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Türk - İngiliz Dostluğu 
1 SEFİMİZ İSMET İNÖNÜNÜN VALİMİZ 

, ' 
~------[!]~~--~ 

Eski İngiliz Nazırlarından B. Viston Çorçilin Türkiye 
dostluğunun kıymet ve ehemmiyeti hakkında yazdığı maka
leyi gördünüz. Yeni Türkiyeye verilen mevki ve değer hak
kında yazı yazan İngiliz, Fransız ve Alman rical, muharrir 
ve eski generallerin vesikalara istinaden neşrettikleri ma
kalelerle Türk milleti bihakkin iftihar edebilir. Bu iftihar 
duyğuları ile birlikte yeni Türkiye politikasını bukadar 
gıbta edilen, aranılan bir dereceye yükselten Cumhur reji
minin fedakar ve çalışkan ricaline karşı en derin ve sami
mi minnet ve şükran ile anmamak mümkün olamaz. 

Milli Şefimiz İsmet İnönü için de yine bu rical ve mat
buatın söyledikleri ve yazdıkları güzel sözler ve yazılara 
bakarak iman ediyoruz ki yıllar geçtikçe yeni Türkiyenin 
hiç değişmiyen ve daima kuvvet ve kudretini arttıran 
siyaseti şark meselelerinde olduğu kadar Avrupa işlerinde 
de büyük bir rol oynamakta devam edip gidecektir. 
Doğrusunu söylemek lazım gelirse Türk-İngiliz dostluğu 

diğer devletlere de gerek aralarında ve gerek bize karşı 
olan münasebetlerinde cesaret verici bir örnek teşkil et
mektedir. Çünkü bütün dünya bilir ki İngilterehin büyük 
bir kıymet verdiği bir dostluğun bihakkin kıymet ve 
ehemmiyeti vardır. 

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

Yugoslavyada 
Yeni kabineyi tekrar 

Stoyadinoviç kurdu 
Belgrad 22 ( Radyo ) -

Yugoslovya Başvekili Milan 
Stoykdinoviç dün kral nai
bini ziyaret ederek alelusul 
kabinenin istfasını vermiştir. 

CEMBERLA YN1IN 
..., Avam kamarasında 

_ ,.. __ ...,.,.' "' -
1 yeni beyanatı 

Kral naibi tarafından yeni 
kabinenin teşkiline tekrar 
Milan Stoyadinoviçi memur 

B. STOYADİNOVİÇ eylemiştir. 
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Çin Hariciye Nazırı Kaçtı __ _., ............ _. __ _ 
Hong Kong, 21 (Radyo) - Çin Hariciye Nazırı B. Van 

Çing Van ile karısı Çin hükumetinin şimdiki merkezi olan 
Çunkinden gizlice tayyare ile Hanay istikametinde kaçmış
lardır. 

Londra, 22 ( Radyo ) -
Çemberlayn avam kamara
sında "Fransaya bir hesap 
zuhurunda İngilterenin yar
dım edip etmiyeceği hakkın
da yapılan suale verdiği ce
vapta "Bu hususta daha evel 
verdiği cevabın hatırlatma

sını ve Fransanın bundan ne 
demek istediğim pek ala 
takdir edeceğini,, beyan et
miştir. 

Al H • • N ı Poloııyada 
man arıcıye azı-, ATATÜRK '""'OPLANTISI 

S h t I• t• _ Varşova, 21 (A.A) - Vil
rının eya a D ı noda Büyük Kurucu Atatürk 

için bir toplantı yapılmıştır. 
balarından Bu toplantıda Polonya, Tür

kiye ve Büyük Türk kuru
cusu hakkında konferanslar 

Doktor Şahtın Londra seyahatinden ve verilmiştir. 

ALMAN HARİCİYE NAZIRI FRANSIZ 
BAŞVEKİLİ İLE BERABER 

Alman Hariciye Nazırının Paris seyahatin-
den fazla ümide düşen Roma ve Berlin 
matbuatınının son hadise ve münakaşaların 
zuhuru vukuundan sonra eski ümid ve 
hulyal~rını kaybetmeğe başladıklarını son 
gelen Fransız gazeteleri tebarüz ettirmek
tedirler. 

İSTER GUL İSTER AGLA 
... ~ ...... ~ ................... ~ .......... ~ .. ~ ........... ~ ~ ........ .......... ~ ........... ,.. ..... 

• YENi MASKE 
Amerika ev kadınlarının mutbakta kullanmaları için yeni bir maske yapılmış. Kadınlar 

bu maskeyi soğan soyarken, soğandan hasıl olan acı su gözlerini yakmaması için takacak
larmış! Bu ala, fakat icatcılar birkere olsun erkekleri düşünmüyorlar. Mesela bazı kadın
ların şerrinden korunmak istiyen erkekler için de bir çare bulunsa ne olur ? 

Lakin bu sefer de mutbaklar bir harp alanına döner. Karısinın küçük bir hatasını fırsat 
bilen kocalar yemeğin biraz geciktini görünce derhal derhal müdafaa aletini takarak 
mutbağa gitmesile karısına çatması bir olur. Techizatı tam olduğundan hiç birinde korku 
yoktur. Bununla beraber savaş büyüdükçe büyür. O zaman kapkacağın halini gör de: 

İSTER GÜL İSTER AGLA 

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

Gripten 
runmak 

Ko-
• 
için 

Bu mevsimde grip nezle 
gibi rahatsızhldar salgın 
halde olur. Kalabalık yer
de bulunanlar daima bu
runları ile nefes almalıdır
lar. Ağızla nefes almanın 

çirkin olan manzarasından 
başka, çabuk mikrop kap
mağa müsait olduğu unu
tulmamalıdır. Burun içinde 
toplanan bu gibi mikrop
ları sümkürerek dışarı at
mak mümkündür. 

Bunun için sinemada, 
tiyatroda, tramvay ve va
pur gibi umumi yerlerde 
sık sık ve ihtiyaç hisset
meden sümkürmemck bu 
gibi rahatsızlıkların önünü 
alabilir. 

Orta Anadolu- Ankara;~-~idiyor 
d k• •ı • Vali ve parti başkanımız a ı gezı eri B. Fazlı Güleç, yarın Anka-

Onbeş gün devamedecek 
------

Ankara, 21 ( Hu:msi ) -
Cumhurreisimiz İsmet İnönü, 
Ankara vilayeti dahilindeki 
kazalarda yapacakları seya
hate, bugün de çıkamamış

lardır. Bu seyahat için gün 
tayin etmek, havaların mü
saitsizllği karşısında imkan
sızdır. 

Cumhurreisimizin, Beypa
zarı Nalluh:ı n ve Aya<j ka
zalarında yapacakları tetkik 
sehayatinden sonra, ayın 28 
inde Orta Anadoluyu geze
cekler\ söyleniyor. 

Milli Şefimizin, Orta Ana
dolu gezileri önbeş gün sü
recektir. 

İnönü, bu seyahat esnasın
da halkla yakından temas 
edecekler ve bütün ihtiyaç
ları tetik buyuracaklardır. 

Memlekette 
Ropörtajlar 

Sağlık evinin sahip ve 
müdürü B~ Mithat Baran 

(Yazısı ikinci yayfamızın 

orta sütunlarında). 

raya hareket edecektir. Va
limiz, viliyetın mühim işleri 

~ için 1 (alakadar makamlarla~ 
- temasl~d"i""lb~lunacıik )ve:a--
yın yirmi altındı günü An
karada toplanacak parti 
yüksek kurultayında parti 
başkanı sıfatile hazır bulu
nacaktır. 

Eden Londra
ya döndü 

Londra, 22 ( Radyo ) -
İngilterenin sabık Hariciye 
Nazırı Eden dün Nevyorktan 
dönmüşt4r. 

Eden gazetecilere beyana-
tında seyahatın tamamen hu
susi olduğunu söylemiştir. 

............. ~ ...... ~ ......... ~ • ....... ..... ~ ııımı~ ~ ~ ~ .... ...... ............ -----.o4~: ...... -.:~----~.-

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
• -=-~--
Izmirin Gülü Karşıyaka 

Geçen gün bir arkadaşımız uğradı ve müjdeledi : 
- Karşıyakada mükemmel bir ev buldum. Bir hafta son

ra size orada bir ziyafet vereceğim. "Karşıyaka İzmirin 
gülü., dedikleri kadar var. Yeni vapurlar, yeni mesireler 
ve bilhassa Karşıyakaya yeniden can veren Yamanlar suyu 
İzmirin bu güzel ve nefis gülünü bir cennete çevirmiştir. 

Hele vaktile İzmir kordonunu bile çok komik bir hale 
sokan atlı tramvayların da bir çaresine bakılırsa bu şehir-
leşmiş köyün en büyük kusuru da ortadan kaldırılmış olur. 
Ne olur bunun için de birşey yazsanız .... 

Biz sizin dediklerinizi aynen nakledeceğiz. Hem sızın 
gönlünüz olur, hem de bizim Halkın Sesi Hakkın Sesidir, 
köşemiz dol durulmuş olur. 

Halkın Sesi Hakkın S 
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ALMAN BASINI Memlekette Röportajlar 1,.. ...-.----------------, 
İntizam, hastalara iyi bakım ! İ~~İR_""_ .. 

• 
İsmet Inönüne ait hatıralar 

-==~-=-
kıymetli do·~~torlarla MEYHANE-

edilmek mi? i lLERİNDE ·~-~J 
ve 

tedavi YAZAN: Mütekait General Guhr 

-1- ~~---~IBlll!=eE~~---

Almanyada Breslauda çı
kan "Sehlesische Zeitung,, 
gazetesinin 15-11-938 tarihli 
nüshasında birinci sahifede 
mutena bir yerde mütekait 
general Guhr imzasile Reisi 
Cumhur İsmet lnönüye ait 
hatıraları ihtiva eden bir 
yazıyı nakil ve tercüme edi
yoruz. 

vir etmiş bulunuyorum. İs
met İnönünün Türkiye dev
leti Cumhurreisliğine intiha
bı ile o tasvirlerim şimdi ye
niden alaka ve kıymet bul
maktadır. 

1 zm i r Sağhk Evinde Neler GördUm ? NELER GÖRDÜM, 
NLER DiNLEDİM? ••• 

Pek erken vefat eden 
Atatürkün, İsmet İnönünün 
şahsında liyakatlı bir halef 
bulmuştur. Bu intihap bütün 
Türkiyede candan samimi 
tezahüratla alkışlanmıştır. 

Çünkü eskiden Başvekil 
olan İsmet, memleketin her 
tarafında sevilen ve takdir 
edilen bir şahsiyettir. Bir 
vakitler küçük Asya harp 
meydanlarında Türk silah 
arkadaşlarımızla birlikte harp 
etmiş olan biz Almanlar için 
de müşarileyh yabancı de
ğildir. Bugün hala biz ken
dimizi ona arkadaşca hür
met hislerile bağlı saymak
tayız. 

1016 - 18 yılları içinde 
müşarileyhin hayat yolu ek
seriya benimki ile birleşmiş
tir. Bu tesadüfleri "Küçük 
Asyada ve Filistinde Türk 
fırka kumandanlığım'1 un
vanlı kitabımda etraflıca tas-

İsmet İnönüyü Küçük As
yada Kürdüstanda küçük bir 
kasaba olan Çapakçurda ta
nımıştım. Ben birinci Türk 
piyade fırkasının kumandanı 
sıfatiyle kendimi ikinci ordu 
kumandanı İzzet paşaya tak
dim ettiğim sırada İsmet İnö
nü de bu ordunun Erkanı
harbiye reisi sıfatiyle orada 
bulnnuyordu. Kendisinin al
mancaya tamamiyle vakif o
luşu aramızda hemen bir ya
kınlık tesisini kolaylaştırdı. 
Ufak ve zarif yapılı, hare
ketleri canlı olan bu genç 
erkanıharp reisi askerlikte 
mutad kısa ve kat'i bir tas
virle harp sahasındaki vazi-
yeti ve ordu kumandanlığı
nının maksad ve planlarını 
bana izah etti. Akşam ve
rilen ziyafette onun yanında 

. oturmuştum ve onun hara
retli, esprilerle dolu, neşeli 
ve nükteli sohbetinden zevk 
duymuştum. Bütün şahsiye-
tinden kaynayan sevimliliği
ne ve cazibesi ıe tutulmaktan 
kimse kurtulamazdı. 

-Devam edecek-

Gazi bulvarında İzmir 
Sl?ğlık evi ittihaz edilen 
moderu ve yeni inşa edilmiş 
binanın kapısını çaldım. 
Tem iz geyinmiş, nazik bir 
hastabakıcı kapıyı açtı. Mü
dürle görüşmek istediğimi 
söyledim. Müdüriyet odasına 
aldı. 

Sağlık evinin sahip ve 
müdürü doktor bay Mithat 
Baran arkasında beyaz iş 
gömleğiyle beni gülümseye
rek karşıladı. Bir hastamın 
olduğunu ve yatırmak iste
digimi söyledim. Hastamı 

kabul ettiler ve yatırdılar .. 
* ~ . 

Hastaneyı geziyorum: 20 4 
yataklı .. Koğuşlar 1, 2, ve 
yataklı olmak üzere (30 oda) 
dır. 

Koğuşlar çok temiz oldu
ğu gibi hastabakıcıları da 
hastalarla çok alakadar olu· 
yor. Her hasta muzdarip ol· 
duğu hastalığın mutahassız 

doktoru tarafından tedavi 
ediliyor. Hastanın istediği 
mutahassıs doktoru getirili-
yor. Hemşireler her an has
taların başında ve onlarla 
ciddi alakadar oluyorlar. 

Vizite zamanı orada bulu
nuyorum: İzmirin en kıymetli 
doktorları orada.. her birisi 
hastasının başında ... Gözden 
ameliyat olan hastamın ba-

Bir filim kaç dakikada 
gösterilir 

A vrupa ile Amerika şında çok değerli göz dok-
Arasında telefon toru Bay Bürhan Bengü'yü 

Bir filim gösterilirken uzun 
luğunu ve kaç dakika de
vam edeceğini şu suretle 
anlamak mümkündür: 

Parisle Nevyork arasında goruyorum: Tam bir fen 
adamına yakışır bir vekar 

görüşmek istiyen birisi mü-
racaatından 15 dakika sonra ve ciddiyetle hastasile ala-
Amerikadan cağırdığı adam- kadar oluyor ... Diğer tarafta 

Uzunluğu otuza taksim 
değerli bir dahiliyeci olan 

la hörüşmeğe muvaffak ola-
bilir. Bay Celal Parkın ve kıymetli 

ettikten sonra neticenin üze
rine yüzde on ilave edilecek 
olursa dakikaların sayısı 

meydana çıkar. 

İki kıta arasında görüşü- operatör Bay Mithat Baran 
lürken, sanki komşu bir oda ı ayni ihtimamla hastalarile 

Mesela 3 bin metre uzun
luğunda bir film 110' daki
kada gösterilebilir. Çünkü 
3000/30-100 -1- 10-110 
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ile görüşülüyormuş gibi bü- ı 11Bankalarda biriken para-
tün kelimeler işitilmektedir. mız 50 milyona yaklaştı. 200 

Nevyork ile Paris arasın- milyona varmalıdır. Onun 
da görüşmek için üç daki- için sen de bankada bir ta-
kaya 540 frank ücret öden- sarruf hesabı açtır ki senin-

.................... mekte ve telefon muhabere-
M üffü. lere vasiyet edl- de bu çorbada tuzun bulun-

leri kablo ile değil, radyo len servet sun.,, 
Londrada geçen ay ölen istasyonları vasıtasile veril- 1 111 nııııı ı ın11 1111 mı ıııııııı:ııı111 1.1111111 J111nı ııııııııııı ııııı ıı ı ıııııııı ı ınıım ıoıııııııı 

mekt~dir. f SPOR Alber Con isminde bir zen- ............................................ •••• •••• 
gin çok orjinal bir vasiyet- para kazanmaya muvaffak 
name bırakmıştır. Haya- olmuştur. Ölürken bıraktiğı Hareketieri 
tında bir tek kitap, gazete servetten 25000 lirasını ken- Beden Terbiyesi Genel 
okumıyan bu zengin bütün di doğduğu Santhampton direktörlüğünün emirleri ile 
ömrünü oturup lüle içmekle kasabasında iflas etmiş hem- heryıl yapılmakta olan kır 
geçirmiştir. Fakat, gratik şerilerine verilmesini vasi- koşuları bu yıl da genel di-
bir iş adamı olan Alber çok yet etmiştir. rektörlükce tanzim edilmiş 

-·----

ENHOSKremi .. 
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bayanlar için cilt doktorudur 
Merkez deposu Arasta No.338 Enhoş parfömleri mağazası. 
............ Emı .. llm11111 .... I ...... ._ ........ 

ELHAMRA idaresİ~de Milli Kütüp-
hane sıneması 

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

şahane güzellikler ve 

Şahane Çılgınlıklar 1 l'leşhur ÜNİTED ARTİST şirketinin Goldvin Folles 
şaheseri Programa ilave olarak 

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

SEANSLAR : 3,30 - 6 - 8,30 

3. 5 

olan 38 - 39 yılı talimatı 

üzerine yapılacaktır. Bu mu
sabakaların birinci haftasını 
Kültürparkta saat 10 - 30 
da büyüklere 4500 metre 
üzerinden ve 18 yaşından 
genç olanlara 250 metre ü
zerinden yapılacaktır. Mü
sabakalara klüpler üçer ki
şilik takım halinde iştirak 
edeceklerdir. ' 

Fazla takım çıkarabilecek 
kulüplerin takımları da mü
sabakalara iştirak edebile
cekleri gibi kulüplere men
sup olmıyan amatörlerde bu 
müsabakalara iştirak edebi
lirler. Müsabakalara iştirak 
edecek müsabıkların doktor 
muayeneleri yapılacağından 
gösterilen müsabaka saatın
dan bir beçuk saat önce 
kültür parkta bulunmaları 

zaruridir. 

meşğul ·oluyorlar vizite za
manından sonra müdüre sor
dum. 

... Yazan: Gönül Emre .......................... .. 
-2 

- Ekseriya ne gibi am::,3 
liyatlar yapılıyor? Ayağa kalkmak istedi fakat 

çöktü Cevap alıyorum: 
- Apandist, kulak, göz, 

dahiliye ve saire ... 

sallanarak olduğu yere 
Ekseri ameliyatlar muvaf

fakıyetle neticeleniyor .. 
iç vaziyete göre yatma 
fiatleri pahalı değildir. 4 
yataklı odalarda 2,5 lira 
daha l · ks, 2 kişilik odalarda 
3 lira tek yataklı odalarda 
da her gün için 4 lira alı
yorlar ... 

Dıymetli doktordan ayrıl r· 
ken gayri ihtiyari şunları 
düşündüm: 

İstanbludaki bazı hususi 
kiliniklerin intizam ve has
talarına iyi baktıklarını söy
liyenlere: İzmir sağlık evi
nin de bunlardan aşağı ol
madığını söyler ve burada 
da ayni intizam ve hastalara 
iyi bakım ve en kıymetli 

doktorlar tarafındnn tedavi 
yapıldığını 

kaydederim. 
memnuniyetle 

Mürteza Gürkaynak 
........................................ 
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Astm - Asthme 
Genç yaşt~ hatta çocuk

lukta başlıyan ve hemen ha
yatın imtidadınca devam e
den öldürmiyen faka: gül-
dürmiyen bir hastalıktır. E
saslı tedavisi şimdiye kadar 
keşfedilmemiştir. Bünyevi bir 
haştalıktır. Vakit vakit ne
fes borularının sıkışmasından 
spazmısından hasıl olan bir 
göğüs darlığı ve sıkılığı has
talığın başlıca arazıdır. Ve-
raset ile alakası çoktur. Ad
renalin mürekkebatı krizler 
geldiği vakit çok ~müessir 
olur ve hasta derhal rahat 
eder. Fakat Adrenalin teda
visi krizlerin nüksüne maa-
lesef mani olamamaktadır. 
Astın hastalığına müptela 
olanların bir kısmında gizli 
verem arazı saklıdır. Bunla
rın akcığerlerinin sık sık 

muayene ettirmeleri ve ront
gen yaptırmaları ve bu su
retle gogus vaziyetlerini 
kontrol ettirmeleri lazımdır. 

Tebdilhava, şehir veya şe
hirde mahale değiştirmek, 

Astm üzerine çok iyi gelri. 
Fakat bunu kat'iyetle tayin 
etmek çok müşküldür. Her-
halde rütubetli şehirlede As
tın daha ziyade görülmekte 
olduğuna göre kuru ve yük
sek yerlerde oturmak pek 
muvafıktır. Soğuk algınlığı 
grip ve bronşitler Astm kriz
leri uyandıra bilir. Umumi 
hıvzıssıha kavaidine riayeti 
asla ihmal etmemelidir. 

Karşıyaka 
Bostanlıda 

Sahil gazinosu 
eşya ve evi acele 
İstiyenler mezkur 
müracaat etsinler. 

içindeki 
satılıktır, 

gazın oya 
3-1 
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Dedi, neye bırakmıyorsun Ve elile ualdırma geç!,, 
beni!.. gibilerden bir işaret yaptı .. 

Garson ihtiyarın lirasını İçtiğim üçüncü kadehin 
görünce, biraz yomuşar gibi tesirile olacak ki, hiç tanı-
oldu: madığım ihtiyara, tehlifsizce 
• - Seni içeri alacağım sordum: 
amma, iki kadehten fazla - Kaç yaşındasın baba-
vermem!.. lık? 

İhtiyar: Yüzüme baktı ve müstehzi 
- Parasiyle değil mi bu? bir tavırla: 

Canım çektiği kadar içerim. - Kütüğe mi yazacaksın? 
Dedi... Ve meyhaneye girdi. Dedi ve ilave etti: 

Sağına, soluna bakındı - Yaş 67 evlad!.. 
ve tezgah başına yakın bir - Fakat o kadar göster-
iskemleye oturdu. miyorsunl. 

Garsonun getirdiği rakı Dedim, güldü ve: 
kadehini susuz olarak bir - Bak sen, dedi, felek 
hamlede içiti. Malum meze- çökertemedi yoksa ... 
lerden çatalın ucu ile azıcık Ben de güldüm; 
bir şey aldı. İkinci kadehi - Öyle olmuş babalık 
de aynı hızla içince. meyha- amma, böyle içersen, rakı, 
necı: seni çabuk çökertecek! 

- Yavaş yavaş babalık, Elindeki kadehi gene bir-
dedi, seni kaynanan mı ko- den ağzına boşaltarak yü-
valıyor... zünü buruşturdu. Ve elinin 

İhtiyar, çürük dişlerini gös- tersile dudaklarını sildikten 
teren bir gülümse meile: sonra: 

- Acele işim var!.. - Sana, beni felek çö-
Dedi... Meyhaneci takıldı: kertemedi yoksa.. Derken 
- Bizim işler aceleye gel- rakıyı da hesaba kattım ev-

mez... Rakı kafana bir vur- lad! .. 
dumu, pusulayı şaşırırsın Dedi ve arkasından ek-
sonra ... ledi: 

İhtiyar sırıtarak şu cevabı 
verdi : - Anzarot, feleğin baş 

- Benim zaten pusulam yardakçısıdır, felek adama 
yok ki şaşırayım evlad yel- vurur da, rakı durur mu 

h. 7 
keni açıp kendimizi koy- ıç. ··· 
vermışız... Rüzgar hangi Bu sırada ayağa kalkmak 
yana götürürse, biz de ota- istedi, fakat sallanarak ol-
rafa dümen kırmaktayız be duğu yere çöktü. 
dostum!... -Devam edecek-
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Ankara Radyosunun 
--~~~--[!]----~~--

C Bugünkü Pr . ı ğramı ) 
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 Türk Müziği ( şarkılar ) 
13.00 Saat ayarı ve haberler 
13.10-14 Müzik (dans plakları) 

18.30 
18.55 
19.15 
19.25 
20.00 

21.00 

21.10 
21,30 
22.15 
22,30 
23.45-24 

T ~ rk Müzigi (İnce saz faslı) 
Konuşma - (ziraat saati) 
Saat ayarı ve haberler 
Türk müzigi (incesaz faslı devam) 
Müzik (küçük orkestra galası) 

Saat ayarı para, toprak mahsüller. ve kambiyo 
borsası 

komedi) Temsil - (Fatma hanım mahkemede 
Türk müzigi (şarkılar ve Saz eserleri) 
Konuşma 
Müzik ( Bir operanın tamamı.) 
Son haberler ve yarınki proğram .................. ··---.. -- Balıkyağı Sıhhat 

Norveçya bahkyağlarının en hallsidlr 

iKi DEFA SÜZÜLMÜŞTÜR 
ŞERBET GİBİ İÇİLEBİLİR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczahanesi 
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Şen Y~~~ 
iyi palto 

Hazir elbise satıyordu. Bir 
gün, eski bir müşterisine 
rastgeldi: 

- Nasılsınız, dedi, çoktan 
gelip alışveriş etmiyorsunuz. 
Acaba son aldığınız palto
dan memnun kaldınız mı? 

- çok memnun kaldım, 
benden sonra o pardüsüyü 
çocuğum da giydi. 

- Sahi mi söylüyorsunuz? 
- Tabii her yağmur yi-

dikçe, palto biraz daha kı· 
salıyordu, boy sırasile, ço
cuklarımdan her biri giydi
ler. 

...... ••O•••••••• 
Kabahat 

- Yine mi annene söz 
söylüyorson? Yine mi ona 
knbahat buluyorsun? .. Söyle 
bakayım, annenin kabahati 
nedir? 

- Daha ne olsun? Evlen
miş, senin gibi bir kız do
ğurmuş, benim başıma sal
mış. Bundan büyük kabahat 
olur mu? 

•••• .. ••O•••••••• 
Eşek akh 

Sana ruhumu veririm. 

- Kalbimi, canımı verı
rım ... 

- Beş papel veririm. 
- Budala söze buradan 

başlasana ... 
••••••••O•••••• .. 

Mes'ut 
- Kocan nasıl? 
- Çok iyi. 
- Seni mesud ediyo mu? 
- Ediyor ... O kadar me-

sud ediyor ki görenler evli 
inanmıyorlar! .. 

Söylememek 
Genel direktörün keyifli 

bir günüydü. Katibi dedi ki: 
Bay direktör size enayi 

desem ne yaparsınız? 
- Kovarım. 
- Peki söylemez de ak-

lımdan geçirirsem. 

• - O zaman birıey yapa-
mam. 

- Öyleyse ben söylemi-
yorum omma, aklımdan ge
çiriyorum 1 

••••••••O•• .. •••• 
Her zamanki gibi değil 

- Üç gündür işe gelmi
yorsun, dotordan rapor ge
tirdin mi? 

- Hacet yok bay direk
tür sahiden hastaydım. 

Hırsız 
Reis sordu: 
- Bisikleti neden çaldın? 
- Sahi öldü zannetim 

efendim. 

KADIN 
~~~-l!J~~~-

K adınla r için 
-· 

Yün örgü ve yünlüler yı
kanınca çeker ve keçe gibi 
sertleşirler. Buna mani ol
mak için durulama suyuna 
bir kaşık (tatlı kaşığı) glise-
irn dökmek kafidir. .... 

Fırça ve tarakları nasıl 
temizlemeli? 

Fırçaları ve tarakları ça-
bucak temizlemek için içine 
bıraz amonyak karıştırılmış 
ılık su ile yıkayınız. Maa
mafih cellüloidden yapılmış 
tarafları ancak essence ile 
temizliyebilirsiniz. 

Kırmızı mürekkep lekesi 
nasıl çıkarılır ? 

Çamaşıra dökülmüş kır-
mızı mürekkep lekesi hardal 
ile kolayca temizlenir. Leke 
yerine kahnca bir tabaka 
hardal koyunuz, bir gece 
sabaha kadar dursun. Sa
bahleyin sıcak su ile yıka
yınız. Lekeden eser kalmaz. 

•... 
Herhangi bir kumaşın üze

rindeki acide lekelerini te
mizlemek için leke yerine 
temiz, beyaz bir bez koyu
nuz. Sanra su ve amanyağa 

batırılmış bir şifonla leke 
yerine dairevi hareketler 
yaparak silkiniz. 

Dr. Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Rontke n Mütehassısı 
Rontken Ve 

Elektrik tedavisi yapılır 
ıkinci Beyler So. No. 29 

TELEFON 2542 
~~~-~~~ 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt Tenasül hastalıkları 
elektirk tedavisi 

İzmir - Birinci beyler So. 
No. : 55 Telefon : 3479 

~~J;:;;;.t:il;ll 11111~~~ 

DOKTOR 
Tevfik Lütem 

MERKEZ HASTAN ESİ 
Kulak, Burun, Boğaz 

Mütehassısı muayenhane 2 nci 
Beyler Numanzade_sokak No. 5 

Her gün öğleden sonra. !mi----- - - -~ 1500 KiŞiLiK TÜRKİYENİN EN BÜYÜK SİNEMASI 
1~':!:!:ar~~~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-S-8de 
diğer günler 2-S-8de başlar ·----H--------------· 

(HALKIN SES/) 

FA YDELİ BİLGİLER 
---------------&]----------------Kral on üçüncü Alfons 

İspanyada tekrar tahta 
çıkacağı hakkında haberler 
alınan sabık İspanya kralı 
on üçüncü Alfons 1886 se
nesinde doğmuş ve doğdu
ğu gün olan 17 mayısta kral 
ilan edilmiştir. Validesi Ma
ria Kristirıe 1886 dan 1912 
senesine, oğlu rüşte vasıl 

oluncıya kadar niyabet eth
miştir. Bu müddet zarfında 

İspanya Kiiba ve Filibi!1 
adalarını Amerikaya terket
meğe mecbur kalmıştır. 

Kral Alfons 1931 senesi 
mayısının 14 üncü günü ta
tından feragat ederek Mad
ridi terketmiştir. Ondan son
ra Barselonda Zamoranın 

muvakkat riyasetinde Cum
huriyet ilan olunmuştur. O 
zamandanberi kral Alfons 
hayatını İspanya haricinde 
geçirmektedir. İspanya kıral
lığına tekrar geçmesi, şim
diye kadar birkaç defa mev
zuubahis olmuştu. 

---....~-..:.:--

Ekuador cumhuriyeti 
Merkezinde bir ihtilaf çık

tığı bildirilen cenubi Ameri
kanın Ekuador cumhuriyeti 
Kolombiya ve Peru cumhu
riyetleri arasına sıkışmış o
lan Pasifik sahilinde bir 
memlekettir. 

Ekuador vasi mikyasta 
bir ziraat ülkesidir. Kakao, 
umum ihracatın . yüzde otu
zuna baliğ olur. Kauçuk 
ağaçları kendi kendine ye
tişir. İhracat mallarına kah
ve, şeker, patates, muz, por
takal, tereyağı, Panama şap
kaları dahildir. Zengin ma
denleri henüz layikiyle işle- ' 
tılememektedir. 

1932 deki nüfus tahririne 

Kırsehir 
' 

Kırşehir sahasında geçen 
sene büyük zelzeleler olmuş
tu. Son haberler arasında 
tekrar zelzeleden bahsolun
maktadır. 

Kırşehir orta Anadolu 
yaylasında Kızılırmağa katı
lan küçük bir suyun üstün
dedir. 2500 evi vardır. Nü
fusu (10000) kadardır. 

Kırşehrin Selçukiler dev
rinden kalma Melikgazi ca
misi ile şehre 2 kilometre 
mesafedeki Terme ılıcaları 

meşhurdur. 

Kırşehri Anadolu yayla
sının cenup kısmına bağlı
yan yol 13 gözlü, taştan ya
pılmış Kesikköprüden geçer. 
Oradada Selçuk hükiimdarı 

Keykubatın yaptırdığı bır 

cami vardır. 
Kırşehirde yün, tiftik gi

bi yerli maddeler işlenerek 
halılar, seccadeler, kilimler 
yapılır. 

Kasabanın evleri 5 -1- 17 
kilometre ebadında yeşil bir 
sahaya serpilmiştır. Meyvası 
bol ve lezzetli olan kasaba
da artık bağcılık da çok 
gelişmiştir. 

Kırşehir civarında yapılan 
kazılarda Eti eserlerine rast
lanmıştır. Kırşehirde ilk me
deniyetin Etilerle başladığı 
anlaşılmıştır. 

Kırşehirde Etilerden son
ra Roma ve Bizans hakimi
yeti görülür. Hristiyanlıfrın 
ilk mabedleri Kırşehirde ku
rulmuştur. 

Alpaslanın Malazgrit za
ferinden sonra Kırşehir Sel
çuklulara, sonra İranlılara 
Kahramanlılara daha sonra 
da 762 de Osmanlılara geç
miştir. 

Kırşehrin en büyük vasfı nazeran memleket nüfusu 
iki buçuk milyon kişiden 
ibarettir. Bunların yüzde 38 

' Acem ve Arab kültürünün 
revaç bulduğu devirlerde 
Türkçe konuşmsıdır. Bu ce
rayanının başında Aşık Pa
şa vardır. 

ini yerlıler, yüzde 41 rini 
melezler, yüzde onunu be- 1 

yazlar, yüzde beşini zenci- • 
ler, yüzde beşini muhtelif 
miJletler ve yüzde birini 
vahşi yerliler teşkil ederler. 

Cumhurreisi okuyup yaz
ma bilen bütün kadınlar ve 
erkekler tarafından bilava
sıta intihap suretiyle seçilir. 
Ekuadar memleketi 1534 se
nesinde İspanyollar tarafın-

. .................................................. . 
dan zaptedilmiştir. Ekuador
lular 1820 de hürriyetlerini 
tekrar kazanmışlar ve 1822 
de Kolombiyaya iltihak et
mişlerdir. Bu günkü müsta
kil cumhuriyet 1830 sene
sinde kurulmuştur. Ekuadro
nun tarihi bir çok ihtilaller
le doludur. 

Kültürpark Sineması'nın 
Gene iki filmle sayın müdavim- Telefon 

lerlnin huzuruna çlkıyor 3151 

1 - Napolyonun metresi 
Tamamile 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 b~ioil 
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 .. 
FİA TLER Kültürpark duhuliyesi dahil 20 - 30 
Pazardan maada ta'ebe her gün 10 - 15 kuruştur. 

......................................... 
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S. Ferit Eczacıbaşı 

LAM ET 
Nezle 

Crip 
Bronşit 

ve Bilumum boğaz ve burun 

hastalıklarına karşı: 

Depo: Şifa Eczanesi 
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Aşçıbaşı Marka• 
Makarnaları 

Selanik sergisinden birincilik 
madalayasını kazanmıştır. 

DOKTOR 
İsmail Hakkı 

Bilgeer 
Dervişoğlu 

Dahili, sinir, çocuk hastalıkları 
saat 9-12 İkiçeşmelikte 

1-6 Karşıyaka Yalı 71 Na.da 
T. 3760 

~~~ıınnıı;;.~~~ 

ÜROLOG OPERATÖR 

DOKTOR 
Fuat Soyer 

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

r=nırDRi 

I~ Cilt, ~!11 ~ ~!~,~~ has- ~ 
talıklar mütehassısı ~~ 

2 nci Beyler sokak No. 81 

~ 
Her gün öğleden sonra 

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

Zengin Olmak 
• • 
lstersenız 

Yılbaşı biletlerini "Zengin 
Kişe,, den almağı unutma-
sınlar. 
~ıııııı ~ ~·~ınıı ~mıı ,~~ 

Temiz dövülmüş, itina 
hazırlanmış:her cins baha!at 
5 ve 10 kuruşluk anbalaj-
larda :- i-flP 

ı;;o_,.ı 

DİK AT! 

Peşin ve 
Taksitle 

En şık en ucuz elbisele
rinizi Kavaflar şarşısında 35 

No da 
TER Z I 

Kazım 
Şengüder'e 
Yaptırınız. 

1 nci Sınıf Mutahassıs. 

uınınıııııııııııııııı 1111011 ıııı ıııını ııı. o ııımııı ııııııııııınıııııııııııııııı ıııııı 

Cumhuriyet ---• 
sesı 

Yılbaşı pıyango 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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:şEHIR ·: 
~HABERLERflı 
i; .... - -...---~- - - _ .. 

Yağmur 

ŞEHRİN BAZI YERLERİNİ 
SU BASTI .................... 

iki gündenberi devam et
mekte olan yagmur, sabaha 
karşı hızını arttırmış ve şeh
rin bir çok yerlerini su al
tında bırakmıştır. Ve yukarı 
mahalatta da bazı evlerin dı
varları yıkılmışsa da nüfusca 
zayıat yoktur. 

Evli bir adama 
Cürmümeşhut Yaplldı 

Bayan "S,, adında genç 
bir kadın müddeiumumiliğe 
bir istida ile müracaat ede
rek erkeğinin . "F,, isminde 
bir kadınla gayri meşru mü
nasebetler tesis ettiğini ha
ber vermiş ve cürmü meş
hut yapılmıştır. 

İki suçlu hakkında zabıt 
varakası tntulmuşter. 

ikinci el emekleri ve 
kıyafet sergisi 

Halkevi müze - sergi ko
mitesinin ikinci Türk el e
mekleri ve kıyafet sergisi 
bugün saat 15 te Halkevin
de vali bay Fazlı Güleç ta
rafından açılacaktır. Çok 
enteresan olan bu serginin 
halkımızdan büyük bir alaka 
göreceği muhakkaktır. 

. 
Domuzlara karşı 

Ziraat vekaleti, bu sene 
domuz mücadelesine Ziraat 
teşkilatının ve köylünün ö
nem ve hız vermesini vila
yete bildirilmiştir. 

Ticaret anlaşması 
Yeni Amerika - Türkiye 

ticaret anlaşmasiyle iki taraf 
bazı gümrük muafiyetleri 
kabul etmişler ve gümrük 
tarifelerinde tenzilat yapmış
lardır. Amerikaya on milyon 
kiloya yakın tütün ihraç o
nacağı anlaşılmaktadır. 
rıı ıımı 1 1111111 lliilll 111111111 ııınımnıııııınııınınııııııııııııııı. 

= ZABITA ~ 
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Karşıyaka Kahramanlar 
sokağında Muharrem oğlu 
Kamil idaresindeki bisikleti 
Mustafa oğlu 7 yaşında 
Aliye çarptırmak suretile 
yaralanmasına sebebiyet ver
diğinden yakalaemıştır. 

§ İkiçeşmelik caddesinde : 
Ahmet oğlu Hulusi, top o
yunu meselesinden Tahir 
oğlu 14 yaşında Muzafferin 
taşla sağ gözü üstünden ya
raladığından yakalanmıştır. 

§ Keçeciler Anafartalar 
caddesinde : Hüseyin oğlu 
Veli Can, bir alacak mese
lesinden Ömer oğlu Hakkı 
yı yumruk vurmak suretile 
yaraladığından yakalanmıştır. 

O kadar 
Emin ki ••• 

(Şemsi Hakikat) ın ucuz
luk sergisi, sattığı eşyanin 

ucuzluğundan ve nefasetin
den okadar emin ki her şe
yi muhayyer olarak satıyor. 

(HALKIN SES/) 22 BiRiNCi KANUN 

~TELGRAF· TELEFON 
-~~· •·rmmm~m==m~m:s:::i~~mm ---- ...... ~~~~=~~~~~ 

... ~~ ALLAHIN KAMÇISI! ~ 
··-····-··o---······ .. ft ............ ............ ~ 

ı ... 
' 

ı deliler doktorunun maceraları ! 

\.A~ ~~ l 

GÖRÜLMEMİ& KARA KIS ______________ ... · .. ·~------------ , 

A vrupada birçok nehirler dondu, insanca zayi
at çoktur. Dağlarda aç kalan 

kurtlar kasabalara hücum ettiler •• 
Budapeşte, 22 )Radyo) - Ortaavrupada soğuklar bütün şiddetile devam etmektedir. 

Her tarafta karla karışık tipi yağıyor Tuna, Mina, Ren ve daha birçok nehirler donmuştur. 
Derece Budapeştede sıfır altında 22, Belgradda 17, Viyanada 20, Pragda 30, Varşovada 

32, Paris 15, Roma 20, Moskova 28, Brende 30 dur. 
Soğuklardan İngilterede 30, İsviçrede 60, italyada 10, Rusyada 80 kişi donmuştur. 
Budapeşte 22 (Radyo) - Deyresen ve Sakalhara kasabalarına dağda aç kalan kurt 

sürüleri hücum etmiş, ahırlardaki hayvanları parçaladıkları gibi dört çobanı da parçalıya
rak yemişlerdır. Kar dört gündenberi devam etmesi neticesinde yollar kapanmıştır, Kar 
bazı yerlerde bir metreyi geçmiştir. 

Londra 22 (Radyo) - Karlardan İngiltere ile Avrupa arasında irtibat kesilmiştir. Va
purların limanlardan çıkması gayri kabildir. 

A 

Büyük Kuroltaydd 589 Aza Bulunacak 
Ankara, 21 (Hususi) - Parti büyük kurultayının fevkalade toplantısına 375 partili say

lav ve 214 delege olmak üzere cem'an 589 aza iştirak edecektir. 
Parti genel başkan vekili Başvekil B. Celal Bayar kurultay azalarına pazartesi akşamı 

Ankarapalasta bir çay ziyafeti verecektir. 

Gümrük Resimleri İndirilecek 
Ankara, 21, (Hususi) - Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti, gümrük resimlerinin indirilmesi 

için tetkikler yapmaktadır. Başlıyan taıkikat sona erdikten sonra bir layiha hazırlanacak 
ve bu devrede çıkarılmak üzere Büyük Millet Meclisine sevk edilecektir. 

Yeni Romanya Hariciye Nazırı 
Bükreş, 21 (Radyo) - Romanya hariciye nazırı Petresko Komnen bu sabah istifasını 

vermiştir. Hariciye nezaretine, Gregoa Gavenko getirilmiştir. Petresko Komnen'in, Ro
manyanın Vatikan sefaretine tayin olunacağı söyleniyor. 

• 
ikinci fotoğraf sergisi 

Ankara 21 (Ranyo) - Matbuat umum müdürlüğü tarafından sergi evinde hazırlknan 
"Türkiye, tarih, güzelJik ve iş memleketi" ikinci fotoğraf sergisi önüzdeki cumartesi gü
nü açılacaktır. 

--------------.. -· -----------
Dünyanın en uzun telsiz istasyonu 

Vaşington, 21 (Hususi) - P. T. T. nazır muavini Vaşington ile Avusturalyada 
arasında dünyanın en uzun, 15 bin kilometrelik telsiz telefon irtibatını açmıştır. 

~-------·--*~-·-------~ • 
lngilterenin Çin'e yapacağı istikraz 

Sidney 

Londra, 21 - Hemen bütün gazeteier, ilk planda olarak, İngilterenin Çin hükumetine 
vereceği istikrazdan bahsetmektedir. 

Times gazetesi, ihracatın genişletilmesi hakkındaki son kanun çerçevesi dahilinde yapı
lan ve Mareşal Çankayşek'in yardım talebine bir cevap teşkil eden bu iki istikrazı, daha 
diğerlerinin de takip eyliyeceğini kaydetmektedir. 

İtalya ıiariciye ·nazırı Rom8:va döndü 
Buda peşte, 22 (Radyo) - Kral naibi Amiral Horti; dün ltalya hariciye nazırı 

Ciano ve Macaristan hariciye nazırı Kont Saki ile birlikte tekrar ava gitmiştir. 

Kont 

Kont Ciano, bugün Budapeşteden Romaya müteveccihan ayrılmış ve istasyonda 
bir merasimle uğurlanmıştır. 

büyük 

Aydıııda bir kamyon elektrik direğine çarotı 
Aydın (Hususi) - Muğla belediyesine mukayyıt 14 numaralı tütün yüklü bir kamyon 

park civarındaki elektirik direğine çarpmış ve direk devrildiği gibi teller kopmuştur. Bu 
yüzden şehir on dakika karanlık içinde kalmıştır. Kamyonun önü harap olmuştur. 

---------------· 
Almanyanın İstihsalatı 

Berlin, 21 (A.A) - Mareşal Göring, iktisad nazırı B. Funku önümüzdeki 4 
planın tatbiki esnasında istihsalatı teyyit etmeğe memur etmiştir. 

senelik 
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BORSA HABERLERi 

Çuval 

1157 
1133 

350 
135 
15 

Cinsi 

Üzüm 
İncir 
Buğday 
Arpa 
Susam 
Fasulya 

B. Pamuk 

Fiyat 

11 - 19 
7,50-19 
5,25 
3,875 
17,50 

7,25-875 
42,50 

Mersinde 
-Ei!iil!-

B İ R KIZ KAYBOLDU 

Mersin, (Hususi) - Nafi.a 
yapı işlerinde fen memuru 
Salim Sunun kızı 12 yaşında 
Elmas ansızın ortadan kay
bolmuştur. Zabıta kızı ara
maktadır. 

Tirede ---KUMARBAZLAR 
Tirenin Turan mahallesinde 

Beyler caddesinde Osman 
oğlu Ali Cihanla Hamza oğlu 
Osman Işık, Hasan oğlu 
Cafer, Mehmet oğlu İsmail 
Türkmen ve Mustafa kumar 
oynarlarken tutulmuşlardır. 

ııııııııuıııın 

Yazan: Sırrı Sanlı . 
l.~~~~ıııınn (t2) ıınıı mmmmm 

Milyarder banger Tot'un ortadan kaybulması · 
haberi Amerika umumi efkarını altUat etmişti ! .> 

-------1!]-------
takdir ediyordu. Bu haber 
hakikaten Amerikalılar için 
yeni bir dünya harbi ilanı 

kadar heyecan uyandırıcı 

bir hadise sayılabilirdi. Bu 
hadise onlar için o derece 
mühim, o derece merak ve
rici ve ehemmiyetli idi. Bu
nun için gazeteleri alanlar 
sokaklarda, parklarda, ka
zinolarda, klüblerde bilhas
sa insanların toplanabilecek
leri heryerde kümeler teşkil 
ederek oku ·' ukları bu mü
him ve esrarengiz hadiseyi 
tefsire koyulmuşlardı. 

Vaktiyle bir defa daha 
kaybolarak yüzlerce vatan
daşının parasını yok eden 
ve iki sene sonra kimsenin 
akıl erdiremiyeceği bir şe

kilde ortaya çıkan bu ban
kerin yeniden kayıplara ka
rışması Amerikalıları yalnız 
bir meraka değil müthiş bir 
korkuya da düşürmüştü. Her 
ne kadar ilk kaybolma ma
cerasından doğan zararları 
şeytani planları ve manev
raları sayesınde kamilen bu 
işte hiç kabahatı olmıyan 
saf ortağına yükleterek ken-

Kısa haberler: 

§ Ankaraya mezuniyetle 
gitmiş olan Vali muavini B . 
Cavid Ünver şehrimize dön
müştür. 

§ İzmir orman mesul mu
hasipliği memurlarından B. 
İhsan Özerin vazifesine ni
hayet verilmiştir. 

§ Tire muhasebei hususi
ye tahsildarlarından İsmailin 
zimmeti görüldüğünden iş
den uzaklaştırılmış ve yerine 
köy bürosu katibi Cevdet 
Tezcan tayin edilmiştir. 

§Karşıyaka Sağır ve dilsiz 
mektebi musiki öğretmenli-

ğine 50 lira ücretle B. Cemal 
Çıgırgan tayin edilmiştir. 

§ Orta okullarla liselerde 
üç aylık devre yazılı · yokla
malarına önümüzdeki pazar
tesi günü başlanacaktır. 

§ Çanakkale meb'usu ~us
tafa Bengisu, Konya inhi
sarlar Başmüdürü bay Ali 
Yence Ankaradan şehrimize 
gelmişlerdir., 

§ İzmir sahili sıhhiye vez
nedarı Fuat cenap 'ın 200 
lira zimmetten ağır cezada 
devam eden mahkemesinde 
Fuat Cenap bu paranın 100 
lirasını avans olarak liman 
bakteriyolojihane mutemedi 
Y ah yaya, kalan yüz lirasını 

da ayni şekilde emrazı sari
ye hastanesi mutemedi Hu-
lfısiye verdiğini tevsik etmiş
tir. 

Mahkeme heyeti suçlu 
hakkında beraet karan ver-
miştir. 

·----~----

Emel Kişesi 
Emelinize nail olmak is

terseniz T. H. K. Piyango 

disi suçsuz çıkmışsa da onu 
yakından bilenler gene bir · • 
telaş ve endişeye düşmeK- · · 
ten kendilerini alamıyorlar
dı. O gün Amerikayı altüst 
eden bu h~dise hakkında 

her kafadan bir ses çıkı

yordu. Bu münasebetle söy
lenen sözlerden, yapılan de
dikodulardan bazılarını nak
lediyoruz : 

- Daha üç gün evvel 
Arizona Çöllerinde yeni bir 
altın madeni bulmak üzere 
tetkikata giden ve bu tehli
keli mıntakaya giderken her 
türlü tedbirleri alan banker 
Tot nasıl böyle birdenbire 
kayboluverdi? 

- Acaba bir zamanlar 
meşhur ve korkunç haydut
ların en emin yalağı olan 
Arizona çölünde, hem şe
hirlerde ve hem de dağ ve 
çöllerde dolaşan garıgster
lerin bir hucumuna mı uğ
radı? 

- Acaba Banker T ot ba
tırdığı bazı müessese taraf
tarlarının bir tuzağınamı 

d .. t••? 
uş u • 

-Devam edecek-

Ordu 
Mensupları .................... 

Ve talebeler spor kulUb
lerine giremlyecekler 

Ankara., 21 - Beden ter
biyesi umum müdürlüğü, or
dn mensupları ile talebenin 
spor kulüplerine giremiye
ceklerini bugün bir tamimle 
alakadarlara bildirmiştir. 

Adliye tebligat 
kanunu 

Ankara 21 ( Hususi ) -
Adli evrakın posta ve tel
graf idaresi vasıtasiyle teb
liğine dair layiha Maclis ruz
namesine alınmıştır. 

-~~-

Öldürmek İstedi 
Karaburunun Çulhur Hisar

cık köyünden Hüsdyin oğlu 
Rifat Yüksel Ali oğlu Ah
med Güngöre tabanca kur
şunu ile ateş etmişse de isa
bet vaki olmamıştır. Suçlu 
yakalanmıştır. ---Halk Sandığı 

lzmirde Bir Şube 
Açacak 

Ankara, 21 (Hususi) -
Halk bankası yeni yılda ba
zı yerlerde daha halk san
dıkları açacaktır. Bunlar me
yanında İzmir başta gelmek
tedir. ---

İt~lya~ .. 
KRUVAZORU YUZDU

RÜLDÜ 
biletlerinizi Emel kişesinden 
alınız. Rio de Janerio 21 (A.A) -

Tilkilik eczanesi karşısı No 561 İtalyan kruvazörü Dük D' 
T. 3319 Necmi Atıl Aosta tekrar yüzdürülmüştür. 
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