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• • IKTISAD VE 
Fransa Gözünü Açacak mı ? İSTİFA 

------~[!}~~~--

Son posta ile gelen Fransız gazetelerin~ bakılırsa Faran
sız gazeteci ve politikacıları arasında büyük bir uyanıklık 
ve hadiselerden müessir bir ibret ve nedamet eseri göste
renlerin adedi çoğalıyor. Bugün için Fransanın zaaf ve 
aczini ilan eden politika ihtiraslarını yenemiyen ve gene 
post kavğasında devam eden diplomat ve gazetecilerde yok 
değil.. Fakat umumi efkarın, yavaş yavaş böyle tehlikeli ve 
buhranlı zamanlarda da kendi şahsi garez ye ihtiraslarına 
mağlup olanlara fena not vermeğe başladığı anlaşıldığından 
günler geçtikce bazı kindar seslerin kıskarın:ak yoluna gir
diğide görülüyor. 

B. ŞAKİR KESEBİR 
Ankara, 28 (A.A) - Tan-

İktisad Vekaletine İzmir Mebu- ~ 
su Hüsnü Çakır M«tarif VekB.le- 1 

,... 
tinede Hasan Ali Yücel getirildı 

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

siyon düşüklüğü ile mütera- ı mebusu Hasan Ali Yücel 'in 
fik şiddetli sürmenajdan ve İktisad Vekilliğine İzmir 
rahatsız bulunan Maarif Ve- mebusu Hüsnü Çakır'ın tayinleri 
kili B. Saffet Arıkan ile Başvekil tarafından Reisi-
safra kesesi iltihabından cumhura arz ve inha edilmiş 
muztarib İktisad Vekili B. ve bu inha tasvip buyurul-
Şakir Kesebir, uzun tedavi- muştur. 

yi istilzam eden rahatsızlık- İstifalarının Reisicumhur 
ları, vazifelerinde devamla- tarafından kabul buyurul-
rını müşkülleştirdiğinden do- duğunun Başvekil tarafından 

layı aflarını dilemiş lerdir. B. Saffet Arıkan ile B. Şa-
Reisicumhur tarafından kir Kesebir'e tebliğ ve Ve-

istifaları kabul edilmiştir. kaletleri zamanındaki kıy-
Maarif Vekaletine İzmir metli hizmet ve başarıların-

B. SAFFET ARIKAN 

dan dolayı teşekkür edildiği 
de ayrıca istihbar edilmiştir. 

Fransadaki matbuat hürriyttine her hür fikirli insan gibi 
biz de meftun ve hayran olduğunrnz halde bu satırlarla 
onun bu husustaki serbes~ n:ün lkaşalarını tenkit ediyoruz, 
zannedilmesin. Yalnız Fransanın siyaset aleminde, gerek 
bu post kavğasından başka birşey ifade etmiyen hücum
larından ve gerek gene Fransanın ticari ve iktisadi haya
tını sarsabilecek bazı manasız grevlerinden ne dereceye 
kadar kaybettiği ve bunun aksi olarak Fransayı zayif ve 
küçük düşürmek ve göstermek istiyenlerinde ne derece 
işlerine yaradığı düşünülürse, bazı Fransız gazeteci, politi
kacı ve eski nazırların yapmağa başladıkları sükun, inzibat 
ve adalet tavsiyelerinden bir ibret dersi alan umumi efka
rın gözünü açtığına bir alamet sayılabilir. Bizim de işaret 

etmek istediğimiz nokta bundan ibarettir ... 

• KiMLER MEBUS OLACAK? 
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SIRRI SANLI 
Karabekir Kazım lzmirden, Hüseyin Cahid Istanbuldan 

................................................... , ............................. . Fethi Okyar Samsundan Namzet gösterilmeleri muhtemel 
Daladi ye Şimali Afrika 

Seyahatine Çıkıyor 
'+ Tunusa gidecek ve orada 

' ı 

BAŞVEKİL DALADİYE 

Paris, 29 - Başvekil Da
ladiye Korsika ve şimali Af
rika seyahatine 3 Kanunsa-

' "'\.a~aktır. ~aşve~il 
__ --· bır kruvezore bıne-

cek ve kruvazöre üç torpito 
refakat e ' ecektir. Evvela 

Korsikaya uğrıyacak orada 
üç saat kaldıktan nonra 

tahkimatı gördükten sonra 
Cezayire gidecektir. Dala
diyenin seyehati bir hafta 
devam edecek ve on Kannn
sanide Fransaya dönecektir. .............. , , ..................................... . 
M. Hususiye 

Müdürü 

Hususi hesaplar müdürü 
B. Adil Sayar rahatsızlığı 

dolayisile vazifesine devam 
edemediği haber a'ınmıştır. 

şifai acil dileriz. 

İSTER GÜL İSTER AGLA 

İstanbul 28 ( Husuş'i ) - ı 
Münhal meb'us namzetleri j 
için kısmi seçımin önümüz
deki Cumartesi günü yapıla
cağı öğrenilmiştir. 

Ayrıca Emekli Gene: al 
Kazım Karabekirin İzmirden 
muharrir Hüseyin Cahit 
Yalçının İstanbu~an: Londra 
büyük elçisi Fethi O kyarın 
Samsundan, Nafıa vekaleti 
musteşari Arif Anlcı radan, 

Ziraat vekaleti mü3teşarı 
Naki Siirdden, İktısl?t vcLa
leti Deniz müsteşarı Saaded
din Muğladan, Sükrü Kasap~ 
oğlu Elazıktan, Saadeddin 
Seri~ Kayserideı- , Emekli 
Amiral Fahri Samsundan, 
Ziraat bankası umum müdür 
muavini Cezmi Antalyadan, 

Çekoslovakya l 
--:~~:--

Milletler Cemiyetinden 
Çekilecek 

- ... --~~ .. --
Roma, 29 (Radyo) - Çe

koslovakya hükumeti Millet
ler cemiyetinden ._:ekilmeğe 
karar vermiştir, 

Zoru •• •• gorunce evlenme 
Fransız gazetelerinin yazdığına göre Alman hükumeti yabancı memleketlerde bulunan 

hizmetç kadınları memlekete daveti emrini vermesi üzerine en fazla ·Hollandada bulunau 
Alman ırkına mensup kadınlar derhal kendilerine Hollandalı birek koca bularak evlenmeğe 
karar vermişler ve nikah dairelerine akın başlamış! Alman hlikumetitinin bu emri yabancı 
memleketlerde bulunan hizmetçi kadınlar bulunduğu memleketin tabiiyetine geçmeleri için 
zorla evlenmelerine sebep olmuştur. 

Evlenmek kolay amma sonra aytılm-ık zor. Bir gün de bu k'1dmlar memleketlerine kit
mek isterlerse o zaman düşecekleri mhşkül Aaziyeti gör de ve böyle sonunu düşünmeden 
evlenenlere: 

İSTER GÜL İSTER AGLA 

B. FETHİ OKYAR 

-
B. KAZİM KARABEKİR 

Devlet şurası reisi Reşad 
İzmirden, Riyaseticumhur ka
tibi Hasan Riza Burdurdan, 
Emekli korgeneral Naci Tın
maz Bursadan namzet gös
terilecekleri kuvvetle muh
temel görülmektedir. 

Budrpeşte elçimiz Behiçin 
de partinin meb'us namzet-

B. HÜSEYİN CAHİD 
leri arasında olduğu ve mü
him bir vazifeye tayin edile
ceği söyleniyor. 

SÜVEYS KANALI .. Çemberlayn __ .... , ............. -. .. --
İmtiyaz Müddeti Tecdld Edllmiyecek --:~.;:-

Pari e uğramıyacak 

J . ~ı 
Kahire, 28 ( Radyo ) 

Parlamentonun bugünkü iç
timaında; Hariciye nazırı 

Abdülfettah Yahya (paşa), 
Slivc·· 1rnnalı hakkında so
rulan :. ~ ıllere cevap vermiş 

v ~ L : ·· .... l hakkında Romada 
müzakereler cereyan edece
ğine dair Mısır hiikfm:~~::ıe 

hiç bir taraftan haber gel
mediğini söylemiştir. 
Başvekil Mahmut paşa be-

yanatta bulunmuş ve Mısır- Londra 29 ( Radyo ) -
tngiltere muahedeleri etra- İngiliz başvekili Çemberlayn 
fındaki münakaşalara son ve refakatında Halifaks ol-
verilmiştir. duğu halde ikincikanunun 

Başvekil, Süveyş kanalı-
nın, imtiyaz müddeti sona sonlarına doğru Romaya ha-
erdikten sonra başka bir reket edecek ve Parise uğ-
şirkete verilmiyeceğini ila- ramıyacaktır. 
ve eylemiştir. 

~"':':..-..Z:"' ...... ~11~:;4.-:~::.:-:~1~ .1111111~~ ...-:...:::"'?""~: ...... .._:: ..-.. ........... ~.-..:~:......'"" . ..-=-;:~ 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 

Halkın Memnuniyeti 
İktısad Vekaletinin tebliği üzerine 1111939 tarihinden 

itibaren motorinin ucuzlıyacağını dünkü sayımızda yazmış
tık. Bu haberden sevinenler milletin rahatını, sıhhatını ve 
refahını dhşünenler için her gün minnet ve şükranlarını 
göstermeğe vesile aramaktadırlar. 

"Halkın Sesi,, halkımızın bu şevinç ve şükranını buraya 
kaydetmekle bahtiyardır. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 

t 

l 
f 



SAHiFE 2 

SOVYET BASINI 
--------------0000--------------

Alm anlar, İtalyanlar ve Fransız 1 

lar hakkında neler yazıyorlar? 
c=-ıa==-=~=====-=ıı 

Son gelen Sovyet posta
sında iç ve dış politika ha
fiımın şayanı dikkat yazılar 
şunlardır: 

Fransız - İtalyan gerginliği 
hakkında Londra ve Paris 
menşeli Tas telgrafları 9-12 
tarihli nüshalarından itibaren 
yer almaktadır. Ancak hun-
lar İtalyan ve Fransız aleyh
tarlığı hareketlerine ve Fran
sadaki mukabil protestolara 
uütaallik olup tahlil yazıları 
yoktur. 

Fransız - Alman müzake
relerine ait telgraflar ve 
buna ait olarak Fransız ve 
f ngiliz gazetelerinin mütalea 
hulasaları keza ayni suretle 
Sovyet basımında yer almak
tadır. 

Bu hususta "Fransız-Alman 
deklarasyonu,, başlığı altında 
9-12 tarihli "Prayda,,da Ya. 
Viktorof imzasiyle neşrolu

nan bir makalede ezcümle 
şöyle denilmektedir: 

"Almanyanın bütün cihan
da Yahudilere karşı yaptığı 
zülumlar dolayisile ittiham 
edildiği ve yine Almanyanın 
İngiltereye karşı ateş püs
kürdüğü bir zaman Fransız 

hükümetinin bu kadar kor
kak baş eğerek imzaladığı 

deklarasyon acaba Fransaya 
ne temin etmektedir ? 

Deklarasyonun müphem 
ve dumanlı metni acaba 

Fransız - Alman münasebet
lerine yeni olarak ne getir-
miştir? "Europe Novvelle,, 
mecmuası bu suale şöyle ce
vap vermektedir: 

Bu deklarasyon Hitler 
Alman yasının, F ransanın 
bugünkü hudutlarına hürmet 
..edeceğine dair olan bir va
dinden başka bir şey değil
dir ve bu vaad, eğer bu iki 

hükumet birbirleriyle hali 
harpte değilse ve tabii şera
itte bu iki hükumetin bır-

biriyle normal münasebette 
bulunacakları tabiidir. ---E511i--• 

Pazarlıkla 
Satış . 
-~~ ... -

Yapan 12 Esnaf Tecziye 
Edildi 

Belediye merkez mıntakası 
amiri B. Mehmet "K.ayralım 
hususi surette almış olduğu 

tertibat sayesinde dün Türk 
pazarı, Arasta, Kestelli ve 

Balcılarda 12 esnafın 3489 
sayılı pazarlıksız tatış kanu
nu hilafına pazarlık suretile 
mal sattıkları yapılan cürmü 
meşhuttan anlaşılmıştır. Bu 
esnaf cürmü ilk işlediğinden 
20 lira para cezasile tecziye 
edilmişlerdir. Tekerrür ettiği 
takdirde dükkanlarının ka
patılacaktır. 
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Ankara Radyosunun 
-----oo 
(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 (muhtelif memleketlerin halk şarkıları - Pl) 
13.00 Saat , ajans haberleri ve meteor Ankara 
13.10-14 Türk Müziği ( şarkılar ve türküler PJ) 

18.30 
18.45 
19.45 
19.20 
20.20 
20.35 

21.20 

21.30 
22.30 
23.30 
23.45-24 

Müzik (Şübertin eserlerinden) 
Konuşma - (ziraat saati) 
Saat, ajans, Meteoroloji ve ziraat borsası haberleri. 
Türk müzigi (Fasıl heyeti-Hicazkar faslı) 
Konuşma · 
Müzik (sololar - Muhtelif Parçalar) 
Cumhur Başkan. bandosundan Flüt: (Ahmed And
içen) Klarinet: (Rauf Öktem) Fağot (MustafaSesar) 
Saat, Esham, tahvilat, ve Kambiyo-nukut borsası 

Türk müzigi - Peşrev ve 
Müzik (küçük orkestra} 
Müzik (operetler Pi) 
Son haberler ve yarınki 

fiatları) 
şarkılar 

proğram 

................ ~ ........... , ...... . 
ELHAMRA İdaresinde Milli Kütüp

hane sineması 

Senenin en güzel ve eğlenceli filmi 

Ahb ı Türkçe ap çavuş ar sözlü 

HAYDUTLAR -ARASINDA-

Kahkaha tufanı komedi şaheseri 

Seanslar: 3-5-7-9 
CUMARTESİ 1 de Talebe 15 kuruş 
PAZAR Saat 11 de Aile Matinesi 

Salon 20 de Koltuk 30 Kuruştur. 

• 

~ .. llliil .... llliiıl ... lim ...... ~ .................. ~~ 

(HALKIN SESi) 
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~ ZABITA ~ 
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Kemer Tepecikte Hakkı 
oğlu Abtinin esrar sattığı 
haber alınmış ve yapılan ta
kip sonunda dört buçuk gı
ram esrarla birlikte suç üs
tü yakalanmış ve bu esrarı 

Arnavut Hacıdan aldığını 
iddia etmiş tahkikata başlan
mıştır. 

§ Alsancak birinci Altın 
sokağında Halil oğlu Mus
tafa çelık bila sebep Mustafa 
oğlu Bayramı dödüğünden 
yakalanmıştır. 

§ İki çeşmelik Dola plıkuyu 
mevkiinde Süleyman oğlu 

Halil Hamdi kızı 326 do. 
Emine aralarında çıkan kav
gada bir birlerini dövdükle
rinden yakalanmışlardır. 

'Jı11rııın1ıııııırııııııııııınıuıııu:ıııııuıııııın ıııınııııııuıııııııuıuııın' 

1 DOKTOR ; 
\.mıııııııııııııı ıııınııııııııuıııııınııııııııııııııııııııııaıımııuııınııııııııJ 
Sarllık tedavisi : 3 
Evvelemirde sıkı bir per

hiz lazımdır. Zaten hasta bu 
sıralarda çok iştahsızdır. Ye
mekten hele yağlı şeylerden 
nefret edecek haldedir Sa
rılık olanların ilk devrelerde 
alacağı gıdalar; süt, yoğurt, 
hoşaf, limonata, çay, maden 
suyu, nişasta peltesi gibi 
şeylerdir. Bilahare yağsız et 
suyu, muhallebi, komposto 
ve pirinç suyu ve lapası ve
rilir ve yavaş yavaş çorbalar, 
püreler ile perhiz açılır. 

İlaç olarak ilk zamanları 
birkaç gün karlispad tuzu 
almak çok muvafıktır. Da
hilen safra yolJarının dezen-

,.. 
· İZMİR 
MEYHANE
LERiNDE 

NELER GÖRDÜM, 
NLER DİNLEDiM? ••• 

29 BiRiNCi KANUN 

m::aYazan: Gönül Emre----••••miııiıiııı••llli• 
} -8-

Beyim bahsa tutuştuk.. Rakı 
1 mı daha iyi şarap mı ? .. 

1 
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Beni masalarına çağıranlar 
cidden misafirperver insan
lardı.. Kadehim boşalmadan 

1 dolduruluyor.. Ve iki de bir 
de : 

Dedi.. cevap verdim: 
- Şıranın rengine bir di

yeceğim yok .. alıştıktan sonra 
içimi de enfestir her halde .. 

§ İkiçeşmelik Gedikli so
kağında Hasan kızı 27 ya
şında Nazife Şerif Ali oğlu 
İbrahimin eşyalarını çaldığı 
şikayet edilmiş ve suçlu ya
kalanmıştır. 

feksiyonu ve sayranın layı-
1 

kile akmasını temin eden 
ilaçlar verilir. Hergün bir 
defa soğuk su ile lavman 

- Beyim hele şu mezenin 
de dadına bak ! 

Diye ikramlarda bulunu
yorlardı. 

Oarta yaşlı arkadaşları: 
- Geç bayım, geç.. De

di.. Bizim köroğlundan ge
çerim de miibarek anzorot
tan geçmem ... 

§ Keçeciler balcılar cad
desinde Abidin oğlu Selim 
İsak oğlu bohorun dükka
nında meşkuliyetinden isti
fade ederek bir kasketini 
çalup kaçarken yakalanmıştır. 

§ Çorakkapı Kırımlı Ah
met ağa sokağında Ali oğlu 
Hasan Ali Yusuf kızı 27 ya
şında Nazmiyenin duvarın
dan atlamak suretile içeri 
girdiği şikayet edilmiş suç
lu yakalanmıştır. .... ........................ ~ .......... ( .......... ... . 
Dünyada 
Neler Oluyor 
~~~-~·~~~-

Köle mikdarı 
Kölelikle mücadele cemi

yeti reisi bayan Simon, bü
yük bir müjde vermiş: 

- Bütün dünyada 5 mil
yon köle kalmıştır ! 

İnsan, mümkün olsa da, 
buna inansal dört milyara 
yakın nüfuş içinde 5 milyon 
köle! bu rakam, dünyamızın 
çoktan cennet olduğun iddia 
edemez mi? 

Fakat, mümkün olsa da, 
inanabilsek ! 

Acaba sayın bayan, bu 
rakamı ve bu müjdeyi verir
ken acele etmemiş midir? 

········C>········ 
Nil nehrinde bahk 

bolluğu 
Dünyanın en mütenevai 

atlı su balığını ihtiva eden 
nehir Nildir. Şimdiye kadar 
bu balıkların malüm olan 
cinslerinin sayısı 20 bindir. 
Bunun 800 nevi Nilde mev
cuddur. 

••••••••O•••••••• 
Ye:-: : ,r cins domates 
Amerikanın T eksas eyale

tinde ağ-ç ~el{ li '1 cle yeni bir 
tomates ciıı,:; i k '! ifedilmiştir. 

Bu domates bir dalda 12 
tane domates vermekte. be
her domatisin büyüklüğü de 
büyük bir: portakal kadar 
bu\unrnaktadır. 

yapılır. Safra kesesi ve ka
raciğer hizasına hergün mu
ayyen saatlerde sıcak kom
presler yapılır. Ve dün söy
lediğimiz gibi idrarın ve ap
testin normal bir hal alma
sına intizar edilir. .................................................... 

Napoliyon 
Napolyon Bonapart bütün 

ömrü müddetince İngiltere 
ile ihtilaf halinde kaldı. İn
gilizlere karşı düşmanlığı o 
kadar fazla idi ki ele geçen 
bütün İngiliz eşyasını umumi 
bir yerde yaktırırdı. Fakat 
Napolyonun İngiliz usturaları 
ve İngiliz sabunları idi. Na
polyon İngiliz usturasından 
başka bir ustura kullanmazdı. 

••••••••O•••• .. •• 
Dans müsabakası 

Nevyork'ta bu yılın dans 
müsabakası yirmi gün kadar 
evvel başladı. Müsabaka, hiç 
bir suretle mukayyed olma
mak şartile dansa mukave
met esası üzerinden yapılı
yor. İştirak edenler, ayakta 
olmak şartile günde üç de
fa, on beşer dakikalık ye-
mek tadilinden istifade ede-
biliyorlar. Yarım saat de 
uykuları var. Bu bir saat bir 
çeyrek fasıla haricind~ dur-
madan, dinlenmeden, bayıl
madan dans etmek lazım. 

Kavelyenin kolları arasın
da kendinden geçen damla
ra, kadının başına kafasını 

yaslayıp bayılan kavalyelere 
tesadüf etmek işten değil. 

Asıl marifet cazbandcılarda. 
İşi idare eden onlar. Çaldık-
ları hava biraz daha ağır 
olsa cenaze marşmdan farkı 
kalmıyacak. Bu havaya ken
dini kaptırıp uykuya dalan-

ların da haddi hesabı yok. 
Müsabaka meydanında dö-
nen çiftlerin manzarasıı uy
ku ilacından fayda göremi-
yen uykusnzlara soy bir ça
re olacak kadar ibretamiz. 

l ... ~~S-ı.uh-hıı:ı:zıııa-t-· 8-al-ık_y_a_ğ_ı __ _ 

Norveçya bahkya~ arının en halisid_i_r __ 

iKi DEFA SÜZÜLMÜŞTÜR 
ŞERBET G iBi İÇİLEBİLİR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczahanesi 

Bir aralık dedim ki: 
- Allah aşkına ısrar et

meyin .. Artık armızda teklif 
kalmadı. İstediğim mezeyi 
müaade edin de ben alayım. 

Hepsi birden kabul etti
ler: 

- Eyvallah ağabey .. Gön
lün nasıl isterse ... 

Tatlı tatli konuşmağa baş
ladık. 

Esmer delikanlı mahcup 
mahcup: 

- Sana bir şey soraca
cağım beyim, dedi , aramız
da bahsa tutuştuk .. 

Gülerek: 
- Sor bakayım delikanlı. 
Dedim ve ilave ettim: 
- Yalnız bana bildiğim 

şeylerden sor ... Öyle karışık 
meselelere aklım ermez be
nım ... 

- Estağfurullah ... 
- Yok yok.. dediğim gibi. 
Ötekisi atıldı: 
- Beyim, sözün kısası bu: 
Rakımı daha iyi, yoksa 

şarapmı? ... 
İçimden: "öp babanın eli

ni,, dedim ve güldüm: 
- Vallahi hu iş ihvana 

göre değişir. Kimi kızını 
sever, kimi anasını, derler ... 

Gönül bu .. 
Delikanlı : . 

Baksana şunun beyaz ren
gine... Yüzü de temiz, gön
lü de ... 

Ben şarabı kanlı gözlü bir 
adama benzetirim.. İnsana 
kızgın kızgın bakıyor gibi 
geliyor bana ... 

Gülüştük .. 
Üçüncüsü muhakkak bir 

netice almak istiyordu: 
- Lafı dolaştırdınız ba-

yım .. 
Dedi.. Söyleyin bakayım .. 

Rakı mı daha iyi, şarap mı? 
Kısaca şunları söyledim: 
- İçmesini bildikten ve 

az içtikten sonra her ikisi 
de güzel içkidirler.. Fakat 
tetik bulunmak lazım ... Fazla 
kaçırdın mı frenleri bozar, 
acami şoförler gibi sağa, 

sola toslarsın ... 
Ve ilave ettim: 
- Şimdi madem ki, rakı 

içiliyor... Bütün içkilerden 
iyi demektir ... 

Bana suali 
memnuniyetle 
arkadaşına: 

soran adam 
gülümsedi ve 

- Öyleyse partiyi kay
bettin ülen.. Çık paraları .... 

De4Hi.. 

Bir hayli konuştuktan son
ra geç vakit dışarı çıktım .. 
Sokaklarda kimse kalmamış 
gibiydi ... . - Orası öyle amma.. hen 

şıranın daha güzel olduğunu 
.. ı· d · ? - Aarkası var -soy ıyorum ne ersın 
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l Tahir Akbulut 
Nafia başsekreteri B. Ta· 

hir Akbulut Ankaraya git-

Daktilo 
İmtihanı 

miştir. Anbulutun münhal 
muhasebei hususiye müdür
lüklerinden birine derdesti 
tayın bulunduğu memnuni

Muhasebei Hususiyedeki 
münhal iki daktilolu~a talin 
olan sekiz bar~ınan oluyorum 

__ ..,.A ~'l t••ol 

yet' e haber aldık. 
+' 

ları • yapılmıştır. ., .. __ 
BUGÜN 

Tayyare Sinemasında 
T E L E F O N: 3646 

NE SEKER SEY .,. .,. 
Şaheserini takdim .~der .. 

FRANSIZCA SOZLU 
Ba~rollerde : DEANNA DURBİN-HERBERT MARSHALL 

-..,- --

• 
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Ayrlldınız 
- Demek nişanlından ay-

- Evet, tam beş senede 
evlenmeğe razı oldu, ancek 
beş senede de boşar diye 
korktum! 

········«>········ 
Bana da söyle 

İki arkadaş, karılarının 
huysuzluğundan bahsediyor
lardı. Biri dedi ki: 

- Geçen gün gene kavga 
ettik, ağzımdan bir söz ka
çırdım, fena darıldı, o gün 
bu~ündür konuşmuyor. 

Oteki alakayla: 
- Aman şu ağzından ka

çırdığıı.n söz neydi, bana 
.söyle.. dedi. ........ ., ....... . 
Başka türlü olmaz 
- Gırtlağına kadar borçlu 

olduğun halde, sıkılmadan 
gelip kızını istiyorsun .. 

- Ne yapayım efendim, 
aramızda hiç bir mnüasebet 
yokken alacaklılarımı sıze 
nası( gönderebilirim ! 

········«>········ 
Çe>k eyi 

- Bu ilaç gayet iyidir. 
Bir defa aldınız mı bir daha 
mide ağrısı hissetmezsiniz. 

- Hakikat mı ? 
- Tabii hakikat, sizden 

evvel biri geldi. İlaçtan o 
kadar memnunmuş ki, yirmi 
senedir mütemadiyen kulla-

.. nıyormuş. .................... 
Se>nradan görme 

Sonradan görmenin karısı 
sordu: 

- Neye tekrar aşağı ini
yorsun ? 

- Yukarı çıkarken asan
söre binmeyi unutmuşum ! 
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KADIN 
Ane>rmaldan Ne>rmala 

J \ ,.,,.•lf. , 
Hilkat tesadüfünün her 

şeyde müsavatı olmadığı gibi 
bu tesadüf insanlar üzerin
de de müsavat peyda etme
miştir bunun için. 

1 --- Burnunuz uzun ise 
ve sizi seven bir kimse bu
nun anormal bir şekil oldu
ğu iddiasmda bulunduğun
dan işkilleniyorsanız o şahsa 
karşı yüzünüzü yan tutmayı-

! nız çünkü bu duru~ burnu 
daha büyük gösterir. Eğer 

düz durursanız burnunuz nor
mal bir burun gibi görünür. 
Bu duruş fotoğraf çektirir
kende tatbik edilirse çok 
güzel bir poz almış olursu
nuz. 

2 --- Eğer burnunuz yassı 
yuvarlak ise (1) in aksini 
yaparsınız. 

3 - Ağzınız büyükse gü
lerken ağzınızı açıp, yayma
yıp daima büzerseniz normal 
gösterme rölünde muvaffak 
olursunuz. 

4 - Küçükse dudakları

nızı aralık tutarsınız. 

5 - Dudaklarınız kalınsa 
kapalı tutarsınız ve güler
kende açmazsınız. 

--ı ~i;~:g;:TÜ~E~i ESi~EM~,d= 1 
TELEFON: 4065 TELEFON: 4065 I 

Bugün iki büyük filim birden 

1 - Aynaroz kadısı 
Türkçe sözlü ve sarkılı büy~k komedi 

OYNA YANLAR : Hazım Vasfi 1 Galip Muammer 
E. Beli Halide Şevkiye Cahide. 

İZMİRDE İLK DEFA ... 

2 - Büyük şehir 
Senenin en müthiş şaheseri 

Türkçe lzahh fe>ks jurnal 

SEANSLAR: Cumartesi ve pazar güııleri 10-2-5-Bde 
diğer günler 2-5-8de başlar 

• - - ---- ~~~-~ 

(HALKIN SES/) 

FAYDALI 
BİLGİLER 
== =~ = = =-= ~ 

Osmanh Saraylarında 
Kadınefendller 

Osmanlı padişahlarının ni-
kahladıkları kadınlara kadın
efendi derlerdi. Bu ünvan 
on dokuzuncu asır ortaların
da Tanzimat devrile başla
mıştır. On dokuzuncu asrın 
ortalarına kadar padişahla
rın gözdelerine, odalıklarına, 
nikahlılarına sadece hatun 
denirdi. Daha sonraları ha
seki ve sultan dendi. 

"Hatun,, kelimesi eski 
Türklerde olduğu gibi Os
manlılarda da kadın mef
humunu muhafaza etti. Ti
murun kadınlarının adı ha
tun kelimesile sıfatlandırıl-
mıştı. Birinci Osmanın ka
rısı Malhatun, Yıldırımın 
karısı Devlethatun, Fatihin 
karısı Sittihatundu, 

Eatihten sonra "hatun,, ke
limesi kıymetini kaybetti. 
Saraya her millete mensup 
halayıklar doldu. Bunlara da 
hatun denmeğe başlandı ve 
yavaş yavaş bu kelimenin 
yerini kadın kelimesi tuttu : 
Dürubakadın gibi. 

Abdülmecid devrinde ilk 
teceddüd hareketleri baş
gösterince padişahların ni
kahlı kadın almaları usulü 
de kondu. Padişahın nikah
ladığı kadına, kadınefendi 
dendi. Bunlar dört tane idi 
ve sırasile numaralıydı : 1 
inci kadınefendi, 2 nci ka-

İLAN 
lzmir Tramvay ve Elek
trik Türk Ane>nim Şirke
tinden: 

Şebeke ameliyatı dolayi
siyle İkinci kanun ] 939 ayı 
zarfında : 

1- 1 - 15 ve 29 İkinci
kanun Pazar günleri saat 9 
ile 15 arasında : 
Sektör Mahalle ............ . ............ . 

1 
il 

111 
iV 
ıx 

xv 

Dar ağaç 
Tepecik 
Alsancak 
Basma ne 
Eşref paşa 

Kültürpark 
Bayraklı 
Turan 
Karşıyaka 
Bornova 
Buca 

2- 8 ve 22 İkincikanun 
pazar günleri saat 9 ile 15 
arasında : 

V Çarşı 
VI Pahribaba 

VII Karantina 
VIII Güzel yalı 

X Konak 
xl Gazi Bulvarı 

XII Mezarlıkbaşı 
xlll Asansör 
XIV Gazi Bulvarı 
XVI Gümrük 
sektörleri üzerinde cereya
nın kesileceği ilan olunur. 
~ııııım~mıııın ~111111ıı~ 

dınefendi, 3 üncü ve 4 ün-
cü kadınefendi. Veliahdlerle 
sair şehzadelerin karılarına 
bu ünvan verilmezdi.. 
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S. FERİT 
ECZACIBAŞI 

ALTIN DAMLASI 
Ke>le>nya ve yağsız Kremi 

DEPO: ŞİFA ECZANESİ 

1937 - t93& Senesi zaferini 
BUGÜN 

Kültürpark Sineması'nın 
Telefe>n 31s1 

GÖSTERDİGİ İKİ FİLİMLE KAZANACAKTIR 

1 - Aşk kanatları 
Anabella - Jean Murat P. Rıchard Vılm 
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 1 
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 ... 

FİATLER Kültürpark duhuliyesi dahil 20 - 30 k. -

29 BIRlNCI KANUN 

Kre 

Müstesna bir güzellik yara ~ı r her yerden arayınız 

Merkez deposu Arasta No.338 Enhoş parfömleri mağazası. 

DOKTOR 
İsmail Hakkı 

Bilgeer 
Dervişoğlu 

Dahili, sinir, çocuk hastalıkları 
saat 9---12 İkiçeşmelikte 

1---6 Karşıyaka Yalı 71 Na.da 
T. 3760 / 

~~~ u~~~ 

ÜROLOG OPERATÖR j 

DOKTOR 
Fuat Se>yer 

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

~mOoi r·oTm~ 
Sal. h Sonad ~ 

Cilt, Saç ve Zührevi has- ~~ 
talıklar mütehassısı 

2 nci Beyler sokak No. 81 
Her gün öğledeniü[Jonra 

Telefon: 3315 
~lii:;.t;il~ l;;.::.t:il 

Aşçıbaşı Marka 
Makarnaları 

Selanik sergisinde:ı birincilik 
m ıdalayasını kazanmıştır . 

. '--- "'~""' ....... '"""""""'""'-"" ..................... , ....... ~ ....... ....._ ......... 

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

9 EYLÜL BAHARAT 
DEPOSU 

Dr. Fahri Işık 
ızmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 

Re>ntken Ve 

Elektrik tedavisi yapılır 

ıkinci Beyler So. No. 29 

TELEFON 2542 
~;s;.t;;il~11tn11~~ 

DOKTOR 
Tevfik Liitem 

MERKEZ HASTAN ESİ 

Kulak, Bu.-un/ Bo~·az 

Müteh ıssısı rnuayenlı:ı:ı ~ 2 nci 
Beyler Numanzade sokak No. 5 

Her gün öğ"lcd :ıı s;,nra. 

Dr. Demir Ali 
Kamçıe>ğlu 

Cilt Tenasül hastalıkları 

elektirk tedavisi 

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

DiKKAT! 

Peşin ve 
Taksitle 

En şık en ucuz elbisc\e
rinizi Kavaflar şarşısında 35 

No da 
TER Z J 

Kazım 

Şengüder'e 
Yaptırınız. 

1 nci Sınıf Mutahassıs. 

ıımıoııııııııııııııııaıııııııııııınıımııı111mıı o ıııııııııııınııııııııoıınıııııııı ııınıım 

Cumhuriyet 
Kişesi 

Yılbaşı piyango biletleri
nizi pek çok vatandaşları 

servet, refah ve s~adete ka
vuşturan bay Receb'in Eski 
mahkeme önünde (96) nu
marada (Cumhuriyet) kişe

sinden almağı unutmayınız. 
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Karantina 
-!555!!-

P ar ti Ocağında Balo 
Yılbaşı münasebetile Ka

rantina H. Partisi binasında 
cazlı bir balo verileceği 

memnuniyetle haber alın

mıştır. Baloya davetiye yok
tur. Arzu eden her vatandaş 
baloya serbest girebilecektir. 

-~--

Moskova 
Radyosunda 

Tllrk konseri 
Bu gece saat yirmi birde 

1744 uzun dalga ile çalışan 
Moskova radyosile Sovyet 
Rusya Birliğinin kıymetli 
artistleri tarafından Türkçe 
bir konser verilecektir. Bu 
konser bütün Rus istasyon
larından dinlenebilecektir. 

Vergi 
Kesiımiyecek 

Ziraat Vekaleti teşkilatına 
bağlı tohum temizleme evle
rinde bilfiil köylünün tohu
munu temizliyen makineler
de çalıştırılan makinist ve 
şoförlerin istihkaklarından 
(170) seri numaralı umumi 
tebliğe göre iktisadi buhran 
muvazene ve hava kuvvetle
rine yardım vergilerinin ke
silmiyeceği Maliye vekaletin
den bildirilmiştir. 

MUruru zamana 
uğruyan vergiler 
Maliye vekaletinden vila

yete gelen bir yazıda, tas
fiye kanunu mucibince ter
kine tabi tutulan ve müruru 
zamana uğrıyan bina ve a
razı vergilerinden dolayı 

haklarında takibata devam 
edilmekte olduğundan ba
hisle Karantinada oturan 
bazı kimselerin vekalete baş 
vurdukları bildirilmiştir. Vi
layet müstedilerin muamele
lerini vekalete bildirecektir. 

Yeni nafıa baş müfettişi 
Nafıa müesseseleri baş 

müfettişliğine tayin olunan 
nafıa vekaleti tarife müşa
viri bay İsmail Küçük gele
rek vazifesine başlamıştır. 

---
iş bulma teşkllab 
939 Senesi Haziran ba

şında İktısad Vekaleti tara
fından iş bulma teşkilatı ku
rulacak ve derhal faaliyete 
geçecektir. 

-E5!5!-

Bir hizmete 1 
BİR HİZMETÇİ KIZINI 

KİRLETTİ 
Bir doktor yanında hiz

metçi olan Said Elif adında 
bir hizmetçi kızı kirlettiğin

den tahkikat yapılmaktadır. 
........................................ 

BORSA HABERLERİ 

Çuval Cinsi Fiat 
92 Üzüm 13,875 17,'W 

7781 Buğday 5 5,~125 
165 Fasulya 9,50 

3 Bulgur 8,75 
500 B. Pamuk 44,50 49,50 

(I" T.KIN SES}) 

~TELGRAF-TEL ~ fON 
9,. , .. ' . 

.............................................. _. ............... . 
Çemberlayn Mussoliniye daha fazla 

Müsaadeli davranamaz •• 
Londra, (Radyo) - (Neuos Chronide) gazetesi "B. Mussolininin general Franko ıçın 

yeni haklar istemesini Çemberlayn hiçbir suretle kabul etmiyecektir. Çünkü İngiliz umumi 
efkarı, Frankocuların bayrağını çeken bazı Alman ve İtalyan gemilerinin İspanyol kadın 
ve çocuklarını aç bırakmak için yaptıkları abloka aleyhinde bulunduğunu ve İngilizlerin 
kendi vapurlarına nasyonalist gemilerin Alman ve İtalyan toplar~ ile yaptıkları taarruzları 
hiçbir zaman unutmıyacağını,, yazmaktadır. 

--------*§ 'M--------

Münakaşa Ve Kavga Zamanı Değildir 
Paris, (Radyo) - Ekselsiyor gazetesi Fransamn dahili politikası için şu satırları yazıyor: 

"birbirimizle kavğa, tenkit etmek zamanı geçmiştir. Mali kalkınmamızı temin edecek yolu 
bulmuş sayılırız. Şimdi millete büyüklerimiz de, intizam, inzibat ve bilhassa anlaşma ve 
tesanüd meselelerinde de örnek olacak bir yol tutmalıdırlar. 

Mancester Gardiyan Gazetesi Ne Diyor? 
Londra, (Radyo) - Liberal Partisinin organı Mancester Gardiyan diyor ki: 
"Sulh işlerinde pek uysal olan Çemberlayn da Romaya, bundan sonra İngiltereyi ve 

İngilterenin dostlarını zayıflatacak bir fedakarlık yapamıyacaktır. Bu hususta İngiliz umumi 
efkarı lazım gelen politikanın renk ve şeklini göstermiş bulunmaktadır. 

• • • 
MUSSOLINININ MAKSADI 

İNGİL TERE İLE FRANSA'NİN ARASINI AÇMAK İMİŞ .. 
Londra, 28 (Radyo) - İyi malumat alan mehafilde söylendiğine göre, İtalyan başvekili 

Mussolini, Hitlere müracaat etmiş ve İtalya - Fransa ihtilafının halli için İngilterenin Fran
sadan ayrılması lazımgeldiği kanaatini göstermiştir. Hitler, Mussolininin bu müracaatını 
cevapsız bırakın ıştır. 

• • • • 

Italya Neler Koparmak Istıyo~ 
Londra, (Radyo) - (Deyli Telgraf Mornig Post) yazdığı başmakalede ltalyanın resmi 

ağızlar ve nümayişler vasıtasile Tunusu Korsikayı, Nisi istedikten sonra birdenbire tornis
tan yaparak Süveyş Kanalında ve Cibutide bazı tevziat istemeğe kalkışması gösteriyor ki 
Roma her halde yeni birşey koparmak niyetindedir. 

Anri Bore ölümden kurtuldu 
Paris 26 (Radyo) - Meşhur tayyareci Anri Bori, bugün uçuş yaparken kullandığı tay

yarenin sakatlandığını görerek paraşütle atlamış ve muhakkak bir ölümden kurtulmuştur. 
Anri Bori, paraşütle inerken, tayyaresinin ne suretle düştüğünü ve motörünün toprağa iki 
metre saplanmak surdile nasıl parçalandığım, fezadan seyretmiştir. 

Pasaport Değiştiren Şebeke Yakalandı 
Belgrad, 28 (Radyo) - Zağrepte, Almanya ile Avusturyadan kaçan Yahudilerin pasa

portlarını külliyetli para mukabilinde değiştiren bir şebeke yakalanmıştır. Bu şebeke, bir 
Yahudinin pasaportunu değiştirmek için yüz bin dinar para almıştır. 

Şebekeyi kuranların, gene Yahudilerden mürekkep bir kumpanya olduğu söyleniyor. 

Fransa Barselona Yeni Sefir Gönderdi 
Barselon, 28 (Radyo) - Fransanın cumhuriyetçi İspanya sefirliğine tayin 

Anri, bugün gelmiş ve itimadnamesinin bir suretini, hariciye nazm Alvaros 
vermiştir. 

Jül Anri, hafta sonunda, cumhurreisi tarafından kabul edilerek itimadnamesini 

edilen Jül 
Dolvayoya 

verecektir. 

Cümhuriyetçilerin bir kolordusu imha edilmiş 
Roma, 29 (Radyo) - Frankistler ta ·af:~ ·lan Cumhuriyetçilerin bir kolordusu imha edil-. 

miş ve 7000 esir alınmıştır. Kan!ı ::!!:.::ı"'.:.! 1):: esnasında 50 tayyare 80 köyü yakmıştır. 

Loi Dipas · Gatırılacaktır 
Cebelüttarik 29 - Burada bulunan "Loi Dipasi,, harp g emisinin boğazı terketmesi bil-

dirilmiştir. Maksad bu gemi boğazdan çıkar çıkmaz boğaz haricinde bekliyen Franko 
donanması tarafından batmlacaktır. 

Amerika'da Noelde 508 kişi öldü •• 
Nev - York 28 (A.A) - Noel yortusunun üçüncü günü akşamın da Amerikada kaza 

neticesinde ölenlerin adedi 508 ob rak tesbit edilmiştir. Eu:ılardan 400 ü otomobil kazası 
neticesinde ölmüştür. 
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Maarif Müfettişleri Arasında 
Ankara, 28 (Hususi) - Birinci ·ı nıf Maarif Müfettişliği:J Kültür Kurulu üyelerinden 

Hikmet Türk, Tokat Kültür direLtörülüne Kütahya Kültü: ..\irektörü Fazlı Gönen, Kütah
yaya Elazıktan İbrahim Ertuğrul, ~15zığa İlk tedrisat müfd~işlerinden Hüseyin Avni tayin 
edilmişlerdir. 

Korkunç bir Hikaye 
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ÜÇ GÖLGELİ ADAM 
Yağmurdan kaçarken doluya mı tutulmuştu ? 

1:-. _;:. 
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Birdenbire kovalardan bo
şanır gibi bastıran yağmur

dan kaçmak için ilk rastgel
diğim çitin kapısını açtım. 

Bahçede bir iki adım yü
rüdüm. Gözlerim bir karal-
tıya ilişti. Hayret içinde 
durdum. Bu, göğsü bağrı 

açık, yağmurun yağdığını 
kat'iyyen duymadan, sırıl 
sıklam oluşuna aldırmadan 

yavaş adımlarla bahçede ge
zinen, saçı sakalına karışmış 
bir ihtiyardı. 

Beni görünce bir an te
reddüt etti. Sonra benden 
tarafa bir iki adım attı . İzin
siz bahçeye girişimi afettir
mek için: 

- Sığınacak bir yer arı
yordum. dedim. 

Sabit ve donuk bakışla

rile beni süzdü : 
- Sığınacak bir 

neden? 
yer mı 

- Yağmur yağıyor da .. 
Yüzünden akan, elbisele

rinden geçerek vücuduna 
sular değil, benim bu sözle
rim ona yağmur ·yağdığını 
birdenbire hatırlatmıştı. An
sızın üşüdüğünü hissetti : 

- Evet dedi pek fena 
yağıyor. 
Köşkün arka kapısını a-

çarak beni içeriye aldı. Ufak 
bir saç mangalın ısıttığı ol
dukça iyi döşenmiş bir otur
ma odasına girdik. Bana 
yer gösterdi. Piposundan 
kalın dumanlar salarak oda
da bir aşağı bir yukarı ge
zindi. 

Sustuk. 

O bunu duymamış gibi 
söylendi: 

- Sıcak bir şey içmek 
istiyorsanız Fatmaya gidin. 
Ben bu kadar fazla iş göre
mem. 

Ondan birşey istiyen yok
tu. Sıcak birşey istediğimi 

uzaktan bile olsun çıtlata

cak birtek kelime bile söy
lememiştim. Bir Sigara tüt
türmeği pek özlüyordum. 
Cebinden kalın bir gümüş 

tabaka çıkardı : 
- Buyurun, dedi. Ben 

kullanmam, yalnız alibablar 
için. Benden evvel bu köş
kü bekliyen Recep sıgara 
içerdi. Fakat ben pipo içi
yorum. 

- Demek buraya yeni 
geldiniz, dedim. 

- Ben geleli yedi ay olu
yor dedi. Fakat Recep altı 

ay buranın bekçiliğini yaı:

mıştı. Çünkü köşkün sahibi, 
karısının ölümünden sonra 
burada oturmak istemedi. 
Çok iyi :adındı. Hem de 
bu odada ölmüştü. 

Birdenbire durdu. Yüzüır. e 
bakmadan gözlerini doşeme 
tahtalarında gezdirdi. Sonra 
durgun bir bakışla galiba 
yerdeki çivilerden birini süz
dü : 

- Tabii sözlerime inanı

yorsunuz, dedi. Fatma hiç 
hiç inanmaz da .. 

İhtiyarın tuhaf bir adam 
oldnğunu durumundan an
lamakla beraber, bu sözden 
fena halde şaşalamıştım. 

- Elbette, dedim. Siz 
~u. t~haf sessizliği boz- mademki söyliyorsunuz el-

ma ıyçın~: d b . ka bette doğrudur. Neye inan-
- agmur an enım - k ? 

dar kaçmıyorsunuz galiba, mı yaca mışım · 

1 
d d. -Sonu Yarın-e ım. .............................................................................................................. 
Suriye-Fransa 
Muahedesi. 

Bcrut, 28 (Radyo) - Su
riye Başvekili Cemil Mar
dam, Fransız Başvekili Da
ladiye ile hariciye nazırı 

Jorj Boneye birer mektup 
göndermiş ve Suriye-Fransa 
muahedesinin biran evvel 
tasdik edilmesini rica eyle
miştir. _ ... ~~--

Prağda sansör 
Prağ, 28 (A.A) - Sansör 

memurları bu günden itiba
ren gazete idarehanelerinde 
faaliyetlerini icraya başla

mıştır. Matbuat kontrolü 
mutemedi ismini taşıyan bu 
memurlar şimdiye kadar ol
duğu gibi gazetelerin geç 
çıkmasının önüne geçmek 
üzere yazıları bizzat idare
hanede göreceklerdir. 

------
Almanya 

Portakal ahyor 
Almanya memleketimizden 

80 bin sandık portakal al
mağa .karar vermistir. Por
takallar yakında Almanyaya 
sevkedilecektir. 

Münakalat 
Vekaleti 

ihdas edilecek 
İstanbul, 28 ( Hususi) 

Memlekette demiryollarımı
zm, münakale işlerinin fev
kalade genişlemesi münase
betiyle münakale işlerini bir 
merkezin idaresinde topla
mak üzere ayrıca bir müna
kalat Vekaletinin ihdası mu
tasavver olduğu Ankaradan 
bildiriliyor. Bu tasavvur ta-
hakkuk ettiği takdirde . ka
ra, deniz ve hava naklıyatı 

kamilen bu ve~~h ~luyorunı 
de toplan:ıc~s __ .,,. P•·~ · 41 

Körfezde köpek 
Bahkları 

MOTÖR ve YELKENLİLERE 
HÜCUM EDİYORLAR 
Açık denizlerde on gün

denberi devam eden fırtına-
dan körfezimize köpek ba
lıkları hücum etmiştir. Bu 
balıkların her biri yarım ve 
bir ton sikletinde olduğu ve 
kayıklara hücum ettiği anla
şılmıştır. 

,-. ................. . 
Bay Mehdi 

Cumhuriyet Merkez Ban
kası memurlarından ve Al
sancak stadyomu kontrölle
rinden B. Meh4i Doğanspor 
kulübünden ayrıldığını haber 
aldık. 
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