu
miyetle ucuzlatılması bükü· 
metçe kararlaıtırılmıştır 

Meydanda açıkta kalacak 
tayyarelerden ücret alınma· 

yacaktır. 

Deniz Sporları 
lzmir Deniz sporları ku1ü· 

bünün 15 Mayıs sabahı fa· 
aliyete geçecektir. Eeniz 
severlerin ve denizci genç· 
lerimi~in görecekleri sporlar 
şunlardır. 

Yüzme, kürek, yelken, 
motür ve denizcilik hakkın· 

da umumi malumat verile· 
cektir. 

Fevezan 
Yağan son yeğmurlardan 

Çubuk çayı taşmış ve iki 
hektar araziyi ıu basmıştır. 
Heme• baraj açılarak bir 
metreden fazla yükselen su 
7 aantime düşürülmüştür. 

İki zırhlı 
lstanbul (Hususi) - Roma 

ve lçero adında otuz beşer 
bir tonluk iki Italyan zırhlı
sının yaptırılmakta ve bu 
zırhlıların son sür'ati havi 
olduklarını Amerikan gaze
teleri yazmaktadırlar. 

rentul,, gazetesi Cenevre mü· f 8Cl8SI 
zakereleriyle alikadar ola· 
rak şu malumatı veriyor Ro· 
manya hariciye nazırı B. 
Kommen Milletler cemiyeti 
meclisinde kendi hükümeti 
gibi iki k~çük antant deY· 
Jetlerini de temsil edecektir. 
Bu içtima devresinde Habeş 
meselesinin kat'i olarak tas· 
fiyesi için Romanya ilk te· 
şebbüsü yapacaktır. 

Ham Maddeler 
lstanbul, 3 ( Hususi ) -

Son takas kararnamesiJe 
takas usulü dairesinde mem· 
leketimize gireek olan sanayi 
bam mıddelerioin, evvelce 
sparişi yapılanlarının bir de· 
faya mahsus olmak üzere 
takassız girmesi hükumetçe 
muvafık görülmüş ve bunun 
için bir kararname projesi 
hazırlanması takarrür eyle· 
miştir. 

___.. .. _,,.....,__ 

İl~ uçan kadın 
ilk uçan kadın bayan Sofi 

Armandır. 6 Temmuz 1919 
da balonu bir evin damına 
düştü, kadın öldü. 

Kocası Fransua Blasar da 
paraşütü icad edendir. O da 
1809 da balondan düşmüş, 
ölmüstü. 

Bavyeranın Garmiş - Par· 
tenkirhen dağ sporları hava
Jisinde bir adam iskeleti bu· 
lunmuştur. 

Her ne kadar yalnız başı· 
nal bir ıporcunuo daida 
gezerken bir çukura düşerek 
orada öldüğü ve aradan ge· 
çen uzun bir zaman zarfında 
tamamile çürüyerek yalnız 
iskeletinin kaldığı tahmin 
ediliyorsa da baıın eksik ol· 
ması ve iskelet üzerinde el-
bise bulunmaması dolayisile 
hüviyetinin tesbiti mümkün 
olmamıştır. Bu dağ turistinin 
esrarengiz ölümü ebediyen 
bir ıır olarak ·kalıp gide· 
cektir. 

lzmir Sicil Ticaret memur
luğundan : 

İzmirde Osmaniye cadde
sinde 82 No. Jı mağazada 
Hançı Halilağazade E. Hu· 
liisi unvanı altında maniva· 
tura ticaretini yapmakta iken 
bu kerre E. Hulusi Hı.acılı r 
unvanını almıı olduğundan 
iıbu yeni Ticaret-unvanı Ti
caret kanunu hükümlerine 
göre sicitin 2271 numarasına 
kayıt ve tescil edildiği ilin 
olunur. 1464 

tahkikat ve muhakemeıi ıo 
nunda : Bürhanettin ile Di 
darın K. Medeninin 134 Y 

138, 14:?, 148 ve 150 in 
maddeleri hükumlerine te~ 
kifan yekdiğerinde boıanm 
larına ve geçimsizlikteki k 
bahat Didarda olduğune:la 
medeni K. nun 95 inci ma 
desinde gösterilen müdde 
ten mada yeniden bir ıea 
müddetle evlenememeafne y 

Didarın yanında bulana 
Y cktanın veli yet bakkıan 
Didara ve Bürhanettia ya 
nında bulunan Targadu 
velayet hakkının dahi Biir 
hanettine verilmesine ve ma 
sarifi muhakeme olaa 146f 
kuruıun müddeialeyh Didar 
yükletilmesine temyizi kab" 
olmak llzere 13 - 12 • 93 
tarihinde davacının •ıcalun 
ve müddeialeyh Didarı• gı 
yabanda karar verildiii ve 
usulen tanzim kılınan ili~ 
gıyap kararnamesinde mild· 
deialeyhin ikametgihınıa me! 
huliyetine mebni mahkeme 
divanhanesine talik edildiii 
tebliğ makamına kaim ol· 
mak ilzere ilin olunur. 


