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Saylav oluyor 

Cumhurreisimiz İsmet İnönünün Halk fırkasını milletimizin 
bütün ferdlerini sıcak kucağına alacak bir aile haline sok-
nıak mümkün olduğu hakkında söylediği ilk sözlere, her 
zaman olduğu gibi bu defa da sadakatini gösteren yüksek 
teşebbüslere giriştiler. Sözü ile özü arasında hiç bir ayrılık 
görülmemiş, akvali ef'aline ve ef'ali akvaline daima uygun 
gitmiş olan Cumhurreisimizin bu yurda kimi kllcı, kimi 
kalemi veya kafası, ile ellerinden gelen hizmet yapmaya 
istemiş Kazım Karabekir, Fethi Okyar, Hüseyin Cahid 
Yalçın, Rıza Nur gibi zatların hizmeti ve himmetlerin den de 
İstifade imkanını hazırhyacak, bir işarette bulunmaları par-
famento hayatımızda, partı ananelerinde ve nihayet siyasi 
tarihimizde pek büyük ve yeni bir inkilabın canla bir teza
hürü olacaktır. 

Milli Şefimiz bu yeni ve şuurlu direktifi ile bütün evlad
larını ayni şefkat ve muhabbet ile seven düşkün bir baba 
gibi bütün millete kollarım açmış bulunuyorlar. 

Böyle müşfik bir babaya layık hayırlı evlatlar olmağa 
çalışmak da bütün vatandaşların olusal bir öedvi olmalıdır. 

SIRRI SANLI 

•• •• 
Alpların Ote Tarafında Olüm Bekliyor 

İSTER GUL İSTER AGLA 

Londra 21 ( Radyo ) 
Fransa gazeteleri ıtalya aley-
hine hücumlarını devam et
mektedirler Fransız gazete-
leri, Alplerin öte tarafında 
her gün bizim ölümümüzün 
istendiği haykırılıyor buna 
duymazsak abdallık etmiş 
oluruz. İtalyanlarla münakaşa 
etmek doğru değildir. An
kca her hangi bir harekette 
derhal mukabelede bulun
malıyız demektedirler. 

Varşova, 20 (Radyo ) -
Fransa ve İtalyada gizliden 
gizliye mütemadiyen askeri 
hazırlık devam etmektedir. 
Her iki taraf hücumlarına 
devam etmektedirler. Bu va-
ziyet Avrupada İlkbaha doğ
ra bir harbın çıkması ihti-
mali vardır. 

Romanya 21 ( Radyo ) -
Görülen lüzum üzerine yeni
den bir kolordu teşkil edil
miştir. Bu kolordunun Kor
sikaya gönderileceği tahmin 
ediliyor. 

Paris, 20 (Radyo) - Bu-
rada bulunmakta olan Kor
-ikalılardan bir kafile, bu 
gün J:ıir toplantı yapmışlar 
ve ltalyanın metalibatını 
protesto ederek, Korsikanın 
müdafaası için tedbirler a-
lınmasını istemişlerdir. 

Devesini Nasıl Satmış? .. 
Lahurda bir deveci, pazara satmak için götürdüğü bir deveye alıcı bulamayınca eve 

dönmüş, kendisine pek fazla para lazım olduğvndan düşünmeğe başlamış, nihayet aklına 
deveyi süsleyip tekrar pazara satılığa çıkarmak gelmiş:.. "Süslemek,, deyince yanlış anlat
mış olmıyahm. Deveyi bizim pehlivan develeri gibi aynah semerle, büyüklü, küçüklü çın
graklarla değil de, devenin tüylerini türlü yerden keserek onun üzerinde nakış işlemiş 1 Bu 
süslü deveyi ikinci defa görenler tanımamışlar ve pek hoşlarına gitmiş, devci de devesini 
böylelikle satmıştır. 

Böyle alıcılar olduktan sonra, deveyi değil evindeki paslanmış altı delik leğenleri, tene
keleri ve bunlara benzer bir çok şeyleri boyayıp süsleyip satanlar da çok olur. 

Her yerde eksik olmıyan bu gibi göz boyacıların söz ve işlerine aldananlara: 

İSTER GÜL İSTER AGLA 

BUYURDULAR 
Ankara 21 ( Hususi ) 

Dün Büyük Şef .tarafından 
İzmir belediye reisi doktor 
Behçet Uz kabul edilmiş, 

müşarünleyh İzmirlilerin say
ğı, tahassür ve tazimlerini 
arzetmiştir. İsmet İnönü bele
diye reisini öğle yemeğine 
alıkoymuş sonra beraber-
lerine alarak Y enişehirde 
bir müddet gezmişlerdir. 
Reis, İzmir muhtelif işleri 
hakkında kendilerine izahat 
vermiştir. 

.................................................. , .............................. . 
Ankara 20 ( Hususi ) 

Trakya umum müfettişi Ge
neral Kazım Dirik münhal 
bulunan meb'usluklardan bi
rine Cumhuriyet Halk parti
since namzed gösterileceği 
söyleniyor. 

Fransızların Sesi ve 
İtalyanların Cevabı 

---------------
Kimin üstte, kimin altta kalacağını 

zaman gösterecektir 
Londra (Radyo) -· Fran- ı alevlenirler, onun için onları 

sız gazetelerinde meşhur kızdırmamak daha hayırlı 
__ .. ~ .. ~--

Yunan kralı 
Bürüksel de 

muharrirlerin İtalyan gazete- olur.,, ve "Fransanın her 
lerine karşı "Fransızlar ko- husustaki üstünlüğü bir kıya-
lay kolay kızmazlar, fakat met koptuğu zaman anlaşıla-
kızdıkları zaman adamakıllı caktır.,, mealindeki hücum

- &uyük Şefimizin 
Ziyaretleri 

Ankara, 21 (Hususi) -
Hava müsait olmadığından 
Büyük Şef dün seyahatla· 
rına başlamamışlardır. Bu 
gün Ayas - Beypazarına 
hareket etmeleri muhte
meldir. Kendilerine Anka
ra valisi Bay Nevzad re-
fakat edecek ve yine ak
şam Ankaraya dönecek
lerdir. 

Hitler İçin Yat 

Almanyanın Kiel şehri 

tezgahlarında bugün Hitler 
için bir nehir yatı yapılmak
tadır. Bu yat üç yüz tonluk
tur. Uzunluğu 35 metredir. 
Daha uzun yapılmamasının 

sebebi, yatın Alman nehir
lerinde ve barajlarında ser
bestçe dolaşabilmesini te
min etmektir. Yatın teknesi 
ve güverteleri zırhlı, direk
leri teleskopla mücehhezdir. 
Yatın ismi henüz konmamış
tır. 

Yat, aynı zamanda bir 
batarya topla teçhiz edilmiş
tir. 

larına cevap veren Roma mat
buab "Kimin üstün olacağını, 
kimin altta kalacağını ancak 
zaman gösterecektir,, demekte 
ve "İtalyanın kimseden kork
madığını,, ilave etmektedir. 

Büyük 
Kurultay 

-~::...:"--

Pazartesi Toplanacak 
Ankara, (Hususi) - C. H: 

P. Büyük kurultayı, gelecek 
Pazartesi günü saat 10 da 
Büyük Millet Meclisi bina
sında toplanacaktır. Kurul
taya iştirak edecek vilayet
ler murahhasları, peyder 
pey gelmeğe başlamışlardır. 
Murahhasların adedi 360 dır. 

Londra, 21 (Radyo) -Yı:..
nan kralı ikinci Jorj, dün 
buradan hareket etmiştir. 

Kral, Bürüksele gidecek 
ve Belçika kralı Leopol~ü 
ziyaret ettikten sonra, dog
ruca Atinaya hareket ede-
cektir. 

- _ .. __ .__ Hakkı Şinasi hasta 
Orgeneral Salih Ankara, 20 ( Hususi ) -

Ankarada Saylav Or. General Hakkı 
Ankara, 20 ( Hususi ) Şinasi rahatsızlanmış ve bu 

Kolordu komutanlarından gün Nümune hastanesine 
Orgeneral Salih bu sabah kaldırılarak tedavi altına 
şehrimize gelmiştir. alınmıştır. 

::-:-:.~ ... ~~~"'::...-:"~ -...,;:~ ........ :~4 ..... rlllllll.~j·::"i-.......... ll" ..... ~ ..... ~I~ ---=--~~ ... -~_: 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
c::::::::====e-=== 

SÜT PAHALI ---------111111111111--------
Bu sene kış mevsiminin hafif geçmekte olmasından mı; 

yoksa ~iman tedbirlerin tesirinden mi nedir bilmiyoruz, 
kömür fiatı - çok şükür ve şeytan kulağına kurşun - geçen 
kışlara nisbetle pek fırlamadı. Buna mukabil süt fiati 15 
kuruşa yükseldi. İşin fenası hem gıda ve hem deva olan 
sütün fiati yükselince cinsininde derecesi bir hayli indi. Bu 
gidişle bu faideli gıda da hiç hoşa gitmiyen sulu insanlar 
gibi, sulu ve tatsız bir hal almağa başladı. Salğı? .~astalık
ların hüküm sürdüğü yerlerde fazla kullanılan sütun gerek 
fiati ve gerek kalitesi için alakadar makamın tetdiklerini 
derinleştirmesini, halkımızın menfaati ve sıhhati namına 

rica ediyoruz. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
.:-:.-=~~~~..._:~~ ... ~-...... ~ ..... ~~-=.::-::~ ........ 4:.t·~......._4;:..~,, ..... d~~ ..... ~=~-;;:e..--: .. ,., 



SAHiFE 2 

SON ZELZELE 
--------------0000--------------

Mühim · Hasarlar Yaptı 
Ankara, 20 (Hususi) - • .. çıkmtı yapmak suretiyle 

Zelsele mıntakasından gelen ehemmiyetli zararlar meyda-
haberlere göre Kırşehir na getirmiştir. 
merkezindeki binalarla hü- Bu malumata göre sofu-
kumet dairelerinde çatlak- larda tamiri kabil derecede 
lıklar vücuda getirmiştir. Bu birkaç ev çatlamış, Deveci 
zelzele Akpınar, Sofular, obasında üç evin temelden 
tosunburnu ve civarında, üstteki kısımları yıkılmış, ba~ 
Deveci obasında tahminen zı evlerde de mühim çatlak-
on saniye kadar devam et- lar olduğu görülmüştür. 
miştir. Akpınarda Kızılay tara-

Zelzele, buralarda Kızıla- fından yaptırılmış olan evler-
yın yaptığı binalarda ehem- den altmış kadarının tehli-
miyetli çatlaklıklar yapmış keli olarak çatladığı görül-
ve bazıevlerin duvarlarında müştür. 

ımıııı nnımınınm ııını nnınınnnn nııııı ıımııının ııınnaınıııınmn ımmınıımıınınııııııınuımnıımnınııınııuııınııı ıııııınıuıuıınnmnııı 

FA YDELİ 1 ·Dünyada 
BİLGİLER Neler Oluyor 

Dlll!I:ııınıruıııır u ı:nıı ı ı unu nımnn ı ı ı ı n ı ıııım ı nıııın 

"Mozole" Nedir ? Birkaç defa mezara 
Atatürk'e yapılacak anıt girip çıkan adam 

- kabir dolayısiyle "mozole 16 ıncı asırda Fransız as-
kelimesi kullanılıyor. keri olan Fransuva dö Sivil, 

Bu söz beynelmilelleşmiş- mezardan geri dönmüş bir 
tir: Büyük ve mükemmel adamdır. 3 ayrı zamanda 
bir ıpatem abidesi manası- harb meydanlarında topla 
nadır. yaralanmış ve öldü zannile 

Mozole tabiri, Garbi A- olduğu yerde bırakılmış, son-
nadoluda, şimdiki Denizli ra her seferinde gömülmüş, 
ve Muğla taraflarında, mi- tekrar mezardan çıkarılarak 
laddan 353 - 377 tarihlerin- sun'i teneffüslerle ayıltılmış-
de hükmeden kral Mozol'un tı. Nihayet 82 yaşında bir 
isminden alınmıştır. Bu hü- soğuk algınlığı neticesinde 
kumdar, zamanın adeti mu- hayata gözlerini kapamıştır. 

cibince, hemşiresi Artemis- Mukadde: Kedi 
ya ile evlenmişti. Vefatında 
tahtta kalan Artemisya, bi
raderi ve zevci için muaz
zam bir makber bina ettir
di ki, eskiden "acaibi seb'ai 
alem,, dediğimiz dünyanın 

yedi acaib eseri meyanında
dır. Mozole, onuncu asırda 
mevcuttu. Rodos şövalyeleri, 
1522 de mozolenin bulundu
ğu Halikarnas şehrinin ye
rinde bir kale yaparlarken, 

bu meşhur abide:ı in bakiye
sini malzeme diye kullan
mışlardır. 1846 d İngiltere 
Osmanlı hükumetile anlaşa
rak mozolenin bakiyeleri o
lan heykelleri Londraya, 
Britanya müzesine naklet
miştir. 

Muazzam ve mükemmel 
makberlere her dilde mozo
le (mausolee) denilmesi iş
te bu tarihi hatıra sebebi
lcdır. ---Radlum Madeni 

İJk radium Bohemya'da, 
Y ohuşimstal madenlerinden 
istihsal edildi. 

Bundan sonra Amerikada 1 
• Kolorado'da, Portekizde, Ma-

Dünyanın en küçük kili
sesi Yunanistanda Mykonos
tadır. Yüksekliği 35 santim 
uzunluğu da 16 santimdir. 
Bu klisede hergün ayın ic
ra edilir. 18 inci asırda yer
lilerden bir bir gemı 

kazasından kurtulduktan son-
ra bu kliseyi bir bahçe du
varı üzerine inşa etmiştir. 

Bu kliseye (Mukaddes kedi) 
ismi verilmiştir. Zira içinde 
bir kedi barınmaktadır. 

-E!l!Si-

1 ş leme li Tuvalet 
Yukarı Burmada yüzlere 

nakış işlemek güzellik ala
metidir. Yüzleri az nakışlı 

olan kızlar makbul değildir 
ve asla güzel sayılmazlar. 

Maamafih Yukarı Burma-
lı kadınların bu hallerini o 
kadar garib bulmamalıyız. 

Bugün için Bir Avrupalı 

kadının yaptığı makyaj da 
bu nakıştan farklı mıdır ? .................................................... 
dagoskarda,' Norveç ve Gro
enland'da radium madenleri 
keşfedildi. 

1920 denberi yeryüzüne 
radiumu Belçika Kongosu 
vermektedir. 

ENHOSKremi .. 
!Eill!ll 

bayanlar için cilt doktorudur 
Merkez deposu Arasta No.338 Enhoş parfömleri mağazası. ---ll!m·---- ----aı ELHAMRA İdaresl!1de Milli Kütüp-

hane sıneması 
Ses-renk ve güzellikler meşherin nefis bir 
mevzu içinde şahane sesler-şahane renkler 

fahane güzellikler ve • 

1 W.eşhur~~~:::TIS?:~:::·:~!:rFolles 
şaheseri Programa ilave olarak 

Ebedi Şefimiz ATA TÜRK'ün sesli sinemanın ilk ica
dında filme alınan ve bugüne kadar hiçbir yerde g ös
terilmiyen Nutukları. 

SEANSLAR : 3,30 - 6 - 8,30 

~ ··--· ... ,. .. ,, .. , ... ,, .. 

(HALKIN SESi) 

FECİ BİR KAZA 
--------------0000---------------

Gelin getirilirken otomobil 
devrildi 8 kız yaralandı 

Aksaray (Hususi) - Nev- t Aksaray (Hususi) - Ak-
şehirden Aksaraya gitmekte sarayda kudus bir köpek 
olan bir gelin otomobili dev- 7 k' · · b k b' . . . ışıy ısırmış ve aş a ır 
rılmış ve otomobıl parçalan- 'k h l k l d 

O b
"ld b 1 zarar ı aına ma a a ma an 

mıştır. tomo ı e u unan . . .. .... 
2 kız hafif ve 6 kız da a~i/ zabıtanın takıbıle oldurul-
surette yaralanmıştır. müştür. 

Sinema biletle-•. 
ri ucuzlıyacak 

Kamutayca, kabul olunaiı 
bir kanun ile sinema, tiyatro 
gibi eğlence yerlerinden 
alınan resimlerde ehemmi
yetli surette azaltmalar ya
pılmıştır, 

Halk lehine yapılan bu 
tenzilatın ., sinemacılar tara
fından istismar edilmesini 
doğru bulmıyan alakalı Ba
kanlıklar kanunda yapılan 

yüzde on tenzilin sinemalar
da da aynen tatbikını karar
laştırmışlardır. 

Bu karar üzerine İç Ba
kanlık valilere: · yeni emirler 
vermektedir. Bu emre göre 
valiler bu tenzilat işiyle biz
zat meşgul olacaklar. ve be
lediyeler de sinemaların ka
nun çerçeves! içindeki ten
zilat aynen yapmalarını te
min edecektir. 

r======~======= ~ 

Kömür de 
Ucuz değil 

İzmirdeki depoların ağzına 
kadar kömür dolu olduğu 

halde kömürün kilosu 5-6 
kuruştan aşağıya düşmemiş
tir. Alakadar makam .3 - 4 
kuruştan fazla satışlarda ih
tikar vardır, dediği halde 
bazı kömürcüler bildiklerin
den şaşmamaktadırlar. 

••••••••O•••••••• 

Çanakkale 
Boğazını 

Selamhyan Vapurlar 
Bakanlar heyeti deniz me

rasim talimatnamesine bir 
fıkra eklenmesini kabul et
miştir, Bu fıkraya göre, Ça-

.'iiakkale Boğazına gelen ya
bancı gemiler kendiliklerin
den selam topu attıkları 
takdirde bataryalarımız bu 
selama .. mukabele edecektir. ---Yunanistanda 

Bazı müsteşarlar 
istifa etti 

Demiryolları Bakanı B. 
Spiridonos, Deniz ticareti 
müsteşarı, B. D. Radiadis, 
Çarşı işleri müsteşarı Bay 
Per. Kritikos : ve posta ve 
telgraf müsteşarı B. Nikolo-
pulos istifalarını vermişler 
ve derhal kabul edilmiştir. 
1 ı ı ı ı ı ı mı ı nıınnl\ 

DOKTOR 
ııınıııııın~ı ı nı ı ıı:ııııııı nnııı nı ı J 

Grip 
Bir kaç günden beri İz

mirde devam eden gribin 
bronşit şekli birdenbire mey
dan aldı. Bir evde dört beş 
hasta birden yatmakta oldu
ğunu görüyoruz. Küçüklerde 
ve büyüklerde gripler aldı 
yürüdü. Bu mevsimde gece 
sokağa çıkmamak, gripli ev
lere ziyarete gitmemek, her 
gece ayak banyosu ve ıhla-
mur, almak ve buruna go
menollu yağlardan damlat-

Bir Çocuk mak soğukalgınlığına maruz 
bulunmamak lasımdır. 

Ceyhan 19 (Hususi) - Grip, ehemmiyetsiz telak-
Burada iki çocuk arasında ki edilecek bir hastalık de-
kanlı bir hadise oldu. Hadi- ğildir. Beklenilmiyen bir an-
se şudur : da birdenbire zatürreye 

Rıfkı oğlu Alaeddin na- inkılab eder ve çok tehlike-
mında on iki on üç yaşların- li bir hal alır. 
da bir çoç uk henüz anlaşıl- Griblerin tekerrürü, zayıf 
mıyan bir sebebtcn arkada- kimselerde verem istidadını 

ı uyandırır. Binaenaleyh her 
şı hsanı omuzundan bıçak-

hangi bakımdan tetkik edi-
la üç yerinden yaraladı. Ca- lirse edilsin ehemmiyeti a-
rih çocuk derhal yakalan-~ şikardır. 
mıştır. Bilhassa ayakların ıslan-

Hadise etrafında tahkikat masından, ceryani havada 
yapılmaktadır. kalmaktan kaçınmalıdır. ............................................................................................................. 

Ankara Radyosunun 
-------------[!]----------------~ 

( Bugünkü Pr. ığramı ) 
Türkiye Radyodifüzyon Dalga uzunluğu 

Postaları 1639 m. 183 Kcs./120KW. 
Türkiye radyosu T.A.Q. 19,74 m.15195 Kes./ 20Kw. 
Ankara radyosu T.A.P. 31,70 m. 9465 Kes./ 20Kw. 
12.30 Müzik (İskoç havaları ve lendlerler) 
13.00 Saat ayarı ve haberler 
13.10-14 Türk Müziği (şarkılar Pi) 

18.30 
19.15 
19.25 
20.00 
20.15 

21.00 
21.10 
22.00 
22.15 

T llrk Müzigi (İnce saz faslı) 
Saat ayarı ve haberler 
Türk müzigi (incesaz faslı devam) 
Konuşma 
Müzik riyaseti cumhur bandosu-Şef: İhsan Künçer 

Saat ayarı 
Türk müzigi (Saz eserleri veşarkılar) 
Konuşma (mizah saati) 
Müzik (küçük orkestra) 

23.15 Müzik (hafif Uvertürler) 
23.45-24 Son haberler ve yarınki proğram 

21 BIRlNCI KANUN 

,-~--------------~ 
İZ MİR 
MEYHANE
LERİNDE 

NELER GÖRDÜM, 
NLER DiNLEDiM? ••• 

Yazan: Gönül Emre ____________ _ 

-1 

İhtiyar: Nah işte param 
var be "diye lirasını gösterdi." 

Sayın okuyucular ! 
"İzmir kahvelerini dolaşı

yorum!,, Başlıklı yazılarımız 
bitti. Bugünden itibaren size; 
"İzmir meyhanelerinde,, yap
tığım konuşmaları, dinledi
ğim meraklı ve heyecanlı 
maceraları yazacağım ... 

Maksadım; "efkar dağıt
mak,, "Felekten bir kece çal
mak,, ve "şöyle birkaç tek 
atmak!,, için dem çekenlerin 
acı ve neş'eli hikayelerini 
anlatmaktır. Bütün konuş
maları, olduğu gibi tesbit 
ettim. 
Aşağıdaki satırlarda, ilk 

yazımı okuyacaksınız ... 
-1-

Meyhane dolaşmalarına 

çıkmadan önce, gazetemizin 
patronu ile aramızda şöyle bir 
konuşma geçti: 

- İzmir kahveleri ropör
ta jlarını okuyucularımız me
rak ve alaka ile takip edi
lar. Bu seri yazılarımız bi
tince nereleri dolaşacağız 

biliyor musunuz ? 
- Nereleri? 
- Canım kahveleri do-

laştıktan sonra sıra tabii 
meyhanelere geliyor. 

- Fakat üstadım .. şey ... 
Yani, gerçe oldukça dem 
çekenler deniz amma, mey
hanelari dolaşmağa çıktıkmı 
işi akşamcılığa dökeceğim! .. 

- Yok canım, sana göre 
değil bu!. .. 

- Eh.. Bende elimden 
gediği kadar çalışacağım! .. 

Gülüştük. .. 
Bir kaç gün sonra hazır

lığımı bitirdim ve tasarladı
ğım ilk meyhanenin yolunu 
tuttum. 

Yolda, güzel bir Bektaşi 
şiirinin şu parçaları hatırıma 

geldi: 
Ben meye. tövbe etmişem, 
Ağyar elinden içmege. 
Kudret elile sun bize, 
Dolu dolu peymaneler. 

"' 
Mescid ile medreseyi, 
İsmarladık zabitlere. 
Hakka ibadet etmeğe, 
Yeter bize meyhaneler. 
. . . . . . . . 
İlk gittiğim meyhanede 

bir " Tezgah başı ,, alemi 
yapmak isedim. Kapıdan 
girer girmez yağlı saçlı bir 
garson beni: 

- Buyursunlar beyım ! 
Diye karşıladı. 

Tezgah başında durdum 

ve meyhaneciye bir kadeh 
doldurmasını işaret ettim. 
Güler yüzlü meyhaneci sor
du: 

- Hangisinden istiyorsu
nuz? Rakı mı, şarap mı? 

- Rakı... • 
Dedim. Derhal doldurup 

verdi. 
Mezeler önümdeydi .. Biraz 

turşu.. Otu bol bir salata .• 
Ve birkaç parça ciğer .. 

Meyhaneci bana küçük 
bir çatal uzattı. Bir 
yandan içiyor; bir yandan da 
önümdeki mezelerden alıyor
dum. 

Meyhaneci ocaktaki ada
ma seslendi: 

- Oğlum baya bir balık 
t . 1 ge ır .... 
Hemen ufacık iki balık 

sırt sırta vermiş bir halde 
beyaz bir tabak içinde geldi. 
Meyhaneye göz gezdiriyo
rum, hiç kimse yok gibi .. 
Yalnız köşede bir adam 
ağır ağır çakıştırıyordu. 

Meyhaneciye: 
- Bu akşam müşterileri

niz yok mu? 
Dedim. Pişkin pişkin gül

dü: 
- Daha erkendir bayım!. 
- Fakat, dedim, akşam-

cıların " V aktı kerahat " ı 
çoktan geçti ... 

- Öyle amma, bizim mliş
teriler biraz geç gelirler .• 
Maamafih zamanıdır, ner
deyse sökün ederler ... 

Dedi. 
Bu sırada, meyhanenin 

camlı kapısı arkasında ihti
yar bir adam belirdi ve içeri 
girmek istedi. Garson derhal 
önledi: 

- Haydi çek arabanı ba
balık! 

ihtiyar yalvarir gibi lıir 
sesle: 

- Yalnız bir kadeh içip 
gideceğim! 

Dedi. Garson yine bırak· 
madı: 

- Açık rakı satmıyoruz 

artık.. Haydi.. 
Bunun üzerine ihtiyar, 

kapıyı tutan elini çekti ve 
iç ceplerini karıştırmağa baş
ladı. 

Bir hayli arandıktan sonra 
buruşuk bir lira çınarı p gös
terdi: 

- Nah,. İşte param var
be 1.. 

-Devam edecek-

Sıhhat Balıkyağı 

Norveçya bahky aiilarının en hallsldlr 

İKİ DEFA SÜZÜLMÜŞTÜR 
ŞERBET GİBİ İÇİLEBİLİR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczahanesi 
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lf!!!Y~~ 
Bekri 

Meyhaneden çıkarım 
Gene elimde şişe 
Hiç durmadan atarım 
Ters görsem de dünyayı 

Güzel bir kız görünce 
Gözlerine bakarım 
O kız gözü süzünce 
Harlatınm abayı 

Bzı ceket yarıdan 
Yırtık giderim eve 
Mutlak o gün karıdan 
Yerim temiz sopayı 

Hain öyle vururki 
Dinlemez hiç bir şeyi 
Vurursa fakat kırmazsa 
Cebimdeki şişeyi 

A. F. T. 
Batmaz Diken ........ ., ...... .. 

Başka 

Doktor - Hiç merak et
meyin. Ben de aynen bu 
hastalığa yakalanmıştım, iyi
leştim. 

Hassa - Evet amma dok
tor sizi tedavi eden doktor 
başkaydı! ........ ., ....... . 
Öyle Kırllmaz Böyle 

Ahmet; karısı Fatmaya 
güzel, zarif bir şemsiye he
diye etti. 

Tramvaydan indiler, Ayşe 
şemsiyesini düşürdü. 

Ahmet: 

- İşte, ded:, şemsiye böy
le kırılır! 

Fatma: 

- Hayır, dedi, 
böyle kırılır. . 

şemsiye 

(HALKIN SES/) 

RONTGENLE MUAYENE 
Bir mahkumun firara teşebbüs edip 

diğini meydana çıkaracak 
etme-

Fransanın Şerlurg şehrin
de çok garip bir hadise ol
muş, bir mevkufun hapisha
neden kaçmağa teşebbüs 
edip etmediği muayene edi
lerek öğrenilmek üzere mev
kuf bir doktora sevkedil
miştir. 

Bu kasabanın hapishane
sinde mevkuf bulunan üç 
dört arkadaş bir gün sözleş
mişler oda duvarlarından 
birisini delerek kaşmağa ka
rar vermişler. 

Hapishane odalarından 
birisinin duvarını fırsat bul
dukca delmeğe başlamışlar. 
İş on gün sürmüş, onbeş 
gün sürmüş, nihayet on al-

' tancı gün işlerini bitirmişler. 
Fakat beri yanda da ha

pishane gardiyanları hapis
hanenin dıvarlarına kulak
larını dayayarak her gece 
dinledikleri için daha ilk 
andan Uibaren duvardan 

tok bir ses duymuşlar. Fakat 
failleri meşhud cürüm halin
de yakalamak üzere bir ta
raftan sorğu hakimliğine 
haber vermişler, bir taraf
tan da liapishaneyi sıkı bir 
nezaret altına almışlar. Bir 
gün ses kesilmiş, gardiyan
lar sabırsızlıkla beklemeğe 
başlamışlar. 

Fat duvarlarda hiç bir de
lik açılmadığı için odalara 
girip muayene etmeğe karar 
vermişler. 

Derhal hapishaneye gir
mişler, hakikaten odalardan 
birinin duvarını delinmiş 
bulmuşlar. Fakat işin garip 
tarafı, odada oturan birkaç 
kişinin Üzerleri ve yatakları 
arandığı halde, deliği açacak 
hiçbir alet bulunamamıştır. 
Hatta hapishanede bulunan 
bütün mevkuflar sıkı bir 
kontroldan ve muayeneden 
geçirildiği halde delmeğe 

K AD 1 N 
Kadınlar bilmelidir 

alınmalı, temizlenmali. Kitap 
yaprakları hazan lekelenir. 
Bu lekeleri şu tedbirlerle 
çıkarabilirsiniz. 

PARMAK LEKESİ : 

yarıyacak hiç birşey mc}
dana çıkmamış. 

Bununla beraber duvarı 
delinen odada oturanlar hak
kında zabıt tutularak mah
kemeye sevkedilmişler. Sor
gu hakimi maznunların is
mini, yaşını, doğduğu yeri 
ve mesleğini sorarken, maz
nunlardan birisi: 

- Ben önce cambazlık, 
hokkabazlık yapardım. 

Demiş. Sorgu hakimi, bi
raz durakladıktan sonra: 

- Ne gibi hokkabazlık

lar yapardın? Anlat bakalım. 
Demiş. Maznun marifetle-

ri hakkında hakime biraz 
malumat vermiş. 

Sorgu hakimi orada du
ran polise : 

- Bunu derhal bir ront
gen mütehassısına götüre
ceksiniz. Rontgen muayene
sinden sonra tekrar getirin, 
sorguya o zaman devam e
deceğim. 

Demiş. Meğer adam vak
tile hokkabazlıkla birçok 
marifetler yaparmış, mesela 
bir kılıç yutarmış. Sorgu 
hakiminin adamı rontgen mu
ayenesine sevk etmekten 
maksadı aşikardır. Divarı 
delmek için kullandığı bı
çok veya şii gibi bir aleti 
yuttu ise, rontgen makine
siyle alınan filimde, bu a
let aşikar olarak görüle
cektir. 

Adam rontgen muayyene
si yapıldıktan sonra tekrar 
mahkemeye sevkedilecektir. 
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S. Ferit Eczacıbaşı 

LAM E .T 
Nezle 

Crip 
Bronşit 

ve Bilumum boğaz ve burun 

hastalıklarına karşı: 

Depo: Şifa Eczanesi 

Aşçıbaşı Marka• 
Makarnaları 

Selanik sergisinden birin~ilik 
madalayasını kazanmıştır. 

DOKTOR 
İsmail Hakkı 

Bilgeer 
Dervişoğlu 

Dahili, sinir, çocuk hastalıkları 
saat 9-12 İkiçeşmelikte 

1-6 Karşıyaka Yalı 71 Na.da 
T. 3760 

DİKKAT! 

Peşin ve 
Taksitle 

En şık en ucuz elbisele- .. 
rinizi Kavaflar şarşısında 35 

No da 
TER Z 1 

Kazım 
Şengüder'e 
Yaptırınız. 

1 nci Sınıf Mutahassıs. 

Ve şemsiyeyi 
kafasında kırdı. 

kocasının 

Leke yerine biraz sabun 
:ürüp hafif ıslatılmış bir bez
le çok hafif sildikten sonra 
kullanılmamış iki kurutma 
kağıdı arasına koyarak ku
rutunuz. 

~~~ - ~~~ Jii::.t:IJ:;t:;I~ il l llii::.t:llii::.t:I~ 

........ o ........ 
Korkak 

- Ya paranı, ya canını? 
- Canımı alabilirsin, pa-

ram karımdadır! 
........ o ........ 
Lokantada 

- Garson.~bu favuk bir 
deri bir. kemik. 

- Tüylerini de mi istiyor
dunuz? 

........ o ...... .. 
Cennete girmiş 

- Karınız öldükten sonra 
muhakkak cennete girmiştir. 

- Onu bilmem, fakat ben 
girmedim. 

Dr. Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontken Ve 

Bir hasta odasını havalan
dırmak için bir bardağa bi
raz su koyup üzerine bir 
kaç damla (Essence de tere
beuthine) damlatınız. 

** 
(Essence de terebenthin) 

in eritici hassaşı, yağ, kat
ran, boya lekelerini çok iyi 
çıkarır. İçine biraz zeytinya
ğı karıştırılır~"' mobilyalara 
güzel bir cila olur. 

** 
(Essence de terebenthine) 

çabuk uçar. Ağzı sıkıca ka-
palı şişelerde ve sdrin yer
lerde tutmalıdır. Çabuk tu
tuşacağı için kullanılacağı 
zaman ateşten uzakta bulun
malı o ar. Saf olursa kokusu 
güzeldir. 

** 
Elektrik teclaviai yapılır KÜTÜPHANELERE NASIL 
İkinci Beyler So. No. 29 BAKILMALI : 

TELEFON 2542 Kitapların sık sık tozu 

.... 1511İo•o -K-tş.iLlK-TÜ• .• RK·l·Y·E·N~İN_E_N_B~Ü~Y~Ü:---. Kq..-SI:ooıı.N~E~MA
1

SI 
1':ı':~tar::.~~a YENİ SİNEMA'da 
TELEFON: 4055 TELEFON~ 4055 

Bugün matinelerden itibaren 4 filim birden · 
Büyük fedakarlığa katlanarak lzmirde ilk defa olarak 

iki yeni filim birden takdim eder 
• 

1 -Tarzan intikamı 
TÜRKÇE SÖZLÜ HARİKA ŞAHESERİ 

2 - Radyo kraliçesi 
Amerikanın meşhur küçük yıldızı Şirley temple tara

fından yaratılan senenin en güzel filmi 

3 Türkçe foks jurnal Ebedi Şefimizin 
- cenaze merasimi 

SEANSLAR: Cumartesi ve pazar günleri 10-2-5-8de 
diğer günler 2-5-Sde başlar ........ " ................................ . 

** 
RÜTUBET LEKESİ : 
Çok hafif chlore suyu ile 

silnikten sonra temiz su ile 
de hafifçe silip kurutma ka
ğıdile kurutunuz. 

** 
Bazı çocuklar sütü seve

rek içmezler. Bunlara sütle
rini iştiha ile içirmek için 
ellerine bir saman sapı veri
niz, onunla içsinler. Hem eğ
lenerek içerler, hem de sütü 
daha fyi hazmederle~ 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt Tenasül hastalıkları 
elektirk tedavisi 

izmir • Birinci beyler So. 

No. : 55 Telefon : 3479 
~ ... til ... tilllllllll~~ Jii::.t:I 

DOKTOR 
Tevfik Lütem 

MERKEZ HASTANESİ 
Kulak, Burun, Boğaz 

Mütehassısı muayenhane 2 nci 
Beyler Numanzade:sokak No. 5 

Her gün öğleden sonra. 

Kültürpark Sineması'nın 
Gene iki filmle sayın müdavim

lerinin huzuruna çlkıye>r 
Telefon 

31St 

1 - Napolyonun metresi 
T amamile renkli büyük tarihi film 

Oynıyan: Mırıam Hopkıns 
Napolyonun Elbe adasına nefedildiği zaman avdeti 
esnasında cereyan eden vekayii tasvir eden bu 

film, mevzu itibariyle hakikaten görülmeğe 
değer kıymettedir. 

2 - Şehir ateşler içinde 
Büyük Fransız artistleri 

Suzy Vernon -Gabriel Ga bri~~ 
Tarafından enfes bir surette yaratılmış heyecanlı bü

yük aşk macerası... Hakiki bir surette iştial eden pet
rol kuyularındaki yangının arzettiği dehşet karşısında 
heyecan duymamak kabil değildir .. 

A YRıCA : FOKS JURNAML 
SEANSLAR: Her;gün Napolyon 3 - 5,30 - 9;10 da 
Şehir alevler içinde 4,15 - 7,45 te 
Cumartesi ve· Pazar 12,30 da Napolyonla başlar .. 
FİATLER Kültürpark duhuliyesi dahil 20 - 30 
Pazardan maada ta'ebe her gün 10 - 15 kuruştur. ------------------------

ÜROLOG OPERATÖR 

DOKTOR 
Fuat Soyer 

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

ro01 1·-uii~~~~ 
~ Sahh Sonad ~ 
~ Cilt, Saç ve Zührevi has- ~ 

talıklar mütehassısı ~ 

i 2 nci Beyler sokak No. 81 ~ 
Her gün öğleden sonra ~ 

Telefon: 3315 
J:;t:;IJii::.t:I~ ... t;;( ... t;;(J:;t:;I 

Zengin Olmak 
• • 
Istersenız 

Yılbaşı biletlerini "Zengin 
Kişe,, den almağı unutma-
sınlar. 

Temiz dövülmüş, itina ile 
hazırlanmı~ her cins baharat 
5 ve 10 kuruşluk anbalaj
larcla 

Cumhuriyet 
:Kisesi 

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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Tütün piyasası 
Ne vaziyette? 

15 İkinciteşrin tarihinden 
şimdiye kadar Ege mıntaka
sının muhtelif yerlerinde~ 
müstahsil tarafından satıla
rak tüccar eline geçen tütün 
miktarı 23,650,000 kilodur. 
Halen müstahsilin elinde 8 
milyon kilo tütün mevcuttur. 
Bunun iki buçuk milyon ki
losunun ihrakiyelik olduğu 
kabul edilirse halen beş bu
çuk milyon kilo tütün aldığı 
anlaşılır. Fiatler 25-35 kuruş 
a.ıasinda daimi surette bir 
değişiklik göstermektedir. 
Bunlar arasında on kuruşa 
satılan ve hiç müşteri bula
mıyan mallar da mevcuttur. 
-~~-

Hayvan hastahğı 

Vilayetimiz dahilinde şap 
hastalığın~ karşı ehemmiyet
le mücadeleye devam ledil
mektedir. 

ııımnınınnuıuııııımmmrmıııuınım ııınıımımıımıııuınııııırı .. 

ZABITA ~ 
im; ı ııınnımıııııımımoııır.ıııınııı ınınnmm ırınıınıı .1 

Çorakkapı Sinekli cadde· 
şinde : Veli oğlu İsmailin 
elinde görülen torhada bir 
asker kaputu ile bir asker 
postalı çıkmış ve üzerinde 
de bir tabanca ile bir bıçak 
bulunarak alınmış ye tahki
kata başlanmıştır. 

§ Namazgah mevkiinde : 
İbrahim oğlu Enver, sarhoş
luk saikasile İbrahim oğlu 
Mahmuda hakaret ettiğinden 
yakalanmışbr. 

§ İkiçeşmeJik Çukur çeş
me mevkiinde : Eyüp oğlu 
Nureddin, sarhoşluk saika
sile Murtaza oğlu Abdullaha 
hakaret ettiğinden yakalan
mıştır. 

§ Keçeciler Balıkhanede 
Mehmed oğlu Ömer balık 
meselesinden Hüseyin oğlu 
Ahmedin başına dirhemle 
vurarak hafif surette yara
ladığından yakalanmıştır. 

Ş Kemer kahramanlar mev
kiinde Abdürrezak oğlu Mit
hat, İsmail kızı İsmet, Ah
med oğlu Mehmedin kapı
larındaki asma kilidi zorla 
çıkararak içeri girip iki ta-

kım elbiselerini çalarak gi
derken meşhuden yakalan
mıştır. 

İkiçeşmelik Namazgah 
mevkiinde Sadık oğlu Ça
kır saynak·Yusuf karısı Ay
şenin 19 lira 50 kuruş pa
rasını çaldığından yakalan
mıştır. 

§ Karşıyaka Talat bey so
kağında Şevki oğlu Ertuğ

rul, Hasan oğlu Vedat İtal
yan teb'asından Jan kızı 

Matildin bahçe duvarına çı

karak turunçlarını çaldığı 
şikayet edilmiş ve suçlular 
yakalanmıştır. 

Pazarlıksız 
satış 

Kanun çıkmadan önce de 
yaparak müşterinin itimadı
nı kazanan (Ucuzluk sergi
si)n den her şeyinizi alınız. 

(HALKIN SES/) 

" 

I 

Amerikan Deniz Manevraları Başlıyor 
Nevyork 20 (Radyo) - Büyük Amerikan manevralarına iştirak edeck olan 140 gemi 

600 tayyare 80 denizaltı gemisi Panama limanından Atlantik adalarına geçmişlerdir. Ma
nevra Mayıs nihayetine kadar devam edecektir. Manevralarda hakiki harp tecrübeleri de 
yapılacaktır. 

AVRUPADA SOÖUKLAR 
İngllterede 23 kişi dondu. Şarki Prusyada hararet nakıs 23 tür 

Paris 20 (Radyo) ·- Almanyada sağuk birdenbire şiddetlenmiştir. Ren nehri buz parça
larını sürükleyor. Fakat henüz seyrüsefain münkati olmamıştır. Hararet Ren ovasında sıfır-
dan aşağı 13 dereceye ve Hayfel dağında 19 dereceye düşmüştür. • 

Berlinde tormometre sıfırdan aşağı 12 derece ve şarki Prusyada dahi 23 ·derece kay
detmiştir. Şarki Prusya limanlarından vapurlar buz kıranların açtığı yollardan çıkabiliyor
lar. Şimali Avrupadaki soğuk dalgası Şimali İtalya ya da inmiştir. Cenovada sıfırdan aşa
ğı 5 derece kaydedilmiştir: 

İngilterede soğuktan ölenlerin yekunu 23 dür. Büyük demiryollarında ve metropoliten 
hatlarında münakalat güçlükle yapılıyor. Zira soğuklardan frenler fena işlemekte veya hiç 
işlememektedir. Hava bültenleri soğuk dalgasının daha bir kaç gün devamını muhtemel 
gösterıyor. 

Kömürden Zehirlenerek 
İstanbul, 20 - Kavun sokağında oturan Erzurumlu Mustafa ve karısı, ölü olarak bu

lunmuşlardır. Zabıtaca yapılan tahkikatta, Mustafa ile karısının, kömürden öldükleri anla
şılmıştır. Mustafa ile karısının yattıkları odada, biri üç yaşında ve diğeri üç aylık iki ço
cuk sağ olarak bulunmuşlardır. .. ,_ --------

Paraya Tamahan Acıklı Bir Cinayet 
Sakız, - Burada feci bir cinayet işlenmiş, iki ihtiyarı parasına tamaan öldüren biri 19, 

diğeri on yedi yaşında iki kardeş, evi de ateşliyerek firar etmişler, bilahara yakalan
mışlardır. 

Hatayın 939 Senesi Bütçesi 
Antakya, - 939 senesi bütçesi tamamen tanzim edilmiş, meclise verilmiştir. Yeni bütçe, 

geçen yıl bütçesinden ancak 50,000 lira fazlasile 1.060,000 lira olarak tevzin edilmiştir. 

Ecnebi memleketlerden gelecek 
yolculara kolaylık 

Ankara, 20 (Radyo) - Ecnebi menleketlerden vapur ve trenle gele yolcuların bagaj 
muamelelerinde gümrüge tabi olduğunu beyan edecekleri eşyadan 50 liraya kadar olan 
gümrük resımleri muayene memurları tarafından tahsil edilecektir. 

Kazımın Başına Gelenler 
Karı ı Blçakla Baldızı Sopa ile Yaraladılar 

Balıkesir, (Hususi) - Şehrimizde İzciler mahallesinde oturan Atile adında 30 yaşlarında 
genç bir kadın, kocasile uzun zamandanberi geçinmemektedir. Geçen akşam aralarında 
kavga çıkmış ve biraz sonra büyümüştür. 

Bir aralık kadın eline geçirdiği bir çakı ile kocası Kazımı kolundan yaralamıştır. Bu 
esnada Atile'nin hemşiresi Esma da bulduğu bir sopayı Kazımın başına indirmrştir. Yaralı 
Kazımın şikayeti üzerine suçlular yakalanmıştır. --------·--.. ---------• 

ıs· ~endorunda serbest mıntaka 
Ankara. 20 (Radyo) - İskenderun limanında tesis edilecek Türk serbest mıntakası için 

tetkikat yapmak üzere İktis.at, gümrük ve inhisar vekaletleriyle D;!nizbank memurlarından 
mürekkep olarak mahalline gönderilen heyet şehrimize dönm 'iştii(. Heyet azaları raporla
rını vermişlerdir. ----------·-··· ----------
. Pamuk İpliği Çilelerinde Hile 
Istanbul 20 (Hnsusi) - Pamuk iplıği çilelerinde hile olduğu hakkındaki şikayetin haklı 

olduğu anlaşılmıştır. Piyasaki tetkikler sonunda bu işte de hile bulunduğu anlaşılmıştır. 
Bazı kimseler ötedenberi yüz kuruşa satılan ve satılması lazım gelen yüz gramlık pa-

muk ipliği çilelerini 80 hatta 70 grama indirerek yine yüz kuruşa satmakta, bu suretle 
gayri meşru bir şekilde yeni bir kazanç yolu keşftmektedirler. 

Piyayasada mevcud bütün pamuk ipliği paketlerinin üzerinde gramlarını gösterir birer 
etiket koymaları mecburi tutulacak ve hile yapanlar şiddetle cezalandırılacaklardır. 

Kamutay 
Kıs tatiline ne zaman 

· başhyacak? 
Ankara 20 ( Hususi ) -

B. M. Meclisi ikinci kanu
nun on beşinde bir buçuk 
aylık bir kış tatili devre
sine dahil olacaktır. 

············································ ....... . Mangal kömürü 
Bu sene memleketimizden 

Mısıra 128 ton mangal kö-
mürü ihraç edilmiştir. Bu 
kömürlerin tonu 8-10 Mısır 
lirasından satılmıştır. 

Sıhhat Vekile-! 
tinin Tamimi 

Hastahanelerin noksanları 
tamamlanacak, hastahaneye 
nakli vesaiti temin olunacak, 
memurlar harcırahı ve maaş-

ları düşünülecek, memurlara 
tekaüt maaşı karşılığı kona
cak, köy ebelerine 25 - 30 
liradan az tahsisat konmıya
caktır. 

Romanya 
Muhteliti 

İstanbul 20 ( Hususi ) 
Bu hafta içeriside Romanya 

muhtelitinin şehrimize gelmesi 
mnhtemeldir. Bu takım yıl 

başı tatilinde ikisi Ankarada 
biri İstanbulda olmak üzere 
üç maç yapacaktır. 
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Merak etme insan kanı 
var, ben senin dlslerlni • 

ile sarhoş olan cana. 
sökecek, boğazını 

pare ahyacağım. 
Doktor Kansonun yaptığı 

teaavi sayesinde, gözüne 
uyku girmiyen milyarder 
T ot, ondan sonra rahat ra-. 
hat uyumağa başlamış ve 
her şeyden evvel para ka
zanmağı, milyarlara daha sa
yısız paralar katmağı haya
tının yegane gayesi addeden 
milyarder, kendisini hiç bir 
doktorun iyi edemediği ıztı
raplı hastalıktan kurtaran 
doktorun bu harukulade 
hazakat ve maharetinden de 
kendi hesabına bir kazanç 
payı çıkarmağı düşünmüştü. 

Bu maksadla T ot Kansona 
birçok karanlık ve şüpheli 

kombinezonlar teklif etmek
ten çekinmemişti. Doktor, 
milyarderin müstekre teklif-
lerini dinledikten sonra onun 
nasıl canibane vasıtalarla 

kocaman servetini elde etti
ğini anlatmakta gecikmedı. 

Milyarder banger sözde te
davisinin tamamlanması için 
bazı ilaçlar daha verdikten 
sonra onu kapı dışarı etti. 
Doktor o andan itibaren 
tedavi ettiği adamın sonsuz 
servetini elde etmek için 

Yeni Yılda 
Makinesiz Mahkeme 

Kalmıyacak 
Adliye bakaklığı mahke

melerimizde zabıtların, ta
mamen yazı makinesi ile 
yazılmasını teminen bütün 
mahkemelere yazı makine
leri göndermiye devam et
mektedir. 1939 mali yılı 
içinde yazı makinesiz hiç bir 
mahkememiz kalmamış bulu-
nacaktır. .................... 
İstanbul Gümrükler 

BasmüdürU 
İstanbul· gümrükler baş-

müdürlüğüne İsfanbul giim
rüğü müdürlerinden B. Fet
hinin tayini yüksek tasdika 
arzolunmuştur. . .................. . 

Hava raporu 
Bugün hava Anadoluda 

biraz ısınacak, Ege, Trakya, 
Kocaeli, cenup ve cenubi 
şarki Anadolu bölgelerinde 
hava kapalı, yer yer yağışlı, 
Ortaanadolu ile diğer böl-
gelerde bulutlu geÇecektir. 
Meşhud cürümler 
Adliye Vekaletinden müd

deiumumiliğe gelen bir ta
mimde mahkemelere verilmiş 
olan meşhud bürümler suç
lularının ve dava evrakının 

miktarı hakkında malumat 
istenmiştir. 

···eoiis·A4 

••• H.ABERLER.İ .... 
Çuval Cinsi Fiyat 
1799 Üzüm 8,75 19,50 

234 İncir 9 - 15 
480 Buğday 5,50 

67 B. Pamuk 47 49.50 

+1 baş vurduğu iğrenç ve hay
dudca hile ve cinayetleri 
birer birer öğrendi. İlk hile
li iflası ile on binlerce va-
tatandaşı nasıl meteliksiz 
bıraktığını, yavrularının tah
sil, cihaz ve istikballeri için 
ona paralarını emniyet ve 
teslim eden orta halli ana 
ve babaların nasıl matem 
yaşları döktüklerini ve daha 
adedi sayılmıyacak kadar 
ihtiyarları dilenmeğe mecbur 
bıraktığını bütün tafsilatı ile 
öğrendikten sonra kararını 
verdi. · 

Doktor Kanson asabi adım
larla çalışma odasında dola
şırken şunları düşünüyor ve 
kendi kendine mırıldanı
yordu : 

- Merak etme, insan ka
nını içerek sarhoş olan ca
navar, ben senin dişlerini 

sökecek, boğazını parçılıya
cağım. Ben sana, vatand~ş
larının iniltilerin :len neşeli 
bir cazbant şarkısı bestele-
menin, yıktığın birçok aile 
ocaklarından bulutlara kom
şu apartmanlar yapmanın 

ne demek olduğunu göste-
receğim. 

-Arkası var-

Son zamanlarda hayvan
larda görülen şap · hastalığı 
dolayısile bazı yerlerden ha
rice hayvan ihracatı mene-
·dilmiştir. Bu arada İzmir, 
Manisa, Aydın, Balıkesir vi
layetlerinde bu hastalık gö
rüldüğünden bilhassa bu ci
var hayvanlarının ihracını 
menetmek ihtiyacı lüzumlu 
görülmüş, keyfiyet alakadar
lara bildirilmiştir. 

----=---
Ziraat Vekfiletlnln bir 

Tamimi 
Ziraat vekaleti, bütün vi

layet ziraat odalarına bir 
tamim göndermiş, memleke
timizin muhtelif mıntakala
rında istihsal olunan bütün 
üzümlerin çeşitlerini ve ev-
safını sormuştur. Odalar bu 
hususta icap eden tetkikle
ri yapmağa ' başlamışlardır. 
Bu tetkikler bitirilip vekale
te vaziyet bildirildikten son
ra memleketimizin bütün 
üzüm mikdarı anlaşılmış ola
caktır. 

--:~ ... ~-

F erı bir kaza 
İstanbul, (Hususi) - Kar

talda oturan Durmuş adında 
I 

bir zavallı, dikkatsızlik yü· 
zünden Ankara ekspresinin 
altında kalmış ve parçalana
rak ölmüştür. 
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Çalışırsan kurtulursun sıkıntıdan, kederden 
!1 Durma çalış geri kalma~mesleginde bir baş ol 
+i Arkadaşça bir nasihat istiyorsan eğer benden 
+ En faydeli kitaplarla sende bir arkadaş ol 
+ A. F. Tuğseven 
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