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: Fransız Matbuatından Sonra, Y ıI Dö 
.tı:g:iliz Gazeteleri de T eliişta! •• 
1 

• d arıs gazetelerinin son hadiseler hıkkında yazdıkları 
~ı detl~ makaleler, gösterdikleri tElfü ve asabiyet yavaş 
. t~aş l~giliz matbuatına da sirayet ıtııektedir. Ro;na- Ber-
r'' nın mı~verinin her gün biraz daha y•ksekten atıp tutma.:. 
[ıe~~~:ahlı.l .eden (Deyl Meyl) gaze~e~ dörtler anlaşm;ısıı:ıı.n 
'. lipa ıçın hayırlı olacağını ilerı ljrınekle beraber lngılız 
ııca ne şu tav . d k d "İ .

1 
sıye e bulunma ta n: 

\ .. n~ tere sulh ve sükun namına hıyırlı ve faydalı bir iş 
go;rne . istiyorsa anlamalıdır ki buıdı artık hüsnüniyetin, 

fy'ak~ız ~dealist insanların alkışlıya<lğı insaniyetperverane 
1 ırlerın h ı· 1 w · · t k pek b·· .. emen muzaffer ve ga ıf ~e ecegını zanne me 

İ .~Yuk bir hata olacaktır. 
k?gılız ricali takdir etmelidir ki fpgi!iz noktai nazarının 

:~d ı~en ~l~u~u gibi şimdide her yerd•! ve her meselede 
v "?u gıbı Ingilterenin vaktile 4nizlere hakim olduğu 
f:·t~ıle bug~n de havalarda tam )·r hakimiyet ve ezici bir 
D~~et temın etmesi lazımdır. ,, 

'· . bıger •ngiliz gazeteleri ise dab_ ı:iyade ileri giderek bu 
ışı ece . kil . b 1 leri 1.. remıyecek ricalin mev Hrıı aşkalarına terketme-
c 8 .. ~~uınundan bahsetmeğe ba~~ılar. ~rin ~tu__n bu widdia ve tavsiyelerqn anlaşılıyor . ki hadise le
-si ogurdugu telaş ve heyecanf ransızlardan lngilizlere de 

r;ye.t etmiş bulunmaktadır. 
'd .. 

0

1~lterenin hava kuvvetleriniarttırmak için geceli gün-
e uzu satf tt'kl . J k . 
~giliz h"k~ e 1 erı emeklere ve eoa arlıklara bakılırsa ln-
cünıa u }met adamları ıngiliz ınumi efkarının hakiki ter

. n kt nı 0 an bazı Londra matbatının tavsiyelerini noktası 
İe:as asıd~ ~erine getirmeğe ltar verdiklerini gösterir .. 
erak en hadısat başka türlü haıket etmek imkanınıda bı-
e ınarnış bulunuyor. 

SIRRI SANLI 

. Türkiye - Alll\nya arasında 

•• •• mu 

ticari k«Jauşmalar On sekiz yıl önce Birinci İnönü muharebesinde "Düş
manl,:ı beraber milletin makus taliini yenen,, Cumhurreisi
miz ismet lnönü. ~Millet bu büyük günü şerefle ve kahra
man galibiyetini minnetle anmağı bir borç bilir. ............................................................................................................ 
Karadeni~ İcin Alınacak 

Tedbirler 

Alman İktısat Nazırı Funk 

Valter Funk'un geçen son
baharda memleketimizi ziya
retinde Almanyanın Türki-

Nuınan Meneınencioo yeye açtığı 250 milyon mark 
1 Berlitı 9 ( e lık kredinin memleketimiz 

. ., . 

• 

"~iye vek ~ l ~usuşi) - Ji- tarafından istimalinin şekil 
1'a. Nuına: ~ı genel sek~ri ve şartlarını tesbit edecektir. 
~başkanlı ... 

1 
en~rnencoğun Bu vesileden istifade ederek 

_Batan Millet vapuru ve vapurun suvarisi Besim kaptan 

1"Berlindet~dakı heytıiz Türk ve Alman heyetlerinin 
"~ttn kt d' eınaslarına •am iki memleket ticaret ve ikti-
ıŞ n~ı· ed' ~~· münasebetlerini alakadar e-
; A ı m ıgı üzer h . 
~ltn e elmız den diğer meseleler hakkın-. ,. an makaını . • 
Ba AI arıy]e, las- da dahi görüşecekleri şüphe-

• manya iktisatızırı sizdir. 

t~!~R G(. İSTER AGLA 

ıstanbul (Hususi) - Kara
denizde batan vapurlarımız 
ve vukua gelen feci kazala
rın tekrar etmemesi için 
hükumetimiz ve denizb~nk 
çok tesirli tedbirler aJmağa 
ve mühim inşaatta bulun-

0 mağa karar vermiştir. 

~~~ ....... ..._ 

,: ca••t 1 A~ab-Bf;-F;b;ık;-M:amulitı mı? 
•:uklarda: eS~nO Y~.zdı~ göre Budkey Kralı Mushidinin 910 tane çocuğu olmt!";! Bu ço
ır~ksa Mush'd' ~u ter< 410 nu kız imiş! Acaba bu çocuklar bir fabrika mamulatımı, 

YI h' d' ı ının <t. t d h d h ? B r' us ı ıye 8 1 un, orunun, torunun a a. a a torunun torunu mu unu 
İ'~l ki? Bi or:~ i 'la ... Yukarıda saydığım gibi torununun toru.nu bakalım sağ kaldı
·ıı en de ey zok oy e Isız düşünceleri bırakırken, kahkahayla gülmekteyiz. 

uyucuıo çocuk babası olduğunu iddia eden bir adama ve ona inananlara: 

İSTER GÜL İSTER AÖLA 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

Millet vapurundan sağ kalan 
lostrama Ahmet 

K. --------------:::::=a 
İstanbulda 

• 
iz mirde 

Bir 
Bir 

Mülakat, 
Saat 

----------[!]~----~--
Birincisinde Kars fatihini, 

evinde, çalışma oda<ıında ve 
çocuklarile birlikte canlan
dıracagım. 

Buna kendi ı,:oçuğunun, 
enteresan hatıraları da ka
rışıp renk verecek. 

İkincisinde General Kara
bekir'i harp ve sulh devre-
lerinin kıymetli yadigarları 
arasında, her birinin kendi 
ağzından nakledilmiş men-
kibelerile anlatacağım; bü
yük müzesini göstereceğirr.. 

Üçüncü yazım, tarihi lrn
mandanı son onbeş senelik 
istirahat fasl::- da yaptığı i~
mi tetkikler, yaşadığı hayat, 
edindiği kanaatler, milli ir.
sani hedefi tebarüz ettire
cektir. 

Küçük ve zarif eHeriJe 
ceketinin düğmesini açarak 
tekrar ye~ine oturdu. 

Fakat bu odada, baktlkça 
insanın kanma, co~turucu 

bir sür'at ve hararetle katı

lan kırmızı bir renk çağlıya
nı var. Yan tarafta bir ucu 
tavana kadar uzanan atlas 
bir bayrak, duvarı kaplıyor. 

Kars kalesine ilk dikilen 
Türk bayrağı! Onun üzerin
de yine kırmızı bir zemine 
yazılmış büyük bir ''TÜRK 
YILMAZ,, levhası.. Dikkat 
edilince bu yazının tam or
tasına Tü:-kün &ltılgan ve 
sonsuz Metanetini l a-şısın
da cihanı istisgar edercesine 
ufak bir yazı ile "Cil.ıan yı-

*ı·:,·: kılsa kelimeleri yazılı. Ge-
General Kazım Karabe- neral Kazım Karabckir'in 

kir'in Erenköyündeki köş- vecize~eı i:_den bir el ğeri... 
künün çalışma odasına gi- Beyazla karııı:ık bay:·ak kır-
rerken göziime bir levha . 

mızının r.:-i ll'i çeh:·Lsinı, yazı 
çarpıyor. Üzerinde şu keli- masasını kaplı; an cilt cilt 
meler yazılı; "Hür öl, esir 

ı kitapların kaplarında bile yaşama.,, 

İçeriye girdim. Karşıma görüyorsunuz. Ayrıca üç bü-
g , len bir diğer levha, üze- yüh camekan var. Bunlar-
ri n de yine şu kelimeler ya- dan birincisi, askerlik ve ta-
zı1· : "Hür öl, esir yaşama!,, rihe müteallik ve çoğu Fran-

Sayın Generalı kırmızı bir sızca, Almanca eserlerle do-
ıraroken koltuktan kalktı, Iu... Diğeri kendi telif ettiği 
elimi sıktı. Üzerinde gri bir kitaplarla ... l)ir üçüncüsü ta 
e!bise, gri kalın sveter, kah~ mektep sıralarından Bugüne 
verengi kravat... Değirmi, kadar askeri ve sivil bütün 
penbe bir yüz, kestane ren- hayatının bir kısım hatırala-
gi ufaraki fakat zeki, hare- d l k k rını ihtiva e en yuvar a ve 

et li gözler ... Geniş ve çiz- uzun bir köşe camekanıdır 
gi!eri belirsiz alnının üzerin- d k 
d · ki, iki yanın a tavana ya m 

e, lnönü'nün saçlarının ha- k 
li tabiide duruşunu andıran bir yerden baılıyara aşağı-
hafifçe yükselip sonradan ya kadar kılıçlar asılı... Ve 
a!"kaya doğru inen, beyazı müdeaddid harp tabloları . 
galip saçlar ... Boyluca. -Devam edecek-
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Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
==--=--..... -r~ 

Balık Meselesi 
r-. .-a~

=====:ıı:=sı:=ifi?~------

Gazetelerde okuyoruz. İstanbulda uskumru bolluğu o ka
dar hayret verici bir raddeye gelmiş ki müşterinin eline 
geçinceye kadar bir çok ellerden geçtiği halde gene kilosu 
prakende olarak ancak 5 kuruşa satılabiliyormuş !,. 

Kuzu etinin bir türlü ucuzlamadığınığını ve iyice bir balı
ğın da 80. kuruştan aşağı inmediği İzmirde bu ucuzluk ha
vadisleri lzmirlileri bir hayli ümide düşürü~or. Amerikadan 

· Türkiyeye balık c~lp ve ithal etmek meselesi mevzuu bah
solduğu hır anda lzmirin İstanbuldaki balık berketinden 
istifade edememesi hadiselerin garip bir cilve ve istihzası 
değil midir? 

D" k" . 
. ~n u gazetede Istanbuldan gelen birçok uskumru varil-

lerının, balıkların taze olmamasından dolayı denize atıldık
la.rını yazmıştık. Bu mesele de tabiidir ki İzmir belediyesi
nın yerden göğe kadar hakkı vardır. Çünkü balığın tazesi 
ne kadar iyi ve besleyici bir gıda ise bayatı da o kadar 
kütü ve hastalık verici bir zehirdir. Gönül, İzmir halkı na
mına, istedi ki fenni ve asri vasıtalara başvurarak yurdun 
bir şehrinde bulunan bereketli ve mebzul · bir gida veya 
mahsulden bunlardan mahrum olan bir şehri kolavca ve ça
bukça müstefid etmek imkanı bulunsun ... 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
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SAHiFE 2 (HALKIN SESi) 10 lKINC/ KANUN 
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~ DOKTOR ~ 
Tarihin meşhur sporcucsu .. ıııııııınııııııııııııııııııııuıııııııııııııınııııııııııııı!ıııııııııınııııııwıııııP 

Kemerde Tepecık mahal-
De}İ Mustafa lesind_e Seferihisarlı Hamit 

.. ııııuııııııııoıııııınııııııııoıııııııuıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııP 
Boyunlardaki bezler 

----[!] oğlu Ismette bir bıçak bu-

T ARİ Hi TEFRiKA -2- Yzan: Yaşar Adatepe lunarak alınmıştır. . .. 

Hali tabiide bu bezlerin 
ne elle tutularak hissedilme
si, ne de gözle görülecek 

.. ~-..--~~m=~=:m.=mmmmmp mmmm;;;;:;;;;ı§J;;;.::::!:::;=~:=:ıJ;;;;:.t;;ilJiii:::.t;{Jii;;;.t;;il~~ 
Kayser kahraman Türk sporcusu ı: Deli Musta-
faya "haydi bakahm Mustafa, Türk kuvvetini, 

Türk oyunlarını göster de görelim,, dedi. --- - ...._,,,_ -
Bizans imparatorları bu 

büyük alanda yalnız at ko
şularını ve cirid oyunlarını, 
güreşleri değil; hazan da bu 
alanda fillerle, kaplanların 
veyahut fillerle aslanların 
boğuşmalarını ve birbirlerini 

parçaladıklarını da seyrederler
di. 
Bizana imparatorlarına mah

sus olan çadırlar, Ayasofya 
müzesinin önüne kurulur ve 
bunun yanlarına da saray 
mensuplarının ve T ekfurların 
yani prenslerin ipekli ve at
laslı çadırları sıralanır, Bi
zans bayraklariyle süslenirdi. 
Binbirdirek ve civar setleri 

s. de seyircilere tahsis edil
mişti. 

Bu müsabaka meydanı o 
derece kalabalık idi ki; Hi-

podrom meydanı küşadından 
o güne kadar böyle insan 
kütlesiyle dolmamıştı. 

Kayserin emrile Haliç ka
pıları açılmış, müstesna ola
rak o zamanlar Galata cihe-

tinde bulunan Venediklilerle 
Arapcamisi civarında oturan 
Araplar da bu oyunların se
yirine çağırılmıştı. 

Bu alancla toplanan ve 
insan denizine benziyen bu 
kalabalık hep bekleşiyordu. 

---
sında Türk sporcusu Deli 
Mustafa da Kayserin araba
sına yetişti ve ouu Türk se
lamiyle selamladı, 

Kayser arabasında, ken
dini selamlıyan bu Türk 
genci Deli Mustafayı görünçe, 
ona tebessümler gösterek 
selamını aldı ve çok iltifat
larda bulunarak arabasının 

yanına çağırdı. 
Türk genci; yagız atının 

sırmalı eğeri üzerinde otur
muş parlak elbisesi ve kıy
metli silahlariyle gözleri ka
maştıran heybetli görünü
şüyle ilerliyordu. 

İmparatorun maiyetindeki 
tekfurlar (prensler) ve su
baylar, altın ve elmaslarla 
süslenmiş kadınlarının gözleri, 
yakışıklı ve çok sevimli bu 
Türk gencini süzerek takip 
ediyor ve ayrılmıyordu. 

Bu vaziyetile meydana 
gelen İmparator ken:
disine mahsus olan çadırına 
doğru ilerledi ve çadırına 

girdi. 
Prensler ve kadınları da 

kendilerine tahsis olunan ça
dırlarına yerleşdiler. 

Biraz sonra: boruların, 
trampetlerin verdiği bir işa· 
ret üzerine oyuncu'arda hü
nerlerini göstermek üzere 

Biraz sonra; trampetler meydana toplanmağa başla-
çalmağa ve atlılar görünme- dılar. 

ğe başladı. Her devletin gön- Yüzlerce atlı sporcular el-
derdiği bu yüzlerce sporçu lerinde)uttukları kılınç, mız-
atlı olarak meydana doğru rak, ve ciridlerile saflar teş-
ilerliyor ve atlarının kişne- kil ediyor ve hazır bulu-
meleri ve kalabalığın gürül- nuyordu. 
tüleri kulakları dulduruyor· Türk sporcusu Deli Mus-
du. tafa Kayserin yanında otur-

Bunları müteakip uzaktan muş bunları seyrederken he-
Bizans imparatoru Amanoel yecanından gözlerinin par-
Palalogun debdebeli ve ka- ladtğı görülüyor, ve hırsın· 
labalık maiyetiyle meydana dan titriyordu. Bu sırada 
doğru i\erileyen arabası gö- Kayser yanında bulunan 
ründü. Mustafanın kulağına doğru 
Şimdi, bu alanda toplanan eğildi ve "haydi bakalım 

insan denizi kaynaşıyor ve Mustafa, Türk kuvvetini, 
yaşa, yaşa diye bağırışıyor- Türk oyunlarını göster gö-
du. relim,, dedi. 

Kayserin bu ile ı leyişı sıra- - Sonu var - . 
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Köy kütüphaneleri n Diş Tabibi 
Maarif Vekaleti köy o

kul kütüphaneleri hakkında 

yeni bazı kararlar vermiş 

bulunmaktadır. 

Bunun için bütçede ayrı

lan bir tahsisatla kütiipha-

neler zengileştirilecektir. 

Köy kütüphanelerinde bil 

hassa köylüye yararlı eser
ler bulunacaktır. 

Nesip Dolunay 
Paris fakültesinden mezun 

Muayenehanesi Alsancak 
Şerafettinbey cadbesi No: 4 

1 4-3 
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Zengin Olmak lsterşeniz 

j Tayyare biletlerini "Zengin 
Kişe,, den almağı unutma-

! sınlar. 
............. ...-.ı•• .... mm .... 111 ................ . 

Bütün genç kızlar.,. Bütün kadınlar, .. Bütün münev-
verler ... Bütün sinema severler ve nihayet, haftalardan 
beri telefonla veya bizzat nüracat ed~r~k, .- Ne z.a: 
man gelecek? .. Ne zaman göstereceksınız dıyerek hızı 
mütemadi sual yağmuruna tutan muhterem müşterileri
miz .. Hepinizin gözleriniz aydın olsun ... 

İşte merakla beklediğiniz ... 
Bu sene VENEDİK beyn .!lmilel filim müsabakasında 

1 birinciliği ve VENEDİK a~tı ı kupa mükafatını kazanan 
şaheser: · 

Günahkar Kızlar 
Emsalsız bir san'at VJ deha abidesi bugün 
matinelerden itibaren ELHAMRA sinemasın
da harika haftası. 
Seanslar: 2,15- 4,30 - 6,45- 9 cumartesi pazar 12de başlar 

§ Keçecilerde Eskışehırlı 
Mehmed oğlu Mustafada bir 
bıçak bulunarak alınmıştır. 

§ Kemer Umumhane so
kağında Ödemişli Hüseyin 
oğlu Sabitin üzerinde bir 
bıçak bulunarak alınmıştır. 

§ Keçeçiler Kemeraltında 
icra dairesinde Selanikli F ey
zullah oğlu İsmail ile karde
şi İbrahim arasında çıkan 
münakaşada İsmail, İbrahi
me hakaret ettiğinden ya
kalanmış ve meşhut suçla 
müddeiumumiliğe teslim e
dilmiştir. 

§ Çorakkapıda Anafarta
lar caddesinde İzmirli Ali 
oğlu 17 yaşında Recep ve 
Kardeşi 22 yaşında Ahmed 
Hamdi sarhoş oldukları hal
de buldanlı Ahmed oğlu Ah
medi bila sebeb dövdükle~ 

rinden yakalanarak meşhut 
suçla müddeiumumiliğe ve
rilmişlerdir. 

§ Karşıyaka Kemalpaşa 

derecede büyüklüğn vaki 
değildir. Bezlerin el ile tu
tulması ve gözle görülmesi 
asla norm-el değildir. Bu bez
lerin büyümesi için daima 
sebep aramak lazımdır. Bu
runda, saçlar arasında, ya
ve dudaklardaki bir takım 

çıban ve tanelerin boyunda
ki bezleri şişirmek suretile 
aksi tesiri görüldüğü gibi 
ağızın içinde dişlerin çürük
lüğü ve her nevi diş eti, bo
ğaz ve ağız iltihapları da 
boyundaki bezleri şişirebilir. 

Bunların hiç birisi yoksa 
o zaman (zafiyet bezleri) de
nilen verem başlangıcı arazı 
ile alakadardır. Bunların git
gide büyümesi veyahud iki 
tarafında paket halinde bez
lerin fevkalade dahame kes
petmesi saraca denilen has
talığın ta kendisidir. Bu çok 
vahim ve korkunç akibetler 
yaratan bir hastalıktır. Bu
rada mevzuubahsolan mesele 
verem mikroklarının ukdei 

caddesinde Bursalı Emin oğ- lenfaviyeler üzerinde oturma-
lu Mevlut, Bursalı Hasan sı ve onu hasta etmesi key-
oğlu 17 yaşında İsmail ve fiyetidir. Bunun hakkında 

İzmirli Zühtü oğlu Rafet bir- ,::~a~ !_~~a.:_a.~z~ ·'- ...,.. -· • . ._ 
birleriyle oynaşırken kavga B~lulu-.İbrahim oğlu Meh-
ederek yekdiğerlerini döv- medi Ustura çekmek sure-
düklerinden yakalanmışlar- tile tehdit ettiğinden yaka-
dır. lanmış ve hakkında meşhut 

§ Çorakkapı Karakapı cad- suç muamelesi yapılmıştır. 
desinde Nedim oğlu § Keçecilerde Şekerciler 
Şükrü Geçimsizlik yüzünden içinde Tepecik Kuruçayda 
karısı Şadiyeyi dövdüğün- oturur kundura boyacısı Ali 
den yakalanmıştır. oğlu 15 yaşında Hasan Se-

Keçeciler Taflan gazino- lanikli oluk Kilizman nahi-
sunda Süleyman oğlu gazi- yesinde oturur Talip oğlu 
nocu Recep sarhoş olduğu Ruşenin alış veriş sırasında 
halde ayni gazino garsonla- yeleği cebinden 450 kuruşu-
rından Hüseyin oğlu Samiyi nu yankesicilik suretile ça-
dövdüğünden yakalanmıştır. lıp kaçmış ise de takib ne-

§ Keçeciler Kemeraltı cad- ticesinde para ile yakalan-
desinde Abdullah oğlu İs- mış ve hakkında meşhut suç 
mailin üzerinde bir bıçak muamelesi yapılmıştır. 
bulunarak alınmıştır. § Alsancak iplik fabrikası 

§ İkiçeşmelikte Denizlili evlerinde Salih oğlu Cafer, 
İbrahim oğlu Enver, lzmitli Mercan oğlu Hasanın pan-
Aziz oğlu Cemalin evine, talonunu çaldığından yaka-
eskiden aralarında geçmiş lanmıştır. 
bir meseleden dolayı evine § Kemer pazarında sabı-
taarruz ederek hakaret et- kalı Veli, Bohor kızı 60 yaş-
tiğinden yakalanmıştır. larında Morganın don ve 

§ Karşıyaka Soğukkuyuda gömleğini çaldığından yaka-
Zühtü oğlu şoför Apdurrah- lanmıştır. 
man idaresindeki Otomobi- § İkiçeşmelik Kahraman 
lini Tahir oğlu 45 yaşların- sokağında Mustafa oğlu Ah-
da Kemale çarptırarak sağ met, Marens oğlu Mayer 
ayağının ağır surette yara- Şimşonun 31 lira parasmı 
!anmasına sebebiyet verdi- çaldığından yakalanmıştır. 
ğinden yakalanmıştır. § Karantina Kayalık so-

§ Keçeciler Kemeraltında kağında Erzurumlu Ali o~lu 
Bolu lokaı. ~:.~:~da garson Dursun Deniz, Bilecikli !s-
iken işincen çıkarılan Kay- mail oğlu Mehmedin bahçe-
serli Nt:h c-~ ~u Ömer, işin- sinden 20 kadar ağaç fida-
dc::: Ç-~:~!·ün lokanta sahibi nını çaldığından yakalanmış~ır. 

1
1500 KİŞTLlK TÜRKİYENİ~-EN ~ÜYÜK SİNEMASI 1 
i~':!~ar::.~~3 YENi SINEMA'da 
TELEFON: 4065 TELEFON: 4065 

............ O·········.··· ............ ····•··· ... 
Her ikisi İzmirde ilk defa 

1 - Moto haydutlar peşinde 
15 Kısım hepsi birden 

2 - Son Gangster 
Türkçe toks jurnal 

SEANSLAR: Cumartesi v~ pazar günleri 
Pazartesi 11-2-5-Sde başlar 

diğer günler 2-5-Sde başlar 

10-2-5-8de 

...... mm:~----------------------... -· 

İZ MİR 
•

1 MEYHANE-l 

LERINDE 
NELER GÖRDÜM, 
NLER DINLEDıNI? ••• 

••Yazan: Gönül Etııre·-~ ...... - ........ _ .... 
-14------Çabuk bir bara·-sok, diye 

bağırırdı~~ 
==::F=~~-==== 

Müşterisinden daha çok birer tane ısmarlıyarak d 
rakı içe .1 meyhaneci, hika- varlara çarpacak kadar sa 
yetisini şöyle anlattı : hoş olmakla kafi gelmedi. 

- Ben, eski bekrilerden- Neyse uzatmıyayım ... Me 
dim.. hoş • şimdi de öyleyim haneden çıktıktan 
ya.. her gün akşamı İple da bari evimize namus 
çeker, dükkanı kapadı&ım namuslu gitsek . ne gezer 
gibi meyhanenin yol~u , Yolumuzun üzerinde ıııe 

..;..tutardım.. hanelerede ugrar kapıda 
Benim ozaman en çok ho- "Haydi evlad vapur kal 

şuma giden şey, tezgah başı yor.. çabuk bir bade sun 
alemleri idi.. Diye bağırırdırk, ekseri 

Şöyle bir yanını tezgaha mezesiz içtiğimiz bu kade 
dayayıp hafiften çakıştu- ler, bizi cin gibi çarbar 
mak ve yavaş sesle konuş. Bazanda garson bir elin 
mak ne ömür şeydir bilsen. rakı kadehi, diğer elin 

Tabii bir iki tek içmeğ\ çatalla tuttuğu meze ile g 
gittiğim meyhaneden anca~ lir... Kadehi ağzımıza göt 
gec~ yarısına doğru çıkabi' rür, arkasından bir tı.k 
lirdim. gibi mezeyi tıkıştırırdı ... 

N d .. l Eh... Kafa bir yerde g' - e en oy e ... 
- Neden olacak evlad.. . bir yerde.. bacaklar ders 

Eskiden eş, dost birbirleriııe birbirine dolaşmış vaziyet 
rakı ikram ederlerdi. eve geldiğimiz zaman, ev 

Senin anlıyacağın, bir ah- enfes soyundan bir cing 
hah gördünmü, derhal gar- kopardı. 
sona "oğlu arkadaşa bendeıı Karım : 
bir caba ver!..,, yahud: "bir - Genemi kör kütük ge 
doluda benden!,, diye kadeh din !. Hay canı çıkasıca 
kadeh rakı ısmarlardık.. niye bir yerde sızmadın 
Düşün bir kere.. her ak- sütçü beyğirleri seni çek 

şam ayni kafadarlar meyha- medi .. sensiz kalaydım ... 
neye toplanıyoruz .. en az on \ Diye tutturdu ... 
onbeş kişi eh.. birbirimize -Devam edecek-

Ankara R-.dyosunun 
---1!1---

( Bugünkü !ar ığramı ) 

Türkiye Radyodifüzyon Dalga uzunluğu 
Postaları 1'39 m. 183 Kcs./120 

Türkiye radyosu T.A.Q· 19,74 m.15195 Kes./ 20 
Ankara radyosu T.A.P. 31,70 m. 9465 Kes./ 20 
12.30 Müzik (sololar pi) 
13.00 Saat, ajans haberlerj ve meteor Ankara 
13.10 Türk Müziği ( şarkılar PJ) 
13.40-14 Türk müzigi (~elodiler (>l) 
18.30 T rk Müzigi (lncesaz Ş'hnaz faslı) 
19.15 Saat, Esham, tahvilat, "e Kambiyo-nukut 

19.25 
19.45 
20.00 

21.00 

21.25 
21.45 
22.00 

23.00 
23.45-24 

Müzik (operet parçarı - pl) 
Konuşma (hukuk ilmi Y~yma kurumu) 
Temsil : Bir Karagöz getesi. Tertib eden (Ekr 
Reşit) İstanbul Şehir 'fhatrosu san'atkarlarınd 
Hazım Körmükçünün temsili. 
Saa.t, esham, tahvilat, \ ambiyo - nukut 

Türk müzigi (Şarkı ve türküler 
Konuşma (Türkiye postası) 
Müzik (küçük orkestra) 

Müzik ( cazband ) 
Son haberler ve yarınki J'toğram 

.. __________ .. ı:-::..,;,::,:..;. _________ 1111! 

6 Kanunusani 939 cuma gôtıünden itibaren 

Tayyare Sinemasında 
T E L E F O N: 3646 

Büyük İtalyan tenoru "Ka:uzo,, dan sonra 
musiki aleminde doğan yeni bir ytldız ... 

Bu günün (KarutQ) su 
TİTO SCHIPA'YI 

sinema ve 

r+ı 

§ YAŞAYALIM .. 
İtalyanca musikili - İtalyanca şarkılı büyük zevk, ıhtı· 
şam, zenginlik ve güzellikler filminde tanıtacaktır. 

Her gün 2,30 4,30 6,50 - 9 
Cumartesiı Pazar 12,30 4,30 6,50 9 
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mım~ 

Şen !!~!.~~~ j 
TANIMIYORDA ONDAN 
Kadın - Gazet(.. Je bir 

yazı okudum. 
Erkek - Nasıl bir yazı?. 
Kadın - Uzun bir makale 

makalenin serlevhası "h ' 
k 

er 
adın güzelle•ebilir 

'f! • " 

Erkek - Kim yazmış? 
Kadın - T anırnıyorum. 
Erkek - Har halde oda 

sızı tanımıyor. 

Kadın - N d . 
Erkek _ ere en bıldin? 

dı b.. 
1 

Tanınmış olsay-
' oy e bir makala yaz

mazdı da. 
..................... 
KARŞlLIGI 

Gen~ nişanlı, nişanlısı kı
zın evıne gitti. Kızın baba 
evde 'd' sı ı ı. 

. Şey, dedi h . k 
ıstemiye eld. ~ . anı ızınızı 
bir tek g ıgım gün bana 
tırla rne vurmuştunuz ha-

r mısınız? 
- Evet! 
Genç niş l . 

zın b b an ı, nışanlışı kı-
a asına b' t , ır e.lfme vurdl'. 

· d- O tekmeyi şimdi size 
ıa e edi 
Ş 1 

yorum. Bu sefer ni-
an ımda 1 . n ayrılacağımı söy-
eınıye gelmiştim. 

........ 
saa·ı········ 

Evindeki d uvar saatini 
methediuordu : 

- Fevk IAd Ke . a a e doğru işler! 
dı ve ilave etti : 

- Yalnız ı k A dır M a ışma lazım-

g~ . esela altı defa vurdu
u zaman 

üst·· d . ' saatın ibresi üçün 
un edır V 

te de .. ~ 1 • e tam o saat-
og e düdüğü öter: ....... 
DUM ••••••••••••• Kadın _ A~, Toz,. 

Sıgaraya' verdi-
ın paraya .. 
lup gidiy acıyorum, duman or. 
Erkek - Ben d . 

Pud e senın 
raya verdiğin paraya a 

Yorum t l cı-
, oz o up g!diyor. 

o,;;:~t;;;·;~m;·, 
- Kızımla evlenmek isti

yorsunuz, fakat söyleyin b' 
m l k ır 
h'el.s e te uzun zaman dura-

ı ır misiniz? 

.. - Dururum bayım tam 
uç s d' . . . .' b'l ene ır ışsızım, bır gün 
ı e ha k b' madını.ş a ır meslek ara-

Na .................... . 
•ıl Anhyorsun ? 

- Saat kaç? -s . 
_ D a~tim yok!. 

bitti w • .aırende iş zamanının 
gını n 1 ı - Dak~sı anlıyorsun? 

O ruj b ıloya bakıyorum. 
dağını h atonunu çıkarıp du-
2aman, b0::mıya başladığı 
pıyor d . de defterleri ka-

' aırede d 
,ı)'Orum. n ışan çıkı-............ 

EVVELKf··~ · 
M·· GÜN 

uşteri; lokant d 
)na soadu: a a garso-

- lJsku d mi? mru olması taze 

- Çok taze b 
Etrafına b ayım. 

İ · akındı: 
d 

- nanınaısanız 
aki masada t yanınız-

!' 0 nran b unuz. o evve}k· .. aya so-
taı ld w ı gun y . 
d

. e o ugunu kend' emış .. 
ı\t et . t' ı de tas
~mış ı. 

KADIN 
----·-----

YEMEK , ""'""' ~ 
\ ~ .. 

» -Yarısı 7 yağlı, tyarısı~yağsız 
koyun etini kuşbaşı doğra
~ınız. Yenecek kadar soğanı 
ınce Çentip tuzunu, biberini 
koyarak bira7. sade yağile 
azıcı ~ kavurunuz. İndirilece
ği sırada biraz tarçın, ka
ranfil ve yeni bahar karış
tırınız. Hepsini birden bir 
çorba tasına koyup üstüne 
kenarlı bir tepsi kapatınız. 
Tası başaşağı ortasında ka
lacak surette altüst ediniz. 
Tepsiyi de orta ateşe koyup 
tasın altındaki kebap salı

vereceği suyu çekince ve et
ler tamamile pişinc!ye kadar 
kaynatınız. Sonra tası o hal
de bırakarak tepsiye yetecek 
kadar et suyu veya sade su 
ilave ederek su kaynamıya 
mıya başlayınca pirinci salı
nız. Pişince ateşten indirip 
tası ortasından kaldırınız 
sıcak sıcak yeyiniz. ' 

Koyun eti yerine yağlı 
dana eti, hindi, kaz, ördek, 
tavuk ve her türlü av etleri 
kullanılabilir. Bunları ufak 
ufak doğramalı, yukarıda 
söylendiği gibi hazırlamalı, 
şayet et yağsız ise kavrul
duğu sırada yağı ziyadece 
koymalıdır· 

Pirinç salınan suyun fazla 
geleceği anlaşılırsa kaşık ile 
almalı, az gelirse sıcak su 
eklemeli. 
J;;;;;;.t:;;;;l~.aıııııııı~~~ 

Camcı 

- Şu hale ne dersiniz? 
Sokakta oynayan çocuklar 
taş atıp camımı kırdılar .. 

- Siz bir kere kendinizi 
benim yerime koyun da ne 
demem lazım geldiğini dü
şünün.. ben camcıyım ... 

vuRAMA.ÖİM 
Küçük Arkan, annesinin 

yanına koştu: 
- Anne, anne, Güngör 

benim yüzüme tokat vurdu. 
- Sen de ona vursaydın. 
- Vuramadım anne, o 

Sıhhat 

bana tokat vururken ellerim 
boşta değildi, kulaklarını 
yakrlamış, çekiyordum. ........................... 

Balıkyağı 
~orveçya b 

ahkyağlarının en hallsidlr 

İKİ DEFA SÜZÜLMÜŞTÜR 
ŞERBET GİBİ İÇİLEBİLİR 

Harttdl NUzhet Çançar 

Sıhhat eczahanesi r._....._ __ ___ 

(HALKIN SES/) • 10 iKiNCi KANUN 

KremE N H O S .. 
=-Aksisada kuyusu 

Holanda kraliçesi, güzel 
bir ormanın civarında oturur. 
Ormanda güzel bir kahve 
ve derin bir kuyu vardır. Bu 
Bu kuyu Holandanın en de
rin kuyusudur. ve aksi sada 
kuyusu diye maruftur. 

45 Senede ancak 1 G 

defa de»ğum gUnUnü 
yapan adam 

Hollanda, Mişisan (beledi
ye reisi Hanri Gerling, 45 
yaşında nazır, 44 yaşında 

Müstesna bir gUzellik yai'atı r har yerden arayınız 

Merk~z deposu Arasta No.338 Euhoş parfömleri mağazası. 

, banker, 35 yaşında kitapçı, 
22 yaşında şair, 20 yaşında 
muallimdi. Ve şimdiye ka
dar ancak on altı defa do-

Aşçıbaşı Marka ~mTOi~fôTm 
MakarnalarH ~ 

Kuyuya eğilirsinjz, yavaşca 
on kerre sesleniniz, ancak 
sonuncu seslsnişiniüden sonra 
aksi sada başlar ve sizin 1 

söylediğiniz kelimeyi on 1 

kerre aynen tekrar duyarsı- 1 

~ ~ Salıh Sonad 
~ Cilt, Saç ve Zührevi has-

nız. ........ ()········ 
Tarihli Yumurta 

Avusturalya çiftliklerinden 
birinde yetiştirilen tavuklar, 
yeni icad edilen bir "tavuk 
aleti,, sayesinde, Üzerlerinde 
cinsleri ve yumurtladıkları 
tarihi yazan yumurta yu
murtlamaktadırlar. 

········CJ········ 
NELER YAP ARLAR? 

Filezof Tene göre, insan 
doğduğu iklimin mahsulüdür. 
Bunun için İngiliz A imana 
Alwan Fransıza, Fransız Ja
pona, Jabon Rusa benzemez. 
Deylı Miror gazetesi bir 

anket a'rtı· Dedi ki: 
- Bir milletin karakter

lerini anlamak için, hidc:et-
lendiği zaman ne yaptığını 

bilmek kafidir. 
Anketin neticesini ilan e

diyor. 

ğumunun yıldönümünü ya
şamıştır. çünkü 29 şubatta 
doğmuştu. 

........ ()••······ 
KÖMÜR VE HİNDYA · 

GINDAN İPEKLİ ÇORAP 
YAPILIYOR 

Amerikada, kömür ve hind
yağından ipekli çoraplar ya
pılmağa başlanmış, ve paten
tası da alıemıştu. Amerikalı 
kimyagerlerin iddia ettikle
rine göre, bu icadları haki
ki i;-ckten daha kuvvetli ve 
daha elastikiyetlidir. Kolay 
kolay da yırtılmamaktadır. -·· ........ ························ ... , ........... . 

"İngiliz bastonunu kapar,C 
dolaşmağa çıkar. 

"Fransız iştiha ile mükem
mel bir yemek yer. 

"Japon fotoğrafını çıkarır. 
"Rus acıklı bir sinemaya 

gider. 
Bizce pek doğru değil : 

İngiliz viski ıçer, Fransız 
düello eder, deseydi daha 
makul olurdu. 

- ......... <&l&>Jl<s::ı........-~ [!] ,__ _______ _ 

FOTOGRAF 
----~=-----

Bundan 100 sene evvel duğu Niepce'in çalıştığı yol-
7 kanunusani 1839 da dev- da yürümüş, nihayet fotoğ-· 
rin meşhur Fransız alimi rafın iptidai şekli olan Da-
Arago Paris ilim akademe- guerrotip'i vücude getirmiş-
sinde ilk defa olarak fotoğ- tir. Sonra buna~ "Ziyay; ·y-a:I 
raftan bahsetmiş ve bu hu- zan,, manasına fotoğraf ismi;; 
susta Nıepce ile Daguerre 

1 
verildi. ' • 

isimli iki müdekkik tarafın- 1 Fotoğraf yüz sene zarfın
dan düşünülen usulü anlat-

1 

da akla hayret veren bir 
· mıştır. süratle inkişaf etti. Bugün 

Fotoğrafcıhğın asıl mucidi 1 iyi fotoğraf makinelerinde 
Fransız kimyageri Nit.pcedir. I poz müddeti saniyenin iki 
1803 de Şalon şehrinde binde birine indirilmiştir. 
doğmuş 1871 de ölmüş olan Bir merminin havadaki seyri 
hu zat fotoğrafın esasını esnasında resmını almak 
bulduğu zaman 36 yaşında kabil olmaktadır. Fotoğraf 
idi. Niepcein nazırı buluşu bugün ehemmiyet itibarile 
ölümünden sonra Dagu'-'rre matbaacılıktan sonra gelir. 
tarafından pratik hale kon- Sinemacılığında babası ol-
muştur. İşi Paı is tiyatrola- duğu nazarı itibara alınırsa 
rında perde boyamak olan fotoğrafın insanlık hayatın- Yün, ıpek, Pamuk, Keten 
Daguerre bir münasebetle dakı ehemmiyeti büsbütün Floş ve karışık her cins ku: 
faaliyetine yakında şahid ol- ortaya çıkar. maşı kolayca ve emniyetle 

ımııııı~!ııııııııııı ı ıııııııııııııııııuıııııııııııııuııı ıııı ııı ı ııııııııııııur~ıııııı ııwııını ıı ııııııım uıııınıııım ıınııı ııı mııuııı ıııımıı n ıııııınıııııııııı ııııuııı nııı ııııııııoııııı ı boyar. Telefon: 3882 
UROLOG OPERATOR Merkez hastanesi göz 9 EYLÜL B 

DOKTOR 
mütehassısı AHARAT 

Fuat Se»yer 
Böbrek, mesane, prostat, 

idrar yolu hastalıklarını te
davi ve ameliyatlarını yapar. 
2 nci Beyler Numanzade No. 5 

D 
• m DEPOSU 

r. Halıt Baran D ~~-~~~ 
Her gün öğleden sonra r. Demır Ali 
hastalarını kabul eder. Kamçıe»ğlu 
2inci ?eyler So. No. 79 Cilt Tenasül hastalıklar 

Tütün inhisarı karşısında . elektirk tedavisi 
1 

lzmir - Birinci beyler So. 
No. : 55 Telefon : 3479 

1' talıklar mütehassısı 
~ 2 nci Beyler sokak No. 81 
1t Her gün öğleden sonra ~ 
J Telefon: 3315 
,14 Ji;:t:ll]i;;;:t::;;;il~ ·~~~ 

Dr. Fahri lsık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontken Ve 

Elektrih t edavisi yapılır 
ıkinci B yler Sc. No. 29 

TELEFON 2542 

DOKTOR 
Tevfik Lütem 

MERKEZ HASTANESİ 
Kulak, Burun, Bo.ğaz 

Mütehassısı muayenhane 2 nci 
Beyler Numanzade sokak No. 5 

Her gün öğleden sonra. 

Peşin ve 
Ve Askeriyeye ait de 

Taksitle 
En şık en ucuz elbisele- ' 

rinizi Kavaflar şarşısında 35 
No da 

TER Z 1 

Kazım 
Şengüder'e 

Yaptırınız. ~ 

1 nci Sınıf 
ıın ııın ın ı mı ıııın 

;DOKTOR 

İsmail Hakkı 
.Bilgeer 
Dervlşoğlu 

Dahili, sinir, çocuk hastalıkları 
saat 9-12 İkiçeşmelikte 

1-6 Karşıyaka Yalı 71 Na.da 
T. 3760 

Kültürpark Sinemasında 
aııım.ımııı wıwınmınımııııuımııwmııoı ıuıı ıııııııaı 

s. F ~ E R i T m El cDZAammc luıınBA amşmi~nnmınnnınm-

A L~T 1 N D A M L A S 1 Telefe»n 3t51 

BUGÜNDEN İTİBAREN 
Dünyanın her yerinde en büyük hasılatı temin eden 

İki büyük filim birden 
Lüks Hayat t Aşk için yaşıyor 

ve En büyük Fransız sanatkarları 
CAROL LOMBARD VİCTORFANCEN 

Lüks hayatınıza kapris ve Ve 
garabet, sefahat ve eğlen· ZUZİPRİM 
celerini gösteren sürpriz- nin beraber büyük bir kud-
lerle dolu komedi. retle temsil ettikleri harika 

Bu filimde kızlarının is- Bu filimde bir doktorun 
rafı yüzünden iflas eden rakibini kurtarmak: için 
bir Amerikalı milyonerin yaptığı; vicdanan ve ruhi 
ıztıraplı hayatını bulacak- müc ' Jeleri hayret ve 
sınız. ii.>retle göreceksiniz. 

Seanslar: 3,10 ve 7,20 - A~k i'ı'ın yaşıyor 5,10 - 9 1 
Cumartesi ve pazar günleri l,20de başlar. 

Ke»lonya ve yağsız Kremi 

DEPO Ş f FA ECZANESİ 
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Salonunda Çay Ziyafeti 
Halkevi Reisliği dün saat 

17 de şehrimizde bulunan 
Konsoloslar şerefine Halke
vi salonunda bir çay ziyafe
ti vermiştir. Davetli konso
loslar refikalarile birlikte ve 
Vali B. Fazlı Güleç ve refi
kası, Halkevi reisi Bn. Şe
hime Yunus. Vilayet hukuk 
işleri müdürü B. Seyfeddin 
Kut bulunmuşlardır. Çok sa
mimi geçen hasbihallerden 
sonra davetliler, sergiyi gez
mişlerdir. 

--~~-

Borsa Binası 
Borsaya ait işleri takip 

için Ankaraya giden Borsa 
komiseri B. Şevki Ertuğrul 
ve Borsa idare heyeti üye
sin den B. Salahettin avdet 
etmişlerdir. Haber aldığımıza 
göre iktisat Vekaleti, horsa 
binasında yapılacak ilavei 
inşaata muvafakat etmiştir. 

Tetkiklere 
Başlandı 
-~ ... ~--

Vergi tahsilatının geçen 
seneye nazaran fazla olduğu 
938 Mali yılının ilk altı ayı 
zarfında tahsil edilen 1,100,000 
liralık vergi mıkdarından 
anlaşılmıştır. 

Vergi varidatındaki bu 
fazlalığın sebebi sabıka ver
gi tahsilatına büyük ehem
miyet verilmesidir. 

-:':!!:..~-

Tayin 
UrJa eski iskan memuru 

B. Hakkı Tozmaz Kemal pa
şa iskan memurluğuna 80 
lira ücretle tayin edilmiştir. _ ....... ~--

AVCILAR CEMIYETI 
Vilayet encümeni kararile 

vilayet zıraat bütçesi faslından 
Izmir avcılar cemiyetine 200 
lira yardım edilmesi muva
fık görülmüştür. 

--.. ~...::'--

Fırında bir 
kaza 

Keçecilerde 555 sayılı fı
rında çalışan hamurkar Ka
mil oğlu Hüsameddin, hamur 
makinesinde şahşırken elini 
makineye kaptırmış ve üç 
parmağı kopmuştur. Yaralı, 
memleket hastanesine kal
dırılmıştır. 

~~~-~~~ 

Bek'le Hitler 
Mülakatı 
-~ ...... ~~"""--

Paris (Radyo) - Berştes
gatende Hariciye nazırı Be-

kin Hitlerle mülakatı hakkında 
Polony matbuatının neşriyatı 
nikbinane değildir. Gazete 
Polska Polonya ile Almanya 
arasında teşriki mesai için 
bertaraf edilecek zurluklar 
olmadığını yazmaktadır. 
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HARP TAYYARELERi 

SATIN ALACAK SAHTEKARLARIN 
ENTRİKALARI 

Senede 500000 lira 
İstadbul ( Hususi ) - Türk adliyesinin 

büyük bir dikkat ve ihtimamla meydana 
çıkardığı esrarenğiz hayreti mucip olacak 
derecede dallı budaklıdır. Bu işte Ekrem 
adındaki sahtekar çok büyük rol oynamış 
ve pek çok para çekmiştir. Ankara müd
deiumumiliği hariciye protokolu şeflerinden 
R'l ni v ebazı arkadaşları tevkif olunmuş
lardır. 

Ekremin Belçika ve Fransada bulunan 
tüccarlar ve Türk barosuna jkayitli bazı 
avukatlarla bu iş hakkında temaslarda bu
lunduğu anlaşılmıştır. 

Frankociler hu tayvarelerin kendi hüku
metlerine değil, Cumhuriyetcilere satılmak 
üzere alınacağını iddia etmişlerdir. Bu sah- . 
tekarlarm senede kaçakçılar komisyonun
dan 500,000 lira çektikleri anlaşılmıştır. 

Sahtekar König ve arkadaşlarının Ame
rikaya ısmarladıkları tayyarelerin, İstanbul 

para çekiyorlardı ! 
gümrüğüne geldiği hakkında bazı gazete
lerin verdiği haberler asılsızoır. 

Ankara 9(A.A) - Bazı gazeteler, tay
yare sahtekarlığı münasebetile eski dahili
ye ve hariciye vekiUerinin resimlerini ba
sarak imalarda bulunuyorlar 

Anlaşıldığına göre, tahkikat dosyasında 
ne eski bir vekilin ve ne de bir meb'usun 
ismi vardır. 

Dahiliye Vekili B. Refik Saydam, Adli
ye ve Hariciye vekillerinin yarın toplana
cak olan grupta izahat vereceklerini tah
min ettiğini söyledi ve sahtekar münase
betile B. Şükrü Kaya V'e B. Tevfik Rüştü 
Arasın resimlerini basarak imalarda bulu
nan gazetelerden bahsederek : 

- Her hangi bir ıat hakkında imada 
veya ithamda hulunınak için, kat'i ve müs
bet delail sahibi olınak lazımdır.,, 

Dedi. 

HÜKOMETİ UL Tİ· MACAR 
MAYOM VERDİ 

Paris, (Radyo) - Prağdan bildirildiğine göre Macar askerleri Çekoslovak sınırında 
bazı karakollara taarruz etmişlerdir. Bir Çek subayı ağır surette yaralanmıştır. 

Macar hükumeti Karpat Ukranyası muhtar hükumetine müddeti bu gece yarısında hi
tam bulan bir ültimatom vererek Çekoslovak arazisinde kain Bazıley manasbnnın Maca
caristana teslimini istemiştir. 

ALMANYA - İT ALYA İTTİFAKI 
Londra 6 (Radyo) - Büyük muhafazakar gazetesi "Daily Ekspress,, 1938 senesi ilkba

harında Almanya ve İtalya arasında akdedildiğini iddia ettiği askeri mahiyette hafi bir 
muahedenin metnini neşretmiştir. Başlıca maddeler şunlardır: 

Madde 3 - Eğer iki taraftan birisi üçüncü bir devlet tarafından, kendisinin tahrik 
etmediği hücuma maruz kalırsa, diger taraf - talek vukuunda - bütün askeri kaynak ve 
kuvvetleriyle onun yardımına koşacaktır. 

Madde 4 - İki taraftaa birisi iki veya daha fazla büyük devlet tarafından tahriksiz bir 

hücuma uğrarsa, diğeri de otomatik bir şekilde, derhal kendini mütearrız devletlerle harp 
halinde telakki edecektir. 

-------- 11111111 111 1111111111111 --------

SEÇİM YENİ KANUNU 
İstanbul, (Hususi) - Hükumetin Mayısta Büyük Millet Meclisine yeni bir mebus seçımı 

kanun layıhası vereceği bildiriliyor. Önümüzdeki yazda yapılacak olan intihabat, bu yeni 
kanunun hükiimlerine göre yapılacaktır. 
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lzmir Sicili Ticaret Me- mur ve A. Kauki kollektif 17121 numarada DERVIŞ 
murluğundan : şirketimiz J Kanunsani 1939 TİMUROGLU ve KAUKİ 

İzmirde Gazi Bulvarında tarihinden itibaren "Derviş şirketi namına imzaya me-
17121 Numaralı mağazada Timuroğ'u ve Kauki,, unvanı zun DERVİŞ TİMUROGLU 
her türlü lastik satışiyle M. altında de \ a m edecektir. ANTUAN KAUKİ'nin oldu-
D. Timur ve A. KAUKİ Şirketimizin ortakların se- ğunu tasdik ederim. Bin do-
unvanı altında uğraşan işbu lahiyetla · irrı ra1armı örneği kuz Yüz otuz dokuz senesi 

şirket bu kerre (Derviş Ti- aşağıdadır. Lü'.ien işaret İkincikanun ayının yedinci 
mur oğlu ve Kauki) unvanı- buyrulması ve şirketimizle Cumartesi günü. 
nı almış olduğuna, mütedair eyi görüşünüzün devamını İzmir Birinci Noteri resmi 
sirküler ticaret kanunu hü- yalva rırız. mühürü ve vekil Ahmet 
kümlerine göre sicilin 2414 7 II. Kanun 1939 Refik Geçtan imzası 
numarasına kayt ve tescil Bay Derviş Mimuroğlu'nuu Genel sayı : 15174 
edildiği ilan olunur. imznsı : Derviş Timuroğlu ve İşbu sirküler nushası, da-
İzmir Sicili Ticaret Memur- Kauki irec1e saklı 7 /1/939 tarih 

luğu resmi mühürü Bay Antuan Kauki'nin im- 15174 ve genel sayılı aslına 
(İmza okunamadı) zası : Derviş Tımuroğlu ve uygun olduğu tasdik olunur. 

Sirküler 
İzmirde Gazi Bulvarında 

17121 numaralı mağzamda 

merkezi olan : Mişlen Las
tikleri Acentalığı M. D. Ti-

Kauki Bin dokuz yüz otuz dokuz 

Genel sayı : 15174 senesi ikinci kanun ayının 
İşbu 7 /1/939 tarihli sirkü- yedinci Cumartesi günü. 

le: altındaki imzaların zat 
ve hüviyetleri dairece maruf 
İzmirde Gazi Bulvarında 

İzmir Birinci Noteri resmi 
mühürü ve vekil Ahmet 

Refik Geçtan imzası 
- --- - - -
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Merak ve hevecan uyandırıcı yazılar 

Hortlakla geçecek gece! 
111111111111------

Kurt uludu. Beygirler ürktU, ondan böyle 
hızh gidiyoruz 

-Dünkü nüshadan devam- Bir sabah elime bir tel-
Sarsıntıdan berbat olmuş- graf tutuşturdular. İçindeki-

tum. _ leri okuyunca, araba kaza-
Birdenbire aklıma geldi. sından sonra başucunda 

Galiba onun "Hortlak var!,, gördüğüm korkunç yaratık 
dediği ayazma yıkıntısına hatırıma geldi. İster istemez 
yaklaşmıştık. Belki de herif titredim, tüylerim diken di· 
orayı çabuk geçmek için ken oldu ve sırtımdan soğuk 
beygirleri kamçılıyordu. terler boşandı. Kağıdda şun-

Bu zamanda hortlağa ina- lar yazılıydı: 
nılır mı? Hele benim gibi "Bir gece hortlağa misafir 
ömrünü Anadoluda geçirmiş oldunuz.,, 
ihtiyar bir eoktor? İmkan Hemen o gün, başımdan 
mi vardı buna? geçenleri arkadaşlardan yaşlı 

Birdenbire arabanın müt- bir Trabzonluya anlattım. 
hiş bir surette havalandığını Ahbabım bir kahkaha attı. 
hissettim. Ne olduğumuzu sonra : 
pek anhyamadmı. Fakat ba- - Bukadar zamandır 
ğırnım. Trabzondasın, o harabede 

- Heyy .. Dur! dur! ihtiyar bir meczubun otur 
Bu sözleri ancak söyle· duğunu ve kendini öldük 

miştim ki, kafaın şiddetle ten sonra dirilmiş sandığın 
tahtalara çarptı. Araba ile hala bilmiyor muydun? Dedi 
beraber tekerlene tekerlene Kimse onun adını bilmez, 
uçuruma yuvarlanırken ken- herkeste ondan korkar. 
dimi kaybetmişim. - Neden delirmiş? 

,,,
1
'"' -Evlat acısındandır, der 

Aydmış mıydım? Yoksa, Jer. Kim bilir. 
derin ve hummalı bir uyku- Herkes size bir hortla 
ya dalmış tarüya mı görü- hikayesi anlatabilir. Ya baş 
yordum? Bilemiyorum. kasından dinlemiştir. Yahu 

Gözlerimi açmağa çabalı- ta kendi uydurmuştur! Duy 
yerdum, fakat göz kapakla- duğuna sonradan o da inan 
rJm kurşun gibi ağırlaşmış- mıştır. Fakat inan olsun k 
b Ancak hafif bir aralık ya- benim hikayem uydurııı 
pabiliyordum. Taş duvarlı, değil. Yalnız benimki sahic 
nemli bir mahzende bulunu- hortlak değil. Buna da şaŞ 
yordum. Solumda yerde iri mamalı, bir doktor da hort 
bir mum yanıyor, muınun lağa inanmazya ... 
yanında bir tabut görünü- C. C. C. 
yordu. Başımın üstünde ba- ~~:ı:..:t.:::::illlllllll~ 

na doğru iğilmiş bir karaltı Konsolos 
farkettim. Gayret ederek 
gözlerimi daha iyi açtım. 

Bu, saçları, sakallarına ve 
bıyıklarına karışmış, bir ih
tiyardı. 

Kızıl gözlü adam olur mu? 
Oluyormuş zahir... Gözümle 
düğüm şey de yanlış olacak 
değilya! Pek müthiş, tüyler 
ürpertici ve zalim bakışları 

vardı. Gülüyor giqiydi. Sa
kalları ve bıyıkları kanlan
mıştı. Ağzının iki yanından 

sıvrı dişleri sarkıyor gibi 
görünüyordu. Ben ona bak
maktan çekiniyordum. Fakat 
o bana gözlerini dikiyor ve 
tüyler ürpertici bir gülüşle 
gülüyordu. Ağzından çıktı-
ğım sandığım boğuk bir sesin: 

- Müsafir.. dediğini du
yar gibi oldum. 

Vizesi ahnmıyacak 
Avusturalya; Büyük Bri 

tanya, Danimarka, Estony 
Fransa, Yunanistan, LetoJJ 
ya, Litvanya, Norveç, Yen 
Zeland, Felemenk, İsve 
Birleşik, Cenubi Afrika, So 
yalist Sovyet Cumhariyetle 
ittihadı, Yugoslavya devlet 
leri bayraklarını taşıyan ge 
nıilerden limanımıza gelel1 
lerin sıhhat pantenlerind 
3541 numaralı kanunun me 
iyete girdiği 22 ikinci teŞ 
rin 1939 dan itibaren korı 
solosluk vizesi alınmıyaca1' 
tır. Buna dair Sıhhat ve İç 
timai Muavenet Vekaleti 
den vilayete bir tamim ge 

miştir. 

--~~-Gene söylendi: 

- Müsofir benim misafirim. Denizbank'ı 
Öyle halsiz, ki artık kuv-

vetim göz kapaklarımı aç
mağa hile yetmiyordu. 

il-~~,~ 

İyice kendime geldiğim 
vakit, bir hastane odasında 
bulunduğumu gördüm. Yanı 
başımda arkadaşlarım vardı. 
Gözlerimi açtığımı görünce 
hevsi ferahladı. 

- Tanrıya şükür, dedi. 
Doktor, müthiş acılar yaşat
tınız bize. Hayatınızdan hile 
umudu kesecekti. İşin tuhafı 

ağır bir yaranız da yok. 
Aıaba kazasından ucuz kur
tulmuşsunuz. Sizi kilise ha
rabesinde bulduk. İki gün
dü r, gayet yavaş nefes alı
yor, kıpırdanmadan yatıyor
sunuz. Neyse, artık atladı ... 

Günler geçti, iyileştim ve 
kalktım. 

Alacağı geMiler 
İstanbul, (Hususi) - D 

nizbank'ın İngiltere tezğa 
larında inşa edilecek ol 
on bir yolcu vapuruna 
mukavele bugünlerde im 
edilecektir. 

Fransız 
Kabinesi 

Bugün Toplanıyor 
Paris (Radyo)! - Fra 

sız kabinesi bugün Eli 
sarayında toplanacak 
Cumhurreisi Lebrun kabiıı 
ye riyaset edecektir. 1' 
Daladye Korsika Tunus 5 

yahatları hakkında ger 
burada ve gerek parlaıııe 
toda izahat verecektir. 

Zengin Olmak p• 
isterseniz ıyango Biletlerinizi Mutlaka SAADET Kişesinden Alınız Çorakkapu. Polis _Merkezi karşısı No 354 

H. TAHSiN ONDER T 3497 


