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Baıumıtbr 

Geçmlyen yazı geri veribıoı 

ISIRDA KANLI V ALA 
KISA VE AÇIK 

Günler Geçtikçe •• 
Atatürk Dost De~~ıet 

Gece Haricive 
Mümessillerini Kabul Buyurdular 
Köşkünde Ziyafet Verildi 

Günler geçtikçe, Berlin-Viyana anlaşmasının doğurduğu 
hadiseler ve bu bidiıelerin siyasi mahfellerJe Avrupa ga· 

işleri Bakanı doktor Tevfik ı yafeti ver mi~ ti--. : ile Vekaletler erkanı ve Bal-

zetelerinde uğradıkları birbirine ııd tefsirler yeni yeni içti
hatlar ve meseleleria ortaya atılmasına sebeb olmaktadır. 
Sovyet matbuatının yaptığı neşriyat, Viyaoada bazı gençle-

rin yaptıkları nümayişler, Loodrada ba~ta bazı işçi mebus
lara olduğu halde Loid Oorç gibi poletika kurtlarının Çem
berlayn hükumetine karşı takındıkları hücumlu tavır ve ha

reket ve nihayet Faşist mebafilin Hitler-Şuşning anlaşma
sının pek büyük bir zafer olduğunu ilin için ıösterdikleri 

Rüştü Aras Balkan antanta Başveki imiz Celal Bayarla kan antanta konseyi miiza· 
konseyi ııalan Yunanistan bütün V kiltıin bir kısım kerelerici takib etmek üıere 
Baş.ekili ekselans Meteksas Büyük Mılh.t Meclisi azala· 
ve Yugoslav Başvekili ek- nnıo Yunan, Yugoslav ve 
selans Stoyadinoviç ile Ro· Rum en elçilerile Atioa, Bel· 
manya dış bakanlığı müste- grad ve Bükreş elçilerimiz 
şan Komnen şerefine dün hazır bulunmuşlardır. Çok 
akşam Çankaya dış bakan· samimi bir hava içinde ge · 
lığı köşkünde bir akşam zi· çen . bu ziyafet kordiplomatik 

şehrimize gelmiş olan Elen, 

Yugollavya, Rumen matbuat 

mümessillerile Türk gazete· 

Jeri mümessilJerininde iştirak 

ettikleri bir resmi kabul ta· 
kib eylemiştir. 

·belki lüzumsuz isticB)· Viyanada Viyana ile alakadar çev· 
relerde bazı garib aksülimeller basıl etmekten geri kalma
ınıılardır. 

Göklerde 
O .. ]aşanlar 

Havalarda yeni 
rekorlar kırmak 

için mütemadiyen 

Londrada lngiliz Başbakanına karşı yapılan hücumların 
fazla bir tesir yapacağını zannetmiyoruz. Çünkü bir lngiliz 
hOkumeti siyasi bir meselede bir proğram çizdiği zaman 
onun bunun hücum ve tenkidile yolunu şaşırtacak vaziyete 

ko}ay kolay düşemez Meğer ki bu proğramla ulaşmak iste
diği hedefi yerinden sarsacak umumi bir değişiklik basil 
olsun. 

Ankara 25 (Hususi)- Bü 
yük şef Atatürk bugün Ri· 
yaseticümhur sarayında Yu· 
nan Başvekili B. Metaksa s, 
Yugoslav başvekili B. Stoya · 

dinoviç, Rumen haric:ye müs
teşarı B. Commeni kabul 
buyurnıuşlardır. Kabul esoa

sınae Başvekil B. Celal Ba · 
yar ve Hariciye Vekili B. 
Tevfik Rüştü Aras ta hazır 
bulunmuştur. 

göklerde dolaşa iı, iiii:~:ii';ı~2!iiii~~~~~limii 
bulutlar arasından 
kayan enternasyo
nal tayyarecilik as
larından birkaç ta· 
nesi bir arada .. 

Malum olduğu ve her gün bir cilvesini gördüğümüz veç
hile lngiltere hükumetinin siyasetinde graoıt ve çelik gibi 
ıertlik bulunduğu gibi bir lastik topu gibi de elestikiyet 
eksik değildir. 

SIRRI SANLI Ankara 26 (A.A) - Dış 

Singapor . deniz üssü 
Rejim 
Alevhtarları 

lstanbul 25 (Hususi) -
Hükumet, rep"m aleyhtarla-

' j rını takip için, (Rejimi ko- 1 
ruma) naıu ile yeni bir kanun \ 

ha~:=~-i~·i:ı~Q 1 

- Arbk yeter oldu azizim, kaç defadır geliyorum 
hepsinede bir martaval atarak beni savuşturuyorsun, 
bugün kirayı almadan gitmiyeceğim. 

- Sesin yapancı gelmiyor amma, yüzünü iyi görmi 

~orum. Müsaade ediniz de iyice seçeyim, siz ev sahibi 

tııisiniz ? 
Ev sahibi başını sallıyarak şu cevabı verdi : 

- Şimdiye kadar attığan kıtırların bu sefer ki manM 

tarası cidden hayrete şayan, ne oldun sanki, gözleri~e 
bir hastalık mı geldi, koca pertevsizle suratımı tetkık 
tdiyorsun 1 

- Azizim, bana hem iftira ediy.orsun, hem de tah
kire cür'et eediyorsun, sana yalan söylemeğe ne mec
buriyetim var, iki üç gündenberi gözlerime bir perde indi, karşımdakini iyi seçemiyorum. 

- Öyle ise dikkatle bak, ben ev sahibiyim. 
- Şimdi kanaat getirdim, siz ev sahib'~~n~z: . . . 
- Haydi kirayı bugün herhalde verecegınızı va~e.tm~şh.~ı_z. . 
- işte ben de onu söyliyecektim, kaç gündür bırıktırdıgım parayı dün ~okt~r~ verdım. 

Anlaşıldı, iyi bir plan daha hazırlamışsınız, bununla beraber ben bugun gıdıb kaıan· 
tınııı haciz ettireceğim. . . 

- Ôyleya, alıcıların en kestirme yolu budur : Haciz. Hele. memur oldu mu, ~acıı~ı.ler 
t'J sahibinin baş~asının borcu için kiracılara parayı getirmezsenız maaşınızı hacıettıreceiım. 
berler. Bunuda iıitenler "ne batakcı adam,, demekten kendilerini alamazlar. 

&y okuyucu, sen bu halllere : 

iSTER GÜL iSTER AGLA 

8. FLANDEN 

Paris 25 (Radyo)-Fransız 
parlamentosunun öğleden 
sonraki celsesi, gayet gürül
tülü olmuştur. 

Muhalif saylavlardan bir 
çok kimseler söz söylemişler 
ve hükümeti tenkid eylemiş

lerdir. 
Hükumet taraftarları da 

cevap vermişler, tenkidlerde 
ileri giden sabık Başvekiller· 
den B. Flandene hftcam ey· 

Habeş Kıralının karısı 
llNPl-.- -·---

Istanbuldan şehrimize gelen Halk tiyatrosu Kenan Güler 
ve sanat arkadaşları Jak varyetesi ve kemiksiz kızın numa· 
raları tiyatro müdavimlerini hayretler içinde bırakmışlardı.r. 
Bu akşam (Ekmekçi Kadın) veyahut (Borjiya) beş .per~ch~ 
oyun temsil edilecektir. Yann akşam da (Şah Ismaıl) pıyeaı 
temsil edilecektir. 

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

Mezbaha rüsümü indirilmeli 
Aldığımız C. M. H. üç imzalı mektuptur: • 
HGeçen günkfi gazetenizde okumuştum: lstınbuldakı mez· 

baha şimdiye kadar etlerden aldığı do~~z k.uru! r6ıümll 
beş kuruşa indirmiıtir. Bu itibarla anlaşılıyorkı adil Cumhur 



1111 Doktorun ıaslbatla~ l Singapor nedir? DflNY!DA. 
il Uzvi kalp • ln~li• konıern~i! partisi ı bütGn dlloyada lngiliz kale· NELER 
B H l ki ıımdıye kadar lngıhz kama· lerinin metanetini ve bu me· Q L UY O R ? 
11 asta ı arı.. ra11nda Almanyanın mliıtem· tanet itibarile logiltereoin ° 

-:1j:-a-r~ilat~=14.:-1ı'="'r~ilı:-a--------Y.-a_.z_a_n_: -H.-.-Tı-u-rlı_e_lı_ul~ MaUlmdur ki kalb eneli leke meseleaioi dile bile al· kimseden korkmadıjiını itiraf 500 Karılı Biı- Habeş 
_ 133 _ GEBRED iki kısma ayrılır: Sağ kalb, dır~azke~ ~·~aı yavaı bu indirmek iıtiyecektir. Rası 

I
• M h d • • ıol kalb. Bu iki k11ım birer partıde fıkrını baıkalaıtır· Evvel emirde tarihin kayd ırza e me Bevazıdın kar- perde nııtasile tekrar ikiye m•ii• baıladı. Bu parti Al· etmedijii bir·ıekilde baıla· Habeıisl~D kabile reiale· 

d h
•• tJ •"' •ıd• ayrılır. Bu ıuretle dört boıluk manyaya müstemleke veril· dıjiı bazırlıiiı ikmal edecek· rinden Ras Ongeli Adiı·aba· 

llSln 8 Urme e 121 1: teıekkül eder. Her iki kal· mesi sözüne karıı "Alman· tir. ba bastabanesinde tedavi • 8 k •• Jt ? bin yani sağ ve ıol tarafın yanın sümürgeleri iade edil· Avrupadaki siyasal karga· edilmek için tayyare ile yol· 
UVrU Var mi yuce SU an 1111 '° alt k11ımları birer mekle ıulb temin edilmiı ıalıklara Uzak ıırktaki harp culuk yapmajiı tercih etmiı· 

- Bak •tul aor, padiıab Sözleri ıalonu dolduruyor· kapak ile yekdijierile mllna· olmaz,. diye itiraz ederken, itibarile Büyük Britanya ku•· tir. Şeybe göre tayyare at· 
ıuretleri buralarda dünya · du. Btltiln beyler, ... irler, Hbettedir. bugllu Almauyanın mubtaç velinin anahtarı Singapordur. mıcadan daha sür'atli hare· 
ıa ayak butılar, •um içiode komutanlar yblerinden neıe lıte kalb hutalıjiı demek oldujiu mevaddı iptidaiyeyi O Singapor ki yeni tak.iye ket ediyormuı 1 Hakkındı 
llylldller, öz Türk ilinin •• kıyanç taıarak kulak ke· bu kapakların bozukluğu, tedarik edebilmesine imkin yDzllnden düoyanın en muh· birçok efsaneler deveran 
ıayaJarını bilmezler, Tü silmiılerdi. Timurlenkin yü· darlıjiı vayıhud natamamiye· verilmeıi tarafını tutmajia kem bir kalesi, aıılmaz bir eden bu adam 105 yaıında· 
IUıııı anlamazlar, ke dıleri· zünde bile tebesallmler do· tidir. O zaman normal kalb baıladı. Bu grubun nazari· siperi olmuıtur. dır. Stankul kabileıinin rei· 
ıe biraz. Bizans ve O m nl: laşıyordu. sesleri yerine bir bkım naii· yesine göre dünya ıulbunun Japonyayı da kuşkulandı· sidir. Kırk ıene •••el M•· 
ıatalarını .dinletelim, tiz şu PreH Mehmed ıultan ya· meler "aoufleı,. Jer duyulur. korunabilmeıi menfaatlerin· ran bu kale onun göıünü nelik ile birlikte ltalyanlar 
eplaatıyı ıdare el bak 1 • Hşça dııarı çıktı 

90 
ıı•n• Ve bu najimelerin, yerine de tekabul etmesi ile ka· yıldıran bu kaledir. Zira bu aleyhine muharebeye girit· 

Prens Mirza Mebmed •Dl· reri döndü, yerine olurdu. göre, hanri kapaiiın hasta bildir. kaledir ki lnıı;iltereye dile· miıli. imparatora karşı gil. 
a çok keylli idi, yü•ünden Keyfine payan yoktu. Bütün elduğu anlatılır. logilterede b6yle~bir ce· diiii surette çı kmak •• rir· cenmiı olduğu için son mu· 

ııeteler ıa~ılıyordu, iiildi,de· Türk illerinde süt sağılırken . Kalb bastalıjına tatu· reyan var. Fakat logiliz ıı;u· mek imkinını vermekle fa· barebeye iılirak etmiyerek 
ı..inln dizlerini ipti! ve şu diljiün yapılırken,jıavaı• ııi· (anlar eğer kadın 110 gebe ruru yapacağı bir şeyi bir kat lngili• düşmanlarını bu kabilesini bitaraf tutmuıtur. 
:e•abı verdi: dilirken, 1aylalara, çifthkle· olma11, çoçuk doğurması ve başkasının ağır basmasile imkindan mahrum etmekte· Söylendiğine göre dünyanın 

- Yiee padi .. hlar padi· re çıJulırken ıöylenen bu em•irmesi cai• değildir, böyle ya~mağa . müsa~d değil~i~. dir. en .. ngin adamı Şeyb On· 
ıalu, büyük ıebinıab dedem ıarkılar yürekten f ııkıran Yak' a larda ani ölllmler görü. O ııt er kı bu ıs tek in grlız 1 • gilizler bununla da kal. gelidir · Sarayın ma bzen l erin · 
,..ı. ve ferman sbindir'. hayranlıkların bir ifadesi lftr. Gebelik eıoasında veya· ruhundan değduğu belirsin, mıyacaklardır. Bir harp 90

• de sandıklar içinde on ton 
!aıir hazretleriai eilendir· idi. bud vazıhaml esnasında çok In_gil~z ad~leti bu müsaade· kuunda, onlar düşmanlarının altın •• pek çok kıymetli 
aek hepimizin 6devidir çlla· Timur, bir aralık torunuo hhl•keli ve bayati ehemmi· karlıgı dogurmuı olsun. 6nlerini Cebelütlarıkta da taşlar saklamaktadır. Onge· 
d o ıanh •e ıetefli konu· kendi menıkibine aid şarkı· yeti haiz arızalar başgösterir. d Blüylilk.

1 
Bbıitanhya Avrupa MaJtada da, Hongkonkta d~ linin hepsi de genç olmak 

jıımDEdar. Fermanınız llıe· ların s6ylenmeaini uygun bul· Kalb hastalıjı olanların yük ev et ene er uıusta an· bombayda da kesebilecek üıere beı yüz karısı oldu· 
ae Bizanı, Sırp, Ulah ve mamıı ve katlarını ~atmııtı. taşıması, koşması, spor yap· 11•ımakk v~ ~üsaadFekkir bu- surette hazırlanmaktadırlar. ğunu söyliyorlar. 
1-L- d • b lk b B ı- d unma ıstıyor. a at bu sı·n e l b 1 ·ı· l . 'f .... ogrnıu a aa ava· ana ne uzum ,•ar ı. ması caiz dejiildir. Kalb hu· • • na ey ogı ız erın ı a· ••• 
erile karıımıı ve 6z Tllrk Beyazide karıı bir nft.,,a· !alığı olanların yokuı, ıllr'atle mü.saadek~rlıgı~ ko~ku s~ · desine göre Siogapor bir Gaga sile insan Oldü-
ıawaııaı uaatmaı olan ko· yiı mi yapılmak lizımdı •• merdiven çıkması, biddet •• retıle tehır _ edılmesıne ~ıç taarruz kalesi değil, bir mD· 
••iamaza kudi uıeadele• yahut ha bir nevi çalım uabiyet harekitı teheyyü· de l~hammul edemez. 

1•.gıl· daha i•tihHmıdır. ren Kuş 
üi llialetelim. ıatmak gibi değil miydi? ciye gchtermeai caiz değil· t~r~ıdn anlakılmaty•a z~fıyet H. z. Oama Yeni Ginede bir kuı var· 

Beyazid bu ö ü • b' Prens Mebmed Sultan de· d" yuzun en ya aş ıgı manası· dır ki yerli halk b\1na "Ôlüm 
ı z arar ır ır. . · k · .aL.a.t •- •• d d" ı· deıı"nı·n ka 1 t k ö nı ıııtme ıstemez. f&Udlll 811 il kuşu,, adını vermiıtir. Gaga· 

..... du vhe veaar ıçın e ID ı· 'arını ,. 1 g . Kalb hastalıaına mUbteli Nitekim bugünkü bu"y .. uk a er .· • ı k d r& c t ı.ıı. dü n. tn. • S • sile bir insana dokununca 
ror u, ep ful er en isine n e e •t• ımuf u. on· olanların midelerini .. ok dol- silihl 1 U k Ş k nil · ti radaa Timurua çehreıi açıl· • anma arı, za ar evveli hafif bir sancı duyul· 
'9 . mıı • duracak derecede yemek yolunun heybetli karakolu Nezle k Tımurleak yanındakilerle dı. Galiba eıki giinlerini ha· yemeleri, sıcak hamamda ,...k 1 s· ı· . t'h ye arcı makta, sonra bu nokta yan. Jı. t 

1 
n d b T o an ıngapor ve emsa ı ıs ı · '.c 'b' 1 k d :::! ~inır kl~nuıduyor ve ıu ır amııtı, yuıüa • le e116m bulunmaları, 11cak banyo yap· kamların kunetlendiıilmesi tedbir mış gı ı sıı ama ta ır. Biraz 

.., .. enBıvy ıyor ~· belireli. maları, güneşte oturmaları, için ihtiyar ettiği büyük fe· ıonra iç ağrıları başglister-
__ ;; hanlatrı ıstemedijiim IArkaaı tar) deniı banyosu yapmaları asli dakirlıklar bep bu lngiliz Bir boı maden ıuyu ıiıe· mekte, göz ııilrmemekte •e 
-~ ep Ol'llllamua urarı -·- cai• dejiildir. grubunnn icabatındandır. ıine su doldurmalı, içerisine yüz de doksan beı bu ajirı· 
benae yapmak zorunda ka· HUSUSAI ı•dare- Her türlil harekitti itidal ı:vl!t. lnail"ere ~lmanva· bir komposto kaıığı tuz ata· llaard.6 •. lümle nihayet bulmak· 

,ora 

>- 1 - -I- •• a ..... u, Du ıtU ile sa· 
m. bu. h•••·•·=-·- .. . __ ...... Ye nın cı.41:~1\:rfnın azı anni b h k 

1 
• • .1ıtıitı • • a • ıam gargara yapılır 

llahatabı cevab veriv,.•- 4• - s-- - -r"'.c -=ı a ar yapmaması ıçın en yapacaktır. Fakat ilk önce d 
..:.. Ulu .. hintalı pek ye· iç bakanlık, huıuıi idare· eoaslr bir ı•rllır. tamamen siliblanacak •• •e amlalık ile burnn delik· Romanyada 
=~~e h:~b::::ı!ıkB~~.~~.i ~:~:~;!y:~ri~:~tı~::r~~; ~g~ :~~·i:ı~=~~iıı:;:~r~ezle ol· intihabat 
Wr u . b"I rapor hazırlamııtır. Rapor Yunanlı Fırında Paris (Radyo) - FJebesı'· 

D•J• 1 e ıarur •e aza· buınnlerde baıbakanlıı· a Ye· HtiDdea feda edı'yer ? Satıı K tio neticesi hükfımet'ın bu"ytik 
mu rilecektir. Raporda hususi Lira BrDJbahar tiltirin ve benliiin haıımı . d 

1 
• d 1280 B c .. h il b 1 bir muvaffakıyetile neticelen· 

tur d ı are erın aha rasyenel it· u a aıaıı ma a • e ediye Cd. 82 kapu taj O t b mek üzeredir. Kat'"ı netı'celer 
t ı ır. lemeai tedbirlerinden bahse· numarall •• - 21000 r a fiyüklükte bir karnı· ;~~·• Mehmed sultan,Be· dilmekle buıuıi idarelerin • Yukarda ~a•ılı emvalin mülkiyeti gayri mübadil bonosile baharı almalı, hafif tuzlu bugün •nlaşılacaklır. Halkın 

!l{;::dla &nü~~ glll~ •e ijiilcli kurnlnıundan beri geçirmiı odemek ıarlıle ve kapalı zarf uıulile satııa çıkarılmııtır ıuda iyice baılamalı. D•i•r yüzde 88 zi intihaba iıtirik 
buyruk verılır mı padiıah oldukları deiitikliklerile bun- l~alesi 3-3-938 tarihinde ıaat 15 tedir. Alıcıların yüzd. e 5 taraftan bir çorba kaşığı do· etmiştir. uretleri" dedi. 

1 
te t t 

1 
lusu sade yağını bir tencere ••K••••• .............. •••• 

B 
arın saf baları ve bugüokti mana ya ırma an ve kapalı zarfların yevmi mezku" rde • · d • O O 1 J O R ı 

eyazid başını iğdi: vazı'yetlerı· ı'zah edı'lmekte· t 14 d k d ıçı.n. e ateıe koymalı. y ag... ı• ı T saa . e . a ~r varidat mildürlüğünde müteıekkil satıı 
- eşekkür ederim, çal · dir komısyonu rıyasetıne tevdi etmeleri. (407) brıyınce .. teleme dolu bir çor· ı S 1 ar. ·• a kaııgı UDD içerisiae ata• ı alih Sonad 1 
Çadll'ın içinden birdenbire lngı•ıterede 1 • d ft d ) rak karıştırmalı. Un hafıfçe ı C'ld S Zmlr e er a 

v d b ı ı , aç ve zührevi has· ı 
ıaz gllrültüsü fııkırdı, r ıgın an.· pem e eşeceği zaman üzerine ı T ] f b l · h k'l talıklar müt'!bassısı ı 

ı takımı Oımanlı havHını e e on a one erı er Satış yarım ı o süt boşaltmalı ve ı Ik' . B I • Lira k. k t k ıncı ey er sokak No. 81 ı 
-.jil. Semerkand ve Tu .. rk yıl 72000 artıyor 1275 2 inci Süleymaniye Kimı'I pa•a ı .. d arış ırara pişirmeli. Salep : H .., • ara ıgın a 19 k 1 • er gün öğleden sonra ı 
~7annda ve obalarında, bel· 1 'it d 

1 
f b taj no. lu ev . oy.u ugunda olunca ateıten ......................... . 

ngı ere e te e on a one· 50 00 d ı · · düaranıa bemen dllrtte lerinin her ıene takriben 72 1276 Karııyaka donanmacı M. Zafer S rn ırme ı, ıçerisine evvelce sütlü peynirli yumurtalı ter· 
lae yakın e 1 d r· N l . 60 • l taj rendelenip hazırlanma• olan b' · dök ı· B k 

y r er e ımur· bin mikdarında arttığı g6ılil. o. u ev 80 00 y ıyeyı me ı. u, arnı· 
k için beıtelennüt yurd mektedir. Bu ridiıle yakın 1277 Karııyaka Alaybey Gündojida Zafer S. 8 taj 250 rram gruyera peyniri· baharların üzerini örtmeli 

lrk&lerini ı&ylemeje baı· bir istikbalde bugünkü tele· No.lu •• nin yarısını atıp karııtırmalı. ve her tarafına yayılmalıdır. 
cidar. 1278 M · J' B ,,9 lOO OO Ayrı bir kapta iki yumurta· K 1 d ı · 
.. Dil . . fon tesisatının kafi gelmiye· ersın ı urnova c • .1. taj No. lu harap kah· t il k a an ren e enmıı peyniri 

aya . Tı".'ur~n ıanıle cejii ve yeniden muazzam vebane 210 00 yı • • çırpıp Clpürtmeli ve terbiyeli karnıbabarların üze· 
lda, o bır şaır bır kahra· tesisat yapmak lazım gelece· 1281 Halkapınar Mersiolı C. 14 taj No. lu harap sütlü, peynirli beşamelin içe· rioe serpmeli ve fırında ya-

••clır.,, ği anlaşılmaktad ır. kahvehane 200 00 risioe ilave etmeli. rım saat, üç çeyrek kadar 

M
,,u**+.a...a....a..a.* 1582 3ü ü K ş Evvelden ha•lanmıs olan · · ı· O · 
'ft ~~A-:*-***x******~vaı ne arataş etaret S. 34 yeni No.lu ev 75 OO k b b y pışırme ı. zerı nar gibi kı· 

Elh T ı - ~~ Yukarıda yazdı emvalin mülkiyeti 15 gün milddetle açık arnı a arın çiçeklerini birer zannca sofraya sıcak sıcak 

m ra e arttırmaya konul t lh ı · 7 3 938 birer ayırmalı. Müçük bir çıkarmalıdır. 
• .. .. mu. t ar. a esı · • tarihinde pa·•.artesı' 

257 ,. t 15 d 
r. tepsi içerisine ayrılmı• karnı· T f d 

3 
g~nu saa te ır. Taliplerin milli emlak müdürlüg .. üne y ari e ilen bu tertip: altı 

,. muracaatları. (S
3
l) baharları dizmeli, üzerine kişiye kafi gelir. 

idaresinde ~illi Kü -pbane sineması ~ .. 

1 
aa 

BUGÜN iki ,. 12 "" E~ 1 - Kor ıaheser film birden ASRI SİNEMADA ~2~14~ ~TAYYARE sineması TE\m>N 
Harry Baur - Rık - J q dı· 8Lml ~~ 23 Şubat 938 Çarıamban itibaren ı'kı' fı'lm bı'rden ~ BUGÜN Emsaline .ender tesadüf edilir iki büyük film 

R' d o ue ıne aurent ve Geor· P.:.'t 1 K 1 J 
ges ıgau tar t nr nd D yaratılan ıaheser filim Cesur Adam ; - iZi zdivaç 111 2 - M. em !li:k ~ KEN MAYNAR 8 Marlene Dietrich ye Robart Donat tarafından yaratıldı •• 

F 
Y )t lzmirde ilk defa ti 2 p r:ı~~~~!o:sayF· kLberDt Prejean ve Chrles Vanel )f. M Az R u K A m - ate Pataşon Sirkte 1 

-4 O S ün ya Havadisleri ~ Çok gülünçlü çok eğlenceli büyük komedi 

Seansları 3-1 de korkusuz adam S-9 da m POLANEGRI Büyük 12 /16.veton: Paramont jurnal ili 
'..,-'.tl-, Fu~TLAA! 30 - 40 - 50 1 

.. ·-.·~· ' .. ·-;·:·:•:''•:·t·:·> .. . 
oonuanıı En ııuot Harb Dahisi 

Timurlenk -



Sovyet Basını 
~~~~~~~~ .... ~~~~~~~~ 

Son Günlerin Hadiseleri A vus
turya)' a Büyük Ve Mühim Bir 

Ders Vermektedir 
fzvestiya gazeteıinde Şuş· 1 

nig'in Hitlerle görüşmesi 
hakkında " Bercbtesğaden 
nıülikatı ,, başlıiı altında 
neırolunan makalede ezcümle 
şöyle bir mütalea yürütül· 
ınektedir: 

"AYusturya Başvekili Şuı
nig'in birdenbire Berclıtes· 
gaden'e davet edilişinin ma
hiyetini, bu daveti Almanya· 
daki ıon ıiyaai dahili hadi
selerle karşılaştıraıadıoça, an
lamak mümkün dei'ildir. 4 
şubatta alınan kararların 
içüncü imparatorluktaki da· 
hili ağır buhranı bertaraf 
edemediği yuzub kesbettikçe, 
Almanyadaki hadisatın bun
dan sonraki inkişafını göze 
almadan takib etmek zaru
reti dıba sarih bir surette 
llJeydana çıkarmaktadır. 
Faşist General Reichenanııı 
Munibden Lapzige yani Al
ınan • Çekoslavak hududuna 
oldukça yakın bir yere nak
ledilmesi gibi yahiren ehem
llıiyet vermeleri de hiç boş 
değildir. Avusturya, Berlin 
tarafından tehlikenin kuv~t
lenmesine cevaben askeri 
hiımet müddetini bir buçuk 

seneye çıkarmıştır. 
Hitlerin yeni kabineyi he· 

nüz Rayştağa takdim etme· 
ie va kıt bulmadan A vustur
ya ~BaşvekiJinijBersterıarde
ne davet etmesinde ancak 
bir mina elabilir ki bu da 
Hitlerin hedeflerinin bir fe· 
nalık mahiyetinde bulunma· 
dı&-ına ve Avusturyayı ve 
bütün cihanı inandırmak is· 
temesidir. 

Bu mülakata ıebebiyet 
Yeren keyfiyetlerle iÖrüşme· 
!erin seyri hakkında şimdilik 
meYcud Ye birbirlerile fevka· 
lide tezad teşkil eden ha· 
berlerden bu mülakatın ma· 
hiyeti hakkında tam bir ne
ticeye varmak henüz müm
kün değildir. Maamafib bir 
Hitlercinin. Avusturya kabi
nesine girmesi Avusturyanın 
antikomintern paktına itti· 
bakı [A•usturya istiklalinin 
Berlin tarafından ikinci defa 
o!arak garanti edilmesi gibi 
esaslar üzeril!de bir anlaşma 
husule geldiği hakkındaki 
lngiliz membalarından intişar 
eden haberlere fevkalade 
ihtiyatla bakmak icabet
mektedir. 

---------------------00-·.-----------~-----
Saat vazifesi 

gören çiçek 
~ Pdekıikada bir dağ çiçeği 
lllunmuştur. Bunun: hususi

h:ti, ideta bir saat vaıifesi 
lai görmesidır. Şöyle ki: 
~ Şafak vakti bu çiçek bem· 
eyazdır. Yavaş yavaş pem

beleşir. Bu pembelik 2üneşin 
'tınada yükselmesile artar 
~t güneş tam baı üstümüıe 
ıtldiği zaman kırmızılaşır. 
''t üçe doğru rengi mor
~tr, ve akşam karanlığı ile 
,
1 
'•her koyu mavi bir renk 

~it. Gece basınca tekrar 
t)'azlaşır. 

~fganistanda 
~ker fabrikası 
,
1
8ir şeker fabrikası inşa 

•11tıacaktır. Efganistan sene· 
~ 30,000 ton şeker istihlak 
'tıektedir 

Polis vazife ve 
selihiyetleri 

Devlet Şurası. ı: olis vazife 
ve selahiyet nizamname pro
jesinin tetkikini bitirmiştir. 

Polis sicil nizamnamesi üze· 
rindeki çalışmalarına devam 
etmektedır. 

Harici posta 
tarif esinde 
değişiklik 

P. T. T. umum müdürlüğü 
harici posla J)aketlerile de-

. ğer konmuş mektup ve ku· 
tularan ücret tarifesini değiş 
tirmiştir. Değişen k1Sımlarsa 
ücret tarifesinde bazı uzak 
memleketlere aid küçük ta
dillerle Habeşistandaki ve 
Iraktaki bazı posta telgraf 
merkezlerini işaret etmekten 
ibarettir. 

Havvan Sağlık ı 
Resmi Hakkınd 

405 sayılı kanuna baih • )anma çağını bulduklarınd 
hayvan saihk resmi tarife- • aıılıyan tosuna boğa ve do· 
ıinde 10 kuruş resme tlbi iuran düveye inek ve boğa-
tutulan danalar için yaı farkı nın idişine de öküz ismi ve· 
bakımından tosun ve düveler rilir. 
ıibi muameleye tibi tutula- Manda y~vrularına ~oğa-
caiı tabii ise de bazı ıüm· tunda buz~gı.'w ~an~ _çagmda 
rüklerce tereddüde düşülebi- malak. denıldıgı gıbı manda 

w. . .. dih'esı manda tosunu ve 
Jeceiı teftış layıbalarından 1 ' d w h ll 

d w ·ı.. • d aıı ama ve egurma a e· 
anlaşıl ıgındao bu cın.etın e . d d b w d 
• L ı·· .... 1 .. t.. rın e man a oıaı11, man a 
ızawına uzum iOru muş ur. ine&"i, idiş edilmiş manda 

- Halk arasında sıiır hay- boiasına da manda öküzü 
vanlarıoın 1·6 aylık yavrula- veya cinsiyet gözetilmeksi-
rma cinsiyetine bak-lmaksı- zin her ikisine manda denir. 
ztn buzağı, 6 aylıktan yukarı Bu i:ıaba göre tosun, dü· 
iki yaşına kadar olanları- ve, dana ve malak diye be-
na, erkek veya dişi ol· yan edilen hayvanlar, bir 
ıun dana denildiği gibi buçuk yaşını ikmal etmiş ise 
dişisine (Düve) erkeğiue 10 kuruşluk hayvan sağlık 
(Tosun) dahi de•i'm~ktedir. resmine değil, öküz, ve boia 

iki yaşını geçen da ... alar için mevzu 30 kuruş resme 
yani düveler ve tosunlar aşı· tabi tutulmak İcab eder. 

--------------~-----·· 
'felefon 
Hastalığı 

:

1 

Yün iplikleri-
nin tahlili 

Amerikanın maruf ~mır 

doktorları yeni bir hastalık 

keşfetmişlerdir. Bu hastalık 
da 11 telefon ha-ttal ı ğı,, dır. 

Bazı gecelerde mütemadiyen 
ve yerli yersiz telefon etmek 
ip!ilisı bir sinir hastah~ı 
şeklini almaktadır. Telefe
nomoni hastalığına müptela 
olanların bir kısmı, ellerine 
geçirdıkleri telefonu saatler · 

ce bırakmamakta imişler. Bun· 
lardan birisi Nevyorkta tam 
altı ıaat telefonla görüşmüş 

imiş. 

Aynalı 
Yumurta 

Masal diyipte ıeçmiyelim. 
Çünkü şu aşağıdaki yazıları 
okuduktan sonra tavuklar 
arasında altın yumırtlıyanla· 
rın da mevcud olabileceğine 
• v ' ınanacaıız ... 

Cenubi Amerikada yerliler 
tarafından " Tinamu 11 adı 
verilen bir tavuğun yumur· 
talarının kabuiu ayna gibi 
parlak ımiş! O kadar parlak 
ki, bunları ayna gibi kullan
mak tamamile mümkün olu
yor ye yerli kadınlar bu 
yumurtaları, icab1nda yüzle
rine bakmak üzere ceplerin· 
de taşıyorlar. 

Yün ipliklerine yüzde 15 
den fazla (sun'i lif, suo'i yün, 
Zelvolle, vistra ve saire isim· 
lerile analan) sun'i ipek el
yafl karıştırıldığı geçen bazı 
muamelelerden anlaşılmıştır. 

Bundan böyle tarife tat· 
bikinde yanlışlığa mahal kal
mamak üzere bütün yün ip· 
liklerinio kimyahanelerce tah
lil ettirilerek neticesine gö· 
re tarifelendirilmesi tebliğ 

olunmakt dır. 

Kıdem tablosu 
f ç Bakanlık, bir müddet

tenberi hazırlamakta olduğu 
Dahiliye memurlarına ait 
1938 kıdem tablosunun ha· 
zırlığını bitirmiştir. Tablo 
bastırılmıştır. Bu günlerde 
alakalılara dağıtılacaktır. 

Yardım 
Ve Bakım 
Nizamnamesi 

Emniyet işleri genel direk
törlnğü, emniyet mensubları 
yardım ve bakım sandığı 
nizamname projesinin hazır
lanmesına faaliyetle devam 
etmektedir. N zamname pro· 
jesinin en kısa bir zamanda 
yürürlüğe girmesine çalışıla
caktır. 

~ .................. - ................................. im!! ............................ . 

... 1i[Zlm_"I ~m>t Dr. FAHRİ iŞ.IK >tartC!l~ 
Dr • Demir Ali 

1 
~ lzmir Memleket Hastanesi Rontken Mütehassısı E 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

KAMÇIO~LU 
1

l'] RONTKEN VE E 
Cilt ve Tena~ül hasta~ı~ları ve 1 m Elektirik tedavileri yapılır ~ 

l elektrık tedavısı 1 f) ikinci Beyler Sokak No. 29 TELEFON: 2542 m 
ll!lir - Birinci beyler Sokağı No. : 55 Telefon : 3479 E S 
~·-rma•.... ------™w--• mmam~aaam~:ttEE~:i~~EEt'!lEtlESS 
"'>?!.ıS~ssı' Hasan Basri Şenbiçer 
E:.lbise ve Manto !i Şeriki Mehmed Gülaylar 
Meraklılarına M8Jda ,] Hazır ve ısmarlama elbise fabrikası 

abitan, Baylar ve Bayanlar ~ 
j] Bay ve Bayanlar tık elbise diktir· 

1l lllüşkülpesent müıterileri memnun ~C mek isterseniz her halde Ye mutlaka 

den bu firmayı unutmayınız i•ı 
l\ l'üccar terzi (Türkpazarı lbrahim 

1
: 

h trakat) bukere yeni mağazada zen gin çeşidler. Terzi· +. 
'nemizde bay ve bayanlar için son moda zarif Ye şık + 
~'tıto, rob, tayyor, etek, büluz ve tovakar Zabitan ve tl 
'1~il elbise ve kaputları imal edilir. [+} 

Muamelem peşin Ye taksitledir. '4 
İ •özlerin doğruluiunu anlamak için bir tecrübe kafidir.v+l 

l<KA T : Yeni Mağaza Odunpazarı No. l~ı:ı 
TELEFON: 3~76 + 

.. 

Hasan Basri Şenbiçer ve şeriki Meh· 
med Gülaylar tabrikasına koşunuz. 
Sor:3ski ve Alber Baroh kumaşların· 
dan iki provalı kumaş v~ dikiş 22 
lira Asım Riza~biraderlerinin:Halka· 
pınar çulaki bir provalı takım 13 lira 
Nezaket iki proYalı 15 lira İskoç yün 
iş 21 lira iki provalı Sayın müşteri· 

)erimin bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ederiz. 

ADRESE DİKKAT: lzmir satıı şubesi Alipafa caddesi sar 

raflar karşısı yalnıı 31 nu•aradır. Büyük levhaya dikkat 

26 ŞUBAT 

lzmir Gazi~ Bulvurı 
Sağlık 

i 
A 

S Si 

Hastahane 
Operntor Mıtat 

Baran tarafından 
yeniden inş ve 
te!lis edilen bu 
hastebane lzmir 
ve civarının büyük bir ihtiyacını karşılamıştır. En moder 
konforu haiz en mükemmel fen techizatını haizdir. Hast 
ları!1 t emizlik. is tirahat ve ihtimamlarına son derece dikk 
ve ıti n a edilmektedir. Kabul şeraiti fevlCalade ehvendir. G 
c e gfü: d Jz d aimi doktoru bulunau müessese müracaat .ıede 
cekl ri lıeran kabul eder ve hastalarını diledikleri doktorla 
tnr ... f.wdan tedavi ettirilmektedir. 

Gülervüz Baha at DePosu 

FA iL 9 ·YLÜL 
Horoz marka kumaş boyaları geldi 

Pamuk, arlifisyel ı pelc, yüo, ipek kumaş ve elbiseleri boyar 
Yalova ıhlamuru, K:ıradeniz sa lebi, Bom bay kınası, damla 

sakızı, diş macunlan ve fırça ları, K akao, Nestle sü~ü ve un 
gazoz ve meyve özü, Hasan özlü unu, şı k bayaııı, lstanbolin 
Pertev kremleri, podralar, çocuk podraları, sodalar, asidler, 
traş bıçakları sabunlara ve fırçası, Seylan, Cava, Akkuyrnk, 
Altınbaş, 1. 2, 3 ournaralı harman çayları, sanayi ve ziraatte 
kullanılan bil'umum kimyevi maddeler, saç boyaları badana 
boyaları, Kaol, Vim, Parafin, Go:nalaka, V. S. 

ŞiF A ECZAHANESININ 
Fenni 2özlük 
çeşitleri fevkalade zen 
gindir. 

1\ltın, Nikel, Bağa 
Çerçeve numaralı ve 
renkli can1lar, Spor 
Tayyare gözlükleri, 
Baronıetreler, Dere
celer her zaman mev
cud ve çok ucuzdur. 

Dİ~KKA T 
S. Ferid 

Sif a Eczanesi 
~~~~" e .......... o ............ . 

ti KORDON, YÜKSEL ve ı .HükümetaKarşısında : 

KABADAYJ : TERZİ i 
işte bütün Izınirin kapıştığı İMehmed Zeki: 

bunlardır m • • 
~ -~ ..... o ................... . 

@Elbisenizin ren g 
gi s?l~rsa üzül: • 
meyınız, yenı y 
yaptırdığınız kos .... 
tümün rengi ho U 
şunuza gitmi- l. 
yorsa sıkılmayın a 
9 Evlôl = 
Baharat= 
Deposu ~ 
ndan alacağınız D 

Artii 
Boyası ile ku- U 
maşınızı istedi· 
ğiniz renge ko 
)ayca çevirebi· 
lirsiniz. 

İnanç Şe erleme 
Ma2azası 

Mustafa Bevdeş 
Altın Keyik, fantazi Krameli 

Bon bon, Fundan ve meyveli teker 
fabrikası Ege bölgesi satış merkezi 

Nefis lükı pisküvüleri, çikolat ve 
lokum. Adres : lzmir şekerciler çarıııı 
No. 46 
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Sahife 4 

BiR ÖÖRETMENIN 
ÇEKTiKLERi '=~~~~;;!:;: 

ı ........... lııılilll :w~:::.a..b;ımgd~·cı . ----~-=-~~ 

1 lnhis T bi 
ıı E y 
~ lalıisara tabi eıyanın ya
J bancı memleketlere ıi>nde
rilmek üzere ıatııa çıkarıl· 
maıı ve mOıteri bulunmadıiı 

• takdirde imha edilmesi için 
alakadarlara teblii edilmiı· 
Ur. 

ll 

'•Hasta 
ti •• 

•• 02-retmler 
1 

Orta tedrisat müesaesele· 
lf • d 1 .. v 1 d rın e ça ışan ogretmen er en 
u sailık durumu dolayisi)c ted· 
e ıiı yılı içinde izin alınmak 

iıtiyenlere Kültür Bakanlığı 
• yeai bazı formüller tcıbit 
" et•iıtir. 
le Bu formüllere röre okula 
:c gidemiyecek öğretmenlerin 

ne hariçteki bir doktor neda 
18 hastahaneden getirecekleri 
~ leri raporlar muteber olmı· 
:. yacaktır. Bunların ancak 
~ Kiilt6r direktörlükleıinde ku· 
~ 1 rulan orta okul sağlık heyet
'·' ferinden alaıakları rapurlar 
·ı tanınacaktır. Yeni direktif 
lı bütün okullara bildirilmiştir. 
• Buca Suyu il 

Buca halkına iyi ıu temin 
i etmek için yapalacak tesizat 

ll 

29 bin liraya ihale ediltrek 
si dün inıaata başlanmıştır. ,. 
t• Fuara iştirak 

edenler 
tc Litvanya hükümeti, Izmir 

fuarına i~tirak arzusunu iÖS· 

ıı termiı ve fuaıda bir pavi· 
i yon inşası için plana iÖre 
1 nerede yer verileceiini kon· 

ıolosluğu vasıtasile bmir 
.1 

belediyesinden ıordurmuıtur. 
•i Fuar komitesi reisliği, Jiıım· 
't ıelea arsayı ayırmış ve ma· 
>İ lümat vermiıtir. 
a EYkaf umam müdürlüğü 
( ba ıeneki fuarda müstakil 
r •• büyük bir paviyon iaşa 

Mısırda kanlı vakalar 
Kahire 25 (Radyo)- Köylerde intihabat münasebetiyle kanlı vak'al r eksik olaııyor. Al· 

butiı köyündeki hadiselerde beş ölü vard1r. 

Çin Almanyaya bir nota verdi 
Hankov 25 (A.A) - Çin hükümeti buradaki Alman sefirine Mançukon11n Almanya ta· 

rafından tanınmasını protesto eden bir nota tevdi etmiştir. 

Mesacero çatıyor 
Paris 25 (Radyo)- Romada çıkan Mesacero gazetesi son hadiseler dolayısile tenkidler· 

de bu)unaQ bazı Fransız gazetelerine ateşli hücumlar yaparak bu neşriyatın reziline mak· 
sadlarla yazıldıklarını iddia etmektedir. 

Yahudilere Tecavüz Etmek istediler 
Re:ııa 26 (Radyo) - Avuıturyada Yahudi mahallelerine hücum etmek isteyen binlerce 

ı•nç, zabıta ve:derhal celbedilen motorlu kıtaat ku•vetleri tarafından tecavüz durdurulmuş· 
tar. Yahudiler hükumete mtira~aatla hayatlarının tehlikede olduiunu bildirmişler ve evle· 
rınden çıkamamıılardır. Bazı Y alıudiler kaçmak istemişlerse de bllki'ımet üzerinde para ile 
çıkmasını mennetmiştir. 

Tayyare Faciası 
Londra, 25 (Radyo} - İngiliz Kralı altıncı Jorjun yakın dostlarından mühim bir şahsi· 

yeti zevcesile beraber buraya getiren yolcu tayyaresi, yolda yere düşmüş ve içinde bulu· 
nanlarla beraber parçalanmıştı. 

Başvekilimiz Atinava Gidecekmiş 
IstanbuJ, 25 (Hususi) - Yunan gazeteleri, Başvekilimiz B. Celal Bayarın Mayısta Atina· 

ya gideceğini yazıyorlar. 
--------.:---- ••oo•• -----------

Bir Arab Kur
şuna Dizildi 
Kudüs, 25 (Radyo) - hı

giliz mühendislerinden birini 

öldürdüğü sabit olan bir 

Arab genci, bugün mahke· 

mece idama mahküm olmuş 

ve derhal kurşuna dizilmiştir. ----··---
Beyanname 
Neşretti 
.Şanghay 26 (Radyo)-Ye· 

ni tayin edilen Japon kuvayı 

itialiye kumandanı dün bir 

beyanname neşretmiştir. 

Kızılay reisleri Fecibircinavet 
takdir edildi 

Ankara 26 (Hususi}- Kı· 
zılay müesseselerinde maliye 

vekaletinin yaptığı teftişler 
hakkında Maliye Vekili Fuat 

Ağralı Ankarada beyanatın· 
da bulunarak Kızılay muha-

sebe ve muamele vaziyetinin 
takdire layık olduğunu ve bu 

münasebetle Kızılay kuru· 
munun reislerine yazı ile 
takdirler:ni bildireceğini söy· 
)emiştir. 

Ankara (Hususi) - Burada 
yeni ve f eçi bir cinayet daha 
olmuş ye vücudunu kiralıya-

rak geçinen bir kadın dostu 
tarafandan kama ile öldürül· 

müştür. ·Ölen kadın Bendde· 
resinde Şfikriye aid yedi 

numaralı evde otura11 Niideli 
Mihriban diier adlı ile Nesi· 
bedir. 27 yaşindadır ve dostu 
Kastamonulu Mehmed tara· 
fından kama ile öldürülmüş· 
tür. 

• ••• H•tnumı•••t4tt• 

Şarap fabrikası 
Yapılıyor 

ettirmeii kararlaıtırmış ve 
i' teıebbüıte bulunmuıııtur. 
·ı y 

:111111il111111111il111111111111111111111111111111111 

Kısa Şehir 
Haberleri 

~ Soğukta ~ Vilayet meclisi dün öile· 

İuhisar lar idaresi, şarap 
istihsa)atanı arttırmak ve fi. 

L Çocuk Esirıre- = K 1 1 den sonra Fazla Güleç'in : a an ar : riyasetinde toplaıımış, geçen 

me Kurumu : Gece saat yirmi iki ... ~ celseye aid zabıt okunduktan 

t• Şehrimiz Çocuk esirgeme 
Kurumu kongresi bugün sa· 

~ Rüzgir esiyor, yerleri don ~ sonra meclise gelen evrakın 
~ tutmuş.. Sirkeciyle Emi- g müzakeresine geçilmiştir. 

c • 
,n ut 17 de Bit inci Beyler so· 

§ nöoü arasında şu üç tablo: ~ § lzmir muallimleri, kendi 
1 ~ 1 - Paltosuz bir adam, ~ aralarında muallimlere yar
§ yutık çeketine kundakta § ·ı kagında V t:renı Mücadele 

tı cemiyeti salonunda toplana· 
~~ caktar. 

" 

~ bir çocuğu sarmış, bir E dım için bir sandık meydana 
~ dükkan kapısına sıiınmıf, § getirmişlerdir. Kültilr direk-
- t törü bay Ali Rızanın riyase-,1 

•e 

''" 

• r 

= ya ıyor. _ . . 
_ 1. - Tramvay bekleme § tınde faahyete geçen bu teşek· Lale 

Sinem f 

~ yerinde, yalın ayak ve § külü~ nizam~a~esi vilayetçe 
sın a § mintanlı bir yavrucağız, § tasdı_k edılmışhr. 

~ titriyerek sigara içiyor san· ~ § inşası muvafjk görülen 
§ ki bu ateşle ısınmak is- § belediye sarayı binası için 
~ tiyor. ~ hazırlanan plan tasdik için 
~ 3-Bir köşede iki çocuk § Nafıa Vekaletine gönderil
§ yatmış, ayaklarını bir te- § miştir. 

Bütün sinema sever)erinin 
seve seve ~eyredeceği Türk· 
çe söülü Şeyh Ahmed filmi 
Lile sinemasında gösterilme· 
ie başlanmıştır. Büyük şa· 
heser olan bu filmi görmek 
için halkımız Lile sineması· 
aa koşmaktadır, 

§ nekeyle " yorgan maka· ~ § Yaran Alsaucak ve Do· 
§ mında ,, örtmüşler. ~ ğanspor takımları arasında 
- • * -: • ~ bir kupa maçı yapılacaktır. 

Evkafa ad bu k d -§ . 1 a ar § ~ Şehrimizde bulunan De· 

Z 
= boş bına var. ilk ve en = · b k ""d'" - b • :; . . : nız an umum mu uru ay 

ayı = basıt tedbir olarak soba = y f z· ö . d"" d . : : usu ıya oış un enız· 

332 Senesinde Akhisar zi· ~ ku~ulsa da sokakta kalmış § yolları işletme müdürlüğüne 
raat mektebinden aldığım E sefıJler • hele çocuklar • E giderek idarenin muhtelif 
t d'k . . v d = barındırılsa... = · 1 . t '-'lı::.t k d ıı ı namemı zıyaa ugra ı- : T- k' . nu"fus'" ı"htı'. __ : ış erı, eşH;ı " ı ve a rosu 
v d . . . 1 v d = ur ıyenın .. h kl d .. d"" B H gm an yeaısını a acagım an = d a nn a mu ur . aşmet 

k k : yacı var ır. - A 

• isinin hü mü olmadıaını =- _ Dülgeden malumat almıştır. 
• _ 

11 Ak•am ,, 
ili• ederim. - y = § v·ıA t M ı· . A ı 

1 
. . h' :: (Halkın Sesi) bu mese· • ı aye ec ısı aza arı 

xmı6 ın ıHrlar memurlarından E 1 b" d t d v. - dün Valimizle bilikte Egit· 
(614) NEŞE ·· = eye ız e emas e ecegız. _ 

T G UVEN Eııııııım111111111111111111111111111111111111111111İİ men okulunu ziyaret etmiş· 

atlerini ucuzlatmak için Bay· 
rakhda büyük ve modern 
bir şarap fabrikası in~asına 

karar vermiştir. Bayraklının 
Tepebağı mevkiinde 500 dö· 
nüm genişliğinde b\r bağ 

bulunmuş ve bunun istimlaki 
muvafık görülmuşlür. 

Bağın ortasında inşa edi
lecek bu fabrika senede iki 

milyon lıtre şarap imal ede· 
cektir. ____ ...... , __ _ 
Bom bay 
Borsası 
Kaoatıldı 
Son zamanlarda Bombay 

borsasında yapılan spekfilas· 
yonlar çelik ve çimento es· 
hamını düşürmek suretife 
halkın esham ve tahvilita 
olan itimadını selbettiğindeo 
dolayisile memleket sanayiine 
darbe indirmiş olduğundan 
Bombay borsası gayri muay
yen bir müddet için kapa· 
tılmıştı. 

Jer ve akşama kadar okulda 
kalarak tetkiklerde bulun· 
muştur. 

~~~~~~~~~~-••~~~~~~~~~~-

- INKILAB ROMANI 
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Çiçeğin babası Ulusa : «Bundan sonra seni 
de bir evladım gibi seveceğim» demekten ken
dini alamamıştı. 

Ulus, mutekid inaanların 
büyük bir huşu ile ziyaret 
ettilderi,:mukaddes bir ma· 
bed gibi hayatının birçok 
senelerini seve, seve! ve se
vine sevine hasrettiği bu 
okulunun etrafında biraz da· 
ha dolaştıktan sonra derin 
bir ah çekerek oradan ay· 
rıldı Ye evinin yolunu tuttu. 

Genç öğretmenin bu içli 
ve duygulu hal ve vaziyetin· 
den son derece müteessir 
oJaa Hikmet Açar derin 
vecde gelmiş inHnların iba· 
detleri eınaeında rahatuz 
edilmelerinin münasebetsizli • 
iini takdir ettiği için Ulusla 
o esnada görüşmeği uygun 
bulmadığından onun, evine 
dönmesini bekledi. 

Bir çeyrek sonra evine 
giden Hikmet Açar, genç 
öğretmen tarafından büyük 
bir sevinç ve heyecanla ka· 
bul edildi. 

Çiçeğin babası onu, uzun 
bir seyahatten gelmiş kendi 
babası imiş gibi karşılıyan 
bu duygulu gence şu ıözleri 
söyledi: 

- Bugün benim ve aile· 

min şeref ve haysiyetini bü· 
yük bir fedakarlık neticesi 
olarak kurtardığınız için ıi • 
ze nasıl teşekkür edeceğimi 
bilemiyorum. Bilhassa ıerve
timi ve ticari mevkiimi kay· 
bettikten sonra en çok gü· 
venebileceğimi zannettiğim 
arkadaşlarımın bana nasıl 
iğrenç muamelelerde bulun
mağ• başladıklarını düşün· 
dükçe sizin yaptığınız bu 
büyük fedakarlık bana çok 
yüksek bir kahramanJak men
kıbesi gibi dokundu. 

Ulus, bu küçük yardımın 
hemen unutulması Jizımı:e· 
Jeceğini o kadar saf ve asil 
bir tarzda ifade etmeğe mu· 
vaffak olmuştu ki Çiçeğin 
babası minnet ve şlikran 
yaşlaranı zaptedemiyerek ona: 

- Allah sana sikıntı gös· 
termesin evladım. 

Sözlerile can ve gönülden 
bayar dualar etmiş ve tekrar 
ona: 

- Bundan sonra seni de 
bir yeni evladım gibi seve· 
ceğim. 

diye teminatta bulundu. 
( Arkası var) 

--------·--c::::J-----------
Son Telgrafların Hulasası: 

---- - ····--
Kızılcahamam ve köylerine iki metre kar yağmıştır. 
§ Almanlar Çekoslovakyadaki 2 milyon Almanı eaarctten 

kurtaracaklarmış. 
§ Pariste çıkan Temps gazetesi Türkiyenin deniz tesliha· 

tından bahsederken hükümetimizin Almanyadaki Krup tez· 
giblarına yeniden yirmi denizaltı gemisi sipariş ettiğini 
yazıyor. 

Bu haber, başka hiç bir kaynaktan teeyyüt etmemiştir. 
Evvelce de Almanyayı sekiz bin tonluk bir kruvazör sipariş 
ettiğimiz söylenmiş fakat tekzip edilmişti. 

§ Balkan şimendifer kongresi itilafoamesi dün imzalan· 
mıştır. Itilafnamede çok faydalı maddeler vardır. 

§ Türk borcu tahvilleri 19 lira otuz kuruşa yükseldi. 
§ Sofyada bazı mühim şahsiyetler tevkif edilmiştir. 
§ Istanbul ve Bursa, iki büyük seyyah şehri olacak ve 60 

milyon lira sarfedilmek suretile htanbul şehri, sekiz senede 
turistik yollar ve kış sporları eğlence yer)erile bezecekrir. 

§ Avusturya Başvekili B. Şuşning beyanatında bizim tek 
bir camiamız bardır. Bizim aramızda Kızıllar, Siyahiler kur· 
şuni ve yeşiJJer yoktur demiştir. 

§ Mısır hükumetinin, logiltere-ltalya müzakerelerine iş· 

tirak etmek istediği ve keyfiyeti, iki tarafa bildirdiği söy· 
leniyor. Bunun sebebi; Mmrın Akdeoizle olan alikasıdır. 

§ Başbakanıınız Celal Bayar, lzmir C. H. P. sine ünlü 
Türk bakanı Atillanm iki metre kadar uzunlukta ve seksen 
beş santimetre kadar genişlikte büyük bir tablosunu arma· 
ğan etmişlerdir. 

§ M. Hitler, dün Münihte bir söylev vermiş ve Almanya· 
nın müstemleke piJamndan uzun uzadiye bahsettikten son
ra; Almanyanın hiç bir zaman sulhu tehdid etmediiini bil· 
dirmiştir. 

Halkın Sesi hakkın sesidir 
- Baştarafı 1 incide -

hükumetimiz, zaruri ihtiyaçlarımızı yavaş, yavaş ucuzlatıyor, 
bunun ilk semeresi olarak et fiyatları ucuzlıyacak demektir. 
Bu lütfün lzmi mezbahasına da teşmilini gönül arzu ediyor, 
birde nakil vasıtaları et taşıma fiyatlarını indirirlerse gene 
eskisi gibi etio kilosunu kırk ve belki de daha ucuza yiye
bilecek, bu suretle fakir halkımız ve en çok muhtaç bulu· 
nan ufak yaştaki yavrular ve gençlerimiz istifade etmiş ola· 
caklardır. Bu hayirli teşebbüsün lstanbulu örnek tutarak 
lzmirimizde de tatbik edilmesini belediyemizin himmet Ye 
)ütüfJerinden rica ediyoruz.,, 

HALKIN SESI HAKKIN SESiDiR 

Çorakkapu polis merkezi karıısında No 354 
Hasan Tahsin Under Telefon No 3497 


