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VaJimizin izahatı ve rapo
run muhteviyatı bir yıllık 
çahşma esnasında komitenin 
fevkalade muvaffak olduğu 
bu insani hareketteki mu
vaff aL ıyttte komite ile 
lzmirlilerin mUşterek hisse
leri bulunduiu bildirilmek
tedir. 

dürii Bay Salihiddin Kantar· 
dan mürekkeptir. 

- Sonu 4 lactlde -
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Hepimiz davamızın halledileceğine inanab~l~r 
ve o ınes'ud dakikavı sabırsızlıkla bekleyebılır 

_, de görüşmelerin bu ay içinde 
başlayacağını, müzakerelerin 
Fransız büyük elçisi Ponso 
ile hariciye vekilimiz Tevfik 
Rüştü Aras arasında vuku 

bulacağını, . Ponıoya bu 
husasta Kedorseyden talimet 
gönderilmiş olduğunu yazı· 

yorlar. 
HALKIN SESi: Bu da· 

vamızın Türkün dileğine ve 
arzusuna göre halledileceği· 
ne, oradaki kardeşlerimizin 

göz yaşlarının silineceğine ve 
PONSO iniltilerinin susturulacağına 

lstanbul 8 - Suriye gaze- her Türk inanabilir ve o 
teleri Türkiye - Fransa ara· mes'ud dakikayı sabırsızlıkla 
sında Sancak meselesi üzerin- ve sükunetle bekleyebilir .• 

ooooooooooooooaooJOOOOOOOOOOOOOOOOOOGOOO 

İş kanunu tatbikatına başlanı-
yor. Talimatnameye 2öre Izmir 

mıntaka merkezi oluvor 
----~---------.. ~~~~~~~~-

Talimatnameye Ogörej memleket 10 faaliyet 
bölgesine a yrıln1ıştır 

iş dairesinin iş kanunu 
tatbikatına hazırlık teşkilatı) 
kadrosu ile faaliyetlerine 
müteallik umumi talimatname 
vekiller heyetinden çıkmıştır. 

Kadroya göre iş dairesi 
bir reis 17 müfettiş ve 35 
memurdan mürekkep ola
caktır. Bu memurlar görüle
cek lüzum üzerine merkezde 
veya iş bölgeleri teşkilatında 
kulJanılacaktır. 

Talimatnamede memleket 
altısı teşkilatlı, dördü teşki
latsız olmak üzere 1 O faali
yet bölgesine ayrılmaktadır. 

Birinci bölge merkezi An· 
kara olmak üzere Ankara, 

Çorum, Çankın, Yozgat, Kır
şehir, Kayseri, Niğde; 2 inci 

- Sonu 4 ilncllde -

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
~------~--~-0000--~----~-----

Ha yatı ucuzlatmak 
cı ayah ucuzlatmak için hükumet kat'i karar vel'lllİf 

bulunuyor. Bu müjdeyi bir hafta on gün evvel Bat
vekilimiz ismet lnönünün, büyük nutkunda da Büyilk Şef 
Atatürk'ün ağzından da duyduk.. Halkın her ihtiyacına ve 
her derdine günü gtinüne cevab vermek siyasetini güden 
bu iti maddi imkanların müsaadede niıbetiode daima tabak· 
kuk ettiren Cumuriyet hükimeti bu yolda icraata bile geç· 

- Sonu 4Daollcle -
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Olüm nasıldır insanlar nasıl 
öluvor? •• 

Dünyada yaşayan bütün ı kuf eden makinelerin ehem· 
insanların mecmuu bir mil- miyetine röre az veya uzuu 
yar iki yüz milyon kadar olabilir. 
tahmin edilmektedir. Her insan ölürken hayatının 
gün bunlardan seksen bin geçmiş günlerinden çocukluk 
kişinin öldüğü hesap edilmiş- habralarından bazı parçaları 

ı dir ki dakika baş na tahmi· hatırlar bazan latif, bazanda 
nen (55) kişi tesadüf ediyor müz'iç hayaller ve rüyalar 
demektir. Doğanların mikta- zekanın son ışığı seklinde 
rı da bu derecede tahmin parıldar. Bu an içinde muha-
ediJir. Şu halde dünyada bir sebei nefsedup vicdan azab-
hafta içinde elli beş kişi gö- ları ve pişmanlıkJat duyan-
:zünü kaparken, elli beş kişi lar vardır. insan artık tama-
de gözlerini açmış oluyor. mile kendi kendine kalmış-
Doğanların yirmi ikide biri tır. Bazan ruh bu zamanda 
ölü olarak doğmuş olanlar- tamamen iflas etmiş olur. 
dır. Bu takdirde artık irade, 

Hayatın ıJk seneleren ve seciye namına birşey kalm-
fiat miktaaı on da bir nisbe- mış, bedeni atalet gibi ruhi 
tindedir. Yani bütün küre atalet cie insanı istila etmiş· 
üzerinde doğan çocukların tir. Yavaş yavaş hasta ağır-
onda biri ömürlerinin beşinci laşır. 
senrsine gelmeden evvel dün- Artık hayat gayri meri bir 
yadan ayrılıyorlar. Beş ya- nefesten ibaret kalır ve bu 
şından buluğ zamanına ka· nefesler dakikadan dakikaya 
dar vefiyat miktarı azalmak- saniyeden saniyeye küçülerek 
da, onbeşinden, yirmi beşine nihayet biter ve kalb tevkif 
kadar yine ziyadeleşmektc- eder. 

Bütün dünya üzerinde her 
dir. Ondan sonra yaş artt.k- hafta takriben elli beş kişi-
ça ölüm mikta.ıı da tedricen nin ve her seksen bin insa-
tezayüd eder. 

nın bu suretle hayata veda 
Elli beşten sonra bu nis-

etti~ini düşün mek müthiştir. 
bet gittikce fazlalaşır. Yüz Eğer dinsizlerin tasavvur 
sene yaşıyabilenlerin mıktarı ettikleri gibi ölümün sonu 
takriben on bin kişide birdir. adem olsaydı yanı insan için 
Kusuru yolda dökülüyor müebbed yokluk mukarrer 
demektir. (Belçika, lngiltete, bulunsaydı asıl o zaman ha-
Hollanda, Fransa ve Prusya) yattan ayrılmanın dehşeti 
gibi istatistikleri muntazam havsalaya sığmazdı. Halbuki 
olan memleketlerde yapılan göğsünde kuvvetli bir iman 
hesaplar sureti mutlakada taııyan insanlar dünyadaki 
isbat ediyorki senenin bazı vazifelerini ikmal ettikten 
mevsimlerinde ölüm deha sonra ahiretteki hayatı mü-
çok diğerlerinde daha mab- ebbede emin, müsterih bir 
duddur. Bilfarz ( Kanunsani, temessümle ve sükün içinde 
Şubat ve Mart ) aylarında gözlerini yumarlar. 
ölenlerin mıktan her mem
lekette fazla oluyor. 

Bir uzviyet için ölüm de
mek if ai -vazife edememek 
demektir. (Kalb, ciger, beı
lei şevkiye) ilah gibi birinci 
derecede bir uzuv ise onun 
ölümü mahalli kalmıyarak 
bütün hayata teysir eder. 
Kalb durub ta devran tevkif 
edince ölüm heman ani ola-
rak basıl olur. Zaten 
sebebi ne olursa olsun 
mutlaka, her ölümü tayin 
şekil kalbin ve devranın dur
masıdır. 

Filhakika tekmil uzviyenin 
tedricen kuvvetten düşerek 
kurulmnsı biten bir saat ve 
yağı tükenen bir kandil gibi 
yavaş yavaş durub sönmesi 
pek ender olarak vakı ·olur. 

Bundan dolayı vefat vuku· 
undan evvel haleti neı'i de-
nilen bir devir vardır ki 
bunun devamı sırasile tevek-

Müjde açıldı 
açıldı 

lkiçeşmelik Uzunyol cad
desinde (Halilefendi) hamamı 
açıldı. Evveldenberi nezafeti 
ve taharetile nam almış 
olduğu gibi bu kere daha 
vasi bir şekilde gerek su 
bolluğu ve gerekse havlu 
temizliği ve hadem~lerin 
fevkalade olarak tefriş edil-
miş olduğu gibi muhterem 
bay ve bayanların memnun 
kalacağını kat'iyetle temin 
ed~r. Bir defacık ol~un teş-
rif buyuracak müşterilerimin 
görebileceklerini arzeylerim. 

Sabahleyin saat 5 den 11 
re kadar erkeklere 11 den 
akşama kadar kadınlara. 

Erkeklere duhuliye 20 ku
ruş kadınlara 15 kuruştur: 
Pazar günü yalnız baylara 
mahsustur. Müsteciri 

HASAN 

Enver paşa-
nın casusu 

- 21- YAZAN:** 

Belçikalılcr ınükernn1el bir sofra hazırladılar 
Ertesi gün *"'* bir.kaç ya

verin refakati ile hususi 
fakat lüks bir trene bindi. 
Ren şehrinden Belçika top· 
raklarına geçtiler. Veliahd 
V erdon cephesinde bulunu· 
yordu. 

Cihanın en müthiş harb1-
ükilm sürdu v u bu 

sahada bunların intizamı *** 
hayret içinde bıraktı. 

Cebheye yaklaştıkca harb 
faaliyeti daha fazla hissedili
yordu. Binlerce nakliye vesı
tası, mütemadiyen cebhe ile 
cebhe gerisi muvaseleai te
min ediliyordu. 

"** ve Mayeti erkanı artık 

( llalkua .... , 9 lkiact Teırio,,,. 

Liseler 12 vıla Nişanlısını sinemaya ıritmedi- DUNYADA 
çıkarılacak 
Kültür Bakanlığı lise ve 

ortaokul tedrisatının daha 
ziyade tekemmülü için muh
telif noktalar üzerinde yap· 
tığı tetkiklere devam etmek
tedir. 

Bu arada ders, kitap ve 
tedris işlerini incelerken kül
tür sahasında daha ileri 
memleketlerin kültür vaziyet
lerini terbiye ve tedris şe
kilJerini de göz önünde bu
lundurmaktadır. 

Mevsuk bir menbadan 
aldığımız habere göre bu 
işle meşgul olan talim terbi
ye heyeti önümüzdeki derı 
yılı başından itibaren liselere 
bir yıl daha ilave ederek 
12 yıla çıkaracaktır. 

Lise tahsili on iki yıla 
çıktıktan sonra Bakanlık lise 
programını da yeni vaziyete 
göre muhtelif ımıflara tak
sim işine başlayacaktır. 

Terbiye ve tedris sistem· 
leri işine gelince: Bakanlık 
tatil aylarında türlü vilayet· 
lerde öğretmenlere kuralar 
açacaktır. Bu kurslarda öğ
retmenlere yeni terbiye ve 
tedris cereyanları etrafında 
dersler verilecektir. ---oo---
H ayvanlar ko-
nuşurlar mı ? 
Hayvımların konuşub, ko

nuı:nadıklarını herkes merak 
eder. Tabiat alimlerinden 
(Ives OJaj) hayvanların ken
dilerine mah~us birer lisanı 
bulunduğunu sureti kat'iyede 
iddia etmişti. 

Bordu darülfünunu mual
limlerinden (Butan) isminde 
ki bir zat ise ahiren may· 
munların konuştuklarını filen 
isbat etmiştir. Mösyo Butan 
Hindi Çiniye seyahat ederek 
orada yakaladığı bir may• 
munu senelerce tetkik etti. 
Onun muhtelif zamanlarda 
ve müteneyvi ihtiyaçlarla 
çıkardığı sesaların notasını 
zabtetti. Sonra bu notaları 
hariçteki maymunların sesle· 
rile mukayese etti. Bütün şu 
tetkikat ile vardığı nelice 
şu oluyor ki: Maymunlar 
nefretlerini, hiddetlerini, aç
lıklarını, meıerretlerini, mem
nuniyetlerini tamamen ayrı 

ayrı hecalar ve notalarla 
ifade etmekte ve bir manaya 
gelen heca daima ayni şekli 
muhafaza eylemektedir. •Ma
lumdur ki en iptidai lisan
lar da böyle tek hecalardan 
terekküb eder. Şu halde 
hcyvanJarın birer lisanJan 

otomobille ilerlemeğe başla

mışlardı. Fakat yolda otom o· 
bil hafif bir kaza geçirdi, 
yaylardan bir kaçı kırıldı. 
Bu arizanın taMiri avkite 
muhtaçtı. 

Burada bu heyete yeniden 
bir otomobil temini de müm
kün değildi; çünkü her ilet 
bir saat makinesinin bir par
çası gibi bir nuktaya veril-
mişti. Bunnn için •••, bir 
Belçika köyünde kaJmağa 
mecbur oldu. Veliahdın ka· 
rargihına buradan üç saat 
daha mesefe vardı. 

Belçikalı köylüler ••• yi, 
güler yüzle karşıladılar, bir 
Osmanlı şehzadesinin ıel
mesi, sanki bu insanlara harb 
kinlerini unutturmuştu 1 

Almanlar ilk it olarak 

ği için öldürmüş! NELER 
Ce~air~~: şim~iye. kadar rini çekmiş ve QLUYOR1 

emsalı gorulmemış hır sebeb - Haydi diyorum sana.. --
altında feci bir cinayet işlen• Sinemaya .. Demiş. 
miştir. Genç kız oumuz silkerek: 

Henüz on yedi yaşında - Gitmiyeceğiml Cevabını 
bulunan Yuanna Sera ismin- vermiş. 
de bir kız düğünüden birkaç - Haydi .• 
güu evvel gene 17 yaşında - Gitmiyeceğim. 
nişonlısı Babtis Rib tarafın- - Öldürürüm .. 
dan öldürülmüştür. - Bir şey yapamazsım. 

Bu iki genç bundan bir Amma, delikanlı büsbütün 
ıeae evvel birbirlerini delice- büyük halt işliyecek kabiJi-
sine ıevmişler. yaşlarının kü- yelte olduğunu göstermek 
çük olmasını hasebiJe bir için hançerini çekerek kızın 
müşkilita uğramışlar fakat oJğun ve doJğun göğsüne 
sonunda nişanlanmılardır. saplamıs. 

iki nişanlı hemaD bütün Hançer kızın, arkadaşları 
zevklerini beraber geçirmek· içinde en güzel olduğu söy-

lenen memesinden ta kalbine 
te iken, geçenlerde araların· 
da mühim ve zıd bir ihtilaf kadar işlemiş ve... Oracıkta 

ölmüş! Cürmün bir inad yü-
çıkmış, genç kız nedense ni· zünden kız mezara, deJikc;n-
şanlısı ile birlikte sinemaya lı da zındanda bulunmakta-
gitmek istememiş. d 

ır. 
Delikanlı buna fena halde 

içerlemiş ve bu Annayı cebren 
sinemaya götürmek istemiş. 

lkiside genç değilmi ya ? 
Ne biri ne de diğeri söz 
dinlememiş, delikanlı hançe· ---oo---
Rüzgarla işle

ven daimi 
'saat 

Bir lngiliz mühendisi ahi
ren rürgirJa işleyen ve hiç 
kurulmadan dünya durdukca 
işleyek olan bir saat icadını 
tasavvur etmiştir. 

Saatcilik aleminde hayli 
tahavvüller ve yenilikler vü
cuda getirmekle maruf olan 
bu :ıatın vücuda getirdiği 
makine dört kollu mini mini 
bir değirmenden mürekkeb
dir. Bu dört küçük kol o 
kadar hassastır ki havanın 
en ufak daJgasile hareket 
edebilir. 

işte uat çarklarının bila 
tevakkuf mütemadiyen işle
mesini temin eden hareket 
işte bu suretle temin edilmiş 
oluyor. Lakin haber verelim 
ki, bu mühendis icad ettiği 
saatin resmini ve planını vü
cuda getirmiş olmakla bera
ber henüz sahai tatbikata 
v2zedememiştir ve mesele 
il b' t .. . ı . . e a .ı ır ~cn::Jc ma.uy~tın-

de buhmuyo ... 

ojduğuı.ıa ~üphe }Oktur. 
Bundan maada Mösyo Butan 
maymunda hazan keyfJi ol
duğu zaman uzun ve ahenkli 
feryatlara da tesadüf etmiş
tir ki şüphesiz bu da pek 
iptidai bir şekilde şarkı ve 
terennümden başka birşey 
değildir. 

Belçika köylülerinden yiye
cek içecek istediler. 

Belçikalılar, hiç bir tesir 
ve hiddet izi göstermeden 
mükemmel bir sofra hazırla
dılar .. Sofrada şarabta boldu. 

AJmanyada cephe gerisin
de bu sırada adeta kıtlık 
hükfım sürüyordu. Herşey 
vesikaya bağlı idi. Yüksek 
makamlara dayananlardan 
gayrisi yarı aç demekti. 

•u nin yanına verilmiş olan 
yaverler bu bedava sofradan 
azami istifadeye hazırlandılar. 

Fakat bu sırada içlerinden 
birisi irgildi: 

- Biz kendimizi unuttuk. 
Nerede bulunuyoruz? Düş
man istilası altında bir mem
leketta. Burada bize yemek 

____ _., ... , .... __ _ 
Hayatın esrarı 

"Elli yaşıma rağmen yirmi 
yaşındaki bir delikanlının 
kanını dakarlarıma zerk etti
niz. Şimdi ben de ~gençleş
tim. Ve kendimi yirmi beş 
yaşında hissediyorum. ,, 

Bu ifade Lehli doktor (ja
kofeski) nin ameliyatı saye: 
sinde gençleşmiş bir kadının 
ifadesidir. Doktor tecrübele-
rine devam etmektedir. Av· 
rupa gazetelerinin ifadesine 
göre bu keşif lile doktor 
(jkofki) hayatın esrarını bul· 
muş oluyor. 

Muhacirleri
mize pulluk 

verildi 
Sıhhiye Vekaleti orta Ana

doluya yerleştirilmekte olan 
muhacirlerimize 5000 pulluk 
dağıtmıştır. 

Alman ricali et 
yemivorlarmış 

Fransız gazetelerinin Ber
lin muhabirleri bildiriyorlar: 

"General Goring geçen 
akfam rady .ı da bir nutuk 
verdi. Bu nutukta et ve yağ 
buhranındau bahsediyor. Ve 
kendisinin et yiyemediğinden 
dolayı on kilo düştüğünü 
söylüyordu. Göring sözlerini 
şöyle bitirdi: 

- Ben gene şişmanım. 
Et yemesem de olur. Fakat 
Her H!tler son zamanlarda 
ağzına bir damla yağ koy· 
mamıştır. Şe ler, yağsız ve 
etsiz yemek yerlerken balkın 
şikayet etmesi doğru değil
dir.,, 

hazırlıyenların {belki de ço· 
cukları kardeşleri bizim si· 
lihJarımızla ölmüş, belki de 
bize karşı duruyorlar. Bunla
rın hazırladığı yemekler tec
rübe edilmeden yenir mi? 
Dedi. 

***• Almanların B~lçikada 
yaptıkları vahşet ve mezalimi 
gözlerile gördüğü için, bu 
güler yüzlü, misafirperver 
köylülerimiz misafirlerini 
vahşiyane surette zahirliye· 
cekJerine ihtimal vermiyordu. 

Yaverlerden birisi amirber 
neferine: 

- Haydi, bir köpek bul 
getir ! Dedi. 

Pek azzaman sonra, nefer 
bir köy köpeii ile döndü. 
Hindiden mükemmel bir but 

Kimlerle 
evlenmeli imiş ? 

bil ce• f':'t merikan ototnO k ittİ"' 
t;.J miyeti, evlenme . e 

yen kızlara şunları ta\'l~ili 
ediyor: "Nişanlızın otorııo 

1
• 

varsa günün en kalabalık 1 

. · geı· 
atJerinde şehirde, sız~ . fe 

dirmesini ondan isteyıoıı .
0 

dikkat ediniz; otomobille;: .. 
yolları tıkadığı sıralarda k" 
daklarından gülümseme t jf 
'k 1 . ·ı rı ıar sı o mıyorsa, vıraJ a eO 

bir tarzda dönüyorsa, ,, ulı 
tehlikeli zamanlarda soi ı .. 

· ere .. 
kanlılığını kaybetrıııY I• 
freni re basıyorsa oo~: 

k. yin•~·" evlenmekten çe ıntne bit 
Bu satırları okuyan 

arkadaı sordu: de" 
- Fakat kendine ~u. bit 

rece malik bir adarıı ıyı 
koca olabilir mi? J 
Avrupa hükümdar a ... 

rının amcası 
,.~.,, 

P9Ur.1 vrupanın arD v·· 
w~ Jakabile anılan vıl-

nimarka prenslerinden tır· 
demar 78 yaşına basaıı•Şbiİ" 
Prens VaJdemar Avrupa sİ" 
kümdarlarından beş . tan~,, 
nin, fngiltere, Danı~:' ef" 
Nörveç, Yunan kralları ııl" 
ki Rus imparatorunun • 
calarıdır. . 

Holivut re jisörlerı 
. daı11J 

hayalJerindekı a 
arıyorlar . ıııil" 

il'1 olivud rejisörJerı, alc" 
LLJ kemmel adamı ara Ol Jlilc 

tadırlar. Bu mükerD~~dit• 
ahlak bakımından de~~,,fı 
Zira, ahlak ve buy t •• 
Holivud sakidJerini gaye dılc" 

k d" Ar• alakadar etme te ır. Jliğidir· 
laı ı endam mükenırııe ti•'' 
Bulacakları şahsın şu ş~~rJer: 
haiz olmasını istemekte 

1 Ş•~ 
Klark Gabl'io kafasfı, ,,ci• 

. r• 
Boyer'in gözlerı, co· 
Schilol'uo burnu, GerY 
oper'in ağzıdır. .. . 8ııs•i' 

Bu güzel erkei1 •;diJo>İf' 
genç kızlar memur 
lerdir. 

~·.,._-- . 
Vanda bıt 

cinayet b•'' 
ııı• J'f 

Van - Tepeb~şı 1'•~' 
lesinde Mirze oglu Jbr•b'~ 
düşmanlık yüzünden d kİ b'' 

d n • &ıt oğlu Feyzullah a 1 ·ıe •~ 
genci gece tabanca 

1 

surette yaralamıştır· k•ıdıtl~ 
Yaralı hastaneye I{•ç• 

mış, orada ölaıüştnr. 
suçlu aranmaktadır· 

bl' kkpeğe atıldı. . itt• ~· 
. Bu butu büyük bı~i1'' •0 

yiyen köpek bet dafer~İ· eı: 
ra kıvranarak can 1"" 

B .. 'ne ttePç "e' unun uzerı b 8., ı I 
G .. d'" "z ıııii? ı·di' - or unu bir ı ., 

meklerin hepsi d~ ıe f,el~~e 
Bereket versin kı e ·ıı>i~ 
d.. - d'. k yoksa bePd' ,,., 
uşun u •. 1 • 

şu kşpek gibi bur 
verecektik, dedi. f 

Diğer bir ya\'er: ıt•d' 
- B BaJkanbJar tJerif' 

en d'Jll· P d·ı· 
fena millet görıııe 1 

cuo• 
1 
J, 

l . d'. .. ·ıe kur~ ,,, • 
erı uzune ı .. .. dipç•.. ~ 

dik, bir sürüsuDG .,e -~~e
tında öldürdük. . deell 'et,~ 
edemedik. EIJerıP ... ılı 

b. yaP ..... 
her fenalığı ıze 
çekinmiyorlar. ,,t) 

(Arkası 
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CBEVROLE ve OLDS · OBJL 
lomobil ve kamyonlarının frenleri Hidroliktir. 

SEFERLERINIZ DAiMA SELAMETTEDIR 1 

enıası 
ll KOTOP
~ iDARESi 
&lJt,ON 
tııa. 

ış derecede 
• kun•etli • 
lb - zengin 

'-lllıteı em 

~ t•nsa 
ilıtuali 
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~ZLERİN 1\1UHAFAZASI ANCAK 
~ <c PERFA PUNKTUELL » 
ç tanılarile kabildir, her cins en şık ve sağlam 
ttçi•eleri ve güneş gözlükleri f zmir Kemeraltı 
~11jle)i altında Nafız Gözgördiiren saat ve gözlük 

Ursun uz. 

ıeniln kişesi 
Türk Hava Kurumu 

1. Na On 

40 renk üzerine Kız markalı "Arti,, kvmaş boyası 15 kuruştur 

Satış yeri: ~9~EYLÜL Baharat;;ideposnl 
Telefon 3882 

Muhterem müşteri
lerimizin dikkatine 

Elbiselerinizi son modaya muvafık, 

sağlam, temiz v~ şık yaptırmak ist~r 
seniz, her halde İzmir.le Alipaşa cad 
desi sarraflar karşısında ( 31 ) No. da 

( HASAN BASRi) Elbise fabrikasına 
dikdiriniz Fiartlar gayet ehven olup 
( Soraski ve Alber Baruh'~) kumaşlarının en iyisinden 2 
provalı 22 lira, 3 provalı 24 liradır. 

Halkapınar çuliki bir provalı 12 lira 2 provalı nezaket 
14 liradır. Sayın müşterilerimize bu fırsatı kaçırmamalarını 
tavsiye •.!deriz. SAUIKZADE BiRADERLER 

~·-

ıı;yamy· aaA· REEEE· ~~ttsnEEmE.:!~1 
~ sıneması 31s1 1 
~ BUGÜN B 
~ İki senedir medhini işittiğimiz şaheserler şaheseri R 

~ MAYERLING fi 
~ Charles Boyer, Danielle Darrieuks ve diğer yüksek 1 
~ Fransız artistlerinin yaratıp sinema aleminde hediye • 
t'1 ettikleri bir san'at abidesi tl 
~ AYRICA: rl 
~ 1\1iki (Canlı karikatürler) ve Paranuınt fl 
m dünya havadisleri § 
~ FıATLAR: 30 40 50 KURUSTUR 1 
~ SEANS SAATLARI -- 1 
~ Seans saatleri: Hergün 15 - 17 - 19 - 21,15. Cumar-
~ tesi ve pazar günleri 13te ilave seans a 
~l Cumartesi 1,15 - 3,15 talebeye tenzilat vardır. B 
~EEE~~~I~~~~ri&.~~EE~~RBE 

TERzı mehmet zeki 
[{emeraltında Hükümet karşisında numara ~~ 

Hiç bir yerde şubesi yoktur 
a •••AA&A A6aaa. 

DOKTOR S 
M. Şe.vki Uğurl 

Cll BiRiNCi SINIF .. 

! Dahili hastalıklar mütehassısı ! 
@ Almanyanın Hamburg üniversitesinde okumuş. Hasta- • 
41 larını her sabah saat d~kuza kadar ve öğleden sonra .. 
4 birden itibaren geceleri dahi muayene ve tedavi eder. .. 
ft Muayenehanesi : Beyler sokağı bay Memduhun labo- • 
CI ratuvarı karşısında 36 numaralı muayenehanesinda. • 

[ Akciğer, karaciğer, kan hastalıkları kansızlık, za· • 
G yiflik, kalb hastalıkları, mide, barsak böbrek hastalıklan• 

ti'11'1
1
•••······ ı • ~ ..... 

1) • 0Iaıak istiyorsanız hiç durmadan ( ZENGiN 
\ d •ııden bir bilet alınız. Bu suretle hem yurdunuza 

t kendinize hizmet etmiş olursunuz. Müşterilere 
~:lanak üzere günde on ve haftada elli kuruş tak
' ~ •atılır. Zengin kişesi birçok vatandaşlari zengin 

"4t •rar vermiıtir. 
tı: Hükümet caddesi Kemeraltı karakol ittisalinde 

Cıkmaz kokuları, tuhafiye evi ı 

ZENGiN KIŞESI 
1\1. Akagündüz ve Niyazi Çabuk 

BALCILAR NUMARA - 145 
~*'*:lc*:t:*:t:tc1c:A:>t >t ;t1t,a1 ................ *_. Yüzünüzde çil var diye merak etmeyin çil kıremleriıniz 

"'A;AAA M geldi. Meyusları sevindirmeğe başfadı. Her türlü zevkinizi 

O T ~ 
okşayacak kolonyalar da vardır. 

D K O R -------------------Hususı 

A. Kemal Tonay ~ Şifa Balık Ya2'ı 
nakteriyolog ve bulaşık, sa]ğın ~ Şerbet gibidir. Gıda kudreti emsalinden çok yüksektır. Alırken 
~ hastalıklar mütehassısı >t -

lQ lı.ne istasyonu karıısındaki Dibek sokak baıın· i 
"Yılı ev ve muayenehanesinde sabah ıaat 8 den 

~ laat 6 ya kadar hastalarını kabul eder. 
s:~t eden hastalara yapılması lizımgeleıı sair 1i 

) •e mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta· 2J 
'Pılaıasına cevaz görülen Pnomotorakı muayene· )+ 
lbtıntazaman yapılır. Telefon: 4115 )t 

1 :W::W::W:~i:W::W::W:~:n:~:w::w::w:,. 

~İr kahvecilerine müjde 
.\., ddettenberi piyasada bulamadığınız kahveler için 
t,~•k yapılan Bebe ve Başar marka Paket Biıküvit
·~ rar piyasaya çıkardık. Sayın lzmir halkının rağbe· 

i 11•n Bebe ve Başar marka Paket Bisküvitleri güzel 
~ .. en iyi bisküvitleridir. Şekercilerden arayınız. 

Yapım yeri : iki çeşmelik caddesi asmalı 
mescit cami karşısında 17 4No,da 
Dervim Biıküvit yapım yeri: 

lsmail Atamer. 

ECZACI OAŞI 

SÜLEYMAN FERiT 

HUŞUŞI 

Şifa' ... Balık Y 221 
Etiketine dikkat ediniz. Bu etiket temizlik ve 

safiyetin garantisidir 

'Mr&rii ......,.. 

Milvonlara doğru 
a-Evet milyonlar 
.sözü iartık yalnız 
romanlarda ve ma
sallarda geçiyor. 
Fakak bu peri hi
kayelerinin liçinde ~ 
dolaşan milyonların' 
bu zsımandada bir 
hakikat olması 

mümkün olabiliyor. 
işte Keçecilerdeki 
(Milyonlar gişesi) 

bir vatandaşımıza 
(200000) llira ka
zandırmakla 'r,J h"iİf 
bir rüyayı tatlı bir 
hakikate kalbetmiş

tir. 
Yeni tertip ~22 

linci tayyare ' bile
ft'G;fii (14741) nu· 
lmaralı lbüyükai kra • 

miyeyi kazandıraniuğurlu MilyonlarA kişesinden alınız: . 
~Hariçten siparişlvuku~nda biletlcr2ür' ~ g6nderılır_. __ 
~ Keçeciler_caddesijl34JNo._bayEHAYRı AKDuLEK 
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Saltll• 4 (llalkıa Seıl j 

Istanbul 9 (Özel) - Fransız parlamentosunda silahlanma projesinin mUzak~resi çok 
hararetli ve münakaşalı olmuştur. Fransa silahlanmak için 9 milyar 702 milyon frank tahsis 
etmiştir. Hava nazırı Fransız hava kuvvetlerinin mutlak surette arttırılması lüzumunda ısrar 
etmiştir. 

Bek Londraya eidivor 
Paris 8 (Radyo) - Polonya hariciye nazırı Bek lngiliz 

hariciye nazırı Lord Eden'le görüşmek üzere bugün Lond· 
raya gelecektir. 

Kadınlarımızın 
Askerliği 

Erzurum valiliğine Tekir· 
dağ valisi Haşim, Siirt valisi 
Şakir Tekirdağ vaJiliğine, 

Haker valiliğine üçüncü 
umum müfettişlik yazı işleri 
müdürü Raif, Siirte Hakeri 
valisi Mitatın tayinleri tasdiki 
aliye iktiran etmiştir Bay Bek Çarşamba günü lngiliz kralı Sa Majeste Selri
Lİmanlarımız zinci Edvard tarafından verilecek bir ziyafette hazır bulu-

A nacaktır. 

Ankara 7 - Kadınlarımı· 
zın askerliği hakkında ted· 
kikatta bulunmak üzüre ve
kaletler mümessillerinden mü· 
rekkeb bir komisyon yakın· 
da toplanacaktır. f çtimaa 
dahiliye müsteşarlarının riya
set etmesi muhtemeldir. 

ıslah edilecek Ital an 
iktisat vekaletince liman- Y hariciye nazırı Viyana· 

ya eidiyor larımızın teşkilatlandırılması 
ıçin bir proje hazırlanmıştir. 
Bu projeye göre limanlarımız 
yabancı memleketler liman
ları gibi mümasil teşkilat 
ve tecbizatla takviye edile· 
ceklerdir. 

Zabıt katiuleri 
arasında 

Adliyede aç k olan kitip
Jikler için yapılan imtihanda 
muvaffak olan Fuad asliye 
ceza katipliğine tayin edil· 
miştir. 

Meşhud suçlar için müddei
umumilik kadı osuna ilave edi
len 4 üncü katipliğe müddei
umumilik kalemi katiplerin
den Şerif, onun yerine ahkamı 
şahsiyede katip Ahmet Fevzi, 
onun yerine Denizli ağırceza 
zabıt katiplerinden Necati, 
sulh ceza mahkemesinde te· 

kaüde sevkedilen zabıt kati· 
bi İbrahim Hakkının yerine 
terfian ayni mahkeme katip· 
!erinden Ahmet Şinasi onun 
yerine ayni mahkemeden Ce
mal, onun yerine mübaşir 
Said Atalay terfian ve mü
başirliğe açıktan Mümtaz 
oğlu Hüseyin Riza tayin edil
mişlerdir. 

Harika 
Türk hava kuruma piyan· 

go biletlerinden lzmirde .lO 
binden faıla sabyor. Saadet 
gişesi bu biletlerin ancak 
bin danesioi satıyor. Fakat 
bütün büyük ikramiyeler 
Saadet gişesinin biletlerine 
çıkıyor. Bunun hikmeti ne
dir acaba? Hasan Tahsin 
bu biletleri seçerek mi alı
yor. Yoksa elinde bir uğur· 
mu var? artık bu işe bizde 
hayret ettik. Buna bir hari
ka diyebıliriz. 

HEI~ ÇEŞİTTEN 
BUL.UNUR 

Her yerden ucuz satılır 
Kışın evlerde kömür kadar 

lazım olan birşey var ki o tla 
yün ipliklerdir. Bunların en 
çok çeşidi ile en ucuzunu 
siz de artık anlamışınızdır ki 
yalnız ( Şemsi Hakikat ) ın 
(UCUZLUK SERGiSiN-
DE ) bulabilirsiniz. 1-3 

Paris 8 (Radyo) - Romadan alınan bir habere göre, 
Italya hariciye nazırı kont Ciyano, Viyanada toplanacak 
olan Italyan - Avusturya - Macaristan konferansında bulun
mak üzere Viyanaya hareket etmiştir. 

Çekoslovakya • • 
reısı\:umuru 

Budapeşte 8 (Radyo) - Çekoslovakya reisicumuru dok· 
tor Benes Belgrad'ı ziyaret edecektir. Doktor Benes Prağ· 
da Romanya kralının buzuı ile başlamış oldukları müzakere· 
lere devam edeceklerdir. Ayni zamanda Küçük itilafın bir· 
liği bir kere daha göstermiş olacaktır. 
---~~------------.. ~--------------~ 
lspanvadaki Alman harb 

2'emileri değistiriliyor 
Berlin 8 (Radyo) - ispanya sularındaki Alman harb ge· 

mileri değiştirilecektir. Doyçlant zırhlısının yerine Nurenberg 
kruvazörü ve diğer gemiler yerine yeni gemiler gönderile
cektir. 

• 

Draç limanı 
yapılıyor 

Belgradt (Radyo) - Tiran 
' hükumeti ltalyadan 3 milyon 

yedi yüz bin altın frank is
tikraz etmiştir. Bu para ile 
Draç limanı yapılacaktır. 
Bu limana şimdiye kadar 
9 milyon beş yüz bin frank 
sarfedilmiştir. 

iş Kanuııu 

Bir numaralı In2iliz düşmanı. 

- Baştarafı 1 incide -
bölgeler merkezi Afyon ol· 
mak üzere Afyont Eskişehir, 
Bilecikt Kütahya, Konya, 
Isparta, Burdur; üçüncü böl
ge merkezi lstanbul olmak 
üzere Bursa, Kocaeli, Bolu, 
Zonguldak; 

Bağdadda 
Londra 8 (A.A) - Fi istindeki Arab asilerinin reisi Fevzi 

Bağdada gelmiştir. logiliz gazeteleri bu adama bir numaralı 
devlet düşmanı ismini vermektediler. Buna rağmen ihtila
fın muvakkaten halli üzerine, lngilizler hareketine mani 
olamamışlardır. 

-----~----···· ----~- --

Bükreş'te Fevzi Çakmak ve 
dieer Erkanı harbiye reisleri 

şerefine ziyafet 
Istanbul 8 - Mareşalımız Fevzi Çakmak ile Yuaanistan, 

Yugoslavya genel kurmay başkanları maiyetlerile birlikte 
Bükreşteki meçhul asker abidesine fevkalade merasimle 
çelenk koymuşlardır. Bundan sonra Romanya milli müdafaa 
nazırı tarafından parlak bir öğle ziyafeti verilmiştir. Bu 
ziyafette başvekil Tataresko, hükumet arkanı sefirler hazır 
bulunmuştur. 
00•0000000000 

Halkın Sesi hakkın sesidir 
- Baştarafı 1 incide -

miş bulunuyor •. 
Bu yolda bir çok vergiler tenzil edilecek, bir çok rusum· 

ler indirilecektir. Ankaradan gelen bir haberde şöyle deni
liyor : 

Hayatı ucuzlatma yolundaki çalışmalara hararetle devam 
edilmektedir. Bunun için meclise muhtelif layihalar verile
cektir. 

Maliye vekaleti, sanayiden alınmakta olan istihlak vergi
sinin tenzili lıakk1nda mühim bir layiha hazırlanmaktadır. 
Bu hususta diğer vekaletlerin mütaleaları sorulmuştur. Bu 
layiha yakında meclise sevkedilecektir. 

Halh sonsuz bir sevinç içinde minnetdarlığını sunmak için 
haykırıyor ve yaşasın Cumuriyet, varolsun büyüklerimiz,, 
diyor .. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

4 üncü bölge, merkezi Iz
mir olmak üzere, lzmir, Ba· 
lıkesir, Manisa, Aydın, De
nizli, Muğla; 

5 inci bölge, merkezi Sam· 
sun olmak üzere, Samsun, 
Kastamonu, Sinop, Ordu, 
Giresun, Amasya, Tokat, 
Sıvas; 

6 ocı bölge, merkezi Ada· 
na olmak üzere Adana, Sey
han, Antalya, İı_ el, G_zian· 
tep, Maraş ve Malatya vi
layctkrini ihtiva edecektir. 
7,8,9 ve 10 uncu ' bölgeler 
teşkilatsızdır. Bunlar 1 inci, 
2 nci, 3 üncü ve 4 üncü 
umum müfettişliklerin ihtiva 
ettiği vilayetlerden teşekkül 
etmektedir. Bu altı bölgeden 
her birine iktisat ve maliye 
vekaletleri tarafından me'IJlur
lar tayin edilecektir. 

Talimatnameye göre iş 
aairesiniu her bir teşkilat 
bölgesinde valilikler, beledi· 
yeler, ticaret ve sanayi oda
ları bu dairelerin taleplerini 
arami sühuletle yapmağa 
mecbur tutulacaklardır. 

T eşkilitsız olan böJgeler
de iş kanununun tatbikatına 
hazırlık faaliyetleri umumi 
müfettişlik iktisat müşaviri 

tarafından icra edilecektir. 
İş dairesinin faaliyete ge· 

çeceği tarih iktisat vekaleti 
tarafından , gazetelerle ilin 
edilecektir. 

DÜNYA POLl·rlKASI: 

Bütün Arau alemi f ngiJte 
aleyhine neden kışkırblıf0 
F ilistinde yedi ay devam eden müsellib kı' 

hükümdarlarının tavassutu üzerine bir miltare d' 
de tatil edildi. İngiltere kralı Arapların davasını k 
ve dileklerini tatmin etmek üzere bir fevkalide 

0 

gönderiyor. 111 

F ilistin gailesi biraz yatışır gibi olmuştu IrakJ°k 
Bağdadda ordu isyan etti. lngiltere ile dost u r 

tarı bulunan kabine devrildi. Harbiye nazırı Cafe 
katledildi. f4 

8 aşvekil Yas!n Haşimi paşa ile Dahiliye 9 e 
nazırları hudud haricine çıkarıldılar. iş bat108 

111 
logiltere ile akdolunan ittifakın müsavat esasıo• 
olmayan bazı ahkamını değiştirmek istiyorlar. . ef 

B ağdaddaki darbei hükumetten legiltere eod~,tl' 
ğinden Mısırdaki ve Filistindeki askeri ku ,ef 

mühim bir kısmını tayyare ve kamyonlar ile Irak• 
meğe hazırlanmıştır. d• 

1 rakta lngilterenin başına çıkan gaileye Lood!j d 
ehemmiyet veriliyor. Çünkü bütün Arap aleıD10 c111' 

kete getirmek için bu . kayamın bir başlangıç ol• 
korkuluyor. kt•• 

B azı lngiliz gazeteleri Mısırda, Hindistanda, 1'i,o 
listinde çıkan ve birbirini takib eden biitilD 1 

selerin ltalyan parmağı ve ltalyan teşvikile meyd•~ 
raldığını iddia etmektedirler. ltalyan propagand••~ddi' 
Arab alemini lngiltere aleyhine kışkırttığı ısrarla 1 

mektedir. t<~cı 
POLI~ 

E-g-e-ta-r-ih-i-7Atman - fogİ 
- Baştarafı ı incide - 1 dostJuill 
Kurs, En az orta tahsil . ciclı"""' 

yapılmış, lisan bilir kültürlü -Baştarafı 1 ıo ot' 
gençlere açıktır. Kursta, Ege için. Ve nihayet Al&O' o0• 
bölgesi üzerinde Miliddan dünya ihtilaline k•':~ 
25-30 asır evvel başlıyarak bir sed lıalinde g 
sırasile kurulan ve bu gün içio. Jti 
izleri ve eserleri hali yaşa- Onun için B. vo~.,,U 
yan Eti Türklui Yunan Ro- rop, "Avrupayı ve ·deli 
ma, Bizans ve Selçuk me· tehdid eden ttk cı Jd 
deniyetlerine aid mufasal ta- kenjn komünizm 

0 
•• . h ı· d ,. 

rihi malumat verilecek bir prensıp a ın e 
taraftan Eğe mıntakasının ihmal etmemiştir. ıoi' 
geçirdiği topoğrafik ve fot- lngiliz lmpar~tor uıff 
oğrafik istihale takip edile· buna kanidir dıye d•' 
cektir. Bu suretle esaslı na· miş ve hemen ardıll ,ıt'. 

müthiş hastabi• k 
111

1 
zari malumat edilen kurs mü
davimlerine lzmir içinde ve 
dışındaki tarihi eserler ve 
harabeler birer birer gezdi
rilerek bunların izah tarzları 
mahallinde ve bir usul tah · 
tında öğretilecektir. Kurs ta
lim heyetinin direktifi ile 
Belediye fen heyeti tarafın
dan lzmir ve Ege bölgesi 
antikitelerioe aid mufassal 
bir harita da yapılacaktır. 

Kursta verilecek dersler 
tabettirilecek ve geziler es· 
nasında muayyen meted da
hilinde alınacak fotoğraflala 

bu yıl Yedinci Arsıulusal 

lzmir Fuarında kurulacak Ege 
mıntakası turizmin paviyonu
nun esasları hazırlanmış ola· 
caktır. 

Belediyenin ön ayak ol
duğu bu çok hayırlı İş için 
vaki daveti büyük bir mem· 
nuniyetle kabul eden tarih 
bilg; nlerimiz Belediyede ilk 
toplantıyı yapmışlar ve kur· 
sun talim ve idaresi husu
sunda bazı kararlar almışlar· 
dır. 

Kursun önümüzdeki ay ;ç
inde başlaması için hazırlık· 
lara girişilmiştir. Kurs haf· 
tada bir veya iki defa iz. 
mir belediyesi salonunda 
açılacaktır. Ders proğram· 

cadele için iki aıe 
1 

lb. ı·... . oıaıarıll ,. e ır ıgını yap 
etmiştir. . ~ ı __.. . ..---
İstan buid•" 
kadın ya~ 
Istanbul 8 - Bek 

Firuz ağada otur•ll 
tinin karııı Sofİ1-1 fil 
yıkarken sıçrıy.:ın k• 
dan entarisi ate~ 
vücudunun mubte 
rinden yanmış.tır• lı 
feryadı üzerıoe ~ 
ateşi söndürerekıdı 
hastahaneye k• b 0,4' 
da Sofiya bast• • 
müştür. ~...-.; 

~tarı · ve s;:atları •Y~:~ 
rilecektır. Kursa 

1
.t• g.-f 

tuz kadar heveı 1 ,, 
nacaktır. Kayıt 
muamesi için 1ı111ir 1,t 
. . t· -ar•' 

sı rıyase ıne ..... d "',-
lecektir. Kusa ·~ıo,ı 
sızdır. Kursu 1 ~ 
gençler beledi~e~~lı fi 
hadetname •erıle 
Jar zaman zalll811 

. deO 
mızı zıyaret e ab 
prof ösörlere, s~Y~ret 1• 
!arın ve toplu zıY .... " \ .. ..,~ J 
yuddaşlara tercu ııat P 
retici olarak ref• 
lerdir. 

SON DAKiKA: ıo 
. aarse 

Nis s (Radyo) hükumet 
naklediln1iştir. 

merkez• 
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