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İtalya 1unus'u işğal mı etmek istiyor? • 

• KISA VE AÇIK 

• • 
llalya, Fransa ile 

lzmir mod~rn bir şehir oluyor 

Çarpışabilir mi? 
Son telgraf ve radyo haberleri ortaya, inanılması güç, 

bazmolunması daha güç bir rivayet att ılar : ltalya Tunusu 
zaptedecekmiı veyahud etmeği düşünüyormuş ! 

Ayni haberler bu rivayet ve havadisin Fransada büyük 
bir heyecan ve galeyan doğurduğunu da ilave ediyorlar. 

Eğer rivayet doğru veyahut hakikaten yakın ise Frausa
nın heyecan ve galeyanını gayet tabii bulmak lazım gelir. 
Fakat bu rivayet ve bu haber o kadar mühim ve dünyayı 
altüst etmeğe müsteittir ki buna İ nanmakta f azlıı acele et
memek gerektir. Bazı devletlerin büUin dünyayı yutacak 
kadar iıtahları büyük, mideleri doymaz olabilir, fakat her• 
kuıun eti yenmediğine ve her dişio bir demir leblebiyi çiğ
Demiyeceğine göre bu ] nevi havadislerin de tahakkukunu 
beklemek kolay bir ıey değildir. 

ltaJyanın vaktile Trabulusta yerleşmesini bile çok gören 
Fransızlar bugünkü rivayetler karşısında ne vaziyet alacak
ları IDiilümdur. 

.Malum olan birşey daha vardır ki bugün, bütün Avrupa 
ınıllet ve hllkümetlerini birbirine katmadan ltalyanın Frao
ıaya meydan okuyamıyacağıdtr. Bundan başka lcgiltercnin 

orta Avrupadaki nüfus vasatisinin Fra· sa olduğunu da unut
mamak icap eder ... 

Define 
Pıaarbaııoda Tabir Tok

g6z defterderlığa baı vura· 
~ak bir yerde defıne oldu
ıunu haber verir, derhal 
IDabaline gidilir ve kazılır 
bır küp içinde yüz tane al
tın iki taoe beıibiy rde altın 
•e iki logiliz lirası çıkmış
lar. Sonra Tahir bir yer daha 
g6stermiı ve orasıda kazı
lınca bir çanak içinde 137 
!.ürk lirası, dört 1 ra çeyre· 
il bir lngiliz lirası ile birçok 
Dikel paralar çıkmııtır. Ha· 
ıiae muhteviyatı Cumhuriyet 

SIRRI SANLI 

Bulundu 
Merkez Bankasına teslim 
olunmuştur. Bu paranın yüz· 
de yirmi beşi hazinenin ve 
üst tarafıda haber verenin· 
dir. Daha başka tarafJar°da 
da böyle pa alar olduğunu 
söylemektedir . 

•• 
Uzümlerimiz 

çok iyi 
Bu yıl üzümlerimiz çok 

nefiı ve hastahksızdır yetmiş 
milyon ton tahmin edilmek· 
tedir. .. ~~~~~~~~~~ 

ay Ruzveltin arabasına at
amak istiyen adam delimi ? 

N ı fia vekaletinden vHaye · 
te gelen bir tabrirath lzmi · 
rin turistik mıntakaya girdi-
ğinden hemen bir ş h'r pi· 
linı yaplmla. ak gönderilme· 
sini yazmıştır. Değerli vali· 
mizia alın teri, nihayet mey
vesini görmekle kurumuı ve 
davasının tahakkukunu gör
mekle dinlenmiş oluyor. Na· 

Başvekilimiz 

iyileşti 

lstanbul, 14 (Hususi) -
B r şvekil Celal &yar hafif 

bir hastalık geçirerek tama· 
man ıyileşmittir. 

Sayın Başvekilimiz birkaç 
gün lstanbulda i ,tirahat ede· 
ceklerdir. 

••• 

t fia vekileti vilayet yolların •n 
yapılmasına ve az zamanda 
Jzmirimizin ve civarının mo· 
dern bir tehir haline getiril· 
mesine çalışacaktır. Bir ker· 
re daha valimiz bay Fazlı 
Güleç'i ve d iğer mesai ar· 
kadaılarını candan takdir 
etmeyi vazife bildik. 

M. Şotan - --
Strazburgta ~lühim 
bir ~öyl~v verecek 
Par.s, 13 (Rady'>) - Baş 

velul muavini Şotau, bu ak· 
ıam Strazburga hareket et· 
miştir. 

Şotan, cumhuriyet baJ'H• 
mı münasebetile orada ya
pılacak şenliklere iıtirak e· 
derek hükümeti temsil ede
cek ve mühim bir nutuk 
söyliyeceklir. 

• 
Yeni iş Bölgesi 

Ankara 14 (Huıuıi) - Iı 
bölreleri onbeıten . yirmiye 
çıkarılmııtır. lzmir b61gesi 
Izmir ve Maniaadır. Ankara 
bölge amirliğine lzmirden 
Haltı ve lzmire de Ankara
dan Kemal tayin edilmiı· 
)erdir . 

Çinde tayyare Zelzele 
Bükreı, 13 (Radyo) -

Birkaç g\\n evvel Amerika reisicumhuru bay Ruzvıetin 
'•baınaa athyan adamın 11hhl ahvali hakkında ihtimamlı 
•tkik ve muayeneler yapılmaktadır. Gazetelerde bu ada· 
11l asabi ruhi vaziyeti hakkında birbirine zıt muhalif riva· 
etler neıredilmektedir. 

IBTER GÜL iSTER AGLA 

boğuşması 
. Londra (Hususi) - Uşang 
ıehrine hücum ede o elli Ja· 
pon tayyaresinden bazılarını 
Çin tayyareleri yakmışlar ve 
geri kalanını kaçırmıılardır. 

Mühendisleri· 
miz Döndü 

lzmir elektirik şirlleti tesi· 
satını teftit ve {mllrakabe 
eden mühendislerimiz Anka· 
raya dönmütlerdir. 

Tabiatıı Hakim Olduk Fakat Karımıza 
Olamadık ? ·! 

lıııanlar fende ve ilimde pek çok harikalar yaratmağa başladıln. Bir lngiliz alimi ileride 
•lctirikle iıtenilen mıntakaya yağmur yağdmlabileceğini iddia etmekte imiı .. Şimdiye ka· 
' lllaıal ve hayal diye dinlediğimiz birçok ıeyler bugün hakikat olmuıtur. Tabiatı hlik· 

6 ve idaresi altına alan insanların bazıları karılarını bir türlü yola ıokamamışlardır. 
Sea ele ey okuyucum beterin kuvvet ve aczine : 

Bugün, ıaat 22 de burada 
ıiddetli bir zelzele olmuştur. 
--~ıaıır--

Lavrens'in 
Filmi 

lıtanbul, 13 (Haıusi) -
Meıhur lngiliz caauıu Lav· 
renıin, umumi harpte Ara· 
biıtanda T&rkiye aleyhine 
yaptığı hareketleri ve mace· 
relerı canlandıran filmin ya· 
uk eclllmeıi içia hllk6meti· 

Cumhuriyetçi lspanvollar ceJ 
heye 500 bin kişi yığdılar 

Paris ( Radyo ) - Asiler 
günlerdenberi hazırlanmakta 
ve eo büyük harbı vermek 
üzere bulunuyorlar. Bu barbı 
general Franko bizzat idare 
edecekmiş franksit tayyare· 
ler Valansya etrafında !ık, 

sık uçarak cumhuıiyetçileria 
tahşidatma engel olmak is
tiyorlar. Buna rağmen 200 
cumhuriyetçi taburun toplan· 
dağı anlaşılmıştır. Bu kuvvet 
beşyüz bin cumhuriyetçi 
gençten terkip dmektedir. 
Yapılacak bu muharebede 
lspanya mukadderatı belli 
olacaktır. 

Japonlar Kancuanı zaptettiler 

Pekin, 13 (A.A) - J•poa 
kıtaları dün öğleden sonra 
Sansi eyaletinin ceaub gar
bisinde Yuankinin 20 kilo· 

metre timal ıarkiainde Pua• 
sengi ele geçirmittir. Diter 
bir J apon kıtaıı da Sual 

- Sonu 4üncüde -- -~--------~~----~----~ao~~----~~~--~----

Hamidiye gitti 1 

Dün akıam üzeri bir gelin 
gibi süzülerek limanımızdan 
ayrılan Hamidiye mektep 
gemimiz Çanakkaleye müte· 
vecciben hareket etmiıtir. 

•• 
Mısır Başvekili 
Londraya Gitti 

ltalya ile 
Macaristan 
Arasında 

B. DARYANI 
: Roma, (Radyo) - Italyaa 
gazeteleri yakında Roma1a 

. ~ı( "gidechek:Mhakcakr heyetiknin ba 
seya atı a ında pe par· 

Kahire: 14 (Radyo) - Mı· ilak=yazılar yazmakta •• 
sır Baıvekili Mahmud paşa• SMacar Bq;ekm Daryaai 
bugtln Londraya gitmek hakkında çok- &v&cn aeırl· 
ilzere ıehrimizdea ayrılmııtar. yatta bulunmaktadırlar. -

---------------ıııiiiiiiii-
HALKIN SESi HAKKIN SESiDIR 

------------------ ..... ~~------------
Ucuzluk hakkında 

Bir ok uyucumuzan gönderdiği mektubu ayaea aeıre• 
diyoruz: 

Ucuzluk ucuzluk diyoruz... Bunun acılığını, bu ucuzluk 
yapılıyor, yapıl11cak teranelerini dinleyip to aileaile birlikte 
bir ıaziaoya gitmek dalıınlığında bulunanlar tatmaktaclaf. 
Bir kerre birka k · 



.. ıfe! (llalkıaS.llJ 

· ve derin bir politikacı idi 
~abmut hanın birinci ve denberi uygurlar kuvvetle· 

Deniz banyosundan iştifa
de edecek hastalar da şun· 
)ardır : 

Çekoslovakyah dram mu· 
harriri Karel Kapek'in R U. 
R. ismindekı piyesinde ya· 
rathğı makine adama tak
dığı isimdi-. Şimdi makine 
sanayiinde, fevkalade işler 
beceren makinelere alem ol· 

~ karııı T&rkin hatun o nince Maveraünnehre akın 
ta kadar olan bitenden etmek adetieridi. 
ri yoktu, bu feliketi 

ttiii vakıt çok mtıtee11ir 
muı Ye hastalanmııh. 
Mahmut han, kendisini 
aeW için: 
- Elmaıım, dedi. Devlet 
~ milletimizin ıaadet ve ıe· 
meti namına ya palan bu 
cburi hareketten dolayi 

ı i mazur görmeniz ica · 
er. 

- Her fedakirbğa katla-
• .,,.m, fakat kadınlar için 

k zor olan bu iıe tabam· 
edemiyeceğim. 

- O halde ıizi muvakkat 
ır zaman ıçın seyahata 

~ Jadereyim. 
P - Memnun olurum ıulta· • •. 

Ttırkin hatun babasının 
· ğini tercih etmişti. Ço • 

lalduk ve gençlik batırala· 
orada baıbaıa kalmayı 

cib ediyordu. 
lı Saltan Mahmut, TürkAnın 
anlmuıaa ve hatırının kı· 
.. rak gitmesine de çok 
dl6yord8. 

iki r&n kadar pek mllıait 
• aevaqıklr muamelelerle 
aal&atı aldı. 
Babaıınıa çiftlijine ıan

.. rdl, mayetine bir bölük 
48ker tahsis etti ve birçok 
4a CHİye verdi. 
Artık biltüa meaaiıini yeni 

ıelea gelinin boınudisini 
ıelbetmek için ıarf ediyor· 
la. 

Biabir gece masaJJarını an· 
lanr eilenceler yaptırdı. 

Dik banın kızı) fevkalide 
ıBzeld, görenler hayran olu· 
rordu. 

Fakat Mahmut Gaznevi 
efaine düşkün ve zevke 

jileyyal bir zat değildi. Sırf 
Qgar kızına memleketinin 
...,etini onutturmak için 
'8pt1rıyordu. 

Genç kız böyle ıeylerden 
laoılanıyordu. 

Mahmut han ara11ra gizli· 
ee kimseye görlinmeden ka
Ja•pederi Satık hanın çiftli
li•e sık, sık gider birinci 
kansı Tllrkin sultanın gön· 
llall abrdı. 

Bu yüksek ve ilerisi gören 
hakem ve müdebbir zat Türk· 
lere ehemmiyet vermenin ih • 
tiyaıtsızhk olduğunu bilenler· 
dendi. 

AnlaşıJıyorki sultan Mah· 
mut Gaznevi esaslı ve derin 
bir politikacı, görüşü kuv· 
vetli alim bir devlet adamı 
idi. 

Bu işlerle meşgul olan 
Mahmut Gaznevi bir taraf· 
tan da ordusunu tensiklc uğ· 
raşıyor, israfatı menediyor, 
hazinesini dolduruyordu. Ül· 
kesinin her tarafında bütün 
gençler ve elli yaşına kadar 
olan bütün güçlü, kuvvetli 
erkekler birbir toplattırılarak 
üç ayda bir onbeşer gün 
talim ettirHiyor, kale hücum· 
)arı, hendek muharebeleri 
öğretiliyordu. 

Bir çok şehirlerde dağlık 
yerlere gidiler, tepelerin alt
larına lağımlar açılır, içine 
barut konur, fitille berhava 
edilir, tecrübeler yapılırdı. 
Sultan Mahmut iki ayda bir 
ilkesinin her tarafını dolaşır, 
teftit eder, kumandanlarla 
ve halkla srörüıür. 

( Arka11 var) 

Veresiye Ve 
Taksitle 

Bol Ve Zengin 
Hediyelik Eşya 

Kansızlık, zafiyet, s1raca· 
ya müsteid insanlar. Neşvü· 
neması geri kalmış çocuk· 
lar, müzmi romatizmalılar, 

raşitizm denilen bir nevi ke
mik hastalığı. 
Şüphe iz deniz banyoları 

denilince plajda bu hususa 
dahil oluveriyor. Sıcak kum· 
da güneşin ültraviyolesi zap· 
tedilmiş hır haldedir. Bina· 
enaleyh deniz banyolarında 
plajlarda yerinde ve munta· 
zam tatbik edilmek şartile 

birkaç türlü istifade edile
bilir: Güneşten, kumdan ve 
sudan. 
Güneşte ve kumda ültra

viyole, suda da birçok fay· 
dalı emlabı madeniye mev· 
cuddur. 

Denizde hafif harekat 
yapmalıdır. Yaşlılar da de· 
nize gi:ebilirler. Fakat ken· 
dilerini yormamak şartile. 
Çbnkü bacaklara kramp 
gelmesi onlarda sık sık olur. 
Ve ani bir tehlike başgös· 
terebilir; ihtiyatlı hareket 
etmelidir. Kezalik bu gibi· 
)erde başa çok güneş vur· 
maması lazımdır. 

Gözleri muhakkak koyu 

muştur. 
•••• ... •mmn•••••••• 

Kara koç 
Ilıcaları 
Tabiatın şifa kaynağı et· 

rafın ye~illiği ve güzel man· 
z rasile meşhur Sef erihisarın 
Karakoç ılıcaları açılmıştır 

nıüzmin romatizma ve siyatik 
böbrek karaciğer ve sinir 
hastahklarına karşı bir şifa 
kaynağıdır. 

Muhterem mısafirler yed
leriode nüfus kağıtlarını bu· 
lundurmaları şartt1r. Otobüs
ler birinci kordonda 12 nu· 
maralı garaj rlan hara ket 
eder. 

•• 
Her nevi 
Sandal ya 

Yerli mamulatı hasırlı ve 
tahtah sandalyalarımzı lsmet 
pa~a Bulvara Zinet] garajı 
karşısında 30 numaralı dük· 
kanda sandalyacı Şalom Şı· 
raziden arayınız ... Sipariş ka· 
bul edilir. 

renkli, sarı camlı ~özlükler· 
le şiddetli ziyadas muhafaıa 
etmelidir. Şiddetli ziyanın 
tabakai şebekiye üzerinde -fında bir,.,.t;k;.;- n~frkiç v; 
fena tesirleri tesbit edildi· hoşa gitmiycn çiıgilea hasıl 
ğinden gözlük meselesine e· oluyor. Gözlükler buna ma· 
hemmiyet vermek lazımdır. ni oluyor. Deniz ve güneş 

Motosıklet, gramofon ma· Bundan başka bedii noklai banyolarının sıhhi tesırleri 
kineleri, en fenni ve her çe· nazardan mütemadiyen kı· hakkında fıkirlerimizi başka 
ıid çocuk oyuncakları vanti· pışık tutulan gözlerin etra· bir yazıda da söyleriz. 
latörler lükı limbaları, el ve , =~ 

cep çantaları, tra! ı~vaıımı, Naklı·yat sahı.plerinin ve kam
kamp•n• marka lastık pabuç 

ları, şiıe porselon, alamiyom, 'yon ~öf erlerinin nazarıdikatına 
ve mutbah eşyaları, karar· 'S" 
maz çatal kaşıklar, sizi ıa· Viliyet Makamından : 
şırtacak bin bir çeşid eşya Vilayet şoseleri üzerinde seyrüsefer eden yük kamyonla· 
ucuz ve yeni açılan Keme· rının istihaphatlerinden fazla yük tahmil etmelerinden şöse· 
ralta caddesi Sıhhat eczanesi lerin vaktından evvel barabiyetine ve bu uğurda sarf olu· 
karşııı YEKTA ERCIL'IN nan tamirat ve inşaat paralarının heba olmasına sebebiyet 
ISTANBUL PAZARIN- verdiği anlaşılmış bulunmaktadır. Bu halin önüne geçmek 
DA BULACAGINIZ . ve yollara vaktinden evvel tahripten vikaye etmek üz~re 
Yektanın çam kokulu ko- vilayet umumi meclisine niyabeten vilayet daimi encümenın· 

lonya ve esanslarını arayınız. ce alınan 31 - 3 • 938 tarih ve 357 sayılı karara tevfikan: 
- .. • ......-- 1 Kamyon sahip ve şöferleri 15 • Eyliil • 938 tarihine 

Satılık evler kadar lzmir belediyesi makine mühendisliğine müracaat 
edip kamyonlarmın fabrika tonajını tayin ve tasdik ettire· 

*** Güzelyahnın en havadar cekler, bu tonajı gösterir mezkur mühendislikçe mühürlü 
Bu ıiyaset neticesi olarak ve güzel yerinde olan cami küçük levhaları şöfer mahallinin dış siperine hariçten ko· 

ayprlarla doıtluk peyda sokağındaki yeni yapılmış layMda görlilebilir şekilde çivi ile tesblt eyliyeceklerdir. 
Wilmiıti. 20 ve 22 numaralı evler sa· (kamyonlarda azami yük hiç bir suretle üç tonu tecavüz 

Bu cepheyi emnizet altına tılıktır. Her türlü konforu edemiyecektir.) 
lmak Mahmut ban çok lü· havidir. Görmek ve almak 2 - O Taribe kadar tonaj levhasını tesbit ettirmeyen 
ıüm idi, çünkü Hindistan isteyenler içindekilerine mü· veya bu levhada yazılı tonajdan fazla hamule taşıdığı ala· 

eferine hazırlanıyordu. Öte· racaat edebilirler. D. 6 1 kah zabıta memurları ve nafia yol çavuşları tarafından tu· 

d~~lt*~******ı~***~******" tulacak zabıt varakalarile tahakknk eden kamyon şöförleri 
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Bir MUtekaid Subayımızın Hatıraları: 

Çakırcalı 
E F E'nin 

Hakiki Maceraları 
-14 -

Çakırcalı Said paşaya mey
dan okuyor 

Kora Said paşa lzmire ge· : bu herifin cür'etine t•ııyor-
lince, iJk icraatı bütün kaza· 
lara birer tamim göndermek 
ve 11 Hiç bir takip kuman· 
danının alayla alakası yok· 
tur, en ufak bir vak'a hak· 
kında derhal bana telgrafla 
malumat verilecektir,, sure· 
tinde bir emirname gönder· 
mek olmuştur. 

Sonrada gazeteler de, ka· 
zalarda ve köylerde birer 
beyanname neşrederek bü· 
tün şakilerid kendisine tes
lim olmalarını emreder. Bir 
iki çalı kakıcı teslim olur. 
Fakat Çakırcalı Mehmet efe 
bu beyannameyi ve ~eslim 
olanları öğıenince : 

11Ben kadın değilim ki si· 
lahımla teslim olayım, paşa 

gelsinde e1imhen silahı alsın, 
ben de o vakit emrine uya
yım., demiştir. 

Çakırcah Said paşanın ta· 
mimini görünce cür'etioi ar· 
tırır. Kumandana haberler 
gönderir. Kendisine meydan 
okur, bir defasında 11 Burası 
Rumeli değildir, Anadoludur, 
hele Aydın, Ödemiş yeğit 
yatağıdır. Sen buralarda bir 
İl yapamazsın, koltuktan 
emir verm~kle olmaz, biraz 
dağ havası almalısın,, diye 
haber göndermiştir. Bunuda 
Bayrndırdao Tireye giden 
bir tahsildara ııöy)ediğini 

işittim. Tahsildarın üzerinde 
epeyce para bulunduğu hal· 
de bir metel ği:ıe dokanma· 
mış ve yalnız "Bu sözleri 
paşayaa söyle, eksik fazla 
katarsan zararlı çıkarsm,, 

dediği zaman zavallı tabs 1-
dar hemen cebinden kiğıd 
kalem çıkararak "Efem söy· 
lede yazayım" demiştir. 

Said pışanın Çakırcahnın 
bu küstahane sözlerine fev· 
kalide canı sıkılmış ve gün· 
lerce bu cür'etkir şakiye 

indirilecek darbeyi düşün-
müştür. Nihayet Çakırcahnın 
köyüne kvvvetli bir müfreze 
köndererek karısını ve ço· 
cukları Ankaraya sürdür· 
müşlür. 

Çakırcah bu vak'ayı öğre· 
nince Said paşaya bir mek· 
tup yazarak "Sen intikam 
almasınıda beceremiyorsun, 
tiz onu köye iade ettir, eğer 
aksini yaparsan öyle bir iş 
yapacağım ki tarihlerde des· 
tan olsun" demiştir. Biz 
bunları öğrendikce ne yalan 
söyliyelim birçok zabıta amir 
leri bıyık altından gülüyor· 
duk. Hükumetle, devletle bir 
askeri kumanaanile alay t:den 

duk. 
Efe Seylanlı kale tarafla· 

rında dolaşırken bir gün ar· 
kadaşlarını başına toplar 
onlara şu sözleri söyler : 

- Ülen kadeşler size bir . 
şey söyliyeceğim, beni içinh· 
de saydan seven varıa kar· 
şıma çıksın, ona vereceğim 
işi yapsın .. 

Bu söz üzerine Hacı Mus· 
t&fa ile Kara Hüs yin he
men oldukları yerden . fırla· 
dılar, Efenin ka şısına ge• 
çerler ve : 

- Söyle Efe ne buyıu· 
ğun varsa biz yapacağız. 

Derler. Efe memnun olur, 
onlara şu sözleri söyler : 

- Hincik siz bu akıam 
yola çıkacaksınız. 

Silihlığnıı arasından altmıı 1 
tane beşibiyerde altın çıka· 
rır, öoleıine atar. 

11 Alın bu paraları, doğru 
Ankaraya gidin, bizim aileyi 
bulun, bu paraları kendisine 
teslim edin. Sağlıklarını öğ· 
renin gelin. 

(Arkası •ar) 
........ ımmı•• ...... 

• 
iz mir 
Amerikan 
Kız Kolleji 
Posta kutusu : 111 lzmir 

Eylül birden itibaren kayd 
ve kabul için açılacaktır. 
Dersler Eyliil 28 de b•şlıya· 
caktır, 1-4 ........................... 

ı ı 

! DOKTOR i 
i Salih Sonad i 
ı Cild, Saç ve zührevi basta· ı 
ı lıklar müt~hasaııı ı 
ı ikinci Beyler sokak No. 81 ı 
ı Her gün öğleden sonra ı ! Telefon: 3315 i .......................... 

Manisa oteli 
Müsteciri Salih Zorer 
Keçecilerde Lale sine

ması karşısında 
Her yere yakın ve büyllk 

bir bahçe içinde havadır bir 
köşktür. 

Temizlik yeni konfor, sı
cok ve soğuk banyolar ol
duğu gibi sivrisinek ve tahta 
kurusundan eser yoktur. Bi· 
rinci yatak elli, ikinci kırk, 
üçüncü 25 kuruştur. Bir de
fa tecrübe ediniz. 

Elh T 1 f ! ve mal sahiplerinden müştereken gayri kabili temyiz olmak 

amra e25e73on )t ' üzere (25) lira para cezası alınacaktır. u 
Keyfiyet nakliyat sahiblerile kamyon şöförler1nin ehem· n 

~ J 

miyetle nızarı dikkatına arz olunur. (2486) tCt( 

'~X~:t X~!i:~$c "**ıtı 

T A Y Y A R E sineması 
* *:i:*~* TELEFON 

3151 

ldaresinee Mılli Kütüpane Sineması 14 • 20 • 26 • 2 BUGÜN iki müstesna film birden -----
BUGON 2 nefiı film birdeıD· = ~ 1 - Ateş Gecesi 
KADIN TAL 1 ,. Sefalı, Gıdalı ve Şif alı Gaby Morley ve V.ktor Francen tarafından m~st~sna 

F .sr. ı• j G f d v·ı p I R b t u. Neden llcrkf!s pek çok yıllardan beri bir surette yaratmış büyük aşk ve heyecan fılmı ran11zca ıvz u: oan rav or • ı yam ove • o er n ) 
Montgomery. Neşeli, eğlenceli büyük komedi tt (Kabadayı, Kordon ve Yüksel •• 2 - Zaman Adamı ,. 

Ateş Böceği ~ r~kılarını terci_h. e~iy~r. ÇU11kü !apılışıad~ us~•· ve ~ecıü.be.li ~ Mauıice Chevalier - Eyvier Po~esco ~ibi iki bDyfik tt 
J t M D ld All J )t bır el en sıbhı ıptıdaı maddelerı en mabır bır şekılde ıstı· san'atkirın en nefıs eserı .. 
eanet • ac ona • an ones )t mal etmekte ve zevk ve sefa için içilen bu müstesna rakı- ~ )+ 

.:..-...__L--..:..._ı1--.L11:......ıı--ıL1.L........c....__o......ı_ıu,...__LJL;..-..::.:._J:ı_:ı_.a..-_•~-.1.1U'&-aıun...zama~dA-.ltıır..-2lıı&......Dİr deva ve bir ~ifa hassalarını Seanslar: Zaman adamı 3,40-7,20 Ateı geceıi 5,20-9~ 

•i 
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Bizdeki ve A vrupadaki fiat
lerin mukayesesi 

Doıtlırdaa biri Avrupa- gecikmiyecek ... 
dan geldi. Franaanıa c:enu· - ? 
bundaki ıu fthir)erini dolat· - Anlamadın mı : Kalo· 
mıı, baık• Yerleri de gör- riferin aksi ... Bütlln binalar 
IDÜf. frijider tertibi merkezi bir 

- Nısıl?··diye sordum.- soğutma teşkilatı yapılmış. 
Pahalı 11u? Yazın sıcak aylPrında kul-

- Kendileri pahallı diye !anıyorsun. Odana istediğin 
likAyet ediyorlar. Halbuki harareti veriyorsun... işte bu 
değil... derece lüks, gene günde iki 

- Vay! Biz en Jord mı- buçuk liraya ... 
hz ? Üstelik Fransızlar, pahal· 

- Ne münasebet? .. Lord- lılıktao şikayet ediyorlar! 
lıık ae geze? Aocak bura· *** 
daki fiatJerle oradakilerin Dıbilı turizm aleyhine 
~ukayesi aleyhimize... Eğer reklam olcnasln diye fazla 
1._sanın barice çıkarılmış pa· tafsilat vermiyorum. Bilakis 
t•sı oluua, elbette orası bu satuları dahili turizme 
d•ba ucuz. ve ileriki seyyah celbi pro· 

- Mesela? jderimize hızmd etmek e· 
- Birinci sınıf bir otel... meliyle yazıyorum : 

~S frank ... yani iki buçuk Bizde . onlarınkine naza· 
~ra... ran· üçüncü derecede bir 

Dudak büktüm : otelde oda üç lira, kahvaltı 
- Bizde de aşağı yukarı 60 kuruş, öğle ve akşam 

•yle... yemekleri iki buçuk lira, 
- Yok efendim hükmünü yekun : 610 kuruş ... 

rermekte acele etme... Bu Bursa ve Yalova bu fiat· 
~i buçuk liranın içinde sa· feri hayli kırabildi. Fakat 
•ah kahvaltısı, öğle ve ak- daha da aşağılara varmak 
lam yemekleri dahil... ;azım olduğunG beynelmilel 

- Amma da y t rakamlar gösteriyor. Mihek :> ap ın ... 
yleyse fena yemek, fena mikyası da onlardır. Muvaf· 

•tel... fakiyet, (konfor ve eğlence· 
Cebinden resimler çıkr r· yi arttırmakla beraber) bu 

la : rekorları kumak sayesinde 
- Bak! 1 k o aca ... 

. Bizde mevcud olmıyan - Bizde kabil değili Çüa· 
ıır Hl a .. i 

1 
goze çarpıyordu: kü .. J 

0
' yemek talonu, yatak o· Ykk, yok, kaç bin dere· 

l~Jarı, bar, antre, ıebrin deo su get rilse, dinlemeyiz, 
~indeki mevki.. Hep mü. nafile! .. 
:emmel... işte, Polonez köyü misali 
. "":- Ş•yed yemt..ğin o çeşi- meydanda ... 
Jnı b~ğenmezsen, baıka işte, Polonez köyü misali 
~rlüsünü husu i olarak ve- meydanda .. 
ıyorlar; ayııca para istemi· Temiz çarşaflardO?, kuştü : 
orlar. Yağlar ekıt a eks· yü yatakta, tahtakurusuz o · 
ı ... Hatta •öylediğim fiat· dada yatır yoı lar. Doya ıya 
eki otellerden birinde en iki kahvaltı, iki yemek, is· 
Dn sistem frigorifer santral tediğin kadar yel'•;ş, yekiia :;?.. ÔbürJeri de taklidde Sonu 4 üncüde 

~,. Dr. FAHRİ IŞIK>tm~~§: 
lımir Memleket Hastanesi Rontken Müteı:: ı ı E 

RONTKEN VE 

Elektirik tedavilerı v < ılır ~ 
ikinci Beyler Sokak No. 29 i l:.LEFON: 2542 a 

••rtt«iRB~~a~:~Ema~~aEES~~~s ~ 
S. FERİD 
ECZAGIBAŞI 

Yağsız Krenıi 

Gençleıtirir - Güzelleştirir 
lf er yerde bal un ur. 

MERKEZ DEPO: 3lf'A ECZANISI 

lzmir sicili ticaret memur· 
luğunclan: 

Üzüm ye incir ihracatile uğ· 1 
rafmaktao ibarettir. 

M. - 2 Şirketin nev'i : 

PEŞİN ve TAKSİTLE her MARKA 

BİSİKLET ve (Nikola Baladdr ve şüre· 
kası) ticaret unvanile fzmirde 
Atatürk caddesinde 2 numa• 
rafı mağazada üzüm ve incir 
ihracatile uğraşmak üzere 
teşekkül eden işbu şirketin 
ticaret ur. vanı ve şirket mu· 
kaveleııamesi ticaret kAnunu 
hükümlerine göre sıcilin 2340 
numarasına kayt ve teıil 
edildiği ilan olunur. 

lımir sicili ticaret memurluğu 
ve resmi mühürü 
F. Tenik imzası 

MUKAVELE 
Bin dokuz yüz olu1. sekiz 

senesi Temmuz aynın on 
ikinci Seli günü sast on rad· 
deleıinde lzmirde Ha imaga 
çarşısında mevyeter güını ü · 

ğü sokağında 12 14 say.lı 
dairei mahsnsastnd Türki 
ye Cumhuriyeti kanurıları ile 
vazif~ gören aşağıdaki mü· 
hür ve imıa sahibi lzmir 
üçüncü noter vekili F t hmi 
Tenik nezdine gelen ve eh· 
liyeti kanuniyeyi h 1iz olan 
ve zat ve bü,·iyetleıi k anun 
dairesinde şahadete ehil 
kimselerden huır ~ bulunan 
lzmircie loöoü caddesinde 
349 numaralı evde oturan 
Hayım oğlu Edvar Krispin 
ve lz.n:r de Halimağa çar _ı 
sıncla 55 No. lu mağazada 
sobacı Yusef oğlu lsak Ben· 
cuya nam şahitlerin tarif ve 
şahadetlerile anlaşılan lzmi
re bağlı Buca nahiyesinde 
Kemalpaşa sokağında 14 
No. lu evde oturan Edgar 
Baladur ve gene Bucada es
ki belediye sokağında 44 
No. lu evde mukim Marsel 
Baladur ve ayni mahal ve 
sokakta 44 numaralı evde 
misafir htanbulda ayaıpaşada 
Bedribey apartımanında otu· 
ran Nikola Saladurun anla
tacaldarı veçhile bir şirket 
mukavelenamesinin tarafımız
dan yazılmasını istediler. 
Adı, saı.ıları yukarıda yazılı 

şahitler yanında dilediklf!ri 
soruldukta cümlesi söze baş 
hya ak : 

M. - 1 Şirketin mevzuu: 

En Büvük Hüner 
J 

Rakoru Kı • nıaktır 
Hayata ucuzlatmak inkıli· 

bında öo a ak olmak ve re· 
koru kırmak için Bay Abbas 
Azer 3 - 5 liraya aldığınız 

Panama ipek yazlık Bayan 
şapkalarını son.model ve hat· 
ta müşterinin arzu ettiği baş· 
ka modelleri 150 kuruşa sat· 
maktadır. Ben bu fiyeti ve 
şapkaları gördüğüm için ba-
yanları ve Bayları menfaatları 
için ucuzluk rekorunu kmm 
Abbas Azer Üniversal Şapka 
Mağzasını görmelerini tavsiye 
ederim. 

Adres: Balcılarda 191 No. 

Kollektif ve unvanı, "Nikola 
Baladur ve şürekası,, dır. 

M. - 3 Şirkelin merl·ezi 
lzmir ve merkez muamelatı 
lzcnir de Atatürk caddasiode 
2 numaı alı mağazadır. 

M. - 4 Şirketin sermayesi 
'

11050,, bin eJUi Türk lira
sından ibaret olup işbu ser· 
maye şüreka tarafından mü· 
savaten konulmuştur. 

M. - 5 Şirketin hasıl ola· 
cak kar veya melhuz zarar 
üç müsavi hisseye taksim 
oıunacaktır. 

M. - 6 Her türlü mua
melatta her şerikın şirket 
farması altında münferiden 
koyacağı imza şirketi ilzam 
edecektir. 

M. - 7 işbu şirkete dahil 
başka şirket ve şerik yok
tur. 

M. - 8 Şirketin müddeti: 
bir temmuz bin dokuz yüz 
otuz sekiz tarihinden itiba-
ren ' otuz bir kinunuevvel 
bin dokuz yüz otuz dokuz 
tarihine ks.dar mer'i ve mu
teberdir. Akitlerin başka de
yecekleri olmadığrnı beyan 
ve tasdik eylemeleri üzerine 
işbu mukavelename yazıl
makla beraber okunarak ve 
manası açıkça · anlatılarak 
arzuları gibi yuıldığı şahit
ler yanında her biri tara· 
fımdan kabul ve ikrar olun· 
duktan !Onra rabitlerle ken· 
dilerine imza ettirilerek tas· 
dik kılındı. 

Akıtlerin ve şahitlerin imzaları 
lzmir üçüncü noter vekıh 
Fehmi ·ı enik resmi mü· 
hür ve imzası 

Umumi No. 1864 
Hususi No. 2175 
işbu mukavelename sureti· 

nin daire dosyasında saklı 
12-7-1938 tarih ve 186400.lu 
uı;ına uygun olduğu tasdik 
kılındı. Bin dokuz yüz otuz 
sekiz senesi temmuz ayının 

on ikinci sah günü. 
lzmir üçüncü noteri 

resmi mührü ve 
2535 F. 1 enik imzuı 

Telefon: 3811 
....... -====ı:::.=::ı::: .. r::ca .... 

Yalnız Türkiyode değil bütün Bolk~o 
memleketlerinde, Iranda, Arabiıtanda ve 
Fransa ile lngilterede en çok tutulmuş 

revaç bulmuş meşhur ( A Tİ ) maa kalı 
ALMAN kumaş boyalarını diğer b . yalara 
herhalde tercihan alınız. Çünkü: 

A ti• boyası ile boyanan kumaş hiç 
r solmaz. 

A t • boyası ile boyanan 
r 1 kumaş terlediğiniz-

de çamaşırlarınızı boyamaz. 

A t • boyası; 400 gram 
r 1 sikletinde yün, ipek 

iplik, keten, floş ve karışık 
her cins kumaşı emniyetle ve 
kolayca boyar. 

Fiati 15 kuruş 
Toptancılara mühim iskonto 
yapılır. 

Telefon 
( 3ii~ ) 

MOTOSiKLET 
Şenocak ticarethanesinde satılmaktadır. Reklama kapılmadan 
Tornaks motosikletlerini ve mağazamızda meycud her marka 
bisikletleri görmeden ve fiat öğrenmeden kat'iyen baıka 
yerden bisiklet, motosiklet almayınız. 

Başdurak Kemeraltı Cd. Emirler çarıııı karı111nda 
Numara 61 M. Alim Şenocak Telefon No. 4079 

~E~EEMEBES8SB88BBEZBmasaKawa 

Çocuk Babalarına 
l\1üjde 

Rekabet 
Rekabet 

Rekabet 
" 30 " Liraya 

Bisiklet 
Almaoyadan yeni getirtmiş olduğum ve lzmir piyasaıın

da 45 liraya satılan bisikletleri rekabet dolayııile 30 liraya 
satışa başladım. Smıfını geçmiı çocuklarınızı sevindirmek 
için vereceğiniz en kıymetli hediye yavrularınızın malik ol· 
mak istedikleri bisiklettir. 

Ticarethanemize uğramadan baıka ticarethanelerden al· 
mamalarını sayın müıterilerime taHiye ederim. 

Adres : lzmir Kemeralb karakolu kar1111nda No. 7 
Asım Baıakın. ·- -- . 1 Birinci Sınıf Mutabauıa 

Dr. Demir Ali 1 KAMÇIO\:iLU 1 Cilt ve Tenasül hastalıkları ve 

1 elektrik tedavisi 
lzmir • Birinci beyler Sokağı No. : SS Telefon : 3479 • awe+:•-wmmı __ m1:m ________ _ 

Peşin ve Taksit ile 
En şık, en sağlam ve en ucuz elbiıe 

diken Kavaflar çarşısında (35) No. da 

TER Z i 

Kazım Şangüder 
Avrupanıo en büyük terzi sanayi mek
tebinden diplomalı olduğu gibi Avru· 
pa ve Amerikada en çok rağbet ka · 
zanan üniversal sistemini takib eder. 

lsmail Hakkı 
Pusmaz 

öıço Yapımevı 
Baskül, Kantar, ~1a
sa Terazisi yeni ve 
her nevi tamirat ka
bul edilir . 

Eıki kasablar kolaı.cılar 
numara 27 

Telefon 
2746 

·~~·:·:aısrm22~a22 
[t] 

s Elbise ve Manto ll Mıraklılarına llJdı 
(!)Zabitan, Baylar ve Bayanlar 
[+]En m&ık&lpesent mnıterileri memnun 

{!eden bu firmayı unutmayınız 
[t] Tilccar terzi (Tiirkpazarı lbralıim 
[+] Karakaı) bukere yeni maiaıada zen gin çeıidler. Tersi· fi hanemiıde bay ve bayanlar için ıon moda zarif ve 11k 
,:] manto, rob, tayyor, etek, btiluz ve tovakar Zabitan ve 
,.] ıivil elbise ve kapatlan imal edilir. 
~t] Muamelem peıin ve taluitledir. 
t]Bu ıözlerin doğruluğunu anlamak için bir tecrtlbe klfidir. 

tlDiKKAT: Yeni Mağaza Odunpazarı No. 12 
: TELEFON: 3276 
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1 Ziraat Vekili 
Şehrimize 

>Geliyor 
. ~ Ziraat Vekili B. Faik 
r J Kurdoğlunun büyük ziraat 

J kongreainden evvel memle· 
< ket dahilinde bir tetkik se· 

yahatine çıkacağı ve şebri-
1 mize de geleceii haber a-

v ~ lınmııtar. B. Faik Kurdoğlu. 
~ lzmirdeki ziraat teşkilat ve 

faalliyetini ve vekiJetio bu· 
I radaki muhtelif iı mevzula-

1 ranı tetkik edecektir. 
l 

Pamuklarda 
Hastalık 

1 Kalmadı 
i ~ Yapılan tetkikat neticesio
t r de Aydın pamuklarında has· 

~ talık kalmadığı enlaşılmışbr. 
2 Ketirilen makiaelerle yapı· 
~ lan mücadele iyi neticeler 

vermiştir. 

. Bir cinayet 
{ Ceımede 45 yaşlarında 
ı bayan Nazmiye adında bir 
f kadını 21 yaılannda Nubut 
1 Ydm11% dokuz yerinden bı-

11 t çakla ağır surette yaraladık
• 1 tın sonra bıçağile karakola 
J ~ bıı vurmuş ve teslim olmuş
g tur. Nazmiye hastahaneye 
i ı genç te hapse tıkıJmıştır. 
t ... 

J Şarapçılığa 
·Ehemmiyet 

1 
Veriliyor 

1 lnhisar]ar idaresi bu sene 
l ıarapçılığa çok önem ver· 

, mektedir. Üzüm kurumu da 
• ' b • 1 1 • u ış e meşğul olmakta ve 

l bu sene pek çok yaş üzüm 
alarak şarap yapacak ve 

( llalkı11 Seıl t 

Italya Tunus'u İşğal mi Edecek ? 
Budapeşte 13 (Radyo) - Fransa ile ltalya münasebatı tekrar gerginleşmiştir. Bir ıayi· 

aya göre ltalya Trabulusgarp hududu dibinde bulunan Tunusu işgal etmek istemektedir. 
Bu haber, Fransada şiddetli bir asabiyet ve heyecan uyandırmışlar. Maamafih bu haber 
kaydı ihtiyat]a teJakki edilmelidir. 

Hayfada tedhişçilerle askeri kuvvetler ara
sında çarpışmalar oldu 

Hayfa, 13 (A.A) - Tedhişçiler Hayfa civarında bir Yahudi otobosüne silah atarak ta
arruz etmi~lerdir. Otobüsün yolcuları kaçmağa muvaffak olmuşlardır. Vak'a mahalline gön· 
derilen bir bahriye müfrezıesi ile mütecavizler arasında bir çarpışma olmuştur. 

Şehrin muhtelif mahallerinde dört bomba patlamıştır. Petrol borusu civarında askeri kı~ 
talar]a tedhişçiler arasında bir müsademe olmuştur. Bu esnada tedhişçiler el bombası kul
lanmışlardır. Askerler de mitrQlyö.z ateşile mukabele etmişlerdir. Tedhişçilerden aJtısı öl· 
müş bir kaçı yaralanmıştır. 

Hatayda seçim işleri ve Suriye ile anlaşmamzı 
lstanbul (Hususi) - Halayda seçimlere başlamak için onbeş gün içinde ~azırlıkların bi· 

tirileceği umulmaktadır. Bu iş için Türkiye • Fransa arasında yeni müzakerelere giri· 
şilecektir. 

Türkiye - Fransa ve Suriye arasındaki konuşmalar iyi safhada devam etmektedir. Yakın 
da tam bir itilaf hasıl olacağı kanaatı kuvvetlidir. 

Yahudiler Madaiaskar adası a yerleştirilecek 
Bertin 14 (Radyo) - 16 milyon Yahudinin Filistine yerleştirilmesinden vazgeçilmiştir. Eo 

nihayet yapılan tetkikat neticesinde Yahadiler içhı en selamet bir Madağaskar adası mu· 
vafık görülmüş•ür. 

Cumhuriyetçile istirdad etti 
Barselon, 13 (A.A) - Milli müdafaa nezareti tarafından neşredilen bir tebliğde ezcümle 

şöyle denilmektedir : 
Şark cephesinde Artana mıntakasında cumhuriyetçiler Fameliyi Kastro kalesini ve 

608 rakımlı tepeyi istirdat etmişlerdir. 

Deleeeler Memleketlerine Döndü 
Ankara, 14 (A.A) - Balkan antantı devletleri erkiıuharbiyeleri heyeti toplaata!ını bi· 

tirmiştir. Delegeler memleketlerine dönmek üzere bugün lstanbula hareket etmişlerdir. 
• 

Telef Olan Italyan Tayyarecileri 
lstanbul, 13 (Hususi) - ispanyada bulunın ltalyı1n tayyarelerinin şiıncliye kadar lspan· 

yada 7600 defa bombardımana iştirak ettikleri ve 120 ltalyaa tayyarecisinio hava muha
rebesinde telef olduiu haber veriliyor. 

Japon Tayyareleri İki Şehri Daha Y akt lar 
IstanbuJ, 13 (Hususi) - Japon tayyareleri bagün Çinde iki şehri daha bombardıman 

etmişlerdir. 300 kişınin öldüğü haber veriliyor. 

256 biıı kardeşimiz anavatana kavuşuyor 
htanbul 14 (Hususi) - Yugoslavyadaki kardeşlerimizden 256 bin kişinin memleketimize 

nakli tekarrür etmiştir. 
il h . 
1 

l ve arıce sevkedttcektir. Nakliyat yakında başhyacaktır. 

•' 9 Yac d b• 
11' ylD a ır Projeler eksilt-
·( kız asılı meye çıkarıldı 

1 bulundu Gerek Gediz ve gerek 
ıı 

11 
Narlıdere köyünde 9 yaş- Mendres havzalarında sula· 

fi Jarında Ayşe adında bir ço- ma işleri etrafında uzun gün-
V cuk dün iple bir ağaca a~ılı lerdenberi yapılmakta olan 

1 
olarak bulunmuştur. Bu ha- tetkikler sona ermiş, yapıla-

b disenin bir cinayet olması cak inşaat ve tesisatın pro-
jeleri eksiltmeğe çıkarılmıştı. 

Çirkin Bir Hal 
Dün beyler sokağında ha· 

cı Mahmut cam~i yanında 
sarhoşluktan yere yıkılıp ka
lan Ada adında bir kadın'.ka
rakoJa getirilmiş, yapılan tah
kikatta teessüründen dolayı 
fazla şarap içtiğini söylemiş
tir. Kendisi mahkemeye gön· 
der ilmiştir. 

Vilayet 
Encümeni 

Vilayet encümeni yaptığı 
bir toplantıda vilayet yolla
rının fazla harap olmama~ını 
teminen kamyonların üç ton· 
dan fazla yük taşınmaması 
hakkında bazı kararlar al· 
mışhr. , ı ihtimali olduğundan zabıta-

• c M • ı·d 8. ooooaooooooooooooaoooe>OOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC:OO 
z 1 mız işe e) koymuştur. ersın 1 e ır 
i •" • •• Halkın Sesi hakkın sesidir 
l 
rsüyük bir kö- Canavar 

Mersinlide beş on günden· 

l

.li pek balıgv I beri inek, keçi ve merkep 

- O··ıdu··ru··ıdu·· l ıt 
e Kilizman önlerinde balık· 

ı çılrkla meşgul olan Ahmet 
1 ı adında bir vatandaş, 200kilo 
( ı ağırhğ•nda bir köpek balığını 

f;
I ı zıpkın ve bıçağile öldürmeğe 
M ve bu suretle canını kurtar· 

',M mağa muvaffak olmuştur. 
1 "Muhasebei 

Hususiye 
·~Müdürü 
i t lzmir hususi hesaplar mü
Jı ~ dllrü bay Adil mezunen Ba
k ı lıkesire gitmiştir. Vekalet 

baıkltip bay Hilmi yapmak· 
Eı tadır. 

gıbi hayvanları parçaladığı 

öğrenilen bir canavarı öldür-
mek üzere Bornova avcıları 
tertibat almışlardır. 

••••M••ı um•••• ... • 

En iyi sun'i 
dişler nerede 

Yapılır? 
Biliyor musunuz ki dün· 

yanın en ıyı sun'i dişleri 
Kıbrısın Larnaka şehrinde 

yapılır. iki tane sun'i diş 
Kürre üzerinde on fabrikası 
vardır. Bunun ikisi Larna· 
kadadır. Bu iki fabrikanın 
imalatı, bütün lngiltere, İr· 
landa ve Amerikanın ihtiya
cını karşalamaktadır • 

- Baştarafı 1 incide -
betini denemelt mümkündür. iki bardak bira çıkaran bu 
şişelerin bakkaldan şişesile birlikte kırk kuruşa alınması 
pahalılığa karşı yapılan savaşın ilk terletici ve ümit kırıcı 
yukuşu sayılabilir. Bir arpa, buğday ve zahire memleketin
de arp• suyunun bu kadar pahalıya sahlmosının garabet 
ve fecaati bu sıcak günlerde soğuk bir bira içmenin de 
yalnız zenginlere mahsus bir lüks içki olduğunu pekili an
latmaktadır. 

Bundan başka bu iki bardak biranın bardaklara dökül
dükten ve yanına da sermayesi yüz para bile etmiyen bir 
salata katıldıktan ve garsonların bahşişlerinden ve yekuo
lerde daima lehlerine çıkan yanlışhklerdan sonra bu biranın 
insana kaça mal olduğunu görenler bu ucuzluk mücadele· 
lerini bir latife veya masal gibi telekki etmek mecburiye· 
tinde kalmaktadırlar. Hele garsonlar istibJak ediJen yemek 
ve içkilerin bedelini ve bunun üzerinden aldıkları ondalık· 
lardan sonra da müşterinin başına dikilip tabağa bıraktlk· 
ları bozukluklardan da birkaç kuruş koparmadan oradan 
ayrılmamaları ayrıca bir arsızlık teşkil etmektedir.,, 

HALKIN SESi HAKKI!~ SESiDiR 

14 TEMMUZ 

Benim gözümle hadiseler 

Böyle Bir Düiünde İster 
Çal, İster Oyna 

Dostlardan birinin düğü· 
nüne davetliyiz. Düğün evi 
telaş içinde.. söz söyliyenle 
söz dinliyen belli değil... Ev 
sahibi davetlileri memnun 
etmeğe çalışıyor. 

Ötede bir bayan kocasını 
bir köşeye çekmiş, katiyen 
çok içmemesini emrediyor. 
Bay boynu bükük ·peki ka
rıcığım· diyor. Düğüne daha 
evvel gelen bayanlar henüz 
geJmiyen bayanları çekiştiri· 
yorlar... Biraz sonra bu çe
kiştirilen bayanlardan biri 
geldi. Am~m efendim ! Az 
evvel bir tatafı kalmamış 
olan yeni bayana gösteı ilen 
o iltifatı, o samimiyeti gör
meliydiniz.. içimden kadının 
fendi dedim. 

Çalğıcılar yeni bir fasla 
başladılar. 

Hastayım yaşıyorum ha· 
yalinle. 

Bir B. dalğın bulundu. 
Çalğıcılara; yaşayın ! Diye· 
cek oldu. Bayanı zaten kun.ı· 
luymuş.. baştan aşağı sinir 
kesildi. 

- Sen kimin hayalile ya• 
şıyorsuo bakayım ! Ha 1 Ben 
zaten sende birşeyler oldu
ğunu bilmiyor değilim... işte 
kendi ağzınla itiraf ettin ... 

Zavallı Baycık olduğu yer• 
de hareketsiz kala kaldı. 
Artık ağzını biçaklar açma
dı. Aksine çalğıda coşmuştu. 

Estooo l Y aJlah ! Hop! Hop. 
Fakat; çalgıcılardan biri 

dalmış, elindeki buruya çal
mıyordu. Arkadaşı onu ha
rekete getirmek istedi o ya
vaşça cevap verdi. 

- Ramazanla cumhuriyet 
bayramı birbirine karışıyor 

galiba ne fena 1 .• 
Öteki de döndü. 
Cumhuriyet bayramının ra

mazan içine tesadüf etmesi 
ve bu yüzden işlerinin kesat 
gitmesi ihtimalini düşünüyor• 
)ardı. 

Misafirler coşmuşlardı. Çal· 
gıcılardan bir uzeybek,, is· 
tediler. Ben, bu tablodan 
SOP• a düğün evinde dura
madım. Ayrıldım .. 

Ş. Kavak 
----------- c:::::J ----------
Kon2re 
Hazırlı~ı 
llkteşrinde Ankarada açı

lacak olan milli bp kongresi 
için bazı doktorlarımız rapor 
hazırJamaktadırler. Bu kon· 
grede '1Gelecek n~sil ve iı

Jabı., hakkında açık müoa· 
kaşalar yapılacaktır. 

Fethiye 
Sultanı dövdü 

lkiçeşmeliğio aile evlerin· 
de oturan 24 yaşlarında F et
hiye Sultanı tahta ile döğ· 
düğünden yakalanmıştır . 

Postane kur
mayı kim 
düşündü 

Postaların Miladdan 550 
yıl evvel, lranda Kikusrev 
tarafından kurulduğu söyle· 
niyor. Kihusrev, muhtelif ş~
hirlerde postaneler vücud~ 
getirmiş, ve bu şehirler ara-
sında posta tatarları vasıta· 
sile mektuplar dağıtmıştır. 

imparator August Milid
dan 31 sene evvel bu usulü 
kendi Ülkesinde de tatbik 
bik etmiş, onu da Şar]many 
taklit eylemiştir. 11 inci Lui, 
1470 de Fransada postaha
neler yaptırmış ve 1481 de 
de logilterede postahaneler 
inşa olunmuştur. 

-·~ 
Fiat 
Mukayese 
- Baştarafı 3 üncüde 

150 kuruş! (Ayrıca bahşiş 
de istemiyor]ar.) 

Demek bizim memleketle-
rimizde de kabil... Hem on· 
ların ekmeği bile uzaklardan 
naklettiklerini, birçok hava· 
yici köylerine taşındıklarını 

unutmıyahm •.• 
Niçi t şimdikinin üçte bi · 

rine olamazmış?.. Bizde de 
olur elbette ... Behemehal bir 
çaresini aramalıyız... Çaresi 
vardır!... Bulacağız!., 

(Akşam) 

Kı aç Neden 
Şaklar? 

Kırbacı havada savurdu· 
ğumuz zaman, şaklar. Bu
nun sebebi de, kırbacın u· 
cu hızla havada savrulurken 
önündeki havayı teksif et-
mesidir. Kırbaç aşağı doğru 
indiği vakit de eski haJini 
alan bava havadaki mol kül· 
Jeri harekete getirir ve bu 
hareket kulak zarımıza de· 
ğince beynimize bir ses mev· 
cesi gönderir. Kırbaç şak· 
laması hakikatte havada bir 
takım minyatür patlama]ar-
dan başka bir şey değildir. 

Fra Diavolo 
Kimdir?, 

Hu, eski ltalyan keşişle· 
rindendir Sonraları müthiş 
bir haydud olmuştur. ltalya
da yıllarca Kalabria dağla· 

rında şakavette bulunmuş· 
tur. Asıl ismi Mikele Pez-
zadır. Gözünü daldad bu· 
dakdan sakınmadığı ıçın 
kendısin (Fra Diavolo - şey· 
tan kardeş) ismi verilmiştir. 
1806 da yakalanarak Napo· 
Jide idam ediJmiştir. Beste-
kar Auber, haydudun ma· 
ceralarını anlatan bir opera 
yakmış, bu eser 1830 da 
Pariste Opera komikle sah· 
neye konmuştur. 

"Pullar Kralı'' 
Pul kolek!iyonu meraklı

larının "Pullar Krala,, ismini 
verdikleri bir posta pulu 
Berlinde müzayedeye çıka-

rıJmıştır. Sen Madrik adası
na aid olao bu pnlun eşi 
yok gibidir. Pul, ilk kıymet 
olarak, 25 bin mark ile mü
zayedeye çıkarılmış ve müd· 
det tahdid ediJmemiştir. 

Japonlar 
- Baştarafı 1 incide -

eyaletinin cenub garbisinde 
Kancuanı zaptetmiştir. 

Tokyo, 13 (A.A) - San
sinin cenubunda yapılan bir 
keşif uçuşu bir çok Çin kı-
talarıoın cenub istikametin· 
de ricat ederek Pinglo ve 
Tung Kuan'da sarı n~hri 
geçtikleri görülmüştür. • guw . . . .. "-. :"' . : .. .. .· ... ·:.... . 
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