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Gün geçtikçe Çekoslovakyanın yalnız harici 1 ayni 
~manda dahili vaziyeti de kötüleşmekte ve kan.tadır. 
Çek kabinesi reisi bay Hotzaoın istifaya mecbunşu ve 
Çekoslovakyayı şimdiye kadar birçok bulıranlardkurta
t•n cumburrreisi bay Benes aleyhinde kuvvetli ~eryan 
laaııl olması Çeklerin hükumetlerine olan emniye iti
lllaatlarının sarsıldığını göstermektedir. Esasen Çılkının 
11ıskeri bir diktatörlük isteriz., diye nüınayişlere ışması 
bu itimadın yalnız zail olduğuna değil fakat büH de
•irmek için beslenmeğe başlanan bir a•zunun ~e bü
)üdüğüne bir i şaret sanılabilir. 

Ç~koslovakyayı yuvarlanmağa ma~kücn olduğuumdan 
~urtarmak için uzanan birkaç yabancı devlet • bu işi 
lasıl baıaracağını hakikaten düşünülmeğe değemuam · 
lba halini almıştır. işin fenası, Çckoslovakyauiçten 
kurtarmak istiyenleri, bu memleketteki dahili ıJin en 
büyük üınitsizliğe düşürmesidir. 

SIRRNLI 

Nafia Vekilimiz Şehriıde 
------~~-------------··---~--~~--~~ 

Su, Tran1vay, Elektrik şirketleri atın 
alınmak üzeredir 

• Sayın 8akaDVekalet 
sandalyasını i'ttikleri 
fÜndenberi hiaıyaıak 
çalışmış ve me~ yarar 
bir çok işler geve mcn-
featler temin •uştur. 

İş bilir ve ua nafi 
kıymetli vekivalimiz 
bay Fazla Gülef!led ıye 
başkanı bay 8Uz, kor 
general Musta~lah ve 
daha bir takın Mene
mende karşılaı ve Al-
sancak i•tasyoda iz. 
mirde bulunan !arımız, 
askeri n mü!Ln tara
fından ve bircjk tara
fından k•tşılaıtlır. Sa· 
yın vekiliııizin tlarında 
birçok zoat dber teş · 
rif etmişltrdir 
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l ahlb, Neınyat A1111ri 
Bac:nuha rlrl 

SıRRI SANLI 

idarehane: lı -ıirde Birinci 

Bey er Solcat'mda 

(H1ıı.lk• Sut) M•\N.macia 

Bu UJi•'" 
GeçmJyen y E'D ~.,.,. ' rllm-u 

-------------------------------------....... -----------------~---~----------------------~~----~ 
Çek~slovakya Parçalanacak 

verildikten sonra 
tesbit edilecektir 

Polonya ve Macarlara da arazi 
Çekoslf'vak hududları 

• 
yenı 

------------------~~---0000--------------------~----

i ngi liz başvekili yarın dönüyor 

8. ÇEMBERLA YN 

Paris, 22 (Radyo) - Ber
linden bild:riliyo r : lngiliz 
Başvekili Sir Nevil Çember
layn'ı getiren tayyare: ou sa· 
bab saat 10 da Kolonya ba
va Hmanıaa iomiştir. logiliz 
başvekili Alman hariciye oa
z,rı Fon Ribbentropla Al· 
manyanın Londra sefiri 8a · 
ron Fon Dirkıen, hariciye 
müsteşarı Fon Raysek, Pro· ___ ,,.,. .... __ _ 
General Kazım 
•• 
Ozalplstabulda 

toka! Şefı Baron Foo Ber- ı 
nerg tarafından karşılanmış · l 
tır. ı 

PJrİ.!t ?2 (Radvo)-Berlin-
den bildir iliyor o~rsde l ote
liode ilk Hitler Ç cmberlayio 
mülak a tı saat onbf' şte baş · 

lam • ştır. V cıziyt:t i n sulben 
halledilec r ğı kuvvet le muh 
temt Jdir. 

"Eğer logiliz hükumeti bir 
nefceye varmak için ka!'i 
bir karar ve arzu beslemese 
8. Çemberlayn ikinci defa 
olarak B. Hıtlerin ayağıaa 

gelmek za'ıımetioi ihtiyar et
mesidi ,, 

Paris (Radyo) Godes-

8. R1BENTR08 

berg deki Havas ajansı mu
habi ri bildiriyor: 

l Çemberlayn Hitler görüş. 
mele ı i esnasıoda H tler Po
lonyalı la r l a Macadar10 tılep
J e ıine tercfünao oll'rcasına 

idarci kelam t. tmesi üzerine 

Çemberlayın n:umaileyhe böy· 
le taleplerin serdioden imti· 
na etmesini Alman devleti 

reisinden r ca etmiştır. Hit· 
ler ılave t en Çekoslovakyada 
kabinPnİn aldığı son vaziye
tin görüşmeldc hüsnü suretle 
neticelenmesine maoi olac .. -
ğı nı bildirmiştir. 

Londn, 22 (A.A) - Bü
tün Avrupa Gedeıberg m6· 

- Sonu 4 üncüde -

Ce kabinesi kuruldu 
' ---------------------------•••• .. oo•••• .. ------------------·------~--------

general s ·rov kurdu ve radyo Yeni kabineyi 
ile bir beyanname neşretti 

-----------------------------••OO•• 
Halk « asken diktatörlük ve n1ukavenıet 
Prag 22 (Radyo) - Yeni 

kabineyi ordu müfettişi ge
neral !)ırov teşkil eylemiştir. 
Yeni başvekil, harbiye ne
zaretini de deruhte atmiştir. 

Hariciye nezaretine tekrar 
Kamil Krof ilmiştir. ........ 
Dahili ~ 
·vekilimiz 
Kastonıon i Halkevinin 

Açılnı ı 'förerj inde 
Buluoac"' k 

ister iz >) diye bağrıştılar 
rek bütün Çekoslovakların 
sükünetlerini muhafaza et• 
melerini ve iş güçlerini av· 
det etmelerini ıstemiştir. 
.. Zira, demiştir, bu çalışma 
milli h a yat ıçin olduğu kadar 
millet için de elzemdir. Gerçi 
bugün yalo12:, fakat bu her 
vt:kit için değildir. 8irleıe· 
lim, çünkü birleşmezsek teb· 
like bizi tehdit eder ... O . du 
sapa sağlam ve hazırdır . " 

Prag 22 (Radyo) - Düa 
öğleden sonra şehir fevkali• 
de bir manzara arzediyordu. 
Yüz binlerce kifi, mu•na'll 
tezahürat halinde ÇelL \S 

Değerli ve iş bilir bakan-J 
)arımdan Nafia Ve"ili Bay 
Ali Çetinkaya dün akşam 
ıaat on altıyı on yedi geçe 
lzmiri şereflendirmişler ve 
lıarare~le karşılaamıtlardır. 

Öğrencllğim t e çalış 
kan ve d'ğerik V eki · 
limiz lzm~io •k ve su 
şirketini <e saıak üze· 
re bulun<uklbildirmiş 
ve lımirli~re vermiş· 
tir. YakıOJa l yollara 
başlanac•tını ve buyur
muılardır. V sandal
yasına otırdlbdenberi 
memleket yller gören 
bu değeri )'~ kıymetli 
Vekilimiz~z .en alkış
lar ve l~jrİ ıert f ve 
saadet b1 ~elııi tekrar
lamakla kv•tarız . 

lstanbul 22 ( Hususi ) -
Milli Müdafaa vekilimiz ge
neral Kiıım Özalp dün An
karadan şehrimize gelmiş ve 
merasimle karşılanmııhr. 

Jetinin uğradığı ikibeti .. 
testo etmekte idiler. "-~ 

•' 

--
18TER GÜL iSTER A~ 

Sivrisioel :zından ! ! 
IDibtiyar ııvrısınegın biri burnundan ıolı,,a yalılardan geçerek lzmir mabftllelerine 
dalmış, bu yabancı misafiri gören, şebird hlerin bodrum ve helalarında saklanan 

İnekler şu sözleri söylemişler : 
. - Galiba lzmirde hemcinslerimizin ıl~üne azaldığını duydunuz, bol yiyecek ve 

ecek var diye uzaklardan buraya kad•~rr.k geldiniz ? ! 
ihtiyar sinek şu cevabı vermit : 
- Vakıa yüzümden yorğun olduğum• l~rek bu sorğuyu ortaya attınız, ben biraz 

- ıı geçmiı bir vatandaşınız olduğum b 0 m. Maamafih lımir ve Karşıyakada insan-
aekadar bizi yok et&11eğe uğraşulır5~plar, onlar nafile yoruluyorlar. Biz şimdi 

Jçovaya yakın bir yerde kurulan bayır•inden birinin kiremit ocaklarına karagi-
uıı kurduk, oraya yerleştik, her gün darca ırkdaşıınız yetişiyor, gene insan 

llarına galebe çaldık demektir. . 
y okuyucum sen de bir taraftan •"'''timiz ve uğhk bakanlığımız ne kadar ça· 
ıa çalıısın şehre yakın böyle ocakl•rııi•riıinekleria __ arkası alınacağına: 

lstanbul, 22 ( Hususi ) -
Dahiliye Vekilimiz ve parti 
genel sekreteri Bay Şükrü 
kaya KHtomonide yeniden 
inşa edilen ettirilen büyük 
halkevi lbinasının açılma tö 
reninde bulunmak:nzere bu· 

B. BENES 
--Yenibbine" cumhur reısı 

:lEdvar 8enes: huzuru;d;;-sa· 

Halk: • 
_ Askeri diktatörlllk ,_., 

teriz . Mukavemet isteriz .. 
Diye haykırıyordu.. M&t 

l külatla önüne geçilen 
nümayişlerin kabine üzeria 
büyük tesiri olmuştur. Ka 
ne istifasını vermiştir. 

dakat yemi~i-vermiştir. 
:Prağ 23 (Radyo) - Baş
r.-vekil g;wal Sirovi sabah 
! radyoda bir---;utuk söyliye· 
•=ııımııımııı ..... m,~.a~umw.w!IDi.-!llQ~.1&1...:;.:Z!:S!Z'~:!lll ............... ... 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR ---- - --- .... --------------------------
Karşıyaka tramvayları 
rının çoğaltılması ve hayva~ 
lara az sefer yaptırılması la ...... lllll.""l 

Gene Karşıyaka tramv:ıylarından pek çok ıikiyet mek 
tupları alıyoruz. Hayvanların lağnhğıodan fazla müıterileri• 
çokluğu ve tramvay atlarının azlığı ~sebebile fazla sefer 
yaptıklarından hayvanların takatsız kaldığı ve bu y6zcla 
birçok yerlerde biletçi ve ıürücüleria arabaları omuzla ı 

' 
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Say~ 
Valimi 

dün Tire 
fediye Sf 

ederek ı 
etmişlere 

B • l l \.V f 'i>-:::.~ ~·~ J Hikaye 

lzmir ır ıta yaı:ı ga~~ ·._'('- .~ ~:;~~~:.JLGELi 
• J\." ~ ~ ~.. . 

Fransa ile lngilterenin arasını açmak ;~<"·~:J>.·~~ ... , .... ~,.:=a k ~-=d 
1 Kahvelerini - 3, ~ . ._, ~ o· r en o uya 

yazmış olduğ bir makale!.. .~ ~· ~• ""-=--1!>~~:=--..ı 
Stampa 11 gazetesin: işte halk cephesi bürok- da, "hayır ürklerle '... ~t~, .d~dı. B_en~ehe kadar 

-
OOLAŞIYORUM ... 

Seç ~~::;..ıc~~· Ha2§ 
Yazan: Gönül 6mre 

-5------L Beledi---

~101 bitir sen beni beQ on 
iki ilk ' 1 

yıl 
başlıyar. Önce ·göreydin ••• 
koşu k b . . . a vemı ıçıyor ,. 
ıruaçları ı.. t 1.. k 
b k 1 

ııı a 11me ızı-
ıra ı m 

~rkek u b . 
ı u gece, bır sa-

ceraları, meraklı hikayeleri 
vardı. Bunları öğrenmek ve 
0Halkıo sesi., okuyucularına 
yazmak herhalde istifadeli 
birşey olacaktı. Ga ]madan eli boş dö-

r· Bir biçimine getirip de· 
ı;ravaş canım sıkılı- dim ki: 

Gıy,Yle Y• canım, hep - Amca, sizden bir ricam 
rnesi a sularına bakarak yar .. Eski ve tecrübeli bir 
djJ bo,çiremezdim ya .. Ara zabıtacı olduğunuıa göre 
darlığı aç lakırdı edecek muhakkak ki bir bayii hatı-
edilen daş da lazımdı... ralarınız olmalı; bunlardan 
şaau ıet kalkmağa niyet bazılarını bize anlatırmısı · 
ınüdde beş kuruşu demir ? DiZ ... 
ler ar vurarak garsonu ça-

Mütekait komser, güldü: 

" La 
den: 

Şam, Ağustos 938 - A
caba Akdenizin şarkında, 

lngiltere ile Frasında sıkı 

ve gizli bir mücadele mi ce
reyan ediyor? 

ln2ilterenin Iskenderun o
yununu tamamiyle hazmede
memiş olan, logilizler yüzün
den Suriyenin kendi aleyhi
ne döndüğünü gören ve:yi
ne lngilizleriu sebebinden 
Arapların kendisine düşman 
olduklarını anlayan Fransa, 
bu yakın Şark toprakların· 
da Filistini vasıta ittihaz et
mek suretiyle İngiltereden 
intikam almak için hazarhk 
mı yapıyor acaba? . Bv fara
ziye, "yanlız bazı Arap me
hafilde değil Fransız koloni
si mub~tinde de ileri sürül · 
mektedir. 

darJıÇ·· - Hatıralarım o kadar 
yat l' bu sırada karşıdan Esasen barbın sonundan-

çok ki hangisini anlatacag-ı- b 1 ·ı F 
YapıJlıdık r öründü. içimden: eri ogı tere ve ransanın 

mı bilemiyorum evlat! d b b I 

D 
biraz daha oturur,: biç bu havali e ir irleriy e 

ısa yorgunluğumu:çıka- istediklerinizi başka bir yaptıkları mücadele hiçbir 
1 d d . güne bıraknk olmaz mı? t · l 'h t 1 Ç . ., e ım.. zaman amamıy e nı aye e 

arr ınıdığım arkadaşın ya· - Sırası gelmişken hiç ol· etmiş değildir. 

11 
a oldukça yaşlı bir adam mazı1a birini anlahanıı!.. De- lngilizlerin Araplara yap-

' h. Yanıma geldiler, otur· dim. Beni kırmak istemediği tıkları vaadlarla tezad teş-
f u, tanıdık ötekisini tak- için, arkadaşa: kil eden Sykes-Pioot an· 

l etti: - Öyleyse bir siğara ver- laşması, Suriyeoin geçici ha-
- Akrabalarımdan müte- de öyle aolatmağa başlı- kimiyeti, Fransızların Musul 
it komser bay ( ... . ) yalım! Dedi ve tatlı tatlı söze petrollarından ferağatı, dür-
- Müşerref olduk... başladı: zülerin logiliz silabluiyle 
Biraz konuşunca mütekait (Arkası var) teçhiz ediJmış kanlı isyanla-

omseriu tecrübeli ve zeki ---~- -EE:ae rı logiltere ve Fransanın 
Jİr adam olduğunu anladım. O Bokaradaki siyasi mücade-

Bizi gült'ürecek tatlı bika· °'"c:: ~ = leleri, hafızalardaki mevki· 

ı 1 = w leriai alan muhafaıa etmek-
ye er an atıyor, vaktin nasıl C ·~ .. 
geıçtiğini anlamıyorduk... Bu ~ [ D) tedirJer. 
tesadüfe o kadar memnun ~\ıl • ::S- ~ Şimdi Man~ denizi sahil-
oJmuştum ki bir aralık: N :t •• !e. 11. lerinde birbirleriyle aşikane 

- Bilir misiniz , dedım, ~ ~ e a1 

bir suretle kucaklaşan iki 
ben, siz gelmeden önce içim- - ::; ~ büyük demokrasinin, şarkta 
den bu geceki taliime kızm ş z != ~ g yekdiğerleriyle yeniden , .. re-
ve kend kendime bir bayii 9 ~ m ~ (ÇJ)* kabet etmiye hazırlandıkla-
ıöyJeon iş ım . a.!' .2. ... ö % ~ cı rını işitmekteyiz. 

Halbu Kı , ş mdi çok mem- l-0 ~ D) ~ ~ % Vakıa Fransa Akdenizin 
nunum HeJe bay amcanın ~· ~ ·~ % ~ şarkındaki mevkiini mu haf•· 
anlattığı gülünç ve istifadeli "ti ,,,., a ı ; ~ za ve takviye etmek ıç1n 

D> ,.. il ~ 
hikayeler çok hoşuma gitti.. !ı ;. = .t ~ t kafi derecede kuvvete ma-

Mütekait komser: ;ı;ıı f! ,., ; ~ ~ Jik bulunmaktadır. Fakat 

- Evlat, sen beni beş on ~ ; ~ °' ~ ~ ~. Avrupa kıt'ası sahneye gi· 
yıl. önce göreydin .. O zaman ;:: c 8:. - rip lngiltereye istin ad etmek 
daha çok neşeli bir adam- > ': ,: 2 lüzumunu hissettiği zamana 
dı:n ... Ne yapalım şimdi ib- ~ g. ; ~ gelince, şantaja ı boyun eğ· 

.....J il '1lJ " 
tiyarlık belimizi büktü.. -, mekte ve garpte kazanabil-
r·Dedi... C mek için şarktan vazgeç· 

&r;üldüm ve: ~: mektedir. 

o)- Şim~~ ~e yenecek ka· Dr. Fahri Işık Paristeki devlet adamları 
r oeşelısınız, dedim, neyi· feragat ndiyorlar ve bu, Be· 

ıru lzmir Memleket Hastanesi 
l 
,z var sankı... rut, Şam Halepteki askeri 

e Rontl·en Müt ~ 
Birden aklıma geldi: kar "' 

1 
ve müstemleke muhiti erka-

a RONTKEN VE 
şımdaki tecrübeli ve zeki nını, Aokaraki Fransız dip· 
adam, mütekait bir komser- Elktrik tc d:-ı İ\İ y , pılır Jomatlarını hiddet içinde bı· 
di. Elbette onun da mesleği- ikinci Beyler So. No. 29 rakıyor. 
ne ait birçok heyecakh ma- i ~LEFON: 2542 Onlara göre, Fransaya ye-

~**~***'***~**1 ı***~*:ıt ***=**>t ni bir yer bahşetmek ve o
t( Elh T J f )t nuo itibarını yükseltmek 
tC amra e e on >+ için bu kadar çalıştıktan, bu 

~ 25 7 3 = kadar gayret edilip kan ve * u. para dpküldükten sonra, Pc&-, 
.C idaresince Mılli Kütüpane Sineması M ristekilerin, bir kalem dar-

tC BUGÜN eşi ve emsali pek nadir görülen Fransızca )t besiyle haklarından feragat 
~ ıözlü 2 haı ikulade güzel film birden ?t etmeleri bir ifa net nfünuoe-
~ ~ sidir. 
fC Kızıl Rahi O >+ Ayni zamanda bu feragat 

~ Başrollerde: ANNA BELLA - CONRAD VEIT tara- )t kimin lehine olmaktadır? 
t( fından vücuda getirilen aşk ve ilıtiras ~ logilizlerin lehine. Evet, 
fC S • ı K 1 )t 1 Fransa Ren hav alinde· veya 
fC erserı er r a ı ,. I. her hangi bir yerde Ingilte· 

~ Boranın uantulmaz yıldızı MICHELE MORGAN ve >t 1 renin yardıma ştd_d~tJi bir 
t( RAIMU tarafından yaratılan nefis bir film ~ \ surette muhtaç olabıhr. Fa-
tcs . u.. 1 kat askeri ve iktisadi, azim 
_u eanslar: 5-8 serserıler kralı 3,30-6 30-9 30 kızıl rahipfT tl f ı ld d" 
""" ......... ----------""".""'"------·---' )t gayre ~r sar ıy e e e e ı 

Fiatlar: 25-30-40-50 Cumartesi talebe 1 de 15 K. ~ lan yerleri nıçın feda et-
• 

rariııinin bu müblük ,,fera- etmek lazıagelse dahi ab, we çı e ~IJl'*" 
gat etme,, illetine henüz ya.- vamızdao rfıoazar eto .~~~~ :;effUma~ıdı_r} __ 
hancı kalan Fransız müstem- meliyiz ve meyiz.,, Şekıtesı • g ~ndra b'!ledıyesı Ku~~k 
lekecilerinin ve askerlerinin de telgraf ilğdırdılar. Pa ,.6c~kların uyumaları ı~~n 
muhitinde işitilen şikayet ve ristan geletevap ise &ti-· t~vsıyeler,, ~amı altınd~ y~~ 
tazallümler bu mealdedir. ma : "ferat,, kelimtsini bınlerce nusha tabettırdıgı 

Şimdi son hadisatı tetkik ihtiva etti. fokü bu.Gu in- risaleyi bütün mekteplere ve 
edelim: lngiliz siyasetinin ~iltere istekte idi. F ıan· çocuk velilerine tevzi etmek-
Türklere kazendırdığı isken- sız devlet amlarının adım tedir. 4 yaşından küçük ço· 
deru ı, u kaybetmek, hem de takib ettikı lngiliz siyese- cukların akşam 6,30 da ya· 

bütün Arap aleminin müna
kaşayı dikkatle takip ettiği 

bir zamanda kaybetmek, 
Fransanın Şarktaki prestiji
ne ağır bir darbe tt~kil et-
miştir, Berut ve Şamdaki 

resmi Fransız şahsiyetler, 

bu hadise üzerine Arapların 
savurduğu "ihanet ve koı

kaklık,, ittihamları karşısın-

l\'lanevi Evlad 
Rekoru Kimde 

Fransız Cumburreisinin 
tamam 1600 tane manevi 
çocuğu vardır. Çok çocuklu 
bütün Fransız ailelerinin on 
beşinci çocukları Cumburre· 
isinin tabii olarak manevi 
evladı sayılmaktadırlar. Bu 
çocukların küçük adları, kız 
iseler Albert, erkek iseler 
Alb~r konmaktadır. Nitekim 
Cum burreisinin küçük adı da 
Alberdir. 

Yılanlara 
Karşı Can 
Kurtaran 

Antiy adaları bundan bir 
kaç sene evvel yılanların is
tilasına uğramıştır. 

Bu zehirli hayvanlar ada
ları oturulmac bir hale ge· 
tirdiklerinden buna çare ol· 
mak üzere yılanın müthiş 
bir düşmanı olmakla maruf 
Mangust denilen hayvan ge · 
tirilmiştir. Fitvaki Antiy a
dalur1 kısa zamanda korkunç 
müstevlilerinden temizlen· 
miştir. Fakat bu defa Man
gustlar balkın başına bela 
kesilmiş ve kümes hayvan
larını imha etmeğe başlamış· 
lard•r. Adalılar, şimdi, bu 
afetten kurtulmağa çalışı . 
yorlar. 

Zayi 
İzmir Esnaf ve ahali ban

kasından aldığım 328 numa
lı nısıf 500 liralık muvakkat 
hisse senedimi kaybettim. 
Yenisini alacağAmdaa eskisi· 
nin hükmü olmadığı ilan o· 
lunur. 

Hurdavatçılarda 24 ouınarada 
M. Cevdet Moralı 

22-23 -24 (3477) 

ti bunu istekte idi. tağa girerek en ı şağı on iki 
saat, 7 yaşından küçük olan· 

[Bu ma6 Fransızların, 
logilizlerin ıadıkları bu o · 
yundan inlm almak için 
Filistinde fiyete geçtıkle
rini ve A•arı lngiltere 
aleyhine çemeğe çalıştık

ları bakkınmanah ve kış
kırtıcı telerle nihayet 
bulmaktadı 

Avruının 
En Yksek 
Noktıı 
Avrupan~n yüksek nok· 

tası Kafkada Ebburz da
ğının tepes· ve 18 538 ka
dem yükse{iodedir. En 
alçak nokt- Hazer deni· 
zinio satbıd Bur ası deniz 
şathından f kadem alçak-

tarın yedide yatağa uzanıp 

on bir buçuk saat uyumala
rı sıhhatleri için zaruri gö · 
rülm ektedir. 

11 yaşına kadar olanlara 
on bir saat ve 14 yaşına 
kadar olan çocukların da on 
saat uyumağa kat'i ihtiyaç
ları vardır. 

Yeni Bir Tedavi Usulü 
Amerikada New Jerseyli 

bir genç kız müthiş bir ku
lak ağrısma tutulmuş, ne 
yaptıysa !>ir türlü dindireme· 
miş. Nihayet kurtuluşu oeb· 
re atlamakta bulmuş. Sihilc 
çıkınca da seviDcinden sıç· 
ramaya başlamış Çüokü ku· 
}ağının ağrısı geçmiş . 

••• 
İlk tulumbanın 

~r. mucidi 
fngiJi,Başve- Yangin tulumbasının ilk 

kilini Hazır mucidinin miladi 250 sene
sinde yaşamış olan Iskende-

Ce 1t blıg'tJ l riyeli Ctesibius olduğu ıöy
Jenir. 

logiliz B~kili Çember· IJk buharla itleyen tulum-
layn'ıo, ta)e ile Hitleri ba I830da bir lngiliz tara· 
görmeğe gilioi biliyorsu- fındao yapılmıştır. 
nuz. Münibbn Alman Cum- ......................... .. 

bur başkanı hususi treı1ile, ı O o il J o R i 
Berhtesgade seyahat eden ı il 
Çemberlayn,reode, tayyare ı S ı•h S d ı 
seyahatinin ibalarını soran- ı 8 J 00" ı 
lara, gayet ırif bir tcbes- ı Cild, Saç ve "&Ührevı basta ı 
sümle : ı Jıklar müt~hasaısı ı 

. - Londr•b 8güıel bir ı ikinci Beyler ıokalc: No. 81 ı 
hava ile kıl~, fakat Av- ı Her gün öğleden ıonra ı 
rupa ülkesio~ardıktan son· ı Telefon: 3315 ı .......................... 
ra bulunlar aş göst4rdi.. 
diye cevap \'miştir. 

------~ ... 4~ 
Aşçıbaı Maıka 

Makanal"9 

Fırıncılar 
Hancılar Sucular 

Okusun 

Belediye f nizamnamesine 
uyğ.;n t! nakliye r arabaları 
Çivici hamam~sakarya okulul 

Selanik sergiskleJJ bi-cilik karşısında,Nô. 36 ( - -=__. 
madalyasını azanımır... FAfK ŞİMŞEK 

~*~~=*~•~sı~~***~**~~~~~~~ 

Manisa B Fuıırı kapandı S 
Oteli 

İznıirin Tcnıiz Ucuz 
Oteli 

Duş banyo sıhhi konfor 
mevcut lzmir halkına 

ta vs!ye ederiı 

Keçeciler Lale sinemuı 
karşısı No 76 

1 ? - l\ SA J f 1-J 

~ Fakatye· sinema do2uyor ~ = Kültürparkı• en el yeriode gazinonun karşısında ~ 

~ Kültü()ark Sineması : 
.... A:ILIYOR ,. 
~ Mükemmel ~olt ... en son sistem makine - rahat ve ~ 

1 

t( geniş saloıJ - Jlıan}n en büyük filimlc:ri - büyük )t. 
t( sürpiriılld' Görülmedik dekorasyon... >f. 
~xxx~~~~rh~+xxx~~x~xxx~xx~ 



.... 

~ 

( IWlı l• •••• , 23 ITLÜL 

- .. • w # f IMF ''* 

cu s y ASI 
Bir Kösteb1~k Yuvası da 

Neneler Vardı ? 
Toprağın içine girerek ! 

göstebegin oyduğu yuvayı 

görmek mümkün olsaydı 

bunun ne mükemmel birşey 

olduğunu o zaman anlardık. 
Bu yuva muntazaro bir plan 
ile yapıl~ış gibidir. Her ta· 
rafa doğru dehlizler açılır. 

Oıtada yuvarlak kubbemsi 
tavanlı büyük bir oda var
dır. Bu odaya beş altı kapı· 

dan girilir. Gerek bu oda 
gerek bu dehlizler okadar 
marifetli oyul.nuş, tavanlar 
okadar mahirane tutturul
muştur ki bunlar öyle kolay 
kolay yıkılmaz. Bu hayvan 
tarlalarda mahsulleri harap 
eden böcekleri yer. Bu cihet 
le pek faydalı bir hayvandır. 
Sazan toprağın şurasını bu· 
rasını altüst ederek yuvasını 
kurmak suretile tarlaları boz
duğuda oluna herhalde _ fay· 
desı daha çok olduğundan 
çiftçiler köstebeğe ilişmezler. 

Yeraltıoda ev yapaa garip 
hayvanlardan biri de hegbeli 
sıçandır. Bu hayvan şimali 
Amerikada bulunur. ismine 
hegbeli sıçan demelerinin 
ıebebide şudur : Bu hay va· 
ııın yüzünün iki tarafında iki 
cebi vardır. Bu ceplerin her 
birine gıdasını kor. Yiyecek 
birşey bulduğu zaman karnı 
toksa, onu alır cebine atar. 
Sonra acıkınca silkinir. Ce-

bindeo gıdasını çıkararak 
yir. 

Bu hayvan hemen tama
men yeraltında yaşar. Onun 
için gözleri ve kulakları çok 
küçüktür. Evioi yapmakta 
çok ustalık gösterir. Başile 
delik deler. Deldiği dclikde 
taşa ras gelirse onuda ön 
ayaklarile kenara atar. Bu 
suretle yeraltında bir mimar 
gibi çalışır. Bu hayvan hem 
ıleriye, hem geriye doğru 

koşabilir. Odemediği bir 
taşla karşılaşmca arka arkaya 
yürüyerek deliğinden çıkar. -·---Bir Marş 

"Bu nakarat tekrar edile· 
cek,, 
Arkadaş! 
Cumhuriyet dirliktir, 
Arkadaş, 
Cumhuriycl birliktir 
A kadaş, 
Cumhuriyetinde ferdin lln11, 

ak, 
Anlı ak, başı diktir. 

Tapın Cumhuriyete, 
Gönül ver fazilete 
Boynuna kemend olsun 
E'Jir ol hü . riyete. 

Nakarat 
Cumhuriyet şan demek, 
Din demek vatan demek 
Sakarya boylarında, 
Akan kızıl kan demek 

Nakarat 
Z. A. 

Her şeyden önce ahlak ve 
disiplin lazım 

... l . 

Vaktile memleketimizde zaferler temin eden ve şanlar 
kazanan Yeniçeriler, ablak yollarından ve disiplinden ayııl· 
dıkları ve fena yollara uptıkları için Osmanlı devletinin 
temellerini sarsmışlar ve yıkılmasına bile sebep olmuşlardır. 

• • 
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Güzel Gözler Müsabakası 

Kopon 1 No - 41- 1 

İmtihanlardan sonra Sıfat mektubu 
Her zaman bağçelerde oy ... 

namaz. Sazan odada da soba 
yanında da oynamak isterse
niz. işte size gayet eğlenceli 
bir oyun, bu oyunu istedi· 
ğioi z kadar çok çocukla oy· 
nıyabilirsioiz. Bu oyun için 
yalnız bir mikdar kağıtla bir 
kaç kurşun kalemine ihtiyaç 

1 vardır. Kağıtlarınız, kaiemle-
rioiz hazır olduktan sonra 
içınizdcn biri bir mektup 
yazar. Fakat b J mektubun 
sıfat olan 1,. clıım 1 ·rini açık 
l::ırakır. M. sela: 

" .. Kardeşim, 
Bayram bu sene hepimizi. 

Koca tatilde çocu1<larını boş bıraka ·ak ikm"ll derslerine çalıştırtmıyan babalar şimdi böy· 
le arpacı kumru'iU S?İbi düşünürler. Bir çocuğun bir sene sınıfta kalmuı bir aileye ikiyüz 

Buldu. Bu... havalarda se
ninle beraber k ırlarda gt z
mrğı ne kadar isterdım. Sen 
şimdi kim bilir o .. çayırlarda 
o ... a• kadaşlar gelene ... 
günler geçiriyorsun . kuzula· 
rın ... melemelerine köy ha
yatının o ... Jdafdine hasret 
kaldı(!). loşall.ıh gel~cek se· 
ne ben de sizi .. o .. hayatını· 
za iştirak edebilirim. Bu ... 
bayraınall tebrik ile o ... göz· 
lerinden öperim, kardeşim." 

lira zarar vermek dE>mPkti·. 

Küçükler siğara içerse ! ! 

Karı1 z'!hirliyen siğaradan y.laodan kaçar gibi uzaklaşınız 
ve taı~ ciğerlerinizi yc1kmayın z, sonra biobir acı ve hasta
lıkla karşılaşırsınız. 

Dicleyle Baş Başa 
Sesiz g~celerde ne hazin çağlayışın var? 
Bu Çağiayışıola; ne yürek. dağlayışın var? 
Kalbiın gibi du ·ğuoca; hazin aglayışıa var? 
Ey derdJerimin ortağı .... ey sevgili Dicle ; 
Yok ıetre nasibim; benim eıvakç sevinçle .. 

Her giio oturup karşına ben fıkrederim de; 
Çok sırlara şabid olurum mevceleriodt; 
liio batıranın izleri var zerrelerinde; 
Şairlere ilham veren ey cazibeli ~dide 
Yok zerre nasibim benim eşvaku seviçle .. 

Debrin bütün ilamı .. gamı ruhuma çöktü; 
Mihnet ve elemler yeter artık beli büktu; 
Kaç şairi şeydigelerek derdini döktü? 
Sahillerine diı çökerek derdiai dic' c? 
Anlattı mı yaşl«lr dökerek ben gibi Dicl1:'? 

Bilmemki bu derdler beni terk _ t.ııiyccek mi ? 
Betbahtlığırnın biç sonu, bir gelmiyecek mi ? 
Tali beni bir kerre de şadetmiyecek mi? 
Halim nolıcak söyle bana sen bu gidişle ? 
Ey derdJerimin ortağı ... Ey sevgili Dicle? 

Hakkı Emre 

re mir Ali ı Peşin ve 
KAMçıo"Lu T k • t ile 

CiltTenasül hastalıkla- .ıı.: a Si 
rı elektrik tedavisi En şık, ve en ucuz elbise-

lerinizi Kavaflar çarşısında 
lzmir - Birinci beyler So. 

No. : 55 Telefon : 3479 
~::!'!:5'-·C!!3as::aB----

Damızlık 
Taze Sakız baklası, seb:ıe 

çiçek, ağaç tohumları, yerli 
ve Avrupa cinslerini arayanlar 
hisar önünde Meram tohum 

(35) No da 

TER Z i 

Kazım 
Şangüder'e 

yapbrıoıı. 

BİR RÜYA. 

Yılanla 
Mücadele 
Y; zın yakıcı günlerinden 

birinde bir ağacın gölgesin· 
de uyuyordum elimi boğa

zıma götürdüm. Yumuşan b!r 
şeye temas etti. korku için· 
de kaldım . Bir yıla::ı boğa· 

zıma dolaşmış ~sıkıyordu. 
Biran kendimi boğuluyor 

zannettim. Bağırmak iııtiyor · 
dum seeim çıkmıyor. Şamka · 
mı sağ elimle geçirerfk yıla

nın başını olanca kuvvetimle 
sıktım, sıktım. Beş dakika 
mücadelemiz devam etti. 
N .ha yet başı elimde olduğu 
halde boğazımdan çozüldü. 
Ö .ü bir halde önüme düşü· 
verdi. 14 Yaşımda idim . Kor 
kudan bayılmışım! Biraz 
sonra kendime geldım, gö · 
zümü açtım, ıüy&l [olduğu 

anladım. 
247 A.A. 

·~---

Haseratı bilhassa tahta 
~ 

kurusunu öldüren tec 
riibeli ilaçlar. ı-·oz, 

yuvarlak naftalin 

Bu mektubun açık kalan 
sıfat yerlerini şu suretle dol
durursunuz. Fakat ~ektubM 
kat'iyyen arkadaşlarınız gör
memeli. Mektubu yazan s u 
ile karşısına dizilenlere birer 
birer sormalı. Hepsi sıra ile 
bir sıfat bulmalı, mektup 
muharrırı sıfatları boş yerlere 
doldurmalı, mektup dolduk
tan sonra okumalı. Hepinizin 
müştereken yazacağıDız mek· 
tubu bir tecrübe ediniz ne 
nefis bir eser olur. Bu bir 
nutuk, bir makalede olabilir. 
Yalnız mevzu un oyuncular 
tarafından bilinmemesi mat
luptur. 

~~-~ -liiE:a!!-
S. Ferid 

ECZACIBAŞI 

Kuvvet Şurubu 

Sıhhat 
Zindelik 
Gençlik 

Bahşeder 

Merkez d6;. '•_, 
Şifa Eczanesi 

· Cıfdtİıizi bozmayacak en 
9üzeı tıraş bıçag·ı : lfOIJfl-

LtJ Xl/S 

N( VA l JX I~ BIÇAJÜARI 1 RAŞ 
MERAH ILARININ H[P5İNİ t- E:t'1NUN 

t 1 Tİ • BiR HE Rf ~Utl ANINIZ ! .. 

Vl P()SU 

1 
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lzmir nylavı B. Mahmud 
,.. E1ad Bozkurt Selçuğa, De· 

'°'ıizli saylavı B. Emin Aslan 
srı nkaraya, Iran ikinci konso· 

oıu B. Abdullah Avrupaya 
ITıitmiıler ve Ankara sefer· 

.,.... ıeferberlik müdürü B. Hü-
C;ı•meddin Ankaradan, Te· 
1,~eaai sorğu bakimi B. Celal 

. stanbuldan şehrimize gel· 
lbnişlerdir. 

~~azarlıksız sa
- tış kanunu 
D~ Pazarlıksız satış kanunu 
Jİr ilk teırin cumartasi gü · 
ı•laden itibaren Ankara, Is-

u•Dbul Ve lzmir şehi,lerinde 
r ner'iyete girecektir. Bu ka
_ıunua tatbikine dair çıkan 

yc'a~arn~':°enin nasıl tatbik 
rtddecegı hakkında iktisat 
kreki!eti tarafından hazırla
tc,'an ızabname dün vilayete 
tebliğ edilmiştir. 

Bu izahnameye tevfikan 
~naliarınıa fiyat ve evsafında 
aileli yollara sapmayan de· 

)erJi tacirler ve esnafımız 
!loğraluktan hoşlanan halkın 

8 timadını k zaaarak kanunun 
iJ•tbikiaden iıhfade ede-

;eL tir. 

Kaybolan bir 
aile kadını 

~ Kahraman sokağında otu-
1raa bay Fadılık karısı bayan 
~ejiaaaın küçük kızı 9 ya
/ıadaki St herle birlikte 24 
'6• evvel evinden çıkarak 
meçhul bi, semte gittiklerini 
re bir d aha da dönmedikle
rini h•bı:r vermiştir. Zabıta 
tabarriyata başlamıştır. 

;&ziler caddesi 
ehlike 2eçirdi 

D6n gece Gaziler cadde· 
aiade 8. Sıdıka ait 278 nu· 
marala ve bir katla ahşap 
açana ve kağıt deposuna 
eniz hüviyeti anlasılamıyan 

·iri tarafından ahlan yanık 
ir ıirara yüzünden ateş 
ıkmıı, ve bu ateş birden 

~ ıJ>Wi.. sütunu halinde 

1 bflkı: muhitini korkunç 
ı • 11 ;in tehlikesi içinde 

l Jl rar. 
[ yeti .. en fedakar it· 

••1eH"· ateşi büyütmeden 
and&rmeğe muvaffak ol· 
aflar. 

lediyede Me
sai Saatları 
Belediyede yaz mesai sa· 

tları değiştirilmiştir. Bele-
iye daireleri sabahleyin 
at 9 dan ] 2 ye, öğleden 
ara 13,30 - 15,30 kadar 
ık bulunacak ve memurlar 
lıtacaklardır. 

u Haf ta ki Ko
ehemmiyetli 

Bu Pazar koşuların sonun· 
ıün r. iki koşu görü · 

D lüıa• üzerine birleştiril
İİDdea Pazar günü yapı· 
cak koıu rayet ehemmi. 

i olacaktır. 

s 

Londrada Çemberl~yn Aleyhinde Bir Nümayiş 
Paris (Radyo) - Londradan haber veriliyor: 
Baş Vekalet vekili Sir Con Saymon dün gece geç vakit kabine azalarını içtima• davet 

etmiştir. içtima iki :saat kadar sürmüştür. 
Doumiog Street önünde toplanan halk "Çeklere yardım edelim Çemberlayn istifa etsin,, 

diye bağırmıştır. 
Polis halkı dağıtmıştır . 

Filistinde Arab şeyhlerini öldürüyorla.-
Kudüs, 22 (Radyo) - Bugün lagilizlerle Arap çeteleri ara11ndaS vukubulan çarpıma·ş 

larda Araplardan ölenler fazladır. 
Kudüs, 22 (Radyo) - Hayfada ilan edilmiş olan greve· bugün nihayet verilmiştir. Ma· 

ğaı:alar, bugün açılmış ise de alış veriş olmamı ştır. 
Arap şeyhlerinden biri, bütüa efradı ailesile birlikte evinde ölü bulunmuştur . 

İtalyan Yahudileri Yafaya Kaçıyorlar 
Atina, 22 (Radyo) - ltaiyan bandıralı Esparya vapuru, Yahudilerle dolu olduğu b 1lde 

bugün Pire limanına varmıştır. 

Bu Yahudiler, Ceoovadan ve ltalyanın diğer bazı şehirlerinden kaçmışlardır. Yafaya 
gideceklerini söylemışlerdir. 

Fransız kabinesindek~ ihtilaf uydurmadır 
Paris 22 (Radyo) - Fransız kabinesi azısı arasında ihtilaf çıktığı ve nazırlardan bazı-

larının istifa edecekleri haber veriliyorsa da bu dakikaya kadar hiç bir nazır yerinden 
ayrılmamıştır. 

Deniz bakanı geç vakıt dairesinden çakarken etrafını gazeteciler sarmış ve şayi olan 
istifa meselelini kendisinden sormuşlarsa da uazır: 

- Bu mühim ve nazik aalard~ h" vatanperver Fıannı: soğuk kanlılığını muhafaza et
mesi ve hükumete yardımda bulunmasını söylemiştir. Kabinede ihtilaf yoktur bunlar tama
men uydurmadır ,, Demiştir. 

Müseviler dil bayramında lsoanyolca dilini 
tamamen bırakacaklardır 

lstanbul (Hususi) - 26 Eylül dil bayra'Dı yurdun her yerinde oüyük teza1ıüratla kutlu
lanacaktır. O gün Yahudiler Türkçe konuşmak ve lspaoyolcayı tamamen terketmek lehin
de olarak havralarda tezahürat yıpıcaklarını bildirmişlerdir. 

Ruslar Lehistan hududuna kuvvet gönderdi 
Bükreş 25 (Radyo) - Rus ordusu bir hafta evvel Lehistan hududuna beş fırka asker 

göndermiştir evvelki gün tekrar bu hudutlarda yel!iyen tahıidata başlamıştır. 

Yunan Kralı Adalar Denizinde Yapılacak 
Manevraları Takip Edecek 

Atina, 22 (Radyo) - Kral ikinci Jorj, bugün Eli kruvazö. üyle Pireden Korfoya hareket 
etmiştir. 

Kral, Korfoda Averofa bioecek ve Adalar denizine açılarak, Yun•n donanmasının son
bahar manevralarını takip edecektir. 

Sulh Komitesi Londrada Muazzam Bir 
Mitin2 Aktedecek 

Londra, 22 (Radyo) - Yahudi Lord Sesilin riyasetinde bulunan Uluslar sosyetesi sulh 
komitesi, burada muazzam bir mıtiog için hazırlıklara başlamıştır. • 

Zabıta, miting esnasında bir hadise çıkmamasını temin için tedbirler almıştır. 
Mitingde, birçok zabitler nutuklar irad edecekler, küçük devletlere karşı cebir \'e şid

ldet gö'stermek siyasetini şiddetle takip edeceklerdir. 

İngiliz lirası 
düşüyormuş! 

Nevyork (Radyo) - Nev· 
york b\)rsasında birdenbire 
logiliz lirası düşmeğe baş· 

lattış tı r. Bu hadise borsalar
da hayret uyandırmıştır. ........ ,_ ....... . 
Patriya 
Vapurunda 
Bir Kaza 

Dün sabah limanımıza ge· 
len Fransız bandırah Patria 
vapurunda feci bir kaza ol· 
muş, vapurun ikinci süvarisi 
B. Breton, birinci mevkiden 
ikiuci mevkie geçerken on 
metre yükseklikten Ambara 
beyni üıerine düşmüştür. 

Ağır surette yaralanmış olan 
vapur suvarisi derhal sıhhi 

imdad otomobili ile AlHn· 
caktaki hastanelerden biri
sine nakledilmiş ve tedavi 
altına alınmıştır. 

Fon Friç 
Tekrar Hitler in gözü-. . 

ne gırm15 

Berfin 22 (Radyo); - Al
man gazeteleri general ! Fon 
Friçio, orduya girişinin otu
zuncu yıldönümü münasebe· 

tiyle meziyetlerini kutluluyan 
yazılarla doludur. Führeoin 
çok takdirkar bir ifade ile 
generale gönderdiği mektup 

neşredilmektedir. Geçen 4 
şubatta istıfaya mecbur edil

miş olan eski başkumanda· 
nın tekrar göze girdiği bu 
suretle teeyyüt etmektedir. 

Rusyada 
MaPevralar 

Mo!kova, 22 ( Radyo ) -
Rus ordusu yakında merkezi 
Asyi.ya büyük manevralar 
yapacaktır. 

Bu manevralara Stalinin 
emri veçhile bütün sınıflar 

iştirak edeceklerd · r. 

Bir Çek 
Vapuru 

Macar Makamat1na 
Teslim Edildi 

Buda peşte, 22 (AA) . 
Tunada işleyen O. M. 21 
Çekoslovak vapuru dün öğ· 
leden sonra tayfası tarafın· 

dan Macar sahillerine geti
rilerek Macar makamatına 
teslim edilmiş ve tayfa da 
Macar topraklarına inmiştir. 

- -·-·. 1 •4 

Varşova 
Ticaret · 
Mümessilimiz 

Izmirde muhtelif tetkik
lerde bulunan ve tüccarları· 
mızla Polonyaya üzüm, incir 
ve pamuk ibracah yapmaları 
için ne gibi kolaylıklar ol· 
duğu hakkında görüşen Var
şova ticaret mümessilimiz 
bay Baha Erker dün lstan
bula gitmiştir. 

-Baştarafı birincl\e- ı Pc. ~ ~·~e Ma~aristaaa ~ 
lakahnı azami bir di~catle yer\·~ ıe V1/.1meğe m •• ta· 
ve alaka ile bekliyor. Fil}n. kat (,i .:ttiV.iudea, b•r _,,~•eler 
kika tnevzuubahs olan şey dP ,, yarınki , .Jzakerelerde 
yalnız Çekoslovakya buhra • ı · haJledilecr !. "''· 
nının halli değil, ayni za· Vaı- ~an neticeye göre, Slo· 
manda Avrupanın üzerine va,dara da muhtariyet veri-
çökmekte bulunan diğer bü· lecek ve Çekler, kendi ara• 
tün buhran ve meseleleri de zileri dahilinde ve küçük 
tasfiye eylemektedir. Her devlet halinde kalacaklardır. 
şeyden evvel sulbün temini Yeni Çek devletinin bu· 
lazımdır. Fakat daha şimdi· dutlannı tesbit için bir ko-
den Südet meselesi yeni bir misyon teşkil edilecek ve 
takım müşkülat ortaya çıkar hududlarıo tayininden ıonra 
mıştır. Polonya ve Macar's· ra Çek ordusu silihtan tec· 
tanda Fransız ve lngiliz pli· rid olunacaktır . 
nını Çekoslovakyadaki Po· 
lonyah ve Macar ekatliyetle- Londra, 22 ( Radyo ) -
re de tatbikini resmen iste· Kabine öğleden sonra maliye 

Naz.arı Sir Con Simonun ri
mişlerdir. 

Goderburg, 22 (R•dyo) _ yasetinden taplanmış ve uzun 
Çemberlayn ile Hitler ara· müddet müzakerelerde bulua-
!nndaki müzakereler, saat muıtur. 
19,30 kadar sürmüş ve Sü· Nazırlar gece tekrar top· 
detler meselesi tamamen lanmışlar ve Ba~vekil Nevil 
halledilmiştiı. Çemberlayndan gelen malu · 
Prağdan gelen son haber· mat etrafında tetkikat yap· 

lere göre, Çek ziaıemdara, mışlardır. 
••no++~~~~~~~-

48 Saatlik İş ı Vekilimizin 
Haftası Ziyaretleri 

lktisad vekaleti iş dairesi 
genel merkezi, iş kanununun 
tatbikatında olan bazı busu
sat için yeni bazı tetkikler 
yapmaktadır. Bu arada he· 
nüz kanunun tesbit ettiği 
çalışma müddetlerine tabi 
tutulmıyan iş yerleri hakkın
da da yeai kararlar alana· 
caktır. Malum olduğu üzere 
it kanunu yapıldıği zaman 
48 saat olarak tayin edilen 
iş haftasının tatbiki üç sene 
zarfında fiiliyat sahasına ko· 
nulmuş olacaktı, ve haftada 
bu 48 saathk çalışma tarzı
nın yavaş yavaş tetbiki için 
lktisad vekaletine seJihiyet 
verilmişti. Fakat sonradan 
bu gibi yerlerde çalışan •· 
melelerin şikayetleri nazarı 

dikkate alınmış ve bilhassa 
tramvaylarda geçen çalışma 

saatlerinin diğer yerlere gö
re daha yorucu olduğu gö · 
rülerek bugün günde dokuz 
saat çahşmakta olan tram· 
vay müstahdiminia 48 saat· 
lık iş kanunu çerçevesine 
dahil edilmesi kararlaştml • 
mııtır. Ş imdi vekalet bu bu· 
susta tetkikler yapmaktadır. 
Yakında bu gibi yerlerin 
işçileri de yavaş yavaş ka· 
nunun çalışma müddeti hü· 
kumlerinden istifade edecek· 
lerdir. 

Orta Ve Lise 
Talebeleri 

30 Eyliılde orta ve liseye 
yazılmış eski ve yeni tale· 
benin sınıf durumları ile 
kitaplarının tedariki hususun· 
da kendilerine mezkur okul
lar müdürleri tarafından bazt 
tebliğat yapılacağı haber 
alınmıştır. 

Muhterem Nafıa Vekilimiz 
bugün saat oo da Viliyet 

ve Komutanlı .< makamlarını 

ziyaret etmiı ve bir askeri 

müfrazesi ve muzika tarafın· 
dan selimlanmııtır. 

• •• 
Bir harp kadar 
~arar veren 

böcek 
Avrupadan tesadüfen Ame· 

rikaya vapurlarla nakledilen 

bir buğday böçeği Amerİ· 
kada o kadar fazlaıaımıt 

ve Amerikan ziraatin :le o 
deı ece zarar vermiştir ki bu 
zararın derecesi, harbi umu
mide yapılan maarafı geç· 
miştir. 

--.-.t ..... _,..,__ 

Pınarbaşı 
Gazinosu 

Pınarbaıında Bay Tabirin 
çağhyanl~r altındaki gazino· 

suna mutlaka uğrayız. Mem· 
mun kalıcak!ınız. 

Hikaye ve 
romanlar 

Roman hikaye ve kitapla· 
rınızı Asri Sinema ittisalin
deki Hidayet Gurulun kitan 
evinden alınız. · ---- -Devren satılık 

kahvehane 
Basmahane Fevzi Paıa 

bulvarı 13· 1 no. kahve mo· 
biJyesile devren aatılıktır. 
Kahvehaneye müracaat. 

1 - s ...................................................... 
Halkın Sesi hakkın sesidir 

- Baştarafı 1 incide -

hatta işliyen hayvanların çoğaltılması ve az sefer yaptınla· 
rak biçare hayvanlara istirahat devresi bırakılma11 lizımdır. 
B~lediyemizin lütfen bu taraf Jara bir göz atmasını halkımı
zın dileklerine atfen rica ederiz. 

HALKIN SESi HAKKI~ SESiDiR 
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