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TÜRK • iNGiLiZ ANLASMASI VE i LAM ALEMİ 
millet sever 

,.~illi Şefimiz lnönünün son seyahatleri münasebttile 
bl bütün halk, bütün köylüler tarafından gördüğü can
a• Öz yürekten karşılanma ve MiJJi Şefimizin bu defa da 
ı• ~ar.aan olduğu gibi halkımızla, köylülerimizle yaptığı 
f' ikane, babaca ve kardeşçe temaslar ve bunların do-

llğu samimi ve kalbi duygular gösterdi ki Türk mil
bütüo kalbi ve bütün ruhu iie sevebilmek için kendi

e• sevildiğini, bir millet ol uak varlığının sayıldığını gör 
ı ve anlaması lazımdır. 
i• ~ iirk milletini, sevmeden, Türk köylüsünün derdini din· 
e ğe lüzum görmeden, onlar tarafından sevildiğini zan
ç rıler kadar acınacak bir gaflete düşenler daha yoktur. 
k nıilletini sevmeden, Türk milletine sevildiğini anlat· 
iln Türk milleti tarafından sevilebileceklerine inanan· 

f; bu boş ve zavallı hülyalarına gülmemt kelden gelmez. 

1 
~te bunun içindir ki Türk milletinin ruh ve kalbini, 

6
• ~ ıniJletine Milli Şef olmanın bütün esrarını çok iyi bi

'e 'it bu bilgiyi herşeyden önce kendi Türklüğünden öğ
• ıı MiW Şefimiz Türk milletini çok seviyor ve onun ta-
, ~dan pek çok seviliyor .• 

SIRRI SANLI 
--.~ .............................. ,.~········· .. ·· .. •·••····•·••·· ... , ... , .. 
iirk - lneiliz Gafenko yarın 

mmııuııın11111111111111 "'"f;f," Istanbulda milnasebetl 

1~oret vekili 8. Erçin 1 

tıdra 8 (Radyo) - Roy
~fansı Ankaradan haber] 
~ .. 
' . 

· ijtkiye ticaret vekaleti, 
lttreye ihraç olunacak 
1tılleri tesbit etmekl~ 

ııır•:ııuıırmııııınıııumı 

Bükreş 9 (Radyo) - Ro
manya hariciye nazırı Ga
fenko Bükreşten ayrılmıştır. 
Cumartesi günü lstanbulda 
bulunacak ve doğruca An
karaya gidecektir. Gafenko 
Ankarada üç gün kalacak
tır. 

Kültürpark 
lllllllllllllllllUlllU 

Hakkında belediyemizin 
öğüdleri 

Kültürparkta çiçek ve a
ğaç dallarrnı koparanlar gö
rülmekte ve bunlar mahke-
meye verilmektedir. Beledi
ye reisliği, buna ve hayva
nat bahçesindeki hayvanla
rın rahatsız edilmemesine, 
her tarafa çöp atılmamasınaD 

=:dair b"r öğüd bastırmış, ev
lere tevzi ettirmiştir. 

iildür. Türkiye hüku-- , .. daha geniş mikyasta inki-
' Türk - lngiliz iktısadi ı şafiiçin--esash- tertibat al·I 
Sebatınınlbundan sonra mağa karar vermiştir. 

belüttarık müdafaa terti
batları gözden 2eçirildi 

-

~'belüttarık, 9 (Radyo) - Fransanın ... Fas umumi valisi 
~;aı Noguesin ve Malta Cleniz üssünden amiral Dudley 
~dun buraya gdl.!rek Cebelüttarık'ın müdafaa tertibat

teftiş etmişlerdir. 

Yalova • 
sevınc icinde 

' 

• 

' Milli Şefimiz 
binlerce halk 
tarafı dan 
hararetle 
kaı ş lan el:! 

Isı<:ı 1 u', 9 ( Hu;u:)i) 

Cumhı rreisiıniz İ-;md l örıii 
rec 1. l rinde Baynn İı ö ıii 
oldu~ t' l < l 1c L ugiin sa:lt 12 
de hu~L i tr>!nlc D ~ ıi C'\t 

muvasalat etmijl dir. D..: 
rince i5ıtasyor ul'da D .. hiliyt· 
V ..:kili Faik Öztrak, lst...ınhul 
\ aliSıi Lütfi Kırdar, lst ,rnbul 
kon:utanı, mebuslar, mahalli 
memurlar ve tinlercc halk 

büyük tezahüratla Milli Şefi 
istikbal eylemişlerdir. 

Reisicümhurumuz saat 12-
15 de Savarona yatına bine
rek Yalovaya hareket etmiş
lerdir. Yat saat 15 de Yalo
va iskelesi önünde demirle
miştir. Mekt pl•.! r, kalabalık 

halk, Bursa valisi, zabitler 
ve memurlar iskele önünde 
yer almışlardır. Milli Şef ya
nında bayan İnönü olduğu 
halde iskeleye çıkmış sürekli 
alkışlaı la karşılanmıştır. Bir 
küçük kız talc be, bayan 
İnöniı'nc bir buket vermiştir. 

Reisicumhurumuz asfalt 
başına kadar yaya gelmiş 

ve orada otomobillerine bi
nerek Y alovadaki köşklerine 
gitmişleı dir. 

CAMİÜLEZHER REKTÖRÜ DİYOR Kİ: 
------------- ::.::~ ----------

TÜRK •i NGi LiZ ANLASMASIN• 
DAN BUTU iSLAM ALEMi 

SEViMC iCINDEDIR 

lngiliz General 
onsolosu 

~ 
'~ 

' 

lagiıiz K ah Samajeste 6 ıncı 

Corc kraliçe ile birlikte 

Bü; ük Britanya Kralı 

Samajeste Altıncı Corc'un 

doğum günü münasebetiyle 

dün şehrimiz lngiliz general 

ko::ısolom tarafından çok 
mükemmel bir kabul resmi 

yapılmıştır. 

Bu mühteşem kabul res

minde valimiz B. Ethem 
Aykut, belediye reisi'lliz Dr. 
Behçet Uz, daire şefleri, 

konsoloslar ve lngiliz kolo

nisi hazır bulunmuştur. 

VALİMİZ 
uımııınııııımmııımıııı 

Teftişlerine devam 
' ediyor 

.... .,. 

Vali B. Ethem Aykut dün 
öğleden sonra daireleri tef· 
tiş ·etmiş ve çalışmaları göz
den ~eçirmiştir. 

,-~----~---~~----=--.~~-----------

Maragi,rMussolini'nin lslam ha· Rus 
misi olmak iddiasını alaylı bir! 

kahkaha t° ile karşılamıştır 
Paris 8 (Radyo) - Cami

ülezher rektörü Elmaraği 

Pari-Süvar gazetesi muhabi
rine yaptığı bir beyanatta 
demiştir ki: 

- Is!iirn alemi bir Müslü
man memleketi olan Türki-
yenin kuvvetini ve haşmeti
ni gcsteren Türk - lngiliz 
anlaşmasından gayri memnun 
olamaz, Diğer müslüman 
memleketleri.n de Türkiye 
kadar kuvvetli ve teşkilatlı 
olmalarını temenni ederim. 

Avrupanın vaziyetini' nasıl 

ki : "Tanrı insanlar arasın

daki rakabetlere yüz verme
seydi dünya tefessüh eder
di. ,, Düşününüz ~ir kerre ... 

Eğer Almanya lngiliz-Fran-
1 

sız blokunu kendi karşısında 
görmeseydi ihtiraslarına bir 
fren koyar mıydı? 

Kanaatim şudur ki : Re-
kabetler muvazeneyi tutar
lar. lslam alemi sulhu sever. 
Bizi sulha götüren her va· 
sıtaya müzaharct ederiz. 

Camiülezber şeyhi son söz 
olarak : 

- lslamiyet hakiki demok-
görüyorsunuz ? . 

- Bir arap vecizesi der - Devamı 4 üncüde -

donanıııasının manevra
ları sona erdi 

~~~~~.._,,::"'a~:"';t~~~~~ ~:!'111~~ ... ~...._~ııııım- 1 
..... ~~~~~~~ .. .......=-~.~~~--~ .. ~.:....:.. ~~~~~ ~~ 1 

~l Halkın Sesi Hakkın Sesidir f:; -~.Ru~_ .!?onanm~R-~ !ay~areden ~!ınmış. ~ir re~mi _ 
.~ VE '+~ Parıs, 8 (Radyo) - Rusya nın Baltık denızındekı donan-
~t~ • .. ""' ~/ ~ı-~nevralarını bitirmiş ve amiral Kotenzof, Kroneştad· 1 
~·] ister Gul, ister A21a ! !•' ~da donanmayı teftiş eylemiştir. Bu manavralara iştirak 
~+] Yazılarımız 4 UncU sayfamızdadır. +1 :eden Rus tahtdbahirinin şimdiye kadar görülmemif sistem· 
::e:,;.--e.* ~~r-=w::..::~~:•:~-~"":+t·~ ~ ~;:~~~~~=:,.....:~ ~ =de olduğu söylenmiştir. 



(HALKIN SESi) 9 Hazirad 

Kadın köşes': ı~s tl tavsiyeler ovye er Bayanlara küçük birliği1 Haliçte havuzlanan Rumell 
tahtelbahiri yakında çıkıyor •• o 

Piliç veya tavuk pişirirken 
su ilave etmiyiniz. Böylelik
le et bütün güzel kokusunu 
muhafaza edecek, güzel bir 
kızarmış renk alacak ve ga
yet gevrek olacaktır. 

§ Biftek'in "kanlı,, olma
!nnı istiyorsanız, önceden 
iyice kızdırılmış bir tavaya 
her et parçasının önce bir, 
sonra öbür tarafını koyunuz. 
Bu kısa zaman zarfında hu· 
sule gelecek kabuk bifteğin 
kanlı olmasını kolaylaştırır. 

§ Tavada kızartılmış pa
tateslerin piştikten sonra 
birbirlerine yapışmamalarını 
istiyorsanız bunları doğra- ı 

Gizli Evlenme 
Yüzünden 

Çıkan Cinayet 
Kızılcahamam (Hususi) -

Kazamıza bağlı Sarak kö
yünde Ahmet isminde birisi 
bu,1dan sekiz sene evvel ay
ni köyden Mustafa kızı 23 
yaşlarında Esma adında bir 
kızla sevişip birleşmişler ve 
iki sene evvel de bir çocuk
ları dünyaya gelmiştir. Bun-
dan bir kaç ay evvel Esma 
gene ayni köyden Cavid is
minde bir delikanlı ile se
vişmeğe başlıyor ve geçen 
gün de çocuğunu kocasının 
evine atarak Cahidin evine 
kaçıyor. Ahmed karısının 
Cavide kaçmasından dolayı 
her ikisi aleyhine bir dava 
açıyor. Fakat mahkemt işi 
tetkik edince Ahmedle Es-
arasıncl a kanuni bir evlili
ğin mevcud olmadığı kana
atine varıyor. Henüz mesele 
mahkemece bir neticeye bağ· 
lanmamış olduğu bir sırada 

dıktan!sonra~:itina _!le".'.:yıka
yıp sonra kurulayarak pişir-1 
meğe başlayın:z. 

~ Tavada kızartılaca1' ye
mekler için, zeytinyağım u· 
zun müddet saklamayın12·. 
Unutmayınız ki tavada ya
pılacak yemekler, taze zey
tinyağı ile daha lezzetli o
lurlar. 

§Krem rengi eldivenleri te
mizlemek için bunları nbun· 
lu su ile yıkayıp duruladık
tan sonra temiz bir bez ü-
zerine yaydıktan sonra göl
gede ve ateşten azak olarak 
kurutunuz. 

Maliyede 
Tayinler •• 

lzmir muhakemat memuru 
Ilyas Şükrü Turhan lzmir 
hazine avukatlığına, lzmir 
muhakemat memuru Hayri 
Saver lzmir hazine avukatlı· 
ğına, lzmir muhakemat me-
muru Hayati Boratav lzmir 
hazine avukatlığma, lzmir 
muhakemat memuru Muhid
din Erener lzmir hazine avu
katlığır. a Ordu muhasebe 
müdürlüğünden vekalet em
rine Zübeyir Og uz lzmir 
tah!1il şube şefliğine tayin 
edilmişlerdi r. 

.Alı·;~t;··E~;;;;;; .. lıi;~ü~ ... "k' ;;:· 
yün çeşmesinde rastlıyor ve 
yakalayıp evine g etiriyor. 
Evde kızın gösterdiği mü
manaat üzerine sopa ile vur· 
mağa başlıyor. Esma bu da-
yaktan kurtulmak için a~ık 
bulunan pençereden kaldırıp 
kendini aşağıya atıyor ve 
başı parçalanarak derhal 
ölüyor. 

ELHAMRA SİNEMASINDA 
• 

Bugün matinelerden itibaren 
Senenin büyük bir FPANSIZCA filmini takdim eder. 

4 NAMU 
Başrollerde: LORETT A YO UNG 

ve ROBERT TA YLOR un yeni ve en kuvvetli rakibi 
RICHARD GREEN 

Proğrama ilave olarak : 
19 ~A) IS GENÇLİK BAYRAMI bütün teferruatile. 

Seanslar : 3 - 5 • 7 ve akşamları 9 da başlar. 

=-- =--...-<t'----====--== 
ALMANYA ARASINDA ~ ~ 
BİR MUKAYESE 

Rusya ve Almanya günün yardım etseydi Ruslar çok 
meselesi oldu. Bu, zaten ilerliyecekti. Avusturya ile 
uzun zamandanberi büyük Rusya, müşterek düşmanla, 
meselelerden biri olup gel- bir müşterek ihtiraslarla bi-
miştir. Gerçi "tarih ekseriya ribirlerinden ayrılmıslardır. 

R ' " . aldatıcı bir ayna,, olmuştur. usya nın esası revızyo-

Fakat gene tarihte Rusyanın nizmi,, Avusturyanın esası 
ve Almanyanın münasebet- muhafazakarlığma çarmıştır. 
Ieri nedir? Onu öğrenmek- Rusya'nın zorlama siyaseti, 
ten kendimizi alamıyoruz. Avusturya'nın itidali, idare-

Evela, üçüncü Rayh'a ka- ciliği ile daima karşılaşmış· 
dar çifte Almanya vardır : hr. j 

bir tarafta Avusturya, öte Avvsturya ile Rusya ara-
tarafta Prusya, Rusya ile sındaki münasebetlerin her 
Prusya'nın müna~ebetleri da- kötüleşmesinde Rusya ile 
ima karışık, ve ekseriya fe- Prusya'nın münasebetleri da-
na olmuştur. ima iyilesmiştir, sanki mu-

Rusya, Avrupa'nın en ye- kadderatları beraber, Rusya 
ni milletlerinden biridir. iş- ile Prusya birlikte doğmuş 
te bundan dolayıdır ki, Rus- lbirlikte Lü) ümüşlerdir. 1701 
ya milletler arası sahasında de biridci Prusya kralı tahta 
daima ihtilalci, dahili sahada çıkmış, 1703 de Koca Petro 
çok ·reaksiyoner görünmüş- Sen Petr1;sburg şehrinin te-

' 

Geçen hafta Istanbula gelerek Haliçte havuza çekile1' 
Rumen hükumetine mensup bir tahtelLahir ve bir de med· 
tep gemisi havuzlandıkları Haliç tershanelerinden pek ya· 
kında çıkacaklardır. Gemiler havuzdan çıktıktan sonra 
doğruca Romanyaya hareket edeceklerdir. 

Resmimizde Rumen tahtelbahiri ile mektep gemisini.o. 
Dolma bahçe açıklarında ha, u•a gi•meden evvel demirledı~ 
leri ~örülmektedir. 

KOYLERDE OKUMJl 
SEFERBERLiGi 

tür. Rusya, Avrupa'nın her melini atmıştır. p, usya Silcz- Y K•• 
hangi bir devletini iyi, kati ya 'yı zaptdmiş, Rusya Lehis- 1400 Köyde eniden oy 

"d f d'l · ) ak tanı zaptederek Karadeniz'e 
ve mu a aa e ı mış o ar M kt b• Açılacak telakki etmiştir. Ne OD se- doğru uzanmıştır. Prusya e e 1 
kizinci asır Avrupa'sı ne devleti büyük Fredrik'le Ankara, __ Maarif vekile- ' mek üzere buyıl açılan kcr1· 
Napolyon devri Avrupa'sı ' ne kuvetlenmiş, Rusya'nın kuv- ti bir kaç yıldan beri tatbika lardan maada gelecek yıl 
de Viyana muahedeleri za- veti de Katerina zamanında başladtğı köy kültür kalkın· daha geniş mikyasta kurslar 
manındaki Avrupa, Rusya'yı artmıştır. Bunlar Lehistan'ı ması işine önemle devam et- açılacaktır. 
memnun etmemiştir. birlikte paylaşmışlar, Napol· mektedir. Şimdiye kadar a- j Yeni köy mektepleri bioa· 

Avusturya'ya f gelince, o yon'a karşı birlikte mücade- iman tedbir sayesinde 500 e • larının inşaatı Temmuz ba· 
bilakis ta Mari Terez zama- le etmişlerdir. Pusya lena'- yakın köy eğitmeni yetişti şından itibaren başlayacaktır• 

d b · d"' dan sonra hemen hemen ·1 · k"' ı d ı k" · _J_..,, nın an erı unyanın en mu- rı mış oy er e açı an oy .aııımuıı:ıı111m•111111•••••-
hafazakar deyleti oldu.·Avustur mahvoldu. Rusya, Napolyo· okullarına gönderilmiştir. O O il J O R 

1 "d · b' · b' nuo büyük ordusu tarafın- V kAI t k"' 1 d k a .. ft ya ya aıma ır senesı, ır e a e oy er e o um e~ııır.ıııııırmıınll!DııımmımıllllllrBWııaııımmno 
f'k · b' d k 'k d" dan istila edildi ve Moskova f b ı· -· b ı 'd 

I rı, 11'. or USU,, e Si ıye se er er ıgıne U yı yenı en va~hfarın kendlferfnf 
't d b I l d A yandı. Her iki devlet bun- k t k ·· 1440 T sı em e u unnr ar ı. vus· ıyme verme uzere sık sık kontro l 

turya siyasetinin umumi hat- dan istifade ederek Fransız köyde yeni köy mektebi 
· t ı - k t - etmeleri 1: lüzumu tı Rus tazyikine, 'muhalefet ımpara or ugunu su u a ug- yaptırmaya karar vermiştir. 11 • 

t 1 Yaşlı hasta bir bayan içıtl etmekti. Avusturya nihayet rat ı ar. Bu köy mektepleri hazır- f' 
l davet edildim. Tam bir nez 1 

muhalefette muvaffak olamı- Rusya 1905 de Japon ara lanan plana göre hepsi de dimaği karşısında idim. V· 
- k t t• k mag-lfıp oldu, ve ihtilal çıka- aynı· tipte olacaktır yacagına anaa ge ırere . mumi bir felç birdenbire 

onunla uyuşmayı düşündü. rak harap oldu. Keza bu Köy mekteklerinde çalı- başlamıştı. Yani beyinde bil-
Bu suretle biraz genişliyebi- tarihlerde Fransa ile lngilte- şacak eğitmenleri yetiştir- yük bir damar patlamış ve 
lecekti. re bi: leşti, Alman yanın kuv- ------- kan yayılmış ve dimağı şid'" 

işte bundan dolayıdır ki veti azaldı ve Fransa'ya kar· Sanal odaları nizam- detli bir tazyik almıştı. Va.'" 
Avusturya Lebistan'ın taksi- şı Fas meselesinde muvaffak nameleri ziyet vahim ve ciddi idi. 
mine ve Osmanlı hükümeti- olamadı. Iktısad vekaleti teşkilat El'an da böyledir. Derhal 
nin kıyıdan köşeden azar Cihan harbından sonra kanunu hükümlerinden ola- tansiyonunu aldım. Bu bil" 
azar koparılmasına iştirak mağlup Almanya müstemle- rak şehrimizde ve daha ha- yük nezfe rağmen tansiyon 
etti, ikinci Fredrik "Mari kelerini, Alsas ve Loren'i, ' 25 idi. 

zı büyük vilayetlerde kurul-
Terez, derdi, hem ağlar hem Malmedy,yi ve Eupen'i kay· ması kararlaştırılan sanayi Vaziyet gayet aşikar oldu" 
alır.,, Filvaki ikinci Katerina bettı·. Rusya da Baltık dev- b' . g-undan sür'atle kan aldık· 

odalarına ait ır nızamname k Varşova'yı alırken Avusturya Jetlerini, Fielandiya'yı Eston- hazırlandığı haber alınmıştır. Ve tedaviye başladık. Va .. 
Galiçya'yı aldı. Rusya Basa· mn hikayesini burrda kese-

ya'yı_Litvanya'yı Letonya'yı Bu nizamname vekiller he- k rabya'yı alırken ve Bulgaris- lim. Bunu arzetmek ma sa-
kaybetti. Rusya'nın harpten yetinin tasdikinden geçdik- 1 k k tan'ı tekrar diriltirken Avus- dım yaşlı olan ar sı sı. 
Sonra Besarabya da elinden ten sonra meriyete girecek l .. ı rı turya Bosna ve Hersek'i al- tansiAonlarını ö çturme e 

mıştır. Umumi harpte, Rus- çıktı. Lehistan da. Şarkta ve sanayi odaları faaliyete Iürumunu bildirmekten iba" 
ya ile Avusturya Osmanlı Japon ilerlemesini de mene- geçecektir. rettir. 
imparatorluğu için yeni bir demedi. __ ,._ • ..,.__ Bu bayanın da zaman za: 
taksim hazırlıyorlardı. Fakat Rusya ile Prusya'nın be- M ) man baş dönmeleri, kendin• 
anlaşamadılar. raber doğup beraber büyü- Ecnebi em e- kaybeder gibi halleri görü~-

Fakat Avusturya, Rus ge- ıneleri • ve gerilemeleri ıa- k J d 1 müş fakat her nasılsa bır 
nişlemesini daima önlemiştir. riptir. et er e 1 defa bile tansiyonu ölçülme: 

Le Soir - Emanuel Beri k k t bbı Napolyon düştükten sonra Ecnebi memle etlerdeki tica- mişti. Eğer sı sı ı 
çar Aleksandr'ın yakın şar- --::::::::-- ret ateşeliklerimizde memle- 1 kontrol tatbik edilseydi, icab 
ka doğru ilerlemesini önli- Antikite severler ketimiz mahsulat nümuneleri ed n tadabir ve perhiz tal" 
yen, mukaddes ittifaka yar· sosyetesi teşhir edilecektir. Bu mak- bik edilir ve bu feci akibe" 
dım yapmasına mani olan, lzmir antikite severler !OS- satla mıntaka ticaret ınü:!ür- tin önü alınmış olurdu. 
Meternih'dir. Eğer, Avustur- yetesi senelik kongresi önü Jüğü alakalı odalar marife- Tekrar edelim sık sık tan'" 

l'e 
dc.sı 
~ne 
ıih 
~Onı 
'• ~ 
bu 

ya, Sdova intikamına rağ- müzdeki cumartesi günü saat tile nümuneler toplanmağa siyon muayenesi ve idrar 
men Pilevneden sonra • mu- 15 de asarıatika müzesi sa- başlanmıştır. tahlili yapmalıdır. lllJlll! \' 
harebeyi kazanan Ruslara lonunda yapılacaktır. ıınııu 11 11 1111n ıı 11111u11111ıu1111111 ıımın ııı111111mınnııııı ı ıu111111J11 oııım mım nııı unu uı ııııııııınu111ın ınıun ınııınıınıınmaınıtJ1llJlll 1 
7~:i~~~=~a~ YENİ' de 3 büyük film : Ege 1 iyatrosu l l' 
·v:~~~~~~~~.. § .. ~ 
.a:t;;:akt.::IKa:tJ11~kt::S&11:S&t::&..,.11:;tS ~ lsmetpaşa Bulvarında y~zhk bahç~de g li a 

.. T,.u•• r k ç ... e ~ Türkiyenin tanınmış sanatkarları toplulugu d ~ as 
§ Tayyıb Şen Şakrak ve Arkad~şları I 

~Tarzanın intikamı Rejisör: AHMET YEKTA BiR • 

· Her akşam yeni eser ve 'ı Teksas Fedaileri 
Hudutta bir macera ~ komediler takdim eder I 
Türkçe F oks Jurnal (+~ Fiatlar: Bırıncı 20, lkıncı 1s • .--

•••••••••••••E!:l:~~------- nııııı:aıunııınııu ıı ıııuııuııınııınunıını1111ınnıııı ' u w ınııınııı 
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TUylarl~Urpartan vak'alar ~1~•oıı:m 111111ıımınmmn·ıınm ~=~~~f'~~= j 
(+'i Mizah =§il===~==-ı I ANKARA RADYOSU ~Polis mektebi- Defterdarlığın 

, 

ölüm telefonu 
( 1 ) 

İ Çetin, 
bıraktı: 

mikrofunu:elin- 8} gibi duvarın dibine çök-

Birisini öldürmüşlerr!. 
müştü.~ 

Bu tabloyu gorunce, tabii 
komisyoncunun tüccarı öl· 

il sıkıntısile yüzüne bak dürmüş olduğunu derhal an 

Ne yani.. şimdi yemeği 
a mı bırakacağız? 
istersen sen ye.. ben 

orum. 
Dur cauıll' .. ben de 

Orum. 

ladım. Hemen polise tele
fon ettik. Gelen iki memur 
komisyoncuyu ayıltıp bir o
daya aldılar. Arkasından da 
size gelmenizi rica ettik. 

i'3 K.. • ... 
!s-=e=e~== oşesı ~ 
§~~§~s;;;=~ııııııııuııın anını 1ııımumıııınımııııııuımnıııs 

Kapıyı açar 
iki arkadaş meyhanede 

içiyorlardı. 

Biri bir aralık : 
- Eyvah, dedi, anahtarı

mı unutmuşum. 

- Kapıyı çalarsın karın 
açar. 
Düşündü: 

- Buldum; kapıyı çal-
mam, tırmalarım .. Karım ke
di geldi zanneder, kapıyı 
açar. 

mııııııımıanımnıııııııı 

Yarın 
Rıhımda: 
- Ulan Çincak yorgun 

görünüyorsun be. 
- Ne demezsin ... Sabah

tan akşama kadar yük taşı .. 
Kolay mı bu? 

Ne zamandan beridiı" bu 

işi yapıyorsun ? 
- Yaıın başhyacağım. 

-.ıııııııımı un 

• 
·iyi Olur 

Kadır, kocasının oturdu · 
ğu odaya girdi : 

- Kapının önünde bir 

__ ... ...,_ .. --
(Bugüııkü program) 

1 ürkiye Radyodifüz} en Postaları 

DALGA UZUNLUGU 
1648m 182Kcs. 120KW. 

T.A.Q. 19,74m.15195Kcs. 20KW. 
T.A.-P. 31,70m. 9465Kcs. 20KW. 
12.30 Program 
12.35 Türk müziği Pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haber
leri. 
13.15-14 Müzik (Karışık prog-
ram) 
19.fO Program 
19.05 Müzik (Bir Virtüoz PJ.) 
19.15 Türk muzıgı (Fasıl 
20.00 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haber
leri. 
20. 15 Neşeli plaklar R. 
20.20 Türk müziği 
1- . . . . . . Ferahfeza 
peşrevi. 

2·1smail Hakkı beyin-Ferah
feza bestesi-Çağlayan cuyi. 
3-Ismail Hakkı beyin-Ferah 
feza şarkı - Ateşi aşkın. 
4- ...... - Kanun tak in i. 
5 ishak Varanın -.Ferahfc.: a 
şarkı - Seyretmek için. 

r J. dakika için da büyük 
yıl önünde indik. Şofö-
ıar l>arasını verdikten sonra 

eu sözler bitince biz de 
iki kanatlı bir oda kapısının 
önünde durmuştuk. Ali Çe
tin, kapıda bekliyen polisin 
selamını aldı ve: 

dilenci var. Pişirdiğim ye

meklerden birer parça ver
' sem nasıl olur ? 

6 Ismail Hakkı beyin-F a<..h · 
frza şarkı-Mehtapta güH l 
7-Nuri Hal l Poyrazın-HÜ . v 

ni şarkı - Artık yetişir. 
S··Rahmi beyin-~üstear ş r 

kı Gel ey saki ~ardb·. 

9-Mustafa Nafizin - Hüzzan. 
şarkı-Gönlüm nice bir. 

1 
1 
• • a • 1 
1 
1 

da bizi bekler görünen 
en ve şık bir adam 
Uzu kesti. 
Çok teşekkür ederim, 

k geldiniz .. 
'aıııtığımız adama bak
Güzel bir yüzü vardı. 
tle traş olmuş, briyan-
laçlannı muntazam ar
taramıştı. Kara kaşla· 
altında, iri siyah göz
en dehşetli bir zeki
ıkları saçılıyordu. Si
\'e çabuk hareketler 
ordu. Bizi otele sokar 

- Doktor geldi mi?. di
ye sordu. 

- Çağarıldı bayım .. şim· 
di neredeyse gelir. 

Müddeiumumi cevap ver-
medi. Kapıyı açtık odaya 
girdik. 

Burası büyük ve geniş liir 
oda idi. En lüks otellerde 
rastlanan od~lardan biriydi. 

En uzak köşede güzel bir 
karyola duruyordu. Ortada 
ve pencereye yakın büyük 
bir yazı masası, üzerin de 
bir telefon vardı. Telefonun 

trdivenlerden çıkarken kulaklığı masanın üstünde 
anlattı: 

lüccar Alpoğlu eski 
terilerimdendir. Ada
çok zengin fabrika-

0llden biridir. Bugün 
>'emeğini 'rken yemiş 
sına çıkmıştı. Çıkma

allce telefon santralına 
'h etmiş, ticaret oda
~onuımak istediğini söy 
·· Matmazel de arayıp 
bulmuş. Tam ticaret 

Ilı onun odasındaki te
bağlıyacaktık. O, oda 

~•kalı beş dakika kadar 
u. Yukarıdan birden

kulakları sağırlatan bir 
•esi işittik. Ben o sı
onun odasının yanın
dairede bulunuyordum. 
il içeriye girdim .. Alp
kanlar içinde yerde ya 
~u. Onun tam karşısın
~löriferin bulunduğu 
e, en -iyi arkadaşların
komisyoncu lbrahim 

· lbrahimiu elinde koca 
~banca gördüm. Nam
tn hala duman çıkı-
\'e kendisi bayılmış , 

yatıyordu. Tüccar, yazı ma
sasının dibine boylu boyuna 
uzanmıştı. 

Ben bir iskemleye otur-
muş etrafı gözden geçırı

yordum. Ali Çetin bu arada 
ölüye ve ölüye yakın mo
bilyalara ve eşyaya ha kıyor
du. 

İlk önce, ölünün üstüne 
eğildi ve her zaman yaptığı 
gibi yüksek sesle söylen
meğe başladı: 

- Hımpı .. kurşun burnu· 
nun sağ tarafından ve ağzın 
biraz üstünden girmİJ. De
liğin et rafındaki etler ve 
deri yanmış .. Barut izleri de 
var.. demekki tabancanın 
namlusu, ölünün yüzünün 
pek yakınında imiş .. 

Sonra durdu. Ölünün ya
tış vaziyetine baktı. Ben sor
dum: 

- Kurşun kaloriferin di
binden atılmış değil mi? 

Düşünceli bir tavırla: 
- Bilmem.. dedi, bu a

dam ayakta ve yazı masa
sına doğru dönmüş bir hal-

Bugün 2 Büyük Flim Birden 

.-- KADiFE MASKE~ 
1 aşk; ve eğlenceli varyete sahneleri, sefalete düşen f 
•sılzodenin romanı. Başrolde RUDOLF FORSTER 

--KADINveSEYT AN 
ln başa heyecanlı bir mevzu, para ve kadın ihtirası ' 
ilden işlenilen cinayetler. Başrölde Victor Mc. Laglen' 
Itive : metro jurnal ( enson dünya haberleri) 

~ıı~ıar : Kadın ve Şeytan: 3-6.10ve9.30 KadifeMaske 
il=' "e8 i e C : :1-:. lesi ve Pazar günleri 1. 15 de başlar. 

lat1ar: 20, as, 30 Talebe 10 wıo~ı•u•r•u•z•t•u•r• 

Erkek düşündü : 
- Çok iyi olur karıcığım, 

bir daha kapımızı çalıp bir 
şey istemeı. 

ııııııı·ııııırn ... _ 

Eminim de 
iki kadın arasında : 
- Ben hiç bir şey vadet

miyen erkeği, çok şey va
dedene tercih ederim. 

- Neden? 
- Vadetmiyenin sözünde 

duracağına eminim de ondan! 
ımıınımıın:ıınııııııınıı 

Şimdilik 
Ev sahibi misafirlerine cins 

cins likörler ikram ediyordu. 
Misafirlerden birine sordu : 

- Bay ne alırlar ? 
Misafir açık pencereyi gös

terdi : 
- Şimdilik hava alıyorum, 

lütfen pencereyi kaparsanız. 
- uıaıı mun ıuıııa 

Her salı 
- Borcumuzu ne vakit 

ödiyeceksin1z, her gün bu-

nu sormıya size gelecek de-
v ·ı· ? gı ım ya .. 

- Sizin için ne gün mü
nasibse o gün gelin ! 

- Salı, öğleden evvel. 
- Öyleyse her salı, öğle-

den evvel gelin. .. .................... .. 
de duruyormÜ~. Bu takdirde 
kalorifer solunda kalır. kur-
şun pencerenin solundan 
doğru gelmiş. Şu halde öl
dürenin de yazı masasmın 
ve telefon makinesinin ar 
kasında durmuş olması la-
zım. 

10-Şükrünün - Hüzam şarkı
Adan:ının yeşil çamları. 
21 .00 Konuşma 

21.15 Müzik (Radyo orkes
trası - Şef : Praetorius) 
22.15 Müzikli konuşma (Ha

lil Bedii Yönetken tarafın -
dan - Veber'in Fraysüts o

perasının takdimi •plaklarla) 
23 Son ajans haberleri, 
Esham 1 tahvilat, kam

biyo-nukut ve ziraat borsası 
(fiyat) 
23.20 Müzik (Cazband-pl.) 

23.55-24 yarınki program. 

Affedersiniz 
Bir genç baloda, çok u

zun etekli tuvalet giymiş bir 
kadının eteğine basmıştı. 
Kadın hiddetle döndü. Genç: 

- Afedersiniz! 
Diyecek, özür dileyecekti. 

Kadın meydan bırakmadı : 

- Size hiddetli baktığım 
için affediniz, dedi. Eteğime 
basr.nı kocam ıannetmiştim 
de. 

nımıı ıııııırı.nııırıırınııı 

Haklı 
Erkek, sevdiği genç kız

dan yüz bulmamıştı: 
- Biliyorum, dedi ~iz zen· 

gin bir insanla e:' lenrn e k is
tiyorsunuı, fakat şunu da 
bilin ki f arayla saadet ol-
maz. 

Genç kız güldü : 
- Ya ben paralı betbaht 

olmayı paraşız saadete ter
cih ediyorsam. Akılsızlık mı 

1 Sonu yarın] ediyorum? 

~ Tekmil lzmir Halkı Bu Hafta ~ 
•'Gene Asri Sinemayakoşuyor• 

7 H.ızİr.l!l Çarianbada~ i :ibaren Te' e~. n 23941 
3 Eşsiz şaheser filmi birden İzmirde ilk defa 

1- HUDUT HAYDUTLARI 
Şimşek gibi yumruk savuran bütün haydutlara kan 

ku~turan kahraman Buk Jont s 

2 Asilerin ölüm savaşı kahramanların büyük zaferi 
- MIŞEL STROGOF 

3 Türkçe sözlüç••ıd b• T•• k • 
, - ve şarkılı o e ır ur gencı 

4 MUd eğlence evinde aklar Jurnal 
- son had lsat 41 ..................................... ~ 

ne gimek 
isti yenler 
--~~--

Dahiliye vekaleti tarafın

dan Ankarada bir Polis kol

le ji açılmıştı. Bu mektebe 

bu yılda orta okul ve lise 

mezunlarından talebe alına

caktır. Leyıi ve meccani olan 

-::-ı-~--

Bir senenk tahsllltı 

-~---938 Mali yılı içinde def-
terdarlığın vilayet dahilinde 

yaptığı vergi tahsilatı sekiz 
milyon 407.894 liradır. ..................................................... 
bu mektebe girmek isteyen· 
ler mahalli enmiyet müdür-

lüklerine müracaat etmelidir
ler. 

Cildin ve 
saçların 
yumuşak
lığını te
min etme
kle bera
ber her 
türlü yün-
lü, ipekli 
kumaşla· 
rın aslını 
ve renglnlj boz
madan temizler. 
dve ellerl kat'ly
yen bozmaz, ha
lis zeytlnya§ın
dan yapılmı, an 
te:nlz sabundur. 
(Lüks Markasına 
Dikkat) Amili Umit 
fabrikası ticaretha
nesi. Telefon: 3047 
Telgraf Ümidun 

(Kesstane Pazarı 
lzmir) 

~ ~..:::..- ~-~· !:.!ı m 
ui\ltOR ~ocn .... 

~~ Salih Sonad m g- 8 i 
• Cilt, Saç ve Zührevi has- ~) ~ e D) 
1 talıklar mütehassısı 'j ~ e- er-- ~ 
~ 2 nci Beyler sokak No. 81 ı ~ er •• ~ \ 
M TELEFON 3315 • l- 1: e c: 
~Jii:::.t::il~ ~ı:::.tıl~~ ' ~ ::; 8 

Dr. Fahri Işık 1 ~2 ~ 
lzmir Memleket Hastanesi ğ- ~ ~ 

Rontken Mütehassısı '*' ~ 
Rontken ve elektrik tedavis 6:: D1 ~ 

yapılır ıkft'ıci de ter So ;· _. r.; 
No. 29 TELEFO~ 25t'> !O ; ~ ......................................... -g{I) § 

Dr. Demir Ali ~ D>~ t 
Kamçıo~lu ~ - °' e 

Cilt Tenasül hastalıkları s· B • sıı !:! .... c _;ıı;-
elektirk tedavisi :il o(ll 8 8 

ızmir - Birinci beyler So Q g ~ ~ 
No.: 55 Telefon : 3179 ~ f 6 ~ 

c 

Bakkallar, kah 
veciler ve ·hu
susi deıiılikler 
için çeşitli .ve 
~fis: caylar', 
!hlal!lur ve~kay 

• • nar ıcın ha-
har at. 
Tel. 3882 

z~ı 

Bugünden itibaren iki büyük ve eşsiz filim 

Kültüroark Sinemasında 
KADIM , KALBi 

BARBARA-ST ANVICK JOZEF-MACCREA 
Yavrusu çalınan bir annenin hırsızlığı göze alması ve Nev
york ... şehrini yıldıran bir• gangster çetesinin maceralan 

Deniz Kahramanları cg~ıf~R 
insan ticareti yapan bir korsanın aşk ve sergüzeşt anla
r tan eşsiz büyük filmi. 

Seanslar: hergün: Kadın kalbi 9,30 - 6.20 - 3 
Danjz kahramanları 8 - 4,45 

Cumartf'si ve Psızar günleri saat 1,30da başlar 

.. 



SAHiFE 4 (HALKIN SESi) 9 HaziraO 

.................................. ...... ':'.~ 
~ ..... _ .. •·····•········· ·····••t ........ J::;o-ıı 
jJ Zabıta · 
~ Haberleri 
•ı .. ·········· ........................... .. . ........ .. ............ ................ ,, 
Hayrlyeye yolda taarrll 

ettiler 

lzmir ölçüler ve ayar baş 
başmüfettişliği kadrosu gel
miştir. Bu ~daire, mıntaka 
Ticaret müdürlğüne bağlan
mıştır. Müfettişlik unvanı da 
(Kontrolörlük) e çevrilmiştir. 

Londra 8 (Radyo) - Yakınlarda Akde
nizin müdafaası için bir konferans akde
dilecektir. Bu konferans için general Nug
le, Tunustan Cebelüttarıka geçmiştir. Ora
da ayni zamanda lngiliz müdafaa tertiba-

tını tedkik edecektir. Sir Davi Pont ve 
lngiliz deniz aşırı kuvvetleri komutanı top· 
lanacak, sonra Akdenizin müdafaası me
selesi üzerinde mühim müzakereler yapıla
cak, kararlar alınacaktır. 

--:.:ı:ı:--

Fransız sefirini kabul 
ederek konuştu 

Paris, 8 (Radyo) - Ha
vas ajansının Ankara muha
biri bildiriyor : 

Keçeciler İsmetpaşa bul
varında lbrahim oğlu IsmaU, 
Kadir oğlu Mahmet Zari "' 
Mustafa oğlu Mehmet Yatal 
Cumhuriyet meydanındaJI 
araba ile geçmekte ola• 
Rüştü kızı 25 yaşında Ha)"' 
riyenin arabasına binerek 
temasta bulunmak ü~ere Bit
pazarına geldikleri sırad• 
kadının bağırması üzeriııe lj 

karakola getirilmiş, bu esn•" 

--mllt-

İlk okullarda 
İlk okullardan mezun ola

cak çocukların sınavlarına 
dün başlanmıştır. Sınavlar 
15 Haziranda ikmal oluna
caktır. Dün ilk okullarda 
sergiler açılmıştır. 

---~--

Gelenler, 
Gidenler 

lzmir mebusu Nazmi hker 
lstanbuldao, Maarif müfettişi 
Besim Kadirgün Ankaradan 
gelmişlerdir. Maliye müfettişi 
Cemal Ankaraya gitmiştir. 

--~--

Yaz Tatili 
Adliyenin yaz tatili 20 

Tr mmuzda başlıyacak ve 5 
eylülde sona erecektir. 
-~--

Toplantı 
lkiçeşmelik lzmir musiki 

birliği senelik toplantısını bu 
akşam Ikiçeşmelik parti bi
nasında yapacaktır. 

--z:E-

Galatasaray 
• 
lzmirde 

Milli küme şamkiyonluğu
na namzet olan Galatasaray 
takımı yarın Ateşsporla, Pa

zar günü de Doğansporla 
karşılaşacaktır. 

--::::::::--

Askerlik 
Şubesinden •• 
Ordu hastabakıcı hemşire

leri yetiştirmek üzere askeri 

hastahanelerinin başhekimli
ğinin emrinde açılacak has
tabakıcı hemşireler okulla
rına girmek istekli bulunan 

orta okul mezunu kızlarımı
zın bu şartları okumak ve 
icap edecek muameleyi yap
tırmak üzere şubeye müra
cactları lüzumu ilan olunur. 

Bu hafta 
Elhamrada 

iki fllm birden 
1 - Otomobilli A,ıklar 
2 - Kontea Valeaka 

Filimlerini göreceksiniz. 

200,000 Göçmen Kardeş 
Anavatana Geliyor 

Ankara 8 (Hususi) - Sıhhat vekaleti iskan müdürlük
lerine gönderdiği bir emirde Bulgaristan ve Romanyadan 
yurdumuza nakledilecek göçmenler hakkında çalşımalara 
başlanılması bildirilmiştir. Bu iki memleketten yurdumuza 
200,000 göçmen kardeşimiz gelecektir. 

Fransız Hariciye Nazırı Bugün 
Mühim Bir Nutuk Söyliyecek 

Paris, 8 (Radyo) -- Fransız - Leh grubu yarın toplana-
cak ve hariciye nazırı Jorj Bone, bu münasebetle mühim 
bir nutuk irad edecektir. 

--------------uıınnııııın--------------

lngiliz heyeti tayyare ile 
Moskovaya gidecek 

Londra, 9 - Varşovadaki görüşmeleri idare eden Bay 
Vilyams Frank tayyare ile Moskovaya yarın gidecektir. 

Türk - Fransız Anlaşmasının 
Neticelendiği Bildiriliyor 1 

Paris, 8 (Radyo) - Ankaradön bildiriliyor : 
Fransız büyük elçisi B. Masigli bugün saat 11 de hari

ciye vekaletine giderek Hariciye Vekili B. Saraçoğlu ile 
Türk - Fransız anlaşmasını neticelendirmişlerdir. 

Bütün noktalarda tam bir itilaf hasıl olmuştur. 

Danziete Almanlar karışık
lık çıkarmıyacaklar 

Londra 9 Radyo) - Almanya hariciye nazırı Von Ri
bentrop Danzigte badema Almanlar tarafından hiçbir ka
rışıklık çıkarılmasına meydan verilmiyeği hakkında teminat 
vermiştir. 

--- ·- - - nıııın ,--------

Otobüsün dışına yolcu alınır mı 

BiR ZAVALLI DiKKATSiZ- i 
LIGA KURBAN GiTTi ______ ,.... __ _ 

Ödemiş belediyesinde kayıtlı 103 sayılı ve Ali Kaya 
idaresindeki otobüs Ödemişe dönerken otobüsün dışında 
duran Hayrettin, yolun darlığı yüzünden sağda ve solda 

bulunan hayıt kökleri ceketine ilişerek zavallı adam otobü
sün altına düşerek beyni parçalanmıştır. 
--------·- -·------------------

Yabancı ihtiyat erlerin 
yoklaması 

lzmir Askerlik subeslnden: 

310 - 330 dahil doğümlu yabancı ihtiyat erlerin mutad 

seLelik yoklamaları 14 Haziran 939 gününde bitecektir. 
Mezkur güne kadar ihtiyat yoklamasını yaptırmıyanlar hak
larında kanuni muamele yapılacaktır. Bu sebepten mağdu· 
riyetlerini mucip olmamak üzere hemen şubeye gelerek yok-

lamalarını yapmaları mecbur bulundukları bir kere daha 
ilin olunur. 

iSTER GUL İSTER AGLA 
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Garip bir hasap daha ••• ------111111-----
Garip hesaplar bir biri ardınca devam etmektedir. Şimdide bir ili -nin yaptığı tetkika-

ta ve hesaplara göre orta denizlerde her mil mur:.bb:ı :.1a 120 000.000 adet ~. uhtelif cios 
balık bulunduğunu dünyaya ilan etmiştir. 

Çem ber)ayn Fransız sefiri Masigli, refa-
katinde Hatay Fransız aske-

Askerİ Heyet. ri heyeti reisi Kole olduğu 
l • ı halde bugün hariciye vekili 

miz}e gÖrÜştÜ j Şükrü Saraçoğlunu ziyaret 

--::::::::--

Londra 8 (Radyo) - Baş
vekil Nevil Çemberlayn, bu 
gün Fransız ordusu başku
mandanı general (Gamelen)i 
kabul etmiş ve kendisiyle 
uzun müddet konuşmuştur. 
Başvekil , müteakiben Türk 

askeri heyetini de kabul et
miş. he Yl t reisi v~ azasiyle 
bir saat kadar konuşmuştur. 

Lo dra 8 (Radyo) - lngi
liz hük Ü metinin misafiri olan 
Türk muharrirler grubu dün 
akşam başvekil B. Çember· 
layn tarafından kabul edil-

miştir. Türk muharrirleri 
daha evvel askeri manevra
larda hazır bulunmuşlardır. 

--..... : .... :::--

8. Bone 
lngill' ve Polonya el

çllerile görüştü 

Paris 9 (Radyo) - Fran
sa hariciye nazırı B. Bone 
dün lngiliz ve Polonya elçi
lerini kabul ederek görüş

müştür. 

etmiş ve uzun müddet ko-l ımşmuştur. Bu konuşmanın, 

r 
sona ermiş olan Türk-Fran
sız müzakereleriyle alakadar 
olduğu söyleniyor. 

-~w:~--

üçle r anlaşması 
1 Bu hafta imzalanacak 

Paris 9 (Radyo) - logi-
1 liz, Rusya ve Fransa hükü-

1 
metleri arasında akdedile
cek olan muahedenin cu
martesi gününe kadar hal 
edilmesi kuvvt tle ümid edil
mektedir. 

--...... **'.'~--

Camiülezher 
Rektörü 
Diyor ki: 

- Baştarafı 1 ncide -
rasi prensiplerini Fransız ih
tilalinden çok evvel tesbit 
etmiştir. 

El Maragi, Mussolininin Isla
mın hamisi olmak iddiasını 
alaylı bir kahkaha ile karşı
lamıştır. 

Kemeralbnda bir hldlse 
:: ......... ...;:ıı __ _ 

Bir kadın "Yetişin polisler" 
diye bağırdı 
-----===-------Za bıtamiZ suçluları hemen yakaladı 

Bugün sabahleyin saat on- dışarıda kalan Arife arka-
da Kemeraltında bir kadının daşlarını kaçıyor zannede-
"Yetişin polisler,, feryadı rek bağırmağa başlamış ve 
halkı heyecana düşürmüştür. ehemmiyetsiz bir meseleden 

Her an uyanık duran za- dolayı Kemeraltını heyecaca 
bıtamız başta Kemeraltı po- düşürmüştür. 
lis komiseri bay Akif olmak Arifenin aklen biraz hafif 
üzere polis memurlarım z olduğu anlaşılmaktadır. Di-
~erhal hadis.e mahall~ne ye- ğer · Hasibe ise ağlayarak 

de suçluların çorabınd• 
bulunan 60 lira parası01 

çaldı' larını şikayet etmit 
ise de yapılan tahkikatta bll 
işin doğru olmadığı ve sui 
isnat ettiği anlaşılmış her 
dördü hakkında tutulan tah
kikat evrakiyle birlikte C. 
M. l. liğine gönderilmişler . 
dir. 
Sahte nüfus kulfan111•f 

Keçt!ciler J bdülkadir pat• 
8 

hanında, Mehmed oğ. Mab- ~·ı 
mud işi kdemirin, AbdüJke" b 
rim adlı iki ldşiye ait nii
fus hüviyet cüzdanı taşıdığ' 
cmlaşılmış ve kendisi yal ... 
lanarak hakkında meşhud 
suç zabıt varakası yapılma~ 
la beraber asker kaçağı d• 
olduğu anlaşılmış ve o yol" 
da muamele yapılmıştır. 
Bıçak bulundu 
Keçecilerde Gümüşhaneli 

Mehmed oğ u Anmed Af at" 
ın üzerinde bir bıçak bulu
narak alınmıştır. 

--::::!:::--

Bir kız anne
sini vurdu 
Kemalpaşanın l\ızılca k6-

yüode Kapan mahalle•ind• 
müessif bir hadise olmuştut• 
Muhitinde halim selim oları~ 
tanınan 23 yaşlarında Ayşe 
isminde bir kız 47 yaşların" 
da annesi olan Fatmayı ta" 
banca ile ağır surette yar• .. 
lamıştır. 

Hadisenin sebebini söyl'-" 
miyen genç kız bunu "ailt"' 
nin namusiyle alakadar,, ~it 
hadise olarak ifade etmiştır· 

Bn. Fatma sol kalçasındall 
yaralanmış ve hastaneye kal" 
dırılmıştır. Suçlu da tevkif 
edilmiştir. 

tış.erek .tahkıkata vazıyet et- ben parasını alıp kaçacak 
l d ödünç aldım, bozdurup pa" 

mış er ır. bir kadın değilim çok şü- k · ç ug" d" 
Yaptığım . z tahkikata göre k" rasını verece tım. oc lı 

B 
d .. ur param var. Yemek ye- mun derdine yanarken ba 

ayını kırdan on beş .. gun dik altın param olduğu için birde başımıza gelenlere.~ 
evve ızı 16 yaşında Suhey- El'E::;eı:EB!:!E@-~aı::aE~aE::SEBz::5e::ES3!Sal:aim~ 
lciyi lzmirde evlendirmek içia • S •d!-
getiren Mehmet kızı Hasibe Halkın Sesı Hakkın esı ~ 
Akarçay dün gece Eşrefpa-

şadaki Zafer mektebi arka- Hava tehlikesinden korun-
sında oturdukları evde 
eğlenirlerken gelin olacak mak için •• 
kız dikkatsızlık yüzünden bir Havaya karşı korunma kanunu mucibince 16 - 60 y•f 
iğne yuttuğundan kızı ront- arasındaki bütün vatandaşların yılda 30 saat kurs görece" 
kene göstermek için sabah- ğini gazetelerde de okumuşsunuzdur. . 
leyin Kemeraltına getirmiş- h · k• Yarın ki harplerin en büyük tehlikeleri hiç şUp esız 
}erdir. k 1-E k ld göklerden yağacaktır. Artık cephe ile .. isi, cephe gerisi • 

r en ° uğu için doktoru mamıştır. Harbin ilan edildiği gün, her yer bir harp ıab"' 
kliniğinde bulamamışlar ve 

nesi olacaktır. biraz kahvaltı etmek t-
üzere Kemeraltında bir lo- Cüaıhuriyet hükumetimizin vatandaşları bu bllyük afe 
kantaya girmişlerdir. Hasibe ten korumak için açacağı kurslar, bu bakımdan çok 6oelll"' 
yanında altın parası olduğu lidir. 

Düşman silahlarına ayni silahla mukabele etmeğe b ıır 
için beraber oldukları ve SO lanırken, onlardan nasıl korunacag" ımızı da ög" renmeliyİJ• 
y.:şi ara~da Clllu ı.an Emin ı o 

Medeni insan, yaşamasını bildig" i kadar ölmesini de bi e 
Lızı b:-yan Arife Ilbilenden 

insandır. 
Doğrusu bu ilimlerin aklına gülmemek elimizde d .ğil; Bu alim 1 .!rin her türlü faydalı 

ışı bırakarak denizlerin her mil murabbaında kaç tane balık olduğun _ h :::: ~>L.:..a:>: na s _n 
ey okuyucu : 

iki lira ödünç almış ve Değerli şairimiz Tevfik Fikretin dediği gibi: 
ı lolrn!. t .. ' a 1<İ hesap görüldük- "Vatan için ölmek de var, 
ten~sonra dışarıya çıkmışlar k l 

Zengin Olmak 
18ter•enlz 

iSTER GUL İSTER AÖLA 
" Fakat borcun yaşama tır .. ,. 

ve Hasibe bir araba tutarak • 

paralarını bozdurmak için _ -~-d a_I ___ ~.-~~- _!__~,!İ H_~-~-k!~ _ ~!s~ j! 
E3EaE3U3ESS:!BaumEaaaı~SE:SBSBZ3!1aE::i!a5aii8UiiB bankaya gideceği bir sırada - - ,_ ~ ..,.._ ~ r. 

P• BiJtJ • ••MtJk SAADETK. - .--d--A-l ___ Ç_w-~-b-~-h-liı_M_u-ke_d_k_u_~ı-ı~N~o~35' 
ıyan20 e ennızı u a a ışesınn en ınız H. TAHsıN uNDER t 3491 


