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lngiltere Akdenizdeki Kuvvetlerini Artırıyo 
KISA VE AÇIK 

Çok Güzel Bir Karar Mısır kralı Faruk 
Dünkü gazetelerde herkesi sevindiren şu haberi okudul\: 

. "Maliye Vekaleti mükelleflerden fazla ah nan vergilerin 
1 

•~desi için bütün Defterdardarlıklara ve icabeden diier ma· 
. lıye dairelerine emir vermiştir.,, 

ne AtalığıEı Gösterdi Bir emirname ile parlamen
toyu fes betti Finans Bakanlığının bu emri finansal işlerimizin modern 

bir makanizma ile döndüğünü görüp iftihar edenleri bir kat 
daha memnun ve müftehir etmiştir. 

İtiraf etmek lazımdır ki halkta eski zamanlardan kalma 
b~r zihniyet ~euüz kökü sökülüb fırlatılmıştır. Bu garib zih· 
n~yet de Malı.ye kasasına borç verği ve daha bazı şikillerle 
gıren para, bır dah oradan çıkmsz. Bu vaziyet eski 
Zamanların çirkin bir mirası olduğundan Maliye VekaletİDİn 
bu .~~t,~ e~r~ bütün va.tandaşlarlar tarafından yukarıda söy· 
ledıgımız gıbı, Cumhurıyet hükümetioin yeni bir hamlesi 
olarak karşılanmış ve alkışlanmıştır. 

Bu, eski zihniyet hakh olsun, hak~ınz oLua, fazla olsun, 
~an~~s~z olsun devletin eline geçen para iada olunmaz 
fıkrıoı ıfade ederdi. İşte bu güz~J kararla geçmişin o çirkin 
adet ve zihniyeti de baltalanmış, yok edilmiş oluyor. 

SIRRI SANLI _______________ ___, ____________________ ...:_;.::.: __ 
Atatürk'ün Beyanatı 

~~~----·~•-••MM-+•-•• .... ----~ 
Büyük Şef Ankaraya döucrek Balkan 

n1üınessillerini kabul edecek 
Bursa, 2 (Hususi) - Ata

türk, dün gece balkın gös
terdiği fevkalade tezahü rat 

---www-oo---
Franko 
Kabinesi 

Paris 3 (R~dyo) - Sala · 
manka hükumet kabinesinin 
teşekkülüne k arar verilmiştir. 
Başvekil General Franko 
hariciye nazırı general Ar
gaz, bahriye amiralı Gervira, 
bava nazırı general Kindi
lan olacaktır. 

ve feneralayından mütehassis 
olarak matbuat mümessille
rine şu beyanatta bulunmuş
tardır. 

:~- Bugün, Bursa ve hava
lisinin yaptığı gö teriler, ilk 
gördüğümden çok yüksek ol-
du. ououa ::ıcuctJıuı ........ \.1. 

l<endime şöyle izah ediyarum. 

lık gelişim Jeki gö~teriler, 
kt n Jilerini, ecnebi isti1a;m
dıin kurtarış içindi. Şimdiki 

gösterilc:ri, oaların, ekonomik 
hayatla yüks .!lişin c ve refa-

hına yarıyan endüs tri f . bri· 
kalaııınızın k u uhnuş olma· 
smdan il :! rİ g d iyor. 11 

Bursa 2 (HusuJ) - A~a

türk, :\1erinoıı faluikannı bu 
giin bizzat açtıla r. 

Başvekilimiz B Cd al Bayar 
öğleden sonra saat öçte 

uzun bir nutuk ira<l eder ek 
yeni fabrikamızın ehemmiye· 
tini izah cttile r. 

İstanbul, 3 (Hususi) -Ata
türk, bu günlerde Ankuada 
toplanacak olan Balkan dev· 

letleri Hariciye Nazırlarını 
kabul edeceğinden bu ayın 
15 inde Ankarayı teşrif e· 
decekJerdir. 

iSTER GÜL iSTER AGLA 

Bursa 2 (A.A)- Reisicüm
e"hur Atatürk Bursl!daki köşk-

lerini ve bunun tamiri için 
bankada mevcud parayı ve 

---"!'••-.... -
Dost Başvekil 

Geliyor 

Atina 3 (Radyo) - Yu· 
nan Bnşvckili B. Metaksas 
12 Şubatta Aurakada bulu· 
nacağı takarriir etmiştir. 

Metaksas yakında Avatof 
zırhlısı ile lstanbula gelecek 
ve ayni gün hususi trenle 
Aokaraya hareket edecektir. 

Hangisi Haklı Acaba ? 
Bir zatın yazdığı mektubtan : 
"Dün evden çıkarken mahallede bir gürültü duyduın. Bizim evden dört beş hane ötede 

bir evin önüne çoluk çocuk üşüşmüş, bütön komş•ılar k:ııpıya çıkmışlar, bazı bayanlarda pen· 
cerelerden ba~laranı uzatmışlar bakıyorlar, sokak ortasında da dağınık bir iki t!Şya görü
nüyordu, orada bulunanlardan birine sordum, nevar ? 

- Bilmem, galiba karıkoca kavgası olacak. 
Dordum, dinledim ve şu sözleri işittim, 
Bir Bayan şöyle söyleniyordu : 
- Bıktım, usandım. Nedir bu genin yaptıkların be herif, kaç geceler varki, eve gelmez

sin, bugün de bin bir çeşid yalan dubara ile b~ni kandarmağa çalışıyorsun, ev benimdir. 
Her gün akşama kadar mağanda çalışıyorum, seni besliyorum, takalım kalmadı, nereye 
gidersen git, senin gibi tenbeJ kocanm bana lüzumu yok, eğer üzerime vararsan "yangın,, 
var diye avazım çıktığı kadar haykırırım. 

(Kalın ve yılğın bir ses) : 
- Canım, iş bulmak için arkadaşın biri biraz içelim dedi de. 
Vaziyeti kavramıştım, yoluma devam ettim. Buda betbahtlardan biri. ,, 
Ey okuyucu kime hak vermek lazımsa siz tayin edin ve bu hale de 

iSTER AGLA 

Barsa kaphcıları Türk ano · 
nin şirketindeki hisselerini 
B.ırsa belediyesine teberru 
bıyurmuşlardır. 

Ankara 2 (A.A) Başba-
kan Celal Bayar tarafından 

:ıjans vasıtasile neşrolunmak 
anrile atideki tebliğ göode
rılmiştir. 

Reisicumhur Atatürl<ün 
Bursayı şerefJendirmelt!rİ mü· 
ıasebetile resmi ve hususi 
bütün teşekküller ve bursa
nın bütün kıymetli vatan· 
daşları ta rafından UJu Öade
re y.ıplm mitn:t ve şükran 

itaat ve inan gösterilen Büyüle 
Şefimi1i pek ziyade müte
hassis etm · ş ve Türk millP· 
tinin siyasi yüksekJiğinio par· 
lak delilleri olan bu sevgi 
ve saygı ğosteıiJen hükumeti 
da bilhassa müteıekkir bırak 
mışhr. 

Şefimiz Atatürk derin 
sevgi ve duygularının Bursa· 
lılara ibliğına beni memur 
bnyurdular. Bu şerefli vazi
feyi ifa e<!e:ken kendimin 
ve hükumet arkadaşlarımm 
takdir ve teşekkürlerini de 

Çiftçiye Ucuz 
Kredi 

Hüh um et, köylünün çalış
masını daha kolaylaştırmak 
ve mahsulünü ucuza mal 
etmesini temin etmek için 
Zıraal Bankası tarafmdan 
çiftçiye verilecek olan para· 
nın faizini komsiyon da dahil 
olduğu halde yüzde .sekiz 
buçuğa indirmiş ve bunun 
için meclı se teklik olunan 
kanun da kabul edilmiştir. 

--•-llM4 .._......~ 
Sinema Köşesi : 

Bu hafta E lham ra, sinema 
aşıklarını ta gönüllerinden 
vuracak iki filim koymuştur : 
Kıskançlık ve Ramona .. 

Bu birbirinden güzel iki 
filimde Holivudun en güzel 
kadın yıldızları harikalarını 
gösterecekleri gibi sinema 
aleminin en yakışıklı erkeği 
sayılan Rober Taylor da 
hissi rollerdeki kuvvet ve 
kudretini bir kere daha ıs· 

t 
• 

Kahire ( Radyo ) - Dün 
Başvekil Mahmud Muhammed 
Paşanın talebi üzerine Kral 

1 "~o.----

Acaba Niçin 
Toplandılar 

Mısır parlamentosunun feıhi 
hakkıada bir emirnameyi 
imza etmiş ve keyfiyet par• 
lamento binasının kapılarma 
büyük yazılarla yaıılmııtır. 

Başvekilin bu hidiıeyi ih· 
das etmesi muhtemel bir 
akaliyete kalmaktan kortul· 
mu_icindir. 
kubulacağını zanneden eski 
Başvekil Nahaa paşa yanında 
134 Vaftçı meh'usla birlikte 
parlamento binasına gelerek 
yerlerini zurla i,gal etmiıtir. 
Yeni intihabat ancak iki ay 

sonr yapılacaktır. 

Komşuluk 
Muahedesi 
Istanbul 3 (Radyo)-Suri· 

Paris (Radyo) - Hariciye ye ile te\irar eyi bir komıa· 
Nazırı Lord Eden Fransız ve luk muahedesini yakında 
Italyan sefirlerini nezdioe yapmamız muhtemeldir. M 

davet ederek çok mühim bir Ü~id edii;ekt~dir. Bu top· 
mülakatta bulunmuştur. Bu lantıya bilhassa Fıaoıatia 
toplantı hakkında son daki· büvük bir ehemmiyet atfe· 
kaya kadar bir resmi tebliğ dil~ekte ve son deniı taar· 
neşredilmemişse de yarın d i 
(bugün) muhakkak bu husus- ruzu ile aliksdar bulun u • 
da bir tebliğ neşredileceği zannedilmektedir. 
IEllJimıı:LWS"!Szal!lllE ... ~~~~:t..~tZ~'~~!::a----• 

HALKIN.SESi HAKKIN SESiDiR --------···· 
Arabaların mezarı 

Bu sabah bir okuyucumuz matbaamıza geldi ve çok nazik 

bir tavırla sordu: 
- Halkın dertlerini, şikayetlerini dinlemeği ve dinletme· 

ği bir vazife bilen (Halkın sesi) on dakika için bize bir ma· 

harririni verebilir mi? 
- Ona bir şey mi anlatacaksınız ? 
- Beş on adım ötede yani gene AnkarapalH otelinin 

önünde gene şaıal suyu ile dolu bir yük arabasının parça· 
)andığını göstermek isteyorum. Şimdi de bir çeyrek ıaat 
sonra kaza mahallinden dönen muharririmiz anlatıyor: 

- Arabaların mezarı haline ~giren bu yerde gene bir 
araba devrildi, şaşal suları aktı, tehlikeden canını kurtaran 
arabacı omuzunu ovmakta hayvanda oradaki bir fener ılltl· 
nunda bağlı durmaktadır. 

Oranın imar, tezyin ve ihyasından vazgeçtik, arabalana 
batıp ta çıkamadığı o çukurların küçük bir himmetle kapa· 

tılması imkanı yok mudur ? 
Kazalarm daima tekerrür etmesi bu husustaki feryatları• 

mızın pek yerinde olduğunu göstermez mi? 

HALKIN SESi HAKKI~ SESiDiR 

1 
• 
l 
J 



Sahife 2 ( Halkıa ;..ı) 
3 ŞUBAT 

~ ........... :.... 8 llDÜNY A.DA 1 DOıganın En BOgOk Harb Dahisi 1 NELER 

1 Timurlenk İ İşlediği ~~~:~~a~ 
1 Tarihi Tefrika Yazan: H. Türkekul2 

RaaB• - 111 - e8SEE• tirlamıyan adam 

T 1 b ki 
lngilterede adamın biri, ge· atar arıft ağırsa arını na- mi arkadaılarından birini ka· 
marasında öldürmüş ve mab· 

sıl deştiğimi savaşa girin- keme sonunda idama mah· 
•• •• •• •• kum edilmiştir. Davası görü· ce gorursunuz )ürken, avukatları, onun, an' 

tehevvüre kapıldığını ve bu 
Gönderdiğim keşif kol· 

larının getirdiği haberlerden. 
- Doğrudur, Nureddin, 

tiz kaleyi bırakın, mubasa· 
rayı kaldırın. Yalnız onların 
dışarıya çıkmasına engel 
olmak için tertibat alın, bü
tün kuvvetlerinizle akşama 
kadar buraya toplanın. 

Emrini verdi. Gece yarısı 
hemen kuvayı külliyesile Ti
mUr oradan hareket etti. 

Çukurova istikametine doğ· 
ru ilerlemeğe baıladılar. Sa· 
baba karşı hiç durmadan bu 
ovaya vasıl .oldular. limur, 
hiç dinlenmeden ve yergun· 
luk nedir hatırına getirme· 
den askerlerini tabya etti, 
kararglhını kurdurdu, lazım· 
ıelen emirleri verdi, planla
rını tertib etti, Beyazidin 
orduıunu beklemeğe koyul
du. Askerine istirahat em
rini verdi, kendisi de çadı
rına ~ekildi, bütün erkanını 
topladı, konuşmağa başladı, 

onlara harp pliniarını izah 
etti. 

Aradan bir giln daha geç· 
ti, ııcaklar bir kat daha şid · 
detini arthrdı, sanki iki kar· 
deı milletin liirbirlerinin ka
nını dikmesine tanrı ~a kız· 

yol tepip geliyor. Sıcak had· 
dinden fazla. Hiç olmazsa 
şu istirahat müddetini üç 
güne çıkarın, bundan ne 
fayda memuldür? 

- ihtiyar bunak, bir da· 
ha bu sözü tekrar edersen 
kafanı kopartırım, haydi 
şimdi huzurumdan defolun, 
yarın iradem yerine getirile· 
cek, kim karşı durursa kel· 
lesi uçurulacak. 

Kumandanlar, vezirler ça· 
dırdan çıktılar, hepsinin de 
suratları morarmıştı. Birbir
lerine şaşkın, şaşkın baka· 
rak yerlerine dağıldılar, Be· 
yazid gene nedimlerile, ca
riyelerile işret masasına otur· 
du, atıp tutmağa başladı: 

- Bir defa savaşa gire· 
lim de melôtı tatarların ba
ğırsaklar1nı nasıl deşeceğiıı;i 

görürsünüz. 
Gibi üst perdeden marta· 

vaUar ıavurmağa başladı. 
Meclisinde bulunanlar neti
cenin vahametini anlamakla 
beraber korkularından ses· 
Jerioi çıkarmıyorlnr, yalnız 
"öyle efendimiz, öyle sulta· 
nımız" demekten başka bir 
ıey söylemiyorlardı. 

Sırp kralı Laıari, Ulah ve - ........ --- ...... "' .. "' 
te için için hayret ediyorlar 

esnada yaptıklarını sonradan 
hatırlamak manısine müptela 
olduğunu iddia etmiılerdir. 
Filvaki katil, arkadaşını öl-
dürdüiünü asla hatırlama· 
makta ve buna inanmamak· 
tadır. 

Doktorlar, katiJi ilk defa 
muayene ettikleri zaman, ha
fızasının yerinde olmadığı, 
bele vapurdaki hadiseyi asJa 
hatırlamadığını tesbit etmit· 
ferdir. Gene bu doktorlara 
göre arazı iki saatten fazla 
sürmiyen bu hastalık, ahşmış 
olmuyan bir insanın içki iç-
mesinden ileri 1relir. 

Sıhhatini, 
Zevkini seven 
İzmir Halkına 

Mczarhkbaşı yeni halde 
399 no. da yeni açılan "An· 
kara Orman Çiftliği,, bira
hanesinde temiz Ankara bi • 
raları, Bozcaada şarapları, 
nefis taze çeşit meze bula· 
caksınız. Almanvari kübik 
bu neş'e yuvasında radyo ve 
plak neşriyat.yle bol müzik 
içinde zevk ve neı'eyle iç· 
mek istiyenler her kes gibi 
' - - •-- l:UIJ.•••aı fi11•l11rtla 
ucuzluk her keseye ve ner 
yorgunluğu dinlendirmeğe 
vesiledir. Düble bira on iki 
buçuk, düble ıarap yedi bu· 

Spor Anketimiz Bu Yazıyı Her
kes Okusun 
Kahvaltısını lezzetle etmek 

iıtiyenler mutlaka Eski mab• 
keme önünde 127 numaralı 

-------------------------------------ao--~-------------------------

M iJ l İ küme maçlarında hangi 
takım şı1mpivon olacak? 

-2-

Kirazhanı dibindeki B. Sami 
Tortonun börekci ve kadaifd 
dükkanına uğrasınlar. 

Doğansporlu Hakki şampiyonluk Güneşte diyor Haliı ve temiz bal man· 
tarı, yassı kadııif ve tel ka· 
daifin en iyisini bu dükkin
da bulacağınızı unutmayınız. 

Doğansporun ve Milli ta· rece daha yüksektir. Çünkü, 
kımın kıymetli oyuncusu bili fasıla çafııtmlmış olan 
B. Hakkıya sordum. genç oyuncular epiy yetiş-

- Mitli küme maçlarında miş bulunuyorlar. Bu sene Satılık ev 
hangi takım şampiyonluğu değilse de gelecek sene iz. 

Karataşta vapur iskelesi 
karşısındaki Teşvikiye soka
ğında 4 numaralı kariİr üç 
katlı dörder oda ve mutbah· 
lı ayrı ayrı kapuları ve üst 

a!acak : mir bu oyuncularla her sene· 
B. Hakkı bir müddet dü· kindeo üstün bir mevki ka-

şündükten sonra 
- Kendi kanaatime ve 

son yapılan liklerdeki mu
vaffakiyetlere göre ıampiyon 
luğa lstanbulun Güneş veya 
Beşiktaş takımının kazan· 
ması pek muhtemeldir, dedi 

- En kavvetli kanaatler 
hangi takımdadır ? 

- Yüzde yetmiş Güneş· 
tedir. Bana kalına bu takım 
muhakkak ki kazanacak .. 

- lzmir için eyi bir neti
ce veremez mi? 
Hakkı güldü ve 
- Bunun için bir şey söy· 

liyemem. Yalınız halihazırda 
en kuvYetli bir takım sayılan 
Üçok Ankara ve lstanbul
dan gele iki üç dane eleman 
lar eğer eğer milli küme 
maçlarında oynıyacak olur· 
}arsa öyle tahmin ederim ki 
geçen seneye nazaran eyi 
bir netice alırız.. Şampiyon
luk ise maatteessüf lzmirden 
çok uzaktadır. Futbol maç· 
larında canla, başta çalışan 
ve bu uğurda bir kaç defada 
sakatlanan fedakar Hakkıya 
tekrar sordum : 

- G l".Çfn ~f'J1eVI!'! n11-r••"-
lzmir f udbolu bu· yıl ne hal-
dedir? 

- Bu da düşünmeğe de
ğer bir sualdır. Fakat aldan· 

zanabilir. 
MUSTAFA ÖZSÜER 

Sulh hukuk mahkemesin· katı tamamen sıvanmış ve 
den : alt katları sıvasız, tulumbalı 

Orhaniye mahalJesinde 0 • kuyu mevcuttur evi alma~ 
turan Cemile ve Abdülazim ve görmek isteyenler emekh 

ve Fatma ve Seher ve Meryem kumserlerden Milaslı Bay 
ve Ahmet Davut ve Mahmud ve Tevfiğe müracaat edebilirler. 
de ve Hüseyin Hüsnü ve -;;;d; m~k-ayyet "' bulun~ 
Safiyenin şayian mutasarrıf ve tamamına 200 lira kıymet 
bulundukları ikinci Aziziye takdir kılınan mahallin 8 3· 
mahallesinin Selimaga soka· 938 salı günü saat 15 de 
ğında kain garben evvelce mahkemece verilen izaleyi 
lsmail Hakkı iken halen gi- şuyu kararına binaen lzmir 
ritli Hüseyin eşi ve Musta· sulh hukuk mahkemesi salo-
fa kızı ev ve havlusu ve gi- nunda satışları yapılacaktır. 
ritJi •Ayşe arsası, ceouben Bu artırmada tahmin olunan 
sahibi senet Selim arsası iken bedelin yüzde yetmiş beşi 
şimdi Beyşehirli Fatma evi nisbetiode bedel verildiği 
şarkan bu gayri menkulden surette ta!ip!e rine ihalesi ya· 
ayrılıp açılan Selimağa so· pı lacak aksi takdirde ~a.t ıt 
kağı, şimaleu hacı Ali efen- 15 gün dah ı uzalllarak ık:n· 
di caddesi ile mahdut 2 ve d a rlh masl 23-3-938 ta· 
2-1 ve 4 ve 6 ve 8 ve 40 rihine müsadif çarşamba gü· 
no. tajda ve 2 Temmuz nü saat 15 de gene daire· 
937 tarih ve 121 cilt ve 359 mizde yapılacaktır. 
no. lu tapuda mukayyet olan Gayri menkul üzerinde hak 
ve hepsine 800 lira kıymet talebinde bulunanlar ellerin· 
takdir kılınan 5 bab hane deki resmi veıaik ile birlik· 
ile gene ikinci Aziziye ma· te 20 gün içinde dairemize 
hallesinin Selimaga sokağın- müracaat etmeleri lazımdır. 
da kain cenuben sahibi se· Aksi takdirde haklarında ta· 
nete aıa ve ıımdı !> kapu pu sicilli malüm olmadıkça 
Do.la ev arsası ve kısmen 9 paylaımadan hariç kalacak· 
no.lı dam şarkan kabristan lardır. 
iken mektep ve kısmen ha- Şartname 15-2-938 ta• 
cı Said efendi evi şimalen rihinden itibaren herkesin 

döndürmüştü: nihayet Beya· 
zid ordusunun piıdarları 1ıö· 
rilndü. Bir haftadanberi yol 
yürilyen Beyazidin askerleri 
sıcaj'ın tesirile ve tozlardan 
ideta zenci kıyafetine girmiş 
gibi simsiyah kesilmişl~rdi. 

ve Yıldırımın hakikaten bir 
çılgın olduğuna hükmediyor· 
lardı. Ertesi gün, ordu hare· 
kete geldi, bir kısmı boşu 
boşuna dağlara tırmandılar, 
bir kısmı da cirid oyunları
na başladılar. 

mıyorsam geçen seneye na- h Al' f d' dd k 
Müstecir l. Kostak zaran lzmir fudbolu bir de- acı ı e en ı ca esi ıs- görebilmesi için açıkda ve 

iiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiıôiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiliiiiiiiiiZ"'W:ZSiiiGiiik::iliiiiirliiiil --.... --- men Hisar arkası caddesi, gayrimenkullerin evsafı da 

çoktur. 

Su sıkıntuı da bir taraf
tan inzimam etmiıti. Zavallı 
Türkler periıan bir hale 
ıelmiıti. 

Beyazidin gene deliliği 
tuttu, yorgun ve susuzluktan 
bitkin bir halde bulunan ku· 
maadanlarıaı yanına topladı, 
onlara ıu emri verdi: 

- Asker bu gün akşama 
kadar iıtirahat edecek,yarın 
ıabah ıefakla beraber av 
tertibatı yapacak, bir taraf· 
tan da cirid oyuaları tertib 
edilecek, hınzır tatarlara 
karıı korkmadığımız ve on· 
ları hiçe saydığımız gösteri
lecek. 

( Arkası var) ............................. 
i DOKTOR fi 
i Salih Sonad i 
ı Cild, Saç ve %ührevi has· ı 
ı tahklar mütehassısı ı J 

ı ikinci Beyler sokak No. 81 : ı 
ı Her gün öğleden sonra ı 1 .......................... 
Çaylak ne oldu 

• garbeo Selimağa sokağı ile şartnamede yazılıdır. 
mahdud 1 ve 3 no.Jı ve alt Müzayedeye iıtirak etmek 
kat 4 odayı muhtevi ve 5 istiyenler kıymeti muhammi· 

• 
encumenın-

•• lzmir ili daimi 
den: 

Eksiltmeye konulan iş 

Keşif bedeli 
Eksiltme 

istekliler 

no.lı ve halen bir dut ağa· nenin yüzde 7,5 nisbetinde 
: Güzelyalı ilk okul kurağı cını hati arsa ve 7 no.h bir pey akçesi veya milli bir 

oda ve 9 no.lı boncuk imali· banka teminatı ibraz etme· 
yapısı 

: (12365) lira (13) kuruştur. 

: 17 şubat 938 perşembe gü
nü saat 11 de lzmir vilayeti 
daimi encümeııinde kapalı 
ıarf usulü ile yapılacaktır. 

: Eksiltme şartnamesi, muka· 
vele projesi bayındırlık işleri 
genel şartnamesi yapı işleri 
umumi fenni şartnamesini ve 
keşif ve projeyi lzmir nafia 
müdürlüğünde görüp ince· 
leye bilirler. 

ne mahsus mahalJi olan ve leri lizımdar. Gayri menku· 
tamamına 1000 lira kıymet lün vergi ve sair kanuni mil· 
takdir kılman 27 temmuz kellefiyetleri satıcıya yüzde 
937 tarih ve 134 cild ve 844 2,5 delliliye ve ferağ harç· 
sayılı ve 4 ve 6, 3, 3-1, 8 ları alıcıya aid olup ihale 
tapada kapu no. bulunan 4 bedeli defateu ve peşinen 
gayri menkulün ve gene veı ilecektir. 
ikinci Aziziye mahallesinin ihaleyi müteakip müşteri 
Selimağa ve hacı Ali cad- ihale bedelini vermediği ve· 
desinde kain, cenuben ka- ya veremediği takdirde gay· 
d~m hayır arsaları iken şim· ri menkul tekrar 15 gün 
dı kayalı Ali vereseleri evi, müddetle arttırmaya konulup 
şarken kısmen mezarlık iken talibine ihalesi yapılacak 

Ali paıa ccvab verdi: 

Eski Süleyman, bugünkü 
İzmir lokantacısı Çaylak lo· 
kantasıoı geceleri de açarak 
her nevi meşrubatı mezesile 
verilmek üzere koymuştur. 

Kurumun Tarış şarabı da , Eksiltmeye girebilmek için : (isteklilerin 928 lira muvak-
mektep ve kısmen 4 kapu arada tahakkuk edecek iha· 
no. lı aralık taş ocağı şima· le farkı hiç bir hükme ha· 

- Kudretli sultanım as· 
ker kullarınız bir haftadır 

yemek arasında mevcuddur. 
ÇAYLAK 

I**~~***~*~:****~**~~*~ 

! Elhamra is13 1 = ldare~inde Milli Kütüphane sineması )t 
tC BUGÜN İki muazzam film birden M 

= 1 ÇiNGENE PRENSES = 
i ANNA BELLA ve sevimli artist HENRY FONDA ~ 1 

tarafından yarahlao şaheser film FRANSIZÇA SuZLÜ)t 

.. ~-Şen Yumurcak : 
Şırley Temple tarafından en son temsil edilen film )t 

FRANRIZCA SÖZLÜ )+ 
3 - Yunan veliahdinin evlenme merasimi )t 
4 - Çin suları~da Amerikan Panay zırhlısının Japon tt 

tayyarelerı tarafından batmlmısı Türkçe sözlü IY 

5 - Türkçe izahlı F 01t Jurnalda en son haberler 
6 - Bilmediğız hakikatler kültür filmi 

kat teminat ile nafia veka
letinden alınmış müteahhitlik 
ve ticaret odası belgeleri 
ile birlikte hazırlıyacakları 
teklıf mektuplarını yukarda 
3üncü maddede yazılı saat
ten bir saat evveline kadar 
İzmir ili daimi encümeni 
başkanlığına verip makbuz 
almaları lazımdır. 

Postada olan geçikmeler ka-
bul edilmez. (252) 

len 3-1 no.lı ev garben Se· cet kalmaksızın vecibesini 
limağa sokağı ile mabdud 2 ifa etmiycn müşteriden tab· 
no. tıjda iki odah ve 4 no. sil olunacaktır. Daha fazla 
tajda boncuk ocağı ve bir malumat almak istiyenler da· 
de arsa olan ve 2 temmuz iremizin 937-19 No.lı dos-
937 tarih ve 121 cilt ve 856 yasına müracaatları lüzumu 
tapuda 7-9-403 kapu nu· ilin olunur. 348 

~ESEBBmmBE~"EEfl~ 
~ TAYYARE sineması TE\~~PN 
E 
E a 
e 

BUGÜN Sinema dünyasının en büyük harikası 

ÇAL KUŞU 
ASRİ SİNEMADA Telefon 

·2394- 1 ın a AUMONT tarafından temsil edilmiştir 

~ AYRICA: iki dahi sanatkar Clark Cable - Joan Carv· 

Baş rollerde: HUGETTE DUFLOS - JEAN PIERRE 

2 Şubat 938 Çarşambadan itibaren iki film birden 

1-TAYFON 
Corc Bongraft 

2 - Adalar Şarkısı 
Dünya Tenörü F overens Tebet ve Jupevalez iloven 

a ford tarafından hmsil edilen 

~ Gönül Yolu 
R ilaveten: Paramont jurnal a Senaslar: Çalı Kuşu 2,40-5,35 - 9 da.. Gönül Yolu 
R 4,10- 7,35 de Cumartesi Pazar 1 de Gönül ile baılar 



1 arihten 
Bir 
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Hasan Basri Şenbiçer 
Şeriki· Mehmed Gülaylar 
Hazır ve ısmarlama elbise fabrikası 

Bay ve Bayanlar şık elbise diktir· : 
mek isterseniz ber halde ve mutlaka 
Hasan Basri Şenbiçer ve şeriki Meb· 

ı med Gülaylar tabrikasına koşunuz. 
So• :ıski ve Alber Barob ku0>aşların 
dan iki provalı kumaş Vf) dikiş 22 
lira Asım Riza biraderlerinin Halka-

Meşhur adınKozima Vagner . pınar çulaki bir provalı takım 13 lira 
Nczal<et iki provalı 15 lira İskoç yün 
iş 21 lira iki provnh Sayın müşteri-

Kozima geçen asrın kültür ı da, 1857 yılında, bu genç 
Ye seviyece ea yüksek ve cift, Vağnerin üç hafta mi· 
güzel kadınlarından biri idi. safiri oluyor. V ığner ideal 
Musiki üstadı V ağneri tarihe kadını görmekle coşuyor. 

1 

ç, kozima ile olan münasebetini 
gizli hayatını kırala ihbar 
ediyorlar. Kıral kızıyo r ; Vağ· 

ı 1884 yılından sonra Bayrot 
musiki iktifaJlerini akim bı· 
rakmaktao bu kadın kurtar· 
mıştır. Bu ihtifallerin unutu· 
Jacağını atılayınca tertip ve 

lerimin bu fusatı ksçırmamalnrını tavsiye ederiz. 

ADRESE DİKKAT: lımir satış şubesi Alipaşa caddeıi ıar 
raflar karşısı yalnız 31 numaradır. Büyük levhaya dikkat 
alameti farikn Hasan Basri Şenbiçer fabrikası. 

ınal edeo, bu sanatkar ka· Henüz yeni evlenen Kozi· 
dındır. VVağnerin musiki maya karşı ruhunda gizli sev· 
şaheserlerini yaratmasinda 2i beslemeğe başlıyor. Gün· 
Kozimanın bilyük tesiri ol· ler geçtikçe Vağnerle Koıi· 
nıuştur. 1837 yılında Koma ma samimileşiyor. Ve öyle 
gölü yan1ndaki Beladioda bir zaman geliyor ki, kadın 
babası Frans List ile annesi Vağoerin tamamiyle tesiri al· 
Gufina Agudan dünyaya tında kalıyor. 
gelen Kozima, baba ve an· Kad1n müthiş ruhi buhran· 
nesinin ayrılmaları yüzünden, lar içinde çırpınmak mecbu-
çok küçük yaşta iken iki riyetinde idi. Çünkü Vağneri 
kardeşi ile birlikte Parisc severken, kocasını da sev· 
getirilmişlerdir, mekte. Kocası da onun içın 

Kozima, Pariate büyük hiç bir fedakarlıktan çekin· 
anncıioio yanında zengin bir memekte ve bir bir şeyden 
Parisli çocuk gibi büyütül· haberi olmıyan zavallı koca 
lllüştür. Petresburğlu münev· kansına sonsuz bir muhab-
ver bir Rus kadını Kozimaya betle bağlanmakta idi. 
nıürebbiyelik etmiştir. Bu Kozima bu iki sevgi ara· 
ınüıebbiyeden aldığı titiz sında yanıp tutuşuyor, fakat, 
terbiyenin neticesi olarak, ikisinden birisini tercih et-
ıeki ve güzel Kozima 70 mek icap edeceğini takdir 
Yaşına kadar sırtını sandal- ediyor. Vağnerle gizli olarak 
Yanın arkasına hiç bir kere buluşan Kozima, içindeki 
dayanmadan oturmuştur. He· aşkın derecesini tarif etmeğe 
büz küçük yaşında iken mu· kalkıyor. Vağoer kadının 
aikiye karşı büyük heves ve kolları arasına başını koya· 
istidad gösteren kızını, ba· rak hınçkıra hınçkıra ağ· 
bası Franı List, Paristen lıyor. 
•hb Berline götiirmüıtür. 1865 Yılında Vğanerin 

Berlin musiki akadimisinde yıldızı b rdenbire par hyor. 
okuyan ve musikiye devam Musikiye büyük merakı olan 
eden kız, isli~balde büyük ikinci Ludvig, çok genç ya-
hir san'atkir olmağa namzed şında iken kral olarak tahta 
gördüğü bir çağda Hans fon oturuyor. Bavyera kralı Lud · 
Bulo isminde bir erkekle se- viğ Vağneri sarayına davet 
vişerek evlenmiştir. Evlenince ederek takdir ediyor ve ken· 
musikiye olan hevesini koca- disine hürmet beslediğini 

söyliyor. 
sının sevgisine vermiştir. Vagw ner Kralın kendisine 

Kozimanıo babası Frans 
listio çalışkan talebelerinden karşı gösterdiği teveccühten 
olan fon Bulo, zamanının en çok güzel i~tifade etmesini 
büyük dirijanlarından birisi beceriyor ve en iyi dost ola-

rak Kozima ile lsocasını Mün 
olmuştur. Onun evi Berlin 
Yüksek tabakasıoıa bir mah· hene mısafirliğe davet edi-
f 

yor. Bundan sonra sevgilisini 
eli halinde bulunuyordu. kendisine hususi katib ahyor. 

Bu dirijanla seviştiği n:· Bunu fırsat bileri kadın, bu 
inan henüz on dokuz yaşın· tarihten itibaren Vağnerin 
da olan Kozima bal ayı ıe- hem gönlüne, hem de bütün 
Yıbatine çıktığığı sene Vağ· hayatına hakim olarak üsta· 
ilerle karşılaşırlar. dın ilhamları üzerine de mü· 
Çocukluğundan itibaren, essir olacakbr. Fakat genç 

2erek babası Frans List, ge· Kral, sık sık gördüğü bu 
rek kocası fon Bulodan güze) kadına karşı sevgi 
tlıedbini işitegeldiği Vağne· beslemeğe baılıyor. Bunun 
re karşı, güzel kadan hürmet üzerine Vağnerin talii dön· 
•e giyabi bir sevgi besliyor- meğe yüz tutmuştur. 
du. Bal ayı seyahati esnasın· Birçok düşmanlar Vagv oerin ..., 

neri gözden clüşiirmek isti
yor. Kadını Münlıeoden uzak· 
laştırmağa çalışıyorsa da mu
vaffak olamıyor. Çünkü ka· 
dıo bu vaziyet karşısında 
kocas . nı terkederek Vağner· 
le birleşiyor. Kocasının ya· 
nanda iyi bir ömür süren 
kadının hayatı meçhuller 
içinde geçliği içiu hiç kimse 
tarafından bilinmiyen Vağ· 

neıle birJeşa:esi berkesin 
hayretini mucip oluyor. 

Maamafih, birçok kimseler 
de, Kozimanın Vğnere yalnız 
bir eı kek olduğu için değil 
büyük bir aanatkar olduğu 
ıçın sevgı beslediğini gör
düklerinden kendini takdir 
etmekten de kendilerini ala
mıyorlar. 

Filhakika, Vağnerin yanın
da bir melaike gibi güzelle
şen, enerjisi yerine gelen 
Kezima, o zamana kadar ser· 
seriyana bir ömür süren 
Vağnerin bayatını tanzim ve 
yeni bir proğramla sühfıo 
içinde çalışmasını temin et· 
miştir. 

f.viçredeki Firvald gölü 
kenarında Tıbşende yerleşen 
Vağoerle Kozima, inzivaya 
çekilmiş, dağ başındaki kuş· 
lar gabi efsanevi bir bayat 
geçirmişlerdir. 

işte bu .zamanlardadır ki; 
Vağoer en büyük eserlerini 
yaratarak faaliyet göster· 
miştir. Zekası parlamış, bey· 
ni işlemiş, karısı Kozimanın 
daima kendi yanında bulu· 
ııuşu, onu tahrik etmiştir. 
Zeki ve faal kadın büyük 
Fransız klasiklerinin eserle· 
rini Almancaya, Parsifal ope· 
retini Fransızcaya trcüme 
etmiştir. 
Vağnerin güzel ve ilham 

veren karısı, büyük ihtifaller 
münasebetiyle şiirler ve Vağ· 
nerin dikte ettiği binlerce 
mektubu yazmıştır. Kendi 
bibli yoğrafisini Kozimaya 
tasnif ettirmiştir. Yine bu a· 
kıllı kadındır ki, Bayrot mu· 
siki ihtifallerini tesis etmeğe 
sebeb olmuştur. Fakat, Ko· 
zimanın asıl faaliyeti Vağne· 
rin ölümünden sonra baslar. 

idareiini eHoe almıştır. 
ltıtifallerin yapıldığı bina· 

nın inşası için 40.000 mark 
lsıymetindeki emliikını satmış 
ve bu uğurda harcamıştır. 

kuvveti zayıflayıp yaşı iler
leyinceye kadar tam 20 yıl 

ihtifaller Kozimnnın riyase· 
tinde açılmış, Avrupanın en 
meşhur sanatkarları onun e· 
viae musafir olmuştur. Gün
de 500 kişinin bu kadını ara· 
dığı olmuş ve bütün arayan· 
lar Koıimanın dudaklarından 
eksik olmıyan gülümaeyişle 
karşılamışlardir. 

93 y.1 yaşayan bu yüksek 
ruhlu kadın, ömrünün son 
günlerini biraz meşakkatle, 

çok hazin bir şekil!le geçir
miştir. Çünkii iki gözü de 
kör olmuştur. 

Şimdi bütün Bayrot şehri 
bu fedakar kadının hatırası 
ile doludur ve bir de heyke· 
li vardır. bu heykel Bayrot 
musiki ihtifalleri yapıldığı 
günlerde dünyanın dört kö
şeıinden gelen aaacıtb:.arJay 

tarafından ziyaret edilmekte· 
tedir. ---··---
Kra~Zogonun 

Nişanlısı 
Kral Zogo ile yakında ni· 

~aalanacağı Tiranda remsen 
teyid edilen genç Macar 
Kontesi jeraldin Apponyi'nin 
Müslüman olmoğa razı ol· 
mazsa Kralla evlenen:ıiyece· 
ğioi Paris ga.zeteleri yaz· 
maktadır. Kral Zogo, geçen 
sene de eski Macar Başve-

1 
1 ~~·K~ · "' l~~ı 
)r iz ·r Yü Mensucatı 

Türl· A. Sirketinin 

'
~ Halkapınar K.umaş Fabrikasının 

. {i Mev im dolayısiyle yeni çıkardığı kum:aşlar : 

i Sailam Zarif Ve Ucuzdur 
~ Satış yerleri 1 

Birinci kordonda 186 ııumarnda ŞARK HALI T. A. Ş. 
Mimıır Kemaleddin caddesinde Fahri Kandemir Oilu 1 

ti D) 
Cl!Jfifi~ ~ :~~~~· 

öksürüğün 
Medenin, Bronşitia biricik ilacı 

Her eczanede bulunur. Hem ucuz hem çok tesirlidir~ 

M. Deuo .. S. Ferid Eczacıbaıı 
Sif a Eczanesidir 

rfS3m!:BmEe:.:E:ZE!!Si:IEZ>*'+>* Sff!!! S .......... o•••• .. •• .... 9 1 KORDON, YÜKSEL ve 1 ı Hlikümet•Karşısıoda ı 
ffJ KABADAYJ ! TERZi : 

~ lşte bütün lzmirin kapıştığı •11 h d Z ki' 
00 nefis Rakılar bunlardır fi ': e me e ı 
a!B! -· e:EEBii E!!CiB ......................... ı 

killerinden Kont Bellenin B _ __. aıı:B!IWWWW&EIBllE.&lB!'lS!B 1 
1 

Birinci Sınıf Mutahassıs 
yeğeni Kontes Henna Mikez 
ile evlenemeyince izdivaçtan Dı-• Demir AJi 
vazgeçmiştir. Arnavut kanun· KAMÇIOüLU 

larına göre kraliçenin Müs· 1 Cilt ve Tenasül hastalıkları ve J 
lümao olması lazımdır ve 
Kral Ahmed Zogu da Müs· elektrik tedavisi 
lumandır. 1%.air - llirinci beyler Sokağı No. : 55 Tel!foD : 3-'7' 

WW&ai! Wa&IEE ~~ W 
Müstakbel nişanlısı Kon~es 

Apponyi ise katoliktir. Genç 
kızın ihtidayı kabul etmiş 
olduğu sanılıyor. 

Kral Zogo kırk, nişanlısı 
yirmi iki yaşlarındadir • 

1 



Salılfe 4 

s-:t =e: ı ı;ımı 
r • 1 !llililliffill ~ 
Maliye tahsil 

şefliği. 
Yeni şube maliye tahsil 

şefliğinin mesalih erbabına 
gösterdiği kolaylıklar halkı
mızca takdir ve minnetle 
anılmaktadır. Hazine men· 
faati kadar halkın hak
kını da gözeden memurları· 
mızı bizde takdir ederiz. 

Askerliğini 
Yapmıyanlar 

Mekteb mezunlarınin me
muriyete alınabileceği alaka
darlara bildirilmiştir. Ancak 
bu gibiler namzed olarak 
çalışacaklar ve askerliklerini 
bitirdikten sonra eski işlerine 
dair bir hak iddia edemi
yeceklerdi. 

Torbalı 
Mahken1e Başkatibi 
Torbıh mahkeme başkiıtibi 

kanı zehirlendiğinden dün 
hastahaneye getirilmişse de 
kurarılımıyarak ölmüştür. 

Kemal paşada 
Lekelihumma 
Kemalpaşa kazasınc1a otu· 

ran Ömer oğlu Mustafaba 
lekeli humma hastahğı gö· 
rülmüş ve hasta, lzmir Em
razı Sariye hastanesine ge· 
tirilmiştir. 

Birer Lira 
K@~ileeek 

Şubattan itibaren hakim
lerin aylıklarından birer lira 
kesilmeğe ba:lanmıştır. Bu 
para çok çocuklü hakimlere 
yardım için ayrılacaktır. 

Şahap 
Yağmuru 
17 Şubatta bir şahap yağ· 

muru görmemiz kuvvetle 
muhtemeldir. Hadise kürre
miz civarından geçecek olan 
bir kuyruklu yıldızdan müte • 
velliddir. En çok Amerika 
Ye lngiltsre ile ispanyadan 
ıörlllecektir. 

Fatinin Cesedi 
Bulundu 

Bir hafta evvel ortadan 
kaybolan eski Foça mdiye 
tahsildarı B. Fatin Taş ırın 
dün denizde cesedi bulunmuş 
ve yapılan muayenede kur• 
şun yarası gfüülmüştür. 

Yol vergisiola
rak kesilen 
paralar 

Umumi muvazeneden maaş 
alan memurların yol parası 

vesair borçlarının maaşların· 
dan kesildiği ve mal sandık
larımız Ziraat Bankasına ya· 
tmldığı malumdur. Dahiliye 
Vekaleti, hususi idare tahsil
darlarının kesilen paradan 
h .. berdar olmaları ve memur
lar h1kkında takibattan vaz
geçmelerini temin için kesi
len paralara aid makbuzların 
iki nusha çıkarılması ve bi· 
rinin memurların bulundukla
ra dairelere verilmeleri karar· 
lışmııtıri 

ZENGiN OLMAK 

( Halkın Seli ) 3 ŞUBAT 
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BiR ÖÖRETMENIN 
ÇEKTiKLERi 

~~~~~~~~~~-··~~~~~~~~~~-

. - ' ... ·.~··~;. . ., · ... ·.. ·: :~._ .··)' - INKILAB ROMANI -
-Asım ismet Kll ltllr'e· T h • •t • • •ı • Yazan: SıRRI SANL:. 19 _ 

ı et ışçı erın yenı marı etı Şimarık genç, Çiçek'in önüne geçerek onu git-
Paris (Radyo) - Dün C. S. A. R. Tethişçilerinin yeni bir cinayetleri keşfedilmiştir. Bir mekten menetmeğe kalkıştı!.. 

taksi otomobili şoförü otomobil içinde ötü olarak bulunmuştur. - Acaba ben gitsem mi? da ile dedi ki: 
Ölünün üzerinde buluna '.1 bir zarfta şu ibare bulunuyordu. - Sizi burada iÖrmesini - Sizi rahatsız ettiğime 
C. S. A. R Düşmanlarından işte böyle kurkulur. istemezdim, fakat şimdi onun çok müteessirim. 
Hadiseye büyük bir ehemmiyet atfedilmektedir. Polis tahkikata başlamıştır. önünden geçip buradan çık· - Estağfurullah bir emri· 

lngl•ıtere Akdenı·zdekı· kuvvetlerı·nı· artırıvor mak biraz garip olmazmı ? DİZ mi var? 
- Başka bir odaya çekil- - Estağfirullah , sizinle 

Paris (Radyo) - İngiliz gemisine son defa yapılan taarruz dolayısile logiliz hükumeti sem nasıl olur? mühim bir iş için görüşmek 
Akdenizdeki deniz kuvvetlerini takviyeye karar vermiş ve Gibralfor'da bulunan iki gemi- - Belki fena olmazdı, isterdim .• 
nin Akdenize hareket etme'eri hususunda emir verilmiştir. fakat bu adamın evımıze - Bu mühim işin, bugün 

Diğer taraftan taarruz hadisesi etrafında Salamanka Mikümeti nezdinde teşebbüsatta ne maksatla geldiğini bilme· ve bu saatte görüşülmesine 
bulunmağa karar vermiştir. diğinize göre kendisinin, lü1üm varmıdır? 

Aydın - Mu~la Qosesi sular altında kaldı senin buraya geldiğini öğ- - Sizi taci~ etmezsem, 
5 Y renmiş olması ihtimali vardır. şimdi görüşmek isterdim. 

Muğla 3 - iki, üç gün devam eden yağmurlardan her taraf su altında bulunuyor. Bü- O zaman bana Bunun üzerine genç kız 
yük Menderesin suyu Aydan ve Çine ovasını kaplamış ve şoseler su altında kaldığından _ Bayan Çiçek nerede· ayağa kalkarak, 
posta ve yolcµ münakalatı durmuştur. Yollarda bazı köprüler harap olmuştur. EIJi sene- dir? - Bana müsaade ediniz. 
dir. Böyle yağmur görülmemiştir. Zer' iyat bazı yerlerde çok zarara uğramıştır. k Dedi ve onları yalnız bı· 

Paris 
işlerine 

gibi bir sual sormağa kal ı· 

F d G 1 N•h t B J rakmak istedi. · ransa a rev er 1 ave U Uvor şırsa onun gözünde sec;İ bu 
Gittikçe sog" ukkanhlı«anı 

(Radyo) - Dün vaki anlaşma 
başlamışlardır. 

üzerine iki gıev hadisesi nihayet bulmuş Ye işçiler 

. 
evde saklamış insanlar vazi· • 
yetine düşeceğiz. kaybetmeğe başlayan Sedad 

emreder gibi bir tavır takı-

Bir Amerikan Meb'usunun İddiası Hakkın var, onu bu- narak dedi ki: 
rada karşılamaktan başka _ Siz de kalabilirsiniz. 

Paris (Radyo) - Dün lopll\nan Amerikan meclisinde bir mebus söz alarak ltalyayı 
Meksik cı daki faşist teşekkülled .ı i idare ve idame etmekle itham etmiştir. 

Türki~v e - Irak Demirvolları 

çare yoktur. 
Bu acaib ı.öz üzerine Çi· 

Büyük tüccar bay Cemal 
çek: 

Artanın azametli ve mağrur _ ikinizi alakadar eden 
oğlu Sedad Artan Ulusların ve sizce çok mühim olduğu· 

Musul 2 (Radyo)- Irak i le Türkİ}'eyi birleştirecek olan demiryolu inşaata çok ilerlemiş· e vine girip de Çiçeği genç nu söylediğiniz görüşmeği 
tir. inşaat önümüzdeki Teşri n aylarında ikmal edilecek ve meras;mle açılacaktır. öğretmenle başbaşa bulunca aranızda yapabilirsiniz, dedi 

••o•••oo••"••• fena halde siniılenmişti. b k 

k 
• ve gencıo üzerine ir aç 

Bugünkü tür iye ·Zı~.aat ~ank~sı içi~·~:ı~.~::uhi~~=i:~:::~~ ads.d:~··Artan, zerre kadar 
Vue Koylmuz gibi, soğuk kanlılığnı muha- sıkılmadan genç kıza hitabeo 

"Curentul,, gazetesinden : 1 değişikliklerden doğmuştur. Ankara, 3 ( Hususi ) _ faza etmeğe çalıştı. Genç şu sözleri söyledi : 
Türkiyeyi tanımak için yal· Kemal Atatürk tarafmdan Türkiye Zıraat Bankası, Zı- kızın burada bulunduğunu - Siz de kalanız, çünkü 

nız müstacel bir istifadeyi 1ı tam bir vukufla idare edilen raat mevsiminin başlanğıcı bilmiyor muydu ? Hepsini söyliyeceğim sözler, sizi de 
istihdaf eden bir noktai na- değişme davasının esası milli olan ByJiilden itibaren iki ay müşkil mevkie sokan bu te· yakmdan alakadar edebilir. 
zardan bakmak k&fi değildar. duygudur. Bunun herke!ll~e içinde miistahsilin gerek to• leş ve heyecan verici sahne - Beni alakadar edece· 
Ona tarihinin derinliklerin· maJiım olması lazımdır. humluk, gerek sair ziraatle- çirkin bir tesadüfün kötü bir ğini zan etmiyorum, onun 

rinin her türlü bakım mas· oyunumu idi ? En ziyade için bana müsade, ben gidi-den ve gözlerimizin önünde 
yaptığı inkilaplardan bakmak 
lazımdır. Memleket, beynel
milel mübadelelerin ihtiyaç
larından doğan cereyanları 

ve yahud güzellikleri ile, 
turislerin doymak bilmiyen 

Türk nasyonalizmi, Osmanlı 
imparatorluğunda görüldüğü 

gibi bir şahsın hakimiyetine 

mümaneat etmektedir. O, 
Türk milletinin şanını yük
seltecek surette doğmuştur. 

Ameli olan Türk nasyona-
gözlerini tahrik eden ve sat· Jizmi kapitülasyonların ölümü 
hi etüd çerçeveleri haricine esnasında doğmuştur. 
çıkaran şayanı dikkat bir "Cumhuriyetçi olmayan bir 
yerdir. Türkiye ileriliyemiyeceği gibi 

Bu günkü Türkiye, dünkü milliyetçi olmayan bir cuJJ-
Türkiyeoin bir aksülamelin- huriyetçi Türkiyede parlak 
den ve memleketin siyasi, bir istikbale doğru ilerleme-
içtimai haritasında yapılan sinde muvaffak olamaz. 11 

~~~~~~~~~~ ··~~~~~~~~~~-

Kısa Şehir 
Haberleri 

Selvilimescidde oturan (S) 
kıskançlık yüzünden ailesini 
tabanca kurşunile ağır su· 
retle yaralamıştır. 

§ Bir taksi şoförü karısını 
iğfal ederok baştan çıkaran 
Ayşe ve Hayrünnisayı teh· 
did ettiğinden yakalanmış 
ve tahkikata vaziyet edil· 
miştir. 

.. § Lik maçları neticelendi 
Uçok lzmir şampiyonu oldu. 

§ Belediye Eşref paşa işle

r ile kaptı kaçtılar pek ya· 
kıada seferden kaldmlarak 
bu hattı ıslaha karar vermiş· 
tir. Bu hatta muntazam oto· 
büs servisleri işleyecek ve 
hat Konak - Eşrefkaşa - Do 
laplıkoyuya kadar uzatıla· 
caktır. 

Pazar 
Fiyatları 
Her vilayet, hudutları da· 

hilinde yetişen belli başlı 
maddelerin her gün maliyet 
ve pazar fiyatlannı tesbit 

Beledive pul
ları tevhid 

Ediliyor 
Şimdiye kadar belediyeler 

ktndileri için ayrı ayrı pul· 
lar bastırmakta idi. Muhte· 
lif kıymette olan ve başka 
başka resim ve renklerde 
bulunan bu pulların basılma· 
sı çok defa defa kıymetin· 
den fazla masrof istilzam et-
tiği gibi bir takım karışık
lıkları da mucip oluyordu. 

Dahiliye Vekaleti, bu pul 
tezebzübünün önüne geçmek 
için bütün belediye pullarının 
tevhidine karar vermiş ve bu 
cins pulların nevi ve kıymet· 
teri de tebdil edilmiştir. 

Aldığımız malumata göre, 
damga matbaası bu esular 
dahilinde yeni pullarm şek i
lerini ve kalıplarını hazırla
mı ştır. 

Şimdi pullar, sipariş han· 
gi belediyeye ait ise bu ka
lıplara obelediyenin ismi ko· 
narak basılmaktadır. 

ettirip listelerini ayda bir 
dahiliye vekaletine gönde· 

·recektir. 

rafları için geçen yıllara gö· bundan emin olmak istiyen yorum. Bunun üzerine şima·I 
re daha fazla bir kredi ver- Çiçekle Ulustu... rık genç kızın önüne geçe• 
miştir. Yalnız Eylül ve Teş- Sedad son derece tabii rek onu gitmekten meo'e 
rinis~ni ~yral~rında. verdiği 1 olmağa çalıştıktan sonra ol- kalktı. 
kredıler uç mılyon hraya ya- dukça nazik bir tavır ve se- (Arkası var) 
kındır. Bunun yansından faz· --- · E!!!l!------------
lası tarım kredi Kooperatif- S T J f} ff l"' • 
leri ortaklarına verilmiştir. on e gra arın u asası • 
Banka zirai kradinin tevziin- - .- •e ••. .. v 

d ·· t h ·ı· h k"'-'" . t Burs:thfar, Bursayı demıryoJu ıle Karakoye baglamak ve e mus a sı an a ı"'ı zıraa . . . . .. 
işlerini dikkate almaktadır Bu:sanın modern bar turıst şehrı olmasını temın etmek ıçıo 
B b k d .1 k d' · Başveki limiz B Celal g :ıyc:ra r!c~da bulunmuşlardır. 

u a ım an ven en re ı· . . . . .. k 
nin miktara ziraat sahasının § lngıhz liabıoesı dun acele toplanmış ve son korsanlı 

· ı · v• d d 1 .. 1 t d vakası için lazımgelen tertibat alınmıştır. 
genış ıgıne e e a e e e- . . N 

bilir. ~. Cen~vrede topla_m~akta ohm 28 ler komıtesı dun me-
saısıoe nıhayet vermıştır. 

Dünya Altın § logiliz hükumetinin yabancı devletlere ikraz:ıtta bulun· 
• mağı güşleştiren müşkilatı kaldırmrğa . karar vermesi dünya 
fstİhsa)İ ticaret piyasalarında hüsnü tesir hasıl etmiştir. 

§ Kahirede çıkan Mukattam gazetesi yazdığı bir makaN e VaZJ}"ette? lede Istanbulun sincs\nde taşıdığı eşsiz hazineleri ortay• 
Düyada i~tihsal edilen altın çıkardığı gün dünyanın en büyük torizm merkezi olacaktır. 

Demektedir. 
madeninin yarısına yakın bir § Koyun rıakliyahnda vapur navluolarının, bu ayın on be-
mikdar endüstrinin ihtiyaç· 

şinden itibaren indirilmesi, iktisat Vekaletince deniz yolar• larma sarfolunarak, nakid 
d işletme müdürlüğüne bildirilmiştir. 

pisasın an kaçmaktadır. Al- § Sivasta orta anadolunun en büyük bir müzesi kurul•-
tını en fazla kullanaolar diş· . caktır. 
çil erdir. CIOOOOOC>OCllOOOQDOCKXll0000400C>OCllOO~DOC>O-

Kristal endüstrisinde, pek 
çok altın kahlar kullanan 
kimya endüstrilerinde, foğra· 
fide pek çok altın harcan
maktadır. 

Altm istihsalinin yüzde 60 
kadarı para şekline sokul
maktadır. Fakat biliyor mu
susuz ki altının kıymeti gü· 
nün birinde bir keşifle sıfıra 
loebı lir. Filbakik deniz suyu· 
nun her metremikabında 50 
miligram altın vardır. 

E~er bu altınlar ekonomik 
bir şekilde ayırm~k imkanı 

keşfedilirse, bugün insanların 
taparçasına h ıymet verdikleri 
altın derhal demir gibi ve 
belki daha aşağı derectde 
bir maden kıymetine iner. 

Yu2oslavvanın veni 
eski dostları 

ve 

Mir'de Gospodio M.Maca- ğunu yazmaktadır. Muharrir• 
rof, Yugoslavya Başvekili göre: Almanya, bugünkü Yıl' 
Stoyadinoviç'in Berlin seya- goslavyanın Rusya, lngiltereı 
halinden bahsederken kendi- Fransa ve belçikaya ne de' 
sine Berlinde gerek akvam rece minnettar olduğanu pe~ 
çemiyetindeo çekilmesi ve iyice takdir etmektedir f~ 
gerek General Franko işine bu itibarla kendisini bu esJıı 
şu veya bu şekilde bakması velinimetlerine karşı hiyanet' 
hususunda ve yeni politik sevk etmeyi aklından gecir' 
cepheleri kurulması hakkında miyerek büyüklük yapoı•fl 
hiçbir teklifte bulunulmadı- Yugoslavyayı bütün poJitİ~ 
ğını yazan ve Vreme (Belgı· işlerde serbest bırakmııtırf' 
rad) nin bir yazısını esas it- Bu, Almanya için bir şere, 
tihaz ermekte ve Stoyadino· tir Stoyadinoviç de ayni •'1 
viç'in eski dostlarını ve dos- dakati her zaman tebarO~ 
luklarını kaybetmeksizin yeni ettirmekle ayni şerefe b' 
dostlar kazanmakta bulundu- kazanmış bir devlet adalll~ 

Çorakkapu polis merkezi karıı11nda No 
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