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e 
1ıtıdide Bir Tehdit Modası 

); Çıktı! •• 
k'd ~_;c'"------
1 en yalnız Roma ve Berlinden yükselen meydan 

1 a Ve t hd'd ltd e. ı sesleri şimdi cevapsız ve akissiz kalmağa 
~ı. 

e lo~ llk kanlılığı dillere destan ve darbı mesel olmuş İngiliz 
U datları ile sulha aşık ve harpten nefret eden Fransız 

"l\i e şu halde bağırmağa başladılar: 
delnseden korkmadığınızı işide işide bıktık usandık. 

· ~llç ~ttık aklınıza koyunuz ki sizin tehditleriniz karşısında 
k· ırakacak, sizin savurdugunuz, palavralardan korka-

)a.r;rtıse yoktur. ~iz elimizde, kasalarımızda saklı bulunan 
dukarııı_ııı.ı denize, havaya ve karalara dökmek istemi
tt ' Bız bu paralarla işsizlere iş, fakirlere yemek teda
y ınesini daha muvafık buluyorduk, fakat gördük ve 

tt oru.~ ki bizde de harbe hazırlanmak için bir alamet ve 
lltır gorınedikçe siz, bizim korkumuzdan karşılarınızda 
lak~angır titrediğimizi zannettiniz. 
ıç . ın biz keselerimizi ve kasalarımızı açıp kimseden' 
t~~te~eğe lüzum germeden harp mühimmatı ve silah

ııl ka.daatık etmeğe ba~lndıktan sonra bizimde sizden zer-
•tııp r Pervasız kalma nıştır. Artık palavra yeter!,, Son 
lt : nıatbuatı ile radyo neşriyatını takip edenler bizim 
te) e.klifsiz ve alaylı bir ifade ile yukarıya naklettiğimiz 
ltr~r~n başka şekillerde temcit pılavı gibi tekrar edil-

b •aı .... 1 ll•k gorur er. 
"•i~lırn diplomatların bu tehdid savurma modası da kaç 

evam edecek. 

, SIRRI SANLI 
.................... , ................................ c ............... .. 

,!llnsız Geııeralleri Pariste 
'ı ~· 27 (A.A) - Fransa- len Leon Berardı hariciye 
1 N '- Umumi valisi gene- nezaretinde kabul etmiş ve 
IQıi 0"1ea bu sabah Parise kendisile uzun bir mülakatta 
ı. Itır. bulunmuştur. Müteakiben her rrı, .... J .. ,, V Ya 27 (A.A) - Ge- ikisi saat 11,30 da harbiye 

11 
eygand bugün Bey- nezaretine giderek başvekil 

ttık~Uray~ gelmiştir. Bu Daladiye tarafından kabul 
ktit 1 trenle Parise gide- edilmişlerdir. Daladiye daha 
)), .. : evvel Fransanın Fas umumi 
ttrı 1~ 27 (A.A.)-Hariciye valisi general Nogus ile 
Q• 0 nnet Burgozdan ge- görüşmüştür. 

ıstinde Yeniden Tedhiş Ha-
~lld.. reketleri Başladı 

1t•tj11~' 27 (A.A) - Bütün ğe başlamışlardır. Hatırlarda 
. tti b Yeni bir tedhiş ha- olduğu üzere bundan bir-
1t ba. aşlamıştır. Bu ted- k 
I' ~eketinin failleri bu se- aç ay evvelde ayni çarşıda 

· di, 'Plar değil Yahudi- buna benzer bir suikast ya-
tbik Ve. Araplar aleyhine pılmış ve gene bu miktar-
~ edılmektedir. Hayfa- tarda Arap ölmüş ve yara-

QıbajP Çarşısında birçok lanmıştır. 
\ ttic~/r atılmış ve bunun Gene dün Hayfada tüfek-
)~ S2 ınde 32 Arap ölmüş 
'-'''-tı Arapta ağır sürette le öldürülmüş ve Telavivde-

1\.,._ rıştır. de iid Arap cesedi bulun-
~ endişe gösterme- muştur. 

8)-Ea GÜL isTER AGLA. 

ALMANLAR LEH HU r:Maliye vekili lstanbulda 

ÇEL. l.ii:: LE· ÖR . I 
Londra 28 - Varşovadan bildiriliyor: Almanlar Leh hududu;ıc\ ı tahııda~la'l'la l ·va'll 

etmektedirler. Hudutta çalışmakta olan ikiyüz bine yakın istihkaJl amel · l.::rı Çe'rn lova k
ya hududuna kadar beton ve çelikle örmektedirler. 

Danzing 27 ·(Ö. R.) - Politeknik üniversitesinin konferans. sa~o~u hlan Po
10: ~a\ı talc 

beyi ihraca çalişan Alman talebe ile Polonyalılar arasında yenı haclı~ 1 r ç km ~ ı. Polon- ı 
yalılar Almanların teşebbüsüne mukavemet etmişlerdir 

ı\rnavutluk hükô~~eti her_b_a_k_ı_m_d_a--vaziy te l 
hakim bulunuyor 

Londra 28 (Radyo) - Tirandan bildiriliyor: Arnavutluğun her tarafında sükunet dc:v;:ım 
t kt d. y · h' b' ht:.d' ı t Hu"kuA met her bakımdan hakim bulunmah.t .dır. e me e ır. enı ıç ır u ıse o mamış ır. 

Her hangı bir tehlikeye karşı hükumet bütün tertibatları alı~ıştır. .. 
Pe · 28 (R d ) T' d b'ld' ·ı· Şı'mdi alınan hır habere gore Arnavutluk rıs a yo - ıran an ı ırı ıyor: 

hükumeti iki kur'a silah altına almıştır. 

İstanbul, 28 ( Hususi ) -
Maliye Vekili B. Fuad Ağ
ralı, şehrimize gelmiş ve is-

Yaşasın 1 .. k • e •Mekteplerde ur ıy •. '1 · 

~,Biz Türkiyeyi is•i~oruz'~ 
Istanbul 28 (Hususi) - Halepten alınan bır habere gore 

orada bulunan münevver ve iyi tahsil görmüş gençler tek
rar bir nümayiş yaparak ''coğrafi vaziyetimizde bi~i Türk-
lerin kucaklarına atılmağa sevk ve icbar etmektedır. . 

Burada birbirini yemeğe çalışan insanlardan ba~ka bır 
şey görmiyoruz.,, Mealinde hitabelerde bulunduktan sonra 
yaşasın Türkiye biz Türkiyeyi isteriz diye bağrışmışlardır. 

~Bir Alman Gazetesi 8. Roz-
velte Çatıyor . · . 

tasyonda karşılanmıştır. 

Askeri Dersler 

Berlin (Radyo) -Sch La- ı yahut demokrasılerden bır • 
ndgoost gazetesi (İki Şeyden haçlılar ordusu yapmak ar- Ankara 28 (Hususi) :---- Orta ve lise mekteplerinde kız 
Birisi} Başlıklı bir makale- zusu ile Almanya ve İtalya v~ erkek .taleb.elere verılmekte olan askeri derslere ehem-
sinde diyor ki: Amerika cum- aleyhinde bir savaş hazırlı- mıyet verılmesı ve kız talebelere verilmekte olan ask ~ 
gurreisi ya, Yahudi müste- yorki bunun iki ciheti onun d~rs!erin iki saattan bir saata indirilmiş olduğu bildi~~~ 
şarlarının tesiri altında ve için kötüdür.,, " mıştır. 
m~oo~oomoooooo~oooo~~~~oooo~~~~oooo~~~oc~~oooooooooo~oooo~~oomoooo~~oooooo~oooo~oo 

Hava Postaları Günden Güne Taammüm Ediyor 

__. . 

• • 

• • • 

~ ·• 
Muharebelerde olduğu kadar posta işlerinde de vapurlarla trenlere -=-rekabet etmeğe 

çalışan hava gemilerinden bir tip 
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8 üdçed e azami 

Eşini Kaybeden Ayının Gözyaşları! 
tşitı7°kdra hayvanat bahçesinde yaptığı oyunlarla çocukları çok eğlendiren bir beyaz ayı 
~~ç hi aybettikten sonra, ümidsiz bir aşık gibi mağarasının deliğinden bile çıkmağa ihti-
18İtte 8k~trneden ağlayıp duruyormuş. Bu havadisi okuyan bir bayan, geçen bayramda ken

fll tctv . Urkfü manto almıyan kocasına çatmak için bir fırsat bulduğuna kanaat getirerek 
......_ sıyede bulundu: 

Tasarruf 
Yapılacak 

Halkın Sesi Hakkın Sesidjrl 

Elektrik limbaları ·yandıktan 

d~~rn kGörUyormusun, bir ayı bile kaybettiği eşi için ağlamaktan, ümitsizlik gözyaşları 
'-ı h e te k 1 · 1 d b' t · · b •at n endini alamadı. Sende bir ayı kadar o sun sevgı o say ı, ır man o ıçın e-

F'ey~ edercesine sıkmazdın. 
' F.owsof tabiatlı bir adam olan kocası karısına şu cevabı verdi: 

~eltte ~er ayının tabiat tarafından verilmiş bir kürkü olmayıpta, evinin kirasını bile ver· 
b~tı. çıkguçlük çeken eşinin başına " Bana bir kürk satın al, yoksa bayramı senin burnuı:
, .. def •rırırn ,, deseydi, o zaman eşini kaybeden koca oğlanın ağladığını mı yoksa eline 

il· alarak ·ft t 11' w b l d w .... d .. ?I ır a çı e e ı oynamagamı aşa ıgını gorur un . 
Yı havadisinden bir :.ı:arı koca kavgası çıkaranların haline: 

İSTER GÜL İSTER AÖLA 

Ankara 27 (Hususi}- Bu 
sene devlet büdçesinde aza
mi tasarrufa riayet edilecek
tir. Bu maksatla bütün veka
letlerin büdçeleri ehemmiyet
le incelenmekte ve masraf
lar haddi asgariye indiril
mektedir. 

••••••••O•••••••• 

Askeri Şurası 
Anh!;·-ı 28 (Hususi) - As

l:cri şu ısı, genel kurmay 
başkan: mareşal Fevzi Çak
mağın riyaseti altında top-
lanmağa başlanmıştır. 

------
sonra 

. Geçen günlerde okurlarımızdan "B.,, imzasile aldığımız 
bır mektupta "mahallemiz, Yavru ve kerem sokaklarında 
elektrik lambaları yanmadığından evlerimize kolaylıkla gi
demiyoruz,, diye yazılıydı ? ... 

Bu gün ise aldığımız gene ayni imzayı taşıyan bir mek
tupta şunları okuduk, dün bir zindandan farksız olan ma
hallemiz bagün nura kavuştu, dileğimizi yerine getiren be
lediye reisimize gazeteniz vasıtasile minnet ve memnuniye
timizi bildirmeği bir borç bildik. · 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
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Timarhanede i 
-Bir Delinln Hatıraları: 1 

- 19- ı 
ANLATAN GÖNÜL EMRE 

SöyleBakayım, Sen Nezaman 
Evleneceksin? 

/ 

Bu tesirlerle birgün bir ar
kadaşımı yaraladım ve hap
se düştüm. 

Zaten dışarda iken hasta
lığı mı adam akıllı tedavi e
demiyordum, birde başladık
mı sana esrar içmeğe ... Ve 
sözü uzatmayayım ... İçki es
rar ve Allahın kızıl belası 

frengi kafama vurdu. Ve e
sa~e [l içinde pek az akıl bu
lunan bu boş kapağı büsbü
tün tam takır bıraktı. Timar 
haneye düştüm... Allah razi 
olsun doktorlardan benim 
hem kafamı, hemde kanımı 
tamir ettiler. 

Ne o?. elindeki sigarayı 

atma be kardeşim ... Sana fi
re!ngi geçirdin dedi isem ha
la öyleyiz demedim ya!. 

Geçti o bela artık .. Ama 
yakında çıkmaktan korkuyo
rum. Hem başını ağrıttım ... 
Başka zaman görüşürüz. Hoş 
ça kal! . 

Dedi ve bırakıp gitti. 

Biraz sonra Kasım ağa, 
diğer heyecanlı hikayesini 
şöyle anlatmağa başladı : 

- Timarhanede iken, genç 
ve yakışıklı bir delikanlı 

vardı. Müthiş bir aile facıası 
sonunda delirmiş zavallıcık ... 
Bütün gününü ağlıyarak ve 
şarkı söyliyerek geçiriyordu. 
Ara sırada kahkahalarla gül
düğü oluyordu. Delilık•buya! 

Bu güzel delinin adı Mu
raddı. Kendisini timarhane
de bırakıp çıktığım ıçın 
l:cndisile konuşamadim. Ha.:>-
ta bal<ıc.ı 1ardan i~:tt :;:-imc 
göre Murad, pek çabuk iyi
leşer ... k h:ıst rı lardan drğamiş. 

Yani senin anlıyacağın ağır 
bir deli : 

Bana onun hikayesini bir 
tesadüfle komşularından biri 
anlattı, işin aslını astarını 

bilmiyorum. ben de bana bu 
hikayeyi anlatanın yalancısı
yım. Madem ki sırası geldi, 
sana bunuda anlatıvereyim ... 
Kasım ağa, ocağın üstün

deki iri bir teneke kutuyu 
işaret ederek : 

- Sana zahmet amma, şu 
kutuda sigara olacak.. Ge
tirde bir dumanlandırıvere
lim!.. 
Kalktım ve büyücek kutu-

yu getirdim. İçinde bir sürü 
sigara ve iki ağızlık vardır. 
Karşılıklı birer tane yakıp 

tekrar konuşmağa başladık. 
Bir aralık: 
- Muradın hikayesini an

latacaktın! 
Dedim. Güldü: 
- Dur, dedi, daha kafam 

yerine gelmedi... Acele ne 
evlad? Biraz da öteden be
riden konuşmalı.. Ve sözü 
birdenbire değiştirerek : 

- Söyle bakayım sen ne 
zamn evleneceksin ? 

Dedi... Böyle bir suale 
maruz. kalacağımı düşünme
diğim için şaşırdım ve: 

Nereden hatırına ge idi 
Kasım ağa, dedim, bunun 
konuşmamızla ne münasebeti 
var? ... 

Babacan bir eda ile cevap 
verdi: 

- Deli adamda münase
betmi aranır be evlad!., Esti 
işte... Hem canım sen benim 
sorduğum şeye cevap ver!... 

- Vallahi nasıl anlatayım 
Kasım ağa ... Meşhur sözdür: 
Aradığımı bulamıyorum, beni 
arı yanı da ben istemiyorum .. 
Ve böylece ortada kalmış 
vaziyetteyim. 

- Lafa meşhur sözlerden 
başladığın için ben de sana 
onun kadar meşhur birini 
söylivereyim: Arayan belası
nıda bulur, mevlasınıda der
ler ... 

- Devam edceek -

Patlayıcı ve 
parlyıcı 

Maddelerin Listesi 
Gümrük vekaleti ambar ve 

antrepolara konulması yasak 
olan yanıcı ve iştiali artıcı 

maddeler hakkında alfabetik 
bir liste tanzim etmiştir. Bu 
listede yazılı olan maddeler 
ambar ve antrepolara kati
yen alınmıyacaktır. 

Hükômet 
Doktoru 

lzmir merkez hük fımet he
kimliğine tayin edilen Çeş
me hükumet tabibi B. Saki 
şehrimize gelerek vazifesine 
başlamıştır. _____ ... ·---~----ıın:n----~ 

Gençler: · 
Bugün matinelerden itibaren 

E L HAM R A Sinemasında 
Eğlence - aşk - zevk - hayat ve güzellik dolu en nefis 

gençlik filmini görmeğe hazırlanınız .. 

DELi GENCLIK , 
Fransızca sözlU 

Baş rollerde : 

ROBERT T YLOR 
MOREEN O'SSLİVAN - LİONEL BARRYMORE 

Proğrama ilave olarak ayrı, ayrı mevzularda vücuda geti-
rilmiş tamamiyle tabii renkl i gayet güzel iki adet renkli Mi ki 

Paramount Jurnalde en son moda ve haberler § 
Seanslar : 1. 30 - 4 - 6.30 - 9 da başlar ~ ---· 

( HALKJN SESJJ 

.mnınnmıınnmıı:rımıınn ınınmmuıınnıııınnıııııml. ' Tarihten B~ Dünyada neler oluyor? ........ ()········ Yaprak: 
~ DOKTOR ~ 
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Yetiştirme inci 
Bir Fransız aliminin şaya· 

nı hayret bir buluşu var. 
Şimdilik sır halinde. Alim, 
sırası gelince bu sırrı fünun 
akademisine ,,.faş edecekmiş. 
Lakin bugün susuyor ve ne
hak yere Japonlara atfedi 
len muvaffakiyeti, · bütün 
nankör cihana tasdik ettire
ceği güne kadar:Susacakmış. 

Mesele şu: Alim, istirdye
lerin karnındaki incileri is
tediği kadar büyütecek bir 
usul keşfetmiş. Esası istrid
yeleri denizin sathına çıkar
dıktan sonra bunları kalsi
yum tozu ve vitaminile bes
leyip tekrar denize bırakmak 
ve bir sene sonra çıkarıp 

incileri toplamak. 
D. vitamini son seneler 

zarfında yedi derde deva 
diye tarif ediliyor. Bunda 
hata olmadığı da muhakkak 
şu halde, Fransız ... aliminin 
buluşu bize pek yakında ne
fis tablolar seyrettirecek de
mektir: D vitaminile beslen
miş harikulade sıhhatlı ve 
güzel kadın boyunlarında D 
vitaminile beslenmiş ceviz 
iriliğinde inci tanelerinden 
gerdanlıklar! 

Enfiye çeken kadın 
Bugünlerde Londra gaze

telerinde şu ilan görüldü: 
"Karım bayan Emi Bansın 

eve dönmesini rica edeı im. 
Çünkü kendimi çok yalnız 
hissediyorum ve onsuz yaşı
yamıyacağım. 

Bu ilan Denhan şehrinde 
yaşıyan 82 yaşında Con Bans 
isminde bir ihtiyar tarafın
dan verilmiştir. Con karısı

nın enfiye kullanmasından 
dolayı onunla kavga etmiş, 

buna kızan kadın da evin
den çıkıp kaybolmuştur. 

1 Gençliğinde devrinin en 
. muzip delikanhsı olan 

hakim 
16 ncı asırda baş hakim 

olan Popham gençliğinde 

kılıç ve kalkan kullanmakta 
mahir idi. Ayrıca devrinin 
en muzip delikanlısı idi. 
Meşhur Elizabet kanununu 

hazırlıyarılardan biri de ken
disidir. 

Sallanan kaya 
700 ton ağırlığında bulu

nan ve Arjantinde Tandilde 
görülen bu kaya altına ko · 
yulan bir fındığı kırıp çatla
tacak kadar kımıldatılabilir. 

.: .... ..... :::: .......... .. ..•..• ı ..... , ..•............ 
Her yıl bahkİarın sahile 

vurduğu memleket 
Venezuellada her yıl ağus

tos ayında balıklar Karupa
no sahiline vurur, yerlilerde 
bunları toplarlar. Bu da, 
Okyanus yatağından kükürt 
buharlarının yükselmesinden 
ileri gelmektedir. 

........ ()••······ 
Porteklzln en zenğlnl 

bir heykeldi 
Portekizin en zengini bal

mumundan yapılma bir hey
keldi. Bir kilisede bulunan 
bu heykelin üzerinde yapılan 
nezirlerden 400 bin İngiliz 
lirası değt!rinde mücevherle
rı vardı. 

- ;: ..... a:a .... .:-

iki neş'eli at 
Pençabda Sangödada ka

rınları doyan bu iki at ön 
ayaklarını biribirlerinin bo
yunlarına dolayarak keyif 
çatmadan yapamazlar. Tatlı 

tatlı, neş'eli neş'eli kişnerler 

sonra bulundukları çayırda 
bir aşağı bir yukarı dcrtna
la koşarlar, birbirlerine tür
lü türlü muziblikler yaparlar. 

Ankara Radyosunun ( BugUnkU Pr .ğramı ) 

Türkiye Radyodifüzyon 
Postaları 

Türkiye radyosu 
Ankara radyosu 
12.30 Proğram 

Dalga uzunluğu 
1639 m. 183 Kcs./120KW. 

T.A.Q. 19,74 m.15195 Kes./ 20KW. 1 
T.A.P. 31,70 m. 9465 Kes./ 20KW. ! 

12.35 Türk müziği - pi. 
13.00 Memleket saat ayarı a1ans, meteoroloji haberleri. 
13.10-14 Müzik (Küçük orkestra) 

Yaşhhk alametleri 
Yaşları az çok ilerlemış 

erkeklerde zaman zaman bir 
yeis, bedbinlik, cesaretsizlik 
ve depresyon alametleri gö
rülür. Bunda iki esalı amil 
vardır: Birisi husyelerin ifrazı 
dahililerinde tenakus başla
mıştır. 

Malumdur ki husyelerin 
meni ifrazından maada bir 
de "ifrazı dahil ileri vardır. 
Bu ifrazı dahili tam ve mü
kemmel oldukça enerji genç
lik kuvvet zindeilik devam 
eder. 
Bu faaliyet azaldıkça umu

miyetle ya çok yorulmak, 
çalışmamak hassası, çökük
lük, düşkünlük başlar ve 
insan ihtiyarladığını hisse
der. Şüphesiz yaşıyan herkes 
ihtiyarlamağa mahkumdur, 
fakat bu hazan vaktinden 
evvel oluyor ki cidden ya
zıktır. 

Bunun için bu gibi kimse
lerin fazla beyin yorğunlu
ğuna maruz kalmamaları, 

heyecan ve manevi kırgın

lıklardan uzak kalmaları la
zımdır. Gıdalarına, uykula
rına dikkat etmeli ve müm
kün mertebe neş'e ve şeta
ret verici muhitlerde yaşa

malı, musiki ile, sporla meş
gul olmalıdırlar. 

Bundan başka husyelerin 
azalan ifrazı dahilileri tak· 
viye edici ilaçlar da çok fay
da verir. Bu tabii tıbbi bir 
meseledir. Aile doktorlarına 
aiddir. 

Müjde 
Karşıyaka Ferah Eczanesi So. 

-= Si -

Bir fenni 
beşaret ......• ~ ...... 

Meşhur cerrahi ta 
mütehassısı Tiyeri dö M 
son günlerde bir koofe 
vermiş. Bu konferansta 
sanları uzun zaman yaş~~· 
ayni zamanda gençhğl 
güzelliği muhafaza et 
fenni bir imkan dabilİO 

C)~ 

olduğunu söylemiş. AO i 
tahakkuku henüz bir İ )' 

bal meselesi. İnsanların 
cudünde dahili lifrazatı . 
min eden bezler üze 
cerrahi vasıtalarla müda 
etmek suretile mümkün 
cakmış. Ondan sonra şi 
daha genç yaşta güzelli~ 
rinin taravetini kaybed 
kadınlar yüz yaşına ka 
hem de yirmi yaş tazeli" 
muhafaza etmek şartile, 

hat ömür sürebileceklerJIJ . 
Doğrusu gerçekten se 

lecek bir beşaret... f 1 

şimdiki halde cerrahi ta 
bet mütehassısının bu t 

şirinden sadece güzellik 
esseseleri istifade edece 
Zira dahili ifrazat beıl 
vasıtasile hayatın ve geO 

ğin idamesi ameli bir b• 
kat olduğu güne kadar 
zelliklerini muhafaza ede 
yetişebilmek için herkes o> 
esseselere koşacaktır. ~ 

H. 
- _ .. ~ .-:;~~Blltml~ ~"-a::J 

T erzanesinde y~lek!i ta~1 b il 
11 yeleksiz 9 lir2 ~ 

7,50 pantolon >, 
dikilir. Fırsatı k n · ~. ( S. Zeki) __________________ .;.. _______________________ , __ 

İzmir Tramvay Ve Elektir· 
Şirketinden: ~ 

Şebekede ameliyat icrası ıçın Mart 1939 ayında cerya
01 'B 

aşağıda gösterilen tarih ve saatlerde kesileceği sayın b 1\ 
kımızca bilinmek üzere ilan olunur: 1 

5 ve 19 Mart 1939 tarihlerinde saat 9dan 15 e kadar: Yıı~ 
V No. lll çarşı sektöründe xl No. lu Gazi Bulvarı sektöriill 
VI ,, Bahribaba ,, xll ,, Mezarlıkbaşı ,, 

VII ,, Karantina ,, xlll ,, Asansör ,, 

18.30 
18.35 
19.00 
19.15 
19.35 
20.00 
20,15 
21.00 
21,00 

Proğram 
ı VIII ,, Güzelyalı ,, xlV ,, Gazi Bulvarı ,, 

21.15 
21,33 
22.30 
23.00 
23.45.24 

Müzik (Dans - pi.) 
Konuşma (Türkiye postası) 
Türk müziği 
Türk müziği (İnce saz faslı) 
Ajans, meteoroloji haberleri ziraat borsası (fiyat) 
Türk müziği 
Memleket saat ayarı 
Konuşma 
F sham, tahvilat, kambiyo- nukut borsası (fiyat) 
Müzik (Radyo orkestrası) 
Müzik (Operetler - pi.) 
l\rnz · 1~ (Cazband - pi.) 
Son ajans haberleri ve yarınki proğram. 

Yeni Sinema DA 
Telefon 4065 

+, Her ikisi de İzmirde ilk defa 

1 - Düşman Maskesi Altında 
Oynıyanlar : 

PETER LORE GEORGE SANDERS 

2 - Ben Bir Caniyim 
Aşk, ölUm ve macera fllml 

yeni Türkive Türkçe sözlU 
Filmi Amerikada Türkçe sözlü olarak yapılmış ve 1 

memleketimize getirilmiş ve proğramımıza ileve edilmiştir. 

x ,, Konak ,, xVl ,, Gümrük ,, 
12 ve 26 Mart 1939 tarihlerinde saat 9 dan 15 e kad 

1 No. lu Darağaç sektöründexV No.lu Kültürpark sektöril 
il ,, Tepecik ,, Karşıyaka ,, 

ili ,, Alsancak ,, Turan ,, 
iV ,, Basmane ,, Bayraklı ,, 
lx ,, Eşrefpaşa ,, Bornova ,, 

Buca ,, Kızılçullu ,, 

111!1---------•lul ı ~--------•'''l TAYYARE Sinemasında Bugün 
T E L E F O N: 3646 

Şimdiye kadar gördüğünüz flimlerin en güzeli 

ŞEYHIMOÖLU 
Oynayanlar : 

Rodolf Valantino 
VilmaBanky 

SESLi VE TÜRKÇE ŞARKILI 
Tanburi Cemil merhumu ı ŞAT ARABAN peşrevi 

FERAHFEZAR - MUHAYYER saz semaileri illı 
dda Glarak bu flimde çalınmıştır. 

okuyanlar 
Hamiyet YUceses, Muzaffer GUler, AH 
• Bülbül, Hafız Yaşar ve saire 

Ayrıca EKLER JURNAL ve MİKİ 
SEANSLAR :2 - 4 - 6,30 ve 9 da -----.. ~--
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"4DIN 120 Senedir ispirJftaiyaFran~o- • 
dan nelerı 

fzmir Suları Türk Anonim 
Şirketindan : 

d nasıl istiyor? a a m lspanya'a yardım etmek ıcen , 
• to 

"Ahmed Ağabey" bugün dün
yaya yeniden geldiğini söyliyor 

suretiyle ltalya, Avrupa'yı 
kurtarmıştır ve ltalya, gene
ral Franko orada tam istik
rarlı bir vaziyet alıncaya k.a
dar orada kalacaktır. 

- Italyanın orada Fransız --~~-

1 
k •oauktan nasll 

.. 0 runmah? 
~ havalarda ne yapıp 

~glı bir madde sür-

d ti IDadde (krem vesa
erj • 

Yı soğukla doğrudan 
• temasa gelmekten 

t... • Ve darr arların nor
•qJiy t' A e ı arızaya uğra-

Bursa (Hususi) - Şehri
mizde yedisinden yetmişine 
kadar herkesin tanıdığı "Ah
med Ağabey,, isminde bir 
tip vardır ki bu adam yıllar
ca boyolı ispirto içerek ya
şamış, sokaklarda elinde şi
şesi, ağzında sigarasile her
kese iltifat edip dolaşmış, 
nihayet 54 yaşında bu ip
tiladan yakas111ı kurtarmıştır. 
Onbeş, yirmi senedenberi 
yalnız ispirto ve sigara içe
rek yaşayan, ağzına bir lok
ma ekmek dahi koymıyan 

~ Jıj (pudradan evvel bu adamın hayatı, tababet 
t errı. •üriildügü için) bir alemini dahi hayrette bıra-
tbrıd edici sayılabilir. kacak bir vaziyettedir. Ken-

trkes, her sokağa di ifadesine nazaran, ekme-
d i~Yanmıyacağı için ğin tadını ispirtoyu bırak-

h• ılse soğuğa karşı tıktan sonra anlamış ve 
ır kr .. .. k kk em surunme (dünya varmış bayım!) diye 
~ak lazımdır. diye ispirtodan kurtulduğun-

••.!'d.mııu• mıaJuınaıınn .ıım ımm m dan sevinçle bahsetmiştir. a "ıas,, No,da 
dr ~ Susopun Çiftlik Ahmed Ağabey, eski, pej-
)•~ 1Gt evinden en nefis mürde kıyafefetini bırakmış, 
'ttlını: kaşar peynirini yo- boyalı iskarpin giyerek, bo

laıreyi tedarik ediniz. ! yunbağı takarak hakiki bir 
------- ---1-ıııua _:ml9_1_11• -unn•-••111--

d lliir defterdarlığından: 
°'Y• no. Muhammen bedeli 
~ Lira K. 1 
2~Ptcik 1220 ve 1227 No.lu sokaklarda kiin 
İk:22,24 taj numaralı dükkan 48 00 
d~~ci kordon tuzhane sokak 20-26 taj no.lu 
a •dtln 68 00 
la ~ca •ıağı mahalle istasyon caddesi 38-26 taj 
Co, diikkln 20 00 
k·~""•ovası ıarı çay mevkiinde 8738 m. m. çe-
~deksiz bağ 132 00 
d llarağası hanı alt katında 26 yeni No. lu 
O llldcin 60 00 
O l'llç reis mahallesi kirpi sokak 17taj no.lu ev 60 00 
d •rrıaniye caddesi Kara Osman oğlu hanı için-
~ 26 .. 15 no.lu mağaza 84 00 
il fııet ağa mahallesi Tuzhane sokak 22 - 24 
~0·lu 2 dükkan 60 00 
~:::- Ôzdemir sokak 11 taj numaralı dükkin 7 00 
ı-. ncak Demir Mehmetçik sokak 7 eski no. 

~~~\azılı emvalin senelik icarları 22-2-939 ta~~hi~ 
)e ~ren 15 gün müddetle açık arttırma usulile müza

"-t 0nulmuştur. İhalesi 9-3·939 tarihinde perşenbe gü
ı,s ~4dedir. Taliplerin muhammen bedelleri üzerinden 

• 1~Pozito yatırarak Milli Emlak müdürlüğüne müra-
•~n olunur. (565) 

- -

insana benzemiştir. Evvelce siyasetinin bir bekçisi olarak 
sokaklarda yatan, yüzüne kalması da iyi bir şeydir. 
yüzbinlerce sinek konduğu Çünkü Fransa, Avr~~a~a bir 
halde uyanmıyan Ahmet cemiyet unsuru degıldır · . . 
Ağabey birçok defalar şeh- Fransanın milli emellerını 
rin içinde sokaklara düşerek tanımaktan içtinap .:tmiş 
muhtelif yerlerinden yaralan- olması, hem Fransa, hem de 
mıştı. Şimdi bir insan gibi Avrupa için meş'um akibet-
ayni sokaklarda dinç bir ler doğurabilir .. Eğer Italy~n 
şekilde yürüyüp giden ve emelleri, müzakere yolu ıle 
bermutad sağa sola iltifatlar yerine getirilmiyecek olursa 
savurup geçen Ahmet Ağa- silahla alınacaktır. 
bey herkese ispirtonun za- Italya, Fransadan kendi 
rarını anlata.akta ve kendi- tarihi haklarından ne f~zla, 
sini canlı bir misal olarak ne de eksik hiç bir şey ıste-
göstermektedir. miyor. Ya11i Tunusu, Süveyşi 

........ o ........ 
• 
lngiltere de 

Radyo 
dinlileyicileri 
"Son yıl içinde İnğiltere

deki radyo dinleyicilerinin 
sayısı 393.540 kişi artmıştır. 

Bunların mecmuu sonkinun 
ayında 8.930.000 kişiyi bul
muştur. Radyo dinleyicileri
nin sayısı bu kadar artması
ua sebep evveli radyo ida
resının gayet güzel proğ-

Cibutiyi istiyor. 
Korsika ltalyadır. Korsika 

meselesi halledilmelidir. Çün
kü burası ltalya emniyetinin 
bir esas noktasıdır. . . 

Bir başka dava da Nıstır. 
Fransızlar Nisin, Piyemont 
kadar Italyan olduğunu tak
dir ve kabul etmelidirler. 

m#+!!ll.. mm 
m~ d' 
muntazam neşretmesi ır. 

İkincisi de taksitle radyo 

satılması ve bir kimsenin 
ilk taksit ile hükumete v~r
gisini verdikten sonr.a evın
de bir radyoya malık ola-

ramlar tertip ve bunları bilmesidir. 

Demir gibi bir proğram.. Seyrine c'oyum 01.mıyan • 
güzellikler.. Heyecanlı aşk m.acerası. _Neııh 

bir aile romanı.. Dünya sıncmacılıgı-
nın eşsiz zaferi, iki muazzam 

timi görmek Uzore bUIUn lzmlr 

bugünden itibaren Kültürpark 
Sinemasının Vasi salonunu dolduracaktır. 

ÖLDÜREN GÖZLER 
FRANSIZ SNEMACILIGININ BÜYÜK ZAFERi 

Marl Bel _ Henrl Roland 
Tarafından müstesna bir zevk- Ayrıca: 
le yaratılan muazzam FLIM 

Denizaltı Esirleri 
Tekmil Amerikan donanmasının iştirakile temsil edil

muazzam harp ve aşk flimi. oynayanlar: 
RİCAR DİKS - DOLERES DEL RİO 

Seanslar: HERGÜ~: ÖLDÜREN GÖZLER 2 
5,25 9 DENıZAL Ti 3,45 7,25 te 

.............. ~ ... a;...*!. 

.... - ; 

falyanın ispan
yadaki emeli 

ne imiı? 

Italya, gayet sarih olarak 
Frankoya, nerede ihtiyacı 

olursa yardım etmeyi kaste
diyor. Italya bili hariçten 
tehdit alında bulunan Fran
ko zaferini müdafaa edecek
tir. ltalya, onun üzerine 
kendi siyasi zaferini empoze 
etmek istemiyor. 

Italya, Isranyadaki yeni 
rejimin faşizm veya faşizme 
yakın bir rejim olması üze
rinde duracak değildir. 

Bu reaimde iptidai kadınlar bulgur yaparlarken görül üyor 

Italya, ispanyadaki reji
min l"?"nyol milletinin arzu
l<ırını ve memleketi meş'um 
yabancı nüfuzlanna karşı 
korumasını arzu - eder. 

. Şirketimi:ı hissedarlar heyeti umumiyesinin senelik . adi 
ıçtımaının 31 Mart 939 Cuma günü saat 13 de lzmırde 
Alsa~cakta. 4?4 No. lu merkezi idare binasında yapılacaktır. 

İçt_i'?aa ı~tı~ak etmek istiyen hisse sahiplerinin nizamna
~emızm 27m~ı .m~dde~i veçhile içtima gününden lOgünevv.e 
hıs!e senetlerını şı.~ketın merkezi idaresine veya merkez! 
Brukselde olan Bruksel bankasına veya şubelerine tevdı 
etmelidirler. 

. 
1 

. Ko~~su~.a~ak işler 
- idare meolısı ve murakıp raporlarının okunması. 

2 -. 31 kanunuevvel 1 ?~B tarihli bilanço, kir ve zarar 
hesa~nle m~vcudat defterının tetkik ve kabulü, kir tevzii
ne aıt teklıf. 

3 - İdare meclisi azalarile mürakibin ibrası. 
4 - Meclisi idare azalarının hakkı huzurunda tesbisi. 
5 - M.urakıp intihabı ve ücretinin tespiti. 
6 - Tıcaret kanununun 3?.3 üncü maddesine teffikan 

idare eclisi azalarına kendini veya şahsı ahar namına biz
zat ve bilvasıtaa şirlCetle muamele yapmağa salahiyet veril-

. ~i ~ .. ~ ~ ~-~ (649) ' 

r~-ı~;ir-Yü;-M-;;;;;;-;;-ı 
t] Türk A. Şirketinin 
•l Halkapınar kuma, fabrikasının 

Mevsim 

:ı Sağlam Zarif Ve Ücuzdur 
~~ SATIŞ YERLERİ 
+Bi.rinci Kordonda. 186 num~rada ŞARK HALI T. A. Ş . 

~'t~~~ar Ke~aledd2,~~addesınde Fahri Kandemir oğlu J 
{~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ' ~-...;~--=~~~ ....... ~-~-~;=; 
g+:Sll ISJJ:::ll:li:::t.::ı-~~~~ •ac:•act :ı~g 

Terzi Kazım Şangüd er 
lr: n ir : Ye!li K'lvaflar çarşısı 

DO. 35 
\ ' · ı > ı ı 1 ı 1 'c: ı ! 1c: t ıi mek 

binden diplomalı 

Peşin ve 
Taksitle 

En -,;müşkülpesent subayla
rın ve sivillerin mizaçlarına 
göre taksitle her türlü elbise 

ı<-=ııı •= Diker. ---"'!!!"!!!!= ~.,_.;aııı;;:;t:K1111tm~~Jı;;__t-~~k:t:S~~~;a;;•aa• • 

ÜROLOG OPERATÖR IA b M k 
DOKTOR şçı aşı ar 

lllt,Fuat Soyer Makarnaları 
Böbrek, mesane, prostat, L 

idrar yolu hastalıklarını te-
davi ve ameliyatlarını ya par. 
2 nci Beyler Numanzade No. S 
>-~~~"::c:... .... ..- ~ 

o.-. ı;mall Hakkı Bllğ;e; 
Dervi,oğlu 

Dahili, sinir, çocuk basta) kları 
saat 11-14 ıkiçeşme ikte 

3-7 Karşıyaka Yalı 71 Na.da 
T. 3760 

~R!iliit~a:_~-sa:: iEllil 

D~. Fahri Işık 
lzmır Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontken Ve 

Elektrik tedauiai yapılır 
ıkinci Beyler So. No. 29 

TELEFON 2542 
~~m-mm:s::l5r 

Dr. Demir Ali 
"1 1 Kamçıoııu ı 
Cilt• Tenasül hastalıkları '"' 

elektirk tedavisi 
lamir - Birinci beyler So. 

No. : S5 Telefon : 3479 

1937 - 1938 Selinik sergi
sinden birincilik madalyunu 
kazanmıştır. 

~O O 1 T O R 
~Salih ~Sonad~ 

Cilt,•Saç velZiihrevi has
talıklar mütehassısı 

2 nci Beyler sokak No. 81 
Her gün öğleden ·sonra 

~~I.efon: 3315 

Yün ipek, Pamuk, Keten, 
Floş• v~ kanşık her cim ku-

•maşı" kolayca (ve emniye~ 
boyar. -Telefon: ~ 

- -f;EYLuL BAHARAT 
- DEPOSU 
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iskan müdürü 

An\:araya 
. gidiyor 
iskan müdürü doktor Zi

ya Fuad Vekaletçe Ankara
ya davet edilmiştir. Bir kaç 
gün zarfında Ankaraya gi
derek vilayetin iskan işleri 

hakkında vekalete izahat ve 
malümat verecektir. 

Tilkilik Orta 
Okulu 

Karataş orta okuluna bağ
lı Tilkilik şüb~si, (Tilkilik 
okulu) namı altında müstakil 
bir hale konmasına karar 
verilmiştir. 

Toprak 
Bayramı 

Toprak bayramının bu se
ne daha parlak bir surette 
tes'it edilmesi için şimdiden 
hazırlıklara başlanmıştır . 
Toprak bayramı 21 mart 
tarihince Burnova Ziraat 
mektebinde kutlulanacaktır. 

15 Değil, 11 
Pazar günü yapılan Sa

karya Üçok maçında Üçokun 
Sakaryaya 11 gol attığı dizi
lecek yerde sehven on beş 
dizilmiştir. Düzeltiriz. 

Ağırceza ha
kim muavinliği 

f zmlr Ağırceza mahkemesi 
hakim muavinliğine şair B. 
Şahap Gürsel tayin edilmiş
tir. 

Mütekait ve 
yetim maaşları 

Mütekait dul ve yetimle
rin üç aylık maaşlarının tev• 
ziine yarından itibaren ba;
knacaktır. Defterdarlık tc.
diyatın salim yürümesi için 
tedbir alıLışbr. 

B. Fahrettin 
Orman umum müdürlüğü 

fen heyeti reisi Fahrettin 
tetkikatta bulunmak üzere 
şehrimize gelmiştir. 

Defineyi hüku
metten gizledi 

İzmirde yakın kazalardan 
birinde büyük bir define bu
lunduğu haber alınmıştır, de
fineyi bulan adam bunu hü 
kiimetten gizlemiştir. Tahl<i
kat ve araştırmalara başlar.-
mıştır. 

Bir katil öldü 
Katilden 24 seneye mah

küm bulunan Ödemişli Mus
tafa İzmir ceza evinde mide 
karhasından ölmüştür. 

Kaput bezi 
İzmir kaput bezi tüccarla

rının İktisat vekaletinden 
bazı dileklerde bulundukları 
haber alınmıştır. Bu husus
taki dilekler ticaret ve sa
nayi odasınca vekalete bil
dirilmiştir. Tüccarların di
lekleri kaput bezi narhlm11n 
yükseltilmesıdir. 

(HAl..KlN SES/) 

FRANSADA İTALYANLAR 
Marsilya 27 (Radyo) - Burada 8000 den fazla ltalyanın iştirakile bir nümayiş yapılmış 

ve bu İtalyanlar Fransaya sadakat yemini verdikten sanra İtalyanın arazi müddeiyatını 
reddeden ve ispanyada faşist kuvvetlerin muhafazası keyfiyetinin Avrupa sulhu için meş
um neticeler vereceğini kaydeden bir karar suretini kabul eylemişlerdir. 

Zonguldak Maden Ocaklarında Bir ı:~cia 
23 Amele Toprak Altında Kalarak Oldü 
İstanbul, 28 (Hususi) - Zoguldakta bir maden ocağında bir kaza olmuştur. Lağım atı-

lırken rizu gazı infilak etmiş, aml' le toprak altında kalmıştır. Bunlardan on iki amele 
kurtarılmış, yirmi üç amele de feci surette ölmüşlerdir. 

Ölen ameleler için bugün büyük bir cenaze merasimi yapılacaktır. 

Hariciye Vekilimiz Yarın İstanbulda 
İstanbul, 28 (Hususi) - Atinada bulunan Haric~ye Vekilimiz bugün Savrona yatı ile 

Pireden hareket etmiştir. Hariciye Vekilimiz yarın Istanbulda bulunacaktır. 
Atina 28 - Dün gece Elen hükümeti tarafından, Türkiye Hariciye Vekili Şükrü Sa

racoğlu şerefine verilen ziyafette samimi nutuklar teati edilmiştir. 

Askerlikten istisna edildiler 
Prağ 27 (A.A.) - Bugün neşredilen emirname ile Alman ırkından olan Çekoslovak 

tabası şimdilik mecburi askerlikten istisna edilmişlerdir. 
Pondelni List gazetesi Macarlar ile Polonyalıların da mecburi askerlikten istisna edile

ceğini yazmaktadır. 

Italyan tayyareleri memnu mıntakadan geçti 
Kahire 27 (A.A) - 18 Şubatta şarki ltalya Afrikasına gitmekte olan 6 ltalyan tayyare· 

sinin memnu Mersa Matruh mıntakası üzerinden uçmuş olması münaseöetiyle ltalyan hü
kümeli Mısır hükumetine tarziye vermiştir. 

Dünya Ekoııomi Konferansı Dağıldı 
Berlin, 27 (A.A) - Dünya ekonomi cemiyetinin 25 inci kuruluş yjl dönümü münasebe

tile tertip ettiği dünya ekonomi konferansı dün akşam dağılmıştır. 
Bu kongreye bir çok devletlerin mümessilleri iştirak ediyordu. Alman iktisad nazırı 

Muller söylediği nutukta Alman hükümeti namına cemiyete işlerinden dolayı teşekkür ve 
minnettarlığını bildirmiş ve bugün Almanyada dört senelik plan hakim olmakla beraber 
Almanyamn asla dünya ekonomi fikrini terketmemiş olduğunu beyan eylemiştir. 

JAPON YAHUDiLERi 
Tokyo 27 (Radyo) - Japon hükümeti japonyadaki yahudilere diğer ecnebiler gibi mu

amele yapılacağını bildirmiştir. Hariciye nezaretinin ifadesine göre japonyada yerleşmek 
istiyen yahudiler hakkında muhaceret kanununun hilkümleri tatbik edilmekle beraber ya
hudilerin ırklarından dolayı J aponyaya g irmelerinin men'i mevzubahs değildir. 

Azana istifa 
etmemiş 

Paris 27 (A.A) - B. Aza
nanın kain biraderi B. Rivas 
Cherif, Havas ajansının bir 
muhabirine şöyle demiştir: 

- İstifa meselesi mevzuu 
bahıs değildir. 

Halk Radyo 
Tipleri 

Nafia Vekaleti, halk tipi 
radyoları hakkında tetkik
lerini bitirerek tesbit etmiş 
ve keyfiyetten bütün radyo 
firma ve fabrikalarını haber
dar etmiştir. Devlet halk 
tipi radyoları iki seri üzerin
den yapılacaktır. 

1 - Birinci seri: Azami 
üç lambalı olacak ve kuru 
pillerle çalışacaktır. Bu seri, 
köyler içindir. Dalga kudreti 
orta ve uzundur. 

2 - İkinci seri: Azami 
dört lambalı olacaktır. Şehir 
ceryanile çalışacaktır. Dalga 
kudreti kısa , orta ve uzun
dur. 

Patlamamış 
top mermileri 
Çeşme kazasının Alaçatı 

nahiyesi civarında harp za
manından kalma patlamamış 
7,5 luk iki sahra topu mer
misi bulunmuştur. Bu mer
miler, bir kazaya meydan 
verilmeden zabıtaca birer 
metre derinliğinde açtırılan 
iki çukura ayrı ayrı gömdü
rtilmüştür. 

Liste Heyeti 
Vekilerce 

Kabul Edildi 
İstanbul 27 (Hnsusi) Mah

rukat kanununun birinci mad 
desiyle yıkılması mecburiyet 
altına konulan mahrukat ile 
bunları yakmağa mahsus va
sıtaların Etibankça kafi mik
tarda temin ve ihzar edile
ceği yerleri göstermek üzere 
İktisat vekaletince hazırlanan 
liste Vekiller heyetince ka
bul edilmiştir. 

Fuarda 
faaliyet 
Fuar hazırlıklarına ehem

miyetle devam edilmektedir. 
Bu sene in~nsına başlan;ıcak 
büyük sergi sarayı binası 
için dekoratör B. Gotyenin 
yr rrr·ş o'duğu planlar, fuar 
komitesince tetkik edilmiş 
beğeniln. iştir. 

Belediy~ r isi B. doktor 
Behçet Uz, dün akşam be
lediyede toplanan fen heye

~ ti azasiyle fuar planları üze
rince geç vakte kadar ça
lışmıştır. 

2500 kişi alacak büyük
lükle olacak açık rava ti
yatrosunun planı da hazır

lar: maktadır. Tiyatro, kapalı 
atış poligonu önünde inşa 

edilecektir. 
Lenlnln karısı öldü 
Moskova (Radyo) - Le

niııin zevcesi 70 yaşında Bn. 
Mcçyekava dün sabah öl
ümştür. 

•• 
Uç kesik baş 

bulundu 
Şanghay 27 (Radyo ) -

Şanghayın Japon işgali al
tındaki varoşlarında üç Çin
linin kesik başları bulun
muştur. Bunların Japonlarla 
iş birliği yaptıklarından do
layı öldürülmüş oldukları 
tahmin ediliyor. 

Gelenler 
Gidenler 

' 
Aydın saylavı ~Ethem Ert-

kin Ankaraya, Manisa say
lavı Turgut Türkoğlu Ke
malpaşaya, iskan müfettiş-
lerinden Seyfi Saygı ve Bur
han Arif Ankar ıya, Aydın 
Belediye reisi Ethem!"Mend
res Ankaraya gitmişlerdir. 

Kastamonu mebusu Sami 
ve Mus mebusu Şükrü dün 
İstanbuldan şehrimize gel
mişlerdir. 
Kalpazanlardan birisi 

daha yakalandı 
Son kalpazanlık hadisesiyle 

alakadar olarak İstanbula 
giden ve tevkifi istenen 
Arnavut Halim, İstanbulda 
izini kaybettirmeğe muvaffak 
olarak Pazar gecesi Baudır
ma yoliyle şehrimize dön
müştür. Halim dün araştır
ma memurları tarafından 

yakalanmış ve adliyeye tes
lim edilmiştir. 

Borsa haberleri 
Çuval Cinsi 

74 Üzüm 
1754 ıncir 

728 Buğday 

80 B. Pamuk 

Fiat 
18 18 

4,75 21 
5,375 5,938 

50 50,50 

• BiR PUSE 
YAZAN: 

-1-
Bir yazdı. Adada oldu bir düğün. 
Çamlıklar inledi üç gece, üç gün: 
Peri masalından hiç yoktu farkı, 
Ziyafet. Eğlence. Kahkaha. Şarkı. 
İçkiler içildi, yemek yenildi, 
Fazla zevkedildi, çok" eğlenildi. 
Sevimli kızıdır "Filiz,, bu şehrin; 
Gözleri : Akışı bir yeşil nehirim, 
Dudağı : Alevin aksedişidir. 
En güzel inciler : onun dişidir, 
Derisi beyazdır, saçları kızıl. 

Adada evlendi bu kız geçen yıl, 
Bütün ~genç kızlar da birer eş bulsun, 
Darısı onların başına olsun. 

-2-
Filizin tamam dört aşığı vardı; 
Dördü de gizlice ona yalvardı, 
Gözyaşı döktüler evlenmek için, 
Çırpındı aylarca kalbi dört gencin, 
Filizse onlara vermiyordu yüz. 
Bu gençler köşkteydi gece ve gündüz : 
Dördü de akraba oğullarıydı. 
Birinci papatya gibi sarıydı, 
O altın saçları anlının süsü, 
Dinç, boylu bir gençti; genişti göğsü. 
İkinci : Esmerdi, ufak tefekti, 
Sevimli bir gençti, kara böcekti. 
Üçüncü bir zenci gibi sipsiyah, 
Mısırlı, Bağdadlı denilse mübah, 
Derisi yanıktı, saçları kıvırcık. 

Dördüncü : Sporcu. Göğüs, kol açık, 
Gözleri gök ela olan bir kumral, 
Okumuş, Neş'eli. Nazik ve uysal. 

İşte biz tanıdık bu dört rakibi, 
Dedik ya; sızlıyor hepsinin kalbi, 
Israrın, takibin gelmiyor sonu, ~ 
Hangisi kazandı bilmeli onu?. 

-3-
B ir çiçek, dört böcek toplandı bir gün, 
O geniş balkonu tenhadı köşkün, 
Akşamdı; oturdu hepsi bir yana. 
Güzel kız dedi ki; 

- Anlatın bana: 
Olur ya, mesela sevseniz bir kız 
Aşkınızı nasıl anlatı~sınız? ... 

Atıklar şaşırdı; mevzu mühimdi, 
Nasıl hoş bir cevap bulmalı şimdi? 
Dördüde bir lahze geldi göz göze. 
Nihayet birinci başladı sön, 
Dedi ki : 
- Rasgele sevmem herkesi, 
Dinlerim içimden yükselen sesi: 
O, eğer kalbimde iz bıraktıysa, 
Aşk denen ateşle beni yaktıysa, 
Gönlümü veririm artık ölesi, 
Ömrümce kalırım onun kölesi, 
Severim ... 

Sözünü keserek Filiz, 
Gülmüştü: 
Esiri olursun... Malum bir fasıl. .. 
Sen ilan edersin aşkını nasıl? .. 
Bize bu lazımdır!.. 

- Söyleyim peki : 
Aşkımı anlatmak lazım madem ki, 
Veririm servetim varsa ne kadar! 
Derim ki: Kalbimde hatta senindir, 
Onuda kabul et, beni sevindir!... 
Kız güldü. ikinci gencindi nöbet, 
Başladı: 

- Severim ben ilelebet, 
- Sonu Yarın -
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Telgraf ve radyo hulisal 
Yeni lngiliz sefiri Milli Şefe iti .. adnamesini vermek 

Ankaraya gitmiştir. 
§ Vekiller heyetinde tetkik edilmekte olan 939 b 

yarın kat'i şeklini alarak Millet Meclisine sevkedil~~!a 
§ Altı ay zarfında lngihz hava kuvvetlerine ~()40"" 

nüllü kaydedilmiştir. 

İngiliz Büyük Kombine 
Talimleri Başladı 

Paris, 26 (Radyo) - Cebelüttariktan bildiriliyor:, 
İngiliz Akdeniz, Anavatan filoları Metrepoliten fi 

iştirak etmiştir. Bn sabah manevra başlamıştır. 
Pazartesi günü bava kuvvetleri ile birlikte bilyiik 
talimleri başlıyacaktır. 

Zengin Olmak Pı·yango 
isterseniz 

~---
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