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KISA VE AÇIK 

logiltere İle Almanya 
Anlaşacak mıdır? 

Seyri sefer işleri intizama 
konmuştur 

lngiltere ile ~lmanya arasında Çekoslovakya meselesin· 
den dolayı ha11I olan gerginliği gidermek için iki taraftan 
da ı•yretler ıarfolaumaktadır. logiltere bu itte pek çok 
enerjik davraamak IOıumunu hissetmit ve bnnuo Avrupa 
mavazeaeıi için çok mübi n ve çok aju çeken bir mesele 
ııe bir muamma oldutunu Berline anlatmak ihtiyacında 
kaJmııtar. 

Fıanıa ve lafiltere de çıkan bütün gazetelerden maada 
orta Avrupanın diier matbuatada bu meselede lngilterenin 
7erden 16ke kadar haklı olduğunu yazmakta devam edıp 
darmaktad1r. 

v ,,. 

Varıovada çıkan Arszavski Kuryerp gazetesi bütün Av · 
rupayı alikadar eden bu meseleden bahsederken Jogiltere 
ııe Franu devlet reiılerinin Pariıte buluşmalarının mühim 
maaaıını tahlil ederek diyor ki: Alhncı Jorjun Paris ziyar::ti 
ber ıeyden Cince logiltere ile Fransanıo umumi harpte oldu
iu ribi buıün de bir harp arkadatlığı ve kardeşliği yapma· 
ja hazır olduğunu ve aralar1ndakı tesanüdün bu kad~r sağ· 
.._ bulunduğunu göstermiıtir. lasriliz gazeteleri de Almanya 

Görülen lüzum üzerine : ~uyuya kadar devam ede· 
Bucaya işli yen otobüsler Eş C l klerdir, 
refpaşa üzerinden çahşmai• Karşıyaka otoHbleri güm· 
başlamışlardır. KitıboğJuoda rilk öo6ndea, Burnova oto· 

,. bu meseleyi ehemmiyetsiz göstermt. k içın boı yere yo
nlmamalaranı tavıiye etmekten geri durmamaktadırlar. 

oturanlar Buca otobüıl :rin· biisleri F evıi Paıa bulvarının 
den istifade edecekler ve yeni kavaflar çarıısıodaki 

Bizce müzakereler ne tekil ahrsa alsın Almanya bu defa 
lnfiltere ile aalaımak fırsat.anı kaçırmak istemiyecektiı ve 
kaçarmıyacaktır da .••• 

KitiboğJuaa kadar beş ku· mPydaudan ve Buca otobüs· 
ruşa gideceklerdir. leride Elbamra sineması 

SIRRI SANLI 
Eır\:fp•şaya çalııan lıapb• CSnünden kalkacaklard1r. Be· 

ka~blar da yollarını Dolaph· Jediye reiıimiz diln öğlt!den 
------------...... aa ...... 

Komik Eddi Kantor 

EDDI KANTOR MEŞHUR .. ALI BABA" FiLMiNDE 
Avutar1a •e Almanyadan re ailesi ile birlikte Londra· Artiıt Londra radyosunda 

ltovalan Yahudilere na11I ya gelmit bulunan Eddi Kan· 11k sık ıöz söylemektedir. 
,•rdım edileceğıni milletler tor evveli kendiıi ortaya 35 Oa dakika silren bu konuı· 
"aaı toplantalannda müna· bia lngiliz liraıı koyarak bir ma için 150 lngiliz lira11 al· 
it.fa olaaarken Eddi Kantor iane listesi açmııhr. maktad1r. 
:vetiain bilyiik bir kıımını Diğer taraftan Eddi Kan· Eddi Kantor bu parayı al· 

ajıırda ıaıfa karar ver• tor tatil esnasında Londra- mıyor onu da diğer bir iane 
'-ittir. da kazandıklarını da Yahu· listesine sermaye olarak ko· 

Bar&n yazı geçirmek ilze· dilere teıiı etmiıtir. yuyor. 

!STER GflL iSTER AGLA 
Karısının Şerrinden Kurtulmak İçin ... 

Nevyorkta hali vakti yerinde bir borsacı karısının dırdırlarından bıkmıı, usanmıı, biraz 
a11aı dinlendirmek için ıeyahata çıkmıı, avdetinde geleceği günü karııına bilc:\irmeği 
tmamlf... Yolda bindiii tren bir kazaya uğramıf, yolculardan birçoğu parçalanmıı, fa· 

t ba adama birıey olmamı,.. karııı bunu haber ahnca teliıa dOşmüı, biç rahat verme· 
• kocaıının •aridabnın elinden gideceğini ıezince çarpınmağa baılamış, adam buna 

'1anca ~>rad~ld treneilerden birine birkaç dolar vererek eli yüzü belli olmıyan bir ad11-
keadi yenne 618 olarak glnderilmesini rica etmit ve dileği kabul edilmiı, karııına 
e teılim olanmaıtar. Kadın d6rinmeie baılamııtar. Bu adam karıııaın ıerriaden ba 

•tle 1akayı ll)'lrdıktan ıonra baıka bir memlekette baıka bir adla evlenmiıtir. 
S.. ele e1 okayacam, laceclea kıymetini bilmiyerek elinden kaçardıktan ıonra döv6nen 
bclaam baliae : 

iSTER GULISTER !GL! 

ıonra saat on altıda Tepecik 
otobüs durak mahallerinin 
yerlerini teebit etmiıtir. 

Belediye otob&ıleri Tepe· 
cik hattına çalıımağa baıla· 
dıktan ıoara açıkta kalacak 
oto!>iisleıin en iyileri Güzel· 
yah ve Etrefpaıa hattına 
taksim edilecektir. GOzelya· 
lı ve Fırdpaıaya iıleyen 
otobiislerin içinde köhneleı· 
mıı ve belediye talimatna· 

· mesine uygun olmıyanlar da 
çalııtarılmıyacaktır. 

• 
G. Kerameddin 

Kocaman 
Şehrimizde bulunan kolor· 

du kamutaalarındao Korge· 
aeral Kerameddin Kocaman, 
düa lzmir vapuriyle lltanbu· 
la gitmif, askeri merasimle 
tetyi edilmiıtir. Vapurda 
miistahkem mevki komutanı 
tilmgeneral Ra1im Aktuğ 

·ile diier generaller tarafın· 
daa uğurlanmııbr. 

• 
800 Bin Kişilik 

Bir Kuvvet Tahşit 
f dildi 

Roma, 26 (Radyo) - Tok· 
yodan bildirildiiine göre 
Sovyet Roıya ile Çin ara11n· 
da yeni yapıfan ye Sovyet· 
lerin Çin erdalanaa mal~eme 
röndermelerİllİ temİD eden 
Kızıl yolan himayeıi için ma· 
reıal Çaa· Ka1-Şek 800 bin 
kilillk biı bnet ta t • 

'Kahirede Toplanacak ~ Müslii 
man Kon ırresi 

KudOs, 26 (Radyo) - : ihanetklr bir politika olarak 
lldnci teşrinde bütün müılü· tenkit etmekte bilyiik harp· 
man memleketlerinden gön· te logiltereain galebeıine 
derilecek murahhasların iı· hizmet eden arapları b6yle 
tiraki ile Kabirede bir bir ikibete düçar etmeei la-
"Müslümao kongresi" nin giliz politikuı için bir ahit· 
akdi iç.in hazırlıklar yapıl· tikealik olacağını yazmak· 
malltad1r. Bu kongrede gö· tad1r. 
rüşülecek en mühim muele, 
Filistin meselesi olacaktır. 
Ayni zamanda müslüman 
memleketlerin büyük Avru· 
pa devletlerine karşı politi· 
k ları da gözden geçirile· 
cektir. Kahirede çı\uın "El
mukattem,, gazetesi logili:ı 

terin Fi.istin c eki logilız po · 
litikasını arap ilemiae kartı -·-
Suriye 
Başvekili 
İcabında isyan Ede

ceğiz Dedi 

lıtanbal, 26 (Husuıi) -: 
Suriye Başvekili Cemil Mar
dam, Fransa aleyhine beya· 
natta bulunarak : 

- icabında iıyan edece· 
ğiz. 

Demiştir. 

Şam, 26 (Radyo) - Suri· 
ye kabinesi, dDn istifa et
miıtir. Kabineyi tekrar Bay 
Cemil Mardam tetkil eyle· 
mıı ve hariciye nezaretine 
S .. bra Cabiriyi ipka etmiıtir. 

-·-
Mısır Bahriye 

Nazırı 

KRAL FARUK 

lıtanbul, 26 (Haaaıl) -
Mııır babriye nazırı •• kral 
F arukan yaveri Mabmat 
Hamza p•ı• yaran eald Mı

ıır Hidi•iain yah olaa El· 
mahruıa yata ile Çanakkale· 

den geçecek •e ıebrimln 
gelecektir. -....--
NumanMen~
mencioilu Ati
nay a Gidiyor 

lıtanbul, 26 (Haıul) -
Berlinde bulanan HariciJ• 
Veklleti amamt kltibi BaJ 
N.ıman Menemenciojla ••· 
dette Atinaya air1yarak real 
T&rk - Ya"an ticaret ••lat· 
11aın eıaılanaı ba11rlı1acak· 
br • __________________ .... 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR --------.... 
Bir minnettarlık ve bir dilek 

Senelerce pabala pabah yediiimiz rıda maddeleri lberİD• 
de esaslı ıarette ciddiyet ve haaıaıiyetle acazlaiaaa)emine 
muvaffak olan belediyemiz Hyeıinde •erilea narlı ile ini 
hafta Alsancak pazar1nda her zaman SO kara.. aldajuaıı 
koyun etini bu defa 3Se sebze •e me1valan bize pek aca• 
za yememizi temin eden belediyemizin muhterem reili•• 
memnuniyet ile sonsuz sevgi ve minaettarlıtamızın Halkı• 
Seei ıtıtünanda alenen neıriai rica ederiz. Say11lanmaala. 

Okurlarınızdan. 

Alıancak ıakinleriaden 1443 ve 1469 aokakta M. Re .. t 
Gür, Mustafa Çağlar, Habip Ke.etçi, 

Keçecilerde (1003) numarala ıemt ıaklnleriadea aldıiı•ı 
bir mektupta oradaki yolun tatlarının çoklujıaadaa dolaJi 
geç~nlerin müıkilit çeldildeıi bildirilmekte bu iıte beledi
yemizin himmeti istenmektedir. 

Halkın Seei halkımızın teıekktlr •• 1ikl1etleriai ba •· 
t6nda olduğa gibi göstermeği meıleğinin bir icabl ..,..,,. 
tar. Ç&nki: 

HALK 
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1 
DUNYADA 

~·~t~~!YYs:~" ~!>;!!" nI!0~LEi loouo~un Naslhat~eri NELER 
rr.lr.'

1 

_ S Amıph dızanterı OLUYOR ? 
a:.ı;fA: t]!lll~ ~ ~ ~ Mevsim hastalıkları ara· 
1 ff A E s1nda ara sıra tesadüf etmek- 14,000 İngiliz Lirasına 1 

Eb~ITari! !.!.il.! E K A H R A M A N l f K LT~r~e~uıİ :~r. 0~:.~:;.u•02 ~~k h;~t~~~S s~:~:n~ı ~:;b~ ~!~~~~ 
1111~_.. _ 

83 
_ Yazan: H. ~a. DJgt• f: derecei hararet iJe, şiddetli k b Al J ,. 

r ~• ~aaa• karan ağrısı ve evveli adi çe ileıi meş ur ec ames ın 

Çakırcalı 
E ·r E'nin 

Hakiki Maceraları 
- 25-

aa • h k F d . h 1 k yerine Bryn Jones ismindeki s b 
rJiOU Sersesı ayat artı ı·r ev- ıs a şe liode, fakat gitgide 14 b. ı ·ı· ı· I en U mektubun ı·çı·nde ne ya-kan ile karışık balgam ha- oyuncuyu ın ngı ız ıra· 

u sin canına tak demi~! linde ve günde birçok defa sına, yani bizim paramızla 1 ld w b·ı • d 
d 

~ helaya çıkmakla muttasıf 87,000 Türk lirasına satın · ZI 1 0 UgUDU 1 mı yor muy UD 
Glinlerce, haftalarca yü· Fi d b Ew d' "b l t Doğru bakkal Yaninin kuvvetli bir kefalet altına 

rlmü•, ko-yJerde, camı'lerde nı'm 1
de

05 oyndu~u gb 
11 

'd. e· bir hal görülür. Hastada sık a mKışıu·· 1br.ı'lk o-nce 12 bı'n in· d kk 
y ara ıgım u 1 1 " sık belaya gitmek ihtiyacı Ü aoıaa gittim, adam be- bağ1anmasını kumandanlıktan 

ileyabatta kalmış, har ... be· dedı' giliz lirası ile pazarhgv a gi · ni görünce bı'raz cıa•aladı · tt' H k't g çı'r 

~ 
d .. . ve bilhassa büküntü ve bu- " " ' rıca e ım. en va ı e -

B er eJB yatmış, perişan bir Üç memur ayrı, ayrı birer runtular çok olur. Ve her rişmeşt sonra başka bir klüb, "buyurun" diye iltifat göa- meden yanıma onbeş suvari 

eri 
ide en ıon Gaznenin yük· •

1
•• .. 1 d"l F' d b" d 13,000 logiliz lirası verince terdi, oturdum. Kendisile aldım, K1zılca yolunu tuttum. 
Yır soy e ı er, ır us ıraz efaaında da pek güç bir 

D tek kubbelerini ve muhte- d ki d Arsenal, 14 bin İngiliz lira· hususi görüşecegvimi söyle- Yanımda re1'i kolcularından 
ura a ı, onlara nazire ol- mikdar kan balgam atar. ncPm ıaraylarını •e binaları~i sile müzayedeyi arhrmışhr. dim. Dükkaonı arka tara- Şaban ağada vardı. Hasbel 

ıuı&rmBı, bir kat r.daba şevki mak üzere öyle bir cevap Dizanteri malumdur ki ya Bryn Jones Kurdlar klübü- tarafında bir yere oturduk. icap sivil geyiomiştim Zira 
elittrtmıı, fakat kendini sultana v"rdi ki adamlar hayrette mikroplu olur veyahut amipli nün ~beynelmilel oyuncular· Yani efendi, dedim. Soraca- gelen mektupta şu parola 
ıiJlaııl tanıthracağını ve du· kaldı, ağızlan açıldı, derhal olur. Amip tek hücreli, mü- dandır. Ve bu klüp şimdiye ğım suallere doğru cevap vardı: 

ver11sen ya ayı ur armış 11 i yeyı necatı ge arece 
k 

'

aracagv ını bı'r tu"rlu~ bula- Firdusinin elini sıktılar, ne· teburik bir küçük hayvan- kadar sattıg"' ı oyunculardan · k k t F d . t' k 
ıtmamıı. reden geldiğini ve şimdiye cıktır. tam 69,753 logıliz lirası {tak· olursun, yoksa iş fenadır. olanların birisi kır, öteki 
ar Gaznede hiç kimseyi de kadar sultana nasıl olup da Taze abdestlerde mikros· riben yarım milyon Türk Herifin benzi sarardı, söy· doru ata binecek, Karabelinl 
•bilmediği için ortada kalmış. kendini tanıtamadığmı so· kop altında bu hareketi lirası) kar etmiştir. le bey, dedi. Çocuklarımın ağzında bir çeşme vardır, 
.Günlerce mütebassırane sa· rarlar. aşikar olarak görülür. Fakat *** üzerine yemin ederim ki doğ burada beklenecek, d•ğ d-
)r&JID etrafında dolaşmış, kar· (Arkası var) sür' atla ölürler. Bu sebeple İngiliz mekteplerinde ru cevap vereceğim, ha~ ır hetinden birisi mendil sallı-

l
•l•daa bol ve parlak ışıklı • •• _ teşhis için yapılacak muaye- cinsiyet dersleri ola benim birşeyden habe- yacak, oraya bir kişi gide· 
sarayın avizelerine bakar neler mümkün mertebe acele rim yok. cek ve bir mendil paraları 

Ti 
· k f •ı •• b•ı• • ı ı d lngilterede Cenubi Gal ÇIDİ çe ermiş. 1 yuze 1 ır mı yopı ma 1 ır. Hacı lbrahimin ogvlunun teslim edecek.,. M k mekteblerinde çacuklare cin· . 
Bu serseri hayat Firdesi- Fil 

0 
ağır gövdesine rağ· 1 roskob altında görfi- siyet dersleri verilmekte ve gönderdiği mektubu zarfi)e Çocuk eıtesi günü çiftli-

ib DİD canına tak demic., bı'.., k 1 V nen amipler baza o kesesi kendisine gösterdim : gw inde sagw va salim buluna· 
Y • men ço güze yüzer. e cins meselelerine aid her 

nigtin gizlice ıarayın bahçe su içinde öldürülünce de ce- ile bulunur. Bu şekiJ dizan- türlü sualler münakaşa edil· - Bunu taonsın değil mi? cak. Biz gece yarm Kar•· 
l davarını •tmıı, kuruluklar d' b' k t ~rinin ilacı emetiodir. Isıt- d Mektubu eline aldı, evirdi, belin eteklerinde Kızılcah se ı ır aç parmak suyun mektedir. On üç yaşan an 

İn araıına dalmıf, kendi başına dışında kalır. maya kinin, romatızmaya yukarı olan çocukların de- çevirdi evet dedi. Bunu Hacı Kocabaşa aid kulübeli bir 
ğ~ dolnıırken büyük bir havuzun _.,._ saHsiJat ne kadar şafi tesir vam ettiği bu derslerde, cins lbrahim efendinin evine ben bağ vardır. Buraya· geldik, 
n~ etrafında üç kişi görmüş, E yaparsa, amipli dizanteriy de meseleleri bütün açıklığı ile gönderdim. Buou sana kim kulenin kapısını k1rdık, iç~-
rı pnlarına doğru yürümeğe le geçmez bir emetin şmngası o kadar ve her cephesinden mütalea gönderdi? riye girdik, müfrezeyi 

0 
aya J betlaaııı. kuvvetle müenir olur. Hasta· olunmaktadır. - Kasap Hiristo. · yerleştirdim, onbaşoya bir 

Bunlar ıultan Mabmudua fırsat ya bir de hafif müshil veril- *** - Ona nereden gelmiş, parola verdim. Bız Ş ıbaa 
iç memurlarandan imiş .. Kı- Kemerde Gaziler mahal- mek lazımdır. Norveçte Kadınlar bu kasap nerededir? ağa ile henmen aynDı renkt.l 

ı yafeti bozuk, toz toprak içe· ı Perhiz: Çtty, pelte, pirinç - Ooa nereden geJdiğini olan atlara bindik. ağ yo· 
riainde bulunan bu yabancı· esinde önü melez çayı arka- suyu, sütsüz maballebı gı'bı" Pi kopos Dahi bilmiyorum, bu adam Çoba· lunu tuttuk, Karabelia ya-

sı tabakhane çayı ile Kemer ı nı DID kendilerine doöru gel- c:eylerdir. Yavaş yavaş vaza·- Olabilect-klt'r nisada otufur. nınd~ki çeşme başına ge • 
• sokağı sağı tren battı, solu ~ f k 

m mekte olduklarını göıüoce yet düzeldikçe piı inç Japa- Noı veç meb'usan meclisi· · - Söylediklerin doiYru mu? diğimiz zaman şa ak sö mOı, 
e gene kemer ıoks ğı ile mah· #) t l w ld b .. 

birbirlerile ıöyJ= konuşmuşlar sından başlı yarak peı biz bo- nin son günlerde verdiği bir - Matot o doğru efendi. gun ş or 
8 ıgı ya ıza og· 

k dut ve içinde dolaplı kuyusu 
1 

A muştu. Dcığ tarafından veri· 
• J Ye arar Yermııler: ile kulesi ve mey va fidanlığı zu ur. mi pli dizanteri eğer karar bütün Norveç kilise· - Pek ali, sonra görüşü· lecek mendil iıaretiai gözet· 
ul • - Karııdan bir adam ge· bulunan 10966 metre mu- liyıkile teşhis edilmez ve lerinde gürültü koparmıştlr. rüz. · 1 k 1 

1 b h emeUn tedavisi acele tatbik Bu karar kadınların istisna- Dedinı, dükkandan ayrıl· liyorduk, bir ara 
1 

ça ınıa 
• 

ıyor, ıaray a çesinin içinde rabbalık büyük sebze bahçe- k d b' b .. d" balanmaaına oakılırsa her edilmezse müzmin bir bale s1z her yerde devlet işlerin- dım, Çobanisah kasap H~ris- ar asm a ır aş gor um, 
1 

si satılıktır. Talip olanlar d b. b k yo fakat L-ld b girer. Aylarca sürer. Bundan de çalışabileceğine dair. Bu toyu buldum. Kendisini sıkı a am ıze a 
1 

r, 
1 

11111 e uraya girmesine mü- idarehanemize müracaat et- · d A d d d başka amipler karacigw eri de arad~ kadınlarm papazlık bir surette isticvap ettim. işaret vermıyor u. ra sıra 
• aa e e ilme iği ve fakat be· sinler. 5-1 k 1 k d · k f 1 k sı a ıo 

Dil btlyük hakana ıokula- istila ederek karaciğerde bü- ve pi~ opos u ahı yapa· "Bana Pumak Mehmet ver-
8 asını ça ının ar 

8 
" • 

·~ d. 1 ___ ._....... yük apse yapar ve o zaman bilecekleri mevıuu bahsol- di., dedi, Mebmedi buldur· kuyor ve gene çıkarıyordu. 
r ma ırı an •11hyor, bu adam M • t ı• k f ( Arkası var) 
. bizim deli!etimizi rica eder· aııısa o e 1 çok mühim ve letılikeli Silf· duğu için iıise mab elleri dum, oda şu cevabı verdi : ... 
ıe kendisine f&İr oldug~ umu- M .. S J'h Z balar arzeder.F. mümaPaat göstermişler ve - B~nim Yukarı 1'ızılca· 

Ö 1 
üstecırı a 1 c..ıOrer B~ •· k bd tt k b J meclise müracaat etmişler· ) d b ' • d b" L 

] 

111 ı y iyelim, bepimiı birer uyu a es ee an ıı • ı a ır ışım var ı, ı ı lU! ç 

Ö 1
. 

1 
b Keçecilerde Lale sine- gam görür görmez mutlaka dir. Meclis bu müracaatları cüo evvel orada idim. Rum 

mıara • y ıye im, ize cevap & 

•ermesini, olmadığ takdirde ması kar~ısında taze halde iken muayene red~etmiştir. m2hallesi ikinci muhtarı 

1 
kendiıile konuşmakta mazur Her yere yakan ve büyük ettiriniz ve ona göre derhal . - Zabarya adında bir adam 
olduğumuzu ve bizler baka· bir bahçe içinde havadar bir ya emetin ile veyahut dizan- Seferihisar benim Manisah olduğumu 
nın ıairleri bulunduğumuzu köşktür. teri seromu ile tedaviye baş· b duymuş, yanıma geldi, sana 
ıöyliyelim. Temizlik yeni konfor, sı· layınız. . şara 1 bir mektup vereceğim, bunu 

GC5nül kmlmasın. Dediler. cok ve soğuk banyolar ol- ........................... On iki senedenberi lzmir Manisada Çobanisah kasap 
Tam bu ı1rada Firdus yak- duğu gibi sivrisinek ve tahta i O OK J O R ıı halkından görülen rağbet Hıristoya verebilir misin dedi, 
laımııtı, kendilerine selam kurusundan eser yoktur. Bi- üzerine Buca aşağı mahalle- beo de veririm dedim ge-

verdi, bu üç memur Firdusi- rinti yatak elli, ikinci kırk, J Salih Sonad i de öz demir sokağında 38 tirdim. 
ala ıelimını alddar, kendisi· üçüncü 25 ku~~ştur. Bir de- ı Cild, Saç ve zührevi hasta· ı numarada nefis Buca üzü- - Sen bu mektubun ıçın 
ae ıartlar1aı söylediler: fa tecrübe edınız. ı lıkJar mübbassısı ı mündea imal edilecek şarabı de yazıh olduğunu bilmiyor 

GOODOOOODCIOOCJ000000ooo004cxxM>COO~K>O~ooc:ıooooooooo Asri Sinema karşısındaki 5~ muydun? 
ı ikinci Beyler sakak No. 81 : 

S f 1 G d 1 Ş•f numarada Kadri Gönçerin - Hay1r bey vallahi bil· . 
e 8 it 1 8 l Ve 1 Bil ı Her gün öğleden sonra ı toptan satış deposundan ara- miyordum. 

N d h k 
• : Telefon: 3315 ı e en er eı pek çok yıllardan ben .............. ............ yanız. Telefon: 4216 Hükümete geldim, bir tak-

ı (Kabada K d y••k 1) **:lt~)t.*~· ~~*~*~::*:Jt-:A::l!***:lt:Jt*fi rirle bu adamların ya neza· 
yı, or on ve u se tC TA y y A R E sı·noması TELEFON ,. ret altına ahdmasını veyahud 

Arteziyen 
Kuvuları Nedir 

Uzun ve dar boğazlı bir 
kuyudur. ilk defa Fransada 
Artois'da lkazıldığı iç:n, bu 
kuyulara arteziyen kuyuları 
ismi verilr. !ştir. 

Nakil 
Bııind Koı donda bulunan 

lokantamı bu defa iğdeli kah· 
ve namile maruf bulunan 
memurin kooperatifinin tah· 
liye ettigi binaya naklettim. 

Eski Süleyman, bugnnldi 

İZMİR LOKANTACISI 
M. Çaylak 

k rakılarını tercih ediyor. Çünkü yapıhşında u,ta, ve tecrübeli U 3151 ~ 
bir el en ııbhi iptidai maddeleri en mahir bir şekilde isti- tC BUGÜN iki müstesna film birden )t 
maJ etmekte ve zevk ve sefa için içilen bu mü tesna rakı- tC İ J U A N 1. T A )t 
lara ayni zamanda bir gıda, bir deva ve bir ~ifa hassalarını 1j • )t 

KUVVETSİZLİKMİ. 
e •ermektedir. "U100 kişilik orkestra tarafından temsil edile~ musikili film! - ~ . . --. .. ~ 

ar**:i:****:i:=****:****:A:*:A:***~ ~ 2 - İlk Gel!e ~ \·~ :__, Elhamra Telefon it ~ Gary Cooper. Anna Sten tatafıudan temsil edilmiştir ~ ~:::-....._\."\..""""'~~~ 
25 73 ,. .il Seanslar: 3,35-6,35 Juanite 5-8 ilk gece >t 1 ~ ~ 

Kendinizi zaif hissetmenizin sebebi kanınızı zebi 
lcyen "Toxin" lcrin vücutta artmasındandir. lJ 
tehlikeli "Toxin" leri ENO "1\.1.EYVA TUZ~ 

- icerek def ediniz. ENO leziz ve kuvvet vericidif 
ENO kanınızı temizler, vücuddaki zehirleri at. 
kuvvetsizliğin ve kabizin önüne gecer. ENO ~ı 
sıhhaunızı ve kuvvetinizi iade eder. 14 

k 
ldaresinee Milli Kütüpane Sineması )t ~'f:~;s~~;,.r;~~~~~~~~:~~=-::w;~~~~~-

" ___ BUGON 2 nefis film birden ttl İl daimi encümeninden: 
Küçük Albay rr lzmir - Urla· Çeşme yolunun 45·1 900 · 80-1-100 kilomet· • 

>+ roları arasındaki bir kunm menfez ve köprülerin Fer beton; 

DAiMA BU MARKAYA DiKKAT EDlNIZ 
ISRARLA ARAYINIZ 

ti Eranıııca ıözlil: Şirley Temple ve Lionel Barrymora ~ Beton tabliye yapısı (9884) lira (36) kuruş açın tutarile ve 

• Tarzap kaçıyor )+ 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan isteklile· 
tC )t rin 2490 sayılı yasa bü~ümlerin göre hazırlayacakları temi-

~·* Tibkçe sözlü: Jobnney Veis!lmüller ve Mauren O'sııllivanM natlarile ve müteahhitlik belgelerile b"rJikte 4 Ağustos 938 

ra.:I. Seanılmr: 3,30-6.30-9,30 Tarıaa 5-8 kilçük albay ~ perşr.mbe güDü saat llde il daimi encümenine baş vurma-
7- ... - . ... . 



Gezici başöğretmen ve 
den haberler 

ğ •ı 1 PEŞİN ve TAKSİTLE her e l men• BİSİKLET ve 
1 

Dünkil sayıdan deoam ve aon 

i - Bir başka gezici başöğret· -· -J menin, kpylünüo aydın te · 
~likkiJe;-e kavnşturulması için 
reçirdiği ruh baleti safhala· 
-11nı ve bulduğu yolu öğre· 
. nelim: 
t "Hepimiz vecdle kendimiz· 
den geçmiş olarak çaltşıyo
r ruz. Köylü balkın üç ay ev· 

velki tutumlarile bugünkü 

aras1nda dağlar kakar fark 
var. Fark lebimizdedir: .. Ge
çen... köyde balkaı zehir Ji 
gaz.lardan, tayyarelerin bar p 
teki ehemmiyetinden, mas· 
raflarından bahsediyordum ... 

Çavut hminde ihtiyar bir 
adam sözümü başından so 
nuna kadar dikkatle dinle
di. Sonunda : 

- Çok iyi olmuş bu pa
ditahlar başımızdan d efolup 
gitmişler. Yoksa bu fentlere 
akıl erdiremezdik, dedi. 

"Bir ay evvelisi ( .... ) başı 
kahvesinde yarenlik ediyor
duk. Söz döae dolaşa civar· 
ela hükfiınet tarafından kaz· 
darılan büyüklere int ı kal et
ti. Ben bir cevher yumurt· 
layacaklarını hesaba katarak 
itidalli harekete :«srar ver· 
dim. Her kafadan bir ses 
yükıelmeğe başladı. En so· 
nanda kpyünün zamana göre 
okumuıu olan ( .... ) adında 
birİDİD fikrini almağa karar 
Yerdiler, hOyiUderia nıçın 
kaııldıiını ona sordular : 

- Abe hükumet kopuk-
lamı,, para arar, bunu da 
bilmiyecek ae var! dedi. 
Canım sıkıldı, ses çıkar

madım. Hükumetten, Umu· 
mi müfethşlikten, vilayetten 
eaki eHrleri aeYenler cemi· 
yetinden ne k:ıdar tamim 
relip g çmişse şuradan, bu· 
radan hepsini bulup tetkik 
ettim. Kazılan büyüklerden 
çıkan eserlere ait ne topla· 

ya bil ~imse derledim, üçüucü 
devrimi yaparken ( .... ) köy
de bir alt şam fazla kaldım. 
EHıen benim geldiğimi duy
dular mı hemen toplaşıyor· 
lar. Onların sormalarını bek· 
lemeden, eski eaerleri kqru · 
mak lizım olduğunu tuttur· 
dum. Ehli vukuflar, memle· 
ket tapulan dedelerimizden 
kalma eski eserleridir. Bu 
memleketin bizim olduğunu, 

ı kıyamete kadar bizim ola· 
( rak kalacağını biz bu eserle 
1i'Pat edeceğiz. Kazılan hü • 

El r '1 ~ ~ L ER TATBiKAT DERSiNDE 
yüklerde hükumet para ara· 
maz. memieketio tapularını 

arar, dedim ,. Nedemek is · 
tediğimi hemen anladılar ... 
( .. ) ya bakıp gülmeğe baş· 

ladalar. O da yirmi gün 'ev

velki hatasını anladı, özür 
diledi. Gülüştük, işi tatlıya 

bağladık. Yine ayni akşam 

büyüklerden çıkan eserlerin 
hangi millete ait olduğunu 

nasıl anlıyorlar diye sordu· 
lar. Ben nasıl ceva p ve re · 
yim diye düşünürken ( ... ) 
imdada yktişti : 

- Abe .. dedi, doktor ay
na ile bakar, ciğer ndeki 
kılları sayar, artık bir çöm· 
lek paçasını da mı anlamı· 

yacaklar. Rotkene koyar an-

Jar. 
11 Bunlara batırlıyıırak şu 

düşünceye varıyorum: Trak
yanın hedef tutulan yetişmiş 
bir hale gelmesi için daha 
pek çok bilgi ve alınteri la· 
şım . ., 

"Her kış yağmurun aka· 
binden dereler taşıyor, mah
sül su altında kalıyor, geçit· 
ler kapanıyor. Su çekilince 
hummah bir çalışma başlı· 
yor. Herkes tarlasmın kena· 
rına hendek kaldırıyor. Su· 
yun geleceği istikamete çaiı 
çırpı yığıyor. Tava helen 
tarlasını sür.meğe çabalıyor. 
Kum, çakıltaşı ayıklıyor, e· 
kiyor, on beş gün sonra su 
yapılanı tekrar bozuyor, Ar-

kadan yine su baskını. Bu 
böyle devam edip gidemez. 
Suların tahribatına karşı tek 
başına uğraşmak yerine müş
terek tedbir bulmak vıe dü· 
şünmek Jizım. Biz köy ka· 
nuounun ve bu işler için 
gelmiş buyurukJarın iJlıamı 

ile imece yolu ile bu işlerin 

mümkün elduğu kadar öa· 
lenebiJ,.ceğine ait inanı ve 
hareketi yapmağa ve başlat· 
mağa çalışıyoruz. Mazinin 
suçu olan bu fena şartlar 

içinde yaşayabilen neslioi 
idame eden ve iyi lmeziyet· 
Jerini koruyabilen Türk köy· 
lüsüoe hizmet şevki bir kay· 
oaktan boşalırcasına içimizi 
doldurup taşırıyor. 11 

Köy bakıkatlerioi ve onun 
üzerindeki f çalışmalann bir 
kısm101 aksettiren bu yazıla
rı buluştuğumuz sınırdaki 

bölge Gezici Başöğretmeni 
arkadaşın yaıdıklau ile bi
tiriyorum : 

" .. Memleket kaygısı her 
menfaatten üstündür. Baıau 
öyle karlı, boralı soğuk ha· 
valarda beygir üstün de 
köylerimi gezerken, ileride 
köylümün çocuklarını okur 
yazar, yaptığı iıi bilen olgun 
adam şeklinde göriiyerum. 
Bölgemin köyleri Bulgar hu· 
dudunda. Bazan tepelerden 
onların daha diln bizim olae 
kasaba ve köylerini görüyo· 
rum. Bir de geriye dönüp 
kendi köyümü gördüğüm za· 
man içimden gelen ateş be· 
ni köyüme daha çabuk sev· 
kediyor. Köylülerle candan 
ark·daı olduk. Haftnda bir 
güa gelmemizi aı buluyor· 
lar. 

S1rahyan Ferit Oğuz Bayır 

İlan Müşterilerimize Kolaylık 
Yeni çıkan damğa kanunu gazete reklamları için maalesef müthiş bir darbe olacaktır. 

1 Ağustastan itcbaren tatbH.: edilecek olan bu ~kanuna göre _120 harfi ge.çecek ilanlar !ç!n 
taor nın günü yi:-mi ku ruşluk pul yapıştırmak lazım gelec~ktır. 120 Harflik reklamlar ıçıa 
ise iki kuruşluk pul ilsalt oluoacaktır. 

(Halkın Sesi) okurlarına her hususta kolaylık gösterm<ği .bir prensip edinen idaremiz 
ilin müşterilerimize şöyle bir kolay ık yapmağı düşf.nmüştür. 

120 Harflt·o fazla ve bir sahifenin dörtte biri kadar olan reklamlar için ilin başına 20 
kuruş ve 120 b.ufe kadar olanlara da 2 kuruş alındığına gö e reklam aahipleıimiz de ilin 
bed linden başka bir de her ay için beş alta ltra ayrıca pul parası tahsiline mecbur olma
mak için iliolarun bergüo küçük hacımda ve çok kuvvetli ve maoah sözlerle yapmağı ve 
ayda beş deh da büyük harfler, guvvetıi resimler ve kocaman hacımlarla tanzim etmrğe 
karar verdik. Bu suretle ayda yalnız yiiz kuruş fazla pul parası vermeğe razı olanlara 
Amerikanvari, canlı, çok cazip ve çok fayda verecek ıekilde iliolar yapmağı taahhüt edi· 
yoruz. llan müşterilerimizin, kendilerine ayrıca göstereceğimiz kolaylıkları anlamak için bir 
kerre idarehanemize bış vurmalarını rica ediyoruz. 

(Halkın Sesi) sadık ve vefalı okurlarına ve miiıterilcrine bu vesile ile de fedakirhklarda 
bulunabileceğinden dolayi bahtiyardır. --------.-.)t Dr. FAHRİ IŞIK >tas:tiı!I 

B lzmir Memleket Haıtaneai Rontken Müte .!l ı 81 
Yalmz Türkiyode değil bütfio Balk111n 

memleketlerinde, Iranda, Arabiatanda ve 
Fransa ile logilterede en çok tutu'.mu~ 

revaç bulmuş meşhur ( ART; ) markalı 
ALMAN kumaş boyalarını diğer b yalara 
herhalde tercihan alanız. Çiinkl: 

8 RONTKEN VE B 

1 Elektirik tedavileri y ~ ılır ~ 
8 lki•ci Beyler Sokak No. 29 TELEFON: 2542 [;] 

RBBB:BEBS~BBEEa~aaa~ 

lsmail Hakkı 
Pusmaz 

Oıço Yapımııı 
Baskül, Kantar, Ma- · 
sa Terazisi yeni ve 
her nevi tamirat ka
bul edilir. 

Eald kaıab)ar kolancılar 
numara 27 

Telefon 
214:6 

• 

A t• boyası ile boyanan kamaı biç r 1 solmaz. 

A t • boyası ile boyanan r 1 kumaı terlediğiniz-
de çamaıırlarınızı boyamaz. 

A t • boyuı; 400 gram 
1 1 sikletinde yün, ipek 

iplik, keten, floı ve karıtık 
her cins kumaıı emniyetle ve 
kolayca boyar. 

Fiati 15 kuruş 
Toptancılaıa mühim iskonto 
yapılır. 

Telefon 
( 388~ ) 

1 ~:0TOSIKLET 
Şenocak ticarethanesinde sa· 
tılmaktadır. Rekla.na kapıl· 
madan Tornaks motosiklet-
lerini ve mağazamızda mevcud -.:::::ı...-=:::::: _____ ......;:::.. .... 
her marka bisikletleri görmeden ve fiat öğrenmede• U 
iyen başka yerden bisiklet, motosiklet almayınız. 

1'1. ALıl\f SENOCAK 
Baıdurak Kemeraltı Cd. Emirler çartıll karpımU. 

Numara 61 Telefon No. 4079 

~aamtazazaaaaasaaaaaaaaaxa 

Çocuk Babalarına 
l\1ujde 

Rekabet 
Rekabet 

Rekabet 
" 30 " Liraya 

Bisiklet 
Almaayadan yeni getirtmiş olduğum ve lzmir piyaı .... 

da 45 hraya satılan bisikletleri rekabet dolayııile 30 lira, 
satışa başladım . Sınıfını geçmiş çocuklarınızı aevindil'lillt 
için vereceğiniz en kıymetli hediye yavrularınızın maHfı 
mak istedikleri bisiklettir. 

Ticaretbanemiıc uğramadan başka ticaretbanelerdea i'1 
mamalaranı sayın müşterilerime tavsiye ederim. 

Adres : fzmir Kemerallı karakolu karşısında 
Asım Başakın. 

Elbise ve Manto 
Mıraklılarııa llJdı 

1 Zabitan, Baylar ve Bayanlar 
1 

n mlşkllpeaent m&ıterileri memaan 

!eden bu firmayı unutmayınız ~" 
[+] Tiiccar terzi (Tlrkpazara lbrahim 
(+] Karakaş) bukere yeni matazada zen gin çeıidler. Tulıi
lıt."' hanemizde bay ve bayanlar için son moda zarif •• ili ! manto, rob, tayyor, etek, btlluz ve tovakar Zabitan W 
1 aivil elbise ve kaputlan imal edilir. 
ı Muamelem peıin ve taksitledir. 
it Bu ı6zlerin doğruluğunu anlamak için bir tecrlbe klfidir. 
ltoiKKA T : Yeni ~tağaza Odunpazarı No. 1 

l:j ·rELEFON: 32'16 
d . 
• ~ • ..z:.cwı 

~til:iıl 

Peşin ve Taksit ile. 
En ıık, en sağlam ve en ucuz elbise 

diken Kavaflar çarıısında (35) No da 

TER Z i 

Kazım Şangüder 
Avrupanın en büyük terzi 1anayi mek
tebinden diplomalı olduğu gibi Avru· 
pa ve Amerikada en çok rağbet ka · 
zanan iiniveraal sistemini takib eder. 

-™ 
Birinci Sıaıf Mutalaauu 

Dr. Demir Ali 
KAMÇIOULU 

Cilt ve Tenasiıl bastalıklar1 ve 

1 elektrik tedavisi 
• lzmir - Birinci beyler Sokaiı No. : 55 Telefon: 3479 

ECZACIBAŞI 

K U V V E T Şurubu 

Sıhhat 

Zindelik 

Gençlik 
Bahşeder 



Benim gözümle hadi"eler 

Aaşmetlô Moda Hazre 
,,. Vilayete Ait 
~-.s e· E r ~ Cumhu~~etin ~n !eıiaci 
El• Jlldaı Dmü miln sebetiyle vi
•hi llyetçe mllbim bir eser bas
il a bnlmaktad1r. Resimli olan 
rli ... aerde lzmiria tarihi, tu-

riıtik ve iktııadi değeri 
U" ca•l•;d.,.facaktır. 

il Batta Va~ B. Fazlı G61eç· 
~ olmak Bzere birçok: daire 

Amirlerinin eserde makale
leri buluaacaktır. 

Askerlik 
kampı 

Dersler Cumartesi 
Günü Bitiyor 

Barnovadaki Liseler tale
IMaiain askerlik kampında 
cleralere Cumartesi günü son 

a •erilecektir. Bu münasebetle 
t 1500 genç talebe askerimiz, 
kamatanfarınıo önünde bü-
Jlk bir geçid resmi yapa
•ldardar. 

ilk Çocuk 
Kampları 
Villyet huıusi idare büt

plerinden ayrılan tahıi1atla 
idare olanan ilk çocuk kamp 
lannıa badema viliyet büt
seaiaden alınarak sıhhat iş· 
leri bakanbtına devredilmesi 
..... ayjıın g6rBlmBıtür. 

B. Burhan 
Oa ılndenberi ıehrimizde 

meıanen bulanan Boğaz köp· 
rl iıtaıyon mfidliril bay Bur-
laan mezuniyeti bittigiaden 
~a mahalli memuriyetine 
sitmiıtir. 

1 Anason Ve Mis-

Yeni 'fürkiyenin muvaff akiyet sırrı nedir ? 
Sofya (Hususi) - "Zora,, gazetesi Türkiyenio Fransa ile imzaladığı dostluk p ktının 

ehemmiyetinden bahsederken diyor ki: 
"Yeni Türkiyenin yirmi yıl zarfında elde ettiği dahili ve harici muvaffakiyet ve zaferler 

akıllara hayret verecek kadar büyük ve göz kamaştmcıdır. Montro muvaffakiyetinden 
sonra lskeaderun zaferi ve daha pek parlak eserlerin yaratılmasının muvaff akiyet sırrı 
Atatürk Türkiyesındeki milli birliktir. 

Dünya puslayı şaşırdı 
Alaskada derece sıfırdan yirmi iki yükseldi 

Nevyork 26 (Radyo) - Danyanın en şimal memleketlerinden olan Alaskada şimdiye 
kadar görülmemiş bi tebeddülat olmuştur. 

Yaz kış buzlar içinde yaşıyan Eskimoların bulunduğu bu muhitte derece 22ye yükselmiş 
ve ber taraftaki buzlar birdenbire erimiş ve halk geydikleri kürkleri çıkarmağa _Jmecbur 
olmuşlardır. 

Bu vaziyet dünya iJim adamlarını düşündürmeğe başlamıştrr. 

Almanya İle Ticari Muahedemiz İ.mzalandı 
lstanbul, 27 ( Hususi ) - Bay Numan Menemencioğlunun riyasetinde bulunan 

heyetimizle Alman ricali arasında, yeni bir ticaret muahedesi için Berlinde devarn eden 
müzakereler, düo sona ermiş ve yeni muahede, büyük merasimle ve gayet dostane teza· 
hüratla imzalanmıştır. 

Yeni itilifnameye göre, mallarımız, hiçbir kontenjan tayidatroa tabi olmaksızın Alman· 
yaya girebilecektir. 

Muahede 13 Ağustostan itibarea mevki meriyete girecektir. 

Bedeviler Türk köylerine saldırmaea baş ladı 
lstanbul (Hususi) - Anadolu ajansının Antakya muhabiri bildiriyor: 
HaJep civarından gelen 15 kadar silahlı IJedevi Amukta Ali Mürselin çiftliğini yakmışlar 

ve çiftlik bahçevanını bacağından yaralamış1ardır. 
Bedeviler bundan soora Şırki Ayraocı köyil e de tecavüz ederek kurşun sıkmışlardır. 

Müteakiben Ayrancı ile Yeni Yapan köyü arasındaki yolu kesmişlerdır. Mütecavizler Türk 
listesine kaydedilmiş olan Arapları döımüşler ve H~lep istika:netine savuşmuşJardır. Te· 
cavilzlerin Dçü tesbit edilmiştir. 

Çatalca hapishanesini delerek kaçan azılı 
kadınlar yakalandılar 

Çatalca 27 ( Hususi ) - Çatalca hapishanesinde mahkum Güldane, Emine ve Semen 
adında üç sabıkalı kadın hapishaneyi delerek kaçmışlardı bu azalı mahkumlar en nihayet 
Balıkesirde yakalanarak şehrimize getiriımiş ve tekrar deliğe sokulmuşlardır. 

Haşmetlü moda hazretle· 
rinin, önüne ıed çekilemiye· 
cek kadar büyük bir kuvvet 
ol duğuna artık inandım. Vi
tirinde on, onbeş gram ağır· 
lığında, küçücek bir mayo 
gör Üt sün üz, üstündeki atike · 
tinde "Son moda" diye ya
zar .. 

Bayan başına, şapka yeri· 
ne şekerci küllabı gibi bir 
şey geçirir. Sesinizi çıkar· 

mazsanız. Moda imiş ne ye· 
palım... Kızınız bir fırsatını 
bulur: 

- Babacığım garbo sarısı 
kumaşlar gelmiş. Yeni bir 
elbise yapsak. Ne olursun ? 

- Kızım senin elbiselerin 
var ya !. 

- Var amma onlar bahar 
modası. Halbuki, garbo sarı· 
sı bu mevsimin. Herkes yap· 
mış vallahi. 

- Eb madam ki moda 
imiş ... 

* • • 
Şimdi de Londrada canh 

yılan modası çıkmış .. Bayan· 
Jar renk renk, boy boy yı· 
laoları yanlarında taşıyorlar· 
mış. 8u yılanların fiyatları 
yüksekmiş .. Bir tanesi 50 60 
lira imiş .. 

Tabii çok geçmeden bu 
moda hızim lzmire de gelir. 
Sabahleyin evden çıkarken, 

kapının yanında bir yılan 
görürsüoüz. 

Ayl bu ne? eyvah! yandım. 
Hanım yetişir. 

- Korkma canım ! Yı
lancı bırakmış olacak, Dün 
ısmarJamışdun da .. 

- Delirdin mi bayan yılan 

1 ısmarlanır mi ?. 
A .. a . moda bu ıeae ayol .. 

•• 
ket Uzümü 

F ilistinde ölüm ceteleri , Lindberg 
labiurlar batmüdü. il Çeş

mede Aoaıon miibayasına 
tliuat nezaret etme· tedir. 
Şimdiye kadar Sl kuruıtan 
53000 kilo anaıon satın aha· 
tlı, 2 8,000 kilo da Misket 

Kudüs 27 (Radyo) - Şehirlerde Yahudiler köylerde Araplar birbirlerine hücum ediyor· Yenidt' n T thdid ınek-
lar Arapların teşkil ettikleri ölüm çeteleri faaliyete geçmiştir. bl J b 1 d 

R 1 J h d 
ıu arı a mıya aşa • 

US ar 8p00 U uduna 40 kılometre girmişl~r Pt\ .. şbur Amerikalı tayya· 
Budapeşte 27 (Radyo) - Mançoride RusJar Japon hududuna 40 kilometre girerek müs- rec Lindberg ile dostu pro· 

tahkem mevkileri işgal etmişler ve yeniden tahkimata başlamışlardır. Bu hududa şi ... d ye fesör Karrel Amerikadan 

izim& aJıaacaktır. kadar Ruslar ikiyüz bine yakın asker tayyare ve mübimm<st göndermişlerdir. tekrar tebdıt mektuplan al· 

Tayin Y h d• ti • Al ( ı• • mağa başlamışlardır. Bu a u 1 serve erı man arın e ıne 2eçtı mektuplar tayyarecinin kü· 

bmir blkim namzedliğin· 
.. plaıan Eıad Alemdaroğ
la, Tire ıorıa hakimliğine 

Viyana 26 (Radyo) - Avusturyadaki servetin mübim kısmı Aryenleria (Yahudi olmiyan· çük çocuğununua kaçmlıp 
ların) eline geçmiştir. öldürülmesinde Haup manın 

Birçok Yahudi dükkanları ve büyük teşebbüsleri Aryen ellere intikal etmiştir. Yahudi biç bir alika ve münasebeti 

taJia edilmiıtir. müesseselerinin takriben yarısı için Aryen ellere nakil talebi verilmiştir. Bütüa yahudi mü 

Parasız Yatılı 
esseselerin arilere intikaii bir sene içinde tamamiyle ikmal edilmiş olacaktrr. 

Talebenin 
Bomba ile bir aile halkı öldürüldü 

lstanbul 27 (Hususi) - Ardahanda Urda Hasaaın bahçesine intikam için bir bomba 

imtihanları atılmış altı kişiden mürekkep aile halkı parçalanmış ve caniler yakalanmıştır. 

Ba yıl, kültür bakanlığına 
nib lise ve cuta mekteple
.. parasız yatılı olarak alı· 

Ankara Radyosu Neşriyata Başlıyor 
Istanbul, 27 (Hususi) - Ankara radyosunun muvakkat kabul muamelesi ikmal edilmiş· 

tir. Bunun için neşriyat Ağustosun birinden itibaren başlaması kuvvetle muhtemeldir . 
aacak talebenin imtihar Jarı· 
- bir eylülde başlanacak· s h a 
br. 

Orgeneral Jandarması 
Ç d 

Ankara, 26 (Hususi) 
eşme e Bakanlar Heyeti sahra jan· 

Bir portakal 
suyu yaşata-
bilecek mi? 
Sıecle Medical gazetesi ikinci ordu milfettiti Or· darma hizmeti hakkındaki 

ıueral izzettin Çalıılar, iı· talimatnameyi kabul etmiştir. şu suıs)i soruyor: 
tlrabat etmek 6zere Çeıme _ ... ,_.,,...,.. - - Kozmik şualarla yaşa· 

,ııjıarın• gitmiıtir. Havada Uçan mak kabiJ midir? 

K b lırael Noe namında Ame-

ara urun Bisikletler rika1ı bir p•pas kozmik ıua-
K k )arın normal bir insanı yaşata· aym 9 &mi ltalyada Fiumede harp cak enerjiyi ihtiva ettğine kani 

Karaburun kaymakamı Ki- malülü Lükati İsimli e'mekli olarak tedrici bir surette 
ml·ı ba..n0 Karaburuna d- bir lta)yan yüzbaşısı ınsanla· d k · · Ş d &.. on· gı asını esmıştır. im i 
mii'tllr ra urma imkanını verecek 

• r günde bir portakal suyundan 
Defterdar An- bir ilet icad etmiştir. Bu ı- başka bir fey almıyor. Dok-

let, yalnız pilotun adele kuv· torlar bu pa'flasın ~e kadar 

1 İzmir Polisinin 
uvaffakiyeti 

Ankara polis enstitüsüne 
devam ederek iyi dereceler 
ılan lımir emniyet kadrosu· 
na d•hil polis başkomiser ve 
memurları dün akşam şehri
mize dönmüşler ve arkadaş· 
ları tarafından karşılanmış
lardır. 

Ankara enstitüsüne devam 
eden sabık siyasi kısım baş· 
komiseri Bay lbrahim birinci· 
likle, Deniz başkomiıeri B. 
Faik dı üçüncülükle mezun 
olmuşlardır. Mezun olan polis 
memurları Avni Güler, Ziya 
Kazım Türkgenç va Faik 
Özelle komiser muavini Gani 

olmadığına inanan ve bunun 
için ısrar eden bazı kimıe• 
ler tarafından gönderilmek· 
tedir. Bu adamlar Hauptma· 
dın mabkôa.iyetiaden Lind· 
bergi mes'ul tutmakta ve 
intikamlarını yalnız tayyare· 
ci ve ailesinden değil, dost· 
larından bile alacaklarını 
bildirmektedirler. 

• 
insana Çok 

Benzi yen 
Maymuu 

Orangotan ve goril may· 
munJarı insana pek benze
mekle beraber,• şempanze 

maymunları insanı daha faı. • 
la andırırlar. Filvaki ıempan· 
ze maymunu görünüş ve i· 
detleıi bakımından ınsana 

diğer cinslerinden daha ya· 
kındır. Yüzünde müşfik tat· 
h bir ifade vardır. Kendi 
cinsinden olanlara şefkatle 

muamele eder, ve bu kabil 
maymunlara istenilen şey 

öğretilebihr. 

Ha modaymış. 
Kemeralıında 

yılan mağazasına 

girer : 
- Yalanlarınızı 

miyiz ? 
- Hay bay efe 

run. Bunlar Afrik 
dır. Şu büyükleri 
dın getirttik. Bun 
ı tıyoruz. Herkes 
hangisini vereyim 

- Yerli malı y 
- Var. lıte fQ 

90 lira. Sar111 150 
- Çok doğruı 

lana 100 lira ver• 
- idare etme 

fendi. 

Fuar 

* • • 
önünde 

apartman yapılmı 
tırlar. 

- Azizim heri 
dası yüzünden ztı 
Altı ay evvel yıla~ 
başlamıştı. Şimdi J 
seyahatte .. 

• •• 
işinden çıkarıl 

babınızı ziyarete 
Birazda teselli e 
Fakat hayret.. e 
gibi.. otomobil. 
uşaklar. radyo. 

- Bu ne yaiıu 
piyango çıktı da b 
ber vermedin ba! 

- Yok bayım .• 
ıündea lüt e uğra 
den çıkarmıılardı 

Yılana ıerbetliy 

yılan da moda. 
üç tane tutuyoru 

İyi para getiri 
ş. 

Rus dona 
Leniograd, 26 ~ 

Rus donanmasına 

iki hafta evvel ba' 
nevralar, bugüa 
yetle sona ermişti 

Bu manevralar 
kuvvetJerioin mnh 
mı ittirak eylemi 

Senede 
husuf ve 
küsuf ol 

Bu kut'iyetle !> 
"İ", ancak sen 
olması muht~m 1 
beş giineş tutul 
ay tutulması tes 
tir. 

1982 ıeneıine 

bu aded nisbeti 
veya k üıuf olma 
nı yoktur. 18 ıe 
42 güneş tutulma 
tutulması koydol'2 

Borsa 1 
H"yetiı 
lzmir ticaret , 

borsası talimata 
bince borsa ida 
çimi 29 - 7 - 938 
borsa binasında J 

Seçim saat ond 
de kadar devam 
Seçime iıtirak 
listeleri borsa biı 
linde asılmıştır. 

Alikadarlann · 
karaya Gitti vetiyle işliyen motörsüz bir zaman bu açlığa mukavemet 

tayyaredir. Tıpkı bir bisik· edece .. ini merak edivorlar. --ft-h __ .. ft .. , , ...... ~..._.._. _ _... ___ _, ______ _.ı......;;;.==- ____ _.,~·~-ı.----ı~-~~~~&....------~t...-~ 


