
klSA VE AÇIK 

Gürültü Devam Ediyor 
Çekoılovakya parçalandı. Fakat orta A•rupaaın bu tak· 

li11a ile sulh ve ıüküae kavuşacağını zannedenler tahminle· 
tiade aldandılar. Şimdi (•ur abalıya) kabilinden P.ag bükü· 
illetinde her sıün yeni bir talepte bulunulduiu gibi yedikçe 
lttabı artan bazı k&çiik dn·letler de yeni yemekler aelme· 
dllı:çe oturdukları ıofradan kalkmak istemiyorlar. 

Banlar1n patırdııı bitmeden önce Berlinia Uhanya iı· 
Itri için yiilnelttiği yeni tehdit Ye ihtar seıi de yeni bir si· 
Jaıet ufkunda yeni ve gürültülü akisler yapmasından çok 
korkulmaktadır. 

Memel ve yaHŞ ya•aş Daııçig isimlerinin az zaman zar· 
fıDda a-azete ıütunlarıada pek çok gö ·üleceğioe ıimdiden 
kanaat getirmeliyiz. 

. Almanya ittihadı işioi başaran Bisınark "çıkan fusaHan 
ııtifade etmekten büyük bir marifet değildir, asıl hüner 
çıl&mıyan fırsatı yaratarak ondan istif.de yolunu bulmaktır,, 
derdi. Bunun Jçin hazu çıkmış fırsatl.udan istif .ade etmek 
iıtemiyece~ rical karşısında bulunmadığını Avrupa diplo· 
lbatları utık Ultfen ... Anlamalıdırla !.. 

SIRRI SANLI 

Dün Kanton Civarında Mey
Olde dan Muharebesi 

İki saat süngü muharebesinden sonra 
taraf tan binle' ce kişi öldü 

h. r iki 

Şangbıy 19 (R.) Dü11 Kan· 
ton civarında büyük bir mey 
dan muharebesi olmuş her 
iki ta,af iki Hat mütemadi· 
yen ıüugü süngüye gelmiş· 

lerdir. Zayiat çok fazladır. 
Her iki taraftan öltnlerin a · 
dedi bet binden fazladır. 

Londra 18 - Kanton üze· 
ri•e yürümeğe çalııan J.ı· 

ArA~tı•mAla• 
'V' - ~--

ponlarla bunları karşılayan 
Çin kuvvetleri arasında bü · 
yük bir muharebe başlamış· 
tır. 

Çinliler Eıt Rivere mühim 
hkviye kuvvetleri göndermiş 
lerdir. Çin kumandanlığı Kan 
ton şehrine kartı tehlikenin 
bertaraf edildiği kanaatin· 
dedir. 

Çeıme önlerindeki deniz· de define arıyan Alaiyeli B. 
Mahmud havanın fenalıiından dolıyı bir müddet için 
araştırmayı bınkmııtır. 

I~TER GUL iSTER AGLA 

Büyük Şefimizin sıhhati Japon impara
torunun he

diyesi 
•• 
Uçüncü. Rapor ı Dördüncü Rapor 

ı~ıaobul, 18 (A.A)" - Riyaseti Cümbu• 
Umumi Katipliğinden: 

lstanbul, 18 (A.A) - R iyaseti Cüınhur 
Umumi Katipliğinden: 

1 - R · isicüınhur Atatürk'ün ~ıhbi vazi 
yelleri hakkında müdavi ve müşavir tabib · 
leri tarafından bu sabah saat 10 da verilen 
rapor ikinci maddeC'cdi : 

l - Reisicümbur Atatürk'ün sıhhi v.ızi· 

yetlerı hakkında müdavi ve müşavir tabib· 

leri tarafından bu akşam uat 20 de veri· 
leo rapor ik nci maddededir: 2 - Ahtürk'üo umumi f vaziyet nde bü 

yük bir de~işiklik yoktur. G eceyi daka iyi 
geçirdiler. N.bız 90 • lOOarasnda, T~nt:f 
füs 18, Hararet derecesi 36,4 dür. 

2 - Rcisicümbur Atatürk'un rahatsızlığı 
ayoi halde devam etmektedir. Nabız 120, 
Teneffüs 22 ve Hararet derec r ıi 38 dir. 

ln~iliz kabinesi 
• 

ı\1ühinı Bır ·roplantı 

Yaptı 

B. ÇEMBERLA YN 

Roma 19 (Radyo)- logiliz 
kabinesinin bu sabah bay 
Çemberlaynı~ riyaseti aıtanda 
yapacığı içtimaa ltalyan ma· 
bfilleri büyük ehemmiyet ve
riyorlar. 

Burada tahmin edildiğine 
göre Fransanın Romaya bü· 
yük bir elçi göndererek Ha· 
beş ilhakını resmen tanımış 

olması logiliz kabinesinin de 
müzakereleri üzerinde de 
müessir olacaktır. ... 
Beneş Ame
rikaya Gidiyor 

B. BENEŞ 

Londra 19 - Sıbık Çek 
cümbur reisi Beneş Edvar ya· 
kında Nevvorka gidecek ve 
münasip bir şehre yerleşe· 
cektir. 

Kemeraltında bir hadise 
--~~--......... ~~ ......... -oooc------------~---

Helvacı ~1ustafa dhor ki: Beni takib t den ve ,,. 
görünnıiyen adam nıeğ"( rsc Zati Sungurınuş JAPON iMPARATORU 

Beri in 18 (Radyo)- Fübrer 
Japooyanın Moskova sefirli· 
ğine tayin edilen B. Togoyu Bırakın şu adamı öldüreyim 

Tireli hdvacı bay Mustafa 
adında biri Kemeraltında ki 
ott>lleıin Lirinde kendisine ve 
rılc! n odaya girince birden · 
bire bağ rarak: 

- Bu odaya kim ~İrerse 
şu biçakla geb:ıtirim. 

Diyerek belindt n bir ka· 
ma çıkarmış ve kapıya hü
cum etmiıtir. Otel katibi şa· 
şarmış ve hemen merdıven· 

leri dö t atlıyarak otel sa
hibine b .. ber vermiştir 

Yl.karı çıkan otelin sabi· 
bi tatlı dılle Mustafayı yola 
getirmtğe uğraşmışsada mu· 
vaf rak oiamamış nihayet za· 
bıtaya haber vermiştir. iki 
polis ve otelde bulunanların 

yaı dıınile elinde biçakla oda· 
da keııdi kendine bağıran 

adamı yakalamışlardır. 

Bay Mustafa sorğuya çe· 
kilince: 

- Ben deliyim, biray ev· 
veline kadar istanbulda Ba· 
kırköyün de Şifa Yurdunda 
tedavi edildim ve eyileştiği· 

me dair elim~ bir kiğıd ver· 
diler, 1 İreye döocllm. Vak· 
tile iyi idim hmirde bir İi· 
nemad.& "görünmiyen adam" 
filmi:ıi gördükten sonra de
ğiştim. Görüomiyen adam 
arkama takıldı, nereye git· 
timıe beni rahat bırakmadı, 
batta bu yüzden Bakiı köy 
hastanesine gittim. lstanbul· .................. 

Şuşning 
lhaneti vataniye ile 

n1ahkc n1e (dilecek 

B ZATI SUNGL R 

da bulunduğum sırada pro· 
fesör Zati Sungur adında 

birinide seyrettim. Bu adam 
sahuede bazı marifetler yap 

taktan sonra istediği vakit 

ortadan kayboluyordu Gö· 
rünmiyen adamın bu oldu· 

EL HAMRA 

kabul etmiştir, B. Togo im· 
parator namına 8. Hitlere 
bir kemer ve boburdanlıkla 
ıü•le L miş lake bir ma1a b~· 
diye etmiıtir. 

ğuna hükmettim. Beni d&1r· 
madan rahatsız eden ve ar· 
kamda dolaıan bu adamı 
yok ttmeği çok düşündllm. 

Burada ki otele indiğim za· 
man da "görünmiyen adam" 
odama girdi, ondan kor· 
tulmak için çarşıdan kark ku· 
ruşa aldığım biçak ile onu 
tepeliyecektim. 

Demiştir. Ü.tünde bulu· 
nan vesikadan bay Mustafa· . 
nın bir ay önce ıifa yurdun· 
dan çıktığı anlaıılmııtu. 

V niyeti ehemmiyetli •• 
tehlıkeli görilldüğündea tek· 
rar burada tedavi yurdoaa 
gönderilecektir. 

Sinemasında 

Dünya sinemacılığının iki eşıiz ıöhreti 
GRETA GARBO · CHARLES BOYER 

Tarafından şahane bir güıellikde yaratılan senenin en 
muazzam ve muhteşem filmi. 

KONTES VALEVSKA 
Şaheserler şaheseri yarın akşam saat tım 21 de •takdim] 

edilecektir ... 
Bu müstesna gece için loca ve numaralı koltuklarınızı 

evciden aldırınız . 
·- ·--- r.:~ r..::m:::::::ı::!Jm!!':l::mr:::::ıı ________ _ 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiB ___ ......... _____ .... ---.................. -----
Gene radyo mesel~si 

(Bugün radyolar lüks bir eğlence o kti Jeğil 
mükemn1e] bir propağanda ve 

kültür vasıtasıdır) 

Altı Aylık Çocuk Telefonla Konuşabilir mi?! ŞUŞNtNG ~ 

Son günlerde kaıilerimiz her fırsatla bize "değerli nafıa 
vekilimiz Ali Çetiııkayanın köylerimize varıncaya kadar bl· 
tün halkımızın birer radyo aabibi olmalarını temin edecejiı" 
sözünü tekrar ediyorlar. 

insanlar akılları 1ayt1ıinde her ıeyin kolayını bulmuşlardır. Altı aylak bir çocuk telefonla 
koauıabilir mi ? Siz hemen gülerek "buna imkan var mı ? " Diyeceksiniz!. işte Amerikada 
hir deniz kenarında bulunan fener bekçisınin çocuğu telefon) ı konuşmakta imiş 1 1 

Aaae ve balN iılerile meıiulken çocuiu arabasına korlar ve uyuturlar, yavrunun temiz 
- Soau 4 üncü Sahifede-

Viyana 18 (Radyo)-Sabık 
Avusturya Başvekili Şuşning 
ihaneti vataniye ciirmünden 
yakında muhakeme edile
cektir. 

Biz her tuttuğu işi koparan ve başaran Ali Çetiakayaaıa 
bütün Türkiyeyi radyo ile mektepleıtireceğini ve klUtlr 
hayatımızda yeni bir yüksellı yolu yarat~cajından emi•iz. 

Bugün bütün dünyada radyonun oynadığı rol& barada 

- Soau 4 IHWe -
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. NELER 
Bir çöl boyuna 

geoişliyor 

Kahvelerini 
, OOLAŞIYORUM ... 

Gönül Emre 
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Istanbulun işğali sıralarında 
sokak ortasında düşman ne-

ferini nasıl geberttim? 
NasıJs1n bakayım? 

Dedi •. Arif Amaç boynu
nu bükerek güldü; 

- iyiyim amma ... nileyim
ki, serde öksüzlük var ... 

- Serde öksüzlük mü 
var? 

Dedi1D. 
- Öyle ya beyimi 
Ve ilave etti; 
- Bu öksüzlük, anasızhlr, 

babasızhktan da kötü ... 
Değilmi hocam? ... 
Çifçi Necati güldü; 
- Öyledir zahir... öyle

dir. 
Dedi ve: 
- Bizim Arif Amacın 

hayli maceraları vardır. 
Onları anlatsa da dinlesek. 
Kahveci: 
- Mezarhğı dolaıtmr gi· 

bi, eski günleri karıştmp 
durmıyahm.. Hep öksüzlük
ten bahsetsek daha iyi ol
maz mı? 

Dedi ..• 
Fnrsat elde iken: 
- Öksüzlükten de bahse· 

delim, hocamın dediklerini· 
de dinleyelim olmaz mı! 

Dedim ... ' 
- Madem ki biı:im darül· 

fununumuza kaydoldunuz, 
Mesele kalmadı .. Yalnız mü· 
sade ediniz de şu ocakçıya 
bir şey söyleyip geleyim ... 

Acele acele gitti.. Hopar· 
lörüa sesi, memleket türkü· 
)erinden çağırmağa başladı: 
Yükıek minarede kandiller 

yanar, 
Kandilin üstüne bülbüJler 

Adam 

. . . . . . 

konar .. 
yandığına böylemi 

yanar .... 
. . . . . . . . . . . 

Biraz sonra Arif Amaç 
geldi ve heyecanlı hikayesini 
şöyle anlattı: 

Bay Arif Amaç dedi ki: 
- lstanbul işgal edildiği 

sin ki tiden bir Şey gelmi · 
yordu. 

Bir gece arkadaşlar, şöyle 
bir kafayı çekelim, d~diler .. 
Tabii derdimizi unutmak ve 
esaret acılarını bir an için 
unutmak maksadile ... 

Neyse, meyhanelerden bi· 
rine girdik ve kalbimizi br· 
mahyan kederi, rakının acı
lığı ile boğmak için acele 
acele içmeğe başladık ... Ra
kı bu.. Şişede durduğu' gibi 
midede yan gelip oturmaı
ya ... Yavaş yavaş kafalar 
tütsüler: di.. Eh.. sarhoşluk, 

arabacılık değil... K9hrımız· 
dan başladım söylenmeğe ... 

Arkası var 
••• 

Yalınız Kadın
lara Mahsus 

Bir Banka 
Hollandanın Amsterdam şe 

hrinde münhasıran kadınlar 
tarafından idare edilen ve 
müşterileride yalmız kadın 
olan bir banka vardır. 

On sene evvel kurulmuş 
olan bu bankanın mali mua
melah o kadar inkişaf etmiş
tirki şimdi Laheyde bir şu
besi açılmış bulunuyor. 

Kadınlara mahsus olan bu
banhayı kuran kadınlar ce
miyetinin gayesi gerek iş ha
yahna ahlmış hemcislerinin 
ge ekse ev kadınlarının ma · 
li sıkıntılarını hafifletmek ve 
erkekleri ciDsi latifin para 
hususundaki mahremiyetlerin 
den uzak tutmak olmuştur: 

Müessislerin gayesi tama
men tahakkuk etmiş ve çok 
iyi neticeler alınmıştır. 

Ancak şurasını kaydetmek 
lazımdir ki bankacılık haya
tında temayüz eden F ele
menk kadınları, pek çabuk 
koca bulmakta ve vazifele
rini terketmektadlrler. 

günlerdeydi. Her yerde sıkı ~'°iiiıiFiıiiiir:""•°ii:a"~- -

Kiralık Otel 
bir kontrol vardı, düşman 
devriyeleri ikide bir bizi 
durduruyordu; üstümüzü, ba· K"çecilerde 76 S 3 • M:ıoi· 
şımızt istediği gibi arıyor- sa ve A8'hi:sar oteli kiraya 
tardı. verilecektir. İsteyenler içinde 

Bu hareket çok ağrımıza Bayan Dilbere müracaatları. 
gidiyordu amma, nileyecek- 7 15 
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t El''-amra Telefon~ 
~ il 2513 = 

OLUYOR ?I 
Güvercinler ile Telsiz ı' 
Arasında Rekabet 
Bundan bir ay kadar ev

vel Amerikada bilhassa sa

hil m1Dtakalarınd abüyük bir 
kasırga vuku bulmuştur. Ka
sırganın vukua geldiği mın· 

takalar ile memleketin diğer 
kısımları arasında her türlü 
muhabere inkitaa uğramıştır. 
Kasırga telsiz istasyonlarını 
da harap eylemiştir. 

Jmdat taleplerinin yetişti

rilmesi için nihayet güvercin· 
lerden istifade edilmesı dü
şünülmüş ve hemen yüz gü · 
vercin saldmlmışhr. Doksan 
sekiz güvercin gönderilen yer 
lere vasıl olmuşlar ve bu sa -
yede halkın büyük bir kıs· 
mı ölümden kurtarılmıştır. 

*** 

Kalahari çölünün munta
z:amatı genişlemekte olduğu· 
nu gören cenubi Af,.ika it
tihadı bir komisyon kurarak, 
çölün gittikçe genişlemesinin 
sebeplerini tetkik ettirmek 
istemiştir. 

Filvaki, birkaç seneden 
beri büyük Kalahari çölü, 
garp ve cenup şarkına doğru 
genişlemekte devam etmek
te, mf skiıo ve ekilmiş arazi· 
yi gitgide istila etmektedir. 

Çölün genişlemesi, doğıu· 
dan doğruya münbit araziyi 
tehdit etmekle kalmamış, 
bütün cenubi Afıikanın ik· 
limi üzerinde tesirlerini gös· 
termiştir. 

Münbit topraklar üzerine 
serpilmiye başlıyan Kalaba· 
rinin kızgın kumlan, şimdi 
cenubi Afrikada yaz~ aylar1-
nın daha kurakJ geçmesine 
sebep olmuştur. Bu yüzden 
otlak ve meralar fakirleşmi
ye başlamıştır. 68 Yaşındaki kadının 

28 yaşındaki nişanlısı 
James Beezer, 2S yaşında 

güzel bir gençtir. iki ay ev
vel 68 yaşındaki zengin bir 
dul ile nişanlanmıştır. 

Gökten düşen 
taşlar 

Güzel genç, yaşlı nişanh
sıoa büyük bir sevgi ve say· 
gı göstermekte iken düğüo
lıerinin yapılacağı gün, mey
dandan kaybolmuştur. 

68 lik kadın güzel nişan· 
hsının bulunması için 3 po· 
lis haf iyesi anga j a etmiş ve 
ayrıca, James hakkmda ma
lumat verecek olan kimsele
re mükafat vadet r iştir. 

İngiliz başvekili 10 gün
de dört kılo zayıfladı 

lngili:ı: gazeteleri yazıyor : 
Son siyasi buhranın maddi 
ve manevi tesirleri her ta· 
rafta görülmektedir. Fakat 
buhrandan, şahsan en fazla 
müteesir olan muhakkak ki 
İogiUz başvekili Çemberlayn· 
dir. 

Çemberlayn son iki hafta 
içinde takriben dört kilo za
yıflamış olduğu müşahede e· 
dilmiştir. ......... _ ........ . 
Avcılıkta 
Yenilik 
Vereceğimiz havadis bü· 

yük avclları a'ikadar ede· 
cektir. 

Her sene fezadaki mah · 
rekini şaşırmak suretile su
kut eden yıldızlardan kürrei 
arza düşenlerin ağırlığı iki 
milyon ton kadar tahmin 
ediliyor. Fakat bu sema 
taşları gayet geniş bir sah•· 
ya serpildikleri için kayba 
lup gıdiyorlar. 

Çocuklar Ara
sında Bir Facia 

Jabannesburgda. dört ya· 
şında bir erkek çocuğu ile 
üç buçuk yaş1ndakt kız kar· 
desi, gene üç yaşlarında bir 
Zenci çocuk kaza ile 4 ya· 
şındaki erkek çocuğun göm· 
legini yırtmış, buna kızan 

çocuk, yerden bir taş kapa
rak, Arabın alnına indirmiş. 
Sonra, bayğın bir halde ye· 
re serilen zavallıyı kardaşile 

birlikte sürüyerek nehre at· 
mıştır. 

Akşam, Arabanın gelme
diğini gören annesi oğlunu, 
sorunca 4 yaşındaki çocuk 
ayağa kalkmış, şunları söy
lemiştir : 

- Oou öldürdüm. Zira 
babamız, bütün Zencileri öl -
dürmeli, zira koyunları çalı
yorlar .. demişti. Ben de onu 
öldürdüm.. amma, gene bu 
işi yapmazdım. Başına taşı 

vurunca yere düştü. Uyudu 
ben de suya athm. 

Lahanadaki 
mikdarı 

su 

Lahana leziz biı sebzedir, 
bilhassa çorbasile şöhret bul
muştur. Fakat hiç bir gıdai 
faydası yoktur Son günler
de bir takım meraklı kimse
l'!rjn yaptıkları tahlil netice· 
sinde lahanada onda doku· 
zun su olduğu anlamıştır. 

19 Bi 

Ahlak 
muaşeretd 

Öğrencilerime öğütlerim 17 -

Tanışıldıktan So 
Bir bayana kart bırakmak düşer. Pek t 

için sadece takdim edilmiş kartların üstün 
olmak kafi değildir. Müna- rını yazd1rabili 
sebatla devamı kadın tara· da yalnız adla 
f1ndan arzu olunmalıdır. )arının adlarını 

Mesela : kadın "tekrar gö· yazdırmak kafi 
rüşeceğiaizi umarım,, derse Meseli: ••M 
evli olmıyanlar tarafından bir Umar,, yazmak 
iki gün sonra bir tane kadı· Bayanların ka 
na, bir tane kocosına aid olmahdır. Avr 
olmak üzere evlerine iki kaı t gibi '1 bayan M 
bırakmak usuldendir. Bıra· Umar" şeklind 
kılan katrlarm kadın ise Kartlar Ne 
yukarı ucu kıvrılmahdır. Kime B 
Yüksek bir zattan kendisin
den aşağı bir zata bırakılıo 

kartların aşağıdan kıvr1lması 
arkadaş ise amuden yan ta· 
raftın tamamile kıvrılması 
icap eder. Kartlar keyfi ola
rak kıvrılmaz, onların da el
bet bir manası vardır. 

Her halde gençlerin kart· 
larını bırakırlarken aşağı ta
raftan kıvırmalar1 lazımdır. 
Evli veya ihtiyar olanlarda 
kartlarını amuden yukarıdan 
aşağı kıv1rmaları uyğun olur. 

Resmi makamlara, şahsi 
ikametgah 'ara bırakılan kart· 
lara kurşun kalemle veya 
yazı kalemile, ·bırakılan zatın 
admı yazmak doğru değildir. 

Ancak büyük oteller ve pan
siyonlara bırakılacak kartla
rın kıy1Sına o zahn adın1 
yazme.k doğru olur. Bu su
retle yanhşlığa meydan ve
rilmez 

Kartvizitler büyük olma· 
malı ve harfleri de kalın ve 
üzerinde birçok memuriyet
ler yazılmak .nezakete aykırı 

Bir sosyeted 
bir evde takdi 
sizinle görüşme 
ve kabul gün-
bir bayana 4 
biri kend.sine, 
sına olmak üze 
bırakmak lazım 

Bu kartları 
mak veya bild 
metçi ile gönd 
dendir. Karlar 
sonra bırakılır. 

bırakılan karta 
bir hafta içind 
etmelidir. Evli 
birine prazanta 
lar birbirlerile g 
zu ederlerse ma 
genç olan ihtiya 
kır. Bu da kaca 
ve karıs nın bir 
an üç kart b1ra 
)erin iki kart bı 
karıya ve h-: 
dır. Bayanlar is 
kacakları için bi 
lıdır 

(Ar 
------------ e::::::3 ------

Bir 1eşebb 
Okul talebelerine İtfai 

düeü İle Mektep Va 
Haber Verecek 

Parartesi gününden itiba
ren şehrimiz belediyesi her 
gün saat onikide nasıl vakti 

bildirmek için itfaiyeden dü · 

duk çaldmyorsa sabahları sa· 
at sekizde de okul talebele· 

rine mektebe gitme vaktini 

bildirmek üzere düdük çal· 

dıracakbr. Yek nazarda bu· 
na neden lüzum görüldü. 

Edebi bizde evvelce böy · 
le düşündük. Sonra düşün· 

dük. Sonra öğrendik ki okul 

talebelerinin ekserisi vaktin· 
den pek evvel okullarına git 

mek üzere evlerinden çık

makta, bir kısmı sokaklarda 
şurada burada vakit geçir-

1 
mektedir. 

Bir kısım taleb 
teplerine gid•yod 
tep idaresi geç 
sekiz oluncaya 
ten evvel mekte 
muallim ve ısair~ 

kapıları açmama 
ken okula gelen 
bu suretle soka 

maktadırlar. Bel 
dan her gün sa 
çalınan düdük 

vam edenlere 
me zamanını hat 

çocuk velil~ri de 
dar çocuklarının 
masına müsaaıde 
lerdir. 

Amerikada bir saçma f ab · 
rikası yeni bir saçma icad 
etmiştir. Bu yeni saçma kur
şundan yapılmaytp yüzde 95 
nisbetinde çinko ve yüzde 5 
nisbetinde alominyomdan ya
pılmaktadır. Kurşun saçması 

kadar müessir olmadığı itiraf 
ediliyor. Fakat buna mukabil 
kurşundaki mahzurlardan hiç 
biri yoktur. Malfım olduğu 

üzere kurşun çok kere zehir
lenme vak'alarına sebebiyet 
verirdi. Halbuki bu yeni saç· 
malarda bu mahzurlar görül· 
memektedir. 

tC ldaresinee Milli Kütüpane Sineması )t 

ı! M .. 'd M .d '1 'd )t -~~~:l::Jt:A:*:*=****:Jt*~~~=-::Jt:Jt:A:i:~ .., UJ e... ÜJ e ... n ÜJ e H ••• +c M 
=Geçen sene şeker bayramında bülün lzmiıi kahkahadan~ Helyom gazı- t( Kültür Park Sineması ,. 

Alınan bu te 
cuklarımız soka 

~ kmp geçiren bizim mabut üç kahramanlar ARŞAK » t< Ki!Jar h Ikın sineması olacıktır. )ıt 
~ PALABIYIKYAN ve kumpanyası tarafından ~ Din SÜr' ati = Ailevi ve içtimai filimler gösterecektir. ~ 
113 Ahbab çavuşlar eg"' leni yor tt Balonların şişirilmesiode t(· Pıoğramlarının mükemmeliyetile temayüz edecektir. >+ 
'" " kullanılan helyoru gazının t( istirahat için aranılan t~kmil evsafı haiz olacaktır. )t 
tC Türkçe sözlü kahkaha tufan1 komedi Şllheseri )t bir atomu, serbest daha da H Sizin için bir gezinti ve eğlence kaynağı olacaktır. )t = Seanslar: 3 - 5 - 7 - 9 da = saniyed 19 bin kilometre tC Giizellik v~ zarafet abidesi olacaktır. >t 

mekten kurtulaca 
ti geldiğinde kit 

rak ekullarına gi 
Alınau bu tedbi 
olduğundan hiç ş .. 

tur. Belediyemiz 
çocuklarımızın ra 
üzerine almasıda t 
ğer bir barekettiı 

<t( Fiatlar: 25-. 30-40-50 Cumartesi talebe ı de 15 K. ?İ 'ı sür'atle mesafe alır. Bu ı!Ür· ~ DiKKAT: Resmi küşada ş!ın :Hden haz1rlanıoız. ~ 
tC ..,. at, bir top mermisinin sür- +c Sinemamızın hedefi: Güzel film ve ucuz fiyattır. )t 
~1'~~~:w:~=-=~~~:W:~:W:~:W:E:W:~~E:f:E~e3:r;~:f:B~3~B!E~EffiQ!~ı..· :..._ . .ıtiilld.tın......cllL..JW.aWazlailıi...--=-l•XXX.JCXXXX:JCX! .... xx:ıtX~VO~~~~~~ıf!."Vl:...v'-..""'---~~ ıu 
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Bir Rüyanın Meydana ÇıkardıQ·ı Bir Evlad! 

Bedbaht bir bab;;_ 24 senedir ara
dığı oğlunu rüya sayesinde buldu 

~~~~~~~~~~~~~~~-~....... 1 

lier çareye başvuruyor, fakat bütün gayretler hbş. Nihayet , 
liir gece rüyasında oilunu karısı ve iki çocuğu ile trenden ! 
enerken görüyor, nüfus kütüklerinde araştırma yapıyor ve : 
Oilunu hakikaten iki çocuklu bir aile babası olarak buluyor l 
. lieideabeim sakinlerinden vaıntulle Fransızların Legion Kendi kendine "eğer rü -

1 

disine gönderdiği bir fotgrda 
bar adam 1914 senesinde etrangere dedikleri encebi yadaki gibi oğlum bakika· bakarken buradaki kadıola 
d'ha henüz umumi harp alayında böyle bir deJikanh ten fvlenmiş ise evraklDı 
Patlamadan ini bir surette olup olmadığı hakkında sıkı mııhakkak Strazburk cıva-
ort•dan kaybolan oğlunu 24 tahkikat yaptırdı. Gazeteler· rındaki~ Schiltigbeim beledi· 
•enedenberi ~mütem•diyen bu esrarengiz gaybubet hak- yesiaden almış ohcak,, diye 
•rıyordu. Zavallı baba bir- k1nda heyecanlı makaleler düşündü Ve derhal bel di-
denbire sırra kadem basan yazdılar. Çocuğunu bulmak· ye reisine bir yıldırım telğ -
0ilunu bulmak için müra- tan katiyen ümidini kesme- rafı çekti. 
c:aat etmediği çare, başvur- m=ş olan babanın sarfettiği I Birkaç güo sonra ald ğı 
llladıiı kapı bırakmamış, fa- ga}retlu o esnada birbenbire bir meb tupta bakikahn oğ-
kat bütün araşhrmaları ne- Umumi Harp patlaması üze· luoun 1925 senesinde bura· 
ticesiz kalmıı, çocuğunun rioe akim kaldı ise de bu ya müracaat eder . k gaibin-
keadisiai bulmak ıöyle dur- sefer işi Alman idari ma- den bir nüfas kağıdı çıkar-
aun izine bile raslamık ka- kamları ele alarak a ·aşbr · dığı. ve nüfus kağıdının Sa. 
bil olmaaıııtır. manın arkasını kesmediler. o ııe et Loire'e gönderildiği 

1914 te babasile beraber iş böylece devam ederken bildiriliyordu. 
Sırrebruckda oturan oğlu o bir kaç ay evvel bu ibtiyar Saadetinden deliye döoen 
ıamanlar tam ondert yaım- baba gayet garip bir rüya baba derhal bu küçük Fran-
da idi. Bir gün köylüler onun gördü Rüyasında Stuttgart sız şehri belediye d_iresine 
FraDllZ hududun• doğru git- garında dolaşıyordu. Paris· bir mektup gönderdi. Ve al-
tiiini görmüılerdi. Gidiı o ten gelen tren istasyona dığı cevapta bu ailenin Mon·_ 
ghliı. girdiği zaman açılan kapı- teaux les Minesde oturmak 
. Çocujunuu kaybolmasan· ludan inen yolcular arasın- üzere şehri terkettiklerini öğ· 
d•n çılgıaa dCSnen bedbaht da birdenbire oğlunu gördü. rendi. 
baba akrabaları nezdinde a· Fakat yanında karuı ve iki Bu yeni adrese gönder-
raıtırmalar yapmıı etrafa ıor de çocuğu vardı. Hemen diği üçüncü mektup doğru· 
llnıı ıoruıtnrmuı bunlar ne- sevgili oğlunun boynuna abl · dan doğruya 24 senedir ara.-
tice •ermeyince bir cinayet- dı. Zavalh baba, 24 senelik dığı oğlunun eilerine vasıl 
ten şDphelenerek bütlin var- hasretle oğlunu öpüp kok- oJdo. Baı.hyan bir seri mu· 
lığını bu nırara çözmeğe vak- larken uyanıverdi. Mamafih habere oğuUe babayı birbi-
fetmişti. Çocuğu için bir tev· uyandıktan sonra da oğlunu rine bağladı ve bir gün ba · 
1'if mfbekkeresi kestirdi. evlenmiş, aile babası olmuş ba oğlunun kansı ve çocuk-

P .ı1f!steki Alm2n Kon!o!usu gördtiğüuü de unutmadı. Jaıile bir arada çıkarıp ken· 

== -
s. FERiT 

Kolonya 
VE 

Esansları 

• •....,. ""..,,,. -...~wu-------- __ _. .. 
T AKLITLERİNİ KABUL E'fMEYİNİZ 

ifa • 
Umum Deposu: 

iki çocuğuo, rüyasında Stutt · 
ga . t istasyonunda oğluLun 

yanında gördüğü çehreler 
olduğunu hahrlıyarak bir 
kere daha hayrete düştü. 

Aradan bır müddet geç 
tikten sonra baba He oğul 
buluştular ve baba, oğluna 

rüyasını anlattığı zaman ha· 
kikaten o ~tarihte" karın ve 
çocuklarile bir tren gezintisi 
yapmış olduğunu söyle.di ve 
başından geçen macerala ı 

anlattı. 
Böylt ce 24 sene birbiı le· 

rindeo ayrı düşen baba ile 
oğulu 24 sene so .. ra görü 
Jen bir ı üya birleştirmiş 

oldur. 
Ş. H. R. .... 

Tiryaki Hırsı
zın Başına 

Gelenler 
Cenubi Danimarkada Ş!e

zvig'de Suederbarup şehrin· 
de bir gece sabaha karşı 
hırsızın biri sahibi misafirli-
ğe gitmiş bir evin camını 
kırarak içine girmiş ' ve bu
lduğu paraları derceb et
miştir. 

Evin sahibi tütüne meraklı 
olduğundan en nefis sigara
ları bulundurmakta idi. Hır· 
sız da ebli keyiften olduğun-
dan çıkmazdan evvel! bun
lardan bir ikisini tellendir
miştir. 

Sigara1ar o kadar hoşuna 
gitmiştir ki bulunduğu yerin 
tehlikeli olduğouda unutmuş 
ve sigaraların arkasından bir 
şekerlemede yakmaktan ken 
disini menedememiştir. 

Şekerleme derin bir uy 
kuya münkalip olmuştur. 
Ertesi sabah ev sah bi hane· 
sine döndüğü zaman davet
siz misafiı in bo ul horul uyu 
doğunu göreı 1;;.k b<lyret et-
miştir. Hemen zab•taya ha
ber vermiş, gel t> o polis hır
sızı uyandırmış, üı.erindeki 

paralara a!mı~tır. 

Dünyanın En 
Garip Kitabı 

AJmanyada Gottingen üni· 
versitesiade dünyanın en ga
rip kitabı bulunmaktadı1. 

Bir Alman fizik mütehas· 
sısı, tıbbın babası lpokrata 
olan şükranını eda için öl
düğü zaman lpokratın bir e· 
serinin kendi derisı ile cilt
lenmesini vasiyet etmiştir. 

Bu eserin cildi de bu gün 
fizikçinin derisi ile ciltli bu-
ıunmaktadır. --E!!Ui!llllEiiiil--mmE 

Dikkat! 
Kavafiye tezgahtarına lü

zum var. lstiyen arastada 
299 sayılı dükkana gelsin. 

19 Birinci T etria 

Cumhuriyet~;l IKişesi 
[ ' . . .. - d 96 · ... ı ..... L1:cm~ onun e 

numarA<lu berb~r bay Recebin 
Cumhuriyet Ki lesi 25 nd ter
tibin her keşidesinde bir çok 
vatandaşla:rı ze"ginliğin saade· 
tine kavuşturduğu gibi 6 ncı 

keşide de u 30060,, nuı:nara ile 
25000 lirayı bay Selaheddio 
31436 numara ile 15000 lirayı 
bay Süleyman ve Mehmede 
ve birçok ufak ıkramiyeler 

vermekle müşterilerine karşı 

ugurlu ldşe olduğunu ispat et 
miş olduğundan bundan böyle 
saadetine kavuşmak istiyen vatandaşlara bu ugurlu Cum
huriyet Kişesinden birer devamlı bilet al mala · 1Dı tavsiye 
ederiz . 

Lira 
50000 
12000 
12000 
10000 
25000 
15000 

Numara 
24937 
21043 
15209 
29848 
30060 
31436 
31447 

Üçüncü 
Dördüncü 

Bay Seyfi 
Bay Veli 
Bay V~h l::>i 

Bay Alı· 
Beşinci 

" 
Alt ıncı Bay Selabedd n 

" 1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
10!)0 
1000 
1000 

" 
" 5060 

13436 
16436 
18436 
21060 
11390 
37606 

" 
" 

" 
" 

Ürolog Operatör 

DOKTOR 
Fuat Soyer 

" 

Böbrek mesane prostat 
idrar yolu hastalıklarını te 
davi ve ameliyatlannı yapar. 
2 nci Beyler N&ımanzade No 5 

Peşin ve 
Taksit ile 

En şık, ve en ucuz elbise
lerinizi Kavaflar çarşısında 

(35) No da 

TER Z i 
Kazım 

Şangüder'e 
yaptırınız. 

Biriııci Sınıf Mutahau11 

B. S!ifeyman ve Mehmet 
Berber Ş evket~ 
Bay manav Nuri 
Ortaklar 
Berber Hüseyin 
Patikci Hasan 
Celal 
Cako 
Kundracl Kadri 

Aşçıbaşı Marka 
Makarnalar 

Selanik ıergisinden birincilik 
madalyasını kazanmışbr ... ........................... 

i o o ı ro:a ı 
i Salih Sonad i 

~ ı Cild, Saç ve "Zührevi hasta- ı 
ı tıklar müt~bassıs1 ı 
ı ikinci Beyler sokal< No. 81 ı 
ı Her gün öğleden sonra ı 
: Telefon: 3315 : .......................... 

DOKTOR 
Tevfik Lütem 

MERKEZ HAST ANESl 

Kulak, Burun, Boğaz 
Mütehassısı muayenehane 2ci 

Beyle' Numan zade 
sokak No 5 

Her gün öğleden sonra -------Haşeratl bilhassa tahta 
0 kurusunu öldüren tec c:ı.. g> ..... 

rübeli ilaçlar. Toz, ~ ~ ~ 
yuvarlak naftalin ""tj g_ Dl 

aı:m--~.... - ~ I» =-
Dr. Demir Ali ~ ~ a· 

KAMÇIO\:iLU 

Cilt Tenasül hastalık lcı -
rı elektrik tedavisi 

lzmir - Birinci beyler So. 
No. : SS Telefon : 3479 

~~-e!S ~EEIEISE9! 

Dr. Fahri Işık 
b:mir Memleket Hastanesi 

Rontken M\iteh ;ı "~• ı 
RONTKE.N VE 

Elktrik tedavisi yapılır 
ikinci Beyler So. No. 29 

E EFON: 2542 

.. 
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işi 
Ormq bat miihendiıliii 

'be •ene kömür bubranıaa 
aed ~ekmek için ıimdiden 
liEım gelen tedbirleri almış
tır. Bugüne kadar yedi bu· 
çuk milyon kiloluk kömür 
izin tezkeresi verilmiıtir. Bu 
gün lzmir piyasasında yirmi 
bin kental kömür stoku var· 
dır. Kömürcüler yüzde yilz 
kir temini arkasındadırlar. 
Halbuki kömürlerin lzmire 
teslimi maliyet fiati doksan 
paradır."Eğer lzmirJlbeledi
yeei geçenlerde yndığımız 
gibi kömürcülerle mücadele 
ederse orman idaresi b•lkı
mızın ucuz kömür tedarik 
etmesi için belediyeye kesim 
mü1aadelerinden en mühim 
kısmını vermeğe hnırdır. 
Odunlarda da ihtıkir göze 
çarmacak derecededir. Bu 
yıl bu kömür meselesi cid
den bir yoluna konacaktır. 

Dış ticaretimi
zin inkişafı 
Beı yıl önce Stokbolaıda 

bir fırmanın iktisat vekaleti . 
ne gönderdiği bir ıikiyet 
6zerine o zıman ticaret mü
diirl6ğü tarafından çairılan 
firmalar ihracat maddeleri
miz için ıtandardizasyon gi· 
bi yorucu b;r ıeklia kat'iyen 
bahis menuu edilmemesini 
ve muyaffak olmiyacatını 
bildirmiılerdi. Baıvr.kil bay 
Celil Bayaran iktisat vekil
liii ııralarında ele afdıiı 
ıtaadardizasyon davHını mu· 
Yaffakiyetle çevirmesi yüzün
den harice sevk imkinlarını 
bulmuıtur. Henüz bir yıldan 
beri İf görmekte olın lzmir 
ihracat kontrollüğil ümidin 
fevkinde biiyük hamleler 
Japmıf lzmire mükemmel bir 
daire kazandu mıı ve har:çte 
ticaretimiz inkiıaf yoUarında 
reaiılemekte buJunmuıtur. 
•• 
UzümVe 
incir Satışları 

Şimdiye kadar 75 bin ton· 
lak iizümden kırk beı bin 
tonu aatılmıı ve yirmi üç bin 
tonu da harice gönderilmiş -
tir. 230 bin çuval incir re
kolteaiaden yüz on bin çuva. 
lı ıatdmııtır. 

Tebrik Ederiz 
Sulh muhakemeai baıki · 

tibl iken gösterdiii muvaf · 
fakıyetten dolayı müddeiu· 
mumi baıkltipliğine geçen B. 
Sabri Alııık vilayetçe teltif 
edUmiıtir tebrik ederiz. 

Bir Ziyaret 
V •li muaviaimizle polis 

m&d&rftmüz Londradan yeni 
gelen lngiliz konsolosu Bay 
Grigi makamlarında ziyaret 
etmiılerdir. 

Emel Kişesi 

( Kar.ıa hll 1 

. . . '. . ..... '• 

S .Ö :N ··. b A K İ K A . 
• ,. 1. 

• -ı: • ' .. 

Macarlar arazinin 24 
saatte teslimini istediler 

~~~~~~~~~~~ .. oo .. ~~~~~~~~~~~ 

Rotanyada çarpışmalar harb şeklini aldı 
vaziyet nezaket kesbetmiştir 

Budapeşte 18 (Radyo) - Hükumet Çekoslovaky•dan istediği ondokuz bin kilometre mu
rahbaındaki ~rmzinin 24 saat zarfında teslimini istedi. 

Bud•peşte 19 (Radyo) - Romanyadan gelen haberlere göre hudut civarında hadiseler 
çok büyümüş ve çarpışmalar harp şeklini almıştır. 

Vaziyet çok vehamet kesbetmiştir. 

Romanyada manevralar devam ediyor 
Bükreş, 19 (Radyo) - Romen ordusu Glas havalisinde yapılmakta olan manevralar düa 

iyi neticeler vermiştir. M•nevralarda bizzat Kral Karo} Veliahd ile bütün devletlerin ateşe
milter!eri hazır bulunmaktadır. 

Amerikalılar Yahudileri himaye edecekler 
Vaşington, 18 (Radyo) - Filistin Yahudilerini himaye için ayan balarından birçoğunun 

da da'ıil olduğu bir komite teşekkül etmiş ve derhal faaliyete geçerek, hükumet ne~din
de teıebbüsatta bulunmuştur. 

Yahudilere Spor yasak edildi 
Viyana 19 (Radyo) - Almanya ve Avusturyada yaşıyan bütün Yahudilerin spor oyna-

maları yasak edilmiş ve spor kulüplerinde kayitli olanlar da derhal kulüplerden çıkarıl-
mışlardır. . 

Çek muhacirleri Kanadaya gidecek 
Londra 18 (Radyo) - lagiltere hükiı111eti, Kaı:ıadaya yirmi bin Çek muhacirinin kabulü

nü Kanada bOkiimetinden istem· ıtir. 

Vekillerimiz Parti merkezinde toplandılar 
lıtanbul 18 ( Husqsİ ) - Başvekil Celil Bayar, Dahiliye Vekili ve Parti genel sekre

teri B. Şükrü "•ya, Hariciye Vekili Dr. Rüıtü Aras bu Partı vilayet Merkezine gelmiı
lerdir. Vekiller Parti merkezinde uzua müddet kalmışlardır. 

Küdüs muhasara edildi 
Küdüs 18 ( Radyo ) - logiliz askerleri eski Kudüs şebriDi ablolra altına almıtlardır. 

Bunun sebebi Arap çetelerinin hücum etmesinden hasıl olan endiıedir. 
Yeni Kudüs ıebrinde de heyecan ve korku hüküm sürmektedir. 

Almanya Ljtvanyaya bir ne>ta verdi 
Berlln 19 (Radyo) - Memeldeki A!manların bu ay sonuna kadar tam bir serbestiyet 

verilmesi için Almanya l:ıükiimeti Litvanyaya tiddetli bir nota vermiştir. 
Paris 18 (Radyo) - Litvanya aleyhine Alman - Leb hücumları devam etmektedir. Av-

rupa memleketlerinin iıtirikile yarın Kovnoda toplanacak ve son beynelmilel vaziyetinin 
inkiıafını tetkik edecek olan ko11f er ansa ehemmiyet verilmektedir. 

Alman Ordusunda Terhis Başladı 
Berlin 19 (Radyo) - Alman ordusunun terhisine devam edilmektedir. Hükümet bütün 

vesaiti nakliyeyi müsadere ederek terhis edilen 600 bin kişiyi memleketlerine gönder -
mektedir. 

---------------00~ .. aa-- -----------

Dış Ticaretimiz 
Varıovadan birçok firma· 

lar bizden pamuk, üzüm ve 
kuru incir almağa talip ol· 
muşlardır. Bu mabsüllerimiz 
Vartovada çok beğenilmek· 
tcdir. 

Nedimeyi 
Kirlettiler 

Toplanma 
Dün Türkofıs direktörü 

b•y Avni Sakman'ın başkan· 
lığında takas komisyonu bir 
toplanma yapmıştır. 

İnebolu facia
sının davası 
lnebolu vapuru faciasına 

ilişik dava temyiz mahkeme-
Cuıı:ao 1asına bağlı Oğlan sinde 22 hşrin cumartesi 

Kumarcılar ya
kalandı 

Yangın yerlerinde zar at· 
mık surefiyle kumar oyna· 
dıkları görülen Ibrahim Meh · 
met, Yunus, Hüseyin ve Ab· 
met yakalanmııtır. 

• • 
ismet lnönü 
İstanbulda 

anası köyünde oturan Deniz· günü tekrar bakılacağından lstanbuJ, 19 ( Husuıi ) 
li li oniki yaııoda Nedimeyi süvarisi bay Mehmet Ali dün Eski Başvekilimiz General 
kirleten Elizizli 31 yaıında lzmire gelmiş ve avukatı ile ismet lnöoü ~ün Ankara 
Kamil zabıtaca yakalanmıı· görüşmüıtür. Cuma günü ukpiresile şehrimize gelmiş 
tır. A r karaya gideceklerdir. tir. 

.................... 0 ................ , ............................................ . 

İster Gül İster Ağla 
- Baştarafı 1 inci Sahıf ede -

bava alması İçin aç ğı götü. ü.ler ve temiz havaya terked~rler. Yaptık1a.ı telefon tellerini 
çocuğun yattığı arabaya bl'ğlarlar ve ağttnıa yanıı ada bir ahze yerleştirirler. Çocuk uya
nır da ağlamağa başlarsa hemen ya anne veyahut baba koşar, çocuğu avuturlarmış ... 

Ey okuyucum, insanların bu düşünüş ve buluşlarını duy da, böyle ıey olurmu imiş 
diyenlerin bu haline : 

Emelinize nail olmak ister· 
ıeniz T. H. K. Piyango 
IHletlerinizi Emel kiıesinden 
abnız. 

Tilkilik eczanesi karıısı No 651 iSTER GOL IST ER AGLA 
Necmi Atıl 
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Tirede Çok 
yon 

19 Blrhld T .. m 

Feci Bir Kam 
Kazası 

1 ireoia eski Oba k6y6ae ı tırmıı •• çtf hldar batır 
giden Tire yirmi sayılı ta· lar baılamııtır. Bu sırada 
tar lsmailin kamyonu tütün yaılaraada Halil ile do 
yüklü olduiu halde töf6r Re· yaılarıada ibrarim oila 
cep bir kahveye giderek ken zonu yaralamıı sekiz yaı 
dine kahve söylemiştir. Mu· 

da ince oğlu Tevfik Ye, 
avin Emin oğlu Recep Akar 

yaıında lbrabim S6kme 
kamyonu boş görünce delice 
arzusuna liıpılarak makineyi 
işletmiş ıoförün Uaberi ol· 
maksızın kamyonu yürütme· 

sol ayoğını tzmit ve Ali 

nuyubaıından •iır ıurette 

ralamıılardar. Yaralılar h 

ğe başlamış ve biraz sonra men hastahaneye kaldnılm 
köy evlerinden birine çarp· Ye muavin yakalaamıtbr. 

Çirkin birvaka:İcadının di,ıJ 
Yangın yerinde kocası 

Hüseyin!~ ga:ce evine dön
mekte olan Bayan Hayriye
ye saldıran lbrabim Şimşeğin 
acele yapılan muhakemesin
de suçu sabit olduğundan 

bir sene bir gün hıpse mah
kum olmuştur: 

Bıyan Hayriyenin müca · 
dele eınasında elinden dü
şen çantasındaki 81 lira da 
zabıtamız tarafmdan arana· 
rak bulunmu, ve kendisine 
teslim edilmiştir. 

Sıkı Bir Kotrol 
altına alınacak 

Şehir dahilinde bulunan o· 
tel, han, ve aile evlerinin sı · 
hbi durumları belediye b•t · 
hekimliğince sıkı bir kont· 
rol altına alınmııtır. 

Dün birçok aile evleri ve 
hanların deıe fenkteleri ya· 
pılmıı ve baıhekimlikte bazı 
otelleri kontrol etmiştir. 

Emniyette 
Tayin 

Geçeciler emniyet baı 
mokserliğine Bay Şevket, 

lkiçeımelik emniyet kom· 
ıerliğiae Niğdeden Mustafa 
Kayaalep bayin edilmişler 
ve bugün vazifelerine baı
lamıılardır. 
•• 
Uzüm hırsızlığı 

Maltızlar çarıısıoda lzmirli 
Mehmet oğlu Hasan, kavas 
Samsunlu B. Salibin muba· 
faza ettiği üzüm çuvalların· 

dan üzüm çalarken zabıtaca 
yakalanmııtır. 

rini kırmış 
lkiçeşmelik caddesin 

Torbalılı Mehmet kıEı 
yaşında Ayşe ile Mebme 
kızı Hafize arasında kav 
çıkmış, Ayte yumrukla Haf 
zenin iki diıini kırmııtır. . ···-·-
Altın 
Kaçakçılıiı 

Avrupada •itan ihr1cı ya 
sak olan memleketlerde a 
tın kaçakçılığı gayet ince 
zeki sanatı olmutlur. Roma 

nın maruf b•nkerlerinden bi 
ri kaçumak iıtediii alt.ala 

eriterek bununla lükı otomo 
biline çamurluk yapmııbr. 

Banker otomobili içlad 
hududdan çıkarken mahafa 
za memurları otomobilin he 
tarafını aramıı'ar hatti yaı 
takları makasla açarak içia 
bakmııludır. Likin bır ıe 
bulamamıılardır. 

Bronzdan yapılmıı 16rtl 
nen çamurlukların altın ola 
cağını hiç akıllarına ıetir 
memiılerdir. Bu suretle ban 
ker çamurluk halinde ad 
sermayesini altın olarak ha· 
rice çıkarmııtır. 

Borsa 
Haberleri 

Çuval Cinıi 

6926 Üzüm 
~515 

105 
208 
794 

incir 
Buiday 
Bakla 
Pamuk 

fiyat 

6,25·18,SO 
5 50 16 

4.875 
4,125 

35,75 42.50 
ooooooooaoooooooo~oo;JOOOOOOOOOOOGGDG11G1 

Halkın Sesi hakkın sesidir 
- Baştarafı 1 incide -

tekrar etmeğe lüzüm yoktur. Yalnız memleketimizde hali 
liikı bir eğlence aleti · gibi çok pahalıya satılmakta olaa rad· 
yoların en fakir vatandaılarıa bile ıatın alabilecekleri de
recede ucuza mal edilmesi zamanı çoktan gelrniıtir. AYru· 
pada en fakir iıçileria de birer lradyo Hhibi olduklarını 
duymaktayız 

Orad• 30 - 40 liradan ızamt 100 liraya satılmakta olaa 
radyoların bizim memlekette tahammill edilmez bir fiyatla 
satılması halkımızı bir çok istifadeler.liJdea men et•ek· 
tedir.: 

ÜJJbeı yıllık cumhuriyet bayramı geliyor. Halk ba l»lylk 
bayramında bir radyo sahibi olmak iıtiyor . Halk biraz mu· 
zik ve birkaç koof erans dinlemek istiyor. Radyolar için 
ahamakta olan abone puası iÖZ ön&ne getirilerek g&mrlik 
vergisini vesair masraflarını daha azaltmak ve sabtların da 
ucuz y•pılması için tedbirler almak lazımdır. Çünkü timdiye 
kadar yapılan bazı kolaylıklara rağmen orta halli bir vatan· 
daşın da radyo almaıına imkan yoktur fiyatlar el'an o de· 
rece yüksektir. 

Biz birçok eserleri gibi bu radyo meselesini de az za· 
manda yoluna koyacağını kuvvetle umuyoruz. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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