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KISA VE AÇIK 

hat v ay pıla 
Güzel bir günün mesud bir hatırası 

karalıklar · 
Hntaydan alınan haberlere göre "İttihadı Vatani,, cilerin 

ötedenberi Türk unsuruna yaptıklara ve kendi adamlarına 

)'apttrdıkları suikastlar, eza ve cefalar yetmiyormuş , gibi, 
timdi de Halkevlerinin söz de yapmakta olduğu prapağan
daların tesirini azaltmak için bu, Türk birliğioin bir sem
bolü olan bu kültür müesseselerinin karşılarında birer şube 
açmağa karar vermişler. 

Birçok karışık ve inanları birbirine: aykırı insanlara idare 
ettikleri bu anarşi yuvalarının bu çeşid zahmetlere girmele
rine acımamak elden gelmiyor. Yeni Türkiye hiikfımdi bu 
n.eseleyi ta kaynağından yani alakadu ve imzası olan bü
kumetlerlc halletmeğe karar verdiğinden bu işlerde şimdilik 
faz.la ve ~öze çarpeo faaliyetler göstermeğe lüzum görme· 
ınektedir. Bu bulanık suyu menbaından kestiği zaman bu
raya bütün Hataylıların seve seve, se \1 İııe sevine içecekleri 
ıaf, temiz bir refah \e saadet suyu a\ ılınak p og•amını 
tatbik edecektir. 

Uzak olmıyan bu zaman geldiği v:ıkit bu işte meııfı yol · 
lardan gidenler de nadim olacak ve bütün H.:tay bolluğa 
kavuşacak bu doğru ve ışıkla yoldan yüı Ürut>ğe can ata 

caklardır .• 
SIRRI SANLI 

G çen gün Kız lçulluda köylere öğretmen yetiştirmek makndile açılan ve hükumetimiz 
tarafından satın alınan eski Amerikan kollejinde tetkikat yapmağa ve tatbikat görmeğe 
giden ilkoku\ başöğ etmenleri ile d~ğerli kültür müfettışlerınin bir arada çıkardıkları resmi 
o günUn mesud bir hatırasını tesbite UJedar olmak üzere gazetemize geçiriyon ı. 

----------------00••00--

Snyın müşterilerine neşeli ve çok hoş bir bayram geçirt
mek için her fedakarlığı göze alan Elhamra sineması bay· 
ram programı olarak kral Faruğun düğün merasiminden 
baş6a Türkçe sözlü (1 ·tanbul Senfonisi) ve {Üç ahbab ça-
9uşlar) fihmlerini göstermeğe karar vermiştir. 

-

18TER GÜL STER AGLA 

Mühim 
Topla tı 

• 
ır 

Paris (Radyo) - Lo ·dm 
dan biıdiriliyo• ~ 

l-Lıriciye Na2111 Lod Ed ı· 
bugün Foreyn Off cc de l ı al

ya • Almanya ve FıansJ sc· 
1-irlerini kabul cderı.. k uzun 
rniiddet gö üşmüşlür. 

Ademi müdahale komitesi 
başkanı Lord Plymoutk de 
yarın ayni zevatı kabul ede· 
crği gibi Sovyet sef:dni de 
1' abul edecektir. 

8u görüşmelere büyük 
t'hemmiy~t atfedilmektedir 

Londrn gcızdeleri bu hu 
susta yadıkları yazılara göre 
lrıgilterc Almanya ile anlnş· 
ması daha kol ylaşmıştır. 

Yenı Alman, Hariciye Nazırı 
Fon Robentrof'uo ce'; l tile 
Ingıliz devlet adamları anlaş 
ma kabil olabileceği ümid 
ediJınektedir. 

Türk Hat v 
olej 

lstanbul 10 (Hususi)-Ha· 
tayda bir koleji açılacaktır 
ve bu kolejin men. urları 
Türkç'! bilmesi şarttır. 

Bay Si b y sın? Ok fırlatan yaymısın 
- Yahu bu ne hal, iki aydır nerede iu ? 
- Sanki bilmiyormuşsunuz gibi söyliyorsunuz, evlendik ya. 
- Onu çoktan duyduk, evlenenlerin böyle iki ay kahveye uğramaması adet midir? 
- E ... Bal ayı malumya ... 
Bekarlar göz, kulak kabartcrak sordulaı: 
- Nasıl hoşnutmusun? Mamafi ortak çeket ve paltondaki eksik düğmelerden kurtuldun. 
Yeni evli yutkundu ve şu cevabı verdi: 
- Sahi karım bulunmaz bir kadıa, çok becerikli, çok açıkgöz, beni alim yapmak \'e 

koluma altın bir bilezik takmak için geceli, gündüzlü düşünüyor. Evin her işini öğrettikten 

ra Altı 

Oi?n Anl<.ar Pa!ns ö. ünden geçmekte olı:ın Cemil Ahmedin 
idaresindeki 10 numaralı Balçova zürra arabası gene o ma· 
hud. yolun p ·rişan'ıfrındıın dolayı tekerleği taşlar arasına 

kısarak p-ırçalanmışfı". 
Araba ar menı ı ci!'diğimiz bu yerde bununla şimdi altın-

cı a raba kurha'1 {!İtrniştir. 

bir 
oe C• 

r 
Berlin 10 (Radyo) - M2· 

re şal Göriug Hıtler tarafıo · 

dan kabul edilmiş ve d~rt 

saııt lgörüşmüşlerdir. 

Berlin 10 (Radyo) - Po· 
lonyaya gidecek olan mare· 

şc:I Göring seyahatinden 
\• azgeçmiştir. 

---~··---
a b z 1 

Londra 9 ( Radyo ) -
Çin - Japon harbı şid-

detlenmiştir. Japon tayyare· 

leri ağır bombalar yağdıra

rak binlerce iıısanı öldür· 
mekte ve şehirleri harab "et· 
me~ tedirfer. 

Kral 
v 

u2un 
ec v ee 

2u 

Merasimi 
Mısır kralı Fa· 

ruğun düğün me· 
rasimi Mısırda ol· 

duğu kadar Mısıra 
dost bütün mem· 
Jeketlerde de bü
yük bir memnuni
yet ve sempati 
ayandırmıştır. Bu 
mesud hadisenin 
ec güzel safhala
rını Elhamrada gö· 
receksiuiz. 

Başvekil An
karaya Gitti 

Istanbul l O ( Hususi ) -
Başvekil B. Celil Bayar bu· 
gün Ankaraya hareket et· 
miş ve istasyonda parlik bir 
surette teşyi edilmiştir. 

lsoanvada 
Frankocular ilerlivor 

~ 

Pariı (Radyo) - lspaDy• 
harbi hakkında son l'ele.n 
malümata göre üç gO.ndeQ• 
beri Teruel c~phoıinde de· 
vam eden harp Frankocula· 
rın muaff ali ıyıtiJe neticeleD· 
miştir. 

Hükfımetçilerin mühim te
lefatı o~duğu gibi bir çok 
esir de vermişlerdir. 

General Franko bu taarru 
zunda tam 80 bin kiıilik bir 
kuvvet bulundurmuştur. Bu 
muharebede 1200 öfD YC hin 
esir alınmıştır. 

Bükreş 
l~us elçiJiği kapandı 
Bükreş 10 (Radyo)- Ruı 

elçisinin bir cinayete karbaa 
gittiği anlaşılmaktadır. Ba 
Taziyet karşısında Blkreı 
Ruı elçiliği kapanmışhr. 

Tiva ro binası 
vandı 

Milino 9 (Radyo) -
kaç ay evvel tamir edilmi 
olan M!lioo tiyatro binaı 

bugün yaoim ueticuiade 
yanmıştır. 

İngiltere Kral 
Frar,saya Gidiyor 
Paris 10 (Radyo) - R.a 

men bildirildiğine a•re •• 
giliz Kralı ve Kraliçesi P• 
rise ziyaret edeceklerdir 
Kral ve Kraliçe Fransa Re 
isicu ".!buru Lebrun tarafla 
fından davet edilmiştir. 

ıonra, şimdi de dikiş dikmesini öğretiyor. :1111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Arkadaşları kahkahaları bastılar, içlednden biri: §' Urban ! 
- Ha ar.izim gayret, böyle karı dostlar başına! Biraz daha çalışır da sana çocuk doğur· - HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

tnasını da yükletirse, o vakıt 11 bayanmısın baymısıo,, şarkısıoın senin için çıkarılmıı olduğu- - Bayramı -
na hiç birimizin şüphesi kalmaz. ; Kurban bayramını ziz ~ 

Genç kızarak ayağa kalktı: § okurJarımıza kutlul rken ~ 
Siz hep böyle işi alayn boğarsınız! Ey okuyucu sen de bu saf gencin şu haline: § bayram şerefine gazetemi· § 

iSTER Gu .. L ISTED AGL l ~ zin de üç gün çıkmıyaca- E n 1l ~ iını bildiririz. j 
1N11lIJI111111f1U1il1111111ı11111111111111111MMH 

~~~~--------.. ··~--~----------• 
lzmir ceza evinde nasıl 

çalışılıvor ? 
Şehrimiz ceza evi direktörlüğünün yeni teıebbOılerini p 

büyük bir sevinçle öirendik. Hallı partisinin yardımlari 
- !oau 4 ttlrtttde -



Sahife 2 ( Halkm Seal ) 11 'WIAT 

ısmaamaaaaaaaıaaaaamaamatfaE1t1 ·ı S A k f • • ıDUNYADA 
İ DOnganın En BOgOk Harb Dahi~ ! Doktorun Naslhatleri por n e ımız NELER 
1 T'.ı·murlenk fi DahiH ifrazat M·ıı,,. k.. oo-1 d h • OLUYOR ? i ı ~ ~ Guddeleriniu intizamı 1 1 ume maç arın a angı · 
1 Tariı.ı"' Tı•"rı·ı.a Ya•an.· H. TıuMrkekul~ Vücudumuzda bazı azamız takım Ş9mpivon olacak? A~zı süt kokanlar 

n 5-T; "' .... ~ vardır ki, meaeJi yumurtahk· Almanyada nüfusun artma• 
IRSBElit - 123 - emttr!lED lar erkeklerde husyeler, - 8 - Si için kuvvetli prop•i•nda 

Jayazid, başını [ÖnÜne eğmiş, uıahfazai fevkalkilye, iuddei Hakem M. Şenkal'a göre şampiyonluğu Beşik· yapılıyor. Berlinde bir de bil· 
varakiye guddei muhamiye, taşın almak ihtimali varmış yük otel yapıldı. Bu otel yijzündeD DOhut) danesi 2ibi pankreas vesaire gibı kanı· "Aiıı aiU kokan çocuklar•• 
mıza bir takım maddeler jf. Bu gün de Oçoklu hakem - Ben bu aene Oçok ta· otelidir. 

terler dÖkÜIÜvordu raı ederki bunlara umumi· Mustafa Şenkalı ziyaret et- lumından çek şeyler bekliye· Günün Teya gecenin her 
Bu levha karşısında bugün önüne eğdi. Ayranlar geldi, yetle ifrazatı dahiliye gudde- tim. Kendisine milli klime bilirim. Çünki bu takım bir hanıi bir saatinde, ıerbest 

11kerler, kumandanlar, vezir· Timnr altın bardağın birini leri dıyoruz: Bu guddelerin maçlarında hangi takım şam· kaç eleman kazandıiı gibi kalmak is' iyen ana baba, 
ler, başta Timurlenk olduğu aldı, Beyazide uzattı, kendi. ifrazatı dahiliyeleri muntazam piyooluiu alacak? Sualimi kendi elemanlarını da muba- kundaktaki çocuklarını bu 
balde solan bir gül ve bir si de öbür bardağı aldı. Ti- devam ettikçe vücut normal sordum. faza ediyor. Bunu kendi ta- otele bırakıyorlar, işlerini ve· 
ıambak gibi boyunJa;ını öne mur, ayram yarısına kadar bir halde fiziyolojik Yaııfe- Bay Mustafa hakem olmak kımım olduğu için söylemi· ya gezintilerini bitirdikten 
eğdiler ve bu yüce kahra· içliği halde Beyazit çatlıyan lerini yapmakta devam eder, dolayısile bu hususta bir şey yorum. sonra yine gelip çocuklarını 

k d ·ı d d LJ b d Fakat bunların ifrazı. hor· söylemeği arzu etmediyse de - Ge,.en seneve nazaran alıyorlar. manın arşısın a saygı ı e u aK arına . ar ağı götür- .,. 1 

- ·ıd'I y d monlar az miktarda ye yahud kendisinden rica ettim ve bmir fudbolünde bir fark Bu otel öyle rag-bet gör-erı ı er. anın a ~:iyük ge· miyor, yerde bir noktaya 
aerallerinden minnet ve en diktiği gözlerini ayırmaksızın hiç ifraz olunmayınca umumi fÖylece cevab verdi: Yar mıdar? müş ki, bir tane daha yap• 
çok sevdiği adamlarından koyu, koyu düşünüyordu. tegayyürat 'e bozukluklar - Fudbolde hangi takı- - Geçen seneye nazaran mağa karar verilmiş. 
Firuz bey de bulunuyordu. Timurlenk bunun farkına başlar. Ve ihtiyarlık da bun- mlD şampiyon olacağı kesti· bmiri biraz zaif ıörüyorum. *** 

Mahmut han, Bayizidin vardı, hemen seslendi: danileri gelir. Çabuk ihtiyarM rilemez. Çünki lop yuvarlakM Bunun sebebi de geçen bir· Haceri semavi 
bağlı koluna girdi, tozu ile _ Sakın, dedi. hyanlarda bu hormonlann tar. Fazla çalışanın galebe !eşme meselesinden çtkan 1886 da Arizoo"'dı, bir 
topragw 1 ile Timurlengin ota· ifrazında bozukluk ve ademi çalacağı şüpbesb: görülmekle ihıillflardan oyuncuların kuv- kilometre genişlig· inde bir 

Bir şeyden kuşkulanıyor· b l d ı · · ı · · k I g-ına kadar götürdü. kifaye vardir demektir. Şüp- bera er bu gü.n er e stan· veı manevıyc erıoın arı ması .,.ukur bulnodu. Bu rukuru 
sun? Yıldırım yaşaran gözle- b d 1 ı B d J k b'I' · y ,. Timur hemen ayagw a kalktı, hesiz bu umumi inhitat üze· ul a iyi netice er • an e· yüıün ,:n ça ışma a ı ıyetı dü~en ,,baceri semavi,, nin 
rini Timur)enge dikerek ce- k ı ı d B Jk' · .. " tebessüm ederek Bayizidi rinde cümJei asabiyenin çok şı taşın şampiyon elacaiını aza mış o ması ır. e ı onu· açtıaı tesbit edildi. O gün-
vap verdi: F k ı k l • karşıladı, hemen kollarındaki mühim tesiri vardır. Beyin ümid ediyorum. akat gene müzdc ·i sene zrnir ta ım arı den itibaren gökyüzünden 

ipi çözdürdü. Yüzüne sevgi - Hayır, dedi. Kendi ka- yorgunluğunun, hiddet, şid- beUi olmaz. daha çok ilerlerler ve bizim dücen ateı arandı. 460 kilo-
nımdan olan kimselerden f ı d · • b · d 'dl · · b · " ile baktı, yıldırım ateş saçan det, asabiyetin, büyük eli· - zmir en ıyı ir netıce e ümı erımız oşa gıtınez. luk bir taş parçası bulundu, 
böyle,w bir alçakhg-ı beklemem. ı. tl · h' d 1 · b ki '? MUSTAFA ôzsu·· ER aözlerile ona şu sözleri söy- ıs;e erıo, ru ı sa ame eran e en emer. mı· Milli Amerıka Müzesine gö· 

• Elinde zaten esiıim. Beri d f k f ••nG••--------Jedi: evamı, iziyolojı zezai in 1 türöldü. 
kancıkça zehirlemiyeceg-iu i b ı 'f d b' ff t K d 1 - Tanrinin felakete dü- ozu masına ve 1 razatı a ı· arp e 1 UD UZ 8 l"ID Bugüne kadar gökyüzü ta· 
bilirim. Benim düşündüg· ünı ı· d bb.. b .. k 

'ürdu .. gM u- bı'r adamla eW lenmek ıye e teşe usa ta en üyu şını bulmak ı'çin 500,000 do· 
g başka bir tecemdir. · ıd· ç buk k k Ha vanlar Yaptıgv ı çirkindir. amı ır. a çö meme Y lar sarfedildi, fakat taşın 

Timur, onuıı elinden tuta· Timurlenk ısrarla sordu: için çok muntazam yaşamak, 8 •ı tekmilini bulamadıJar. 360 
- Rica ederim anlatınız, .. t ' lJ d k k Büyük harpte, cephelerde 8f8J ar k ld 

tarak müzeyyen bir sedire sutıs ıma er en açınma ; 16 milyon at Ye köpek ça· bin tonlu bir taş o uğu 
oturttu, ağır ağır ıu s5ıleri bu tecelliye ben de vakıf bilhassa ruhi Y• asabi her Jııtı. Amerikanın baıı yerlerin· tahınin ediliyor. 
ı5ylecli: olayım. türlü teheyyücat Ye ıhtira• Harbeden hayyanlar çok- de "kunduz" denilen hayvan Son günlerde, 225 metre 

- Benim gülüıümün sebe· Yıldırım içini ~ekti şu ıattan nefisleri korumak IA· tur. Jfiod stünda fiJler, Ara· lüzumsuz yere baıı ırmakla· derinliklerde nikelli bir mad· 
bi garura kapıldığımdan de· sözleri ıöy)edi: zımdır. bistanda develer harbe git· rın mecrasını tıkadığı Ye deye tesadüf edildi. Bu kül-
Ulu Tanrının cilvesindendir. - Yurdunu elinden aldığın •• miştir. yemiı ağaçlarına zarar ver- çenin gökyüzündea düşen tat 
Allah dünyanın saltanatını be· Bağdat sultanı Abmet baoa- Ha Granit ff a Harpte kullanılacak zehirli diği için büyük bir felaket olması ihtimali vardır. Mü· 
nim gibi bir topalla, senin sığınm1şh ona inanmadığım gazların tecrübesi de may· telakki edilir. tehassızlara göre, sanayide 
gibi bir köre vermiş.' halde kendis'nin remil atmak- Kağıd munlarda yapılmıt ve bark Fakat son zamanlarda 30 kilometre h..!..zle düşen me· 

Görüyorsunya ikimizde o ta gayet üstat olduğunu ha· 1914 Harbinin arefesinde uğruna binlerce maymun öl- bunlardan Oregon'da batak· teorili daha derinlere sap-
büyük kuvvetin elinde bir ber aldığım için banada bir Betmann _ Hollweg: .. Sulh müştür. hklan kurutmak ve bir lanmı~tır. 
oyuncak gi iyiz. Düşüp kalk· remil atmasını söyledim, bir muahedeleri kağıt parçala· Keoizaltı gemilerindeki te· takım ırmakların mecrasını *** 
mlyan yahnızo, yüce Tanrı. şeyler yazdı çizdi sonra bir rmdan ibarettir,, demiştir. neffüs tecrübeleri farelerde değiştirmek hususunda isti· 
dır, çünkü mülkün hakiki sa· gün seninle karşı karşı ayran Almanyanın siyasal adamı tatbik edilmektedir. fade edilmeğe başlanmıştır. 

İngiliz Mağazaların
dan Kibar Müşteriler 
Ser ede 6 Milyonluk 

Mal Çalarlar 

bibi odur. Biz faniler işte içeceğimizi haber verdi, ben yalanmış; sul muahedeleri Güvercinlerin hizmetini Burada kutduılar, serbest 
böyle hem düşeriz, kalkarız. o vakıt bu tefeüle, bu ke· granit parçasıdır. yazmağa lüzum] yoktur. Bir bir halde bırakılırlar ve on-

Gım yeme, bahtın cilvesine hanete gülmüş ve eğlenmiş- Nezopotamya'da Umma· zamanlar da, denizaltı gemi· lar da nebirlerin ö11ünde yı· 
kederlenme, beni sen yaka- tim, işte dediği çıktı, yaom· lar)a Longat'ların arasında )erinin geldiğini anlamak için kılmaı: barajlar yaparak bir İngiltere mağazalarindan 

senede bizim para ile 6 mil· 
yoo liralık eşya çalınmakta· 
dır ve bu eşyayı da mağaza· 
lara alışveriş için giren müı· 
teriler çalmaktadırlar. 

laıaydın öldürürdün, ben bi- dayım, karşı karşıya ayran harbe nihayet veren bir sulh fok balıklarından istifadeyi talım araziyi su altında kal· 
likis seni yaşatacağım, çün· içiyoruz. Timur güldü: muahedesi bulundu. Muahe· düşündüler amma, muvaffak maktan koru.lar. 
kil bağışlamak zaferin zeka- ( Arkası var) de İsa değmadan 2900 sene olamadılar, fokJar bu yolda Fen adamlan, zahirde da· 
ıdır. Müsterih ol kardeşim, se· ~ evvel bir granit parçaS1na terbiye edilemedi. yanıksız gibi görülen bu kun· 
nin gibi bir kahraman yaıa· Çaylak ne oldu yazılmışbr. B Elb. duz setıerinin irısanıar tar•· 
mağa la yıktır. evaz ıse fından yapılanlardan daha Alakadarlar, hazan yaka· 

Beyazid başını önüne eğ· Eski Süleymao, bugünkü 8 d Japonyada gelinler, Avru· sağlam ve daha dayanıklı 
miı, yüzünden nohud nanesi İzmir lokantacısı Çaylak lo- 8J ram 8 palılar gibi beyaz gelinlik gi- olduğunu görmüşlerdir. Seller 

lanan bu kibar müşterilere 
verilen cezayı az bularak, 
daha şiddetli tedbirler ahn· 
masını istemektedirler. 

gibi terler dökülüyor ve hiç kantasını geceleri de açarak Bayramda neı'elenmek ve yerler. Fakat Japonyada be· ve fırtınalar, kunduzlar tara· 
bir kelime kelime söy)emi· her nevi meşrubatı mezesile her gününüzü bayram yap· yaz ise, matem alametidir. fından yapılan bu barajçJarı 
yordu, bir arahk Timur ona verilmek üzere koymuştur. mak istiyorsanız Mezarhk Garptakilerin siyah elbise· yıkamıyor. 
dikkat etti, zavallınm hara· Kurumun Tarış şarabı da başında yeni halde ( 399 ) feri gibi.. -·-
retioden dudıkları çatlamıştı. yemek ausında mevcuddur. numarada yeni açdan (Anka· Şu halde, gelinJeıe neden İngiltere 
Onun, oııun günlerce susuz ÇAYLAK ra orman çiftliği) birahane- matem elbisesi giydiriyorlar, 

Birkaç saat içinde ()()3 

hırsız ve katil yakalandı 
kaldığını biliyordu, dehal eli ı ••H .. ••••••••••• .. •••••••• sinde en taze Ankara bira- diye sormayınız. Çünkü Ja- Aleyhinde 
ni çarptı, içeıiye giren bir 1 i O Q K J Q R ı sını, en nefis Bozcaada şa· panyada ana terkeden bir 

Son zamanlarda dört me· 
murunu kurban veren Ame
rika polisi, gece kulüplerin· 
de, barlarda, kahvelerde, 

nöbetçi çavuşa şu emri verdi: ı S 
1
•
1 

S d i rabını en temiz mezeıerıe kız, adet ve an'ane mucibin· Prooaganda 
- Tiz oğul bize iki buzJu ı 8 1 l ona ı içiniz. ce ölmüt demektir. 

ayran getir. 1 S h h ı - ~-·•7757 iMlt!.:m.i .:;ot. ....,, _.. - -. w *'*;;;;.,, Londra (Radyo) - Suriye- hanlarda ve kumarhanelerde . ı Cild, aç ve ıü revi as· • 
Yıldırım birdenbire başını ı talıkJar müt~hassısı ı il Daimi Encu·· meninden : 

kaldırdı, hazin bir çehre ve : ikinci Beyler sokak No. 81 ı 
ıaşkın bir nazarla Timurlenk j : Her gün öğleden sonra ı 
yüzüne baktı. Yine başını •••• .. •••••• .. •• .. •••••••• 

•****~*****~~~:~*~**~~~**'*~ : Elhamra Teı. : 1 2573 ~ 
idaresinde Milli Kütüphane sıneması 

BUGÜN İki muazzam film birden 

1 - KIS ANÇLI~ .. 
FRANRIZCA SOZLU 

ROBERT TA YLOR ve BARBARA STANWIEK 
Tarafından Temsil Edilmiştir. 

2-RAMO 

.. 
)1. 
)t 
)4 
» 
~ 
)+ 
M 
M 
X· 
>+ Baı rollerde :ORETTA YUNG ve DON HMEC )t 

AVRICA: Foks Dünya Havad_is_Ie_r_i _ ~ 

Memleket hastahanesinde yapılacak tamirat işi 2500 lira 
20 kurui açık tutarile 15 gün müddetle açık eksiltmeye 
konulduğundan istckJilerio 2490 sayıla yasaya göre bazırla· 
yacakları teuıinatlarile birlikte 24 şubat 938 perşembe gü-
nü saat 11 de Daimi encümenine baş vurmaları. (376) 

ASRİ SİNEMADA Telefon 
-2394-

10 Şubat 938 Perşemden itibaren iki film birden 

1 - Deniz Korsanları 
JOHN VOYNER 

2-JAN DAUK 
Faransız Tarihinin en Büytik yaprağı 

İlaveten : EGLER JURNAL 
Ayrıca : ANKARA Tİ•YATROSU : Temsilleri 

BALAYI 

de Arap gençlik teşkililı ani bir araşbrma ve tarama 
beyannameler neşrederek in- yaparak birkaç nat içinde 
gilterenin Filistindeki hare· 603 hırsız, yankesici, haydut 
ketl~rini protesto etmekte ve ganksteri tevkif etmiştir. 
ve halktan lngiliz mallarına Yakalanan haydutların hep 
boykot edilmesini istemekte· sinin parmak izleri alın· 
dir. mıştır. 

tt~E~EEEEEESEt;4ErtUESE~Rll&B 

~ TA YY A"RE sineması TE~~~?N = 
t1 BUGÜN Sinema dünyasanın en büyük harikası ~ 
~ •• •• E 
m GOR •.• IŞIT •.. SOYLEME ~ 
~ 300,000 Fransız frangına mal olan ve henüz bir esiuea 
~ daha tesadüf edilmiyen rakibsiz fi1m tJ 
~ Büyük Fransız komiği FERNANDEL Tarafından ~ 
a ibda olunnıuıtur : E 
:1 //a,,eten: Paramont jurnal il 
~ Seanslar: Hergün 3,15 - 5,15 - 7,15 - 9,15 Cumartesi ~ 
E ve Pa.ıar güDleri 1,15 başlar m 

FıATLAR: 30 - 40 - 50 t!l .... 



........ 5 ( Halkı• SHI ) 
• 

EYAB 
.. , '\ı" 

. ~ \. 

• . . ~. .;..:.· 
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s 
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Basri Şen biçer 
Mehmed .. laylar 

ı Jol Verenin bir hulyası 
I! 

daha 
Hazır ve~ısmarJama elbise f ahrikası 

Bay ve Bayanlar ş1k elbise . diktir
mek isterseniz her halde ve mutlaka 
Hasan Basri Şenbiçer ve şeriki Meb
med Gülaylar tabrikasına koşunuz. 
So&:lski ve Alber Baroh kuınaşların· 

dan iki provah kumnş ve dikiş 22 
lira Asım Riza biraderJerioin!Halka· 
ptnar çulaki bir provalı takım 13 lira 
Nezaket iki pıovalı 15 lira İskoç yün 
iş 21 lira iki provah Sayın müşteri-

1 

bir hakikat oluyor ·mıı? 
• 

Sevvarelere Citmek İçin Yapılan Tecrübelerden Ivi 
~ Alirnler ve mütefenninler N • J Al 1 sademe tebli"esinin önüne& 
,.; çok senelerden beri, insan etıce er ını vor geçmek . için inilecek yerden 
~ •ya götürecek bir çare :11111111ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı1111ıııııııııııııııııııı111ııııııııımımııııı iti >aren otuz kiıometre yük-

lllağa çalışıyorlar. Bu hu- ~ Yapılan hesabJaı a 1 caktır. Fal~ t alını- ~ ıekJikte otomatik bir şekil-
~· birçok nazariyeler ileri = <Yöre ava dôrt <YÜn-

1 
Jer ay yerıne Af ro- : de faaliyete geç cek bir pa-

.ı_'~lnıüş ; insanları birkaç öd " b d' ld . r l = raşül bulunacaktır. 
;~•ka içinde aya ulaştıracak E e, Avrupadan Anle- ıt yı ız .na gıc 1 nıe- = Roketin kuvvei muharri· 

t' rı bir güllenin veya roke· ~ rikaya bir dakikada S ni dcı ha n1ünasib _ kesi meselesi halledilmiştir. 
111 keşfinden bahsedilmişti. ~ gitn1ek ka biJ ola- buluyorlar. ~ Tahrik kuneti olarak benzin 
- Bir nevi ha va fişeği de- 1111111111111111111111111ıı111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ııı111111= yeıine m 8 yi mü v ellid ülbu. 
ti tk olan role et içinde aya ceyabını veriyorlar. : raz da şu ola bilir: muza halitası konulacaktır. 
t•~lbek fikrini ilk defa ola· Roketin diğer bir bessası· - iyi amma cehcnnmi bir Maamafih daha müoasib bir 
L~ 1903 senesinde Ziol· da süratını tedricen arttır- ~ü-atle ıeyred t ce:< olan bu kuvv~i muharrike bulmak 
~3ki namında bir Rus ali· masıdır. Yani bidayette az roket b ir yae çarpıp param · için lngiltere, Almanya, A~e 
~ ortaya atmış, fakat her- bir süratle hareket eden parça olJJadan aya nasıl ioe · rika ve sair mcmlel•etlerde 
ta '- d' · · d J' d roket, süratini tedrictn art- cek? t "b ı ı ktd t ._ 11:en ısını e ı :zanne e- -· ecru e er yapıma ır. 

-.'"bu iddiasına ehemmiyet tırarak tasavvur edilmiyecek Bu müş~ül, fen ve ilim Rokc tin bazı noksanları da 
) traıenıişti. Son seneJerde bir süratle seyredebilir. adamlarını çoktan işgal et · tamamlamr tamamlanmaz, 

lerimin bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ederiz. 

ADRESE DİKKAT: lzmir satış o1ubt:si Alipaşa caddesi sar 
raflar karşısı yalnız 31 numaradır. Büyük levhaya dikkat 
alameti farika Hasan Basri Şenbiçer fabrikası . 
~~ ~- .~ .... 

Bayram ŞekerJeri 

~~}t: İnanç Şekerleme 
Maiazası 

Mustafa Bevdeş 
Altın Ke}ik, fantazi Krameli 

Bon boo, Fundan ve meyveli şeker 
fab ı ikası Eg·· bölgt-si satış merkezi 

Nefis fük$ pisküvüleri, çikolat Ye 
lokum. Adres : lımir şekerciler çarııaı 
No 46 

~Pılan bazı tecrübeler, uzun Böyle bir t ~şebbüse karşı miştir. Kamere gidi şte ve ay ı dört günde Ye. Avrupa-
~ tılfeli bir roketin içinde ileri sü ülebilccek il<inci iti- arza dönüşte böyle :bir mü · dan Amerikaya bit dakikada 

~liil!!!:li5EE2i!Ll!El!E~~ 6J~••••••••••o•••• .. •• .. ••Dıl 
~ KORDON, YUKSEL ve 1 : Hükümet Karşısında : 

,:tetınek fikrinin yabana -- ---- •• gitnıek işten b le olmıyacak-
~lııııyacaiıoı maydana çı- Ha tavda ki "ittihadı va tan i" tır. Fakat seyyar bir vaziyet-

~ KABADAYI t TERZi : 

1 ı,t. bütün 1ı ... i.io kapııtııi• ~ ;M h ed Zeki! 
~ nefis Rakılar bunlardır ~ ; e ID ~ r1111ştır. te bulunan aya ve diğer s~y-

-1.1931 senesinde Avusturya C •terin gülünç teşebbüsleri yare ı ere gidecek olan roketin 
~ 11blerıoden Smidet roketle --OtJoc istikametini şaşırması, hede· 

i ~•tt nakline, 'batta roketin Halkc \ i bulunan her yerde~ u l'e açacak )armış fini bul naması ihtimali yok 

Çjqde 1 k 1 b'I k Antakya (T.S.) - E•veli ren araplar cemiyetin mak· muduı ? ltt can 1 
Uf ar 1 e na • Bu mesele de halli güç bir 

,,ineğe baılamıthr. Bu tec- ittihadı anasır iken, hiç bir sadıoın nedeu ibaret oıdu· 
.. ~e tam bir muvafakıyet anas1rdan eleman bulamadı- ğuou iyice bi diklerind~n iş olarak telakki edilu ekte· 
'•r-ı'ıtı'r. ( 'b ) dir. Astronomi o kadar iler-- ğı için eYİni ittı at vatanı buraya yaklaşmamı )ardır. 

1 !emiştir ki filan saatte fılan 
934 ıeneaı·nde Ame ı'k da ye çeviren cemiyet kısmına lttıhadı vatani fırkuının ka-b· r a seyyarenin nerede bulunaca-

lr rok•t t c ilh · ve b öyJerdede şubeler açmak k k d ç·· t .. e r Cll yapmış pa.nması pe ya ın ır. un· ğanı kat'iyetle tesbit ede· 
b~ reketle 11atte 700 millik faaliyet sarfetmek te fakat kü bu teşekkül bi, çok arap bilıyor. 
lr nıesafe katedilebileceği rağbc t görmediklerinden bu )ar dahi girmemeğe ka ar Rokette bulunacak bir ji 
lalaıtlmııtır. cemiyete gidenler mahdut veımı'ı;:lerdı"r. k ·ı t" . t'k t' t . r ros op a .. ı, ıs ı ame ı ayın 

ııS 1933 senesinde logilterede katmaktadır. oo edecek, iki yanında buluna 
~ 'YYareler arası şirketi,, Güya bu cemiyet sııncakta p cak bazı al~tler de roketi 
l(Qrulrnuş, bu şirketin reisi halkevi bulunan bilumum renses istenılen istikamette çevıre-

1,itor, patlayıcı madde y~ rlerde şub'! açacak ve bu J 1• bil cc ktir. 
~tınnuiyetinin fenni roket- suretle Türklük cereyanlarını U ıananın Alı 1 ... ''t-: mut fenninler, 

ttrao imalinden kaldırılması ı ı baltelayacakmışt J\ zı Hakkıı da insanların aya ve dığe' s •y-

d•lep etmiş, yakın bir zaman· Cemiyet İskenderun ve l"'a hnıin]l:'r yarelH~ s ... y h t cdcccklera 
' Yapılacak bir roketin sa- Antakyadan sonra nahiye günün pek yakın bulunduğu-

ktte 25,0oO millik bir mesafe merkezlerinde de birer şübe Preııseq Juliana'nın kızı nu kab:>l edıyoı lar. Aiimler, 
ltedeceğini söylemiştir. Sa- açmaktadı r. Evvelki günde mavi &özlü ve kumral aya seyahati lüzumsuz ıöıü· 

•tte 25.000 millik bir sür'atle Reyhaniye şübesi açı'mıştır. saçhdır. 31 kananusani 1938 yorJar. 

~t~retmek, aayyarelerio sür- Ve şube ilk toplaolısınıda de sabah saat 9,47 de doğ· Zira uırlardanberi yda 

'tıne muadildir. yapmıştır. Toplant da bulu- muştur. Yıld11.lar1 a bak n hiçbir hayat ve bt.va mev-

Bir cİ!lmin dakikada 8, nan Arablardan birisi Ali müneccimler: cud olmadıgı fenn .. n sabit 
t•ni saate 480 mil süratle Berumedenin reisliğini ltabul Yeni doğan prensesin, ga· olmuştur. Buna mukabil, 
ltekeket ederse arzın ca- edemiyeceklerini söylemiş yet neş'eı i tabiatla bir kıı. üzerı<.riode bayat ruevc •d 

;ibesinden kurtulabilecegi fakat Şeyh Caboare ve Al- olac&ğmı ve Holanda tahtına clduğu t ahmin edilen dığer 
,elloen sabit olmuştur. Bu ber ~eylani bu mevzu üze· hükümdarlık etmek ihtimali seyyarele e ezcümle yakı-
ttıni hakikatten ç kan neli- rinde münakaşa y pılma~ını nıın . zdn bulullan Aftadit s ey-c bulunduğu fakirlerini serbest-

L ~. Şudur: Saatte 480 mil tehlikeli gördüklerinden be- k b yaresi arz gıbi d ... vretmekte· 
Q çe söyliyeıı, içtioıai in ıla · 1' aüratle yükselebiJecek men sözü kesib reisi bütün dir, 
a) k d lar yapacak olan bir kabili- B · b' t f •n bir roket, arzın cazibe· herkes en i kendinin ta- u seyyarenın ır ar~ ı 
•İbdeo kurtulacak ve artık baası reisidir diyerek güıül · yette yetişeceğini gayet kuv· donmuş, pbür larofı da gü· 
'-rıa dönmiyecektir. tünün önünü almak istemiş· vetli ve sıhhatli bir ömür neşe lrnrşı olduğundan çok 
h.Şinıdi aklc1 şu ıual geliyor: lersede bu hususta anlaşa süreceğini; genç yaşta evle· kavrulmuştur. Faket bu iki 
0 tr · b" 1 b' - t 1 d nect:gw ini, kcndi.ııin e bir mü· mıntaka arasında canlı wah· d ınsan oy e ır sura e mamış a ır. 

b 'Yanabilir mi? Mütehassıslar Cemiyet kursları burada da şavir seçilmek hususunda liiklarıo yaşadık:a ı mutavas· 
b~ ıuale: "Evet! Hatti daha inkisara uğramış bulunmak- asla rıza göstermiyeceğini sıt ve mutedıl yerler mev-

..:Yiik süratlere dayanabilir,, tadular. Çünkü hakikatı gö· söylemi~tir. cu
11
d.d

3
uErr.t!. ::m-.--1:31---

9 Evlül Baharat Deposu 
Baharatın döğülmüş ve:döğül

~enıiş tam çeşitleri, YAL UVA· 
~" taze mahsul Ihlamur, ıS-
~RT J.\'oın meşhur Salebi 

~ilrif kutular-A t• marka ku· 
a, garantili r 1 maş ve 

~llranğoz bo)·aları, her cins asit 
llrpit, gomlak ve diğer maran- ' 

~~ç~ı;';· ;~;: ·d:;~ 
~Unun her cies kolonya, losyon· 
•rı ve çok zengin tuvalet ena· 

~~!!=_ga=oz ö .. zleri ,ıve:özlü unlar~· ---:-~-
adyolio, Kozmin, Datnos ve Kohinor diş macun! arı, devlet 
kinini, beyaz yünlü ve ipekli kumaşları yıkamak ve temizle· 
tılek için FEVA markalı Alman sabun tozu ve emsali. 

Dikkat: Müıterilerinin zararına olan paıarltk usulü kaldı-
tıllDıthr. Her ıoriaya derhal eevalt yerilir. Telefoa 3ii2 

•asssssssss~~~~~~e~~~ı~~~ 
M m 
f!ı Elbise ve Manto c:~ 
~ .Meraklılarına Mülde f;~ 
"•"Zabıtan Bavlar ve Bayanlar [•J 
i.:'.ıi ' J .J [•~ 
tiEn müşkülpesent müıterileri memnun [t~ 
c!Jeden bu firmayı unutn1ayınız ~~~ 
[+..1 Tüccar terzi (Türkpazarı lbrahim . [!} ft Karakaş) bukere yeni mağaz~d.a zen gia çeşidle~. Terzı- [+] 
[~l hanemizde bay Ye bayanlar ıç.ın ıon moda ıarıf ve şık [ti 
Ç!] manto, rob, tayyor, elt:k, büluz -;oe tovakar Zabitan ve [~ .. 
[+] sivil elbise ve kaputları imal edilir. [~4 
[•! Muamelem pefİD Ye taksitledir. . . !4 
[•ıBu. ıöılerin doğruluğunu anlamak için bir tecrübe kAfıdır. +l 
I~ DiKKAT : Yeni Mağaza Odunpazarı No. ı2gll 

ı r! TELEFON: 3276 [• 
M ~ 

ı •&:ER•M•:SS+t+t+a~~-·S:~B·X·:·:.~'GY 

~ ~ ......... ,,,.,. ~ .......................... . 
Güleryüz Baharat deposu 

Mii~terisioi hile ile aldatmak 
değil, güleryüz ve tatlı dile ik
na eder . 

Gü eryüz Baharat deposu 
Daima temiz mal satar meı· 

ru ve az kara kanaat eder. 

Güleryüz Baharcıt deposu 
Müşterisinin cebinden çıkarıb 

verdiği parada artık gö%Ü kal· 
mamesına, onun tam mukabilin-
de mal almasına azami dıkkat 
eder. 

tiüleryüz Baharat deposu 
Müşterisini ayakta Lekletmez, hürmet ve sayğı gösterir, 

her soığusuna cevab vermekten çekinmez. 
-; ..,,......_.~ - ~li!linii!Blllii!ii~wamaeaaE0:•11---ıaa~111--•• 

~ Bırınci Sınıf Mutahassıs 
• ar Dr. Demir Ali 

KAMÇIO'-:iLU 

Cilt ve Tenasül hastalıklara ve 
elektrik tedavisi 1 

l:ıınir - Birinci beyler Sokağı No. : SS Telefon : 3479 • 
~-.:28~~ *"&.:SSl ~Wl!!!!li!'IEW&-.W _____ _, 

Dr. FAHRİ IŞIK>+~~til ~~ıi~ 
" • • ~ Elektirik tedavilerı yapılır 1 
~ 
~ 

lımir Memleket• Hastanesi Rontken Mütehassısı 
RONTKEN VE 

~ ikinci Beyler Sokak No. 29 TELEFON: 2542 il 
~ . 
~~B~~oo~a~~~ı~Em~~~~~~~~-ES8 

1 - l.jüks kolonya 
1 - Lüks Esans 
1 - l'uvalet krerni 
1 - Tuvalet Podrası 
İşte size muvaffakiyetli 

bayram hediyesi. 

Yalnız 

s. Ferid 
Eczacı başı 
Mamulatı olmak şartiyle 

Bu mamu)attan daha iyisi 
olamaz 

isim ve etikete dikkat 

S.Ferit 
Eczacı başı 

Ve 

Şifa 
Ecza hanesi 

. ... 

> 

' 



Salılf ı 4 

Göçmenler· 
Vaziveti 

Vilayet iskin müdürü dok
tor Ziya Fuad dün Meneme· 
ne giderek göçmenlerin va· 
ıiyetini tedkik etmiştir. 

·····•••lihmJ••••• ... 

Fahrinin Avağı 
Kırıldı 

Fevzipaıa bulvarında de
mir tüccarı B. F abriye bir 
otomobil yarpmış ve F"Bhri
nin ayağı kırılmıştır. Şoför 
derhal tevkif edilmiştir. 

~·-
Sıhhat Şurası 

Toplanacak 
Sıhhat şurası bu ayın so

nuncu günü Ankarada top· 
)anacaktır. Bu [toplantıya 
şehrimizden ve sıhhat şurası 
azasından Etrefpaşa ha _ ta
haneıinin kıymetli doktoru 

Bay Cevdet Öz yar işti. ak 
edecektir. 

........ ınmu········ 
Havvan hırsız
lığı kalmadı 
Jandarma merkez mı t 

kasındaki asayiş meı.n uuni· 
yetbabş bir vaziyettedir. 
Köylerde arasıra vukubulan 
ltayYan hırsızlığı kalmamıı· 
tır. 

Köylülerimize baba mua· 
melesi yapın bu fedakar 

jandarma komutan ve erle
rini takdir ederiz. 

........ mmu•••••••• 

Vali Muavini 
Vali muavini Cevdet me

zunen Balıkesire gitmiştir. 

Sıhhat Meclisi 
Vilayet umum Hlfzızsıhha 

meclisi bayramdan sonra 
sıhhat müdürü Cevdet Saraç 

oğlunun başkanlığında top
lanarak sıhhat işleri hakkın· 
da müzakerelerde buluna· 
cakhr. 

•••••• 
·roprak 
Verilecek 
Maliye V cki!cti, vilayetler 

dahilinde topraksız haika ve 1 
göçmenlere tevzi edilebılecek 
arazinin tesbit edilmesini 1 
defterdarlıklara bildirmiştir. I 
Defterdarhkca mevcud ara· 
zinin Jesbitine derhal başla · 

nacaktır. 

•• 
Muallimlerin 
ıhhat Ranoru · 
Orta, ilk ve erlik tedrisa· 

ta bağh öğretmenlerin bir 
günden bir aya kadar tedavi 
~eya istirahati İcab ettiren 
raporlar, her des senesi için 

e bir def aya mahsus ol· 
ak üzere bakanlığa gönde· 

ilmiyerek mahallinde tetkik 
e Valiler tarafından tasdik 
lunacak, müddeti ne olursa 
lıun ikinci bir rapor ibra· 
ında resmi heyeti sıhhiye· 
en alınacak rapor Kültür 
akanlığına gönderilecektir. 

( Halkıa Sul ) 

ltalya - /ngiliz anlaşması 
Paris {Radyo) - Bugün Londradan ıelen haberlere ııöre ltalya loıiltere anlaşması he· 

nüz mevsimsiz olduğu anlaşılmaktadır. 
lngiliz gazetelerinin neşriyatına göre lngiltere ltalya ile anlatma i<Srilşmelerine batla

madan evvel ltalyanın samimi olmasını istemektedir. 
Bundan başka lspenya Franko kuvvetlerine yeni ltalya kuvvetleri gönderilmemesi Ye 

ademi müdahele siyasetinde ltalyanın durumu ve siyasetle mütenasip olması şart koşmak· 
tadır. Bundan sonr .. dar ki logiltere - ltalya görüşmeleri mevzuubabs olabilir demekte ve 
yazmaktadırlar. Ve ltalya Frankoya tayyare ve levazımat gönderirken böyle görüşmel~rio 

vukubulacağını halen bu meselede ciddi telekki edilecek biç bir terekki eseri yoktur. 

İngiliz Amele Sendikası Umumi Katibinin 
Mühim Be)'anatı 

Paris (Radyo) - lngiliz amele sendikasını ziyarete davet edildiği hakkmda çıkaralan ha
berlerin aslı doğru olmadığını gazetecilere beyan etmiştir. 

Mumıileyh bu haberi gülünç bulduğunu çüoki böyle bir ziyaret Yuku bulabilmesi için 
Alman sendikasında mevcud şeflerin mütalealarını söylemekte ~erbest bulunmadıklarını ve 
bilhassa son zamanlarda Alman amele ~endikasının fc:shioe mütedair olan kanunun tatbik 
edileceği bir sırada bu zivaretin pek komik ve manasız olıcaiıoı iliYe etmiş Ye yahuditere 
karşı yapılan tazyiklerin asla doğrll olmadığını bildirmiştir. 

Yüzelli karılı sultan 
Londra 10 - Cavada on btş milyon nüfuslu bir bükftmetia sultanı Aja Hollandada bir 

tüccarının kızı 20 yaşmda Ud ı a ile evlenmeğe karar vermiştir . 
Ve bu evlenme işine Hol!.1.da kıraliçesi tevaHüt etmiştir. Kız bir ıartla ıultanla evle

necektir sultanın memleketi ı de yüz elli karısı varmış bunları boşadığı takdirde niklhlara 
kıyılacaktır bu vaziyet karşısında sulta o hUkiimetine gönderdi2i bir fermanın karılarını 

boşadığını ve yeni sultanın Lidya o'duğu .u loildirmiştir. 

Japonva Notava Cevab Vermivecek 
Paris (Radyo) - lngiltcre, Ameri\ta ve Fransa hükumetleri tarafınden müştereken 

rilen notada Japonya hükumetinden baı;ı izahatlar talep etmitti. 
ve-

Tokyodan son ıclen haberlere stör" Japon hükumeti bu notaya cevap vcrmemeie 
•ermiştir. 

karar 

Macaristan Kral Naibi Polonyada 
Paris (Radyo) - Macaristan kır .. Jı naibi dün Polooyanın hükumet merkezi olan Vu~e

vaya gelmistir. istasyonda büyük bir tezahüratla karşılanmıştır 
Ôğle yemeğini müteakip mumaileyh meçhul asker abidesine merasimle çelenk koymuş• 

tur. Malüm olduğu üzere Macar hariciye nazırı Bek iki gündenberi Polonya hükfımetinin 1 

misafiri bulunuyor. Bu müddet zaı fında mumaileyh iki memleketi a 1akadar eden meseleleri 

1 Polonyalı meslekda~larile konuşmuştur. 

Marsilyada bir yolcu tavvaresi parçalandı J 

Paris 10 (Radyo) - Marsilya Tunvs arasında işleyen yolcu tayyarelerinden 4 motorlu 1 
bir tayyare dün 9 yolcu ile kalkarken denizde sisten görmiyerek sür'atle dalga ln·ana 1 

çarparak parçalanmıştır. Dalgadan ve sisten ancak dör kişi kurtarılabi ' miştir. 
~~~~~~~~~~~~~ ••••••oo••~•••~~~~~~~--~~----

Tahrif edilen 
makbuz 

ltballt gümrüğünde yetmiş 
beş kuruşluk bir makbuzu 
tahrif ederek 1850 lira ya· 
panlar hakkında tahkikat 
devam etmektedir. 

lzmir Dördüncü icra Me· 
murluğundan: 

lzmirde İlyazer Habim ve 
şürekası şirketine: 

Gümrük idaresiae iza-
feten lı.mir hazineyi mali· 
y ... sinc aslıye birinci hukuk 
mahkemesinin 12 - 12 - 936 
tarihli bir kıt'a ilamla mah· 
mahkeme masrafile vekalet 
ücreti dahil borçlu bulundu· 
ğunuz 61422 lira 17 kuruş 
ve ayrıca icra masrafının 

tediyesine dair namınıza çı · 
kanlan icra emrinde ikamet
gahınızı tebdil ve şimdiki 
adresiniz meçhul olduğu bila 
tebliğ iade edilen icra em· 
rinde mübaşirin verdiği meş· 
r uhattan anlaşılmış olduğun· 
dan işbu ilanın neşrinden 
itibaren bu borç hakkmda 
bir diyeceğiniz varsa beş güc 
içinde icraya bildirmeniz la
zımdır. Aksi halde gıyabmız· 
da icraya devam olunacağı 
tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilin olunur. (433) 

Milli Emlak İşleri Tasfive 
Edilecektir 

Milli Em' ak işlerinin tasfi· 
yesi için Maliye Vekaletince 

cl.efterdarlıklara bir tamim 
gönderilmiştir. Bu tamimde 

vekalet bazı sualler sormakta 
defterdarlıkların tetkike müs-

tenid cevab hazırlamaları is· 
tenmektedir. Maliye d airele
rının verecekleri cevablar 
tevhid edildikten sonra bir 
tasfiye talimatcamesi çıka

rılacaktır. 

Zelzele 
Bugün sabaha karşı aaat 

altıda sehrimizde ş "ddetli 
bir zelzele duyulmuştur. 

Asırlık bir 
İhtivar 
Evleniyor 
Karşıyakada oturan Yu· 

go 3lav tabaasından bahçevan 
Sava yüz altı yaşındadır. 
Sava yüzünü aşan bay tına 
rağmen zindeliğini muhafaza 
etmekte, bahçesinde çalışa· 
rak güzel çiçekler yetiştir· 
mektedir. 

Savaya eş olacak olan 
bayan Stela Paraskevo 43 
yaşıcda olup Karşıyakada 
oturmaktadır. 

Bu talimatname ile milli 

emlak i~leıi ve ayni zaman

da iskan tefviz ve temlik 

muamelelerinden mütevellid 

bütün pürüzler en kısa bir 

zaman içinde bal ve fasledi
lecektir. 

Tasfiye yapıldıktan soDra 

göçmenlere verilecek arazi 

de kendiliğindeu ortaya çık

mış olacaktır. 

Loid Corç 
Ve Telefon 
Siyasi şöhret sahibi olan

ların bir çoğunun cidden 

garip adet veya iptilaları 

vardır. Umumi harpte Al-

manları mağlüp etmek için 
büyük bir mebaret göster-

miş o1an Loid Corç telefonla 
muhavereden korkar ! 

Bu da nasıl iş? Demeyiniz: 
Loid Corç telefonla muha-

vere için sesi tıpkı kendi 
sesine benziyen bir kadına 

maaş vermektedir. Telefonda 
Loid Corç nam ve hesabına 

cevap veren hep bu kadın· 
dır. işte 1 • 

,. .... 
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- INKILAB ROMANI -
Ya~an : SıRRI SANLI ·Asım ismet KUltfir' 

- 24-

Ulus ve Çiçekten intikan1 almak arıusu 
dın yüreğini bir ateş gibi yakıyordu 

Sedad bir kahve içtikten den ıonra onların bize gö 
ıonra, •izının, burnunun ça- terdikleri kötü duşmanlı 
murunu ye elbiselerinin to- yanlarında bırakmıyacağım. 
.ıunu topraiıoı sildikten ıon· Bu defa Süleyman Arta 
ra bin bir yalan katarak oğlunun kustuğu iğrenç ifti 
Ulusun evinde ye bayan Çi- ranın farkına varmadan hid 
çeğin önünde ieçen Yakayı detle sordu:~ 
anlattı. - Bizim aleybim;zde~ ne 

Süle}'man artan oifuoa ler söylediler? 
ıordu: Sedad, babasına bir sür 

- Senin erada itin ney· yalanlarla UJus ve Çiçeği 
di? ağımdan bir kelimesi bil 

- Bu kızın öi'ı etmen çıkmamış masallar uydurara 
Ulusla riıli mftnasebetleri babasını sinirlendirmeie mu 
elduiu söylendiğinden b,n vaffak olmuıtu. Bunun ilze 
bir kaç ıündür bu genç kı • rine şehrimiıin en büyü 
zı adım adım takibediyor Ye tüccarı olan Süleyman Ar 
ettiriyordum, onun Ulusların tan, oilunun bu kepaıec 

evine girdiiini ogrenince iftiralarına uyarak dedi ki: 
ben de kendimi ubtedemi· - Öyleyse sen hiç mera 
yere ..c: oraya sokuldum etme, esasen iflas etmi~, o 

- Kııın fikri ne merkez· parasız kalmış Çiçeğin ha 
dedir. basını mahvetmek Ye belk 

- Benim anladığıma ıöre 
Çiçek Ulusu çıldıruıya ıc•İ· 
yor. 

- O halde bu kızla s, .. 
nin ne allkan kalmıştır? 

- Bu iÜn arlık bu sür· 
tük kızla biç bir ilrim kal
mamıştır. 

Babasının bu •akul söz
leri karşuıoda gene ki ı ve 
bırıwı yatııtıramıyan Sedad. 
babasını da kızdırmak •e 
azdırmak içia bir çok y.alan 
ve ilavelere lüzum gö:dil: 

- Ben bundan sonra bu 
~ ı ıın adını ~bile ağzıma al· 
mıyacağım, fakat gerek Uıu · 
sun, gerek Çiçl'ğio benim, 
siztn ve ailemiz aleyhinde 
söyledikleri hakaretli sözler· 

hapishanelerde çürütmek be 
nim elimdedir. 
· Babasının bu sözleri üze 
rine ~eytani bir ıe•İnçle gH 
lüınsem,ğe başlıyan Sedad, 
babuından merak ve telişl 
sordu: 

- Çiçeğin babasından •• 
bu suretle de Çiçekle Ulus· 
dao nasıl öç alabileceğiz? 

- Benim sözümden çık· 
mıyacak. öyle bir arkadaşım 
vardır ki onu, bu genç kızın 
babasıodan alacağı bir para· 
yı icra eliyle tahsil etmeğe 

mecbur edersem bu luznı 

babasrnı hapishane köşeleri· 
ne fırlatmak işten bıle sa· 
yılmaz. 

(Arkası var) 
--------c;z:J _____________ ......, 

Son Telgrafların Hulasası: ····-- - ---·---~ 
I !a:ı bulda bir zelzele olmuştur. 
~ Uzu;ı müddetteı b ~ ri Avrupada bu'uran Yemen Velinh 

dı bu h fta lııtanbula gedecek ve Ankaraya giderek birkaç 
güo kaldıktan sonra Y 'mene avdet edecektir. 

§ Moskova dahiliye ko:niserioe suikast yapılmı, ve atılan 
kurşunlar esabet et.ııemiştir.I 

§ lstanbulda kar ve görülmemiş soğuklar devam etmek
tedir. 

Ankara mektepleri kızamılc tan bir hafta tatil edilmiştir. 

§ Akdeniz ve Habeşistan yo'u için Londrada mühim mü
zakereler devam etmektedir. 

§ Mısır ~ralı Faruğun Halife ilin edildiği haberleri doğ
ru d'ğildir. Mısırda bulunan Ağahan böle birşeydcn haberi 
olmadığını söylemektedir. 

oo~oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooç,,-

Halkın Sesi hakkın sesidir 
- Başlar afı 1 incide -

şehrimiz ceza evinde bir o~ ul ve bir de kütüphane kurul· 
muştur. 

Talisiz vatandaşlarımııın bu suretle kültürlerinin yüksel· 
mesine yardım edecek olan bu hayirli teşebbüsün çok ye· 
rinde olduiunu ve açılacak olan kütüphaneye bütün vatan· 
daşların birer ikişer kitap hedive etmeleri ve isimlerini 
lütfen bize bilditirlerse gazetemizle adlarının ilin edilece· 
ğini memnuniyetle vad ediyoruz. Bundan sonra hapishane· 
lerimizin birer irfan kaynağı haline getirilmesini ve oraya 
düşen bedbahtların yavaı, yavaş Türk topluluğuna faydalı 

olabilecek birer unsur olarak yetişmelerine yardım etmek 
yapılabilecek işlerin en bayirlisidir. Bundan ötürü lzmir 
ceza evini, az zamanda asri bir islah ve terbiye evi haline 
çevirmeğe gayret eden çalışkan ceza evi direktörünün gös· 
terdiği hizmet ve himmetten dolayı da kutlulamayı bir öde~ 
saydık. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 


