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8 ü yük Kurultayda Başvek~limiz Mühim Bir Söylev Verecek 

Başvekilimiz B. Celal baya- [+ 1 meye bir madde ilave oluna-
İ n gi l terede bazı gazefeler "bizim adamlarımız sulhu arar

larken, belki bir gün müthiş bir h:ırpe karşılaşacaklardır.,, 
Mealinde neşriyat yaparak umumi efkarı heyecana getire
cek bir tavur takındıkları yetmiyormuş gibi şimdi de bazı 
genç İngiliz nazırlarının milli müdafaa işleriyle meşgul ve 
bu meselede gevşek hareket eden üç nazırın değişmesini 
istemeleri de gösteriyor ki İngilizler de Orta Avrupada kay
nayan ve gün geçtikçe dumanlarını komşu veya uzak yer
lere dağıtan ihtias kazanını söndürmek o kadar kolay bir 
şey olmıyacaktır. 

Ankara, 23 ( Hususi ) 

rın C. B. P. Büyük kurul- caktır. A • 

tayının açılışında irad ede- Bundan sonra, umumı ıda-
ceği nutka büyük ehemmiyet re heyeti in' .. ih3hatı bapıla-
verilmektedir. cak ve Lmı:- , 16 mebus se-

Başvekilimiz bu nutku çilecekti " Şimdiki i~arc he-
şimdiden hazırlamıştır. Bu yeti f zasındnn bir k smının 
nutukta, milli politikamız bir değişet·-ği söy!t niyo-. Kü-
kerredaha bütün vuzuh ile tahya mel:usu B. R.ecep 
aydınlatılacak Atatürkün Pekcrlc B. Cevd ~ Kerim 
müessisliği ve' Şefliği mah- İncedayı. B Necip A li Kü-
fuz tutulduğu tebarüz etti- çük~, Nafi ~h.f, Mümt:ı.:-, 
rilecektir. Vedıd, Rahmı Apak ve Mu-

Kurultayda Gumhurreisi- nir, Galip b' ~ fa~imal~e yeni 
miz İsmet İnönü umumi re- idare heyetıne seçı!ecek-
isliğe seçilecek ve nizamna- terdir. 

Bugün Fransada olduğu kadar İngilterede umumi efkar' 
ve pek çok rical kanaat detirmiştir ki yalnız sulh taraftarı, 
yalnız sulh müdafii olmak Avrupa da gün geçtikce kötü
leşen siyasi vaziyeti düzeltmek mümkün olmıyacaktır. Bun
da~ dolayıdır ki daha birkaç ay evvel İngiliz Başvekili B. 
Çemberlayn ile Lord Halifaksın sulhu temin etmeğe matuf 
her teşebbüs ve hareketini büyük bir hayranlıklada alkış
lıyan bazı İngiliz gazeteleri bugün, bugünkü azgın ve çoş
gun haller ve ikrazlar karşısında lisanlarını değiştirmek 
mecburiyetinde kalmışlardır. 

IB. Numan'Me-! Frasanın Askeri Haz rlıklarıl Bay Behçet Uz 
Ankara Radyosunda 

SIRRI SANLI 
..................................... -.................................................................... . 
MEMEL MESELESİ 

Çemberlayn' ın 
Cevabı 

Londra, 23 ( Radyo ) -
Başvekil Bay Çemberlayn, 
Avam Kamarasında liberal 
meb'us B. Mandelin sualine 
şu tahriri cevabı vermiştir: 

"B. Hitler bana Bergas
gadende, Litvanya hükumeti 
statükoya riayet ederse, 
şimdiki vaziyette bırakmakla 
memnun olacağını bildirmiş
tir.,, 
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JAPONYA 

Bugün Moskovayı Terkedecek 
Paris, 23 (Radyo) - Son 

dakikada alınan malumata 
göre, Japonyanın Moskova 

büyük elçisi Togo, bugün 
son defa olarak Rus harici-

ye komiseri Litvinofu ziyaret 
etmiş ve hükumetinden al
dığı talimatı bildirmiştir. 

Alakadarlar, Rus - Japon 
müzakerelerinin, ayni safha
da bulunduğunu ve çok zor-

laştığını söylüorlar. Japonya 
elçisinin, yarın Moskovayı 

terketmesi kuvvetle muhte
meldir. 

İSTER GÜL İSTER AGLA 

nemencioğlu
nun beyanatı 

-
mRoma (Radyo) - B. Numan 
!Menemencipğlu'nun Türk -
Alman ticari müasebetleri 
hakkında söylediği özler 

Berlin matbuatı tarafından 

çok dostluk tefsirlerle karşı
lanmıştır. 

--E!!Eii!-

Yol projesi 
1525 sayılı kanun ahka

mına göre 939, 940 ve 941 
senelerine ait olmak üzere 
dördüncü üç senelik yol pro
gramının tanzirn edilerek 
Mart ayı scnuna kadar tas
dik ec!ilIIAek üzere Nafıa 
Vekaletine gönderilmesi vila
yete bildirilmiştir. 

Kendi gözlerini kendi oyan adam! •• 
Dünkü sayımızda Yunan filozoflarından Zenonun kendi dilini kendi dişlerile kopardığını 

yazmıştık,. Gene eski bir Yunan filozofu güzel gözlerin fusunundan kendini kurtarmak 

için kendi gözlerini, kendi elile oyduğunu yazarken, güzel gözleri görmek ve onların fusu
nuna kapılmadan karşıdan seyretmek bahtiyarlığından kendini mahrum eden filezofa ağla

mak mı, yoksa gülmek mı lazım onu birden kestiremeyiz. Yalnız insanın gözlerini ve kal

bini efsunlıyan gözlere karşı kendi gözlerini oyanlara ve kesesini efsunlıyan gözler için de 
bütün varını yoğunu feda edenlere: 

İSTER GÜL İSTER AÖLA 

.. 

-

25-12-938 Pazar gunu sa
at 13,45 de Ankara radyo
sunda İzmir v .! İzmir enter
nasyonal fuarı h:ıkkın:la bir 
hasbıhal yapacaktır. 

Bu hasbıhal şehrin bütün 
hoparlölerinden işidil ~bilt.!
cektir. ---m:c---
Dolmal1ahçc 
Hadisesinden 
Kimler Me 'ul Olacak 

İstanbul, 23 (Hususi) -
Dolmabahçe s:ırayı önünde 
on bir vatandaşın ölümile 

Fransa Başvekili B. Daladiye Fransız kıtalarını 
teftiş ede ·ken .. 

netice~nen müessif hadise et
rafın!llki tahkikat son saf
haya girdi. Ankaradan bil
dirildiğine göre hadiseden 
sırasiylc Eski vali Muhiddin Londra (Radyo) - Fran- nası ile askeri hazırlıklarını 

sız gazeteleri Fransanın va- ikmal etmesini Daladiye hü- Üstündağ, eski emniyet di
rektörü Salih Kılıç ile mu-kit kaybetmeden diğer kumetine tavsiye etmektedir. 
avini Kamran ve hadisede 
vazife gören polislerle amir
lerinin vazifelerini ifa etme-

devletler gibi tam ma- Bu hararetli tavsiyeler ve 

-=- Fransız hükumetinin son ener-
Me b' US jik hareketi Romada pek 

büyük bir alaka ile takip 
Namzedleri olunmaktadır. 

dikleri ve mesu olmalan 
İcab edeceği neticesine va-
rılmıştır. 

İstanbul 24 ( Hususi ) -
Meb'us namzetleri etrafında 
ileri sürülen isimlerin biraz 
tahminden ibarettir. 

Yalnız emekli general 
Kazım Karabekir, muharrir 
Hüseyin Cahit ve büyük 
elçi Fethi Okyarın namzetlik
leri muhakkak gibi görün
mektedir. General Kazım 
Karabekir, bugün bir gaze-
teciye beyanatında, memle
ketime tekrar hızmet imkan
larını bulacağım için bahti
yarım, demiştir. 

Alakadarlardan alınan ma-
lumata göre Riza Nurun 
mebıusluğa mevzubahs de
ğildir. 

......... ,: ...... ~ .,._:.... ~ ~ ........ ~ .... ıııııııı ~ ...... ~ ~ ~ ~ ~ ~ ..... ~ .......... P~'*:e;? 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 

Otobüs Duraklarında •• 
Şehrin hemen her yerine muntazam bir surette vesait 

işlemektedir. Diyebiliriz ki nüfuzu en az semtlere bile sabah 
akşam gidip, gelen otobüsler var. Yalnız otobüslerin işlediği 
semtler arasında, bazı mühim otobüs duraklarında, halkın 
yağmurdan, soğuktan korunması için birer siper yapılsa 
en mühim bir iş de aradan çıkmış olacaktır. 

Şüphesiz her zaman için her zaman için halkın sıhhat ve 
rahatını göz önüne alan belediyemiz bunu da düşünmüştür. 
Biz bu yazımızla Halkın bazı otobüs durak yerlerine birer 
siper yapılmasını sabırsızlıkla beklendiğini tekrar etmiş 
oluruz. 

Halkın Sesi Hakkın 



SAHiFE 2 (HALKIN SES/) 24 BiRiNCi KANUN 

Batı Anadaluyu nasıl gördüm Mübadiller ve gayri mübadiller ,_ ..c:::. =--m:1.111111m: _________ ' 

" a E z ı ~==;==.:=; R ı ,, meselesi hakkında IZMIR 
Sayın Bay İbrahim Necmi Dilmene 

'""""'""'"""~""""~ s ı 1 ~urtaza Gürkaynak~ 
5 

aygı arım a 

-7 
Yanlarında birer kapı ile 

curan okumağa mahsus oda
ara girilir caminin içinde 
ıüzel bir havuz ve fiskiye 
ıardır. 

Camide fazla çini olduğu 
çin: "Yeşil cami,, ismi veril
niştir. Caminin kapı ve ka
ııatları oymacılık ve maran
g-ozluk bakımmdan çok kıy
metlidir. Caminin mimarı: 
"Mimar İlyas,, olduğu iddia 
olunmaktadır. Cami Çelebi 
Meh~et zamanında başlan
mış ikinci Murad devrinde 
bitmiştir. 

*** 
Ulu cami: Bu cami Birinci 

Murad zamanında başlanmış, 
Yıldırım Bayizid zamanında 
diğer bir kısmı yapılmış ve 
nihayet Çelebi Mehmet za
manında bitirilmiştir. Cami 
yirmi kubbelidir. İçinde bü
yük sütunlar ve bir büyük 
havuzla fiskiye vardır. Tava
nın ortasında ki büyük kub
besine tesadüf eden mahalin 
üstü tel kafesle örtülmüş 
bundan da maksat havanın 
tecdidi meselesidir. Abanoz
dan yapılmış olan minberi 
pek makbuldür. Caminin 
sağ ve solunda iki minaresi 
vardır. 

Muradiye camii : Bu cami
de Murad devrindedir. Bu 
caminin de çinileri meşhur
dur. Çinileri vaktile Aznık 
ve Rusyada yapılmıştır. Di
ğer mühim camilerden biride 
Hüdavendikar camiidir, bu 
cami Çekirgededir. Rivayete 
göre bir Katolik kilisesinden 
tadilen yapılmıştır. 
Bursanın müzesi de zengin

dir. Osmanlıların ilk devir
lerine ait kıymetli vesi
kalar vardır. Sonra Roma 
ve Bizans eserleri de ehem
miyetli bir mevki işgal edi
yorlar. 

Şehirde inşaat faaliyeti 
fazladır. 1922 Bursasile bu
hünkü Bursa arasında kıyas 
kabul etmiyecek kadar bir 
değişiklik ve yenilik vardır. 

*** 
Bugün Bursadan ayrılıyo

ruz.. Sabahleyin saat 9 da .. 
Büyük bir otobüs yolcularla 
dolu.. Hareket ediyoruz. 
Bursayı Bileciğe bağlıyan 
muntazam bir yol üzerinde 
otobüs saatte 50 kilometre 

ile gidiyor. Bazı yerlerde bu 
sür'at azalıyor, bazan çoğa
lıyor. Yolun etrafı yeşil 

ağaçlarla dolu. İlk durak 
(Yenişehir). Bursanın mühim 
ıhcalarından biri. Bilhassa 
manda, inek ve kaymaklarile 
meşhur. Yarım saat istira
hattan sonra tekrar hareket 
ediyoruz. 

Saat 4 de Bileciğe geldik, 
Kurtuluş harbi sırasında 
kamilen yanan şehir sonra
dan tekrar yapılmış. Eskiden 
zengin bir ipekcilik merkezi 
olan Bilecik günden güne 
eski vaziyetini bulmak için 
uğraşıyoruz. 

Marmara mıntakasının kü
çük fakat şirin bir vilayeti 
olan Bileciğin tarihsel önemi 
yüksektir. 

Kurtuluş harbinin ilk bü
yük ve kuvvetli zaferi olan 
lnönü muharebeleri bu vila
yet arazisi içinde cereyan 
etmiştır. 

- Sonu var -
~~~uıııın~~~ 

Dünyada 
Neler Oluyor 
~~~-l!:!~~~-

G ö m le ğ e Dair 
Yün gömlek Roma impa

ratorluğunun sonuna doğru 

giyildi. O zaman bir yün 
gömlek pırlanta kadar kıy
metliydi. Brötanya Dükası, 

Papa 2 nci Adriyene otuz 
tane hediye etti. 

Bugünkü erkek gömlekle
ri 1830 da dikilmeğe baş
ladı. Yüz otuz sekiz sene 
evvel bngün giyilen gömlek
ler mevcud değildi. .................... 
Bekarlar evleniniz! 
İnsan uzun yaşamak ister

se evlenmelidir.! Dünyanın 
tanınmış doktorları böyle 
söylüyor. Evlilere nisbetle 
bekarların ömrü kısa oluyor. 

Bilhassa evlenmiyen ka
dınlardan uzun yaşıyanlar, 

ellisini aşanlar parmakla sa
yılacak kadar azdır. Yeryü
zünde otuz yaşında ölen 
kadınların yüzde yetmişi ev
lenmemiş olanlar, elli yaşın
da ölen kadınlardan yüzde 
kırkı evlenmemiş olanlardır. 

Evleniniz bayanlar! ... 

ENHOSKremi .,. ...... 

•1t11111nınnuuuıuunı11 :::::: • ı ııı1111 ıttnnnıın11111 1111111 •1 

Gayri mübadil, mübadil + den matlUp sür,ati etmin et-
muhacir ve saireye ait ka- mek üzere umumi hükümler 
nunların bazi maddelerinin haricinde istisnai olarak bazı 
tefsiri Meclisin son içtimam- muamelelerin yapılmasına ce-
da hara:-etli münakaşalara vaz veren bir salahiyet müd-
yol açtı . deti mi olduğunu tayinden 

Bu husustaki haberler iki ibaretti. 
gündür şehrimizdeki gayrimü- Dahiliye, Sıhhat ve İçti-

~ badiller arasında da büyük mai Muavenet encümenleri 
bir alaka ile karşılandı ve ile maliye encümenleri bi-
merakla takibe başlandı. rinci şıkka, bütçe encümeni 

ise ikinci mütaleaya taraf
T efsiri istenen 9 uncu mad- tar görünmüştür. Her iki 
de gayrimenkul evrakın ta- şekli ayrı müdafaa eden 
puya raptına dair olan 1331 saylavlar bu yüzden müna-
sayılı kanuna aittir. kaşa etmişlerdi. 

Bu madde mevzuu bahs Münakaşalar sonunda ve-
olan beş senelik müddetin rileii tefsir taleplerinin bir 
umumi kanunların bahşettiği kere de adliye encümenince 
her türlü takip ve dava tedkikine karar verilmişti. 
hakkının ıskat eden bir mü- Bu hususta vrilecek son 
ruru zaman müddetini mi, kararı ayrıca okurlarımıza 
yoksa tastik muamelelerin- bildireceğiz. 

---~ .,....-oc·~--

Ganj 
Allahın ayaklarından 

çıkıyormuş 

Hindistanın en mistik yer
lerinden birisi addedilen mu
kaddes Benares şehri dindar 
Hinduların mekkesidir. 

Bu şehri ziyaret edenler 
Hindistanın her tarafından 

gelmiş yüzlerce insanla kar
şılaşır. Bu insanlar din na
mına vücutlarını bin türlü 
çileye koyar; bu suretle se
vap kazanmaya çalışırlar. 
Hinduların itikadına göre, 
her dindar insan mukaddes 
Ganj nehri suyundan hiç ol
mazsa bir kere yarı yıkanıp 
günahlarını temizlemelidir. 
Onların dinine göre, Ganj 
nehri Hindularn Allahı B
rahmanın ayaklarından fış

kırmaktadır, Bu itibarla, in
san günahını temizler ve ö
teki dünyada kendisine iyi 
bir mevki hazırlar. 

Ölmezden evvel Ganj neh
ri suyundan bir kere içen 
bir insan öldükten sonra ye
niden doğmıyacaktır. Hin
dulardan yüzlerce insan Ganj 
nehri sularında boğularak 

ölmekte ve öldükten sonra 
cesetleri yakılarak külleri 
Ganj sularına atılmaktadır. .................................................... 

Fildişl pazarı 
Yeryüzünün en büyük f!l 

dişi pazarı Londradadır. 

Her sene Londrada 120 ton 
fil dişi satılır. 

Bu fil dişlerinin hepsi 
filin dişi değildir. Gergedan 
ve sair dişli hayvanların diş
leri de piyasada fil dişi gibi 
sürülmektedir. Bilhassa ger
gedanla fil dişini ayırd et
mek ancak mütehassıslarca 

kabildir. 

-
~ 

' llllillllllll'llllllllllllllUllllllllllilllllUllllllUllllDUllllllllllllllUllDI., 
inkibaz 

Bütün tıbbi ve sıhhi tav
siyelere rağmen bir çokları
mızda barsak ataleti ve ya
hud karaciğer natamamiyeti 
sebebile inkıbaz derdinin 
mevcud olduğunu ve devam 
ettiğini itiraf etmek lazımdır. 

Halbuki bu mesele her 
yaşta ve her ne şekilde o
lursa olsun mutlaka izalesi 
lazım gelen çok esaslı bir 
derddir. Ve muhakkak ki 
ciddi ve devamlı tedbirlerle 
bu inkibazdan kurtulmak 
mümküneür. 

Sabahları çay kahve ye
rine limonata içmek, mevsim 
icabına göre kavun yemek 
portakalları elma veyahud 
dığer meyvaları aç karnına 
yemekten korkmayınız. Aç 
karnına pek ala meyva ye-
nilebilir. Yalnız iyice yıkan
mış olmak şarttır. Meyvaları 
iyice yıkadıktan sonra sa-
bahleyin kahvaltıda bol bol 
y:me.k çok faydalıdır, Çün
ku hır taraftan karaciğeri 
ve safra ifrazını teshil eder 
ve diğer taraftan da havi 
olduğu sellüloz fazlalığı do
yisile barsaklarımızı hareke
te getirir. 

İnkibazdan mutlaka kur
tulmak lazımdır. Bizi vaktin-
den evvel ihtiyarlatan mu
hakkak ki kalın barsakları
mızdır. ıdrar ve muvaddı 
gaitanın terakümü bati bir 
:ehirlenmeye sebebiyet verir. 
~~~~~ ... ~~ ... ~~~~ 
Karşıyaka 
Bostanlıda 

Sahil gazinosu 
eşya ve evi acele 
İstiyenler mezkur 
müracaat etsinler. 

içindeki 
satılıktır, 

gazinoya 
3-3 
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' DANİELLE DARRİEUKS' 

ğ UN EN SON ŞAHESERİ 

KATIA 
Şahane ve emsalsiz fi

liminde takdim ediyor. 

AYRICA ZENGİN İLAVELER 
T E L E F O N: 3646 
ttf .. - - sana m 

MEYHANE-
LERİNDE 

NELER GÖRDÜM, 
NLER DİNLEDİM? ••• 

-4-

Rakıyı ve biravı . birlikte 
içen adam ••• 

==-m--=s!l......D:ammn-== 
rr~ 

Radyosu, banğır banğır 
bağır~n bir meyhaneye gir
dim. içerisi oldukca kalaba
lıktı. Şöyle bir göz gezdir
dim, oturulacak yer yok 
gibi ... 

Garson orada yetişti : 
- Şöyle buyurun beyim! .. 
Fakat garsonun "şöyle bu-

yurun beyim,, dediği masa
da orta yaşlı bir adam ve 
önünde bir rakı şişesi ile, 
bir duble bira vardı. Her 
halde arkadaşı bir yere ka
dar gitmiş olacaktı. Garsona: 

- Oğlum, dedim, bu ma
sa zaten iki kişilik. . nerede 
oturacağım ? 

Bu sefer masadaki adam 
gülümsiyerek: 

- Oturun kardeşim, otu
run başka kimse yok ... 

Dedi .. oturdum. Masa ar
kadaşım tatlı sözlü bir ada-
ma benziyordu. Bana bir 
sigara uzattı, içmediğimi 

söyledim. 
- Aldırma dostum, dedi, 

savur şu dumanı .. 
Siğarayı aldım. Benim de 

ısmarladıklarım geldi.. artık 
ahbab olduk. 

Masa arkadaşım, rakı ka
dehini dibine kadar diktik
ten sonra, bira bardağından 
da iki yudum aldi.. ve önün
deki mezeye hiç iltifat et
meden cebinden çıkardığı 

birkaç leblebiyi ağzına attı. 
Bir aralık dedim ki: 

- Dostum insan ya rakı 
içer, ya bira... Halbuki siz 
rakı ile birayı birlikte i\'.İyor
sunuz. Bu nasıl olur? 

Masa arkadşım pişkin piş
kin güldü. Ve: 

- Böylesi iyi oluyor Ba
yım, dedi. Ve ilave etti: 

- Ehli dil olduğuna göre 
bilirsin ki, rakı sarhoş eder 
amma, kandırmaz... Bira ise 
pek sarhoş etmez, kandırır .. 

Ben, hem kanmak, hem 
de sarhoş olmak istediğim 
için rakı ile birayı birlikte .. 
ıçıyorum ... 

Güldüm ve: 
- Fakat dedim, bana öy

le geliyor ki, rakı ile bira; 
midenizle geçinemiyecekler .. 
Ve başınıza iş çıkaracak
lar ... 

Kendisi de güldü: 
- Şimdiye kadar bir ge

çimsizliklerini görmedim am
ma, dediğin de akla yatmı
yor değil. .. 

Sana bir şey söyleyeyim 
mi? Şu nesneleri içmesini 
bilmedikten sonra, tek baş
larına bile olsalar, insanı 

zıvanadan çıkarmağa kafi 
gelirler ... 

Meyhane çok kalabalık 
olduğu için, hesabımı gör
düm ve masa arkadaşıma 
bir "eyvallah,, savurup dışarı 
çıktım ... 

Arkası var 
ıııııııı 111111111111111111111ınınııııııııııı11mımıuıııın11111111ı1111111uı11ııııııııımııııııı11111111 ıııınıı uıııııı mııınıııııııııııııııı ııııııııuıııııııııııııı ııııııııuıınıımııııı oıımımma 

Ankara Radyosunun 
( BugUnkU Pr . 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. 
13.30 Müzik (neşeli plaklar) 
14.00 Saat ayarı ve haberler - Borsa haberleri 
14.10 Türk müzigi (Halk türküleri ve muhtelif şarkılar) 
15.00-15.30 Müzik operetler) 

17.30 
18.30 
19.00 
19.15 
19.30 
20.00 

21.00 

21,10 
22.00 
22.15 

Müzik (dans saati) 
Konuşma (dış P,olotika hadiseleri 
Türk rlüzigi (halk türküleri) 
Saat ayarı ve haberler 
Türk müzigi (Halk Türküleri devam) 
Temsil Toska - yazan - Viktorien Sardon) Türk
çeye çeviren (Ekrem Reşit) Radyo k iiçük orkestra-
sı temsil esnasında Ciacecome Puccini-nin T oska 
okesrasmdan parçalar çalacakdır . 

Saat ayarı para, toprak mahsüller. 

T . rk Müzigi (İnce saz faslı) 
Konuşma (Haftalık posta kutusu) 
Müzik (küçük orkestra) 

ve kambiyo 
borsası 

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

Sıhhat Balıkyağı 
Norveçya bahkyağlarının en hallsldlr 

iKi DEFA SÜZÜLMÜŞTÜR 
ŞERBET GİBİ İÇİLEBİLİR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczahanesi 



~ SAHiFE 3 (HALKIN SES/) 
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24 BiRiNCi KANUN 

ııımıur-ı"Yrı-,1\ 1 

n Yaz~1!!~J KADIN 

ffaata Ve Ziyaretçi 
........ o ....... . 

Hasta yatıyordu bir ahbabı 
· tırını sordu : 

- Nasılsın? 
- Çok fenayım; doktor 

dedi ki oldan sağa döne
cek olursan ölürsün! 

- Yok canım inanmam. 
- Bir lira bahse girişirtim! 
Bahse' giriştiler; hasta sol

dan sağa döndü, öldü. Ziya
retci yastığın üzerine bir 
lira bırakıp odadan çıktı. ........ () ........ 
..,ademkl seviyorsun 

••••••••O•••••••• 
B. Hasan oğlu tabağında 

tkınek kırıntıları bırakmıştı. 
B, Hasan darıldı: 

- Ben senin kadarken 
tabağımda ekmek kırıntısı 
bırakmazdım. 

- Ekmek kırınlarını ye-
meği sever miydin? 

- Soverdim ! 
Çocuk tabağı uzattı: 
- Al baba seviyorsan 

bunlar: da ye ! 

••••••••O•••••••• 
Kolayhk 

Cahi yeni bir ev yaptır
nııştı. Aarkadaşı Nabiyi gez
dirmeğe getirdi. Kapınının 
Önüne vardıkları zaman Na-
bi hayretle sordu: ' 

- Azizim bu ne? 
- Anahtar deliği ... 
- Neden böyle kaldırım-

dan bir karış yukarı yap-
tırdın? 

Cabi güldü: 

- Şey .. maliimya.. insan 
hali bu.. hani bazı geceler 
dört ayak gelmek icap edi
yor da .. Kolaylik olsun diye! 

........ o ...... .. 
Sadıkhk 

- Kızım, iyi hoş amma, 
sen çok kapı dolaşmışsın. 

- Merak etmeyiniz Ba
yancığım hiç bir kapıdan 

kendiliğimden çıkmadım. 
Eğer koğmazsanız gitmem ... 

•••• .. ••O•••••• .. 
Nasll ac acak 

- Artık karar verdım 
' muhakkak bir kuyumcu dük-

kanı açacağım. 
- SerrQayedarın var mı? 
- Hayır mayınuncuğum 

var ! 

Dr. Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 

Rontken Ve 
Elektrik teJavİ•İ yapılır 
ıkinci Beyler So. No. 29 

TELEFON 2542 

1 - Dümdüz bir yünlü 
robun korsajına iki sıra çap
rast kadife kordela geçiri
niz. Uçlarını birer fiyango 
yapınız. Bu kordela herhal
de yaka ile bir örnek olma
lıdır. 

2 - Geniş bir kordelayı 
büzerek yaka kenarına ge
çirir, uçlarını önden, kısaca 
sarkıtırsınız. Üstüne de mar
kanızı işletirsiniz. Son dere
ce genç ve şık bir süs olur. 

3 - Koyu renk yünlü bir 
robun korsajına yer yer sa
ten kordela geçirilir. Bu 
kordelanın bir ucu sol omuz
da, öbürü belin sol yanında 
frenkhağı gibi bağlanır. 

4 - Bu şekil hepsinden 
orijinaldir, Dar bir kadife 
kordela bu robun korsajına 
bolero biçimi veriyor. Ya
kada ayni kordeladan bir 
fiyango. Kolların üstüne de 
bu kordeladan geçirilmiş, 
uçları birer fiyango halinde 
omuzu örten draheyi tutu
yor. 

5 - Önden açık 
renk çe dümdüz bir 
geniş kadife kordelan 

koyu 
robu 

bir 
sentürle, renk renk kordela
dan bir fiyango ne kadar 
zenginleştirilebilir, açabilir. 

6 - Kazak Yaptıracak
sanız "ne ile süsleyelim? di
ye düşünmeyiniz. Kadife 
kordeladan bir yaka, kol, 
etek kenarı en ş:k kazağı 
süslemeye yeter. Bu korde-
ladan belinin önüne konula
cak fiyango sentür yerini 
tutar . 

• 
~~ ~ııımıı~~Jiô:.töl 

DOKTOR 
Tevfik Lütem 

MERKEZ HASTANESİ 
Kulak, Burun, Boğaz 

Mütehassısı muayenhane 2 nci 
Beyler Numanzade sokak No. 5 

Her gün öğleden sonra. 

!'!111----~-~~~--11!'9----~~~~~~~ 1500 KİŞİLİK TÜRKİYENİN LEN BÜYÜK SİNEMASI 
ismet Pa,a YENi• Sf.NEMA'd .. Bulvarında a 
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 TUrkçe foks jurnal Ebedi Şefimizin 
- cenaze merasimi 

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

• • • 
ı FAYDELI BILGILER 1' 1 ~--------·....,..,,-.-

l 
Balinalar nasıl büyür? ı Konser ve meselesi 

Balina balıklarının hirço~ J Yeryüzünün sıhhat müte
cinsleri vardır. Mavi balina 1 hassısları son senelerde mü-
yavrusu yedi metre uzunluk- him iki meselenin halline 
ta doğar. Yedi ayda sütten uğraşıyorlardı: Konserve ye -
kesilir. Şekiz aylık mavi ha- mişlerde taze yemişler ka-
linanın boyu on altı metre dar vitamin hassası var mı-
olur. dır? Pişmiş konserve mı da- ı 

Dişi balinalar daha uzun- ha iyidir pişmemiş konser-
dur. İki yaşında bir dişi ha- ve mi? 
linanın boyu yirmi dört met- Nihayet bu meseleleri hal-
reden az değildir. }ettiler. Hopenhagda sırf vi-

Balina balıkları on iki ya- tamin incelemeleri yapmağa 
şına girinciye kadar her ay mahsus devlet laboratuvarın-
uzar; ancak ilk senedeki ge- da senelerden beri devam 

S. Ferit Eczacıbası . 
s LAM ET 

N•~z e 
Grip 
Bronşit 

ve Bilumum boğaz ve burun 
hastahklarına karşı : 

Depo:} Şifa Eczanesi 

lişmesi çok sür'atli olur, gün- eden tedkikler bitti. Ham mmo ıııuı ııın •um um !'11111 •uru 'lnu mıı ım rııın •ıııo ~ım •ııru um '11111 •ıım ıııııı u ıırJı ııım ı m nıın ıııın uım mııı ıu• 

de üç dört santim büyür ve yemiş konservelerinde vita-
ağırlığı her gün yüz kilo min hassasının kısa zaman-
artar. da kaybolduğu anlaşıldı. Bu-

Aşçıbaşı Marka• DiKKAT_! 
Mavi balinanın dişisi iki na mukabil 80 derece sıcak-

Makar. nalarl 

yaşında iken gebe kalır; her ta kaynatılan pişmiş yemiş 
iki senede bir kere doğurur. konservelerinin de vitamin 
Hami müddeti pek belli de- hassasını uzun zaman muha-
ğildir, ekseriya bir seneyi faza ettiği tesbit ed l li. 
geçmez. Bayağı maddeler karıştı-

y er yüzünün en büyük de- rılarak cam kavon~zlarda 1 
niz mahluku balinaların ömür- çiğ yemiş konse:-ve1erınde de 
}eri kısadır; buna mukabil vitamin kalmamaktadır. M'~y-
yer yüzünün en büyük kara valarda mevcut olan "enzy-
mahlfıku fillerin ömrü çok me maddesi tahammür e-

" derek vitamini imha etmek-uzundur. 
........ o •••••••• tedir • 
Erzincan Konserve yapı~ac.ak mey- Selanik sergisinden birincilik 

Demiryolu Sıvastan Er- valar 80 derece kaynatılınca madalayasını kazanmıştır. . 
zincana ulaştı. hu madde mahvolmakta ve 

Erzincan şark Anadolusu- · yemişler vitamin hassasını 
nun mühim merkezlerdendir. muhafaza etmektedir. 
1200 metre yükseklikte olan aııım ıııııııımıımıınnnıınmıııım•ııımı ıııııııımımınııımıııııınıııııınıııııın 
şehir Fıratın kollarından zarfında da hayli zarar gör-
Karasuyun suladığı münbit müştü. 
bir ovanın ortasındadır. Et- Erzincan, bütün o havali-
rafı çıplak ve sarp dağlarla nin pazar _yeridir. Şarktan 
çevrilmiştir. Kışlar çok so- yapılan hayvan sevkiyatında 
ğuk olmaz, buna rağmen transit merkezidir. Çeşit çe-

DOKTOR 
İsmail Hakkı 

Bilgeer 
Dervlşoğlu 

Dahili, sinir, çocuk hastalıkları 
saat 9-12 İkiçeşmelikte 

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. 

yazlar pek sıcak gittiğin- şit emsalsiz meyvalar yetiş-
den halk bu mevsimi yük- ıirir, başlıca ihracatını :da 

1 6 K mınııı - arşıyaka Yalı 71 Na.da 

sek yaylalarda geçirir. meyva ve hayvan mahsülü ~Ji::.t...:.:.il~...:.:.ilUI ııı~~~ 
Erzincan tarihi bir şehir- teşkil eder. Kazaları kigi, ÜROLOG OPERATÖR 

T. 3760 

dir. Selçukiler, Menküçek Plümer, Kemah, Kuruçay, DOKTOR 
oğulları, İlhanlılar, Akyon- Refahiyed.ir. 
lular zaman zaman burada Tabii zenginligv ine rağmen 
hüküm sürmüşler, askeri 

vesartsizlik yüzünden daima B h k k 1 d .. "Ih k 1 ö re , mesane, prostat. a ın ar a ussu are e o muş sönük vaziyete kalan Erzin- ' 

Fuat Soyer 

nihayet Fatih Mehmed dev- h . t d · d idrar yolu hastalıklarını te-
canın Cum .urıye evrın e d 

rinde uzun Hasanın mağlfı- avi ve ameliyatlarını yapar. 
biyetile Osmanlıların eline demiryoluyle büyük merkez- 2 nci Beyler Numanzade No. 5 
geçen Erzincan bir müddet lere bağlanması şehrin ikti- tt ~ 
Erzurum eyaletinin sancağı sadi hayatında yeni bir ufuk ~ ~Diii J Q R -~ 
olarak kalmıştır. açmış bulunuyor. ~ n 

Erzincan birçok defalar ~~~ -~~~ ~ Sahh:Sonad ~ 
zelzeleden harap olmuş, en Dr. Deınır Alı tt Cilt, Saç ve Zührevi has- n 
son 1784 senesinde şiddetli ~~ talıklar mütehassısı Ü 
bir zelzele şehri tamamile Kamçıoğlu 2 nci Beyler sokak No. 81 ~ 
yıkmışsa da münbit ovası Cilt Tenasül hastalıkları ~ Her gün öğleden sonra ~ 
sıyesinde tekrar kurulmuş- elektirk tedavisi Telefon: 3315 n 

E S ~Ji::.t..41(~ Ji;;;b[~~u tur. rzincan, Rus istilası İzmir - Birinci beyler o. 
altında kaldığı kısa zaman No. : 55 Telefon : 3479 

1937 - 193& Senesi zaferini 
BUGÜN 

Kültürpark Sineması'nın 
Telefon 3 ts1 

GÖSTERDİGİ İKİ FİLİMLE KAZANACAKTIR 

1 - Aşk kanatları 
Anabella - Jean Murat P. Rıchard 'ılılm 

1 Gibi üç büyük Fransız artisti tarafından temsil edil
miş temiz ve çok müessir bir aşk hikayesini musavver 
senenin en güzel filmi vazife ile aşk arasındaki müca

dele ve tayyareciliğin en son terakkiyatı bu filimde 
heyecanla görülecektir 

2 - Paris eğleniyor 
FRANSANIN EN BÜYÜK ARTİSTİ 
LUSIEN BARUKS - Dita Parlo 

Tarafından temsil edilmiş eğlenceli -neşeli- şarkılı komedi 
A YRıCA : FOKS JURNAL 

Seanslar her gü . : Paris eğleniyor 3,10 ve 7,15 te Aşk 
kanatları 5 ve 9da... Cumartesi ve pazar saat 1 de 
Aşk kanatlarile başlar ... 

FİA TLER Kültürpark duhuliyesi dahil 20 - 30 k. 

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

Zengin Olmak 
• 
isterseniz 

Yılbaşı biletlerini "Zengin 
Kişe,, den almağı unutma
sınlar. 
~ ıı ~~nıon ~~m n~~ 

Yün, İpek, Pamuk, Keten, 
Floş ve karışık her cins ku
maşı kolayca ve emniyetle 
boyar. Telefon: 3882 

9 EYLÜL BAHARAT 
DEPOSU 

Cumhuriyet 
ıKişesi 

Yılbaşı piyango biletleri-
-n-iz-i-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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Bir Kızı İğfal 

Etmişler 
Milaslı Sabiha adında 15 

yaşında bir kız, müddeiumu
miliğe verdiği bir istidada, 
bundan onbeş gün evvel Mi
Jastan Halil adında 22 ya
şında bir erkekle İzmire gel
diğini, iğfal edilerek kirle
tildiğini şikayet etmiştir. 

Sabihamn bir gözü kör
dür. Tahkikata göre kırılan 
takma gözünün yerine baş
ka bir takma göz satın al
mak için Halil ile birlikte 
lzmire gelmişlerdir. Ondan 
sonra bu iki genç bir evde 
karı koca hayatı yaşamağa 
başlamışlardır. M üddeiumu
milikçe kızın doktora mua
yenesine lüzum gösterilmiş, 

yapılan muayenesinde uzvi 
teşkilatı itibarile kirletilip 
kirletilmemiş olması muhte
mel olduğu hakkında rapor 
verilmiştir. 

Denize Püştü 
Konak Vapur iskelesi ci

varında dolaşmakta olan 20 
yaşında Riza isminde bir 
gencin denize düştüğü na
zarı dikkati celbetmiş ve 
yetişenler tarafından kurta
rılmıştır. Riza evli bir a
damdır. 

.1uı ııımnımınmmnrmııııımınını umnıııınııııııırmııııımıııı • 

ZABITA ~ 
.. Ulllffilllll IU UllUIUIUU illi Illlil l' 1 IU Imuunuuııın r 

Buca Sarıgöllü Hasanın 
bahçesinde Mustafa oğlu 
13 yaşında Ali Eytam ban
kasına ait güven ağaçların
dan beş adet dal kesip gö
türürken yakalanmıştır. 

§ Keçeciler evliyazade 
sokağında Feyzi oğlu 327 
doğumlu Mustafa, Mehmet 
kızı 35 yaşlarında Fehimenin 
bir yorğanını çaldığından 
yakalanmıştır. 
~ Keçeciler eski Mahkeme 

önünde sabıkaklılardan Ca
fer oğlu Münir, Hüseyin 
oğlu Veli, Hasan oğlu İsmail 
bir lira kıymetinde olan sa
atı beş liraya Ahmet oğlu 
Medmede satmak suretiyle 
dolandırdıkları şikayet edil
miş suçlular hemen kakalan
mıştır. 

§ Keçecilerde Mf!hmet 
oğlu 331 doğumlu Alinin 
vaziyetinden şüphe edilerek 
üzeri aranmış ve bir biçak 
bulunarak alınmıştır. 
~ Kemer Tepecik Kuru

çay mahallesinde Filornalı 
Hamit oğlu Ceylan ile Fi
lornah Mehmed kızı 22 ya
şında Esma Yeşilyaprak bir 
aıacak meselesinden arala
rında çıkan kavgada birbir
lerini taşla başlarından ya
raladıklarından yakalanmış
lar ve sonradan davaların
dan vaz r geçtiklerinden fe
rağat zabtı yapılmıştır. 

(HALKIN SES/) 

~TELGRAF· TELEFON 

İspanyada Kanlı Çarpışmalar Başladı 
Franko Talimata Kimden Ahyormuş, Barselon Tekrar Tahrip Edildi 
Paris, 23 (Radyo) - Havas Ajansı bildiriyor: 
General Franko, Katalonyada taarruza geçmiştir. Tayyareler, Cumhuriyetçilerin elinde 

bulunan bütün sahillerle limanları bombardıman etmiş, Barselonda büyük tahribat yapmıştır. 
Gazeteler, general Frankonun, Mussoliniden aldığı talimat üzerine taarruza geçtiğini 

kaydetmektedir. Çemberlaynın Romaya gitmek üzere bulunduğu bir zamanda tatbik olu
nan bu planın, evvelden hazırlanmış olduğunu işaret eylemektedirler. 

Trablus Hududunda Fransanın Altı Kolor
dusu Manevra Yapıyor 

Roma, 24 (Radyo) - Gabes mıntakasında ve Tunus ile Trablusgarp arasındaki hudud 
boyunda altı Fransız kolordusu manevralarına devam etmektedir. Bu manevraların gayesi 
Tunusu ltalyanların Trablusgarptan ve Sicilyadan anide muhtemel bir taarruza karşı ha
zırlıktan başka birşey değildir. 

Şankayda Çiçek Hastalığı 
Şankay, 23 (Radyo) - Çiçek hastahgı, bütün şiddetile hüküm sürmeğe başlamıştır. 

gün içinde bin yüz musap görülmüş ve bunlardan üç yüz yirmi dördü ölmüştür. 
On 

İdare Makanizmasının tef işi 
Ankara, 24 (Hususi) - Vekalet yeni hazırlamakta olduğu vilayetler, kazalar ve nahi

yelerin teftişi hakkındaki kanun projesini mucip sebeblerinden olarak idare amirlerimizin 
genç leştirilmesine karar vermiştir. Uzun memuriyet devresini memleketin muhtelif saha
larında vermiş olanlardan diğer sahalarda da tecrübelerinden istifade edilecektir. 

Zelzele mıntakasına sevkolunacak malzeme 
Ankara, 24 (Hususi) - Kırşehir Yozgat ve Keskin mıntakalarında yer sarsıntısından 

inşaat ve tamiratında ~ullanılmak üzere Kızılay tarafmdan sevkolunacak inşaat malzeme
sinindevlet demiryollarında parasız nakledilmesi hahkın daki kanun layihası bütçe encü
menind~n geçerek ruznameye alınmıştır. 

20 Bin Kişilik Bir Çin Kuvveti Teşkil "' dildi 
Tokyo, 23 (A.A) - Tomei Ajansının bildirdiğine göre Japon hatları gerisinde hare

hette bulunan 80 bin kişilik Çin çetelerine karşı mücadele etmek üzere Japonlar.ın idaresi 
altında Nankin hükümetince 20 bin kişilik bir Çin kuvveti teşkil olunmuştur. 

Amerika Alman protestosunu reddedti 
Vaşington, 23 (A.A) - Amerikanın Almanya tarafından resmen yapılan protestoyu 

reddeylemiş olması siyası mehafilde Almanyanın on seneden beri Amerika ile olan müna
sebatında uğradığı muvaffakıyetsizliklerin en ağırı olarak telakki edilmektedir. 

Filistinde Umumi Grev 
Kudüs, 23 (Radyo) - Şehirlerde talik edilen Arap ku

mandanının beyanatı İngilizlerin son askeri tedbirlerine ve 
askeri hareketlere karşı umumi bir grev hareketi tahrik 
etmiştir. Hareket şimdiye kadar az genişlemiş olmakla be
raber hükumet nizamın muhafazası için lüzumlu tedbirleri 
almıştır. 

İtalyanın 
SUveyş Kanah Hakkın

daki istekleri 
"Matcn,, gazetesi İtalyan

lar Süveyş Kanalı üstündeki 
haklarını müdafaa ve bunun 
içinde ortayR attığı yeni ta
leplerini tetkik ederken di
yor ki: 

"İtalya, F ransanın bu hu
sustaki hukuk ve ınenafiini 
unutmuş görünüyor. Sonra 
kendi haklarını müdafaa 
ederken meydana garip bir 
nazariye atıyor. Güya İtalya 
bu kanal üzerindeki istek-

.,Arkadaş katili • 
--~- 1 

Ordu, (Hususi) - Şehri- ı 
mizde feci bir cinayet olmuş, 

terzi Sırrı adında bir adam 
arkadaşı Remzi'yi tabanca 
ile öldürmüştür. Hadise es
ki geçimsizlikler yüzünden 
işlenmiştir, katil zanlısı ya
kalanmış ve derhal muhake
mesi yapılmıştır. Katil zanlı-

sı Sırrı, Remzi'nin kendisini 1 
öldürmesinden korktuğunu 

geceleyin rastladığı zaman 1 
R ., . l' . k 1 
cmzı nın e mı ar asına at-

i 
mrsı iizerine ateş edeceğini 

sandığını ve tabancasını çe-

Tetkikat 
Yapıldı 

Ankara, 23 (A.A) - İk
tisad Vekaletinden : 

Memlekette imal edilmek
te olan kordela, kaytan, lam
ba fitili, lastik şerit ve kun
dura tarantası sanayiinde 
fazla istihsal nizamnamesi 
hükfımlerine göre tetkikat 
yapılarak bu senayi şubele
rinde istihsal fazlalığı bulun
madığı anlaşılmıştır. 

Meb'us 
Namzetleri 

-Baştarafı 1 nci sahifede-
Rauf ve doktor Adnan 

C. H. Partisine girme ve 
meb'us olmak ;isterlerse. bu 

dilekleri tetkik olunacaktır. lerini haklı göstermek .. için 
onun en büyük müsterisi ol
duğunu iddia ediyor. Bir 

Y ıJbaşı kere bu iddia çok mübala
ğalıdır. Sonra böyle bir fikir 

Hediyeleri doğru olsaydı, her hangi 

kerek vurduğunu söylemiştir. 
Şahitlerin getirilmesi ıçın 
ınuhakeme başka bir güne 

1 
bırakılmıştır. 

İsimlerı bildirilen üç zat
tan başka kimlerin meb'us 
namzedi gösterilceği, umumi 
reis İsmet İnönü, Başvekil 

---~ ..... --
Yılbaşı hediyelerini alırken bir müşterid her hangi bir Denizli ordu evi yandı 

hediyelerın ve oyuncakların mağazadan fazla alışveriş Denizli (Hususi) - Kaı a 
her çeşidini bulacağınız ederse 0 mağazanın sahibi- es"ri olarak çıkan yangın 
( Ucuzluk Sergisine ) nğra- yim derneğe hak kazana- nc!icesinde orduevi tamamen 
mayı unutmayınız. caktır!,, yanmıştır. 
----------...;.-----~~-----=------~~-----------------

B. Celal Bayar ve eenel 
sekreter Refik Saydamdan 
mürekkep olup kurultaydan 
sonra İnönünün riyasetinde 
toplanacak umumi riyaset 
divanında anlaşılacaktır, 

-

24 BiRiNCi KANUN 

• Bu muammanın halli için [t reti bütün dillerde zişan o-
herkes bir fikir söyler, her f lan "doktor Kanso,, isminin 
gazete bir mutalea · ileri sü
rerken çıkacağı günü bek
lemeden ve Amerikada en 
çok satılan haftalık bir mec
mua birdenbire bütün bu 
patırdı ve dedi-koduların 
yapıldığı günün akşamında 
vakitsiz intişar edince bütün 
Amerika halkı bu mecmuayı 
kapışmağa başladı. Bir mil
yon nüshadan fazla satan 
ve daima esrarengiz vakaları 
ortaya atmak ve onların 
hakiki sebeb ve amillerini 
meydana çıkarmakla maruf 
ve meşhur olan bu mecmu
anın dış kabında {milyarder 
Banker T ot dramının iç yü
zü) ibaresi yazılıydı. Bu 
cümle haftalık mecmuanın 
bütün ellerde dolaşmasına 
kafi gelmemişti. En çok po
lis, casusluk meseleleri ile 
uğraşan ve çok defa aydın-
lattığı vakalarla hükumet 1 
zabıtasınada pek çok yardım-
ları dukunan mecmuanın 
Başmuharriri ile kocaman 
para kasasında ölü bulunan 
milyarderle bankerin husu-
si katibi arasında yaptığı 
mühim mülakat Amerikalı-

ların büsbütün merak ve he
yecanını son hadde vardır

mışdı. 

Buna da sebep bu müla
katta zaten ismi doktorluk 
aleminde ve yaptığı harikü-
lade keşiflerle nam ve şöh- ' 

de geçmiş olması idi. Ban
kerin en hususi ve şahsi 

işlerini bitiren sır katibi ile 
mecmua başmuharriri ara
sında konuşulan sözlerden 
ancak küçük bir kısmını a
şağıya naklediyoruz. 

Mecmua muharriri - Ne 
zamandan beri Banker T ot'un 
hususi katipliğini yapıyor

sunuz? 
Katip - Yirmi seneye 

yakın bir zamandanberi. 
Mecmua muharriri - Şim

diye kadar patronunuzun in
tihar teşebbüsünde balundu
ğunu, intihar lehinde bir 
söz sarfettiğini, hayattan; 
uzun boylu yaşamaktan bı

kınlık gösterdiğini hatırlı

yor musunuz? 
Katip - Asla. Bilakis o

nun, intihar teşebbüsünde 
bulunanlar veya intihar eden
ler hakkında daima söylediği 
bir sözü vardı, 

Mecmua muharriri - Ne 
gibi bir söz? 

Katip - O derdi ki:"İn
tihar teşebbüsünde bulunan
lar veya intihar etmek buda-
lalığında bulunanlar doktor
ların dedikleri gibi deli değil, 
hayat yükünü taşımaktan 
aciz, zayif, hayat savaşında 
devam etmekten çekinen 
korkak ve miskin insanlar
dır. 

- Aarkası var -

Telğraf hülasaları : 
Çin hükumeti, Amerikaya bin kamyon ısmarlamıştır. 

Bunların bedeli, açılan 25 milyon kredi hesabından öde
nacektir. 

~ Hitler Noel yortusu münasebetile bütün arkadaşlarını 
malikanesine davet etmiştir. Yortu günlerinde Hitlerin, ar
kadaşlarile birlikte dünya vaziyetini de tetkik edeceği 
zannoluyör. 

§ ıktisat Vekaleti bahçeler mütehassı B. Rasih Afyon-
dan, İzmir Felemenk fahri konsolosu B. Moris Dutil Ati
nadan şehrimize gelmişlerdir. 

~ Türk - Bulgar Baytari mukavelenamesi müzakereleri 
muvaffakıyetle neticelendi. 

~ Kızılay Reisi Cumhurumuzun yüksek himayesi altına 
girmiştir. 

§ Romanya milli takımı Ankaraya varmıştır. 
~ İtalya Sibiryadan başlayarak Sudandan geçmek ve Ha

beşistana müntehi olmak üzere büyük bir yol açmağa ka
rar vermiştir. Bu yol yapılınca İtalya Süveyş kanalından 
vaz geçecektir. 

-----l!!!iiii5i51!!!5!!i!===:----

Macaristan da 
karşı yeni 

Yahudilere 
tedbirler 

Budapeşte, 23 (A.A) - Yahudilere müteallik olup hüku
met fırkasının bir toplantısında adliye nazırı tarafından 
izah ve teşrih edilmiş olan yeni kanun memleketin haya
tındaki yahudi tesiratını izale etmek maksadile bir takım 
şiddetli tedbirler vazetmektedir. 

.................................................. , ... ) .. ······················ 
Yeni Yılın 

Muhtara ve takvimleri 
,geldi 

"Devrim kitapevi,, sahibi 
bay Mithat sayın müşterile
rinden gördüğü teveccühe 
istinaden İstanbuldan yeni 

yılın zarif muhtıra ve takvim
lerini getirmiştir. 

Karilerimize tavsiye ede-
riz. 

• Domuzlarda 
Şap Hastalığı 

Urla ve Seferihisarda ya
ban domuzlarda Şap hasta
lığı görülmüştür. Bu hasta
lık sığırlarada sirayet ettiğin
den Vilayet Ziraat müdür
lüğü bu domuzlardan bir 
tane öldürene bir lira ikra
miye verecektir. ____ _,_ 
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