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~1 Avrupadan Amerikaya mı? 1 
.,. .. -------

t
Dünkü siyasi haberlerimiz arasında Ameri~anın Japon- VEKl.LLER HEYETi. Mu··uı·M sı·R TOPLANTI YAPACAK 

aya karşı bir harekete geçec_ği ve bu işde lngilterenin de 
, 1aşington hükümetine yardım edeceği bir radyo havadisi 

arak görülmüştür. Avrupanın şurasına burasına atılan • 
~angın paçavralarının yeniden şu veya bu memleketi tutuş- ldarei maslahatçılıg'"' ~ iflas burusu çalınacak 
'llrınak tehlikesinin önüne geçmeğe çalışılırken yeni dünya
~n esen bu yeni ve kötü hava gösteriyor ki her devlet 
ır tecavüze uğramamak için icabında bir tecavüz etmenin 
Ütün imkan ve hazırlıklarını ikmal etmiş veya etmek üzere 1 
Ulunuyor. 
Geçenlerde yapılan Pan Amerikan kongresinde bazı 

tınali ve cenubi Amerika hükumetlerinin Hariciye Nazır
U~rı tarafından söylenen nutuklar, esasen böyle bir tehlike
n~n rnevcud olduğunu kafi derecede aydınlatmış idiler, r1ha) et Amerikalılar da sulhu çok sevdiklerini fakat mec
lt>.ur kalınca harpten de zerre kadar korkmadıklarını bütün 
Cıhana karşı haykırmak lüzumunu hisseHiler. 

Avrupadaki karmakarışık ahval ve vaziyet karşısında 
Uykularını kaçırtan sulh taraftarları hiç şüphe yoktur ki 
Bb~yük Okyanusun öbür tarafından esen bu kötü hava ile 
usbütün sersemliyeceklerdir. 
Asyada kopan Çin - Japon kıyametınin tahrıkçileri de 

Avrupada bulunmasalardı, Amerikanın şimdilik Japonya ile 
bir hesap görmesi ihtimalinden bile bahsolunamazdı. 

Bun unla beraber samimi surette sulh dostu ve taraftarı -
<>lan Amerikanın, icbar edilmedikçe, kendilikinden bir ma-
ceraya atılmıyacağına muhakkak nazarı ile J:ıakılabilir... ı 
-.: Si~ 1 SANLI 

İngiliz kralı PAR KO GRE 

İstanbul, 14 (Hususi) An
karadan bildirildiğine göre 
hafta içinde Vekiller heyeti 
Şimali Anadoluda bir tetkik 
seyahatinden dönmüş olan 
Milli Ş .!fin başkanlığı 

altında fevkalade bir topl ın
h yapacaktır. 

Reisicumhurumuz bu top-

Jantıda ı<,stamonu ve Kara
deniz bölgesinde yaptıkları 

tetkik seyahatlerinde edin-
dikleri intibalar i zerinde 
Vekiller heyetine direktifler 
vereceklerdir, 

Selahiyettar zevatın beya-

natına göre halkla memur
lar arasında ciddi ve samimi 

43 yaşında 
PARTİNİN BİR s J ELİK İCRAATI 

Ata türkün 
Halkevi 

hevkeli 
binası 

civarında 
yapılacak 

bir 

Cumhuriy~t H. P. Vilayet 
kongresi bugün Halkevi sa- ' 
}onunda toplanmıştır. 

Kongreye bizzat vali Fazlı 
Güleç riyaset etmiştir. Parti 
genel merkezi müşahidi ola 

rak da İstanbul mcb'usu Bay 
Sadeddin Uraz kongrede 
hazır bulunmuştur. 

Valimiz B. Fazlı Güleç'in 
başkanlığı zamanında ızmir

de kuvvetli ve kudretli bir 
teşekkül olarak faaliyet gös
teren Parti teşkilatı halkın 

sarsılmaz sevgi ve itimadını 
-E!E55-

' - 1 kazanmı ştır. Son iki yıl için
de Parti teşkilatına yeniden 

5806 üye i~ihak ederek va
zife almıştır. 117 genci parti 
kendi vasatlarile lstanbul 
Ankara, İzmirdeki yüksek 
ve orta tahsil müesseselerin
de okutmaktadır. Ödemiş 
ve Bayındırda birer halkevi 

binası inşa olunmak üzere
dir. İzmirde Atatürkün hey
keli civarında müşterek bir 
parti ve halkevi binası inşası 
mukarrerdir. Bu binanın in
şaına malı yıl başında baş-

, lanacaktır. Be lçika kralı 
p~:~;:~R~~~~)cek Bel- , --- - uc--BAŞ 'iEKIL----

çika kralı Lhev Pold F ran- 1 ...,. [!J t..!._' 

sayi resmen ilkbaharda ziya- 'ı Meçhul Bir Yerde Toplanacak 
ret edecektir. 
___________ -..-:- Budapeşte 14 (Radyo) - ı '""' -1 

Londra 14 ( Radyo ) -

İngiltere kralı VI Corc dün Yugoslavya Başvl!kili doktor 
kırk üçüncü doğum yılını Stoyadinoviç ile Romanya 
kutlulamıştır. Hitler ve bazı. Hariciye Nazın Romeh ve 
devlet reisleri krala tebrik Bulgaristan Başvekili Köse 

ıvanof, henüz belli olmıyan 
elğrafları göndermişlerdir. bir yerde yakında buluşa-

İSTER GUL İSTER AGL A 

Pipo t iryakisi bir balık 
Honolulu hayvanat bahçesinin bekçilerindenbiri Balon veayhud Dinamit adında ı 

bir balığa pipo içmeği öğretmiştir. Bu adam balığın yaşadığı okuaryama açtığı birdelikten ' 
piposunu taktığı boruyu uzatıyor ve balık nefes alınca, hava ~su ile beraber piponun du
manını da içine alıyor, sonra hava su ile beraber domanı da çıkartıyormuş... Biz insanlar 
sigarayı bırakmak için binbir türlü çare ararken ve insonların sıhhatı ile alakadar olanlar 
tarafından bizleri sigaradan vazgeçirmek için tütün içenlerin ne gibi ararla;a uğradıkla
rinı hemen her gün söylenmektedir.. Acaba hayvanlar da zararlı şeylerden hoşlaniyorlar 

mı? .. 
Hayvanlar da sigara içmeğe başlarlarsa tütünün bahalaşacağı şüphesizdir. Vay o zaman 

biz tiryakilerin haline ! İşte okuyucum bizim sıhhatımız için zararli olan tütünün hayvan
ların benimseyişine: 

İSTER GÜL İSTER AGLA 

caklar ve mühim kouuşma
larda bulunacaklardır. 

Alakadar mahafil, bu mü-
lakata büyük ehemmiyet 
atfediliyorlar. 

bir ahenk dairesinde iş bir
liği temin olunacak, idarei 
maslahatçılık zihniyeti kö
kün en kazılıp atılaçaktır. 

Ayın yirmi altısında An

karada toplanacak olan C. 
H. Partisi fevkalade kurul-
tayı Cumhurreisimiz İnönü-

nü Partinin umumi reisliğine 
seçecek, bu hususta Parti 
nizamnamesinde icap eden 
değişiklik yapılac ahtır. 

Ankara, 14 (Hususi) -
Yeni vılda Milli Şefimizin 
diğer bazı vilayetlerimizde 
de tetkik seyahatlerinde bu
lunacakları bildirilmektedir. 

YENİ HATAY •. UDUDU 

• HATAYDAN BİR MANZARA 

·~Paris, 14 (Radyo) - Fransa ile Türkiye arasında husule 
lgelen anlaşma dairesinde Sancak hududları tesbit olunuyor. 

Miralay Arslan oğlu ile Fransız mümessili Aruen arasında 
bu husustaki konuşmalar devam ediyor. 
Anlaşma mucibince, Kürdlerle meskün olan Canik köyü 

de Hatayın hududları içine alınacaktır. 
~- ..... ~ .. ~ ~ ·~ ~ ·~ .......... ~ ~ ......... ~ ..... ~ ~ ~ ~ ........... .. ~ .............. --: ..... ~ 

Dünya Güreş Müsabaka-
• 

larına iştirak Edeceğiz 
~-----[!J~-----

İstan bul, 14 (Hususi) - Milli güreş takımımızın bütün 
elemanları Kanunsani ayı başlarında Ankarada toplanmağa 
davet edilecektir. Kendilerine hususi ve kapalı bir güreş 
salonunda üç ay idman yaptırılacaktır. 

Nisan ayında yapılacak dünya güreş şampiyonaları mü
sabakalarına güreşcilerimiz iştirak edeceklerdir. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 

Kuzu Eti Çok Pahalı 
==~.A=-=~ ~ 

Bugünlerde kuzu etinin pek yüksek bir fiatle satıldıjını 
görmekteyiz. Memleketimizin ziraatca zengin olduğu gibi, 
bol hayvan yetiştirmekde de ileri gittiğini söylerken bu 
etin fazla pahalı satıldığını da ilave etmekten kendimizi 
alamıyacağız. Filhakika kuzuların az kesildiğini ve şehri
mize az geldiğini bilmiyor. değiliz, fakat zaruri ihtiyaçlar 
meselesinde yapılacak bazı kolaylıklar sayesinde kuzu eti
nin yavaş yavaş havyar fiatlerine yaklaşmasınada göz yum
mak doğru olamaz. Geçenlerde İstanbulda pek çok koyun 

bulunduğunu İstanbul gazeteleri büyük tafsilat ile yazdılar. 
Bu işlerde bolluktan istifade edemiyen halkın azlıktan fazla 
zarar görmesi, mahrumiyete katlanmasıda doğru olmaz. 
Alakadarların bu meselede halkımızı memnun ve minnet
tar edecek himmetlerini bekliyoruz. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
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"GEZi NOTLARI,, 

Sayın Bay İbrahim Necmi Dilmene 
~~~_..,,, Murtaza Gürkaynak:'.: _______ s_a-.yıılıig..,ıl_a_rı_m_ı_a ____ _ 

ı -2-
~ Başımı öte tarafa çeviri- Yarım adada Marmara 
1 yorum .. Ah! Sevilen ve ha- denizine dökülen "Biga çayı., 
tıralarla dofu ıolan yerJ;rde ile Çanakkale boğazının he-
ne de çabuk g~iyOI' dalCi- men yakınında denize dökü-
kalar! İşte yanm aat geç- len "Mendres çayı,, Vardır. 
miş bile, VN>ur ı1emir.-alıyor, Vilayet arazisinde çok mak-
arkadaşlar" vedaf aşıyor.. bül zeytin. palamut. şarap 

- Haydi yolun açık ol- bulunur, ehemmiyetli keçi. 
sun! koyun beslenir. Vilayet mer-

- Benilen bütün sevdik- kezi olan Çanakkale munta-
lerime sevgiler ve selamlar zam ve ilermiş bir şehirdir. 
götür diyorum.. Tecim durumu iyidir. Şehir 

Mendiller sallanıyor. Va- zeytinyağı, uzum, palmut, 
purumuz şimdi Çanakkale huba- ve çanak çömlek ih-
beğazında, Rumeli sahilleri- raç eder, 
nin gölge verdiği boğazın Biga, Celibolu, Maydus, 
durgun sularında ilerliyor. Ezniye, Bayramiç, Ayvacık, 

• * • Lapsiki, Bozcaada, İmroz 
Gelibolu bir kat'i nakıs d 1 d k a a arı a aza merkezidir. 

şeklinde ufukta kaldı şimdi.. Vilayet arazisi içinde çok 
Yürüyoruz, mütemadiyen yü- esası ve meşhur olan "T rova 
rüyoruz... Aradan iki saat harabeleri vardır. Bu har;: 
geçti. Rumeli sahilinde May- beler; Çanakkale vilayetinin 
dos kasabası, Anadolu sahi- Ezniye kazasına tabi Sariçay 
linde de Narakalesi görünür, Nahiyesinin, Tevfika köyü-
biraz ileride de Gelibolu nün üç saat kadar ilerisinde 
kaleleri oir Siloet şeklinde... Menderes çayının menbaına 
Buralarda artık coğrafyayı yakın bir yerdedir. Vilayet 
değil tarihi düşünüyorum. Kültür bakımından da iler-
Çanakkale solumuzda seller lemiştir. Vilayet merkezinde 
içinde görünmeğe başladı. bir orta okul beş ilk okul 
Çanakkale!. Türkün yirminci vardır. Spor kulüpleri, mun-
yüz yılda büyük cihan dev- tazamdır. Şehrin ortasında 
letlerine karşı yarattığı bü- yeni bir park yapılmaktadır. 
yük müdafaa ile Çanakkale '°'** 
ismide gelecek nesillere in- Motörle Seddülbahre ge-
tikal edecek ve onlara feda- çiyoruz, oradan Arı burnu ve 

, karlık, secaat ve yüksek Anafartaları gezeceğiz .. Ana-
. duyğu örneği olarak kala- fartalar! Yirminci asrın çe-
caktır, Ben bunları düşünür- lik, ve makinelerile Türk 

ı ken vapur limana giriyordu. kahramanlarının karşılaştık-
! Birkaç yıl önce açıkta de- ları, döğüştükleri, bir! Bir 
J mir atan vapurlar, şimdi avuç Türk kahramanlarile 

1 
hükümetin yaptırdığı mun- büyük Mustafa Kemalin ci-
tazam bir iskeleye yanaşıyor. han kuvvetlerini denize püs-

1 Ve yolcular rahatca şehre k~r~tüğü y~rle~i görmeğe 
gıdıyoruz. Şımdıl Motörümüz 

ı çıkıyorlar... Y okular akın . k l ıs e eye yanaştı Sedllübahire 
1 akın vapurlardan çıkıyorler... çıktık. 
Çanakkaledeyiz şimdi... Sahilde bulunan iki Türk 

c Çanakkale şehri cihan har- köylüsüle karşılaştık. Konuş-! banda heman kamilen ~yan- mağa başladık. Bu adamlarla 
mıştı. İşgaldan sonra yeni- az zamanda dost olduk. Bu 

'den yapılmıştır. Yanmıyan dostluk nekadar samimi idi. 
; ~ısım bir sayfiye mahalli olan Bu Türk köylülerinin dost-
1 'a·s~aha.ne bayırı mevkiidir. luğu nezaketler ve yapacak 
,ı w ı- sayğılarla birbirlerini aldatan 

• ı ayetın bulunduğu Biga } d ve bu yalanı tavırlarla içle-
I yarım a ası Gelibolu yarım 
a~asından aşağı yukarı üç rinde gizliyen insanların ya-

ıı kılometre g~nişliğinde bir pacak arkadaşlığına benze-
b v ·ı miyordu. Derhal önümüze 

1• ogaz ı e ayrılmış oldukça düştüler ve gezmek istediği-
h arızalı bir yarım adadır. Ya- miz yerlere gitmek için birer 
d rım adanın orta ~ taraflarında b ld 1 A .. .. 
b

kül · b" . .. . at u uar. tların ustunde 
sı ır arazı yukselır. Or- ilerliyoruz. 

.. ınanları fazladır A k 

1 
· - ar ası var -

~~-:-..~-41o;.. ..... ~ ......... ~ 
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E ~!§IB . 1 
~Esans, Losyon, Ruı, Alhk Tırnak cılası pudra 

K B · ' ' ' r.em, rıyantin, sürme, sabun ve saire. 
BiLHASSA EN HOŞ KREMİ ŞAYANI TAVSİYEDİR. 
Merkez deposu Arasta No.338 Enhoş parfömleri mağazası. 
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BUGÜN 
SENENİN EN BÜYÜK FRANSIZ FİLMİNİ 

TAKDİM EDER 

.AŞK. BAHÇELERİ 
Nefıs ve harıkulade güzel bir Fransız filmi 

Ba' rolde: son senenin en güzide 
Fransız ylldızı 

vıv ANE ROMANC . 
PIERE ERNOIR LOUIS JONVET 
Seanslar 3 5 7 ve akşamları 9da başlar 
Cumartesi saat lde - talebe 15 Kuruştur 

Pazar günü saat 1 lde çok ucuz aile matinesi 
SALON 20 KOLTUK 30 KURUŞTUR -..- .. •wcc i?:; • • ..._....._ ______ ~..;....-

(HALKIN SES/) 

'-'!r.!CllllIIlııınıımuıııııııımımrııınır.Jllllııımm'llllln J 
Nlkris "Gut,, 

Nikris yani gut denilen 
hastalığa az çok her vakit 
tesadüf edilmektedir. Bu 
hastalık vücudda ihtirakat 
yapamıyan insanlarda tesa
düf olunur. Meseli hali tabi
ide yediğimiz yemekleri ça
lışarak yorularak, yürüyerek 
yakarız, sarfederiz, hasıl o
lan (üye) denilen maddeyi 
kan ve idrar vasıtasile hari
ce def ve tardederiz. Eğer 
çok oturur, çok yer, müte
madiyen şişmanlarsak o za
man bu ıhtirakat olamaz. 
Üre yerine asidürik teşkil 
eder. Bu ise kan içinde mü
tehammil olmadığından öte
de beride billürat halinde 
tavazzu eder. Bilhassa ayak 
mafsalında ilkin kendini 
gösteren şiddetli bir veca 
ile hastalık ilk arazını gös
terir. Nikris vücudün diğer 

uzuvlarında, dahili :ahşamız
da da tavazzuat ve ihtilatat 
yapar. Bu gibilerin idrarın

da üre ve asidürik çok artar. 

Nikris olmamak için çok 
yememek, oturmamak, çalış
mak, yürümek lazımdır. Bil
hassa bu gibilere et, yumur-

ta, beyin, ciğer, havyar ve 
kuru meyvalar fındık, badem, 
ceviz gibi şeyler yemek as
la caiz değildir. Yeşil seb-

zeler, mcyvalar, sütlü şeyler 
nikrisin esas perhizini teş

kil eder. ..................................................... 
Sovy t 
Tayyaresi .................... 
REKORU K 1RD1 
Trunçenkov le Poliakov' 

un Novsibirskıte vücuda ge
tirdikleri, benzin motörlü 
bir moclel tayyare, 66 ki o
metre 83 metrelik bir uçuş 
yapmağa muvaffak olmuş ve 

bu suretle 21 kilometre 857 
metre ile dünya rekoru u 
elinde tutan Zurin 'in gene 
Sovyet tayyare modelinden 
bu rekoru almıştır. 

Sovyetler birliği Merkez 
Havacılık kulübü Komisyo

na, bn ucuşu Sovyet rekoru 
olarak tescil etmiş ve tas
tik için de Enternasyonal 

Havacılık fedrosconuna la
zım gelen vesaiki göndar
miştir. 

İç bakanlık 
Belediyeler şubesi 

şefliği 

DÜNYADA 
NELER 
OLUYOR 

wıunııımıııııımı~ ıııuıııımıııu n 

Şöhret bulan yankesici 
İngilterede Eseks şehrin

de 40 yaşlarında kadar, ve 
üç çocuk anası olan bir ka
dın bulunduğu şehirde na
musiulğu çalışkanlığı ile şö
hret bu:muş, herkesin sevgi
sini kazanmıştı. Halbuki bir 
hadise, bu kanının bilinmi
yen bir marifetini (?) ortaya 
çıkarmıştır. Londranın garp 
kısmı denilen yerde bir çok 
yankesicilikler olmakta, ve 
faili bir türlü bulunamamak
ta idi. Günün birinde, biri
sinin cebini karıştırırken ya-

1 

kaladan bir kadın, karakola 
götürüldüğü zaman bunun, 
kendi şehrinde namusluluğu 
ile meşhur olan kadın oldu
gu hayretle görülmüştür. 

········«>···· .. ·· 
Eşek sütü 

Fransa kraıı 1 inci Fran
sua hastalandı, O devrin 
doktorları derdin devasını 
bulamadılar, yalnız bir tane
si krala: 

İstanbulda bir yahudi var
dır, bu adam meşhur dok
tordur. her derdin devasını 

bilir, dedi. 
Bu her derdin devasını 

bilen doktor Salamondu, he
men Parise davet edildi. 

Hastaya baktı, eşek sütü 
tavsiye etti. Sütü içmeğe 

başladı Kral iy!leştl ve Pa
riste herkes eşek sütü iç
meğc ba !adı. 

Büyük ihtilalden evvel Pa
rls sokaklarında sürülerle 
eşek dola.sırdı. 

Bugünde Fransa köylerin
de eşek sütü içenler pek 
çoktur. 

••••••••()• .. ····· 
Kağat sarhoş 

eder mi? 
Dilue edilmiş hamızla ıs

latılan kağıd şeker olur ve 
tahammür ile bu ş~ker al
kol halini alır. 

Bu mayii içecek olursanız 
Tıpkı bir bardak şarap, ya
hud da yarım bardak rakı 
içmiş kadar kendinizi sar
hoş olmuş bulursunuz. ............ -······ ... ············ .... . ........ . 

RUSYADA 
Ne kadar hekim var 

Moskova (Hususi) - Sov
yetler birliğinde umumi sıh-
hatın muhafazası ve hima
yesi için yep yeni bir sistem 
tesis olunmuş ve bu sistem 
muvaffakiyetle işlemekte 

bulunmuştur. 
Halen memlekette 106,000 

doktor çalışmaktadır. Yük
sek tıp memleketlerine de
vam eden talebenin adedi 

15 BiRiNCi KANUN 

=-= ... ==== 
İkiçeşmelik kahvelerinde

yım .. 
Yanımdaki masada iki 

kişi konşuyor. Bermutad 
kulak misafirliği yaptım. 

Biri diğerine: 
- Ülen. dedi, yine ağzin 

kö~.ü kötü rakı kokuyor ... 
Otekisi kızdı: 
- Zaten siz beni baştan 

çıkardınız. Ağzıma bir damla 
rakı koyduysam gavur ola
yım... Ve ağzını arkadaşına 
doğru çevirerek hohladı .. 
Sonra başını sallayup devam 
etti: 

- Ülen, şu zıkkımı bira
kacağım, diye günlerce uğ
raştım. Fakat senin gibi 
candan dostlarım (!) anladın 
ya.. Candan dostlarım bana 

bana mni oldular... Bak an-
latayım .. : Bundan iki ay evvel, 
yaptığım büyük rezaletten 
sonra içmemeğe yemin ettim. 

Bir gün evimde namslu . 
namuslu oturdum. Kapı ça
lındı, açtım. Senin gibi iki 
arkadaş, ellerinde birer şişe 
rakı ile içeri girdiler ve: 
"Haydi Bekır bize meze ha
zırla., dediler.. "Yahu ben 
rakıyı bırktım.. Yapmayın 
Allah aşkına ! ,, diye yalvar
dımsa da para etmedi. 

. - Haydı oradan senin 
ne ayyaş olduğunu bilmez 

miyiz? .. Sen bu martavalları 
gitte başkalarına yuttur. Biz 
şimdi senden meze istiyo
ruz!. 

Diye ayak Öirediler. Çar
naçar çarşıya gidip öteberi 

aldım .. Fakat herifci oğulları 
beni rahat bırakırlar mı? .. 

- Vallahi de, billahi de 
içeceksin .. İçmezsen bize ha
karet demektir. 

Şeklinde lakırdılar ettiler. 
Biride dolu bardağı ağzı

ma götürmesin mi ? Kişi 

refikinden azarmış.. ister is
temez içtim.. keşke içmez 
olaydım, evimde gene hır 
çıkardık .. 

Neyse, bundan sonrada 
artık babam mezardan kal
kıp gelse, şu Anzarot denen 
nesneyi içmemeğe ahtetdim. 
Fakat ahbablar bırakırlar mı? 
Gene musallat oldular, gene 
beni ayarttılar ... 

Bak nasıl? 
Sigarasını çıkarıp yaktı ve 

elile garsona ateş getirme
sini işaret ettikten sonra 
şöyle devam etti . 

- Ne anlatıyordum .. ha 
evet.. artık rakı içmiyecek
tim .. fakat bir gün bir ah
baba uğrayayım.. dedim ve 
gittim. Bir de ne güreyim ? 
Bu ahbab birkaç arkadaşını 
toplamış çilingir sofrasını 
kurmuş demletiyorlar ... 

Beni görünce hepsi birden: 
- Ooo .. hoş geldin.. ülen 

kaynanan seni seviyormuş 

be !... Ammada kısmetin bol.. 
Diye karşıladılar. Ben : 
- Amanın yahu.. rakıyı 

çoktan bıraktım .. 
-Arkası var-

Makyaj yapan 
············ ..... . 

Bazı bayan öğretmen
lere ihtar verildi 

Okul talimatnamelerinde 
öğretmenin talebe karşısın
da ve okul dışında takına
cağı vaziyet muhtelif mad
delerle tesbi t edilmiştir. 

Bu maddelerin en mühim
lerinden biri bayan öğret
menlerin sınıfta makyajlı bir 
surette ders vermemeleridir. 

Vekalet buna ait bir ta
mim de hazırlayarak bütün 
okullara göndermiş bulun
maktadır. 

Son günlerde ispekterler 
okulun umumi vaziyeti ve 
dersleri teftiş ederek bayan 
öğretmenlerin makyaj işini 

de ayrıca tetkik etmişlerdir. 
r. akyaj yapan bazı bayan 

öğretmenlere ilk defa olarak 
ihtar cezası verilmiştir. 

• (Kurun) 
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İl daimi encümeninden: 
İç Bakanlık mahalli idare

ler umum müdürlüğü bele
diyeler şubesinde staj müd
detini dolduran mülkiye me
zunu B. Kemal Başkal ayni 

şube şefliğine tayin olun
muştur. 

100,000 dir. Bu sene 12,500 
genç diplomasını almış, 
25,000 gençte bu mektep
lere yeniden yezdmıştır. 

1
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7 Birinci Çarşamba mat inelerinde /smetpaşa 

Eşrefpaşa hastahanesi ütü dairesi inşaatı (999) lira (48) 
kuruş keşif tutarile ve 15 gün müddetle açık eksiltmeye 

1 
konulduğundan isteklilerin 2499 sayılı yasa hükümierine 
göre hazırlayacakları teminatlarile birlikte26 lnci kanun938 
Pazartesi günü saat 11 de İl daimi encümenine baş vur-

bulvarında 

Tel : 4065 Yeni Sinemada Tel : 4065 

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

1 -
2-

Kara korsan Türkçe sözlü şaheser 

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

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

maları ... (4344) 

Sıhhat Balıkyağı 
Norveçya bahkyağlarının en halisldlr 

İKİ DEFA SÜZÜLMÜŞTÜR 
ŞERBET GİBİ İÇİLEBİLİR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczahanesi 

olı 



...,,2AHJFE 3 

Tarihten bir yaprak 
~~-~~~~ 

(HALKIN SES/) 
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•Zengin 'ş;y;;;;~ 

~~J;;:.t::;llUJUll~ 
Bekri 

Sormuşlar : AMCA ZADE VE HOCA 
• 
"ter:;eniz 

Yılb.:qı hJet' !"ini "Zengin 
Kişe,, d~n almağı unutma
sınlar. 
~~~-)!:::'"·~~~ 

1
• - Geceyi mi seversın 
~lndüzümü? 

- Geçeyi, demiş. 
- Neden? 

FEYZULLAH Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu~ 

1 Gündüz rakı içmenin tadı 
0 tnuyor ! Amca zadt-"nin maksadı saravı \ emizleme "':ti Cilt Tenasül hastalıkla ı 

elektirk tedavisi 
İzmir - Birinci b eyler So. ........ o ........ 

Eşekliğinden 
B. Fahrettin Kerim içkinin 

1~aıarratı hakkında bir kon
~crans veriyordu: 
k -::- Mesela baylar dedi, bir 

0 gaya su diğerine rakı ko
~sanız, bir merkep getirip 
•raksanız, hangisini içer? 
- Suyu, suyu ... 
- Mükemmel! 

k Pekala niçin rakıya do
Unnıa da suyu içer? 
- Eşekliğinden. 

.... ••••O••••-•• 
Daha ağır olur 

Memurla müşteri arasında: 
- Bir pul daha yapı~ti-

racaksınız .. 
- Neden ? 
- Mektubun01. ağır .. 
- E: bir pul daha yapış-

hrirsak bübütün daha ağır 
olur ! 

••••••••o•••••••• 
Sah idi . 

İki muharrir arasında : 
Yahu, son yaüdığım 

Piyesin ilk temsilinde niçin 
bulunmadın ? 

- Nasıl bulunmadım bi
rader .. Orada idim... Hani 
her perdenin sonunda yalnız 
alkışlıyan biri vardı ya, iş
te o bendim ! 

1 

........ o ........ 
Hakkı var 

Kocam, dünyanın öbür 
Ucuna kadar beni takip ede
ceğini söyledi amma şimdi 
benimle beraber bir kumaş
çı dükkanına bile gelmiyor. 

- Hakkı var Bayanım; 
dünyanın öbür ucuna gitmeİ< 
belki daha ucuza maloluyor. ........ ., ....... . 

Ecza hanede 
Eczacı - Bu ilacın bir 

şişesi romatizmayı geçiriyor. 
Müşteri - Bizzat tecrübe 

ettiniz mi ? 
Eczacı - Hayır. Fakat 

alanlar birdaya almıyorlar ! 
........ o ...... .. 
Sabır 

Ben hayatımda'bir bu
çuk sene içmedim. 

- Maşallah, ne sabir! A
ramadınızmı ? 

- Düşünmedim bile. Kü-
çüktüm, anamdan meme 
emiyordum ! 

Biri vaktin veziriazamı . ö-_ 
bürü de en ünlü şeyhislamı 
idi. Biri yıllarca süren Viya-
na bozgunluğundan sonra 
devleti düzeltmek yollarını 
arar, öbürü devleti avucu 
içine almak için en yıllan

mış yasalarını hiç sıkılma

dan bozardı. Amcazade ile 
aralarında akrabalıkta var-
dı : Köprülü oğullarından 

Fazıl Mustafa Paşanın oğlu 

Abdullah Bey, Hoca Feyzul
lah efendinin damadı idi. 

Hoca efendi, çoluğunu ço
luğunu çocuğunu en yüksek 
payelere çıkardığı gibi, ona 
da yoktan vezaret alıverdi. 
Hele oğlu Feyzzullah efendi 
için yapmadık yolsuzluk bı
rakmadı. Vakıa, daha evvel 
Kara Çelebi zade Abdüla
ziz efendi, meşihat makamı
na gelemiyeceğini anlayınca, 

sırf şahsı için meşihat paye
si yarattırmıştı. Fakat Hoca 
Feyzullah efendi işin daha 
ilerisine gitti. Mesihati ba
badan oğula kalmak şartile 
ailesine hasrettirmck sevda
sına dü~tü , ve arzusunu ka
bul ettirdi . Oğlu Feyzzullah 
efendiye meşihat kayesi ve
rildi. Bu, o zamana kadar 
cari olan nizama büsbütün 
aykırı bir işti. Kimse sesini 
çıkaramadı. Hatta veziriazam 
Amcazade Hasan Paşa bile. 

1 

Halkın belli başlı konuş
tuğu şey hep saray ve saray 
adamlarına aid vakalardan 
dan ibaretti . Siyaset, o ar
tık kökünden bozulmuştu. 
Amc:ızade, bunu düzeltmeye 
uğraşıyordu. Fakat mümkün 

1 
1 

1 

.. 7 mu . 
Karşısında korkunç bir 

engel vardı : Hoca Feyzullah 
efendi. İkinci Mustafanın 
üçüncüsü de Hoca F eyzul
lahtı. Hocalar bile kendis:n
den bezmişlerdi. Kend ·, :.!im 
ve fazil bir adamdı. Fakat 
yanında ilim ve fazilet erba
bının hiç bir kıymet ve iti: 
barı yoktu. Bütün düşün~..!si 
kendi mensublarını kayırmak 
ve her şeyde kendi nüfuzu
nu üstün kılmaktı. 

Amcazade, onun büsbü-

~mTOiffii~ 
~ Sal·h Sonad ~ , 

tün zıddı idi. Onun gözleri 
önünde bütün akıbetlerile 
beliren bir hakikat v~rdı: 

~ Cilt, Saç ve Zührevi has- ~ 
n talıklar mütehassısı 1 
~ 2 nci Beyler sokak No. 81 

~ 
Her gün öğleden sonra 
· Telefon: 3315 

~Jli:::t:::ur;;:::~a ~J;;;:::t::::;::J;;;:::t::::;:: 

Devletin acıklı hali. On yıl
dır çekilen felaket: 

Harbe vakıa nihayet ve
ilmişti. Fakat açılan bu ya
rayı kapatmak lazımdı. Pa
dişaliın hiç bir ışe baktığı 

1500 KİŞİLİK TÜRKİYENİN IEN BÜYÜK SİNEMASI 
1':t':!:'.1ar~~~a YENİ SİNEMA'da 

1 

14 Birincikanun Çarşamba matinelerden itibaren 
lzmlrde ilk Defa 

--- H d O ..., l (Arizona ay utun g u ein) 
Canavar bir babanın çocuğu aşkına kendini feda edişi 

2 --- • 
Lorel - Hardi lsviçrede 

Kahkaha krallarının Türkçe sözlü son şaheseri 
AYRICA : TÜRKÇE İZAHATLI FOKS JURNAL 

... 1:111 ... , ........................... .. 

birinci mirahordu. Derhal 
azledi'di. İş, azille de kal
madı, Zavallı Ali bey zevki 
uğruna kurban oldu gitti. 

No. : 55 Telefon : 3479 yoktu. O da babasına, Dör
düncü Mehmede çekmişti. 
Bütün zamanını av peşinde 
geçiyordu. Devlet adamları

nın en mühim işleri, padişa
hın av hazırlıklarını görme
ye inhisar eylemişti. 

Amcazade, bu hadisenin 
katille neticelenmesini hiç 
arzu etmiyordu. Eakat ikin
ci Mustafanın mümkün de
ğil sözünü geçiremedi. Faz-

DOKTOR 
Tevfik Lütem 

MERKEZ HASTANESİ 
Kulak, Burun, Boğaz 

Temiz dövülmüs , itina ile . 
hazırlanmış her cins b&.1harat 

Amcazadenin maksadı ev
vela sarayı temizlemekti. 
Vakıa küçük müezzini saray
dan attırdı. Fakat hocanın 

nüfuzun \ karşı durmıya bir 
tür lü muvaffak olamadı. Fey
zullah efendi beşikteki co
cuklarına bile en yüksek 
p:ıyeler vermekten geri clur
mu, ordu. Mesela fstanbulda 
"hanesinde ikamete memur,. 
c l ın Rami Mehrned efendi-

5 ve 10 kuruşluk anbalaj
larda 

a olarak kahyası Hasan a
ğa, kendi adamlarından Ça
vuşbaşı Mustafa Ağa da yer 
!erinden çıkarıldılar. 

~mıııı~~mm~u,1111~ 

. T' DiK . A . 

Amcazade bu istiskale da
yanamadı. Cekilmek istedi. 
ikinci Mustafa ra zı olmadı. 
Fakat ısrarla çekilmek arzu 
ettiğini anlayınca kendisin~ 
şu hattı hü,nayunu g:Jnder
di : yi Reisülkütta p yaptıran, o 

d. "Seı in hizmetin :len her i ı . . 
Nihayet sarayda vukua veçhile razı ve hoşnud idim. 

gelen bir hadise, Amcazade- , Ancak bir kaç defadır te-
nin mevkiini epeyce sarstı. tckaüd ihtiyarile rikabı hü-
Akrabasından Kıblelizade mayünüma iltica etmiş idin. , 
Ali beyin saray kadın\arile ' Ve hala sahip firaş oldu-
samimi münasebeti vazi eti- ğundan mesalihi ibadi gör-
ni t ehlikeye düşürdü. Ali mede aczin olduğu mesmuu 
beyin "gevheri vücutları hümayunum oldu. Çiftlikle-
gencinei ismette mahfuz o- rinden murat ettiğin ahal-
lan kadın efendilerden biri- de meks ve ikamet etmek 
ne hakikaten intisap,, edişi üzere Haslar tayini ile sana 
sarayı altüst etti. Kızlar a- tekaütlük ihsanı hümayunum 
ğazı Nezir Ağanın casuslu- olmuştur. Mührü şerifi Ka-

. r. Fahri Işı~ 
lz:nir Memleket Hastane~;ı 

Ronlken Miitehao:;<;ısı 
Rontken V e 

Elekt ı·;k t edav 'si v:ıp ı 'ı r 

ikinci B !•"1"r 5.., No. "9 
TELEFON 2542 

ka 

Peşin ve 
Taksitle 

En şık en ucuz clbisclc
rinızı Kavaflar şarşıstı,da 35 

No da 
TE R Z 1 

Kazım 
Şengüder'e 
Yaptırınız . ğu içi tamamen ortaya çı- pıcılar kethiidam ile rükabı Selanik sergisinden birincilik 

kardı. Kıblelizade sarayda hümuyunuma gönderesin.,, madalayasını kazanmıştır. 
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1 nci Sınıf Mutahassıs. 
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s. FERİT 
~ --- ECZACIBAŞI 

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 

Düyanın en büyük İnpan
yol danzö-: ve şantözü asrın 
Karem eni 

Laarah Lander 

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

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;;;:::t::::;::J;;..t::n::.t:ı 11 Jl:ı;;;_t;:;(~;:ı~ 

ÜROLOG OPERATÖ R 

DOKTOR 
Fuat Soyer 

Böbrek, mesane, prostat, 
idrar yolu hastalıkların ı te
davi ve ame liyatlarını yapar . 
2 nci Beyler Numanzadc No. 5 

türlü saadet vasıtalarına 
güvenerek genç bir kızla 
evlenen ihtiyar bir adamın 
çektiği ızdırabı musavver 
cidden görülmeğe değer 

büyük bir eser 
AYRICA: FOKS JURNALi Emel Kişesi 

Emelinize nail olmak is
terseniz T. H. K:. Piyango 
biletlerinizi Emel kişesinden 
alınız. 

Fiatlar: 20 - 30 talebe pazar günü 15-29 diğer günler 
10-15 kuruştur. Bıletler Kültürpark girişilc otobüslerde 
satılmaktadır. 
Seanslar; heJ"gün Vicdan mücadelesi 5.10 ve 9da La
habenera 3,20 ve 7, 1 Oda cumartesi ve pazar 11,45 te 
Lahabernera ile başlar. 

• .,,...... • c;::ı;a • 

Tilkilik eczanesi karşısı No 561 
T. 3319 Necmi Atıl 

Cumhuriyet 
• • 
ışesı 

Yılbaşı piyango biletleri

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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l;SEHİR: , , . ' fi~11:1iiii~K:iÇiir AFLAR 
.. HABERLERİ!'' 
1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ .. ~ ~-.il 

~ ::::::::::::0:::::::::::: 

~ ı Tren kazası 
~ j Evvelki gün Bayraklı - Tu

an arasında Alaşehir tre
ıinde bir kaza olmuştur. Sa
.t 15,10 da Alaşehire hare
:et eden trene binen Süley
oan oğlu B. İsmaıJ Hakkı 
jser trenden düşmüş, aya
rının kaval kemiği kırılmış
ır. Yaralı' hastahaneye kal
lırılmıştır. 

Maliyede 
Tayinler 
Manisa defterdarı Cevdet 

Şenvl Seyhan defterdarlı
iına, Ankara varidat müdü
rü Mustafa Ertan Manisa 
defterdarlığına, Muğla def
terdarı Aziz Kutay Niğde 
defterdarlığın, Seyhan def
terdarı Halil Eroğlu Muğla 
defterdarlığına, Kangal mal
müdürü Hasan Tahsin Tan
yel Menemen malmüdürlü
ğüne. İzmir varidat kontrol 
memuru Mehmet Özer Amas
ya varidat müdürlüğüne ta
yin edılmişlerdir. 

Orman 
rayinleri 

lzmiz orman merkez mü
hendisliğine Faik, Urla 
orman mühendis muavinli
ğine Bedri Kısakürek, De
mirci orman mühendis mua
vinliğine Halil Ekinci, Ala
,ehir orman mühendis 
muavinliğine Hasip Ayhan 
tayin edilmişlerdir. 

..... ııu.uwın il nın ım 1 1111 ın m 1 ıını ııı:mm 

·ZABITA ~ 
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Keçeciler Atatürk cadde-

sinde Hasan oğlu Heseyin 
• Barak, iş verilmediğinden 

Süleyman -oğlu Avni Gör- 1 

geçe biçakla üzerine hücum [ 
' ve ana avrat sövmek suretile 
: hakerette bulunduğundan 
• suçlu biçağile birlikte yaka-
1 lanmıştır. 

§ ıkiçeşmelik Namazgah 
mevkiinde Giritli Hasan kızı 
30 yaşında Fatma, berabe
rinde oturan Hakkı kızı 30 
yaşında Fikriyeye hakaret 

< ettiğinden yakalanmıştır. 
l § İkiçeşmelik Dolaplıkuyu 
• mevkiinde Tahsin oğlu Nuri 
ı ve ramazan oğlu Mehmet ve 

Mustafa oğlu amele Ali, sar
hoş oldukları halde Sait oğ-

1 Ju Cemilin bakkal dükka-
1 nma girerek camlarını kırıp 

taarruz etmekle beraber ha
vagazı fenerlerinide kırdık
larından yakalanmışlardır. 

§ Kemer Kahramanlarda, 
Halil kızı ve Mustafa karısı 
28 yaşlarında Hesna Şen, 
evde yapılmakta olan tami
rat meselesinden çıkan mü
nazaada Mehmet oğlu 42 
yaşlarında Mahmud tokat ve 
tekme ile darp ettiğinden 
yakalanmıştır. 

Herşey ve 
herşeyi ••• 

Aradığınız her eşyayı 
"Şemsi hakikatte ucuzluk 
sergisi,, nde bulabilir. 

İTALYA PARLAMENTOSU 
------------= HM ---- -------

Mebus ar meclise faşist kıyafetinde geldiler 
ve gizli kanunlar kabul edildi 

deliler doktorunun maceraları ! 

! um tt 
Q Yazan: Sırrı Sanlı Q 
~~™~ımıın (7) oımıı~*3~~Eewl 

, llmı de, Fenni de Şahsi Garezlerimız, Sahsl 
ihtiraslarımız, Şahsi Menteatlerimlz İçin 

Alet Edersek Dünyanın Hali Ne Olur ? 
Doktor Reşad biraz dü- f. kibirli adamı bu hale soktu? 

şündükten sonra devam etti: - İşte gerek bunu, gerek 
- Bu anlatacağım son bunun gibi inanılmaz harikaların 

safhayı biraz hafifletip hika- nasıl yapıldıklarını size ver-
ye etmek mecburiyetinde- diğim mecmualarda okuya-

Roma, 12 (Radyo) - Parlamento dün gizli bir toplantı yaparak bazı kanunlar kabul j yim. Çünkü milyonerin bu caksmız. Burada bütün bu 
etmiştir. Ve bu toplantıya iştirak eden mebuslar kamilen faşist kıyafetinde gelmişlerdir. defa yaptıklarını olduğu gibine yapılan garip ve korkunç 

Irk kanunu, parlamentonun lağvedildiği ve yerine korporasyonlar meclisi tesis olunduğu 1 nakletmek ve nede okurla- hadise ve fen mucizelerini 
hakkındaki kanun, harp vukuunda yaşları ne olursa olsun velevki sakat dahi olsalar, 1 rınıza bildirmek mümkün fenni izahatını göreceksiniz. 
bütün mebusların ilk safta olmak şartiyle harbe iştirak etmektedir. değildir. Çünkü deli milyo- İşin en tuhaf noktası da 

ner kızları, bazı mağaza doktor Kansonun bu işi ne 
memurlarının yardımı ile den baptığı hakkında sev-
soyup yeni roplarla süsle- diği güzel kadına verdiği 
dikten sonra şu sözleri söy- bozı malumattır. 

Dostluğu İngiliz - Fransız 
Paris, (Radyo) - Havas Ajansının Londra muhabiri bildiriyor: 
- Londrada ecnebi matbuat erkanına verilen bir ziyafette İngiliz 

dış siyaset hakkında aşağıdaki · izah ıtı vermiştir: 
Başvekili Çemberlayn lem!ş : - Ne gibi malumat? 

- Kocalarını bin türlü - Genç ve güzel kadın 
"Fransız - İngiliz münasebetleri basit hukuki taahhütlerin çerçevesini 

sıkıdır . ., 
aşacak derecede masraflara sokarak güzelleş- kendisi ile birlikte gezen 

meğe çalışan zengin ve Aris- profesör Kansona hakaret 

İngiliz Başvekilinin bu kat'i sözleri evelki gün Avam· Kamarasındaki ayni mesele hak
kında yaptığı mühim beyanatı unutturacak derecede memnuniyet uyandırmıştır. 

Bu sözler Fransız mahfillerinde oldu'İu kadar İngiliz efkarı umumiyesi üzerinde 
tesir bırakmıştır. 

iyi bir 

Londra, 14 ( Radyo ) - Avam kamarası, bugün toplanmıştır. Henderson, İtalya Fransa 
ihtilafı hakkında başvekil Çemberlaynden izahat iştemiş ve bu münasebetle demiştir ki: 

- Romaya gittiğinizde; İngilterenin daima Fransanın yanıbaşında bulunduğunu söyle
melisiniz. 

Başvekil, cevap 
tUrlü olmıyacağını 
ilave eylemiştir. 

vermiş ve Tunusun, Akdeniz statükosuna dahil bulunduğunu, başka 
söylemiş ve İtalyanın, Fransaya taarruz etmesine ihmal vermediğini 

---------

Madrid bombardıman edildi 
Madrid, 14 (Dadyo) - Madridin topçu tarafından bombardımanından 5 kişi ölmüş 20 

kifi varalanmıştır. Yalansın tayyareler tarafından bombardımanı 5 ölü, 7 yaralıya sebebi
yet vermiştir. 

toğrat bayanlar gelsinlerde eden milyonerin timarhaneye 
bu güzel, körpe ve nefis düştüğünü gazetelerde oku-
kızları görsünler. Bunları yunca hemen otomobiline 

1 gördükten sonra da belki atlayıp doktorun husvsi has-
dünyanın milyonlarını sar- tahanesine koşmuştu. 
federek can yakmağa naza- Genç ve güzel kadın dok-
rıdikkati celbetmeğe heves tor Kansonu görür görmez 
d y k d I hemen boğazına atılarak e en o magrur a ın arın b y d. 

burunları kırılır. agır ı: 
- Yaşa doktor, sana seMilyoner daha bunun gibi 

birçok sözler sarfettikten lam vermeğe tP.nezzül etmi-
yen, seni benim yanımda 1 sonra birde sizlerin yanak - tahkir eden milyonere ver-

larınınız taravetini, cildinizin diğin dersden, yapıştırdığın 
nefasetini t ecrübe edeceğim tedip şamarından dolayı teb-
diye genç ve canh manken- rik ederim. 
ler gibi süslediği kızları öp- Doktor birdenbire ciddi 
meğe kalkışmış. Kimler bilir bir tavır alarak cevap verdi: 
daha neler yapmak istemiş - Ben ona, bana selam 

- - - -----•-l!:••• ki, biraz önce söylediğim v~rmediği için kızdım, fakat 

I• t b ld T h 1 ki gibi büyük mağazanın direk- bundan dolayı ona ders ver-
. S an ll a ra mu l ÇOCU ar törü onu deliler hastanesine medim. Bizim ilmi de, fen-
Istanbul 14 (Hususi) - Yapılan tetkiklerde İstanbulda iki bin trahumlu çocuk bulundu- sevketmeğe mecbur kalmıştı. ni de şahsi garezlerimiz, 

ğu anlaşılmıştır. İstanbul mariaf müdürlüğü doktorları, mekteplerde sıkı bir trahum kont- ' - Peki doktor Kanson şrhsi ihtiraslarımız, şahsi 
orlü yapacaklardır. 

1 
nasıl yaptıda bu milyoneri menfeatlerimiz için alet eder-

Halayın yeni 
Pulları 

Hatay (Hususi) - Hükum
eti 10 50 ve 75 santimlik 
posta pulları tabettirecek
tir. Bu pulların Eti asarından 
alınmış mozayik bir tavus 
kuşu, diğerinde devlet reisi 
Tayfur Sökmenin potreleri 
bulunacaktır. 

. Haydutlar 
fdam edildi 

Nevyork, - Jorjiya'da kain 

Reidsvillc hapishanesinde ci

nayetle itham edilen altı 

haydut elektrikli sandalye
ye oturtularak idam hükmü

nün infazı 70 dakika sür
müştür. 

B.M Meclisi 
Ankara, 14 (Telefonla) -

;' B. Millet Meclisi bugün top
lanarak devlet Şürası kanu

nunun müzakeresini yapmıştır. 
'"""' ............................. ""'"'-..... "'-~'"'"'"'"""''"""""""'""''"' 

Dereköyünde 
Bir Bakkahn Evini 

Soydular 

.. ele geçirdi ve dünyayı ben sek dünyanın hali ne olur? 
yarattım diye bu mağrur ve -Devam edecek-

ııı rıııııııııııııı ııııı.ıııı ıı·ıııı ut ıı ııııırııı ııırııııımıııııımıuııı.ııııııı ırı"ır ıı ıuıı ı.ıı ııııınıııııı uıınııııınnıu ııın· ıııırıı ı uııııııııı ıı: ıııtııl ııınıı ıııınııuııııırıo1111 11Uuı 

K "", ÜRDE İHTİKAR v AR 
Şehirde beş milyona yakın kömür mevcuttur 

Bu sene orman idaresince 
zürraa on milyon kilo kömür 
yakılması için müsaade ve-
rilmiştir. İzmirde stok beş 
milyona yakın kömürün de
po edilmiş bulunduğu anla
şılmıştır. Alakadar makam-.... , ................... ················ ........ , ............... ············································ ı 

Ankara Radyosunun 

Cumaovasına bağlı Dere
köyünde evvelki gece saat 
yirmi sıralarında bakkal 
Mustafanın evine iki meç-

ların söylediğine göre kömü
rün 3,5 4 kuruştan fazla 
satılması ihtikarlık demek
tedirler. Böyle oldnğu halde 
lzmirin muhtelif mahallesin-

de bilhassa Güzelyalı, Göz
tepe, Karantina Mısırlı cad
desinde kömürün kilosu yedi 
kuruşa kadar satıldığı maa
lesef birçok işçi karilerimiz
den aldığımız şikayetlerden 

anlaşılmıştır. Fukara babası 
olan belediye reisimiz dok
tor Behçet Uz'un ehemmi-

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

(Bugünkü Pr . ğramı ) 

Türkiye Radyodifüzyon Dalga uzunluğu 
Postaları 1639 m. 183 Kcs./120KW. 

·Türkiye radyosu T.A.Q. 19,74 m.15195 Kes./ 20Kw. 1 

Ankara radyosu T.A.P. 31,70 m. 9465 Kes./ 20Kw. 1 

12.30 Müzik (Türk müzigi - Pi) 
13.05 Saat ayarı ve haberler 
13.15-14 Müzik (Komşu memleketler için muhtelif plaklar) 

18.00 

18.30 
18.50 
19.15 
19.25 

Müzik (T - rk müzigi - ince saz faslı) 

Konuşma (ziraat saati) 
Müzik (Türk müı.igi, muhtelif şarkılar) 
Saat ayarı ve haberler 

hul şahıs girmiştir. 
Hırsızlar eve girince bak-

kal Mustafanın hasta bulu
nan karısı Hulkiye ve kain 
validesi Gülsümün odasına 

yetle dikkat nazarını celbe
deriz. 

-----~====-----

Baro umumi Radyo ile 
nutuk girmişler ve tanınmamak için h l • t 1 d 

derhal lambayı söndürmüş- eye ı op an 1 
lerdir. Y erıi avukatlık kanununa 1 Ulusal ekonumi ve arttırma 

Yatakta bulunan kadınla- göre İzmir barosunun avukat ve yerli malı haftası olmak 
rın yüzlerini yorganla sıkıca levhası hazırlanın ıştır. kanun münasebetile bu akşam 
örterek yastıkları bıçakla mucibince Müddeiummiliğe Ziraat bankası umum mü-
parçalayıp para aramışlardır. ve Adliye Vekaletine verile- dür muavini Cezmi Erçin 

Parayı bulamayınca kadın- cektir. İzmir barosul?;a bağlı 1 Ankara Halkevinde bir nu-
ları ölümle tehdid ederek olarak Bergama ve Odemişte , tuk verecek ve bu nutuk 
diğer yastıklar içinde bulu- de baro teşkilatı vücuda 1 radyo ile neşredilecektir. 
nan dört adet ellişer liralık getirilmiştir. J ........ .... ······· ............................. . 

banknot oldıktan sonra kaç- Bugün İzmirde baro hey- dir~sin.de topl~n~cak ~e 

20.00 
Müzik (muhtelif şarkılar) 

Temsil -Geyik avcıs. genç Osman- Yurd piyesleri
Tertip eden (Ekrem Reşit-Halk türkülerile beraber) 

Saat ayarı ve Arapça söylev 

mışlarsa da suçlular yaka- eti umumiyesi, saat 14.30 da 1 yenı ıdare meclısı ve reıs 
1 •• 

1.~~.~.ı.~~~~?.~~:. .... .... .... ••• .•• ... .... Adliye binasındaki baro. seçimi yapılacaktır. 

21.00 
21.10 

22.10 
22.25 
22.45 
23.45-24 

Müzik (küçük orkestra) 

Konuşma 

Müzik (koro - Pl) 
Müzik (dans) 
Son haberler ve yarınki proğraın 

.. r ~ ~ ..... ~ ~ ...... ~ ~ ~ ~ ....... ._~ ........... ~ ~ ... ~ ............... ~ ........ ~ ~:: ~~..- ~---... == • 

Uçüncü oter • Her gün bir kıt'a: • 
Süreyya Olcay : 1l!lll11Jıınnıııı1111111ınıuııııııı ııınını ıııııııınııııııınııınıuııı ıımııuııııııı1H111J111111nıı ı ! 

.. T~lefon şi~keti karşısında + Hayat durmaz bir karard.a bir gün oylur çöke~sin t 
Buy~k ~ardıcalı hanı .altın- f Güven olmaz kanla, kemık ve en saglam derıye; ~t} 
~akı daıreye nakletmış ve • Bugün yolsuz sarfedersen yarın boyun bükersin j ·.·; 
ışe başlamıştır. Burada da f Çok da alsan az da alsan biraz sakla geriye.. l 

ınumaileyhe muvaffakiyetlcr f A F T w t 
h 1 · ı d'I · . . ugseven ve ayır ı ış er ı erız. 1.. ~ ~- ,....,,........ ............. ~ .......... _ .., _,... ~ ..... ~ ..... ~ ~ ~ ~ ~ .:--.......... .... ~ ........ ~ .................. ~ ~ ~ ... ~ ...... ... .... ~ 
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