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Roma - Berlin Faaliyette ••• 
-------ae:a-------B. Vintson Corçil'in; Almanyanın Ortaavrupada, İtalyanın 

Akdenizde göz diktiği yerler için yazdığı şiddetli makaleyi, 
bir hücum gibi telakki edenler, hadiselerin birbirini takib 
ile meydana çıkardıkları korkunç muammayı görmeğe baş
lıyanJar onun söylediklerinin pek te boş olmadığını anla
dılar. 

Roma, Seriinin isteklerine kavuşması için ötedenberi 
Yaptığı kolaylıklara mukabil şimdi de Berlinir, İtalyanın 
Tunusu, Korsika ve Cibuti de İtalyan dileklerinin yerine 
getirilmesi için Fransaya sözde dostane ... yaptığı tavsiyeler 
Fransızları çileden çıkarmağa kafi gelecektir. 

Dostluk yapayım derken Alman gazetelerinin bu hususta 
yaptıkları neşriyat Fransa ile Alma~ya arasında yeni bir 
uçurum açacağı muhakkaktır. Bakalım bu mihverin etra
fında daha neler, neler döndürecektir. 

SIRRI SANLI 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -..:.-

Ç E MBERLAYN 
--~--~-[!:]~~-~ 

N E L ER SÖYLEDİ 
---..---.··--

Avrupa ik i guruba ayrılmıştır. Harp bugünkü 
şerait altında insaniyet ve medeniyetin 

mahvı demektir 

Londra 13 ( Radyo ) -
Başvekil Çemberlayn dün 

akşam radyoda aşağıdaki 

nutku söylemiştir. 

- İngilterenin siyaseti 
hakkında şimdiye kadar 

söylediklerimi bilirsiniz. Bu 

itibarla size yeni birşey söy
liyecek değilim. 

Cihan vaziyetine gelince, 
bir taraftan İngiltere diğer 
taraftan Almanya ve İtalya 
bulunuyorlar. Bu iki grup, 

arasındaki ihtilafları ya sul
han halledecekler veyahud 

da bir harbe sürüklenecek
lerdir. Harp, bugünkü şerait 
altında insaniyetin mahvı 
demektir. Sivil, asker, kadın 

erkek ve çocuklardan hiç 
kimsenin bu felaketten ma
sun kalmasına imkan yoktur. 

Bu vaziyet karşısında harp
ten kaçınmak, her devlet 
için bir umde olrralıdır. Bu-

gün, sulhu korumakla bera
ber, mütekabil emniyeti te
sis etmeğe çalışmalıyiz. Aksi 

takdirde netice, insaniyet ve 
medeniyet için musibettir. 

-----
Yunan 
Konsolosu 

---..--~-

Şehrimiz Yunan konsolosu 

B. Emil ~ V risakis refakatin

de eşi bulunduğu halde Pi
reye gitmiştir. Yunan kon-

solosunun yeni bir vazifeye 
tayin edildiği söylenmektedir. 

-----
Manila 

Felaketinin pilançosu 
Nevyork, 13 (Radyo) -Ma

nilada vukubulan tufanda, 

302 kişi ölmüş ve yüzlerce 
kimseler de yaralanmıştır. 

Münakalat, daha bugün 
başlı ya bilmiştir. 

İSTER GUL İSTER AGLA 

BÜYÜK , EFİMİZ 
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ANKARA YA DÖNDÜLER 

MİLLİ ŞEFİMİZ ANKARAYA DÖNDÜLFR 
Ankara 13 (A.A) - Cum- ve devair rüesası tarafından 

hurreisi İsmet İnönü Kasta- selamlanmışlardır. 
monu, İnebolu, Zonguldak Başvekil Celal Bayar ve 
ve havalisinde yaptıkları dahiliye vekili ve C. H. Par-
tetkik seyahatinden bugün tisi genel sekreteri Refik 
Ankara ya dönmüşlerdir. Sayd~m ile. ~nkara vali ve 

1
. ı· .. .. • .. t' k beledıye reısı Nevzat Tan-
smet nonu yu ge ırme - v • • d 

A dogan Kalebık ıstasyonun a 
te olan hususı tren saat 19 R . . h .. 1ak• 1 • 

eısıcum ura ıru a ·ı o muş-
da şehrimize gelmiş ve gar- lardır. 
da başta B. M. Meclisi rei- İsmet İnönü trenden iner 
si Abdülhalik Renda, genel inmez doğruca istasyondaki 
kurmay başkanı-Mareşal Fev- kabul solonunu teşrif etmiş-
zi Çakmak, vekiller, mebus- ler ve burada kenlerini kar-
lar, milli müdafaa ve genel şılamıya gelenlerin ellerini 
kurmay erkanı ile vekaletler sıkarak iltifatta bulanmuş

lardır. 

K. Özalp Nutuk 
Söyliyecek 

ve artır

ma ve yerli haftası miinase
betile bugün akşam saat on 
sekizde Milli Müdafaa Vekili 
general Kazım Özalp Anka
ra halkevinde bir nutuk söy
liyecek ve radyo ile neşredi-
lecektir. 

Büyük Şef istasyondan 
doğruca köşklerine teşrif 
buyurmuşlardır. - --

B. Oran 
Vali muavini B. Cavid Ün

ver, mezuniyetle Ankaraya 
gittiğinden vali muavinliği 
vazifesini vilayet mektupçu
su B, Oran vekalet ifa et
mektedir. 

Bay Eden'in meftunları 
Bazı gazeteler; bay Eden'in meftunları olduğunu yazmaktadır. Onun populier bulunuşile 

bilhassa kadınlar ruhunda uyandırdığı bir ihtiras nihayet kendisini de rahatsız etmeğe 
sebep olmuştur. Geçenlerde bay EdeP'in bulunduğu otel kapısı önünde bir çok Amerikalı 

kadın meftunlar onu ğörmek isteğile toplanmışlar ve otele kalabalık bir akın başlamıştır. 
Nevyark polisi kalabalığın onüne geçmek ve bay Edeni himaye etmek hususunda tedbir ler 
almıştır. Bir çok kimseler en ileri gelen sinema yıldızfarınin fotograflarını bırakıp Eden:in 
fotografını almaktadır. 

Bay Eden bu kadınların hangi birine söz anlatsın? Bu asırda şöhret sahibi olmak ta bir 
bela, mazallah insan yolda da gezemiyecek Çünhü bir çok kadın işini gücünü bırakır 
haydi filaı görmeğe diye yollara dökülecekler. Hele bunlar, bay Edene giden kadınlar 
sayısında oldu mu, o zaman sen de o hali gör de : 

İSTER GÜL İSTER AGLA 

KUDÜSTE YERLİ HALK
TAN İKİ YAHUDİ KIZI 

Paris ( Radyo ) - Bazı 
mecmuaların Filistindeki mu-
habirlerinden aldıkları mek
tuplarda İngiltereye oradaki 
ihtilallerin önüne geçmek 
ıçın Yahudi ve Araplar
dan başka yabancı ele
manlarla uğraşması tav
siye olunmakta ve buna çare 
bulamazsa bu yangının hiç 
bir zaman sönmiyeceğini yaz
maktadır. 

Gecmiyen yazı geri verilme%= 
_ımııııııi ıııııııııııııııım ıııımı ııınıı ııııııı,ıııu ıııııı ııunııııı ıı ınu ıuımn ~ 

HİNDİSTANDA 
Atamız için 
Londra (Radyo) - Hin

distaP.1an bildiriliyor: 
10 ikinci feşrin: Radyolar 

Atatürk'ün vefatı haberini 
verince dünyayi ağlatan hu 
acı haber Hindistanda da 
çok derin bir acı uyandır
mıştır. Ve onun mukaddes 
ruhu için bütün Hindliler 
dua etmişlerdir. Gazeteler 
siyah çerçivelerle onun kah
ramanlıklarını anlatmaktadır

lar. 
Gandi Hint meclisinde 

tören yapıldı 
Hindistanın büyük şairesi 
Sarocini Noyado, vatani fır
kası reislerinden Subasbusta, 
doktor Şir Tiç Bahadur Se
pera Pencap hükumetinin 
vezirler reisi İskenbe: Hayat 
Han, parlamento reisi Al:
dürra:ıim ve daha birçok 
hatipler Atatürk'ün ö'ümü 
dol :ıyısile duydukları acıyı 

halka da bildirerek Türk 
ulusu arasında yetişen deha-
nın yüce ruhunu selamlamış
lardır. 

HİNDİST ANDA BİR MABET 
.................................................................... ··-······························· .... 
Seng-Lingi Şehri Ateş içinde 

----[!]-~--
Çin Japon Kuvvetleri İmha Ediliyor 

Londra, 13 (Radyo) - Çin menbalarından buraya gelen 
haberlere göre Uzak Şark harbı gün geçtikçe Japonya 
aleyhine inkişaf etmekte; Çin topraklarında yayılmış bulu
nan Japon kuvvetleri yer yer imha olunmaktadır. 

Çin kuvvetleri, Hankov - Buşov arasında Japon yerleş
mesine mani olmak için Buşovun şimalinde taarruzlarına 

devam etmektedirler. Seng-Lingi şehri ateşler içindedir. 

----------0000------~---

İn gil tere ile Fransa 
arasında ihtilaf 

Londra, 13 )Radyo - Filistin için burada toplanması 
mukarrer konferans yüzünden İngiltere ile Fransa arasın
da bir ihtilaf çıktı. 

İngiltere, bütün Arap hükumetlerinin bu konferansa iş
tirakini istiyorsa da, Fransa bunu kabul etmemekte ve Su
riye ile Lüpnan hükümetlerini Filistinle alakadar olmadık-
larını ileri sürmektedir. · 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 

Ankara radyo istasyonu 
Programını gerek muzik ve gerek konferans ve haberler 

bakımından zenginleştirerek halkın her gün biraz daha 
artan bir gurur ve iftiharla dinlediği Ankara radyo istas
yonumuz hakikaten memlekette büyük bir boşluk dold ur
muştur. Başka bir fırsatla da söylediğimiz veçhile bu defa 
Türk musikisine daha fazla bir yer verilmesini halkimızı 
ayrıca memnun ve müteşekkir etmiştir. 

Biz, radyomuzu büyük bir bilgi ve salahiyetle idare eden
lerden bır dilekte bulunacağız. Bu dileğimiz de resmi ha
ber, nutuk ve tebliğleri okuyan degerli spikerlerimizin daha 
yavaş daha tane tane söylemelerini rica etmekten ibarettir. 

Bunun gerek halkımıza ve gerek gazetecilere temin ede
ceği faydaları burada zikremeğe bile lüzum görmiyoruz. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
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Sayın Bay lbrahim Necmi Dilmene 
Saygılarımla 

1 ı Akşam üzeri.. Saat yedi .• 
Vapura teşyi için gelenler 
artık dönüyorlar... Vinç ve 
zincir gürültüleri sustu artık .. 
Bütün yolcular gövertede: 

1 -

•,!soruyorum, izahat veriyor. 

~ 1 Birkaç yıl önce açılan sar
dalya fabrikası hayli büyü
tülmüş.. şehir günden güne 
ilerlemekte.. birkaç yıl önce 

Bazı gözlerde yaşlar, bazı
larında sevinç parıltıları ... 
Bir kaç dakika sonra vapur 
kalktı. "Konya,, vapuru 
şimdi yol aldı. İstanbuldan 
uzaklaşıyor .. İstanbul batan 
güneşin son ışıkları altında 

pırıl pırıl yanıyor şimdi. .. 
Vapurun bacasından çıkan 
siyah duman sütunları İstan
bul ufuklarına doğru gidip 
yayılıyor, gittikçe sislenen 
ve renksiz bir levha halini 
alan şehire bakıyorum. Sul
tanahmed ve Ayasofya kub
beleri bir ceviz kabuğu ka-
dar küçülmüş görüyorum .. . 
Vapur hızını aldı gidiyor .. . 
Şimdi kafam iki parçaya 
ayrılmış sanki, bir parçası 
ileriye doğru gidiyor, bu tet
kik gezişinden nasıl döne
ceğimi, on dört yıl önce gör
düğüm yurd köşelerini nasıl 
göreceğimi düşünüyorum .. 

Vapur hayli yürümüş. Aya-

ı şehirde birde orta okul açıl
mış .. 4 de ilk okul vardır. 
Şehir halkınin hemen ekse
risi okur yazar, halk kültüre 
çok ehemmiyet veriyor. Za
ten eskiden biliyorum. Şehre 
tekrar bakıyorum 6 yıl önce 
içinde bulunduğum Gelibolu 
ile bugünkü Gelibolu ara
sında çok fark görüyorum. 
Daha kalabalık, günden 
güne kalabalıklaşmakta ve 
ilerlemekte ... Arkadaşım ma
ziye dönüyor, beraber geçir
diğimiz günlerin hatıralarını 
anlatıyor öyle vak'alara te
mas ediyor ki gayri ihtiyari 
içim burkuluyor, göz kapak
larımdan sızan yaşları arka
daşıma göstermemek ıçın 
başımı otarafa çeviriyorum .. 
ah: Sevilen ve hatıralarla 
dolu olan yerlerde ne çabuk 
geçiyar dakikalar! İşte yarım 
saat geçmiş bile. Vapur de
mir alıyor, arkadaşla veda
laşıyoruz .. 

- Haydi yolun açık olsun. 
- Benden bütün sevdik-

lerime sevgi ve selamlar gö
tür, diyorum. 

1 stafonus feneri çok gerimiz
de, mehtap da var.. Böyle 
havada ne zevkli şey şu 
vapur yolculuğu.. Salonda 
gramofon çalıyor, oldukça I 
kalabalık.. Fakat bu güzel 1 

! havada göverteyi bırakıp s~lo-
1 

' na inmek hiç işime gelmi
yor.. Saatlarca deniz havası 

1 alarak mehtabı seyretttim. 

Mendiller sallanıyor.. va
purumuz şimdi Çanakkale 
boğazında Paşaralı sahille
rinin gölge verdiği boğazın 

durğun sularında ilerliyor. 
~ 

Vapurda tanıştığım bir -Arkası var-
f zat: 
< "Bu gidişle sabahleyin 

.................................................... 
6 da Geliboldayız,, diyor. Turgutluda 

t *** ---~---

r Zincir ve vinç görültülerile Mühim Bir Hırsız 
1 uyandım, Gelibuluya gelmi- Şebekesi Yakalandı 

şiz... Vapurumuz limanda Turgutlu 13 (Hususi ) -
c demir atıyor. Şehir halkı Kaza dahilinde ve muhtelif 
l: limanda, vapur yolcuları gö- tarihlerde birçok hırsızlıklar 
l: vertede... Satıcılar vapurun 1 yapan ve şimdiye kadar ele 
d etrafında sandallardan bağın- geçmiyen şebeke polisimizin 
z yorlar. 1 gece gündüz çalışması saye-
~ - Gelibolu sardelası!. sinde yakalanmışlardır. Hır-
b . Şimdi şehre bakıyorum: stzlar tanınmış kumarbazlar-
y iki yıllık hayatımı içine göm- dan Piç Osmanla Tahir ve 
p düğüm bu güzel şehre bakı- nam diğer Mustafadır. Çal-
n yorum .. belki vapura tanı- dıkları eşyalardan yüz par-
lc dık dostlardan biri gelir çası bulunmuştur. Hırsızlar 
h diyorum .. tahminimde aldan- adliyeye teslim edilmişlerdir. 
d mamışım, birkaç dakika son- Başta kaymakamımız olmak 
b ra sevdiğim arkadaşlarımdan üzere polisimizin muvaffaki-

biri vapura geldi. Ona şehri yetlerini takdirle anarız. 

1 ~~~~-------~-~----~-------~~ 
E N H O Müstahzaratı ı .. 

E 
K Esans, Losyon, Ruj, Alhk, Tırnak cilası, pudra, 

Krem, Brlyantin, sürme, sabun ve saire. 
BİLHASSA ENHOŞ KREMİ ŞAYANI TAVSİYEDİR. 
Merkez deposu Arasta No.338 Enhoş parfömleri mağazası. 
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ELH J\MRA İdaresİ!'de Milli Kütüp-

~ hane sıneması 
BUGÜN 

SENENİN EN BÜYÜK FRANSIZ FİLMİNİ 
TAKDİM EDER 

AŞK BAHÇELERİ 
Nefis ve harikulade güzel bir Fransız filmi 
Baş rolde: son senenin en güzide 

Fransız ylldızı 

VIVA E OMANC · 
PIERE ERNOIR LOUIS JONVET 
Seanslar 3 5 7 ve akşamları 9da başlar 
Cumartesi saat lde - talebe 15 Kuruştur 

Pazar günü saat llde çok ucuz aile matinesi 
SALON 20 KOLTUK 30 KURUŞTUR 

ç . 

OLACAKMIS MiS? .. .. 
======~=~ 

Bir Fransız müneccimine göre önümüzdeki 
yllın lalli ne olacak ? 

Fransada sonra büyük bir tehlike kar-
Halk daimi bir asabiyet J şısında kalacak. . mış ... 

havası yaşıyacak, hadiseler İnsanlık, büyük ideali olan 
biribirini kovalıyacak Fran- ebedi sulh ve refah devre-
sanın bu dahili karışıklığın- sine ancak 1944 yılından ııııiıu 
dan Şubat Mart aylarında sonra kavuşacak mış .. [!] 
vukubulacak harici hadiseler Büyük bir kıtlık Avrupa 
bütün vehametine rağmen şehirleri üzerinde korkunç 

r.ıliilınmnmıııııa..__ınınıııuıınıı '"il 
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Fransayı kanlı bir akibete 
sürükleyemiyecek miş. 

İngiltere 

açlık rüzgarı estirecek miş .. 
Fakat Fransız müneccimi 

Almanlarla İtalyanlardan hiç 
bahsetmiyor. Fakat onlar da 

Vallahi de olmaz billa-
hi de olmaz •• 

Büyük Britanyada da da
hili sarsıntılar görülecektir. 
yeniden zuhur edecek bey- anlaşıldığına göre hiç dur-
nelmilel hadiseler karşısında madan "Biz müstemleke is-

Ben de, etrafımdakiler de T kat bir benzetmiye gitmiş-

İngiltere yine siyasi sahada 
bir muvaffakıyet göstermi
yecek miş. 

Dünya.. 21 Mart 939 dan 

teriz, biz şurasını isteriz, biz 
burasını isteriz.,, diye bağır
maktan biran hali kalmıya

caklar mış! 

gülmeğe başladık. dik ki hiç sormayın ... 
Garson burnuma girer gibi Çarnaçar: 

sordu: - Evet kayin peder bili 
- Ne emredeceksiniz? yanımızdadır ... 
Takıldım: Dedim .. . 

------~---.._ ~ ______ , ___ _ 
- Bayın ısmarlamasına - Ala ... Ala ... Dedi.. çok 

SOVYET 
UKRANYASI 

memnun oldum doğrusu ... 
göre şimdilik şekeri çok bir 

Sizin Refika kızımız ne yakahve ... 

S h d 1 
pıyorlar? .. 

ar oş san a yasını biraz Artık buraya gelmişti. 
Almanyanın musekil Uk

rayna tesis edip ona hakim 
olmak istediği gazetelerde 
yazılıyor. Bugünkü vazivette, 
Ukraynalılarla meskun top
raklar, biri Çekoslovakyada 
(birkaç yüz bin nüfuslu) di
ğeri Polonyada (son iddiala-.................................................... 1 "IBH ııı ıııınıınıııının·ımm 1111 ıı uınıımııııııınınıuımııı.ıııııı' 

F DOKTOR ; 
'ıuıııııııııınıı ııımı ıııuııınııııııuıııınııımımııı ıımıımııınınııırıııl 

Cüzzam hastahğınedir? 
Fransızca (Lepre) denilen 

cüzzam, cildin muzmin bir 
iltihabıdır. Bu hastalığa 
(Hansan) adı verılen hususi 
bir takım mikroplar yapar 
bu hastalık, ilk defa Avru
paya, Asya ve Afrikadan 
eski Roma askerleri tarafın
dan getirilmiştir. Eski za
manlara nisbetle Avrupada 
bu hastalık çok azalmış ol
makla beraber bir çok mem
leketlerde hala az çok vardır. 

Cüzzam illeti sirayet edi
dir. Sirayetinden çok zaman 
sonra bazen 10, 15 hatta 30 
sene sonra meydana çıkar, 

Vücudun muhtelif kısımla
rında deri üzerinde pullar 
hasıl olur, esmer renkte, çı

banlar çıkmaya başlar, bun
lar feci yara halini alır, fena 
halde kokar, burun, parmak 
yavaş yavaş dökülür, hasta 
müthiş bir manzara arzeder. 

Hastalığın tedavisi yok
tur. Cüzzamlılar tecrid olu
nur. Eskiden Üsküdardaki 
miskinler tekkçsi cüzzamlıla
ra mahsustu. Şimdi de Ba
kırköydeki Akliye hastane
sinde cüzzamlılar barındırılır . 

Avrupada 1693 senesin
denberi mühim şekilde cüz
zam illeti kalmamıştır. Her 
memleket bu hastaları hüc
ra yerlerde tecrid etmek su
retile sirayetin önüne geç
mektedir. 

ra nazaran dokuz milyon daha yaklaştırarak· 
· Henüz bitirdiğim kahvenin 

nüfuzlu) diğeri de Sovyet- - Eh evlad, dedi, daha d 
parasını ver im ve : 

lerde (otuz milyon nüfuslu) daha nasılsın? 
• - Üstad, dedim, bir kah-

dur. - İyiyim .. Eksik olmayın . b k d l 
Asıl ehemmiyetli olan ve veye u a ar sua e cevap 

- Peder ne alemde? verilmez .. işte paramı veri-asıl hedef teşkil eden Sov-
uk 1 Öp babanın elini.. Bizim yorum. Bana müsaade edin ... yet raynasını an atalım. 

Ukrayna Dinyeper nehri- bay peder ahireti boylayalı Ayağa kalkar ·gibi bir 
nin aşağı mecrasının her iki haylı yıllar olmuştu .. Halbuki hareket yaptı : 
sahili etrafında Karadenize üstad yakın bir haber soru- - Vallahide olmaz, billa-
kadar uzanan arazidir. Çar- yordu. Bozmadım: hide olmaz ... 
lık devrinde bu sahaya Kü- - Eeh .. iyidirler şükür.. Dinlemeden yürüyüp gitti-
çük Rusya denir di. Ayni sırıtma ile: ğimi görünce arkamdan şöyle 

Ukraynanın satıh mesaha- 1 - Haaa az kaldı unutu- söyleniyordu: 
sı 430,000 kilometredir. Ha- tuyordum. Kayim peder de - Ne oldu yahu ... Yoksa 
fif meyillerle Karadeniz ve 1 hala yanınızda mı ? siz şeylerin değil misiniz ? 

• Hazer denizine kadar inen I - Alsana hiç te bana uy- Kendimi dışarıya dar at-
bu ovanın çok yeri ormandır. mıyan bir cevap.. Daha ka- tım ve ilk gelen otobüse 

Nehirlerinin kıyılarında kum ' yin pedere ve kaynanaya bindim ... 
yığınları vardır. Bu yığınlar j karışmış halimiz yoktu,. Fa- - Aarkası var -

k d b ıımıııııımn ımuınıııııı ımın ımmınuınııınmunmıımuıııuıımmııııııınıınıuııınıııuııııımmmıınımıımuııınımmmııınıınııumvıN-=ım-IUlll yerlerinden ımıl ıyan ü- ı ~ ~ ~~~~~~~~~ 
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getirir. !DÜNYADA NELEROLUYOR~ 
Ukraynanın iklimi sert ka- :::--=.~:--.. :-::;a.-:....:: 

ra iklimidir. Şiddetli kış bi- Aya Çıkmak istiyen En Fazla Yol YUrUyen 
rincikanunda başlar, mart Milyoner Adam 
sonuna kadar devam eder· Bundan yirmi sene evvel 52 yıl demiryolu hizmetin-

'Üç ay süren yazın en sı- Amerikanın Klevland şehrin- de çalışan Galli, vazifesi es-
cak ayı temmuzdur. de ölen bir Amerikalı, şa- nasında 140 bin kilometro-
Vkrayna toprakları çok mü- yed kamere gidildiği tak- ya yakın yol katetmiştir. 
bittir. Cernozion denilen ka- dirde bakiyyeiizmamın ka- Bu suretle bu adam dün-
ra toprağın harikulade veri- mere nakledilmesi için ölü- yanın en çok yol }rürüyen 
mi vardır. Bu itibarla Uk- münden evvel bankaya 200 adamı sayılabilir. 
raynalıların başlıca meşga

lesi ziraattır. 

Nüfusu 30 milyon · kadar
dır. Yüzde 18 i şehirli, geri 
kalanı köylüdür. Kilometre 
murabbaına 75 kişi düşer. 

Halkın yüzde 75 i Ukrayna
lıdır. Ruslar yüzde 12, Ya
hudiler yüzde 7,7 Almanlar 
yüzde 1,3 Polonyalılar yüzde 
1 kadardır. 
· Köylerdeki ahalinin yüzde 

83 ü Ukraynalı, yüzde 7 si 
Rus, yüzde 5 i Yahudi, yüz
de 2 si Almandır. Şehirler

de bu nisbet şöyle olur: 
Yüzde 34 Rus, yüzde 3a 
Ukraynalı, yüzde 25 yahudi. 

~:ı _;Jıı:...ı~=--~ 

bin dolar yatırmıştır ve bit
tabi bu vasiyeti şimdiye ka
dar zerine getirmek müm
kün olmamıştır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sovyf'!tler birliğini teşkil 

eden memleketler arasında 

Ukrayna maarifi en geri o-. 
nıdır. 

Ukraynanın madenleri de 
zengindir. Dontez havzasın
da büyük kömür ocakları, 

demir madeni ve pek çok 
tuz vardır. Ukraynada de
mir ve şeker sanayii çok 
gelişmiştir. 

---:....~-

Yeni Bir Mezhep 

Amerika zencileri arasın
da yeni bir mezhebin tcam-

müm ettiği haberi veriliyor. 

Bu mezhebin salikleri şim
diye kadar kullanılan tabii 

isimleri alacakları yerde tat
lı rüya, ışıklı saadet, serbeşt 
hayat gibı tuhaf tuhaf ad
lar almışlardır. Amerikan 
nüfus idaresi bu isimleri tes
cil etmemektedir. 

TAYYARE SİNEMASI 
1 7 Birinci Çarşamba mat inelerinde /smetpaşa BUGÜNDEN İTiBAREN 

BEKLENİLEN BÜYÜK PROGRAM 
Dilber İspanyol artist ve şantözü 

bulvarında 

Tel : 4065 Yeni Sinemada Teı = 4065 

Görülmemiş zengin program - 4 Saat 33 kısım birden 
Türkçe izahatlı Fox JurnaJ 

1 - Kara korsan Türkçe sözlü şaheser 

2 - Bir milletin istiklali 
K.ahramanlık rekoru - Dehşet verici Kovboy filimi 
Fiatler: 20-25, talebe 15-20 Seanslar: 1.15 3-7 de 

.......................................................... 

lmperıo 
Büyük 

Arjantına in 
sehhar temsili 

Endülüs Geceleri 
Carmen romanından filme alınan bir şaheser ayrıca 

zengin teferrüat 
TELEFON: 3646 

Seanslar; 2,30 4,30 4,So 
Cumartesi - pazar 12 2,30 4.3 

9 

&.so 9 



......,SAHiFE 3 (HALKIN SES/) 

Şen Yazılar 
~·~ınnıJ;;;;t;aA;t1 

Nasal olur 
Arkadaşı - söylüyordu: 
- İki gün arka arkaya 

Yağmur yağdığını hiç gör
medim. 

i MI 1 iN MÜj!AFAA:-.1 i İN 
Mısır beş senelik bir milli 

'+ Zengin .. • . er::~nız 
Yılbaş b. et .:!· ;:ıi "Z:!ngin 

Kişe,, den al.nağı unutma
sınlar. 
~~~-~~~~ 

ramı hazırladı. Sahiller 
müdafaa proğ

tahkim edilecek, ha- Dr. Demir Ali 
.._ Nasıl olur B. Hasan biz 

hepimiz gördük. 
- İmkanı yok? Araya mu

hakkak bir de gece girmiştir 

va 
tır. 

kuvvetleri ve ordu mevcudu arttırılacak
Şimdilik donanmaya luzum görülmemiştir 

Kamçıoğlu 
Cilt Tenasül hastahkları 

elektirk tedavisi 
İzmir - Birinci beyler So. --o ........ 

karı koca 
- Türkan.. Kızım nıçın 

kardeşini dövüyorsun? 
- Dövmiyorum anne .. 
- Ya nedir o yaptığın? 
- Şey.. Kan kocalık :oy-

nuyoruz! 
- .... o ........ 

Bahis 
Genç dul arkadaşına sordu: 
- Kocamla bahse tutuş

llluştuk, ben senden evvel 
öleceğim demiş idim halbuki 

- Vah vah, vah vah .. 
- Evet; hakikaten acıdı-

iını:r: kadar var.. Bahsi ben 
kaybetttm. 

Düşündüren 
Düşünceler 

........ o ........ 
Küçük insanların kalple

rine doğru eğildikçe büyür
sün. 

** 
Pırlanta kalp. hakiki pır-

lantadan daha azdır. 
..... 

Çok Öüşünürseniz seve
mezsiniz, çok severseniz dü-• .. 
ş.nemezaına:r: 

** 
Parayı çok seven bir ka-

dın tesadüfen namusludur. 

•• 
Bir an gelir ki: her bekar 

evlenmediğine pişman olur. 

** 
Aşık olmıyan adam yoktur. 
Neye işık? O ayrı mesele. 

•• 
Herkesi sevmiye çalış. Öm-

rün artar. 

~ .... ~•:a4t:::::il 

.Kadayifçi 
Cemil 

Kadayif, Ekmek kadayifi 
ve yufkanı~ temiz ve tazesi 
·hulun ur. 

Adres: Leblebici han kar· 
şısında -i34 numara 

D. 2 

~ô,o'i mm~ 

Sılıb Sonad 
Cilt, Saç ve Zührevi has

talıklar mütehassısı 
2 nci Beyler sokak No. 81 

Her gün öğleden sonra ~ 
Telefon: 3315 

a::•;c:a;•ac•:c •a:•~•:ac•1 

İskenderiyeden yazılıyor: 
Avrupa Sülhunü tehlikeye 
düşürmüş olan beynelmilel 
buhranlar Mısır hükumetini 
memleketin müdafaasile a
dama'kıllı meşgul olmağa 
sevketmiştir. Evvelce bir 
harp patlasaydı, Mısır hüku
meti muhtemel bir tecavüze 
yalnız başına koyamıyacak, 

Mısırı müdafaa etmenin en 
büyük yükünü İngiltere üze
rine alacaktı. Fakat artık 

arhk mustakil bir devlet olan 
Mısır' İlelebed müttefiki İn
gilterenin yardımına belbağ
lıyamaz, Esasen iki memle
ket arasında aktedilmiş olan 
ittifak muahedesi, Mısıra bir 
takım mecburiyetler ve ez
cümle askeri kuvvetlerini 
tensik etmek ve bir ordu 
vücuda getirmek mecburiye
tini tahmin yelemektedir. 

Mısır İngilterenin delalet 
ve nezareti altında memle
ketin müdafaası için icabe
den tedbirleri almağa baş
lamıştır. Mısır harbiye müs
teşarının riyaseti altında teş
kil edilen komisyon, beş se-

l nelik bir milli müdafaa prog
ramı hazırlamıştır. Bn prog
ram bu günlerde Mısırm 
yüksek müdafaa şurası tara
fından tetkik ve tasvip edi
lecektir. 

Diğer taraftan İngiltereye 
iki askeri heyet gönderilme
si kararlaştırılmıştır. Bu he
yetlerden biri Mısır sahille
rinin tahkimi planını tedkik 
edecek, diğer heyet te bun
ların tatbikine nezaret ede
cektir. Mısır hava kuvvetle
rinin artırılmasına ve bu 
kuvvetleri sevk ve idare 
için muktedir elamanların 

yetiştirilmesine büyük heme
miyet verilmektediri Askeri 
ve sivil tayyarecilik teşkila

tının birleştirilmesi ve har
biye nezaretine bağlanması 

düşünülüyor. 

Mısır parlamentosu, son 
içtimaında askeri tayyareler 
mübayaası için 240.000 Mı
sır lirası yani bizim paramız
la 1,440,000 Türk lirası tah
sisat kabul edilmiştir. İngil
tereye 48 bombardıman ve 
avcı tayyaresi ısmarlanmış

tır. Bu tayyarelerden otuz 
altısı bu ay içiftde teslim 
edilecektir. 

Bir aralık Mısırın, kendi-

,. " • .._.. __ 1 .... r ~~------~·-

1500 KİŞİLİK TÜRKİYENİN IEN BÜYÜK SİNEMASI 

ismet Pafa YENi. sı·NEMA'd Bulvarında a 
14 Birincikanun Çarşamba matinelerden itibaren 

lzmfrde ilk Defa 

1 --- Haydutun Oğlu (Arlz°:.f.~ 
Canavar bir babanın çocuğu aşkına kendini feda edişi 

2 --- Lorel - Hardi İsviçrede 
Kahkaha krallarının TUrkçe sözlü son şaheseri 
AYRICA : TÜRKÇE İZAHATLI FOKS JURNAL 

........................................ 

il IHRDIUffllllMI l itil 11111111U111UIUllltlHIWtülllMllllMI 

ne mahsus bir donanma teş- t polarını artırmıştır. 
kil etmesi düşünülmüştü. Fa- lngiliz heyeti askeriyesi 
kat böyle bir teşebbüs Mı- reisi general Makrenti, bu 
sır maliyesi için ağır bir günlerde teyyare ile Mısırın 
yük teşkil edecektir. Diğer Garp ordu larını teftişe gi-
taraftan İngiltere Mısır sa- decektir. Mısırla İtalyan im-
hillerinin denizden müdafa- paratorluğu arasındaki hu-
asını üzerine aldığından şim- dudlar da yakında tesbit e-
dilik bir harp filosu teşkil dilecektir. 
edilmesinden vazgeçilmiştir. Mısır hükümetinin kuvvct-

İngiltere, Mısırda bulu- li bir ordu kurmağa ve mil-
nan İngiliz askeri heyeti ri- li müdafaasını tanzim etme-
yasetine general Makrentiyi ğe karar vermesi, Mısır büt-
tayin etmiştir. Kahireye ge- çesini, ağır bir takım mas-
lerek vazifesine başlıyan İn- raflar altına sokmaktadır. 
giliz askeri heyeti , Mısı rın Mısır hükumeti, bu masraf-
rnüdafaası vasıtalarını tan- ları kapamak için yeni gelir 
zim ve ihzar etmek için Mı- kaynakları aramağa ve bu 
sır Harbiye nezarctile birlik- masraf'a yeni bızı v~r5i \ .: ,· 
te çalışıyor. ihdas etmeğe ve mevcut 

Mısır hükümeti, geçen ey- vergilere zam yapmağa ka-
lulde avrupa sulhunü tehli- rar vermiştir. Bu husustaki 
keye düşürmüş olan beynel- layihalar parlamentoya ve-
mild buhran esnasında, ica: rilmiştir. Hükumetin bu pro-
bında muhtemel bir tecavü- jelerine göre milli müdafaa-
ze karşı Mısır topraklarını anın masraflarını karşılamak 
müdafaa etmek için garb için geiir ve kazançlardan, 
hududlarına askeri kuvvet- miraslardan, emlaktan vesa-
ler göndermişti. Mısır, buh- ireden vergiler alınacaktır. 
ran zail olduktan sonra bu Bu vergiler ağır olmakla be-

No. : 55 Telefon : 3479 

DOKTOR 
Tevfik Lütem 

MERKEZ HASTANESİ 
Kulak, Burun, Boğaz 

Mütehassısı muayenhane 2 nci 
Beyler Nuınanzade sokak r~ o. 5 

Her ~ün öğleden sonra . 

. r. Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mi.itehassısı 
Rontken Ve 

Efekt r "k t edavis i yapılır 
İ <.i ,ci Bcy1€'r So. No. 2) 

TELEFON 2542 
1 ...,,,,_ ... ~ ..... ~ ........... ~ ..... 

Aşçıbaşır arka 
Makarnaları 

kuvvetleri kısmen geri <:ek- raber Mısır halkı memleke-
mek l e b~rabe ·,.garp h~d~d-

1 

tin müdafaasını temin ede- I 
larındakı techızat, m~hım- ceği için bu fedakarlığa 1 Selanik sergisinden birincilik 
mat ve harp malzemesı de- katlanıyor. ı madalayasım kazanmıştır. 
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s. FERİT 
ECZACIBASI . 

kremi 
Sarı Vazo 

Yağsız 

Meşhur 

Tazehk - Güzellik - Çil ve leke
ler için yegane krem. 

Görülmemiş bir program........... Zevkine payan 
olunmıyan iki filim.. Bugün 

~ültürpark Sineması'nın 
lzmirin sayın halkına en büyük hediyesi olacaktır 
Fransızca Sözlü L h b 

Vicdan a a enera 
Mücadelesi 

Fransız sinema aleminin 
en mümtaz artistleri RENE 
SAıNT - CYRJEAN GA-
LAND - JULELES BERİ 
ve SİGNORET tarafından 
müstesna bir zevkle yara
tılmış heyecanlı büyük aşk 
ve ihtiras macerası Mev-
zu tamamiyle aile hayatın
dan alınmış olan bu film, 
parasına, servetine ve her 
türlü saadet vasıtalarına 
güvenerek genç bir kızla 
evlenen ihtiyar bir adamın 

Düyanın en büyük İnpan
yol danzöz ve şantözü asrın 
Karemeni 

l:.aarah Lan der 

Tarafından yaratılmış enfes 
İspanyol dansları, şakrak ve 
neşeli İspanyol şakırleriyle 
bezenmiş olan son derecede 
nefis bir filim. 

çektiği ızdırabı musavver 1 
cidden görülmeğe değer AYRICA: FOKS JURNAL 

büyük bir eser 
Fiatlar: 20 - 30 talebe pazar günü 15-29 diğer günler 
10-15 kuruştur. Bıletler Kültürpark girişile otobüslerde ı 
satılmaktadır. 
Seanslar; hergün Vicdan mücadelesi 5.10 ve 9da La
habenera 3,20 ve 7,lOda cumartesi ve pazar 11,45 te 
Lahabernera ile başlar. 

. ......... lıiliMI .............. . 

DEPOSU: 

MEŞHUR ŞİFA ECZANESİ 

DOKTOR 
- İsmail Hakkı 

Bilgeer 
Dervişoğlu 

Dahili, sinir, çocuk hastalıkları 
saat 9-12 İkiçeşmelikte 

1-6 Karşıyaka Yalı 71 Na.da 
T. 3760 

~J;;. to&JiO:.t:il il ]i;;;!;:;;;l l;;:.!;;;I ~ 

ÜROLOG OPERA TÖR 

DO TOR 
Fuat Soyer 

Böbrek, mesane, prostat, 
idrar yolu hastalıklarını te
davi ve ameliyatlarını yapaı·. 
2 nci Beyler Numanzade No. 5 

Emel Kişesi 
Emelinize nail olmak is

terseniz T. H. K. Piyango 
biletlerinizi Emel kişesinden 
alınız. 

Tilkilik eczanesi karşısı No 561 
T. 3319 Necmi Atıl ' 

14 BiRiNCi KANUN 

Temiz dövülmüş, itina ile 
hazırlanmr~ her cins b.ıharat 

5 ve 10 kurııslu~ anbalaj-
' /arda 

~llllll~~ 11 ~I l~ 

DİK. AT! 

Peşin ve 
Taksitle 

En şık en, ucuz elbisele
rınızı Kavaflar şarşısında 35 

No da 
TER Z I 

Kazın 
Şengüder'e 
Yaptırınız. 

1 nci Sınıf Mutahassıs. 

Cumhuriyet 
• • 
ışesı 

ııııu 

Yılbaşı piyango biJetleri

nizi pek çok vatandaşları 

servet, refah ve"saadete ka

vuşturan bay Receb'in Eski 
mahkeme önünde (96) nu
marada (Cumhuriyet) ,,kişe
sinden almağı unutmayınız . 
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Dikkatsızlik 
Sonu 

B ir Çocuk Yanarak 
ÖldU 

Peştemalcılarda Şamilin 
hanında oturan çalgıcı Zey
nelin iki yaşındaki Kahra
man ismindeki çocuğu evde 
kimse bulunmadığı sırada 
manğalda pişmekte olan ye
mek tenceresini açmak is
t erken üzerine dökmüş ve 
vücudunun muhtelif yerlerin
den ağır surette yanmış ve 
çocuk yaralardan müteessi
ren derhal ölmüştür. Dik
katsizlik eden babası Zeynel 
ile anası Ayşe ltakkında 
kanuni takibata başlanmıştır. 

Ege Bülbülü 
Geldi 

Yahudiler 
-l ngiltereye Hücum 

Ediyorlar 
Kudüs, 13 (Radyo)- Ya

hudi matbuatı yeniden İn
giltereye hücuma başlamış

lardır. 

İngiitereyi bilhassa Lon
dra konferansına Arapların 

iştirakini derpiş etmesi do
layısiy le tahtiye ediyorlar. 
Bu konferansa Yahudilerin 
iştirak etmemeleri taleb o
lunmaktadır. 

1 -- - -
Meşhur okuyucularımızdan Ç k 

Ege bülbülü bayan Necmiye an aya 
galmiş "Taflan,, gazinoşunda KaymakamJıg"' ı 
seanslarına başlamıştır. Mu-
siki meraklılarına müjdeleriz. Ankara, 13 ( Hususi ) -
rıııııımınuıı lllnII llIDll llUUI lll il llllllllUllllDil!lnIJllllllll.. Çankaya kaymakamlığına 

ii ZABITA ~ Beyoğlu kaymakamı B. Da-
• ı unın 11 ıı ııuınınınıının ınuı ınnıınmıuııım.11nıı .I nış Yurdakul'un tayini ka-

Yukarı Sinekli caddesin- ı rarlaştırılmıştır. 
de oturan 23 yaşlarında Zeh-
ra ve Mehmet kızı 28 yaş
larında Zeynep bir çocuk 
meselesinden Cafer karısı 
24 yaşlarında Afeti döğmüş
lerdir. 

§ Alsancakta Hacıbekir 
sokağında oturan Kemal oğ
lu Riza ile Türkovaz barı 
artistlerinden Reşid kızı ıs-

met kavğa etmişler ve ikisi 
birbirlerini ağır surette döğ
müşlerdir. 

§ Kahramanlarda Şemsiye 
sokağında Sadullah karısı 
Sıddıka,· Abdürrahman karısı 
Cemileye, Abdürrahman ka
rısı Makbule de Mustafa ka
rısı Hanımı nalınla dövdük-
lerinden yakalanmışlardır. 

Ş Karşıyakada Sakarya 
sokağında İbrahim oğlu Saki 
Hüseyin kızı Hatice, ve Sa
fiye, Mahmet oğlu Hasan ve 
karısı Hatice, İbrahim kızı 
Adile birbirlerini sopa ile 
dövdüklerinden yakalanmış
lardır. 

15000 Lira 

Köpek 
Öldürmek isterken 
Kendisi Parçalandı 

Mersin 13 ( Hususi ) -
Bahçe mahallesinde Soğuk
kuyu caddesinde oturan Ali 
oğlu Kerim fidanlığa giren 
köpeğe çifte tüfegi ile · ateş 
etmiş ve tüfek patlamak 
suretile Kerimin 
sebeb olmuştur. 

ölümüne 

................ ··············· ···········•···· ... 
Ankara 

Radyosunun 
--.----

BUGÜNKÜ NEŞRİYATI 
12.30 -Müzik (FJamenko-Pl) 
13.00 Saat ayarı ve haberler 
13.10 Müzik halk türküleri 
ve oyunları 
13.50 - 14 Müzik (bir sonat 
- Pi) 
18.00 Müzik (şarkılı cazband) 
18.30 Konuşma 

Alman-müstemlekesi 
yayı istemiyor 

Paris, 13 (Radyo) - Doğu müstemlekesi valisi Parise 
gelmiş ve bu sabık Alman müstemlekesi ahalisinin artık 
Fransız idaresinde kalmak ve yaşamak azminde olduklarını 
söylemiştir. 

- -----111111111111 - -----

Memleketimizden Halebe ne 
kadar hayvan gönderildi 

Haleb 12 (Hususi) - Haleb ticaret odası tarfından neş
redilen bir istitastike ğöre geçen Teşrinisani ayında Türki
yeden Halebe 9385 baş koyun, 2309 keçi, 77 oğlak, 8 kuzu 
209 sığır, 17 at, 2 katır, 5 manda ve 250 kilo bağırsak 
idhal edilmişfir. 

-------------0000-------------
Bonne ile Suriye başvekili 

Görüştü 
Parie, 13 (Radyo) - Hariciye nazırı Jorj Bone, bugün 

Suriye başvekili Cemil Mardamı kabul etmiş ve uzun müd-
det konuşmuştur 

==~-===;-' -:; 

İstanbulda kadın 
•• komserine soz 

polis baş 
attılar 

İstanbul, 14 ( Hususi ) - Mehmet isminde biri yoldan 
geçmekte olan genç bir kadına söz atarak sarkıntılık et
miştir. Bu genç bayan İstanbul emniyet baş komserlerin
den olduğu için mütecavizi en yakın polis noktasına teslim 
etmiştir. 

U~f adaki selden 42 kişi boğuldu 
Istanbul, 12 (Hususi) - Urfa seylabından şimdiye kadar 

boğulanların adedi 42 kişiyi bulmuştur. 
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_T_elgraf hula~aları: 
Dün Ziraat Vekili Faik Kurdoğlu arttırma haftası müna

sebetile Ankara Halkevinde verdiği bir söylevde arttırma 
ve tasarruf kelimelerinin manalarını izah etmiş, dünyanın 
iktısadi evolüsyonunun bir tarihçesini yapmıştir. 
~ Nafıa Vekilimiz Erzincandan dönüşünde gazetecilere 

beyanatında; "Türk toprakları, terakki ve ikmal yolunu 
tutmuş, durmadan yürüyen, çalışan bir refah alemidir.,, 

Demiştir. 
~ Amerika ve İngiltere,. Japonya aleyhine tedbirler al

ı mağı kararlaştırmışlardır. ilk hareketi Amerika yapacak ve 
İngiltere de bunu takip edecektir. 

Büyük ikramiye tütün 
amelesinden Bay Ahmedin 
Eski Mahkeme önündeki 
(Receb kişesi) nden aldığı 
21762 numaraya isabet et
miştir, Yılbaşı biletlerinizi 
de bu uğurlu kişeden alma
ğı ihmal etmeyiniz. 

18.45 Mi.izik (Gitara ve man-
dolin) 1 

arşılıksız 
Borçlar 

Şaht Londraya 
gidiyor 

Taliinizi 
Deneyiniz 

( Ucuzluk Sergisi ) nden 
alış veriş edenler bedeva 
eşya piyangosuna da iştirak 
ederler. 

19.15 Saat ayarı ve haberler 
19.25 Müzik (Türk muziği 

muhtelif şarkılar) 

20.00 Müzik (Radyo orkest
rası - şef : Praetoeius 
21.00 Saat ayarı ve Arapça 
söylev 

21.10 Müzik (ince saz faslı) 
22.00 Konuşma (mizah saati) 

22.15 Müzik (Küçük orkestra) 
23.15 Müzik (güzel sesler) 

23.45 - 24 Son haberler ve 
yarınki proğram. 

--------------~-~~~~~~ 

934,935,936 senelerine ait 
karşılıksız borçlar, 938 yılı 
muvazene umumiye kanunu
nun 15 inci maddesiyle ka
bul olunan hükme göre el-

' de edilegelen tasarruflardan 
sahiplerine verilmektedir. .................... 

Tarife komisyonu 
İzmir tramvay, e lektrik ve 

su tarife koınsiyonu İkinci 
kanun ayında toplanarak 
yeni tarife yapacaktır. 

Berlin, 13 (Radyo) - Al
man bankası umum müdürü 
Doktor Şaht, yakında Lond
raya gidecek İngi~ere ban
kası müdürünü ziyaret ede
cektir. 

Söylendiğine göre Doktor 
Şaht, Alman yadaki Yahudi
lerin hicretini teshil için İn
giltercden kendilerine geniş 
mikyasta döviz temin edil
mesini istiyecektir. 

Doktor bize hak verdi : 
- Hakikaten azizim, dedi, 

bunda yerden göğe kadar, 
hakkınız vardır. Çünkü ben 
de doktor Kansonun yap
tıkları ve başından geçen 
maceraları dinlerken sizin 
gibi bir merak ve tecessüs 
duyğysunun esiri olmuşdum. 
Bununla beraber size anlat-
tıgım, güçük, yarı komik, 
yarı dramatik vak'alardır, 
halbuki onun hayatında tüy
lerinizi örpertecek daha 
okadar müthiş hadiseler ve 
harikalar vardır ki bu hika
ye ettiğim mini-mini bir za
bıta vak'ası kadar ehemmi
yetsiz kalır. 

- Gösterdiğım sabırsız
lıktan dolayı bana hak ver
diğiniz için size teşekkür 
ederim. Milyonerin başından 
geçen garip serğüzeştin ma
badını öğrenmek istiyorum. 

- Milyoner, mağazada 
bütün miistahdimin ve me
murların etrafında emre 
amade bir vaziyet aldıkla
rını görünce büsbütün şima
rarak mağazada bulunan sa
tıcı genç ve güzel kızları 

birer birer çağırıp prova 
yapılan büyük bir salona 
götürdü ve: 

- Ben, dedi, bu kızlara 
Noel yortusu için birer rop 
hediye edeceğim. 

. -

Verdiği kat'i ell)jrler ijze
rine salon~ birçok şık, , zarif. .,. 
son moda kadın elbi:ı~leri ~ı. 
getirildi. Bu sırada milyon.e-
rin yaptığı bazı sululuklar 
mağaza direktörüne birkaç 
defa haber verilmiş isede 
her vakit ondan ilk defa 
verdiği ayni cevap alındı : 

- Onu gücendirmeyiniz, 
o çok ağır başlı bir adam
dır, belki bugün şampanyayı 
fazla kaçırmıştır, sonra şir
ketin en büyük hissedarı 
olduğunu da unutmayınız. 

Fakat çıldırmış milyoner 
sonunda okadar ileri gittiki 
·ona hürmet edilmesinden 
başka birşey yapılmamasını 

tavsiye eden mağaza direk
törü onun ellerini bağlıyarak 
deliler hastanesine teslim 
edilmesini emretmek mec
buriyetinde kaldı. 

- Mesela daha ne gibi 
şeyler kaldı ? 

- Elbiseler geldikten son
ra "bunları bu genÇ kızlara 
ben geydireceğim, geydir~e
den örıce kızları ben kendi 
elimle soyacağım, çünkü siz, 
kadınların nasıl soyunduk
larını ve nasıl giyindiklerini 
benim kadkr bilmezsiniz.,, 
derneğe başladı. 

- Bu nasıl şey ? 
- Bunun dahası var ? 

-Devam edecek-
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Avukatların 
Haysiyet divanı 

Adliye bakanlığı Avukat
lar kanunu mucibince kuru
lacak haysiyet divanı hak
kında hazırlıklara başlamış

tır. Her baro, baro levhasın
da kayıtlı evukat nisbetinde 
namzeti ihtiva eden bir liste 
hazırlıyarak Ankara baro 
rei'il.iğine gönderecektir. Bel
li olan namzetlere ait umu
mi liste gene Ankara baro
eu tarafından diğer barolara 
gönderilecek ve barolarda 
bu umumi liste içinden bir 
ay içinde on iki avukatı ss-

•Adli Müzaheret 
Büroları 

' çerek bir mazbata ile Anka- 1 

ra barosuna gönderecekler
dir. Her baronun seçmiş ol
duğu avukatlardan en fazla 1 

rey alan on iki avukat hay
siyet divanını teşkil edecek-.. 
tir; 

İtalya pamuk 
alacak 

İtalya mnmleketimizden 
mühim mikdarda pamuk al
mağa kar ar vermiş ve bu 
hususta lazım gelen tertibatı 
da almıştır. 

Asliye mahkemeşi bulunan 
her yerde idare meclisi ta
rafından tayin olunacak bir 
avukatın nezaret ve müra
kabesi altında birer dali 
müzaheret bürosu teşkil 
olunacaktır. Adli müzaheret 
bürolarının kurulmasında o 
mahalde en az beş avukat 
veya dava vekilinin bulun
ması da aranacaktır. ---- ---
Tütün 
İkramiyesi 

Alan MalQllere 

İzmir askerlik şubesinde : 
Şubemiz maluller defterin

de kayıtlı olup her sene 
tütün ikramiyesi alan malul 
subaylarla malül eratın elle-

rinde bulunan resmi senet 
ve raporlarile birlikte 15-12-
938 gününden itibaren 30-

12- 938 gününe kadar be
hemehal şubeye müracaat-: 
ları lüzumu ilan olunur. 

, .-~-~~-~~---;---~~~---~--~~--~ 

: Her gün bir kıt'a: 
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Çok çalışan çok kazanır çalışmıyan aç kalır. 
Yorulmak bir zarar değil vücuda bir kan verir ... 
İnsan olan çalışmaktan nefret etmez, zevk alır!. 

+ Medeniyet bir milletin bilğisile yükselir ... 
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