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FİATI ( 100 ) Para 
Abone bedeli: Seneliği (7J:lira 

Resim • • 
sergısı 

1 lngiliz - Fransız Görüşmeleri 
··~~~~~----------~-

Fransız nazırları çarşanba günü Londrada 

Halkevine Halkımız Akın Ha· 
linde Koşmu tur 

gösterHmit değildir. 

tur. Ve bir çok siyasi rical 
tarafından istıkbal edilmiştir. 
Mumaileyh derhal Başvekil 
tarafından kabul edilmiştir. 

Ve uzun bir mülakat netice· 
sinde Fransız nazırların logi · 
liz devlet adamlarile yapa
cakları görüşmeler için Çar· 
şamba günü Londrada bulu· 
oacaldan anlaşılmıştır. 

Mezunen Londra dışında 
bulunan Boşvek il Lord Çem· 
berJayn düa akşam Loodraya 
avdet etmiştir. 

Yarın Nazırlar kabinesioin 
içtimaına riyaset edecek ve 

Valimiz, halkın gösterdiği 
bu büyük alaka ve bağhlık· 
tan bihakkın heyecana gele · 
rek çok samimi, çok gönül
den bif nutuk söyliyerek 
" güzel san' atlarda gösteri
len ilerleme hareketlerinin, 
bir milJetio her türlü tcrek
ki ve medeniyet eserleri için 
hakiki bir ölçü olacağını 
güzel olduğu kadar ilmi esas
lara dayanarak anlattı. 

Çok değerli san'atkarımız 
Celal Uzel 11 Sayıo Valimiz, 
aziz mi!8firleriwiz11 hitabı ile 
başlıyan güzel nutkunda 
demiştir ki : 

Paris (Radyo) - Ro tıa- salı günü Avam lrnmarasın-
d.a? davet edıl~n lngiliz Ha- ı da yapılacak beyanatın esas 
rıcıye Nazırı Sır Benişa bu . . hatlarını tesbit edecektir. 

Dilo lzmir lıalkı, Izmir 
Halkevine seve seve, sevine 
sevine koşmuş ve orada açı· 
lan dördüncü resim sergi· 
sinde teşhir edilen k•ymetli 
aanatkarlarımızın canlı ve 
kudretli es~rlerini gurur, if
tihar ve meftuniyetle gör· 
müşlerdir. Şimdiye k~dar hiç 
bir resim sergimize bu kadar 
candan bir alaka ve sevgi 

giln (dün) Paıise vasıl olmuş· 1 Sonu 4üncüde -
00000000:><.lOOOOOOC:OOODOCOO!>OOOOOOCOOOOOOOOOCOOOOOOOCOCOO 

"Yüksek huzurunuza sev
diğimiz resimlerimizle . bmTÜn 

Türk - Mısır Dostlu<!u ve Mısır 
., 

evimizde yeni bir san'at ışı · 
ğı daha uyandırmak istiyo-

Kabinesinin istifası 

ruz. 
iki yıl evveline gelinceye 

Sırrı Sanlı 

- Sonu 4 üncüde 
~ -----------

At Yarışları 
,,. .............. T 

Dünkü koşu çok heyecanlı oldu 

ilkbahar at 1 : yarı ş -: ı::ın 
dördüncü haf ta koşu hı ı c! ti, ı' 
öğleden sonra Kızılçullud a' i 

Növis 

Kah"re (Husu~i)· 
"El mukattam,, di · 
yor ki: 

"Türkiye Hari
ciye Vekili Rüştü 

Aras, memleketi
mizde kalpten kop· 

ma bir kabul ve 
ruhdan gelme bir 
sevinç ile karşılan
mıştır. Mille\in bü
tün sınıfları Tür

kiyeye karşı Mısır 
milletinin b~ slediği 
temiz ve nezih 
meveddet hissine 
tercüman olmu~· 

lardır. Bu da, bir 
şark milletinin is· 
tiklal ve tekamül 
yolunda ilerlemesi· 
nin tevlid ettiği 

hisden meydana 
g .: liyor ve buna hayret edi· 
lemez. Yarı resmi "Ulusu 
gazetesi Türk vekilinin Mı· 
sm ziyareti dolayısile maka· 
lemizi işaret ederek ileri 
sürdüğü bükümleri gayet 

doğrudur. 
• 

Kahire 25 (Radyo) - Mı
sır kabinesinin istifasını kral 
Faruk kabul etmiştir. Baş
vekalete ldmin getiril:ceği 

malum değildir. 

koşu sabasın da bini .. c lı d 
kın huzurunda yppılmıştır. 

Birinci koşu : {"l ay de ac:· 

me koşular.) mesafe 1200 
metre birinciliği Luksban 
ikinciliği Kayan Han. 

Dö .. düncU koşu: (Bornova 
koşusu) mesafe 2000 metre 
birinciliği Romans ikinciliği 
Zaradas 

Beşinci koşu: Son koşu 
mesafo 1200 metre birinciliği 
Akın ikinciliği Çelengi ka
zanmışlardır. 

Vahap iki sene e~~vel olduğu 
~ibi First Vivanayı vendi 

ikinci koşu : (5 Andıkop) 
4600 metre mesafeli bu ko
şuda birinciliği Bahtiyar, 
ikinciliği Yılmaz. 

Üçüncü koşu: (güzel İ1mir 
koşusu) mesafe 2400 n:etrc 
birinciliği Söoeneri ikinciliği 

İslab encümeninin ilk ba
har at koşu'arı bu koşu ile 
hitama ermiştir. Gelecek 
hafta pazar günü muhasebei 
hususiyen"n büyük ikramiyeli 
koşuları yapılacaktır. 

18TER GÜL ISTER AGLA 

Şöhretile tanınmış First 
Viyana takımı Istanbulda 

Cumartesi günü Vehıbın 
idare ettiği Şişli takımına 
karşı oynamıştır. 

iki sene evvel Berlin olim
piyadları arif esinde lzmir 
muhteliti ile Istanbulda kar· 

Semer içinde Servet 
Bazı ihtiyarlar dua ederlerken, "Tanrım görünmezinden gönder, ummadığım yerden beni 

kaderle,, derler, meğerse bu temenni bazı tecrübelere müstenid işim ... 
~üa gazetemizi~. havadis sütününde okumuşsunuzdur : 
Kemalpaşanın Oren köyünde bir vatandaş ansızın ölüyor, bir eşek miras miras bırakı· 

Y?r, bu eşek geçe? gün satılıyor, alan adam semerini tamire veriyor, içinden altıyüz liralık 
bır ç kın zuhur edıyor " 

işte inıan~ar.~n bazan .• kıymet vermedikleri mali .r bir gün olur böyle işe yarar. Eşeği alan 
b~ parayı ~orunce. tabu son derece seviniyor ve bu uğurlu hayvana o gün mükemmel birde 
zıyafct. ç~kıyor ! Bız paranın kime aid olduğu ile tabii meşğul olamıyacağız, yalnız böyle 
sem.er. ı~ıne, dıvar kovuğuna, bahçede ağaç dibine, saman minderlerin içine, konulup her 
vakıt ıçın ele geçmeğe, çürümeğe veya kurdlar böcekler taıafı:ıdan mahvedilmeğe maruz 
bulunan paraların daha emin olan ve ayoi zamanda bir mıktarda üremesini intaç edecek 
olan bankalara verilmemesine hayret ediyoruz. 

Sen de ey okuyucum böyle adamların haline : 

iSTER GULISTER AGLA 

şı\aşan ve Vahabın yüksek 
idaresi sayesinde bu meşhur 
takımı 1-4 mağliib eden 
lzmir fudbolcülerini Viyana· 
lılar hiç bir zaman unuta· 
mamışlar. 

Tesadüfün cilvesine bakı· 
nız ki gene Avusturyalı oyun· 
cular Vebabın idare et\iği 
bir takıma mağliib olmuştur. 

Gelen haberlere göre bu 
galibiyette Vahap iki gol 

- Sonu 4 üncüde -

Benes'in1 Şiddetli Bir Cevabı 
~---------------:>e>oo-----------------Benes hükumetin1iz içind~ başka bir hükumete· 

musan1aha gösterilemez sözlerile mukabele etti 
- runmasını istiyoruı. Ayni zaı

Paris, ( Rndyo ) - Dün 
Çekoslovakya Almanlarının 
reisi Heudlcrin saatlerce 
süren bir nutuk söylemiştir. 

Derhal şu ciheti tebarüz et-
tirelim ki Çekos!ovakya .ı a 
3,700,000 Alman vardır. 

Hcu1lerin'in reis bulunduğu 
Vüdet partisine yalnız 800,000 
Alman dahil bulunmaktadır. 

Bu nisbet yüzde 26 dır. Ya· 
ni bir azlık topluluğudur. 
Binaenaleyh mumaıleyhin 

nutkuna o nisbette ehemmi· 
yet vermek Uzımdır. 

Müsyo Hendleui nutkun-
da ezcümle dedi ki: 

Biz Çekoslovakyada yaşa· 
yan Almanların baklan ko-

manda bizden de hükumett& 
yüksek mevkiler işgal eden. 
kim5eler bulunmalıdır. 

Şu ciheti ehemmiyetle 
kayd ederim ki Almanyanın 
düşman listesinde Çekoslo· 
vakya başta bulunmaktad r. 
Biz sulh istiyoruz. Ve fakat 
bugün sulh içinde harp v;.., · 
dır. Bu vaziyetleri biz Alman
lar ii sla af etmiyeceğiz de· 
miştir. 

Mumailey'ıin bu nutku bü-
tün memlekette nefretle kar· 
şılanmışhr. Reisicumhur müs· 
yo Edvar Bcnes bu münase
betle şu sözleri söylemek 
mecburiyetini duydu. 

Çekosfo, akya hükumeti 
içinde bilhassa kendi mille· 
tinden <J!miyan bir bükume· 
te asla musahi.me göstere· 
mez. 

Demokrat hükumetimiz 
demokratik f .ıidelerine uygun 
bir surette akalliyetlerio va· 
ziyetlerioi tetkik ve hal ede
cektir. 

Herkesin hakkı korunul· 
makta ve korunacaktır. lb· 
tara tahammül edemeyiz. 
demiştir. 

------------~--••na .. ------------------~---
Jstan bu) Şehir Tivatrosu 

• 
iz mirde 

Yurdumuzun varJıgile if · 
tihar ettiği Istanbul Şehir 
Tiyatrosu elli kişilik tam ve 
zengin bir kadro ile 30 Ni
sana raslıyad Cumartesi ak· 
şamından ;t.ibaren (Elhamra) 
sinema ve tiyatro binasında 
temsillerine başlıyacaktır. . 

Yeni eserleri arasında 
(Kral Lır) piyesi de oynıya· 
caktır. 

Böyle bir kadro ile böyle 
yüksek bir temsil heyetinin 
elde edeceği muvaff akiyet 
hakkında söz söylemek bile 
fazladır. 

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

Fırınlarımızın ve fırıncıları
mızın temiz olmasını istemek 

halkımızın hakkıdır 
Dün bu köşede Karşıyakanın bir semtindeki farınlard•n 

bazılarının temizliğe riayet etmediğiae dair H. Z. imzalı bir 
okuyucumuzun mektubunu neşretmiştik. Kemalpaşa cadde· 
sinde bulunan fırın sahiplerinden bazıları muharririmizi da
vet ederek kendi fırınları hakkında izahat vermiıler ve mo· 
dern bir vaziyete sokulmuş olan fmnlarını göıtermiılerdir. 
Muh;uririmiz diyor ki: Bu caddede gezdiğim bir kaç fmn 
cidden çok temiz, sifonlu abdesbaneleri ve yoğurma maki· 
nelerinden başka, hiç el dokunmadan doğrudan doğruya 
yoğurma kazanına kadar uzatılan Yamanlar suyu çeşmeaile 
mücehhez ve amelenin yalnız yoğrulan hamura ıekil ver· 
mekten başka bir vazifesi olmadığı görülmüştür. 

Tabii her türlü konforu ve temizJiği ihtiva eden bayle 
fırınlar hakkında bir diyeceğimiz olmadığı ve halkımızın da 
temiz ekmek istemeğe hakkı olduğu ve bu husuıta ba11aa 
davranacağı şüphesizdir. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 



,. Sahite 2 

mssaasaaaaaıama maaa ı llDUNY ADA 
IY ~SE_T VE AD~LETI ltEi ·~oktorun Nasihatleri NELER 

Turk Dunyasının En Yuce Hakan~ S Gıızün Karasında OLUYOR? 
.!. [3[!]11!JrınJ~~~ Beya~ ~enek. . · 

• HA YAT v m Halkın mısafır dedıklerı Fransız Halkının Un1u-
I- E K A H R A M A N L 1 K L A R 1 m bu göz hastalığı gözün önün. ~ z 1 YAZAN: Gönül Emre -13 -

1 ı de bulunan saat camı şeklin· ını engin iği 
1-:f- Tarihi Tefrika Ya%an: H. Türkekaı de şeffaf ve karniye denilen Fransız bankasının en son 
11::-ssa• - 6 - Etlr!lEA tabakanın iltihabıdır. Bu neşrettiği bir istatistikten 
•:c;flansur ve arkadaşı mahalleleri gezerlerken muhtelif sebebler tahtı tesi. anlaşıldığına göre Fran a 

· d ı F k k ahalisinin yarısından fazlası, 
' ahir evden arabca konuşulduğunu duydular rın e o.ur. a at e seriya sermaye veya emlak sahibi· 
J iı ] Jd J • · k b 1 d'ld'l çocuklarda ve gençlerde gö· [ {apıyı ça ı ar, ıçerıye a u e ı ı er rülen şekli kansızlık, zafiyet dirler. Şehir içinde emlak 

•'ı Öteki arkadaşları da de- on gün evvel ırkdaşlarımız ve lenfatizmdir. Böyle olan- sahibi bulunanlar 2,700,000 

Dü2ün alavı Kızılbele girince 
Zülamoğlunun müthiş bir 
yaylım ateşile karşılaştı 

ı., kten kale içine girdiler, geldi, Hintlilerin hepsi bur • larda göz kızarır, ışıktan dir. Arazi ve çiftlik sabip-
't{alan bir tek keçiyi de içe- ya çekildi. çok korkar, rözünü açamaz leri 5 milyondur. Bankalarda 
• çıye aldılar deliğin demir ka- Düşmanlarının savuşup ve daima kıpışık tutmak mc:vduah bulunan Fransızla-
b~atlı kapısını kapadılar. Ke· mecburiyetindedı'r. Go"zu"n rın miktarı da 20 milyondur. gitmelerini bekliyorlar. Kale E F 
1.a_iyi kendi başına saldılar. kapılarını kapatblar. Dedi. karası üzerinde birdenbire 0 aşağı milli ransız ban-
ı-;avez çarçabuk soyundu, Mansur gülerek: bir beyaz leke peyda olur. kasının on hissesinde malik 
t uöbetçioin elbisesini geydi. Hastalık da budur. Tedavi olanların adedi 35 bindir. 

c- - O halde, dedi, işte o Alt b' F d v •1)iğer ikisi yavaş, ya va' kıyı muntaıam bir şekilde tatbik ı !n raosız a en aşagı 
gelenler bizleriz, bir iki gün edilirse on be• yı'rmı' gu"n elli hisse senedi vardır. 

•ıftÖ§e mahalleler içine daldılar, içinde kaleyi alacagv ız, yalnız " F 
L•damın ulusunu bir kö11eye içinde tamamen uil olur. ransız bankası hisse sene· 
•1ır " bize yardım ediniz ve burada d' · b b · · k · 
Bamdüler. Cavez ertesi sabah Fakat yukarıda .'löyledigv imiz ının e erının ıymetı 

olduğumuzu kimse bilmesin. S 770 f kt 
ı_,ene erkenden kapıyı açtı, sebebler tahtı tesirinde za- ' ran ır. 
lo Hemen gençler atıldılar, ı· ']' J • K f' ""'} 
AFelen hayvanları dı•arı saldı. fiyet ve kansızlık uzarsa ngı iZ erın a 1 !Hl<-
p " Maosurla arkadaşının ellerini 

u suretle akşamki va kanın öptüler. gözdeki irıza da uzar. Ay· tarda l{ömü deri Var 
uyulmasına mani olmuştu. ihtiyar ve karısı bu haber· Jarla süren vak'alar çoktur. logilterede beynelmilel iş 

gece mahalleler arasında d k Bu scbeble mevzii göz teda· bürosunun neşrettigy i bir ra· en ço sevindiler. O gece 
olaşan ve arkadaşıf bir ka visi ile beraber umumi kan· pora göre Jngilterede bulunan en eyi yemeklerini bu iki 11,ının önünden geçerlerken kd sızlığa ve zafiyete karşı da kömür daha 868 yıl, lngiliz. 

ır aşın önüne koydular, 
çeriden arapça bir muha· tedbir almak lazımdır. Ieri idare edecektir. 

1 ne buyruk verirlerse yapa· 
·ere kulaklarına aksetti, he- Gözde beyaz lekeler deha 

caklarını vad ettiler. O gece 
! en kapıyı çaldılar, ihtiyar birçok başka sebeblerden 
1 bir adam kapıyı açtı, Hint yi bu iki komutan rahat bir tekevvün eder. Onları da 
''dilile ne istediklerini ve kim uyku ile geçirdiler' kaleye yarın izah ederiz. 
ı tolduklarını sordu. Mansur nasıl ve hangi yoldan gir· __.. • ._.._ 

• 4-rapça şu sözleri söyledi: diklerini anlattıkları için öte- Cenabıhakka J' • - Biz iki garibiz, bir ki arkadaşlarını da evin sa· 
\rkdaş arıyorduk, kapınızın hibinin oğlu buldu, getirdi. Mektu b Gön· 

•'önünden geçerken içeride Üç arkadaş buluştular. Ev-
i •Arapça konuşulduğunu duy· den çıkmamağa karar ver· deren Terzi 
1 !duk, kapıyı r çaldık. diler. 
tı ihtiyar bir müddet yüzle- ihtiyar tacir o gün oğlu 
t ı · b k ile kalenin içinden bir çok nne a b, ıonra .. faddal 
, :ya ahi ,, diye ikisini de eve haberler topladılar, akşam 
1 k ı · d olunca öğrendiklerini evdeki •o tu, ön erıne üştü. Yirmi 

metre kadar uzunluğunda ırkdaşlarına anlattılar. 
bir bahçeden geçtikten son- ( Arkası var) 

: ra yeni gelen yabancıları bir 
odaya getirdi. 

i Orada iki kız ve bir genç 
1 

çocuk vardı, onlara seslendi: 
• - işte tanrı tarafından 
1 gelen ırkdaşlarımızdan iki 
1 

konuk dedi. 

' 1 
Kızlar ve genç hemen koş· 

ı tular, gelenlerin ellerine sa
c rılarak sedir üterine oturttu· 
1 lar. Sonra ihtiyar bir kadın
ı da geldi. 
i Ev sahibi ihtiyar onlara 
! ıordu: 

1 - Siz de bu' kale içinde 
mi oturuyorsunuz ? 

Mansur cevap verdi: 
• - Önce siz haber veriniz, 
·f kimsiniz ve burada yerleş· 
miıe benziyorsunuz, bu kale 
içine nasıl düştünüz? 

\ İhtiyar ağır, ağır söze baş· 
t ladı:I 
1 

- Biz Bağdatlıyız, buraya 
ticaret için gelmiştik. 

Senelerdenberi bu işle 

meşgulduk. ~n sonra kazan
cımız çok olduğu için bu 
şehre naklettik ve bu evi 
aldık, yerleştik. Şimdi de beş 

Vaktini 
Geçirmeden 

Bahçenize yeni hayat, seb· 
ze, hububat ve meyva mah· 
sullerioizi berf!ketli ve meb
zul yetiştirmek istiyorsanız 

dünyaca ~eşhur 

Rus l\ imycvi 
Gübrelerini 

Bir an önce Gazi Bulva
rında (18)numarada A. Akım
sar ve C. A. İkizler ticaret· 
hanesinden arayıp alınız. Ala· 
caklara son on beş gün için 
çok büyük bir tenzi1it yapı-
lacaktır. 6-1 

EGE 

Taksi 
Tel. 3 2 7 o 

En lüks son model taksi 
otomobil ve otobüs ibtiyecı · 
nızı GECE GÜNDÜZ derhal 
temin eder. Necmettin 

Bundan birkaç sene evvel 
Leh posta idaresi, üzerinde
ki adresi "Cenabıhak,, ol· 
mak Ozere yazılmış bir mek· 
tuba tesadüf edilmiştir. Bu 
mektub Leh postaları umum 
müdürü tarafından açılmış 
ve okunmuştur. Mektup bir 
terzi tarafından yazılmıştı ve 
bin zeloti vergi borcu oldu· 
ğu için dükkanının sahlaca· 
ğından şikayet ediyor ve 
yardım istiyar.du. Bu mek
tup Mareşal Pilsudskiye gön· 
derilmiş, o da, şahsen ter· 
ziye 500 zeloti yollamıştır. 

Fakat az sonra gene Ce· 
nabıhakka hitap eden ikinci 
bir mektub ele geçmiştir. 
Mektubu, gene bu terzi ya· 
zıyor ve Cenabıhaktan, yar· 
dımını, Mareşal Pilsudski 
vasıtasile yapmamasını tazar
ru ediyordu. "Çünkü, diyor· 
du, Mareşal, sizin yolladığı
nız paraların yarısını alıko· 
yordu. 11 

ilk Elektirik 
Lambası 

ilk elektirik lambası, 1846 
da Paris operasında kul1a· 
nılmıştır. Bu lamba, Peygam· 
ber adlı piyeste güneşin yük· 
selişni tanzir için kullanıl
mıştır. 

***~**~***~*******~ 

~ ···-·-
Saatte 115 
Kilometre 
Sür'at 

Avrupalıların kar ve buz 
üzerinde sür'atle mesafe al· 
mak için kullandıkları ski 
denilen aletle çok muazzam 
sür'atler elde edilebilir. 

Bunu her akıl almaz am· 
ma hakikat budur. Ski ile 
saatte 105. ve 115 kilometre 
mesafe alındığı çok olmuştur 
ki bu da en mükemmel tren· 
ferin yapabildikleri sür'at· 
lerdir. 

Dünyanın ilk 
bankası Babil
de kurulmuş 
Dünyanın ilk~ bankası, es· 

ki Babilde miladdan700sene 
evvel kurulmuştur. Bu ban· 
kanın adı Ejibi ve mahdu· 
mu bankası idi. 

Hatti bu bankanın muh
telif şubeleri vardı. Avrupa· 
da ise, ilk banka 12nci asır· 
da V enedikte kurulmuş olan 
Venedik bankasıdır. Sonra 
Barseloo ve Stokbolm ban
kaları tesis edilmiştir. ilk 
kiğıd parayı Stokholm ban· 
kası 1668 de ihraç etmiştir. 

Kiralık Ev 
Bayraklıda Mizan sokağın

da (8) numaralı yedi odalı, 
balkonlu bahçeli ve çok fe· 
rahlı bir ev kiraya verile· 
ce ktir. Tali pi erin Keçeciler· 
de (Sadullah efendi) soka-
ğında (22) n&Jmarah gazozcu 
Salih ustaya müracatları. 

- Bana böyle fazla ilti
fat ederseniz sonra yerleş· 
tikçe yerleşir, sizi bıktın· 
rım. Dedim. 

Şakacı muhtar gülerek 
cevap verdi: 

- Biz adamı kovaluması· 
nı da biliriz beyim. 

Gece, büyük çınarın altın· 
da delikanlılar, davul zurna· 
nın oynak havalarile güzel 
oyunlar oynadılar. Arasıra 

coşan gençler bellerindeki 
tabancaları çekip ateş edi · 
yor, naralar salıveriyorlardı. 
Eğlenceler tatlı bir ahenk 
içinde geçiyordu. 

Y 2'Dımda Murad dayı var· 
dı. Gençleri'n, böyle neşe 
içinde oynadıklarını, birbir· 

lerini incitmeden eğlendik· 

lerini gördükçe keyfleniyor 
ve bana: 

- Nasıl beyim, bizim uşak
ları beğeniyor musun? 

Diye soruyordu. 

Bir aralık delikanlılar bil· 
yük bir ateş yakttlar. Göğe 
savrulan alevler, etrafı kızıl 

bir renge boyuyor ve man· 
zarayı biraz korkunçlaştırı· 

yordu. Bu manzaranın vahşi 
güzelliği karşısında büsbü· 
tün coşan Murad dayı: 

- Mademki hikayeye me· 
raklısın, sana kel Osmanın 
düğününü anlatayım, dedi. 

Bir sigara çıkardı. Yanı· 

mızda duran delikanhlaadan 
birine yanan koca ateşten 
yakmasını söyledikten sonra 
söze başladı: 

- Kel Osman, yarım sa· 
at berimizdeki Diken ~ ö
yündendi. Hali, vakti yerin-

de, iyi kalpti bir adamdı 
Duuıuş adlı da bir çocuğu 
vardı. 

Kel Osman, oğlu Durmu· 
şu evlendirmek için büyük 
masraflar yaptı. Ne olacak, 
zaten dünyada varı yoğu bu 
evladı değil miydi? 

Neyse sözü uzatmıyalım, 
düğün başladı. Tam altı gün 
davullar, zurnalar sabaha ka· 
dar çaldı, köylüler güzel 
güzel eğlendi. 

Yedinci günü, gelini al· 
mağa gittiler. O zaman bi· 
zim dağlarda Zülimoğlu 
adında allahın belası bir eş· 
kıya vardı, bu herif öteden· 
beri Kel Osmana içerliyor· 
muş. Galiba aral rında eski 
bir girdi çıktı da varmış. 

Neyse sözü gene uzatmıya

lım .. 
- Kızılbel diye bir yer var· 
dır. işte düğün alayı gelini 
alıp tam buraya gelince eş· 

kiya Zülamoğlunun adamları 
bir baskın ateşi açmışlar. 

Tabii delikanlılar durur mu 

onlar da karşılık '\"ermişler 
ve böylece iki gözüm düğiln 
alayı bir savaş alayına dön
müş. Gene sözü uzatmıya· 

yım, vuruşma yarım saat 
kadar sürmüş emme, bizim· 

kilerden iki delikanlı vurul· 
muş ve beş altı ki~i de ya
ralanmış. 

Zavallı gelin, kederinden 
ve korkusundan birdenbire 
hastalandı ve kocasının evt
ne ayak bastıktan bir ikl 
saat stJnra sizlere ÖmUr .. 

Yani kocasının koynuna gi· 
receğine mezara girdi za· 

vallıcık. 

Tabii keJ Osmanın evi 
bir matem ocağına döndü ve 

biçare güveğinin elleri böğ· 
ründe kaldı. 

Murad dayı sustu .. 
Beni, birden bir kedel' 

kapladı. Gözümün önünde 

sevinçli bir düğün alayının 
şimdikine benziyen taşkın 
kalabalığı canlanırken silah 

sesleri kulaklarımı tırmaladı 

ve manzara acıklı, korkunç 
bir hale girdi. 
~arşımda yanan bu koca 

ateş bana, kel Osmanın dü· 
ğüoünde bir eşkiya canava• 

rının sebebsiı döktüğn kan
ları hatırlatıyordu. 

Murad ·dayı teessürümü 
anlamış olacak ki omuıumu· 
za vurara1 : 

- Tanrıya çok şükür geç· 
ti o günler .. 

Dedi ve neşe içinde oy· 
nıyan delikanlıları gösterdi: 

- Bak bizimkilere, nasıl 
döktürüyorlar. 

Bu sırada muhtar, yanı· 
mızı, on yedi, on sekiz yaı· 
larında iki gözü kör bir de
likanlı getirdi. 

Yanan ateşin ışığında yü· 
zü biraı daha erkekleşen 

muhtar: 
- Beyim, sana bizim kö· 

yün en güzel sesli delikan
lısını getirdim. Adı, Yanık 
Mustafadır, dedi. 

(Arkası var) 

Elhamra Tel. BT A y YlA R E sineması TE\~~?N = 
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Çaylak muvaffak 
olmuştur 

Dağları dumana ovaları ateşe boğanlar ve 
köyleı i emrine esir eden kahramanlar filmi 

idaresinde Milli Kütüphane sineması tC A " 
BUGÜN iki şaheser film birden = rşın s 

BORA ~ M 
RANSIZCA SÖZLÜ senenin en büyük filmi .utCtC aıalalan g 
harles Boy er - Michele:Morgan J.L. Barrault '" l ,. J ~ : 
Zenda Mahkumları t< ,. 

4( Türkçe şarkılar alatürka rakslar u. 
Ronald Colman - Madeleine Carrotl . n 
A . FOKS JURNAi 4C Ayrıca: Paramunt JUrnal )t 
~r~a. .. A .J ~ Ve Renkli Miki = 

eanslar. 3 7 Zenda mahkumları 5-9 Boraı ·~:W:~~~~~~~~~~~~-

İz:mirde diyebilirim ki üç nüfuslu bir ha· 
nede hemen hemen bir aşçı tedarik etmek 
zarureti vardı. Bu hususu nazarı itibare ala· 
rak lokantamızdan evlere kadar çeşit ye· 
meklerimi2den mahiye yirmi lira mukabilin
de göndermeğe bundan üç sene evvel baş
lamıştık bugüne kadar bizi takdir eden 
muhterem müşterilerimizi bir kat daha mem· 
nun etmek için teşkilatımızı artırdık gayemiz: 
Yalnız para kazanmak değil muhitte bir 
ihtiyaç olan yemekçiliği yükseltmektir. 

Eski Süleyman bugünkü lzmir 
Lokantacısı M. Çaylak 

Hudud Kahvesi 
Çinin gizli sefahat evlerinin içyüzünü gös· 

teren, kan kaynatan, sinir geren, kalb 
çarptıran şaheserler şaheseri 

YOŞİV ARA 1 Renkli Miki, Türkçe foks jurnal. 

Hudud Kahramanı 
5 fılm 26 kısım 

Hepsi bugünden itibaren LALE sinemasında 
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Efenin a6•ü efece olar 

Allah Başka Felaket 
Göştermes~n 

Yurdumuzun bazı yerle
rinde vukubulan zelzele afatı 
birçok yurddaılarımızı evsiz, 
barksız bıraktığı gibi birçok 

ana ve babaların ciğerpare
lerinJ de yıkıfan taş toprak 
alhnda ezerek onlara yas 
yaşları akıttı. 

Gerek ulusal hükfımetimi
zio ve ierek hamiyetli va · 
tandaılarımııın felAkete uğ · 
rıyan ırk ve yuredaşlarının 
acıklı derdlerine derman ol-

mak üzere hemen yardıma 
ıeçmeleri hükumetle milleti
mizin ve bütOo milJet ferd-

lerlnin birbirine ne kadar 
can ve g<Jnülden bağh ol
duğunu bir kere daha gös
termiı oldu. 

Tanrı başka felaket g8s
termesin. Zeb.elanin çok şid · 
detJi olduğunu ve ba yüzden 
birçok yurddaşlann açıkta 
kaldığı ve her ne kadar 
şefkatli hülıumetimiz hemen 
buralara yardım elini uzat
mış ise de gene birçok va· 
tandaşların yüreklerinin sız-

ladığını göz önüne getirerek 
bütün milletin at ve çok 
gönlünden ne koparsa he
men Kızılaya koşarak ver· 
mesi efece bir iş olur. 

Zaten lzmir vildyeti efe 
memleketidir. Yurddaşları

mııın bu işde de birind 
geleceğini söylemeğe hacet 
yoktur. 

Haydi vatandaşlar, kese
lerinizia aizını açın, felaket 
görea yurcdaşları sevindirin, 
akan göz yaşlarını dindirin, 
Tanrı da sizi güldürür.=Tam 
efelik böyle olur kardeşler. 

Tahtelbahir 
Birinci kordonda eski it

faiye kulesi karşısında meze-

lerinin bolluğu, içkilerin te
mizliği ve ucuzluğu ve bil

hassa ciğerleri yıkayan kör
feıin temiz ve saf havası 
ile bütün lzmirin bildiği ve 

sevdiği Lu gaıino yeniden 
açılmıştır. Bir giden bir daha 
oradan ayrılamaz. 

~~~ae~~~~~~ı~~~~~~~~~~~~~~ ...:illli:iif~ .... """' ..... """~~~ ... } .ı lııl:'iıtb: .. lııııN:ııllıidLlıl;,, ... kWll~...-..~~ -··~ . m 23 l'\isan münasebetile fevkaJ~de ucuzluk ~~ 
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lf 23 Nisan 938 den 31 Mayıs 938 e kadar [•] 

• BÜYÜK UCUZLUK ~ 
:J Mevsimin e~ münasip Kare, Rige ve sair kumaşlar- [!~ 

11 
dan, takımı 25 lira, Hereke, Yüoiş ve emsali fantazi C•] 

t kuma~lardan takımı 27 lira, fevkalade lüks ve fantazi [t] 
f. kumaşlardan takımı 29 lira.: [t] 
~1 Bu kumaşlardan mektepliler için yeleksiz üçer lira [+) lt tenzilat yapılır. Çocuklar için kısa pa1Jtalonlu takım 15 ~ 
"" ·ı" 16 ı· tf~ [t] ı a ıra. [fJ 
(+] Teminatlı iş. Bu tenzilattan istif adc ediniz C•l 
2 ADRES : Yeui Kavaflar çarşısı No. 8 [t] 
~~'='~~~~·!;" ~ ~~11!>'-;ıı ı;-1+"' ~';il~~~~~~, ... ıı;ıı -~ ........ ~ .............. lıiiillııW: .... ı.;;;;ı:-..~lııMill:ıı.ldııMill,...,,~ııiiif~ ....... lıUiil ...... ~:.ı :ıı.;..ı 

rı;;;ı1nr;k~~ .. p;;;.-;m1 
~ OLÇUEVI ~ 

1 
Baskül, kantar, masa terazisi yeni ve her nevi ölçü ~ 

tamiratı kabul edilir. ~ 

Kolancılar (Eski kasaplar) No. 27 ~ 
\!ıra IZMIR: Telefon - 2746 11 mwm.-........... • ............. ~:m&t:as.r 

"Karacaoğlan" 
dan parçalar 

-1-
Ala gözlü benli dilber; 
Koyma beni el yerine .. 
Altın kemerin olayım, 
Dola beni bel yerine .• 

Gel kız karşımda durtanı 
Nedir fU haliın sorsana; 
Saçından bir tGI versene . 
Koklayayım gül yerine .. 

-2-

Hey ağalar böyle mi olur, 
Hali yardan ayrılanın. 
Akar ummana koyulur 
Seli yardan ayrılanın. 

Kurur damarı çekilir; 
Başına odlar dökülür. 
Oo beş yaşında bükülü r; 
Beli yardan ayrılanın. 

Gül dikensiz bitcnez imiş; 

Bülbül gülsüz ötmez imiş, 
işe, güce yetmez imiş, 
Eli yardan ayrılanın. 

"Karacaoğlan" geçmez dilek 
Ateş aldı yandı yürek. 
Sağ yanında hazır gerek 
Salı yardan ayrılanın. 

- 3-= 

Bire ağalar, bire beyler 
Ölmeden bir dem sürelim .. 
Gözümüu kara toprak: 
Dolmadan bir dem sürelim 

Aman kabbe felek aman; 
Ne aman bilir, ne zaman 
Ustümüzü çayır çimen 
Almadan lir dem sürelim. 

Durmaz ivcr, "Karacaoğlao,, 
Güzelim sözüme inan; 
Ecel kuşu bize figan 
Salmadan bir dem sürelim 

• 
nın 

Sazından, 
Sözünden 

Efe 
Yeniden efe]er diyarını 

kuvvetli yazıları, canlı karı
katörleri, milli türküJeri, efe· 
ce sözleri ve hoş şakaları 
ile neşelendirmeğe karar ver
miştir. 

ele 
T ~krar haftalık bir gazete 

olarak çıkmasını dileyen efe
ce ve mertçe ıözlcrin vur
gunları olan vefalı okuyucu
Jar.na gösterdikleri bu sevgi 
den dolayı burada teşek~ ür 
etmeği ve bu istekferiııin 
yakında yerine getirileceğin~ 
söylemeği bir borç bilmiştir. 
O zam kağıtsızlık yüzünden J 
neşriyatını kesen efe bir aya 
kadar bütün hazırlıklarıuı 
tamamlıyarak eski bacmında 
ve bu defa pahalılığa karşa 
efece bir savaş açarak ve bu 
savaşa kendi fiyatile başlıya· 
cak veJ nushasını yalnız iki 
kuruş gibi bir değer muka
bilinde} satacaktır. 

Efece, sevgili okuyucula· 
rından bildikleri bazı _kahra· 
manca hakiki efeliğe yara· 
şacak biçimde olan hikaye 
ve destanları Halkın Sesi 
idare hanesine şimdiden gön
derme'erini rica ediyor. 

İzmir halkına 
müjde! 

Bir ıenedenberı kapah bu
lunan Kemcraltında nezafe
tile meşhur Veysel hamamını 
açtım. En nefis takımlarla 
modern ve asri bir şekJe 
koydum teşrif buyuracak 
muhterem müşterilerimi mem· 
nuu edeceğimi vad eylerim. 

Bedeli nakdi efradına 
N' "• 28 duhul için elbise, postal 

11 • :. • J, .... blliye ve sair teferrüat 
• v • ,, ı 1teri numünesine mu-

• • , , , • L Hasan Basri ve şeriki 

..... , u.1 .!~ t> ulaylar fabrikasından ıs

marlama U!ulile temin edersiniz her 
halde ve mutlaka fabrikamıza uğra
manız kendi menfaatınızın iktiza
sındandır. 

ADRESE DIKKA T: Izmir satış şubesi Alipaşa caddesi sar 

raflar karşısı yalnız 31 numaradır. Büyük levhaya dikkat 

alameti farika Hasan Basri Şenbiçer fabrika11. 

G~~~~~:~~~~~-

i DOK!TDR j 
1 Cild, Saç ~ea•~!~~vi ~~~~~~~t•hassısı 1 
ı ikinci Beyler sokak No. 81 Her gun oglcden sonra ~ 

l•l~~~~~ı~~& .. ~~~~ 

Sık sık değişen 
Hava şartlarını en hassas ve kat'i 

şekilde tesbit eden LÜFFT = 
Hava markah BAROMETRE eE~~ 

DERECE, İGRO~iE'TRE ' \ . 
ile en marı.Jf fabrika mamulab 

Gözlük ve camları 

S. F E R i D ·~~ :c..-..~_ ... 
Şifa Eczanesinde 

TOPTAN PERAKENDE 

r
1 

-- .. o;:·clo;;;;i;h·Ali - ·ı 
KAMÇIO\;LU 

I• Cilt ve Tenasül hastalıkları ve 1 
1 elektrik tedavisi 

l:ımir .. Birinci beyler Sokağı No. : 55 Telefon : 3479 ıl 
llmclili!IE:il!l~mr.-w---w • 

- -
Filbaşı Türk çamaşır çividi 6 aylık be· 

diyeleri geldi. Hediye kazanan numaralar 
şunlardı • : 
9 137 159 181 408 84 144 161 400 411 87 150 
162 405 98 151 163 406 709 109 156 164 407 

[ Bir ay zarfında alınmıyan hediyeler merkeze iide olu· 
nur. ] T clefon: 3882 

Dikkat 
Bayanlara l\1üjde: 
Bu senenin envai modelleri 

yazhk panama ipek hasır ve 
sair şapkaları 150 kuruşa 
meşhur Universal şapka fab· 
rikatörü Bay Abbas Azer 

bayatı ucuzlatmak inkilibında 

bir hizmet etmek için bugün
den itibaren satışa başlamıştır 

bu fırsatı kaçırmayınız alma· 

sanız dahi bir defa görDnilz. 

Balcılar 191 T. 3811 



' 

Karşıvakada 
ocuk yurdunun açılışı 
Karşıyakanın Alaybey ma· 

hallesinde ve tramvay cad· 
desinde eski Fransız sörler 
binasında yeniden açılan 
., çocuk yurdu ,, nun açılma 
töreni de güıel oldu. Valimiz 
bay Fazlı Güleç, Belediye 
Reisi, şehir meclisi azaları , 
çocuk esirgeme kurumu ida
re heyeti ve bir çok halk ve 
davetliler bu merasimi şe· 
reflendirdiler. 

Vali kısa ve fakat gene 
tok manalı bir nutuk söy
ledi. Sonra yurt binası gezil
di, çocuklar okşandı, gönül
leri •hndı. Bu yuva cidden 
büyük bir ihtiyaca cevap 
Yermiş olduğundan müte
ıebbislerini takdir ederiz. -· ....... 
Resim sergisi 

-Baştarafı birincide

kadar Izmirde ciddi şekilde 
tek bir san'at sergisi yapıla
madı. Çünkü en ufak bir 
himaye ve teşvike mazhar 
olamıyan san'a!kirlar yes 
içerisinde fırçalarını ellerin
den bırakmışlardı bugün 
ressamları yeniden tuvalleri 
önünde ve iş batında görü
yorsak bunun da sebebini 
kıymetli parti başkanımızın 
alika ve himayelerinde ara
malıyız. 

Sergide Celal Uzel, Cemil 
Uçman, Himid, İlhami Dal
man, Kadri Atamal, Kasım 
Bogar, Nazmi Çekli, Ragıb 
Erdem, Zeki, Kadri Atmal, 
Reşad Köstem'in şaheserle
rini derin bir meclfıbiyetle 
amatörlerden bayan Yekta 
Türkçü, Sevin, Meşhude 
Akmen, Abdullah Baştimur, 
Şahap, Kemal, Nuri Kiçler, 
Orhan Kartal, Sırrı İşlekelio 
teıhir ettikleri nefis eıerler 
de takdirlerle karşılandı. 

Yukarıda isimlerini ifti· 
harJa kaydettiğimiz değerli 
reasamlarımızın sanat eserle· 
rini birer birer zikretmek ve 
ayrı ayrı takdir ve meclubi
yetlerimizi yazmak isterdik. 
Fakat bunu böyle küçük ya-

zı ile değil, ancak büyücek 
bir cild yuarak yapabilirdik. 
Biz bütün bu değerli ve kud
retli sanatkarlarımıza takdir 
çiçeklerinden yapılmış bir 
minnet ve şükran buketini 
sunarken iş başına geçtiği 
gündenbcri lzmir halkevini, 
her tilrlü, fikir, san'at ve 
halk eğlenceleri bakımından 
hmir halkının seve seve koş
tuğu faydalı bir okula ve 5e
vimli bir aile ocağı haline 
sokan çok değerli ve yorul
mak bilmez reisi Bayan Şe
hime Yunus ile kıymetli ve 
çalışkan müdürüne halkımız 

namına öz yürekten teşekkür 
etmeği ulusal bir borç say
dık. 

Sırrı Sanlı 

Resim Sergisi 
Halkevinin dördüncü resim 

sergisinde teşhir edilen kıy· 
metli resimlerin listesini de
ğerli ressamlarının isimlerile 
birlikte yarınki (Halkın Sesi) 
nde okuyacaksınız. 

ZENGiN OLMAK 
TERSENiZ 

( ftallma Seti ) 

lspanyada • son vazıyet 
Paris (Radyo) - IJpanyada harp bütütı fecaatile devam etmektedir. Son gelen haberlere 

göre Franko kuvvetlerinin müteaddit hücum teşebbüsleri hükümetçileria mukavemeti kar· 
şısında akamete uğradılmışhr. 

Zafer Dir v• 
eıne Ba 

.., 
raırımız Çekildi 

Paris, 24 (Radyo) - Yedi millet arasında yapılan beynelmilel binicilik müsabakasında 
Türk ekibi birinciliği almış ve Zafer direğine Türk 'bayr@'ıoı çektirerek alkışlanmıştır. 

Meksika petrol ihtilafı n·havet buluvor 
Paris (Radyo) - Son dakikada Londradan gelen bir habere göre Meksikadaki petrol 

ihtil fı nihayet bulmuştur. 
Aradaki anlaşma neticesinde kapitalistler hükumete 30 milyon Peso vereceklerdir. 

Güneş muhafız gücünü vendi 
Ankara 25 (Hususi) - Dün Ankara stadyomunda muhafız gücü ile Istanbul Güneş ta· 

kımları karşılaşmış bire karşı iki ile Güneş muhafız gücünu yenmiştir. 

Büyük Şefin 
Teşekkürleri 

Ankara, 24 (A.A) - Ri
yaseti Cumhur umum katip
liğinden: 23 Nisan bayramı 
milnasebetile yurdun içinden 
ve dışından Reisicumhur 
Atatürk'e sayın halkın yük· 
sek hislerini ve heyecanlarını 
bildiren bir çok telgrafJar 
gelmektedir. Bundan pt:k 
mütehasais olan Atatürk'ün 
teıekkürlerinin ve saadet 
dileklerinin iletilmesine Ana
dolu Ajansını memur etmiş
tir. 

Ş. Kava Fela
ket Yerinde 
Ankara 25 (Huıuıi)-Da

hiliye Vekili B. Şükrü Kaya 
felaketzede kardeşlerimizin 
derdlerini yakından tetkik 
etmek için Kırşehire hare
ket etmiştir. 

Dün Oynanan · 
Milli Maçlar 
Po.ris (Radyo) - Avrupa

da dün iki milli maç oynan
mıştır. 

Almanya • Portugal milli 
takımları arasındaki maçı 
Almanya 1 - O kazanmıştır. 
Belçika milli takımı da Gol 
milli takımımız 3 - 1 mağlup 
etmiştir. 

--~4tlil.---

Ikramive 
Verilecek 

inhisarlar idaresi faaliye· 
tini takdir ettiği memurlarına 
Mayıs ayında ikramiye dağı
tacaktır. 

~·---
Vehap 
Viyanayı 
Yendi 

- Baştarafı 1 incide -
atmıştır. Evvelki maçta da 
Vahabın gene iki gol attı
ğını hatırlarsak tesadüflerin 
temadi ettiği görülür. 

Vahaba binlerce defa 
Bru·o demek~en başka ne 
diyebiliriz. 

lzmirin siyah incisini iz· 
mirden ayırmak için ne yap
mak lazımsa yapa o eller iz· 
mir fudbolüne pek çok şey· 
ler kaybettirdiklerinden do
layı acaba müteessir değil
ler midir? 

Zelzele lelaketi 
Sarsıntı hafifledi yalnız eürül

tüler devam ediyor 
Knşehir 25 (Hususi) - ı bir çeşme suyu gibi akmak-

Kaşker ve Deveci köyü tadır. 
ve Akpınar ve Çiçek dağı Bu ımntakada :zelzelenin 
mıntakasında zelzele hafifle- şiddetinden derin ve çok 
miştir. Sarsıntl süreksiı yal· korkunç yarıklar hasal ol-
nız yer altında gürültüler muştur. Çiçek dağında yüz 
arasıra devam etmektedir. metre uzunluğunda açılan 

Demirci köyünde yıkılan bir yarığın" dibi tesbit edile· 
bir köylünün evinin ortasın- memiştir. 
dan fışkıran ve kiremit ren· Kırşehir 25 ( Hususi ) -
ginde akan sıcak ıuyun içine Zelzele mıntakasında zarar 
parmak sokulamamaktadır. gören köylerin mıktan ve 
İki değirmen taşı döodilre- vaziyeti tesbit edilmiştir. Fe· 
cek kadar çok akan bu su leketzede kardeşlerimizin her 
dün geceki bir sarsıntıdan türlü istirahat ve ihtiyaçları 
sonra ıu kesilmişi ve şimd temin edilmiştir. 
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Başvekilimiz Atinaya Gitti 
Istanbul, 24 (A.A) - Baş · 1 mimi rabıtalarını biz:zat ifade 

vekil Celal Bayar Anadolu fırsatını bulmaktan çok se
Ajansına şu beyanatta bulun• vinç duymaktayım Türkiye 
muştur. Yarın müttefik Yu· Yunanistan itilafı iki memle 
nanistan hükumetinin güzide ketin menfaatlarından dağın 
reisi Ekselans Metaksasıo ve iki milletin hislerine ta-
dostane ziyaretini iade ve mamile tekabül eden mes'ut 
ayni zamanda Ankarada bir vakadır. Bunu ilk defa 
prafe edilerek metni neşre- olarak en tahakkuk saha· 
dilmiş olan yeni Türkiye Yu- sına intikalinde benim de 
nanistan muahedesini kat'i bir hissem olduğu hatırla· 

olarak imz:a etmek üzere nıakla şu dakikada bir kat 
Hariciye Vekili arkadaşımla daha bahtiyarlık duyuyorum. 
birlikte Atinaya hareket edi- lstanbul 25 (Hususi) -
yoruz. iki gündenberi şehrimizde 

Büyük Reisicumhurumuz bulunan Bışvekilimiz bay 
Atatürkün Yunanlıların haş- Celil Bayar ve Hariciye Ve-
metli hükumdarına ve necip kili Tevfik Rüştü Aras Ati· 
Yunan milletine selam ve naya müteveccihen hareket 
muhabbetlerini götürmekten ettiler. Başvekilimiz büyük 
ve Türkiye Yunanistana sa- merasimle teşyi edilm' ştir. --·----
İn2iliz - Fransız Konak iskele-
Görüşmeleri sinde hela vok 
- Baştarafı 1 incide -
Fransız devlet adamlarile 

Başvekil ve Hariciye Nazırı 
arasındaki mukarrer görüş· 
meler Perşembe ve Cuma 
günü yapılacaktır. 

Kral 6 ıncı Jorj Fransız 
devlet adamlarını Vindsor 
şatosunda !misafir edeceği 
haber verilmektedir. 

Para Hakkında 
Yapılan Anket 

Bir lngiJiz gazetesi "para,, 
nın ne olduğu hakkında 

okuyucularına bir sual ıor· 
muştur. Birinciliği şu cevap 

Yeni yapılan Konak iske
lesinin alt katında umuma 
mahsus bela olmadığından 
şikayet ediliyor. Acaba bu 
bina yapılırken bela yapm~k 
neden düşünülmemiş, halkın 
sıkıntı çektiği aşikardır. Bu 
zaruri ihtiyacın bir an evvel 
yapılması elzemdir. Ehemmi· 
yetle alakadarların nazarı 

dikkatini celbederiz. 
..,,.. .................... ... 

almıştır. 

"Para öyle bir vasıtadır 
ki cennetten başka her ka
pıyı açar ve saadetten baş· 
ka her türlü huzuru temin 
eder. 
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Bu yıl hakimivet ve çocuk bay
.ramı çok hararetle kutlulandı 

Evvelki gün çocuklarımız 
cicili bizili urbalarile şehri· 
mizin sokak ve çarşılarını 
bir park haline getirdiler ve 
her köşeyi varlıklarile süsle· 
diler, Konak önlerinde, va
pur, tramvay ve otobüs du· 
raklarında küme, kilme top· 
landılar. Cıvıltılarile ortalığı 

doldurdular, bu yüce bayra· 
mı durup yavrularımızın yü
zünden anlamak lazımdır o 
ne neş'e idi, o ne sevinçti. 
Hevside sanki gurur dolu 
çehrelerile "bu bayram bizim
dir,, diyorlardı. 

Atatürk heykeli onünde ki 
merasim çok parlak oldu. 
Parti namına avukat B. Ek-
remin nutku çok fairane ve 
çok beJiğdi. Daha lzmirin 
diğer bir çok meydanlıkla
nnda toplanan yavrular, hi
tabeler söylediler. Geleceğin 
büyüğü olan bu yavruların 
kürsüler üzerindeki vekarları 
ve ıöz söyleyişleri görül
meğe değer. 

Cumhuriyet meydanıoda 
yapılan törenden sonra Rüş
tü Aras bulvarı üzerindeki 
çocuk hastanesi yerine gidi-

lerek çocuk hastanesinin te· 
mel atma merasimi yapıldı. 
Valimiz bay Fazlı Güleç çok 
heyacanlı veciz bir nutuk 
söyledi, Belediye Reisi bay 
Behçet Uz de güzel sözler 
söyledi. 

Hastaneyi yapacak olan 
kıymetli mimarlarımızdan bay 
Necmettin Emre tarafından 
hastane arsası hakkında iza· 
hat verildi ve davetliler gez· 
dirildi. 

Karşıyakadaki tören 
Yeni açılan Halkevi binası 

önünde saat onda bütün 
Karşıyaka ilkokulları talebesi 
toplandı, önce Halkevi baş
kanı bay Sabri Menteıoğlu 
kürsüye çıktı, yavrulara: 

- Hoşgeldiniz, bayramı· 
nız kutlu olsun. 

Diye söze başladı ve me· 
rasimi açmış oldu, arkann
dan her mektepten birer kü
çUk yavru çok güzel man
zumeler söylediler, halk tara· 
fmdao sürekli alkışlandılar. 
Hususile Cümbuıiyet oku· 
lunun öğrencileri tarafından 
oynanan zeybek oyunları çok 
hoşa gitti. 

- .. ··-- --
Türkiye Hudud Komisvonu 

R isinin Be)'anatı 
Şamda çıkan "Fetel-arap,, 

dan: 

Türkiye - Suriye hudud 
komisyonu işlerini bitirmiş 
ve komisyonun Türk azası 
Türkiyeye avdet etmiştir. 

Türk komisyonu Halebten 
hareket ederken komisyon 
başkanı Bay izzettin Çağlar 
Suriye gazetecilerine aşağı
daki beyanatta bulunmuştur. 

Komisyon reisi demiştir 
ki : 11 Aıiı kom. um uz Suriye 

cumhuriyetinin eo güzel ıe· 
hirlerinden biri olan Haleb· 
deki ikametim müddetinde 

üzerimde pek tatlı intibalar 
hasıl olmuştur. Türkiye·Su
ruye hududu hakkında elde 

edilen neticelerden ıon de· 
rece memnunum. Tilrkler ve 
Fransızlar arasında da müte
kabil bir itim ad zihniyeti b a · 
sıl olmaktadır. Fransız hü· 
kumetinin gösterdiği hüsnüoi
yete müteşekkiriz. 

Garib bir vak'a 
Saflık Mı? Abdallık Mı? 

Bugünlerde Yugoslavyanıa 
Vinkofçi kasabasında ağız· 
Jarda garib bir hadisenin 
tefsiri dolaşıyor. 

Vinkofçide halktan · ayrı 
yaşıyan vakıtlı bir aile var
dır. Bu aile zengin olmakla 
beraber iki kızını bir türlü 
evleodirememiştir. Bugünler
de bir çingene karısı beli· 
reıek bu kızlar hakkmda bir 
teklifte bulunmuş, kızın ana
sı da bu teklifi kabul etmiş
tir. Çingene karısının şart
ları şunlardı: 

ilk önce bu zengin kadın 
çingeneye büyük mıktarda 

para verecek, çingene de 
büyük iki şato yaptıracak, 
bu şatoların arasında ağaçlı 

büyük bir bahçe yetiştire· 

cek, bahçenin ortasından iki 
tarafı ağaçlı bir yol yapıla· 
cak, kızların biri şatonun bi
rinde, öteki şatonuo önün
de oturacak, her sabah bu 
iki kız bu ağaçlı yolda bir 
gezinti yapacaklar, bu esna
da iki zengin ve güzel de· 
Jikanlı çıkacak ve onlarla 
nişanlanacaklardır. Daha doğ
rusu bin bir gece hikayesine 
benziyen bir şey. 

Çingene karısı bunun böy
le olacağını evvelce falda 
görmüş ve gezerek bu aile-

: yi bulduğunu söylemiş, o 
falı bu iki kızın zengin ana· 

Jarının önünde de tekrarla
mıştır. 

Saf ana, bu tatlı f.ıla, ya
hud bu peygamber rüyasına 

inanmış, kızlarını evlendire· 

bilmek hulyasile falcı çinge· 

nenin teklifini can ve ıö

oülden kabul etmiştir. Fal

cıya birçok para ve mllcev· 
beratını vererek, tatlı hulya· 

ıının tesiri ile, bu işShak
kıada ne gün tayin edebil-

miş ve ne de falcının adre· 
sini almış. Ancak falcı say· 

fiyeden uzaklaştıktan sonra, 

boşaltbğı mücevherat kutu

ları kadının gözüne çarpınca 
biraz kendine gelmiı, he-

men adamlarına seslenerek 
falcıyı bulmaları emrini ver· 

nıişse de çok yakındaki sık 
ormana girerek, gözden 

uzaklaşmış olan çingene ka· 
rısının izine varmak müm
kün olmamıştır. ___ ... ___ _ 

Bav Raif 
İzmir memleket hastanesi 

nısaı ye asistanı bay Raif 
Ödemiş belediye doktorlu
ğuna tayin edilmiştir. ... ............................................ ... 
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