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TELEFON · 3503 

FIATI ( 100) Para 
~n• bedeli: Senelili (1) lira 
----------------~ .. ·----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~Nevyorkta Korkunc Bir 
KıSA VE AÇIK 

~lmaoya İngiltere ile anlaş· 
mak istiyorsa ••• 

Bariı gazeteleri ıon günlerde bu mühim mevzuu dillerine 
loladdar ve çala kalem yazıyorlar: 

.. Almanya lngiltere ile ciddi ve Hmimi bir surette anlaş
Dalı isth orsa ve bunu böyle yapacaksa bu itiliftao eo çok 
•••inecek Franıa olacaklar. 

Alman diplomatları bu meselelerin baJJine çalış1rlarken 
ea ziyade tunu unutmamabdarlar ki logiltere, F ıansanın da
ııil olmiyacağı olamıyacağı herhangi bir pakta imzalamak 
ıtemıyecektir, (bu fikri birçok lngiliz gazeteleri iddia ve 
~üdafaa etmektedir.) 

Londra • Berlin anlaşması, ancak logilterenin ve bütün 
l\vrupanın Çekoslovakya h•ldıtnda düşündüğü 11oktai nazar 
lıabul •dildiği gün vDcud bulmuş olabilecektir. 

Almaa gneteleri bu husuıh neıriyat yaparlarken şunu 
a bahrlamahdarlar : 

Ne logiltere ne Fransa Avrupada bir devletin zararını 
e yeni bir devletin kir ve meDfaatine olarak yapılmak 

"ıtenecek bir kombinezona asla taraf ar olmıyacakhr " 
lıte F. ansız gazeteleri:ıia bu mesele hakkında lngiliz 
atbuatı tarafaadan da tasvib edilen fikir ve mutalealaraoıo 
lllisalarını yukarıya geçirdik. Bakalım gösteriklerle bu mu
ıkere gemisi nasıl bir ıllr'atle ilerJiyebilecektir. 

SIRRI SANLI 

Fuar macları , 
--------~~~------.. ~~~~~~~~~~ 

• u 

lavya takımı lzmire i[elecek 

Fudbol federasyonu re is 
vekili B. Danyal şehrimjze 

gelmiş, dün spor teşkilatı 
erkloı ve fudbol ajanile te
maslar yapmıştır. Haber al

yapılacaklar. lstaobul şehir 

takımında Gilaeş kulübüne 
giren Vabapta yer alacaktır. _ ... , ....... _ 
Fransız kablnısi, ı 

dıiımıza göre fudbol •janı 
B. Suad Yurdkoru, 8. Dan· Pariı, 29 (Radyo) - Fran• 

sız kabinesi; buglln Eliza sa-
yalJa fuar müsabakaları bak- rayında, Cumburresi Lebru· 
kında görilımelerde bulun- nun riyasetinde toplanmıt ve 
ınaıtar. uzun milddet mllzakerelerde 

Fuar ayında lzmire Çekle- bulunmuşhtr. 
ria maruf Slivya takımı ge· Pariı, 29 (Radyo) - Ha· 
lerek iki maç yapacaklar. riciye nazı Jorj Bone, bugün 
lımir, lstanbul, Ankara ve 1 Türkiye ıefiri Suad Davası 
Trakya muhtelit takımlar1 kabul etmiı ve uzun müddet 
araıında da bir fuar turnueai konuşmuştur. 

rlSTER GÜL iSTER A.GLA 

t 

Giridde ısyan cıktı • bastırıld , 
Asilerin kısmı küllisi imha edildi v~ bazıları da dailara kaç 

~~~~~·~~~~~~~--~~oo ...... oo~-----------~~--------
Hanyada ö rl i idare ilan edildi 

~~~~~~~~~~~--~~~ .... ----------------------~--~---
General Metaksas halka bir beyanname neşretti 

Paris 30 - Atinadan bil· 
diriliyor. Girit Ad.sanın Han· 
ya şehrinde bir ihtilal çık· 
mıştır. Herkes rehat uyku· 
sunda iken tehir 400 müsel 
Jih köylil tarafından işgal 
edilmiştir. lhtililcileria re;ıi 
Venizilosun yeğenidir. 

Atina 30 (Radyo) -Han· 
yada çıkan isyan için harp 

gemilerile aAkeri kuvvet ve 
beş tayyare filosu aönderil· 
miıtir. Kandyadan ve Rea• 

modan celbedilen askeri kuv
vetlerle ibtılilciler araıında 

kanlı müsademeler olmuş ve 
~--~----------------------....-----------------

Çin -Japon harbı 
Çinliler bir milyon kuvvet 

hazırlamışlardır 
Bu~haftalkanlı muharebel*""r tekrar(başlıyacak 

Londra, 29 (Radyo) -
Şuı~lu;r<lt11 :t lıan btberlere 

göre, Çinliler, bir milyona 
yakın bir kuvvetle Japonla-

ra karıı mukabil bir taarruz 
hareketine başlamıılardır. 

birçok asi telef cdilmiıtir. 

Atina 30 (Radyo) - Ati
nadab gıden avcı ve bom· 
bardıman tayyareleri Hanya 
civarında ki bliyllk isyan 

kafilesinin Dzerine bomba 
yağdırmış ve iıileri periıan 

etmiştir. Tayyareler mütema
diyen bu bavaliyi taramakta· 
dır. Asil~rin bir kıımı dağ· 
Jara iltica etmiılerdir. Tay· 
yareleria yakıcı bombaların· 

dan elli kadar iai parça) 
mı ıtır. 

Pariı 29 (Radyo)- Ha 
iıyan hareketinin reiıi 
sotaki evve!ce Kandiye 1 
lediye reisi ve mebus idi 
Kondiliı kabinesinde naıı 
etmitti. 

Atina 30 (Radyo)-Aı 
Girit vali umumiıini eair 
mışlardır. General Metak 
Dorfoda bulunmakta o 
kralı vaziyetten haber 

- Sonu 4 ilnclide 
~~~~~~-~~~- c:::::::ı~------------~--~ 

Mimar ve şair Nevşehirli 
Numan Kıyat 

lımire gelmif, gördüm ve 
görüıtüm. Kitab d3ğıl, bir 
kuyumcu gibi altın ve elmaa 
mesnu'atı edebi hazineleri· 
mizi meydana çıkarıyor. it· 
te bir isim ki : Bütün ömrü
nü, her daldan, her çı çek· 
den, her ağaçtan bal topla-

yan arılar gibi ıi ' ir yolunda 
zaika· çio olmakla yıpratmıı, 
gür saçlarını teba11ilslerJe 
agartmıı, ıi'ire, ıaire •tık 

olarak Keremler, Ferhatlar, 
Gevheriler, Emrahlar gibi 
diyar diyar dolaımıı ve hep· 
ai baılı baıına birer kıymet 
oldukları halde edebiyat ıa· 
hamızda ıimdiye kadar be· 
lirtilmeyip: Anadolonun köıe 
ve bucağında bulunan ve 
maalesef büyllk antelo jilerde 

111m ve eserleri g6ıiUemi 
ıairlerimizi (ebedi-abid 
unvanını verdiii bir 
çük antelojiıinde biz 
g&atermiı bir ıdam 

-- Sonu 48ncüde --

Havkov, 29 (Radyo) - HALKIN SESi HAKKIN SESİDİR 
Japonlarla Çinliler arasında -------------- .... -------------

Kökin havaliıinde ıiddetli Gene esnafın çalıcma saa ~merikahları solda sıfır bırakan bir'garabet 
Hollonda'da kBçOk bir ada üzerinde gayet gtızel ve eski Hollanda tarzında yapılmış ev· 

ler, oteller ve gazinolarla ıilslenmiı bir k6ycük v1rmıı.. Hollanda belediyesi, bu köyün 
pazar ıBaleri kapatılmaıını gerek gazinolard• ve gerek otellerde hiç bir ıerviı yapılma· 
aaaıını emretmiştir!. Her vakit akın halinde bu k&yn g6rmek ve orada ,,azar günü eğlen· 
aaek iıtiyenler bundan mahrum kalmaktalar imiı .• 

Herkeı ve bilttlo dllaya tehirleri, kendi ıinesine seyyah çekmek iıterlerken bu k&yiia 
kapablma11aa, gazino ve otellerde ıerviı yapılmamasına emir veren belediyenin bu çok 

muharebeler baılamııtır. V 

Çinlilerin, mavi nehirde ları hakkında 
otuz f1rka tahıid etmiı ol· 
d k lkl arkadaı dertletiyorlardı: 

u lan ve Japonların ktıllt - Y abu ıu eınafım111D çahıma saatları bir tOrlG yol 
kuvetlerite temasa gelerek giremedi. Bu gibi esnafın dlikklnlarını ıçmak için H 
harp ettiklerini bildirmiıtir. 

ları ıaat beıte iıbaıı yıpan ve akıamları da evine 
Oıkngdaki Çin batarya· 21 de d&nebilen ve bu ıuretJe yavrularının y6zllnll g&r 

-------------------------------~_......_..._....,Lil-6.__ ....... _ ..__....._.... ....... .&.LJ._ __ ...... ,._,._____.__l_a_r_ı,....;J;...a..;.p_o_n......;;g;...e_m_i_le_r_in_i_b_o_m_·___.~te~n....__::_m_a_b~r~u=m~o..:..::la~n~çaraklar, yardımcı miiıtahdimin Ta 
ıaıib ve ıll.ltıaç hareketine; ey okuyucum: 



laffe 1 , ilalm ..,... i 

·nNYADA Etilerin yurdu l~oktorun ıasihatıeril~ BlrMDtekald Subayımızın Hatıraları: 

NELER 
OLUYOR? "The Truth mecmuasından,, 

Halkın kesesinden yapıla · 
cak yeni sarfiyat işlerinde 
ihtiyatla hareket etmek el· 
bette ki miinasib olur, fakat 1 

çok temenni ederiz ki, ge· 
çenlerde parlamentoda bahsi 
geçtiği veçhile, Ankarada 
Atinadakine benzer bir ar· 
keoloji mektebi tesisi için 
tahsisat temini itine • bu işi 
terviç edenler tarafından Ji
zımgelen teferıüat lhazırlan· 
dıktan sonra - layık olduğu 
ehemmiyeti versin, Ankara
da açılacak böyle bir ilim 
müe11esesinin lngiliz - Türk 
destluğunu perçiuliyeceği 
şeklindeki politik iddia hiç 
şüphesiz doğru ve ehemmi
yetlidir; fakat bu teşebbü • 
sün arkeolojik kıymeti de 
ondan aşağı değildir. 

tı. Daha aşağıya doğru sa· 
hil boyunca bir slirü eski 
Yunan killtür merkezlerinin 
harabeleri vardır. Yunan is· 
tan henüz karanlıklar dev• 
rinde iken lyooya kültürü 
evveli buralarda doğmuştu. 
Fakat modern Türkiyenin 
dünyayı tenvir edebileceği 

Harsaklardan 
Gelen Entanlar 

Çakırcalı 
~ ... -" 
00 sene sonrası ıçın 

tutulan bahis 
Amerikada Luvızyanada 

Müzmin kalın barsak ilti· 
hahları ekseriyetle (Koli ba· 
sil) denilen bir mikrobun 
üremesile alakadardır. Bu 
mikrobların kana karışarak 
böbreklerde hüveyza iltihabı 
"piyelit,, husule getirdiği ve 
idrarda fazla cerahat çık· 
mak suretile hastalığın sık 
sık tesadüf edilmektedir. Bu 
gibi böbrek ve .hüveyza ilti · 
haplarında birçok defa ya· 
pılan tedaviler netice ver· 
mez. Fakat idrarın esaslı 
tedkik ve talılili ile ve mu
ayyeneyi hurdebiniye yapı· 

larak koli basiller idrarda 
görülür. O zaman koli basili 
telef etmek için ya aşı ve· 
yahud birçok müzadı taaffün 
idrar ilaçları kullanmak su· 
retile hastalığın tedavisine 
Çalıtıhr. Bu pıyelitler bazan 
çok uzar. Fakat bıkmadan 

sıkı bir surette teda•iye de· 
vam olunmalıdır. Muhakkak 
ki devamlı ve fenni bir te· 
davi ile hastalık iyileşir. Da· 
ima barsaklarınızı sağlam 

tutmağa çahşınız. Bilhassa 
kalın barsaklardaki iltihabın 
perhiz ile, ilacla teda viıioe 
gayret ediniz. 

E F E'nin 
Hakiki Maceraları 

c r milyon lngiliz lirasına - 28-

lı kmıı olan bir bina vardır. 
ri i Amerikaıl, bu binanın 6 · 
li inden reçerken biriıi lSte· 

ae: 

lı - Bu bina acaba ne ka
et" dayanır? •• diye ıoraıa7. 
g Arkadaşı: 

sabalar sadece klasik mem · 
halara inhisar etmiyor. An· 
karadan 100 mil mesaşede 
bulunan Boğazköy henüz es· 
rar ile dolu olan Eti impa· 
ratorluğunun merkezidir. 

Ha ıı vaııa yaklaşır el sürerse
niz ateş ederim. ırakın beni 

yoluma ırrdeyim 
1 - 500 aene diye ceYap u • 

11 
ırmıı. 

s lıte bu cevapdan dayanır· 
yı dayanmazdı diye bir mü
a ıkaıa kopmuş, ve nihayet 

8 
ıı yüz sene dayanır diyen 

le J filine baliıe girişmiş. 
la ikisi birden notere gide· 
• k, resmi bir abidname İm· 
1 lamıılar, iki arkadaş bun
a: ın ıonra bir bankaya onar 
ia in yatırmışlar, beı yüz se
r ı sonra bankanın vereceği 
e• zde -4 faiz ile, bahsi ka· 
ln nan tarafın bu parayı al· 
e Hını ıart koımuşlardır. 
d alip gelen kaç para ala

khrhr, · biliyor musunuz? 
di ı ı6yliyelim : 

, 158 milyon lngiJiz Jiıaıı. 

1 *•* 
~•oo,ooo ton patates! .. 

Galde ve lngilterede 31 
et ı kadar balıkçı Jakantası 
T rdır. Bu lokantaların ekse· 

inin tabibi de karı koca
di r. Bu karı kocalar, dük
acl ınlanada senede bir mil-
83 • ton patateı kızartmak· 
d darlar. 

••• 
6 erlinde kemik toplı-
., yan çocuklar 

Son &ç ay zarfında, Ber· 
f de 300 bin mektep çocu-
11 ı evlerden tam 1780 ton 
b• mik topJamıtlard1r. 
llt Ba toplama keyfiyeti beı 
le lık kendi kendini idare 

1 lamın icababndaad1r. 

D. 
... 

rar>vyet - AlmHn ~,iyasi 
a•inasebatı bozuldukca 
.e ticari münast bat 
T iyi leşi yor 
l •Sovyet Rusya ile Alman· 
L araıında ıiyasi gerginlik 
t•ınaıınar ağmen, ticari mü· 

Eski medeniyetin iç yüzü· 
nü öğrenmek istiyen kimse 
için Anadolu, Yunan top· 
rakları ve adaları kadar, 
hatta bazı kimselerin id ılia· 
larına göre ondan daha zen· 
gin bir ülkedir. 

Anadolu'nun şimali gar· 
bi kşşesiode Ilyom kaleleri· 
nin harabeleri vardır ki bu 
dıvarların dibinde dünyanın 
ilk şairi k~sidelerini yazmıı · 

Eski dünyada pek büyük 
rol oynamış olan Etilerin li· 
sanını dahi bugünkü ilimle· 
rimiz henüz sökememişler· 

dir. Tarih münasebetleri ve 
mukayeseleri ile alakadar 
olan kimseler bunların baş

langıcını ve müteakip inki· 

şaflarını miladdao on bcı 

asır evvelinden aramıya baş· 
lamahdır. O zamanlar müs· 

temlekeci olmıyan Etiler Mı· 
ur deminyoolan üzerine sar· 
karken Mısmn Fıliıtindeki 
sadık bendeleri, sulh taraf· 
tarı fironun Abf)eaton'un 
ka11şmaıhk politikaı~na kar· 
şı boş yere protestolar yağ
dırıyorlard:. 

lvikaha giderkenı 
hapisaneye girdi1 

Sofya zabıtası 25 yaoıoda ı madı. Kızı seviyordu, evle· 
Vılko Dimitrof adında bir necekti dfiğüo hazırlıkları 

Viktor Poşe'nin dediği gi· 
gi, insanlara ibtiyarlatao ka • 
lın barsaklardır. 

Hapishanede 
zengin olan 

.. haydut 
genci tevkif etti. başladı, nikah günü tesbit Matuşka eski Avudurya 

Eier Dimitrofun on seki7. edildi... Macaristan tabasından bir 
tane nışanbsı olmaı ydı bu Yüz arabalık bir kafile hayduttur. Soymak maksa· 
hadise matbuata aksetmiye· nikib memurluğuna ~itmek diyle yirmi defa trenleri yol-
cekti. üzere yola çıktı .. Fakat kö- dan çıkarmak suçuyla itham 

Dimitrof, 1937 senesi a~us• şe başında zabıta memurları edilmiş ve Budapeşte mab· 
tosunda bir meslek tutmağa kafiley ı durdu du. Dimitrofu keme. si, hakkında idam ka-
karar verdi. En rahat mes · tevkif etti: Aldatıp igfal et· rarı vermiştir. Fak•t haydu · 
lek de zengin bir adarna da- tiği iki nişsolı zabıtaya şi· duo taLiiyeti mesele,.inde 
mad olmaktı, Gözüne Sofya· kayl!t etmişti ı çıkao beyoelmiJel bir ihtilaf 
yanın zengin tacirlerindt>n Bu bidisedt!o sonra şiki · yüzünden bugüne kadar idam 
birinia kızını kestirdi .. Kız da yetçi kızların sayısı on ikiye hükmü iııfaz edilmemıştir. 

Dimitrofu beğendi, fakat iş çıktı. Haydut şimdi Budapeşte ha· 
bununla bitmiyordu; gencin Dimitrofun muhakemesi pishanesiode para kazao -
bir işi daha vardı: Kendini bugüne kadar görülmemiş makta meşguldur. Nasal mi? 
müstakbe kayınpedere be· bir muabkeme olacaktır. çok basit.,. 
ğendirip sevdirmek. Gel za· - Matuşka evveli hatırala-
mao git zaman Dio itrof e• s s rını yazmıştır. Amerikalı Hart 
buna da muvaffak oldu... ın ene onra 1 bu hatıra•arı 300 bin dolar 

- Bizi 6ldürürsünüz l De
diler. Mukabeleye başladılar, 
birçok vadlarda buluoduk, 
emin olamadılar, akşama 
kadar mücadele sürdü, niha· 
yet fişenkleri kalmamış ola· 
cak ki beyaz bir mendil aal· 
layarak teslim olduklanoı bil
dirdiler. Mağaranın üst tara· 
fına iki ~andarma gönder
dira, silahlarını mağaranın 

ağzına çevirdiler, birer, birer 
~ıkmalaı ını tebliğ ettiler. 
Şakiler başl.uıoı önlerine 
eğerek, ellerini arkalar1na 
bağladıkları halde teslim 
oldular. 

Bu şakilerden birinin Ho· 
roz köyünden, ötekinin Mu· 
radiyeden, ikisioın Bulgaris· 
tan ve diğer birinin de Ati· 
nadan geldiğini tahkikattan 
sonra aolarhk. 

Esir çocuğu şehit eden ve 
kaçmağa muvaffak olan Ati
nalı yani İdi. Gece yarısına 
kadar o civar tarandı, kaça
ğın izi bulunamadı. Biz dört 
şaki ile Kızılcahya döndük. 
Hava zifiri karanl ktı, Emin 
Ağayı yanında birkaç ada· 
mHe birlikte ellerinde büyük 
birer fener olduğu halde 
yolda bulduk. Emin ağa za
ten bir kahve-yi boşaltmış 
bize hazırlatmış, oraya gir· 
dik. Şakileri kimse ile ihtilat 
etti. memek üzue karakola 
göoderdik. Ertesi gün bir 
mu ğaya teslim en ş .. kileri 
K"malpaşaya gönderdik. Biz 
de Elllin ağa ile arkadan 
gittik. Kaza halkı nevakıt 
haber alınış bilmem, yollarda 
Müslüman ve Hır isti ya o bin· 
lt:ıce kışiye raatgeldik. Şaki
ler dük üınet avlusuua gir· 
dikleri zaman halk da arka· 
sında idi, saatlarca oralarda 
eğlendiler. Biz Emin ağ• ile 
kaymi kamı ziya ret ettik, 
Manisaya telgtaf çeldldi. 

kendisine veda ettik bir pay· 
tona atlayarak lzmir yolunu 
tuttuk. lzmire yakın Kokluca 
altına doğru gelirken yüklil 
bir hayvanın sür'atle araba· 
mızın önünden geçdğini gör· 
dük, şüphelendik, hemen 
dışarıya atladık, arkadan bir 
silib patlatarak hayvanı sa· 
bibile birlikte durdurduk. 
Herif hayvanın üzerlode bu· 
lunan gra tüfeğini alarak 
sıçradı, bir ağaçı siper ala· 
rak namluyu bize çevir meıi? 

Biz de tabancalarımıza sa· 
rıldık, birimiz bir tarafa, 
öbürümüz öte tarata yere 
yattık, havvaa sa'ııibi ateı 
etmedi yalnız bağırdı : 

- Hayvana yaklaıır el 
sürerse o iz ateş ederim. Bıra · 
kın beni yoluma rideyim. 

Dedi. Biz sürüoe, sürüne 
yolun yanındaki hendeğin 

içine kendimizi atmışhk, he· 
rifde ateşe başladı. Yarım 
saat kadar ateş teati ettik. 
Arkadan tütün yülü bir mer• 
kep de geldi, buna "Teslim 
ol,, dedik. Hiç mukavemet 
göstermeden, ellerini yukarı 
kaldırdı, eşeğini karııdaki 
ağaca bağla, yanımıza gel 

dedik. Biz yol ilzerinde uğ· 
raştığımız bir sırada Kokluca 
köyü tarafından yıldırım siir
a tle olduğumuz yere arka· 
smda dört suvari ile bir ıq-

bay geldi, üzerimizde resmi 
elbise olduğu için bizi hen· 
d .. kde görüDCe ateı etmeleri 
muhakkaktı, hemen teslim 
işareti verdik. Adınıu Ştikrll 
olduğunu öğrendiğim subay 
bizim de zabıta memuru ol· 
duğumüzu anlayınca kucak· 
laşbk. Kendilerine sordum, 
ne münasebetle Kokluc~dı 

bulunuyoı duo uz ? Dedim. 
anlatmağa başladı : 

( Arkası var) ".ıebetler fÜD feçtikçe art• 
•1aktadır. Son aylarda Sov
e tler Almanya ya 200 l ia 

Oldu amma, bir türlü nikah Dünyanın Hali mukabilinde satın almıştır. 
kıyamıyordu. Bundan başka ş mendifer .. ,., .. - - -------

• ttre miklbı kereate ıat· 
•lt1ard1r. 

Al Ameripah profesörlerden kazalarının önüne ge"m k tı ay sonra kayınpeder , 
kb d bay Olerih işini gücünü bı- içın icad ettiği bir iletin ih· müsta el amadınıo tık ge-

zen bir serseriden başka bir· rakmış, bin ıene sonra dün· tira beratını bir Isveç şirke· 

Dünyanın En 
Garib Hududu 

•• şey olmadığını öğrendi, Di· yanın ne hal alacağını tedkik tine 100 bin dolara satmıştır. 'VI etmı·ş Bu p of ·· ·· b' •••• '"•1111111 .. ••.... Dünyanın en garib hududu :. anı·sa oteıı· mitrofu kovdu. Kızı ag"la- . r esore gore ın ... Çayın M • Felemenk ile Belçik ara11ın· mag" a başladı: Dimitrof ODU sene sonra : enşeı • • • S J"h z da bulunmaktadır. Bu iki ıustecırı a ı orer iğfal etmiıti, Mahkemeye 1 - Bütün kömilr ve pet-
d Birrok itiyarlar gibi çay memleketin tam hududları 

eçecı.lerde LA.le sı"ne ba•vurdular, Dimitrofu altı rol ma enleri tükeneceğin • T T 
C::l - ... d 1 1 içme adetinin menşei de ef· üzerine düşen şehrin adın 

k d hapse mahküm ettiler. en yanız rüzgAr a güneşin 
ması arşısın a ki .. d · 'f d d I saoevi bir hidiseye dayanır. Barlödüktür. Hudud o şekil-

Dimotrof altı ay bapisha- sıca ıgıa an ıstı a e e i e· d . 1 • k 
~Her yere yakın ve bn.yn.k k · Bu efaaneye göre çay yap· e çızi mıştir i şehrin bazı 

"' "' nede düşündü , Altı ay sonra ce tır. 
bahçe içinde havadar bir rağını Hindliler Çine sok· sokaklarının bir kaldırımı 

rıkh, rıktaktao. iki ay sonra 2 - Evler kristal ve me· B J .k b. k ld d 
ıktllr. T ,. muşlar ve oradan Felemenk· e çı aya, ar a ırımı a 

tam 00 beş kızla nişanlandı. talden yapılacaktır. Bu evler F 1 .d b 1 ._ 
emizlik yeni konfor, 11• d 1 1 k liler vasıtasile bütün dünya· e emenge aı u unmada· 

Bu OD be' 'kızın babası da su an ucuza ma o aca ve t d H - b l . b' 
Yayılmıştır. Fakat lk defa ır atta azı ev enn ı r -•' ve ıoğuk banyolar ol· S f · · d k' k f b .. h ... o yanın zengin insanlarıy· ıçıo e 1 on or uguo av· "ay fidanını nasıl ekilmi• ve kızmı odaları Belçikaoın, di· e ğu gibi sivriıinek ve tahta J .. k k d T ., 

Y' ruıundan eser yoktur. Bi- dı ... Dimitrof kendini kızla- sa amıza sıgmıvaca a ar sonra yaprakları kurutularak ğer kısımları da Felemen· 
ra sevdirip beğendiriyor, kız- mükemmel oJacaktır. kullaoılmı•, bunu bilen yok- gindir. Barlödük kasabasının 

• ci yatak elli, ikinci kırk, 3 H. b h k y 
lar da babalarının yanında - ıç ir ayvan al- tur. başlıca kahvesi de böyle.ce 9 lnc6 25 kuruştur. Bir de· k h 
onun avukatlığını yapıyor• mıyaca , va şi ve ehli bütün _, &4w ikiye ayrılmıştır. Hbtti kah· 

L tecr6be ediniz. b h 
u lardı. ütün avyao nesilleri tüke- N k• I venin bılirdo masası dahi 

Gr 
Dimitrof böylece gül gibi necek insanlar sade ot yiye-5 8 1 1 müşterek hudud üzerindedir. 

1 
ansızca Al- geçinip gidiyordu. cek. Birinci Kordonda bulunan 

d Derken günlerden bir gün Peki amma yer yüzünde lokantamı bu defa iğdeli kalı· Muhasebelerde 

ur.utma 
Kağıdının 
Türkçesi 

Kurutma kağıdının ne ze· 
mandanberi kullanıldığı kat· 

iyetle bilinmemekle beraber 
kağıdın icadından sonra 

1519 senelerinde lngilterede 
kurutma kiğıdlarile mürek· 

keplerin kurutulduğuna dair 
bazı kayıdlara raslaomışbr. 

Telden Bir 
Köprü 

logilterede Wye nehrini 
baştan başa kateden ve iki 
çelik telden mürekkep bir 
tel köprü vardır. Köprüyü 
geçenler alt tele, yahud üst 
tele tutunarak muvazeneleri· ilrflll8DC8 ers bu Don Juan sahiden aşık hayvan kımayınca acaba ve namile maruf bulunan k·ı·k k. 

mı:ranıızca ve Almancayı oldu. Hayatıuda ilk defa sa· neden insanlar yamyamlaş- memurin kooperatifinin tah es 1 1 re OfU ~~ 
1ail metodlara uygun bir su- biden bir kızı sevdi. Bu kız mıyorlar ve neden hayvan· liye ettigi binaya nakldtim. Devlet arasında mevcud muahedededir. Bu muahede 

ni temin ederler. 

•;e öğrenen bir bayan bu· Sofyaoıo büyük olollerinden larlıı beraber insanlar da Eski Süleyman, bugünkü muahedeler içinde eskilik 1377 senesinde akdedilmiı 
•11111 ders vermektedir. lda· birinin sahibinin .. kızıydı. . . yok olmuyor?,. Sayın profe· IZMİR LOKANTACISI rekoru lngiltere ile Portekizi ve o vakitten beri mer'iyet 

~~----ı_e_m~O_ra_c_•_•t_.~~~~-B_~..;.._ı_ef_e_r_D~i_m_it_r_of__.i ~i _u_ı_a_t·~•-ö_r_i~t-•~bwa~u~•6_._Je_m_ı~· -o_r!_ .• ~~~~~M.;_:__. ___._~•~l_ak::;_~~~---'-b~u=b=u=ia=e'--'J>a._.."~lı~&11=----'m=--e-h~ur"'-'.__m--'-ovküade ka~Jbr· 



s C Heh Sul) !O TEMMUI 

Tütünün tarihcesi IKur'aya Konan 1 
1 

PEŞİN ve TAKSİTLE her ~1ARKA 

İSİK LE T ve , 
dul ar. 

G eçen asrın sonlarında 

Genç Kız 
Avuıturyanın Vinton ?d.:.· 

rinde bir büyük kur'a te tip 
edilmiştir. Kur'anın bü} ük 
ikramiyesi bir gehÇ kııd mr, 
biletleri münbuman bekar
lara satılmaktadır. 

~Jı:lıO İKLET 
tütücı içme k günün modas.ı 
oldu. O l\ edar ki tütüa iç· 
mek P ... Üiabakaları bile· açll· 
d ı. Nitekim: 

Şeuoc.ak t icarf thaoesinde sa
tıımaktad1r. Rekla.na kapıl
madaq r ornalu motosiklet· 

lerioi ve mağazamızda mevcud _:::-ıı::::..-----~-~
ber marka bisikletleri görmeden ve hat öğı enmed.:n kat!-

iyen başka yerden bisiklet. motosiklet almayınıı:, 

i\I. ALı AI ŞENOCAK 
Başdurak Kemeraltı Cd. Emirler çarşuı karşısınd·aı 

Numara 61 Telefon No. 4079 

Meksikalı bir tütün satıcı 
ikiyüz .. emzikli bir lüleden 1 
ikiyüz siğaralık tütünü bila · 1 

f ı1.sıla içmiştir. Bunun üzerine İ 
kadın aldısı koybetmiş, has· ! 
tabaneye nakloluoarak tedavi 1 

altına alınmış is~ de yavaş 

yavaş delirmeğe başlamış, 

Kur'a p ek yakında bir kır 
eğlencesi esnasında çekile
cektir. Büyük ikramiyeyi ka · 
zanan "mükafat,. olan genç 
kızla derhal evlenmesi şartır. 
Kur'ayı tertip eden heyet 
belediyeden f uıumu olan mü
saadeyi aldığı, kağıdları ha
zu ladığı içi o tuavvur derba) 

~m~mmzEaxmaaamsmm8sam~~m~a~M 

Herşeyio bir tarıhçesı ol· 
lJğu gibi tütünün de tarih· 
~ai vardır. Ve nitekim bu 
,Prak mab!lulünün tarihçesi 
~dukça eğlenceli ve garip 
lr. ilk önce tütün birçok 
1•stalıklua i laç ola.ak kul· 
lQıhrdı. 

Tütün yaprağından sargı
lr da yapılardı. Tenturdiyot 
ılaıadığı Hırlarda k•siklerin 
tanını durdurmak için tütün 
!oıu kullanılırdı. 

Tütün suyundan şuruplar 
~ile içilirdi. HüJisa binbir 
&rlü feylerde kuJlauıhrdı. 

16 18 inci asır arasındadır 
~i tütünün kullanış şekli 
~iiımiştir. Bu zamanda tü

llla kurutulur, toz baıine 
konur enfiye yerine buruna 
~ekilirdi bu bu un keyfi o 
••nıanın bir modası olmuştu. 
.. atta bu moda yirminci ası· 
ta kadar gelmiş' i. Bu moda 
O kadar ileri g·tınişti ki •en 
itibar salonlarda hatta kadm· 
lara bile tütün tozu ikram 
~oilirdi. 

Tülün içmek 18 inci asra 
doğru başlamı~tı. Fakat bu 
kutıanıı pek gizli idi, çünki 
liitiin içmek pek ayipti, bi · 
tinin alenen tütün içtıği gö· 
•lilürse hemen yakalanır ve 
lab,taya teslim edilırdi, ora· 
da yediği dayağm baddı he· 
•abı yoktu. Tütün içmek o 
kadar yasak idi ki bugünkü 
eırarcıhğa da dua okuturdu. 

Zaman berşeyi değıştirdıği 
ribi tütün içmenin de şeklini 
d~ğı ftirdi. 

On sekizinci asrın o. tala· 
tında tütünü yalnız avam ve 
kü han beyi sınıfı içerdi. 
Sosyetelerde tütün içmek 
en büyük terbiyesizlik sayı
lırdı. 

Tütün içenler salonu 
Gün geldi ki tütün sokak· 

ı .. rda ve alenı y~rıeıd .: ıçll· 

memek için ba11 kahvelerde 
hususi ve gizli sığııra salon· 
ları açıldı. 

Bu salonlarda tiryakiler 
geniş minderlere oturur ve 
uzu "' çubuldarla tütün içer· 
lerdi. 

Salonun ortasına etrafında 
delik ve emzikleri olan ten· 
cere gibi birşey konurdu. 
Bunun üstüne bir de kur 
yerleştirilirdc. Her emziğe 
bir çubuk takılırdı. Bu çu· 
bukların uçlari tiryakilere 
verilirdi. Bir porsyon tütün 
bir saat kadar devam eder .. 
di. 

Kahvenin içindeki diğer 
tiryakiler &1ra ile buraya gi· 
rer ve keyiflerini çattmr· 
lardı. O kadar ki bu tütün 
kavanoslarında on iki emzik· 
lisi bile vardı. 

Daha sonraları bu çubuk-
lar münferit bir bal aldı. Tü· 
tün salonlarının dıvarlarında 
muhtelıf ve süslü çubuklat 
~örülmeğe baıladı . Bugüıı 
müşteriye nasıl nargile ikram 
edWyoı sa o zamanda çubuk 
iluam edilirdi. Y J.VaŞ yavaı 

bu adet daba aleni bir ş~kil 
aldı. 

O zamaoa kadar karıların 
yanında içilmeyen tiltüo ka
dıulua da teşmil edildi. Fa· 
kat çubuğun v ırdiği duma
nın ağuhğı yüzünden kadın· 
iar için siğaralar icad olundu. 
Zaman geçtikçe siğara er
keklere dahi şamil oldu. 

Tütüncü k< dınlar 
Eski zamanda tütünü ah· 

liksız kadınlar satardı, bu
gün umumhane ve barlarda
ki kadınların uyarJarı o z4· 
man ti.it ün satan sınıfa men
sup idiler. Fakat gün geldi· 
ki bu kadınlar en büyük 

1 

sosyetelerde yer sahibi ol· 

nihayet bu yiizden ölmüş ~ 
g:tmiştir. 

H. Z. Osma 

An his 
• 
ım ir ? 

Eskı m ı sırlıla rın bir çok 
ilahla rı o lduğunu bifü siniz. 
Bunlardan A p's mukaddes 
bir ö üzdür ve bir ilah de· 
recesiode ibadd görmüştür. 
Osiris ölüm i t abıdır. Anubis 
ise san'at ve ölüleri ıtırlad· 
duma ilahıdı r. Çakal başı ve 
insan vücL<d ile temsi l ola · 
nurdu. 

Telsizli 
Traktörler 

Amerikanın Obio eyaletin· 
de geniş çiftlikler in sahibi 
olan Mister Viller, amelesi· 
niu .. çalışırken zevkli it gör
meleri için bütün traktör 
ve sapan iletleıine birer tel· 
siz makinesi koydurmuştur. 

Bu güzel buluş fayda ver· 
memiş değildir. Şimdi çift
lığio biitün amelesi daha fa· 
al bir hale gelmiş ve daha 
fazla randıman vermeğe baf• 
lamııtır. 

~-.. -a~~----
Peşin ve 

Taksit ile 
En şık, ve en ucuz elbise• 

lerioizi Kavaflar çarıı11nda 
(35) No da 

TER Z i 
Kazım 

Şangüder'e 
yaptırınız. 

•++-'lıler5M!llli!llllE&E 

Türk Pazarı 

ibrahlm Karakal 

tatbik edilecektir. 
Y ~oi evliler için şehrin 

merkezinde güzel bir apar· 
t ur.an tutularak mükellef su · 
rette döşenmiştir . 

Sahlan bil1:: tle rin yekünu 
şimdiden 300,000 i buf muş

ı tur. 

Sah ayıkebirin 
1 kumları 

kayıyor 
Son zamanda yapılan bazı

Umi lllilşahadelere göre Af· 
rikanuı ortasındaki Sahrayı· 
kebir 'in kumları senede ye
di metrelik bir sü r'atle ca -
nuba doğru kayıp gitmekte· 
dirler. 

Seferihisar 
şarabı 

On iki senedenberi lzmir 
halkından görülen rağbet 
üzerine Buca aşağı mahalle
de öz demir sokağında 38 
numarada nefis Buca üzü
münden imal edilecek şarabı 
Asri Sinema karşısındaki 55 
numarada Kadri Gönçerin 
toptan sahş deposundan ara• 

Telefon: 42 16 yın z. 

-~- ---Birinci Sınıf Mutahuıu 

Dr. Demir Ali 
KAMÇlCWLU 

Cilt Tenasül hastalıkla
ı:ı elektrik tedavisi 
İzmir • Birinci beyler So. 

No-. : 55 Telefon : 3479 

•• -----
Dr. Fahri Işık 
lzmir Meorleket Ha.tanesi 

Rontken Mütcba sı ı 

RONTKEN VE 
Elktrik teda ,.i.si yapılır 

ikinci Beyler So. Na. 19 
Elbise Manto i tLEFoN: 2s42 

Ltırıklılarına 'f ..... Iöfi ô.i ...... 1 
Zabitan, Bay, Bayanlat ı ıh d i 

her mnşteriyi memnu eden ı Salı o a 
bu firmayı unutma ı Cild, Saç ve zührevi basta· S 
Odunpazarı No. 12 ı . ı.ıklar mnt~bassısı ı 

rfE· 
3

, 
7 

ı lk1ncı Beyler sokak No. 81 ı 
· 2 6 ı Her g6n öğleden sonra ı 

-----.------------------------- ı Telefon: 3315 ı ilan Müşterilerimize Kolaylık ........................ .. 
Yeni ÇLkan damğa kanunu gazete reklftmları için maalesef mütbit bir darbe olacaktır: s c:' •d 

1 Ağustastan itibaren tatbfü tdilecek olan bu kanuna göre 120 harfi geçecek ilinlar için e r erı 
tanrının günü yirmi kuruşluk pul yapışhrıııak lazım gelecektir. il.O Harftik reklimlar için 
iae iki kuruşluk pul ilsak olunacaktır. 
• (Halkın Sesi) okurlarına her hususta kolaylık gösterm~ği bir prensip edinen idaremiz 
ilan müşterilerimize şöyle bir kolaylık yapmağı düşt.nmüıtür. 

120 Harften fazla ve bir sahifenin dörtte biri kadar olan reklamlar için ilan başına 20 
kuruı ve 120 hufe kadar olanlara da 2 kuruş alındı ğına göre reklam sahiplerimiz de ilin 
bed ·Jinden başka bir de her ıy için beş altı lira ayrıca pul parası bhsiline mecbur olma
mak için iJiolarıaı hergüo küçük hacımda ve çok kuvvetli ve manalı sözlerle yapmağı ve 
ayda beş deh da büyük harfler, guvvet i resimler ve kocaman hacımlarla tanzim etmeğe 
karar verdik. Bu suretle ayda yaloız yüz kuruş fazla pul parası vermeğe razı olanlara 
Amerikanvari, canlı, çok cazip ve çok fayda verecek şekilde ilinlar yapmağı taahhüt edi· 
yoruz. IJan m&Şterilerimizin, kendilerine ayrıca göstereceğimiz kolaylıkları anlamak için bir 
kerre idarehanemize bış vurmalarını rica ediyoruz. 

,(Halkın Sesi) sadık ve vefalı okurlarına ve müşterilerine bu vesile ile de fedakirhklarda 

ECZACIBAŞI 

Kuvvet Şurubu 

Sıhhat 
Zindelik 
Gençlik 

Bahşeder 

Merkez depo·: 
ifa Eczanesi 

Çocuk Babalarına 
Müjde 

Rekab t 
Rekabet 

ekabet 
" 30 " Liraya 

Bisiklet 
Almııayadan yeni getirtmiş olduğum ve lıw ir pi yasasın4 

dı 45 hray satılan bisikletleri rekabet dolayısile 30 liraya 
satışa başladım . Sınıfını geçm:ş çocuklarınızı sevindirmek 
içia vereceğiniz en kıymetli bedjye yavruhırın1zıo malik ol · 

mak istedikleri bisiklettir. 
Ticarethanemize uğramadan başka ti carethanelerden al· 

mamalarını sayın müşterilerime tavsiye ederim. 

Adres : lzmir Kemerallı karakolu karşısınd• No. 7 
Asım Başakın. 

İsmail Hakkı 
Pusmaz 

Ölçü Yapımevi 
Baskül, Kantar, Ma~ 
sa Terazisi yeni ve 
her nevi tamirat ka
bul edilir. 

Eski kasablar kolaucı!ar 

numara 27 

Telefon 
2746 

Yalaıı Türkiyode değil bütün Balkan 
memleketlerinde, Iranda, Arabistanda ve 
Fransa ile lngilterede "en çok tutulmuş 

revaç bulmuş meşhur ( ARTI ) markah 

ALMAN kumaf boyalarını diğer boyalara 
herhalde tercihan alanız. Çünkü: 

A t • boyası ile boyanan kumaş biç r ı solmaz. 

A t • boyası ile boyanan r 1 kumaş terlediğiniz-
de çamaşırlarınızı boyamaz. 

A t • boyası; 400 gram 
r ı ıikletinde yün, ipek 

iplik, keteu, floş ve karııık 
her cins kumaşı emniyetle ve 
kolayca boyar. 

Fiati·15 kuruş 
Toptancılaıa mühim iskonto 
yapdır. 

Telefon 
( 388:? ) 

İ-zmir defterdarlığından: 
25 3 931 tarihine kadar lzmir Milli Emlik müdürlüğOn· 

den taksitle mal saba almış olanların miitebaki borçları3524 
no.lu kanun mucibince 938 sencainden itibaren yeniden 15 

aeneye tescili için her mükellefin ayn ayn hesapları yapdmakta 
olduğundan ileride her haaqi bir yanlışlığa mahal kalmamak 
üzere arzu edenlerin beş gün zarfında milli emlak müdür· 
lüğüne müracaatla şimdiye kadar vermi~ oldukları paraların 
makbuzlarını ibraz etmeleri beyan olunur. (27 40) 
ooooooooooooaooooaoo~oooooo 

Sefalı, Gıdalı ve Şif alı 
Neden herkes pek çok yıllardan beri 

(Kabadayı; Kordon ve Yüksel) 
rakılarını tercih ediyor. Çü,.kii yapılışında usta, ve tecrübeli 
bir el en sıhhi iptidai maddeleri en mahir bir şekilde isti· 
mal etmekte ve zevk ve sefa için içilen bu mliateına rakı., 
lara ayni zamanda bir gıda, bir deva ve b!r ~ifa haeYlar!D! 

~rmektedir. 



, ...... 

ençler bugün 
geçit resmi 
yapacaklar 

mey Barnava orta okulunda 
Ataı,lrmi ıOndenberi de•am 

koy ea aıkerlık kampı bugiln 
eti llaayet bulacaktır. Kampta 
pıl .Uerlik mOkellefiyetleriai 

pan ıenç hseliler bu ... 
trealtı Burnavadan iz-

e ıelerek cümhuriyet 
•ı•"98Jdanında geçid resmi ya· 

caldardar. 
Gençler saat onda and 
celder ve Atatilrk heylc:e-
e bir çelenk koyacaklar-

........ _ ........ 
oğansı: or Na
illiye gidiyor 
Şehrimiz Doğanıpor ku· 
laln futbol takımı bagila 

,45 treniyle Nazilliye ride· 
a ıek yarın Nazilli gençleri 

......... ~ bir maç yapacaktır. 

..ee·-İnsiz Balık 
Avlıyanlar 
Çeıme kazasının Goni 

... ci•annda iki tonluk 
p Nikola adla bir ıandal 

balak avladıkları g6rillen 
kaç ıabıı, 15 ıayıh güm· 

ll:Mdttı'- muhafaza motörll tara. 
• 7 .. kalaamıı ve Çeı· 

J• ıetirilmiıtir. Kara ıu· 
ızda izinıiı balık avlı· 

..ıar Nikola Horeneoı, 
.__ • ._orgi, Nikola Giyani, Pan· 

91 otla yani ve Nikola il· 
br. Suçlular adliyeye ve· 

11.lflerdir. ... ~ 
Villyetin hazırladığı GiSI· 

&<ermesi ba akıam bü· 
tlreale, yllılerce davetli 

ci•ardan gelen k&ylünün 
le açılarak pazar gü · 

akıamıaa kadar devam 
ctktir. lımlrdeki davet· 
, ecnebi devletlar kon· ••-n, Yif lyet •• parti 

~saaı, Yali, beledi ·e reiıl, 
eteciler ba ıün ıaat 15 
otokarlarla Ôdemiıe ha· 
et edeceklerdir, 

•• 
Olüm 

Y e .. i Aıır arkadaıımı· 
Nf yaııcııı B. lımail 
kı Oc~koilu ve For· 
kampınya11 Alatebir 

illui m&dlhü B. Kimil 
knilunun bab111 8. 

ıtafa Ocakoğlunun Ala· 
irdct 61düğünü büyük 

teuıüı le öj'• ... ndik. 

ail H•klu aıkad•ıımııla 
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Korkunc bir zelzele , 
NeYyork, 29 (Radyo) - Bugün burada ıiddetli bir zelzele olmuı ve panik hnsule ıe· 

tirmiıtir. 
Zelzele mllthiı bir gOrBltll ile beraber bis1edilmiı ve tam on Hniye ıOrmUıtür. Halk, 

açıklara bllcum etmiıtir. ln1anca zayiat olmamııtır. 

Bir Maliye Memuru Ölü Bulundu 
Bahkeıir (Huıusi) - Eıki maliye memurlarından Mehmet •dında ölü olarak buluumuı· 

tur. Mebmedua halkaları tarafından öldürülmüı olm&11 muhtemeldir. Tahkikat deYam 
ediyor. 

Müthiş bir aile lacıası 
-------------------------------00.-++00~~~-----------------------

lsa karısını ve kaynanasını doğradı 
Is!anbul 30 { Hususi) - Dün gece Beylerbeyinde çok korkunç bir cinayet itlenmiıtir. 

Liman amelelerinden lsa yirmi yaşında karısı Saide ile 45 yaşında kaynana • ı Semihayı 
sokakta yakalıyarak konuşa konuıa kıra götürmüş ve orada bir gece enel nerede oldu
ğunu sormuş ve aksi cevap alınca taııdığı kamayı çekerek evveli karısını ve sonra kayın 
valdesini bir kasap gibi vucudunu doğramık suretile her ikisiai de feci surette öldür
mtiıtür. 

Mançuri hududunda çarpışmalar devam ediyor 
Şangbay 30 {Radyo) - Dün Mançuri hududunda Rus ve Japon aıkerJeri arasında bir 

çarpııma oJmuı ve çarpııma dört ıaat devam etmiıtir. 
Bircok 6lü ve yaralılar vardır . 
Tokyo 29 {Radyo) - Maaçuri hudutlarını geçerek hudud mubafıılarıoa ateı eden bir 

Ruı müfreıui, tekrar yerine çekilmiıtir. 

Valansiya icinde , ateş 
----------------------.. 00••~-----~--------~~-----

Nufusça zayiat çoktur tayyareler limanda bir 
ln2iliz gemisine de hücum ettiler 

Valanıya 30 (A.A) - iki filo halinde 12 tayyare dtin aaat 14,30da liman ve etrafını 
bombardıman etmiı ve 21 S bomba atmııbr. Nilfuıça ıayiabn mikdarı henOı maltlm deiil· 
dlr. Yilksekten uçaa tayyareler birdenbire alçalarak limanda bulunan lugiliz bandıralı ve 
ıeker kahve yilklü Keloni gemiıine hücum etmiılerdir. 

. Almanyadaki Yahudiler 
Berlia, 29 (Radyo) - Almanyadaği Y abudiler, aralarında killtnrel bir cemiyet teıkil 

eylemiılerd1r. 811 cemiyete, Almanyadaki biitila Yabudile gireceklerdir. 

lilistinde kan ve ateş 
-----------------=-~--.. ~~~~---~~~~---

Ara bla r la !Yahudiler birbirlerini yiyorlar 
Kudüs, 29 (Radyo) - Bu gtia de bir çok hadiseler olmuıtur • 
Zabıta Pazarın muhtelif noktalarına yerleıtirilmit iki bomba bulunmuı ve bunları deı hal 

imha etmiıtir. 
Nabluı cıvaranda yeni bombalar atalmııtır. Bu bombalardan biri karakola isabet etmit 

ve Bç jandarmanın ölDmüne sebebiyet vermiştir. Hayfada patlıyan bombalardan tiç yahudi 
kadın parçalanmııtar. 

H. Vekili Atatürk tarafından kabul edildi 
lıtanbul 29 (Huıust) - Rumen valide kraliçesi Marinin cenaze merasimine hükumetimiz 

namına iıtirlk etmek üzere hariciye vekili bay Tevfik Rüştü Arasın başkanlığında Roman· 
yaya ~i~miı ol~~ ~eretimiz ~ugün Zafer torpidosu ile avdet etmiştir. 

Harıcıye vekıhmızı baıvekıl Bay Celil Bayar ve Hariciye vekaleti umumi katibi bay 
Numan Menemenci oğlu Boğazda karıılamışlardır. Hariciye vekili. Baınkilimizle birlikte 
doj'ruca Dolmabahçe sarayına giderek Büyük Şefe arzı malumat ve tazimat etmiıtir. 

...... 00 ...... ~~~---~~~~~,..-~~ 

Mısırda konere Geçmiş Olsun Gene Ekmek
lerden Şikayet toplıyacak

larmış 
lıtanbul 29 ( Huıust ) 

Halepten gelen bir habere 
g&re. Suriyede Hatay anlaı· 
maıındaa miltevellid ademi 
memnuniyet devam etmek· 
tedir. 

Suriyeliler, Mııarda topla· 
mata çahıacakları bir konı· 
reye Hatay itini aksettirmek 
için uj'raıacakla~dır. 

Son Posta 
Refikimiz 
lstınbulda intışar etmekte 

olan Son Posta refikimız do 
kuz Y•flDI idrik etmiıtır. 
Sayın arkadatımızı candan 
kutlular ve uzaa 6milrler 

Yeni Aıar refikimizin idare 
mOdürü B. Abdi Sokollu dün 
Birinci Kordonda trotuvar 
Oıerinde giderken 218 nu· 
maralı evin demir pancuru 
ansızın açılmıı ve pancar B. 
Ahdinin baıına çarpar:ık 
yardığıodan derhal basta ha· 
neye kaldıralmııhr. Kıymetıi 
arkadaıımıza tif•i acil te· 
menni ederiz. 

Adliye Terfi 
Listesi 

l!tlaabul, 30 (Huıu1i) 
Adliy~ teı fi Jistcsı ili taadi 
ka iktiran etmiıtir. 

-·--
Yaneın 

lkiçeımelikde Keıtelli cad • 

Üçkuyularda, Arapderesia· 
de satılan ekmeklerin nok· 

san ve hamur olduğu tiki· 
yet ediliyor. Bazı fuınlarda 

geceleri ekmek çıkardığı ve 

bu ekmeklerin noksan ve 
numuneye uyğuo olmadığıda 
haber verılmektedir. 

Hamza paşa 
Mısıra Döndü 

lstanbul. 29 ( Hurn~i ) -
MıHr derıİZ kumandanı Hdm · 
za pıfil, bugOn Elmab ı usa 

yatile lskenderıyeye h r kt't 
etmiıtir. 

dllkklnında1 llmbanın dev· 
rilmeıile yanıın çakmıı •• 

---- Mimar ve şair Nevşehirli 
Numan Kıyat 

- Baıtarafı 1 incide -
(bnsnli • aık) mübdi'i Şeyh 
Galibin diri timsali olduğu· 
nu ! 
(Aılunla dil-harabım, mev· 

kufu·ızhrabım, 
Saki getir ıarabım, bibude 

biçO -tlbım. 
Hicran ile gidersem 
Suziıle lh edersem, 
Son elemde her ne dersem 
Caaanedir hitabım. 
Can verdiğimde Allah, bil· 

Galip benimdi eyvah, mab· 
veyledı itabım.) 

Meydanı haıre konıa 
Atıklara dokunsa 
Divan gUnil okunsa 
Divan olur kitabım. 

Mısrailarile anlatan Kay· 
•erili Çivicioilu müntehir ... 
ir Galibi, 
(Çekme gam bir gftn gelir 

Uffaka fethi-babolar, 
V uıleti· didar ile diller me• 

aerrd-ylbolar.) 
Beytinde Niğdeli muallim 

semki : dermi ol mab1 Hakkı 1y1 1 
(Ne baht iıter, ne taht iıter1 ne ıin iıter, ne sal ister, 
Beyim, insanda iJim ister, edep iıter, kemal iıter.) 

Beytinde Trabıoolu muallim lbrahim Ctadi'yi; 
(Beıer İn tapındığı ıeoıio, a menhus para, 
beıeriyyet için bir • bası.ı, bir kolera, 
Vıcdaolara tebekküm eder, ıilrerıin kara, 
Cem'iyyetin rubunda ıenıin bir müzmin yara.) 
Mısralarında : Konya Ereglisi aıkerlik reiıi Hilınll Çailar1; 
(Renkler birer bestedir, ak,amıa rüyasında, 
Her rengin bir dili var bu füsun dünyasında.) 
Mısralarında Diyarabalnr H•lkevi baıkanı 1 ahıin Cahidi, 
(Uyan arbk, y :.vrum uyan 
Baban gibi kana boyan.) 

Ninnisinde : Yozgat 8f'le· rubu un'at aıkile yanan ba 
diy~ reisi doktor Nafız Ge· kıymetli ve mütovAzi bir 
çeri ve daha yilzlerce ıairi 
tanıtan Numan Kıut; düoüa ııhsiyettir. 
ve bugünün edebıyatında 

1 
ızmir: Eski Aydıa Mektupç111a 

yııayanları bize gösteren ve Mustafa Fevzi Çini .. .. ~~~~~~~~~~ 
Otomobil 
Çarpmış 

Atatürk caddesinden geç· 
mekte olan 317 numaralı 
huıuıi otomobil beı yaıın· 
da Necip isminde bir çocu-
ğa çarparak hafif ıurette 
yaralanmasına ıebep olmuı· 
tur. Hidise tahkik edilmek· 
tedir. • 

•• 
Giridde isyan 

- Baıtarafı 1 incide -
etmiıtir. Askeri hare kit 
Kandyadan idare edilmek· 
tedir. Asilerin adedi meç
huldur. Hanya vilayetinde 
giirülen lüzüm &zerine derhal ~ .,. 
urfi idare ilin edilmiıtir. 

Atina 30 (Radyo) - Şim· 
di Han yadan alınan bir tel -
grafta isiler kimilen teslim 
olmuı ve olmayanlar da or· 
manlara kaçmıılardır. Şimdi· 
ye kadar teslim olanların 
adedi 600 kitidir. isyancılar 
için fevkalide bir mahkeme 
kurulmuıtur. Yakanda hepsi 
mahkemeye sevkedilecekler· 
dir. 

Yakalanan 
Kaçakçılar 
Ankara 29 (A.A)-Geçea 

bir hafta içinde g&mrllk 
muhafaza teıkilib 33kaçakç• 
ikibin yüz yirmi kilo gOmrlk 
kaçağı 40 kilo inbiHr kaça· 
ğı 31802 defter siiara ki· 
-ğidı 166 TOrk liraıı iki ta· 1 

banca iki hançer 23 kaçakçl 
hayvanı ele ıeçirilmlıtir. ........ _ ....... . 
Seydiköy 
Beledisi 

Seydiköy belediyeıinde 
bazı yolsuzlukların me•cad 
olduğu ihbar edilmit ve tab • 
kikat.t derhal baılanmııhr. 

Karantina' 
Belediye 
Hekimi 
Karantina belediye mınta· 

kHı hekimliğin~ Kadık&y 

belediyesi bat hekimi 1 evfik 
Al şı l< hyin edilmi.1tir. 

OOCOC:IOOOOC»OOOOC>CXNIOOO.IX)CllOODOCKJO~ 

Halkın Sesi hakkın sesidir 
- Baıtarafı 1 incide -

- Doğru ıöyliyorsun, lstanbul gazetelerine bakılırsa lıtan-
bulda esnafın öğle zamanlauda bir saat mecburi iıtirahat 
yapmalara temin edilmek üzeredir. Bazı insanlar lımirin 
Fuara münaıebetile malik olduğu hususiyet bu kararın itti· 
bazına mani oluyor iddiasında bulunuyorlar. 

- Bilakis Fuarın daha fazla ıereflenmesi, canlaniDHI 
için bütün esnafımızın da yediden sonra oraya hücum et
mesi lüzumlu görülmelidir. Ahı verit yapmak İltiyenl~r saat 
yediye kadar bu itleri yaparlar ve ıonrada yerli ve mi1afir 
müıterilerile satıcılar hep birlikte Fuara akın etmit olar1ar. 
Halk arasında duyulan ıu muhavereyi aynen Halkan Seaine 
nakletmekle iktifa ediyoruz. Çüoku : 

RALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

lı Daimi Encümeninden : 
Menemen şehit Kf' mal okulunun Ön ve arka bahçtlerla• 

1 de yapılacak kapılar ve büzıer 12 ı 9 ıira elli kuruı açın 
tutarile ve onbeı gün miiddetle açık eksiltmeye konuldu· 
ğuada isteklilerin 2490 1ayıla yHa hilkQmlerine g&re baaar• 
lıyacaklan teminatlarile birlikte 18 At.aıtoı 938 Perıembe 
saat 11 de lı daimi encilmenine baı •armalan. 

Bu ite ait keıif •• ıartnameler Nafia mldlrlltlB•• tet~ · . . 


