
1 lNCI YIL No. 3395 

Perşembe -1 

Sahtb, Neırtyat Amiri •• 
Batmuh•rriri 

5 MAYIS 938 
TELEFON 3503 

FIATI ( ı oo ) Para 
Abon~becleli: Seneliği (7) lira 1 R 

SıRRI SANLI 
idarehane: lzmirde Bilinci 

Beyler Sokağınd• 

(HalkıD Sesi) Matbaanoda 
Buılmıtbr 

Geçm!7ea yazı ıı:ori Yerl!::nez 

Istanbul ş~hir tiyatrosunun 
temsilleri dolavısile ••• 

Bir haftadanberi lzmir 
temsillerine baılıyan lstan· 
bul Şehir Tiyatrosunun mu
•affakiyetleri devam etmek
tedir. 

Güzel tertip edilmiş bir 
programla gelen ve bu proı.
ramı yüksek bir sanat tek· 
niğile sahneye koyan lstaa· 
bul Şehir Tiyatrosunun idi· 
ıiklere yer ayırmış olması 
takdirle karşılanacak bir isa· 
bettir. 

Yalnız, geniş halk yığıqla · 
rınıa bu çok nefis temaille
den istifade edebilmesi için 
ay.raca bir "halk geceleri" 
tertip etmek herhalde fay· 
dah bir olacaktır. 

Kültürün teşkilinde mühim 
bir rol oynayan • ki bu rol 
sözünü her iki manada kul
lanmm • tiyatronun bu çok 
\ayırlı ve önemli vazifeyi 

itile başarabilecek kuv-
l>' • 1 d . • ır e eman ır. 

ıyatr~• b' h . . 
b. k ;ınun ır ususıyetı 

t 1r aç ~I t' • • d b' ıaa ın ıçın e tr 
.ayab, bir i<ı .. J 1• büt.. . celikJ . .,a 1 UD in· 

erale canlll'iıı..ndarması ve 

milliyetleri ayni duygularla 
çarptırması ve kafada ayııi 

tesirleri bırakmasıdır. Akan, 
konuşan, heyecanlanan bir 
hayatı beraberce yaşamak .. 

işte inkılabın güzel sanat· 
lara verdiği kıymetleri güzel 
sanatlarla ifadesi kadar halk 
üzerinde müessir olmağa im· 
kin yoktur. 

Bizim temennimiz, yukarı· 
da söylediğimiz "halk gece
lerinin,, yapılmasıdır. 

lstanbul şehir tiyatrosuna 
muvaffakiyetler dilerken, hal 
kımıza da verilen temsilleri 
görmesini tavsiye etmek is· 
teri:n. Y. E. - ... 
Ekmek 
Tetkikatı 
Ankara 4 (Hususi) - Hü

kumetçe her yerde bir çe· 
şid ekmek çıkarılması ve 
yüzde ) irmi nisbetind~ ten· 
zilit için tetkikler devam 
etmektedir.Memleketin muh
telif noktalarında 19 çeşid 
ekmek çıkanlmaktadır. 

kanlı boğuşma
oldu 

ISKENDERUNDAN BiR MANZARA 

Paris 4 (Radyo) - Iskenderundan alınan haberlere göre 
orada intihabat dolayisile kanlı arbedeler olmuştur. Bu ar· 
bedeler esnasında Türklerden ve Araplardan iki kişi öl
mliıtür. 

iSTER GÜL iSTER AGLA 

Bitler Ve Musolini Nutuk 
Sövlivecekler 

, 

Roma 4 (Radyo) - Önümiizdeki Cumarte ~i gü~ü Alma~-
d let reisi bay Hitlere Vened ık saraylnda wukellt:f bır ya ev r . d.. . 

ziyafet verilecektir. Ziyafette Hitler ve_ M?so ıoı ~aya sı-
yasetini alakadar edecek birer nutuk soyhyecekler~ır. N~ · 
tuklar tercüme edilerek radyolarla dünyaya neşredılecekhr. 

--------------------~---------------
Çekoslovakyada vaziyet kötü 

--------- .. no•• 
Sulhun Anahtarı Çekoslovakyanın Elinde 
Budapeşte 5 ( Radyo ) - 1 karışıklıktan korkuluyor. 

Heinleynin nutkundan sonra Çekoslovakya feda 
Çekoslo ·:akyada umumi he · mı edil yor? 
yecan teskin olmamı ştlr. 

Prağ hükumeti Fransa ve 
logiltereye tekrar müracaat 
etmiştır. 

1 
Prağ 5 (Radyo) - Nazır· 

11 

ıar meclisi dün geç vakit 
mühim bir toplantı yapmış 

devam eden umumi heyecan 
1 ı hakkında bazı kararlar itti · 

haz etmiştir. 

1 Budapeşte S (Radyo) -
Çekoslovakyada vaziyet tek· 
rar nazikltşmiştir. Çek hü· 

kiimeti Avusturya hududuna 
bir mıktar asker daha gön
dererek tahşidat yapmıştır. 

Çekoslovakyada dahili bir 

Oeyli Ekspres gazetesi 
logiliz-Franıız dostluğu mü· 
nasebeti!e yazdığı bir ma · 
kalede bilhassa şunu da söy· 
liyor: 

"lngiltere bükümetinin Çe
kos'ovakya gibi bizden uzak 
bir hükumet için bizi de bir 
harbe sürükliyeceğine ibti · 
mal V< rilemez. Hayır, bu 
mümkün değildir. Fran!a 
Çekoslovakyaya karşı taah
hüdatta bulunmuş olabilir. O 
halde logiltere seyirci kal· 
mağa mecburdur.,, 

Bu münasebetle Deyli He 
rald'a şunları söyliyor : 

Elinde Süpürğe Sopasile Karşılarmış ? ! 

"İngiltere ve Fransa ara· 
sında tam bir ittifak yapıl
mış olmak için yeni bir adım 
daha atılmıştır. Bu ittifak 
imzı edilirken l(Çekoslovak· 
yayı murad ederek ) yeni bir 
harbın zuhuruda göz önüne 

iki sarhoş bir gazinoda konuşuyorlardı, kulak misafiri olduk : 
Biri arkadaıına ıordu : 
- Yahu ıu menhus içki haddizabnda fena bir şey .. Ciğerleri harap ediyor, mideyi ber-

bad ediyor amma neş'esi d~ yok değil kafirin ! ! 
- Her halde çok içilirse ve senin gibi zurna derecesine vardırılırsa doğrudur. 
- Ben zurna gibi mi oluyorum. 
- Baksana haline. Sesin bile çatlak. 
- Bırak azizim ıu zurna lifanı evdekini aklıma getiriyorsuo, keyfimi kaçmyorsun. 
- Ne o ıenin bayan sana zurnamı diye hitap ediyor ? 
- Düpedüz zurna demez amma, gene zurnaya dönmüşsün nedir bu rezalet diye hazan 

çıkışır. 

- Öyle ise dostum sen bahtiyarsın. 
- Neden? 
- Çünkü bizim ki gibi çalyaka edip elinde ne varsa kafana yemezsin demek ? 
- Yok azizim, şuracıkta kendisi yok amma, allah var. 
Bizim kara gayet hamarat bir hatundur. 
- Ya. ,. •• 
- Evet. Gecenin hangi saatında gitsem, her vakıt karşıma süpürge sopasile çıkar. 
- Anlaııldı dostum, bani meşhur bir söz vardır "okuma imam canıma değdi.,, Derler. 
Sarhoş kahkahayı basarak, sonra birdenbire duraklar, ciddi bir tavırla: 
- Yok canım, senin anladığın gibi değil. Geçen günkü başımın yarası karanlıkta kapı 

gö mediiim için kör gibi çarpmaktan olmuştur. 
Ey okuyucum sen artık bu tevile: 

atmıştır. 

Trablus valisi 
döndü 

Kahire 4 ( Radyo ) - iki 
gündenberi şehrimizde bulu· 
nan Italyanın Trablus valii 
umumisi mareşal Balbo tay· 
yare ile T rablusa bugün dön
müştür. 

Çocuk 
Nüshamızda 
Yarınki çocuk nüshamızda 

birçok faydah bilgiler ve 
ıen hikayeler ve lzmir şair
lerinin yıldızlarından sayılan 
bay Hüseyin Avnioin Karşı· 
yaka Halkevi için yazdıkları 
çok güzel bir şiiri vardır. 

Roma müsabakaları bitti 
~~~~--.~~~·· .. ~--~~~~~~ 
Yaşastn Kah raman Süvarilerimiz 

Roma, 4 (Radyo) - Bey- ler ikinci, lrlandalılar üçün· 
nelmilel atlı müsabakalar, cü ve ltalyanfar da dördüncü 

bugün sona ermiştir. Bu mü· gelmişlerdir. 
nasebetle Italya kralı Viktor Kral, evvela Almanların 
Emaouel, saat ı 7 S iyena a- mükafatlarını tev~ etmiş ve 
)anına gt ler t: k, mi:kifath n Alman bayrağı çekilerek Al· 

man marşı çalınmıştır. Kral 
tevzi etmeğe başlamıştır. Müteakiben, Türk bin'cileri-

Müsabakaların bidayetin· niıı mükafatlarını 'e mit ve 
den sonuna kadar puan iti- Türk bayrağı çekilerek iııik-
ba" e Almanlar birinci, Türk- lal marşı çalınmıştır. 

oooooooooooooooooooooooouoooooooooooooooooooooooooOO 

Menemen Belediye Büdçesi 
60 bin liradır 

Bu ~e .ıc Üzün1 Kurunıu tarafınd ..ı n bir Şarap 
Fab ikası kuru)acak 

MENEMEN BELEDiYE REiSi VE BELEDiYE DAJRESI 

Menemen 4 (Hususi) -
~asabanın elektrik projesi 
Nafia Vekaletince tasdik 
edilmiştir. Belediye reısımız 
bay İdris Tınaz belediye re· 
isi olduğu zaman belediye 
bütçesi 33 bin lira iken bu· 
gün bütçe 60 bin liraya yük
selmiştir. Belediyemizin ça· 
lışması sayesinde halk ya· 
kanda iyi bir su tesisatiJe 
elektriğe kavuşacakhr. 

Menemenin iktisadi vazi · 
ye ti gün geçtikçe inkişaf et· 
mektedir. 

Üzüm kurumu Menemen
de bir şarap fabrikası kur
mağa karar vermiştir. Fabri
ka bu sene faaliyete geçe· 
cektir. 

Menemende çocuk vefiyatı 
çok azalmıştır. Kazananın 
sıbhah çok iyi olup sari bas· 
talık yoktur. 

Seyrek köyü cinayeti hak
kında ki tahkikat ehemmi· 
yetle devam etmektedir. Ci
nayet elyevm aydınlanma· 
mıştır. 

Kızı kaçırdılar 
Menemenin Emir alem na· 

biyesine bağlı Görece kö-

yünden Mehmet oğlu Hasan 
Yıldırım ve ayni köyden Sil· 
leyman, 18 yaıında Meryem 
Aykutu kaçırmışlar ve Mer· 
yemin babasının şikiyeti üze· 
rine yakalanmışlardır. 

Baş vekilimiz 
Belğırada 
Gidivor 

lstanbul, 4 ( Hususi ) 
Başvekilimiz B. Celil Bayar, 
Cumartesi günü Belgrada 
gitmek üzere Ankaradan 
hareket edecektir. Baıveki· 
limizin, Yugoslavya hli'kiimet 
merkezine yapacağı bu seya· 
bate büyük bir ehemmiyet 
atfedilmektadir. -·--
Rus - Fransız 

ittifakı 
Berlinde çıkan Boenen 

Çaytung ga7atesi de Fransız 
logiliz ittifakı münasebetile 
Fransanın Rusya ife olan 
ittifakını bozmaması bu yeni 
i tifakı müşkül bir mevkie 
koymuştur. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
Bir dilek daha 

Aldığımız bir mektuptur: 
"Geçen günkü gazetenizde, eşya nakli için Karııyaka 

vapurlarında seferin çoğaltılması hakkında yazılan dilek çok 
yerinde ve çok doğrudur, bir vatandaşın çok makul ve 
mantıki olan bu teklifinin Denizbank lzmir şubesi direktör
lüğünün dikkat nazarına alacağını kuvvetle umarız. Çünkü 
haftada üç gün lstanbula vapur vardır. Postaların saat dört 
veya döıt buçukta kalktığına göre Karşıyakadan hareket 
edecek üçü on geçe vapuru ile bu postalara yetişmek,~ bi
let almak ve yerleşmekl bizler için çok zor olacaktır. Bu 
arkadaşımızın dedikleri gibi sabahları konaktan, akşamları 
Karşıyakadan kalkan vapurlar da nisbeten az yolcu buluna
cağından bu seferlerin bir ikisinde de eşya kabulüne emir 
vermelerini değerli Denizbank direktöriimüz bay Haımet 
Dülgenin himmet ve lütüflerinden bekleriz." 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 



ll't 

-aa-•:1111• 1 Sudetlerde tam bir muhtarivetrPl!!!l!!~-~-----.111111 
SiY ASET VE ADALETİ ILEti Alman razeteleri, Sudet ııufettiği bu s6z, ıimdi 

T - k D - E y- H k R Almanları partiıi reisi Kon· Karlıbaddaki toplantı için 1 
ur unyasının n uce a. a~ fJ rad Henlein'in Karlsbadda kullanılabilecek ea dotru 

i@!fi : 1 i.\11 : ~ : J : f I] •JIJ ~ ·~ ~~a .~~~~i~:ıı!km:::!:~~~: ti~:~ir~alerde, bir taraftan j 

1 H A y A T v E K A H R 1 M A N L 1 r L A R 1 m etmekte ve bi liistiına hepsi, Devlet Bankası reiıi Dr. ~ ..... ..___. _ _..;;a ... ııııiııııımıiiıiıiıiııiiiiililiiıiiimilıillliİlıii-· 
------------------"-----B Sudet davasının artık beynel· Sehacht, taraftan da Mare· 

a Tarilat Telrilıa Ya~an: H. TürkekuıB milel bir mesele ıekli almıı ıal Garing, Avuıturyanıa - 21 YAZAN: Ganal E11U• 
••W - 15 - BllBIJA9 olmasından dolayı memnu· ekonomik kalkınmaıı hak· 
Kasımın kumandasındaki ordu ffaydarabada niyet izhar eylemektedirler. kında etraflı izahatta bulun· 
b · b k h. d · b. k d Malam olduiu üzere Hen· muılardır. Mareıal, Avuıtur· 
ır gece as ını yaptı , şe ır erın ır uy U a, lein, Alman azhklarının me· yalıların, kendilerine düıen 

nöbetçiler baskın nedir bilmedikleri için dir- talibatını 8 noktada hüliıa vazifeleri liyikile bataracak· 

ssk keyfi gelmiş kendilerinden geçmişlerdi etmi~ti~. Eter ~i~ bu 8 nok· larını umduiunu ıöyliyerek 
- Kardeıim müsellemenin edilen üç Hintliye de hiç bir !ayı ıkı cllmle ıçıne ~okmak ıize baıladıktaa ıonra, fik· 

teklifleri muvafıktır. yalnız ıey ıezdirilmemiıti. ıstersek, b~~~ ıu ıekılde for· rini ıu suretle izah etmiı· 
ben bir fikir daha ilave ede· Dere içinde çadırlar ku- müle edebıbrız : Sudct Al· tir : 
cejim. Biz gece baıkınında ruldu, Hiatli neferler baıka manlarına tam bir muhtari· ~~~~~~~~~~~~ 
u;raıırkea arkamızdan sa· bir yere nakl olundu, akıam yet verilmesi ve Sudet Al· D UNY ADA 
rılmaz ihtimali vardır, çllnkii gene bir kurultay yapaldı, manlarının nasyonal soıyalist 
Haydarabat buraya pek uzak gece yarısı ıehre hücum dünya telekkisine iıtirakleri, NELER 

uAman bevim gücenmek ıim
diye kadar bizim koye 
uğramamıştır bile" 

cenmek timdiye kadar kiye 
uğramamııtır. Hele ıenia ti· 
bi bir konuktan ,acenilir 
mi? 

olmasa gerektir. Esirlerden edilmesi kararlaıtmldı, öğ· meıru görülmelidir. 
ahaaa malümata göre Hint renildiğine göre raca henüz Ber)inar Tageblatt OLUYOR ? I 
askerlerinin karargahından ertesi günü ıehirden hareket Ne Diyor 

Yüksek bir tepeye çıktı· 
ğım zaman askerlerimizin ta 
uzaklarda bili koıarak iler
lediklerini gördüm. içimdeki 
bu ıevioç bana yaramın ıı· 
zısını unulturmuıtu. Biraz 
daha yürildükten sonra yol· 
da bir yaralı arkadaıa rast· 
ladım. Bana: 

- Düşman kaçıyor, dilt· 
man kaçıyor .. Bizimkiler çok 
ilerlediler.. Çok ileride .• 

Bu aırada muhtarın kl
ç•k kardeti içeri rirdi. Bi:ıi 
1ellml•dı. Oturdu. Takd· 
dım: 

- Delikanlı, dedim. Su 
çalmuını bilir miıia? 

Ha1clarabat aacak dört beı edecekti. "Halk gruplarının vasi ıe· 
mil &tededir. Onu ıehrin içinde bastır· lihiyetlarile mücehhez olarak 

Mehmet Kasım cevap ver· mak doğru olacakta. Gece toplanan Sudet parti ıefle· 
di: yarısı Hintli esirler haber· rinin beyanatı, bütün Alman 

- iki tecriibeli ve eski sizce yataklarında öldürüldü. milletinin ve biltila dünyanın 
kumandan tarafından ortaya Çadırlar yıktırıldı. alakasile karıılaımııtır. "Ha· 
ıllrlHeo fikirleri t:Unledim, Ağırlıklar dışardaki karar· kikat galebe çalar 1 ,, Ma· 
dlılacelerini takdir ederim. gihta bırakıldı, genç Arap zaryk'in Çekoılovakya için 
O laalde ordumuzu iki k11ma askerleri kılıçlarını sildiler, • -"""-- -
aJHahm, biri Haydarabat atlarının kolanlarını ııkııtır· 
iiaeriae yuruıun, 6teki de ka· dilar, hayvanlarının sırtlarına 
rarıAba ba11ıa. atladılar Mehmet Kasım, ka· 

Aradaki irtibat muhafaza rargihta bıraktığı Zehra Bint 
ohauaa, bir tehlike anında Zebibia yanıaa girdi. Arala· 
ı•ae bir araya gelmek ve rında ıu konuıma oldu: 
bir katle baliade hareket 
etmek imklnı haııl olmuı 
bulmuıyor. 

Bütna heyet bu fikri tas· 
•ip .ettiler ve pilinlarını ona 
rire tetl»it ettiler, müzakere 
rece 1uuından sonraya ka· 
du allımllttil, çadırlarına 
dindiUer. 

Erteai rtıa ordu iki koldan 
bar•ket etti, inden giden 
orduya bizzat Mehmet Ka
ıım kumanda ediyordu. Za· 
Tallı llç Hintli asker Kasımın 
beraberinde idi, bilmiyerek 
Te bir cloıt orda tanıyarak 
knclileriae kılavuzluk ediyor• 
larda. Arkadan gelen kuvvet· 
leria baıınada Cavez geçiril· 
mifti. Mehmet Kasım kuman· 
cluaadald ordu o giln akıa • 
ma kadar yllrllyüılerine de
••• ettiler, Haydarabada 
bir kaç konak kahaca Meh· 
met Kasım bir dağ kıyısında 
buhuaan dar birJ vadi içine 
ıokuJdu, 6adf n giden ve pİf· 
darlık vızifeıini yapan ileri 
karakollarl yollarda kime 
raıt gelirse. hepsini birer, 
birer tevkif ediyorlar ve şeh· 
re kimseyi bırakmıyorlardı. 
Bu suretle Arapların bu giz· 
lice yüriiyllıleri Haydarabada 
duyulmamııtı bile. Esir Hint· 
lilerden bir çok malumat 
toplandı, racalarının sa rayı 

ve askeri mevkiler tamamile 
öirenilmiıti . 

Ayni zamandada baş ku· 
mandanın çadırında mısafir 

- Zehra ıeni tanriye ema • 
net ediyorum. Bu sıkıntılara 
kendin katlandın ve buraya 
kadar geldin. 

- Evet. Ben ıikiyat et· 
miyorum ki ... 

- Seni bu yabancı illerde 
bırakıp ateı üstllae gidlyo· 
rum, akibetim meçhul. 

- Tanri adildir, ıeni ba
na bağıılamak liltfünu eair· 
gemiyecektir. 

- Benim eyi kalpli ya v· 
rum. 

( Arkası var) 

Fransızca Ders 
isti yen 

Her tnrlii yazı işleri için, 
en zar;f elbise, nakıı, çama· 
şır, şapka, kundura, mobilya 
ve inıaat modelleri için, Ro· 
ben Katan kütüphanesine mii 
racaatı. 

Mektup adresi : Posta ku· 
tusu 158 
Mağaza : Esnaf ve Ahali 

Bankası karıısında Çukur 
Han kapısında D. 15 

........................... 
ı : 
i OOITOR i 
i Salih Sonad i 
ı Cild, Saç ve zührevi hasta· ı 
ı lıklar müt~hasıısı ı 
ı ikinci Beyler sokak No. 81 ı 

ı Her glln 6ğleden sonra ı ........................... 

Şarab içinde 
ölmeyi tercih 
eden adam 
lngiltere kralı dördüncii 

Edvardın kardeşi Klaranı 
dükası mütemadiyen saltanat 
makamı aleyhine isyanlar 
tertip ediliyordu. Parlamento 
bu adamı:muhakeme etti: ve 
ölüm cezasına çarptı. Fakat 
mevkiinin icabı olarak, ken· 
disine, bu cezanın teklini 
tayin etmek hakkı verildi. 
Klaranı dükası içkiyi ıeven 
bir adamdı. ÔJümiinün de o 
ıekilde olmasını istedi. iç· 
meıini sevdiği ıarapta bo· 
ğulmayı tercih etti. lngiliz 
parlamentosu da onun bu 
dileğini kabul etti. 

Haşerelerle 
elektrikle 
mücadele 

Amerikada meyva haıere· 
lerine karıı elektrikle miica· 
dele ederler. Bu ıuretle mu· 
hafaza edilen elma ağaçla· 
rının mahsulü yüzde otuz 
fazlalaımaktadar. 

ilk tahtelbahir 
ilk tahtelbahiıi 1894 95 te 

Franıız mühendislerinden 
Gube yaph ve kendi ismini 
verdi. 

Gubenin uzunluğu 6buçuk 
metreydi; iki kişi binebili
yordu.! 

Bugünkü tahtelbahirlerin 
içinde l 10 metre uzunları 
var ... Fakat ıiıtem Gubenin 
sistemidir . 

•~~*:A:***~****=*:U:*• Çaylak muvaffak !t Ay y A R E sineması TE\~~p N a olmuştur 
i BUGÜN 2 bilyük film l;ırden )t lzmirde diyebilirim ki üç nüfuslu bir ha· 
t( S t K t >t nede bemen bemen bir aşçı tedarik etmek 
te ODa 8 rO zer )t zarureti vardı. Bu hususu nazarı itibare ala· 
M BETHOVENIN ilahi musikiıile beıenmiı= rak lokantamızdan evlere kadar çeşit ye· 
)t büyiik aık •eibtiras filmi .. meklerimiıden mahiye yirmi lira mukabilia· 
tC ( 1 ç• ki • >t de göndermeğe bundan iiç ıeae evvel baş· 
fC SpBD}' O IÇe erı >t ıamııtık bugüne kadar bizi takdir eden 
~lıpanyolca ıözlü ve ıarkıh büyük operet= muhterem milşterilerimizi bir kat daha mem· 

Ayrıca: Paramunt jurnal >t nun etmek için teıkilitımızı artırdık gayemiz: 

İstenmeden Yapılan 
Avrupa Seyahati 
Meıhur piyanist Godova· 

ky'nin kızı, babasının Nev· 
yorktan Londrava hareket 
eden dostlarından birini ge· 
çirmek ilzere vapura gelir, 
baba dostunun öte berisini 
yerleştirmek, kamarayı dü· 
zeltmek ile meıgul iken va
purun hareket ettiğini duy
maz ve üzerindek elbise ve 
cebindeki pudra kutusundan 
baıka tek bir ıeyi olmakıı· 
zın Loadraya gelir. Vapurun 
iicretini baba dostu ödemiı 
ve onu bu otele yerleıtirmiı
tir. Ge .. ç kız ıimdi Londra· 
dan elbiıelerini, pasaportunu 
ve babasını beklemektedir. 

Almanyada Yapılan 
Bisiklet Yolları 

Almanyada yapılan bir is· 
tatistiğe g6re ıon on ıene 
zarfında biıiklete binenlerin 
sayısı 6 milyon artmıştır. Bu 
yüzden bisiklete binenler için 
hususi yolmar yapılmak za· 
rureti bissedilmiı. 1933 se· 
nesinden evvel ancak 5500 
kilometrelik bisiklet yolu 
ya pılmıı iken 193 7 ıenesi 
sonunda bu yolların uzunlağu 
8500 kilometreyi bulmuıtur. 
En kısa , bir zaman içinde 
35,000 kilometralik yol ya· 
pılması kararlaıtınlmıf. 

Dünya IBoşanma Re
ko(de Amerikalılarda 

Boıanma nisbeti Amerika 
ile mukayese edilince Fr~n
sada pek azdır. Bir Pariı 
i&Zetesi Fransada 1937 se• 
nesinde 132,000 evlenme ol· 
duğu ve bunlardan 12 bini-

Haberini verince ne ka
dar sevindiğimi bilmezain 
bey .. Karanlık baatı. Y avaı 
yavaı karargiha doj'ru iler· 
)emeğe başladık 

Hasan çavuıun derin:duy· 
gulan kucaklayan yüksek 
kalbini takdir etmemeğe İm· 
kin mı vardı? 

Tllrk askeri, ıen o kadar 
yücesin ki yurdunu elinden 
almak ve seni bir uşak gibi 
kullanmak iıtiyen bir düı· 
man neferine bile icabında .. . 
"ne do olsa insandır,, ::diye 
şefkat gösterdiğin . olmuıtur. 

Sen"" çok iyi döğüşmesini 
bildiğin gibi, ıen, memleket 
ve namuı uğrunda canını 

vermekten çekinmediğin gibi 
yerine göre acımaaını da en 
iyi bilenıin. Sen ... dilayada 
mevcud en kutıal Yarlık11n. 
Karıımda bir inıanlık bey• 

keli ribi duran Haıaa ça· 
vuıa dağlara bakar gibi bak· 
mağa ba ıladım. Bu iri ve 
bıyıklı adam karıı•ı11da, bu 
yiiksek insan karııaında kil· 
çülmemete imkln mı Tardı? 
Dedim ki: 

- Haaan·çavuı, ya düt· 
man neferi ıeni bojaılasay· 
dı ne yapardın? 

Gllldn ve boynunu bilke· 
rek: 

- Ne yapardım, kaderi· 
me küserdim gayri .. 

Ve demek istediğimi an· 
ladığını belli etmek için ar• 
kaıı ı hemen ekledi: 

- Kaderime kilıerel n 

Kızardı, boynunu b&kerek 
cevap vereli: 

- Eb.. Y decek kaclar 
tangırdatmaıını biraz bece· 
ririz beyim. 

Memnun oldu we: u 
- Biraz dedijia.)ıer hal

de çok bir ıey olacak. Ne 
olur ıöyle bir kaç parçam 
dinlesek.. içimizin aıkınhlı 
dağılırdı. 

Zeki muhtar bu ı&zllm 
derhal yakaladı: 

- Köyümilzde ııkıl-' _ 
beyim.. Biı mi canır 
yoliıa.. -1\! mı 

Kızararak ce;ı.ı ıaktık 
- Vallahi 

ı6yledim, ı~••p Tertll~: 
b6yle bir bea alı ....... 

Muhtryokıa aklımClaa 
deşinr ıey ıeçmedl. 

- Hayaı'lt'• _ • ".I"" .. ;:..ai ...... ,. ... , aımu 
git 1811 al ela ıel.. .. ,1·-aıa• 
leıin ıeai. 

Mubanem kalkb, Jittl. 
Muhtar Haaaa pnp de· 

elim ki: 
- Naili karclefia aaa IJI 

çalıyor mu? 
- Dinleyiace anları• p . 

bey, dedi, baaa kahna llui 
kardetfm oldap lçla demi· 
miyoram, klylmlıde blaim 
Muharrem fibi lal plaa 
yoktur. Dedi. 

- Çok iyi dechm, nerede 
6ğrendi HZ çalma11aı? 

Muhtar omuzlarını ıilke· 
rek cevap verdi: 

- Ne bileyim bea .• Keo· 
di kendine olacak. Zati da· 
ha çocukken 1811 taagardat· 
maktan hotlanırdı. 

(Arkaıı Yar) 
--" ....... .--

nin ayrıldığını yazıyor. Bu 1 
rakamlara göre böıanma niı· 
beti yüzde ona yaklaşmak· 
tadır. Amerikada ise boşan· 
ma nisbeti yüzde 56 yı bul· 
maktadır. Avrupada en yük· 
sek boıanma nisbeti yüzde 
'!.7 yi bulmaktad ı r. Bu da 
eski dünya için bir rekor 
sayılmaktadır. 

emme onun gibi parçalan• 
mam, lyalvarmaz, ercesine 
ölürdüm." Bu ölllmltl dDnya 
yalvarmağa değer mi hiç? Bardak yerine 

öküz boynuzu 

................... 
Musikiden 

Hoşlanan Ve Hoşlan
mıyan Çiçekler 

Güldüm ve Hasan çavuıa 
beni mabcub ...' ettiğini söyle· 
dikten ıonra: 

- Seninle yarenlik ettim 
dedim, Hasan çavuı .. Yo"· 
sa bana giicendin mi? 

Muhtar geniı bir milsama· 
ha ifade eden bir jestle: 

- Aman beyim, dedi, gü· 

Her milletin hayatında 
ilk medeniyet adımı atılırken 
bardak diye kullanılan aeme 
hayvan boynuzlan olmaıtar. 
Bilha11a akllz bopaza ba 
huıusta bByilk bir raibet 
kazanmııtı . 

"~~*~*~*:~~**--~*****" 
~ IST AN BUL BELEDİYESİ 1 · 
te ŞEHiR TiY ATROSU tt 
D Elhamra Sinemasınds ; 
U 

5 

Haf talık Temsil Programı 
tC ,, Perıcmbe (MAKBET) Trajedi 

1 ~ 6 : ,, Cuma (BiLMECE) Komedi 
i 41( 7 ,, ,, Cumartesi (Bir adam yaratmak) Dram 

)t Yalnız para kazanmak değil muhitte bir 
:;....._ _ ___ S __ e_a_n~s~la_r_: _S_o_n __ a_ta_ K_r_o __ tz_e_r_2...;,,_3o ___ s __ ,3 ...... o....__.LL.!!ih!!!t~i r.!aç olan emekçiliği yükıeltmelltir. 

Bazı çiçeklerio. musikiye 
karıı büyük hassasiyetleri 
olduğu iddia olunuyar. Me· 
seli siklamenlerle karanfil· 
ler musikiden hoşlanmıyor· 
lar. Okadar ki müzik sesi 
gelen tarafın aksine eğiliyor· 
lar. Buna mukabil diğer bazı 
çiçekler de var ki, bunlar ... ~ Temsillere tam aaat 21 



Dua 
·Salamon ellerini açmıştı. 
Sorduk: 
- Ne yapıyorsun Sala-

mon? 

- Dua ediyorum. 
- Ne dua11 ediyorsun? 

- Allabım, diyorum, :ba-
na ıahmet edip para verme, 
yalnız paranın nerede oldu
funu bildir. 

- Bu ne biçim dua Sala· 
mon? 

- Basbayağı Bana para
nın nerede olduğunu bildir· 
ıin, ben almasını bilirim. 

Grammer 
Grammerci iki genç, ateşli 

bir münakataya giriımitlerdi, 
B. ~ 

ırı : 
- Bana rakı yok f Demek 

daha doğrudur; diyor 

Ôteki itiraz ediyordu : 

- Hıyır, bana rakı ver 1 
Demek daha doğrudur. 

Bu aralık zengin bir ahbap 
ları göriindü. Ona sordular. 
o güldü: 

- ikiniz de yanlıt söyli
yoraanuz. Siz ikiniz de : 
.. Hadi bize rakı içir 1 Deme· 
l. . . 
lllDU: ••• 

pğur Apart
manında 

- Doktor bey, hemen 
biıe gelecekıinin. Kardeşim 
bojınaca oldu. Annemin da· 
marları tiıti, yerinden kal· 
"-mıyor. Hizmetçimiz tifo 
olila. Babam da merdiven
den dBıllp bacağını kırdı. 

- Bunların hepsi bir ara· 
da mı oldu? 

- Evel 
- Peki geleyim nerede 

oturuyorsunuz? 

- Şiılide bir apartmanda. 
- Apartmanın iım'? 

- Utur ! 

Yalan Dünya 
Ben neyJiyem yalan dün)'a elinden 
Akıbetim ölüm olduktan sonra 
isterse bahçemde bülbüller ötsün, 
Benim gonce gülüm solduktan sonra. 

Yalansın ey dünya, yalansın yalan. 
Sensin bu aklımı elimden alan, 
Beni baş eylesen istemem kalan, 
Dost eğlayıp düşman güldükten sonra. 

Yalan dünyada geçinmek zor oldu 
işsizlikten rengim kül gibi soldu, 
Şimdi de sanatım hamalhk oldu, 
Her şeyim elimden gittikten sonra. 

Yalan dünyada kimseden fayda yok. 
Sen çahş kazan, yarı aç, yarı tok. 
Her tuttuğun işin bir gün ki ı yok, 
Ben oeyleyim zarar olduktan sonra. 

Osman bugün kalemi aldın ele, 
Şimdensonra başına ner~r gele 
Bu zamanda açlıktan ölsem bile 
Yüzüne bakmazlar öldükten sonra. 

Osman Taştekin 

-------------------------------------------------
Voltaire 

Meşhur Fransız mütefek
kiri Voltaire dinsizliği ile 
meşhurdu. 

Bir güo bir cenaze alayı
na rastladı Ye kafilenin önün
de taşınan büyük haçı se
limladı. Bunu gören b:ri: 

- Hak yoluna giriyorsu · 
nuz galiba, dedi, haça seJam 
verdiniz. 

Voltaire güldü: 

Maniler 
Kara bir güvercinsin. 
Aşk çölünde Heeiasin. 
Senin kadar nazlı mı, 
Acaba güzel cinsin? 

İçimde yer ah yor. 
Ta içime dalıyor. 
Niçin yorgun gözlerim 
O kızı oyalıyor. 

Oh 
- Selamlaşırız ama ko · Çoktan beri görüşmedikleri 

nuşmayız. ahbaplarına gittiler. 

Nasıl 
Gazetelerden birinde şu 

cinayet haberini okuduk : 

"Maktulü, iki yarası var· 
dı. Biri çok ağırdı. Ölümü 
intaç etmişti. Bereket versin 
ikinci yarası hafifti ,, 

Nasıl! .. 

Falcı 
Bir posta müvezzii bir 

apartımamn kapısında dur
du 

Kapıcıya: 

- Bay Eşref, dedi. 
Kapıcı pek şaştı: 

- Yahu buraya daha dün 
geldim, ismimi nereden bili· 
yorsun? 

Bir okulda 
Geçen ders ••yeşil yurt" 

manzumesini e?berlemiştiniz. 

Bu seferde "Babçevanın ana· 
sını,, belliyeceksiniz. Hin 
oğlu çocuğun biri a kadaşı
nın kulağına: 

- Galiba bahçevau bizim 
öğretmeni kızdırmış olacak!! 

Söylev 
Bir mÜ.9amere vardı. Mü

samereden evvel birinin söy· 
levi dinleaecekti. 

iki arkadaş geride otur
muşlardı. Biri uyukluyordu. 
Yanındaki sordu : 

- Uyuyor musun? 

- Heııiiz uyumuyorum ... 
İdman yapıyorum 

Kabahat 
Düşünce Söz şuradan, buradan, yaz- - Doktor, karıma, verdi· 

- yahu, ödünç aldığın dan, eğlenceden açıldı: ğiniz ilaçlara devam ederse 
parayı istemek için sena - Maşallah, siı.i çok iyi iyileşeceğini söylemiştiniz, 
mektup yazdım, vereceğin görüyorum, şişmanlamışsınız, halbuki öldü. 
cevak için de mektuba pul toplanmışsınız, yüzünüze kan - İlaçlara kaç gün devam 
kuydum. gelmiş, tebdili havada mı etti? 

- A birader, sana fena idiniz? - O.n beş gün. 
haber vermek için yolladı- - Hayır, ben evdeydim, - Kabahat onun.. Sen 
ğın pulu kullanmak gücüme fakat karım iki ay gidip an- bir ay devam etmesini söy• 

'lzmir şehirli ve köylü halkına 
ı ••• d ' muJ e •••• 

1\1 ,wsiıu dolayisile senenin en sağlam şık ve zarif kaşe ti
SOi ve çovai çeşid yulık yünlü kumaşlardan reKabet kabul 
etmiyecek derecede yalnız ( Hasan Basri Şeobiçer ve şeıiki 
Mebmed Gülaylar ) fabrikasından hazır ve ısmarlama toptan 
ve perakente satışlarını temin edebilirsiniz. Muh' erem müş· 
terilerimizin bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ederiz. Bol ve 
zengin çeşidlerimizi bir kere görmek için müşterilerimizi 
candan bekleriz. 

Fiatler: Asım Riza biraderlerinin modern kumaşlarından 
2 purovalı caket pantalon 24 lira, 3 purovalı 27, kaşe caket 
pantolon 1 purovalı 14 lira, krepsi caket pantolon envai 
desen 1 purovalı 12 liradır. 
ADRESE DİKKAT: lzmir satış şubesi Alipaşa caddesi ıar 
raflar karşısı yalnız 31 numaradır. Büyük levhaya dikkat 
alameti farika Hasan Basri Şenbiçer fabrikası. 

~·-·•=..m - .....=._ 

Temiz, Taze 

ilde , 
Korsa, Gözluk 

Barometre, Derece 
Lastik eşya 
rfuvalet çeşitleri 
Sıhhi )eve- zım 

Daima bulunur. Her yerd . n 
ucuzdur. 

S. Ferid 

Şifa 
Eczanesi 

Hükumet Sırası ___ , __ 
ms22sassse22sısFsssssssssm2, 
~ 23 . ' isan münasebeti)e .fevka~~de ucuzluk ~] 

~ TTRZI M. SELiM OZERI": ' ':1 

[+] 23 Nisan ~38 _den 31 Mayıs 938 e kadar ıt.~ 
m BUYUK UCUZLUK 4 
~:~ Mevsimin en münasip Kare, Rige ve sair kumaşlar· tı 
[+] dan, takımı 25 lira, Hereke, Yüniş ve emsali fantazi ftJ 
(+] kumaşlar dan takımı 27 lira, fevkalade lüks ve fantazi [t) 
[+] kumaşlardan takımı 29 lira.: [+] 
(+] Bu kumaşlardan mektepliler için yeleksiz üçer lira [t} 
ı·~ tenzilat yapılır. Çocuklar için kısa paQtalonlu takım 15 = 
[!] ili 16 lira. [t 
(+] Teminatlı iş. Bu tenzilattan istifade ediniz [~ 
[+] ADRES : Yeni Kavaflar çarşısı No. 8 1 
msss3s2esassss2asas~ıszsssm~ 

- -......... _, ........ 

gitti!. nesinde oturdu. lemiştim. 
.......... 11111!1--~m.lt ....................................... . 

Türkiyenin 
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Emnivet 
Direktörü 

Viliyetimizia kıymetli em· 
niyet direkl6r& bay Selibad· 
din Arslan civar kazaları 
teftiı ettikten ıonra dün ge· 
riye dönmüşlerdir. Yakında 
diğer kazalara da giderek 
teftiılerine devam edecek· 
lerdir. 

Dersler 
Kesilivor 
Uıe •e orta mekteplerde 

May111n on ıekirinde, son 
ıınıfıarın, yirmi beşinde diğer 
aınıflar1n deraleri kesilecek· 
tir. imtihanlar bir hazirandan 
itibaren baılıyacaktır. 

Borçlu Deniz
bank işvarları 
Deniıbank memurlarından 

mllaim bir kısmının öteye 
beriye vak tile yaptıkları borç
lardan dolayı maaşlarının 
mahcuz bulunduğu öğrenil • 
mittir. Deniz bank Umum 
mlldtlrlüğü, Denizbank ku-
rulmadan evvel yapılmış olan 
borçların Denizbank memur· 
)arının gerek barice gerekse 
alıcıJara kartı hayıiyetlerini 
haleldar ettiiiai göz önün-
de tatara1' bunların bir an 
••Yel CSdeamesi için bir ta· 
mim yapmıı; borçların tas· 
fiyesi için memurlara bir ay 
mlddet verdiğini ve bu müd· 
det ıonunda borçlarını öde
miyen memurların vazifele
rine nihayet verileceği ehem· 
miyetle alakadarlara biJdir· 
mittir. 

Her taraftan 
taleb 

Rigada bir ticarethane 
T6rk tacirlerile tanışmak 
lbere Ticaret odasının vası· 

ta olmaıını istemiıtir. Gene 
Japonyadan bir firma erkek 
Ye kadın şapkaları çorap ve 
ıaire ıatııı için Türk tile· 
carlarile tanıtmak istediğini 
biJdirmiıtir. 

Tuz 
Yakında Çarualtı Tuzla

ımdan Japonyaya sekiz bin 
1ekiz yüz: ton tuz: gönderile· 
cektir. 

Ve~v.i 
Alınmıvacak 
Kız ve erkek sanat okul-

larının yaptıkları iıler tica• 
D ret maksadile olmadığından 
r bunlardan muamele vergisi 
ar alınmaması Maliye Vekile

tinde n bildirilmiştir. 
•• 
Uç Hırsız 

Selçuk ta Korçınar mevki· 
inde Karatekeliden Yusuf 

Şt oğlu Süleymanın çadmna 
gece yarısından sonra Bur· 

,:gı hanhdan Zeynel oğlu Mus
!nl> tafa ve arkadaşları üç kişi 
pd• olduğu halde girerek para. 

larını almışlar ve Torbalının 
~ğe 

Ahmed köyünde Sarıimam 
ına 

deresinde iken zabıtamız ta· 
! D 
ıen rafından basılarak yakalan· 

mıılard1r. Gümburiyet zabı· 
1 tasının çelik elleri varken 
ret 

b6yle çapulcuların her vakıt 
re • yakayı ele verecekleri şüp · 
~ayt h • d" 

eıız ır. 

f llaDmt Sut J 

İngiliz - ltalycın 

Zelzele devam ediyor 
anlaşması 

Yoz2ad'da Tekrar Evler Yıkıldı 
Kırıehir 5 {Hususi) - Dün gene 3 defa hafif zelzele hissedilmiştir. Vilayet dahilinde 

zarar yapmamıştır. Dünkü zelzele Yoza-atta şiddetli olmuş ve hasarat yapmıştır. 

Is tan bul 4 {Hususi) - Y ozgattan gelen haberlere göre, kısa fasılalarla bir iki zelzele 
olmuştur. Bu son sarsıntıdan Selamet ve Salmanti köylerinde on dört ev yıkılmıştır. Divrik 
kazasının Sancak nahiyesine bağlı Akbaba köyünde de bir kısım arazi son yağmurlardan 
heyelan etmiştir. Akbaba köyü bu heyelan dolayisile tehlikeli bir vaziyet gösterdiğinden 
köylüler köyü boşaltmışlar ve blşka bir yere nakletmişlerdir. 

Fırat taştı 17 köv su altında kaldı 
İstanbul (Hususi) - Frat nehri de son yağmurlardan yükselmiştir. On yedi köy arazısı 

sular altında kalmışbr. Maddi zarar büyüktür. Nüfusça zayiat olup olmadığı tetkik edil
mektedir. 

Bazı devletler kuşkulandı 
Buda peşte 5 (Radyo) - Bir mayısta sovyetler birliği müdafaa komiserinin kızıl orduya 

karşı neşrettiği emiryomide düşman bizi gafil avlıyamıyacaktır herhangi bir hücumda mu
kabelemiz yıldmm sür'atile olacak ve düşman kendi topraklarında imha edilecektir. Keli· 
meleri bazı devletleri koşkulandırmıştır. 

Mülkive Memurlarının Sicilleri 
Ankara 4 (Hususi) - Baş vekaletçe mülkiye memurlarınm sicilleri üzerinde tekaütlük· 

lerinin başlıyacağı hakkında hazırlanan talimatnamenin tatbikine başlanmıştır. Buna göre 
her memur için gizli bir tezkiye varakası doldurulacaktır. Bunlar terfi veya naklinde esas 
olacakhr. 

Mantardan 8 kişi zehirlendi ve ikisi öldü 
Ödemis (Hususi} - Adagidede iki kişinin ölümü ile neticelenen zehirlenme hadisesi 

olmuştur. Bir aile, kırdan topladığı zehirli mantarları yemek yapmış, hep birlikte yemiştir. 
Sekiz kişi sancılar içinde kıvranmış, bunlardan ikisi ölmüş diğerleri kurtarılmışlardır. 

Nüfus Tezkereleri Yenilenecek 
lstanbul 4 {Hıısust) - 938 yıla içinde balkın elinde bulunan nüfus cüzdanları yenilene

cek ve nüfus defterleri yeniden tanzim olunacaktır. Bu ıuretle yeni bir nüfus tahriri ya· 
pılacaktır. 

Şehir Meclisi
nin Kararları 

Boğazlar 
Hakkında 

Askeri mektep 
lere alınacakla 

lngiltere ile ltalya arasın
<la aon zamanlarda yapılmış 
olan anlaıma lngiliz gazete· 
lerinde birbirine tamamiyle 
zıd iki ıekilde karıılanmak· 
tadır. Hllkümet politikasını 
tutan muhafazakar gazete· 
ler iki memleket arasında 
uzun bir m ızisi olan ve ma -
nasız bir hata y6zünden in· 
kıtaa uğramış olan dostluğun 
bu suretle yeniden tesis edil
miş olmasından dolayı bü
yük bir memnuniyet ızhar 
ediyorlar. 

Liberal ve sosyalist muha
lefet gazeteleri hükümeti 
şiddetle tenkid ederek ln
gilterenin bu anlaşmadan 
bir şey kazanmamıı olmakla 
kalmayıp evvelce vermiş ol· 
duğu sözlerden ve girişmiı 
olduğu !aahhüdlerden nükül 
etmesi bakımından utanıla· 
cak bir mevkie düıtüğünü 
tebarüz ettiriyorlar ve ltal· 
yan1n h'!r hangi taahhüdüne 
itimad ediJemiyeceğini yazı· 
yorlar. 

"Times,, gazetesi lngiltere 
ile ltalya arasında yapılan 
anlaşmanın iki memleket 
arasında uzun zamandanberi 
devam etmiş olae gayri ta· 
bii yabancılığa nihayet ver· 
miş olduğunu, bu hususta 
ltalyanlar tarafından hazırla
nan imkan ve fırsattam tam 
vaktinde istifade etmek fe· 
rasetini göstermiş olan baş· 
vekil Chamberlain ile lngil· 
giltere hükiimetiniıı tebrike 
şayan olduğunu..?.- bugün artık 
Akdenizde gerginliğe sebeb 
olacak hiçbir şeyin kalma· 
dığını, bundan başka bu an-

1 
laşmanın iki taraflı re•İıioaa 
tabi tutulabilmesi ,.dile ak
dedilmit oldufunu beyan ede· 
rek bu anlaımamn tarsa le· 
hinde mühim bir iıaret ola· 
rak kaydediyor, Milletler 
cemiyeti kovonantaaın 19aa· 
cu maddesinde de revizioa 
kaydı varsa da bu mekaais· 
manın karııık ve vllıulıaz 
olması yliziinden bu •alıaCla 
bir teşebbiisün bile vaki ol· 
madığını bildir'yor. 

Gazete bunda" ıonra aa• 
laımanıa muhteviyab laaldna
da birçok tafıillt verdildea 
sonra eıciimle: 

"Skoçyada balık avına çı· 
kan Chamberlain yapbİ'J İf • 
ten tamamile memaun göri· 
nüyor. ~abeıiatam feda edea 
ve l•p•DJUID feda ...... • 
ni de ızlaar edea YHika11 
imzalamıı ve ltalyan gaze
telerinin tebarliz ettircliti 
gibi Milletler cemiyetine ye• 
ni bir darbe daha vurmuı· 
tur. Buna mukabil Cham· 
berlain ne kazanıyor? Gerek 
anlaşmada ve gerekse ilive· 
)erinde sarfedilen klğada 
muadil bir kıymet dahi yok
tur. Girişilen taahbOdler 
-haddi zatında pek az bir 
şey olmakla beraber- o ka· 
dar mahiraae bir ihtiyatla 
ifade edilmiıtir ki hiçbir mi• 
na ve kıymetleri kalmıyır. 
Binaenaleyh b6tün kıaa•ç 
olarak Benito MuıoliniaiD 
dostluğu kalıyor. Halbuki bu 
zatın kendi maksat •• emel· 
!erine faydalı gördiil •· 
man bütün dostlarını Ye te• 
ahbüdlerini feda ettiiiai bir· 

1 çok defalar gördlik." Diyor. Belediye meclisi dün top
lanarak arsalar üzerinde bi 
rinci derecede ipotek bak· 
kında Emlak Bankasına dev
rini ve belediyenin ikinci 
derecede ipotek hakkmı kul· 

İstanbul, 4 (Hususi) - Bo· 
ğazlar idaresine ait vazife
ler on beş Ağustos, 936 ta
rihinden itibaren hükumeti· 
mize intikal etmiş bulunu· 
yordu. İtilafoame ahkamana 
tevfikan Türkiye hükumeti, 
milletler cemiyeti ve itilaf
nameyi imza eden devletlere 
Boğazlardan geçecek yaban
cı harp sefineleriyle ticaret 
deniz ve bava faaliyetlerine 
ait bütün malumatı bildire· 
cektir. 

938 939 ders yılı için Is
taobulda Kuleli ve Maltepe 
askeri liselerile Bursa askeri 
lisesi, Kmkkalede bulunan 
askeri sanat lisesi ve Kon· 
ya, Erzincan askeri orta 
okullarma talebe almacakt1r. 

Kırşehir ve Y ozgad f eliketze
delerine yardım listesi 

lanmasını uyğun bulan encü
men kararını yalnız bir nok
tayı düzelterek tasdik etmiş 
ve ötedenberi ikinci Kordo· 
nun da Birinci kordon gibi 
rehtım şirketi tarafından ta
mir edilmesi mukarrer oldu-
ğundan şimdiye kadar pek 
bozuk olduğu halde ikinci 
Kord1Jn belediye tarafından 

tamir edilmiyor ve bu husus· 
ta Şurayıdevlete baş vurul· 
muştu, bu defa Denizbank 
belediyeye bu yol iç"n otuz 
bin lira vermek suretile sulh 
teklifinde bulunduğundan bu 
paranın kabul edilmesi için 
riyasete selibiyet verilmiş 
ve mezbaha ile Karşıyaka 

tramvayları ve otobüs bütçe 
kararnameler kabul edilmiş 
yarın akşam beşte son top· 
Jantı yapılmak üzere meclis 
dağılmışbr. 

Hükumetimiz, bu hususta 
yıllık raporunu hazarlamış ve 
alakadarlara bildirmiştir. Ra
por dört kı5ma ayrılmıştır. 

Yahudiler 
Kontrolda 

Buda peşte, 5 (Radyo ) -
Hitler Romada bulunduğu 
müddetce Yahudiler kontrol 
altında bulundurulacaklardır. 

Kamyon 
Faciası 

Jozef Hodare 3, Avukat rencileri 52, Gazi okula 6i· 
Nuri F ettab Esen 15, Vili· rencileri 44,66 lzmir poliı Kayıt ve kabul için mü

racaat zamanı 1 Haziran ile yet dahiliye memurları 41,13, 
Duatepe okula öğrencileri 

1,29, Tür kof is memurlarıl 7,65, 
istiklal okulu öğrencileri 1020, 
lbrahim ve Mehmet Helvacı 
10, Karataş orta okulu öğ-

memurları, ikinci parti 12,25, 
F. A. Primi 10, Meniali o· 
kulü öğrencileri 4,76, 176 cı 
Alay Subayları 19,75, Fatma 
Tatlıcı 50 krı, Sıhhat mil· 
düdüğü memurlara 10,15, 
Geri Tütün tirketi 200. 

25 Uemmuz arasındadır. Ta· 
lebe hangi okula girmek is
tiyorsa bir dilekçe ile doğ· 

rudan doğruya o okul mü· 
dürüoe müracaat edecektir. 
Dilekçe iki fotoğraf ile bir 
tane 6 kuruşluk posta pulu ~~~~~~~~~~-oc--~~~~~~--~~-

iliştirilmiş bulunacak ve men· Iımir ikinci Hukuk Mah-
sup olduğu askerlik ıubesi, kemesinden : 
babasının adı ve mesleği ile lzmirde Alsancak Hazine· 
kendi adı, okuduğu okulun li sokak 8 N. da mukim Ali 
ismiyle hangi sınıfta bulun- Riza oğlu Burbanettin vekili 
duğu, yapancı dil okuyorsa Avukat Halid Ôzyaman ta· 
hangisini okuduğu ve oku· 

rafından ayni yerde oturur 
)undaki kayıt numarası, bo- ihsan kızı Didar aleyhine 
yu, yaşı, ağırhğı ve oturdu-
ğu yerin adresi vazıh olarak açılan boşanma davasının 
yazılacaktır.: cari tahkikat ve Muhakeme· 

Mekteplerin bulunduğu ıe· si sonunda : Bürhanettin ile 
birler haricinden müracal\t Didarızı K. Medeninin 134 
edecek taleleler ayrıca ikinci ve 138, 142, 148 ve 150 in· 
bir dilekçe ile de askerlik maddeleri bükumlerine tev· 
şubelerine başvuracaklardır. fikan yekdiğerinde boşan-

İngiltere 
Almanyanın fikrini bil

mek istiyo 
(On lilior) ve "Deyli telet· 

raf" gazeteleri bay Çember· 
)ayinin Almanya ile de a:a· 
laımak taraftarı olmaııadaa 
bahsederken diyorlarki: •m· 
giliz Başvekili gerek laazırhk 
için vakit kazanmak ve gerek 
muarizinin fikrini ealamak 
istemiı olsun her halde iaa· 
betli bir politika gldegel· 
mektedir. 11 
___ ................... ... _ ... 'W ... • ... 

İnhisar 
İdaresinde 
Tebeddülat 

lstanbul, 4 (Hususi) - Ça· 
nakkalede bir kamyon ka· 
znsı olmuş, kamyonda bulu· 
nan yolculardan sekizi :ağır, 
yedisi hafif olmak üzere 15 
kişi yaralanmıştır. 

Askerlik şubeleri sıhhi mua· malarına ve geçimsizlikteki 
yeneleriyle lüzumlu kayıt kuruşun müddeialeyh Dida· 
ve kabul kiğıtlannı tamam- kabahat Didarda olduğundan ra yükletilme1ine temyizi ka· 

inhisarlar idaresinin, lımir 
kadrosunda önemli değişik · 
likler yaptığı ve umum mü· 
dür bay Mitbat Avrupadan 
dönünce yeni kadrola11 tas
dik edeceji haber alınmış· 

tar. 

lathracaklar ve 1 tem • medeni K. nun 95 inci mad· bil olmak üzere 13-12-937 
muzda talebenin gireceği desinde gösterilen Mliddet· tarihinde Davacının vıcabın· _ ......... ·-·-- okul müdürüne yalnız kağıt- ten mada yeniden bir sene da ve müddeialeyh Didarm 
Jarını gönderecekler ve ta· müddetle evlenememesine ve 

B • B gıyabında karar verilditi ve 1r avram !ebeler mektep müdürleri ta- Didarın yanında bulunan usulca tanzim kıl nan ilim 
rafından çağmlmadıkça mek- yektanın velayet hakkının 

Şehrimiz er~ek lisesi önü- b M d ·ı · k · gıyap kararname1inde m&dde· 
te e gon erı mıyece tır. Didara ve Bürhanetün ya· 

müzdeld Pazar günü Alsan· Okull1ı1r yahh ve parasız- ialeybin ikimetglbının meç· 
cak stadında yılhk atletizm d1r. Talebenin iaşesinden nında bulunan Turgudun ve- buliyetine mebni mahkeme 
bayı amını yapacaktır. Genç başka giydirilmesi, techizatı layet hakkının dahi Bur ha- divanhıneaiae talik edildiii 
öğrencilerimize muvaffaki· da okul tarafından temin netline verilmesine ve ma- tebliğ makamına kaim olmak 
yetler dileriz. edilir. aarifi muhakeme olan 1466 Bzere illa olunur. 1459 
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