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Sari Hastalık Japonyayı Kasıb Kavuruyor 
KISA VE AÇIK 

Nüfusumnzu Çoğaltmak için 
Frusız ıazeteleri çok yerinde olarak niifaı meselesinde 

.,Tehlike v"r" boıaıunu çalayorlar. Buna da sebeb beı on 
aiia eneJ gazeteleria telgraf haberlerinde okuduğumuz 
•eçhile Almanyanın nüfusunun muntazam ve metodik bir 
tekilde artmaııaa mukabil Franıadaki doğumların gittikçe 
•zalclıiJaı ıasteren mukayeseli bir iıtatiıtik cedvelinin in
titar etmeıidir. 

Hakikaten her yerde olduiu gibi bizde de nüfus mesele
ıine pek biiyiik bir ehemmiyet verildiiini memnuniyetle gö· 
rlyoruz. Bu vesile ile biz de bir kaç söz söyl11mekten ken· 
elimizi alamadık. Nilfua itinde miisbet ve meyva veren bir 
aahacl, ıajlam adımlarla yilriiyebilmek ve dileğimize amaca 
•armak için propagandanın, teıvik edici neıriyabn pek bü
'8k bir hizmeti dokunacaiJ malüm olmakla beraber, bu, dev
letin aaa liyaıaıını tqkil eden önemli meselede yalnız par
lak ılzlerin, gilzel ifade eclilmit nauriyelerin, yaratıcı ka
lemlerin yazacakları makalelerin kifi gelmiyeceğini takdir 
etmek gerektir. 

Buaun için: 
1 - Çocuk dojumanaa çoğaltılması kadar çocuk ölilmü

Dla ualtılma11 çareai balaamahdır. 
2 - Gençleri &rklltmefe baıbyan evlilik bayabnın tirin 

•• cuib göıterilmesi için bazı maddi kolaylaklann röıteril 
mesi lizımdır. 

3 - Beklrlara eYlenmeie değil, evlileri evlendiklerine 
udim kılan hıyat pabahlıjl ile aıaan11z bir ıavq açmah· 
JIZ· 

4 - Giçmealeria getirtilmeıi, yerleıtiri.lmeai Ye çabf1cı 
ve kana1e1 bir laale 10kalmuı için bir elde fedakirlık, di
fer elde yurd alulupau lllklal balaamahdır. 

8a İfİD lualliade, nlfu meıeleaiai bir yani meıeleai, bir 
imu mueleıi, bir mefküre meıeleıi yapmıyınlara, bunun 
t.ey&k mualiyetial ulamı1aalara ea ufak bir vazife ve rol 
Mrllme.- llmmdır •• 

lngiliz Kıralı 

Loadra 12 (Radyo) - la· 
tilt•r• karala albacı Jorj ile 
kualiçe ilk baharda Belçika 
" D.aaimuka kırallannı ru
... Iİ,.ret edeceklerdir. 

SIRRt SANLI 

Tuna dondu 
Budapeıte 13 (Radyo) -

Tuna nehri battan başa don· 
muıtur. Bu nehirden ya palan 
nakliyat durmuıtar. Vapar• 
lar sıcak havuzlara iltica et
mitlerdir. Nehirdeki buzun 
kalınlığı bir buçuk metredir. 

Çok feci bir 
kaza 

Merzifanıa yenice pıaar 
köy&nde biri d6rt, öteki alb 
yaılarında bnlanaa iki kar· 
deı atet yakarak oynarlar
ken dlrt yaıındaki B&rbanm 
elbiıeleri tulUfmuı ve yavra
cufan bağıra, batıra muhte· 
lif yerleri yanarak ağar yara
lanmııtır. Gece yaraıı acı 
fer1atlar ara11ada can ver
miıtir. 

iSTER GUL iSTER AGL! 

Celil Bayar 
lstanbula 
Gidivor 

Ankara, 13 ( Huıuıi ) -
Başvekilimiz Celil Bayar 
önllmüzdeki Pazar giinü ls
tanbula gidecektir. Batvekil 
latanbulda d6rt gUa kalacak
tır. 

Amerika 
Reddetti 

:Konsey pazarte-ı 
si toplanıyor 

lstanbul 12(Ôz.) Milletler 
Cemiyeti öniimüzdeki pazar· 
tesi günü toplanacaktır. Bu 
içtioıaa lngiltere. F ranıa, 
Küçük Antant, Ba'kan An
tantı devletleri hariciye na· 
zırları bizzat ittirik edecek- ' 
lerdir. Hükğmetimizi B. Nec· 
meddin Sadık temsil edecek· 
tir. 

Bu toplantıda Hatay inti
habat iti hakkında hüküme
timizia verdiği notalar görll· 
şülecektir. 

Hükümetimiz, Halayda ia
t:}\ababn ıerbest ve bitaraf 
bir tekilde icraıını temin 
için İcab eden teıebbüalerde 
bulunmaktadır. 

latanbul, - Fransız Hari· kandaki haberler teeyyüd 
cjye Nazirı B. l•on Delboıun etmektedir. Franıııı: nazarınm 
Şubaba ilk h•fta11ada An- 1 Ankara seyahatine ehemmi· 
karayı ziyaret edeceği •hak· yet atfedilmektedir. 
~~--~~--~~---oo--~---------------

T. P i yan g o u 

Stalin 
Neler sövlecli 

Moskova 13 (Radyo)-Y.
ni Ruı parle1Dento111 dla 
Stalinin bir nutka il .P
mı,tır. Stalin nutkunda dl•• 
yanın ve RomanyHID IOll 

vaziyetinden babaetmif Ye 
icabederse Romanya ile mi· 
naıebeti keseceğini .a,le
miştir. 

Adları Deiiıen 
Vilivetler 

1 45 bin liralık büvük 
vevi 17933 numara 

ikrami

Ellıiz adıDID, Eluak •• 
Diyaribekirin, Diyanbakır 
teımiyesi muvafak prllmlf· 
tar.ı -· kazandı işler Bitirllmi 

•Vaıiagton 13 (Radyo) -
ltalya ile Amerika araııada 
akdedilecek ticaret muahe· 
desi durmuıtur. Bunun ıe· 
bebi ltalya krah vıe Habeşis
tan imparatoru Emanuel na· 
mına imza edilmesi için Mu
aolini tarafından yapılan tek .. 
lif Amerika hilkümeti tara 
flndan kabul edilmiyerek 
reddedilmiştir. 

lıtanbul 12 ( Huıuıi ) -
Tayyare piyangosunun çekil· 
meıine buglin devam edil· 
mişlir. 

45000 
17933 No.ya 
Kazanmıştır. 
Bu numaranın son iki ra· 

kamı ile nihayet bulan bitin 
biletler yirmi lira yani 1/10 
biletler iki lira amorti kazan• 
mıılardır. 

3000 Lira 
3034:5 Numaraya 

1000 lira kazananlar 
17953 5920 13478 28972 

Kadınlara yaranmak 
ne güçmüş 

500 hra kazananlar Şehrimiz ticaret mahkeme· 
20372 19465 23187 21057 sinde eaki ve bllyilk itleri 
7531 19030 7627 39063 hepıi bilirilmit Ye kararlan 

- Sonu 4 üaciide - verilmiıtir. 
......_.... __ ,.;_ __________________ __ 

Gazetecilik mektebi açılırsa! 

Bövlesine Böyle Gerek 1 
Kadıalann birçok fedakarlıklara Ye in1aai 

laar.tıetleri oldağa gibi bazaa da kızdırıcı 
•• abi itleri ı&rülllr. içlerinde muzibliği 
...... , ve kocalarma daima caka etmek· 
tea la8fa.uı,darda yok değildi; Amerikada 
baldırlara reıim yaptırmak ve bunları teı· 
bir ettirmek moda haline gelmiıtir. Koca
•• 19k Mven bir bayan re11amın birine 
laqvara1or, kocanaıa hiç hotlanmadığı iki 
clomaı rumiai baldırlarmın &n kısmına yap 
bnror •• akf&m koca11 eve dönlince ıaloa· 
.. bacaklanaı adamcatı11n burnuna soka· 
calr•ı ıibi dikkat aazarmı celmetmek için 
-.tlJor M api zamanda da lsokuyor : 

- Nu J kocacığım, boıuna gitti deiil mi ? 
~ bir de alay ediyor ve ı&lliyor. Zeki 

... ., brmma dl• kapaklarından yakarı 

......... aoıamtarm rumlal ılrllDce fena 

...... ba;or •• fBat teeulrlail belli et· 
p•ı 

- Sevdiğim kadın bana 
bir kaz iıterim dedi, o g6n 
kaz bulamadım, bir ördek 
yakalayıb ona takdim ettim. 
O, "ben kaı istiyorum,. di· 
ye a1ak dayadı, ben de ni· 
hayet bir kaz balup verdim. 
Fakat bu defa da "ben pa· 
rası çok bir kaz iıtiyorum,. 

diye marıldanmaia başladı. 
Bu kadmlara yaranmak da 
ne ,aç ıeymif. 

(Oçlacl sayfamızdaki mi· 
zah bmm1 okamajı anut
.. ,.... Belki biraı liairle-

- Gazetecilik mektebi açıhraa, ıazetecilere:ae:atrem. 
cek acaba? 411 -. .,.... 

- Onlara muhtekirlerin pençeıine diifmedm aca 
tedariki uıultınü, ilmini öğretirler veya kolaybğuu ~ 
lerse bu derdle kitab karaıtırmağa vakit bulamıyu ba ..... 
lar kendiliklerinden ilim olurlar. 

HALKIN SESi HAKKIN SESIDIR 
Bize söylediler , bi 

yazıyoruz: 
Dün matbaamıza bir zat relerek fU ılzleri ıl,ledl: 
•- Azizim, &tedeaberi k&mllr itile ea çok ......... ft 

vatanclaılara acıyan Iİz oldaam, bn .. a dol•Ji laallm • 
kadar ..... olda4-• tuaYnr!ede....mls?. 



Saldfe 2 ( Hallaa s..t ) ı 3 lldacl Kla1 

ABllBBBllRIJBBtlBıarmlll 

İ Dlnıanıı En Bügük Harb Dahisi 

• Timurlenk 
l1

foouorun ıasibatıerıf Şotan grevin bitDüNY~~tER 

1 Tarihi Tefrika 

r+l Saf rataşı hastalığı t •ğ • • b •ıd • • k 1 Nasıl tedavi edilir? f f nf f ırır en 
~ Her şeyden evvel safra ·- Ya.zan: H. Türkekult;J kesesinde taş taşıyanlar ar· 

-99- eE~aE• 
tık çok yemek yemeğe ebe-

Daha kuvvetli ordularla üze- diyen veda etmek mecburi-
yetindedirler. Sığır eti, ko-

rime gelmezseniz kanlarınızın yun eti, sucuk, pastırma, 
yumurta, havyar, beyin, ciğer 

uvuştuğuna hükmedeceğim böbrek, fazla t tereyağlı ye-

- Evet ulu şehı·nşah Be· f ki . 1 k mekler, ağır tatlılar ve bil-en erı a tın ve gümüş ap· 
yazid cidden çok değerli ve lamalı imiş. rekler kat'iyyen iyi gelmez. 
çok cetur bir adam amma - Devam et. Hastaltğı ve taşları artırır. 
eğleDceye de çok dilşkün. - Avdan sonra büyük bir Salçalı yemekler, zeytin ta-
Het oece ıarayında sabah• . f t t t'b . . nesi ve kaşar peyniri de mu· 

l.ra •kadar ıaz •e ı'şretle egw. zıya e er ı ettırmış, onla- vafık değildir. Hasta yalnız 
... rın önüne altın ve gr&müş 

lentiler oluyor. Sarayın içi sabanlarla yemek çıkartmış, bol yeşil sebze yiyecektir. 
dııı, Sırp..., Macar ve Rum gene altından ve gümüşten Beraberce olmuş, veyahud 
ıeaçleri ve kadıalariJe do- yapılm,ş maşrabalarla şarab komposto şeklinde meyvalar 

ı sütlü şeyler, hafif zeytin u. içirmiş, kendisi de o gün 
- Ben de böyle haber öyle sarhoş olmuş ki. yağlı yemekler. Haftada iki 

.idim. V h h k 
üç defa da kuzu yabud ta-

- a va yazı bu Türk vuk veyahud beyaz etli balık 
- Sonra Beyazid gece evladına. Demek eeıdadımı-

f&ndüz içiyor. 
- Bu hareket bir hakan 

lar yenilebilir. Bundan sonra 
zın azamet ve haysiyetini ) 

karaciğer üzerine (diyatermi 
yerlere düşürmüş. 

ve bir bat için kusurlu bir 
fey değil, illi kendi ırkından 
ve miUetinden olmıyanlarla 

düıüp kalkması çok çirkin
dir. , 

~ Hundan başka yüce 
şehinşahım bu esir beylere 
bir nutuk söylemiş, siz de· 
miş başvezirime söz vermiş · 
siniz, bir daha bana kaı şı 
silah çekmiyecekmişsiniz, bun

tatbikatı çok muvafıktır. 
Bazan pek küçük hacimde 
olan taşlar diyatermi ile dü
şerler. Ayni zamanda basta
ya safrayı akıtıcı ilaçlar; me· 
seJa, siyasalist dösüd, ban· 
zoat döf;üd, bikarbonat dö 

- Beyazidin gözü çok ka
ra,. bu hakan korku nedir 
bilmiyor, hakikaten Yıldın· 

lar boş sözlerdir, insan'ığa 
yakışmıyacak ve merdlik!e süd gibi İlaçlar verilir. 
ölçülemiyecek hareketlerdir. İçkiler kat'ıyen memnudur. ma avuç açıyor. 

- Ba da bir meziyet sa
yılmaz, böyle atılganlık bir 
rlln baıına felaket getirir, 
hem bu feliket yalnız ken· 
diıine zarar verse o kadar 
dliıünülecek bir şey değil, 
arkasında koca bir aaillet 
boynunda büyük bir mesuli· 
yet var. 

Ben sizi bu gün salıyorum. Kahve ve cay çok az mik-
Memleketinize döndüğünüz darda alınacaktır. inkıbaz 
zaman eskısinden daha kov- olmamağa çalışmalıdır. Hasta 
vetJi ordular tophyarak kar· haftada veyahud on beşte 
şıma çıkmazsanız hepinizin bir kendisini tarttırmalıdır. 
kanlarının uyuşmuş olduğuna Kilo almamağa çalışmalıdır. 
hükmedeceğim. Safra kesesi taşı olanlara 

(Arkası var) otomobil caiz değildir. Vapur 
.,.. ... __ seyahati muvafıktır. Araba· 

- Yüce şebioşahım ıizin 
gibi faziletli bir şehinşah 
dilnya yüzüne ne gelmiştir 
ve ne de ·gelecektir. 

- Başka neler öğrendin? 
- Beyazidin bu kadar gü· 

rültülere rağmen hiç hazırlık 
yapmadıjını ve zerre kadar 
hiç bir şeye ehtmmiyet ver
Blediiini, her şeyi oluruna 
terkettiğini öğrendim. 

- Demek bu kahraman 
declij'iaiz adam, tedbiri hiçe 
•)'lyor, öyle ise çok az dü
ıfliaceli bir adam. 

- Onun bir de meşhur 
a-vı vardır. 

- Bu da nasıl olmuş? 
- Niğbolu zaferinden son· 

ra haçlıların bir çok beyle
rini esir etmişti, onlara Os
manlı Türklerinin ihtişamını 
röıtermek için bir gün av 
yapılmasını ve esir beylerin 
de bu avda bulunmasını em
retmiş. Bu avda yedi bin 
doiancı, altı bio köpekci 
varmış. Köpeklerin arkasına 
ipekli ve kıymettar kumaş
lardan çul geçiamiş, tasma· 
larını inci ve mücevherle iş
letmiş, avcıların bütün tü· 

•• 
Umanite Mem-

.. nun Değil 
Umaniteden : 
Hükümet büyük şiddet 

göster istiyor. Kime karşı ? 
Vergi kaçakçılarına mı, ikti· 
sadiyata ve içtimai kanun· 
lara sabotej yapanları mı 
veya hayad bahahhğının re
zil ve ceza görmiyen müc
rimlerimi olan trostlere mi ? 
Hayır; halk cephesi tarafın
da.o iktidara getirilen vekil
lerimiz, kılıçlarını amme hiz
metleri amelelerine karşı kul
lanıyorlar Oysa ki, bu kılıç· 
lar onlara, halk ve vatan 
düşmanlarının vurulması için 
tevlid edilmiştir. 

Atatürk 
Büstleri depoziteri olan 

UÇAK GiŞESiNDEN her 

boydaki büst heykelleri top· 
tan ve perakende ucuz fiatla 
tedarik edilebilir. 

ı\DRES : ~1ezarlık-
başı Vakıflar hanı U

' çak gişesi. 

~*~~~~***~~**: *~******~-*~ 
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Yunan sahnesinin güzide yıldızları ,,, 

Matmazel JEANE DE ZARA 
Komik ARiS HRISOHOOS M 
San'atkir HACI KORTi NIKO )4 

Tarafından yepyeni ve büyük programdan müteşekkil ~ 

VEDA MÜSAMERESi a 
Bu müstesna ıeceden herkesin istifadesi için fiyatlar : )f 
Husuıi 100 - Birinci 75 - Balkon 50 kuruıtur. 
Karıııkhğa mahal kalmaması için numaralı biletlerin 

evveldea alduılmaaı rica olunur. 

ya binmek sancıyı uyandırır. 
Spor ve diğer harekat mem· 
nudur. Yalnız düz yolda 
muotazam ve ağır yürüyüş· 

ler lazımdır. 

Fagdalı Bilgilır : 
Kışın yüzü 
muhafa~a 

Havaların birdenbire so
ğuması, sert rüzgirlarıo; es· 
mesi yüzde bir çok kırmızı
lıklar, çatlaklar olmasına 
sebep olur. Tarif edeceğimiz 
krem yüze sürülüp sokağa 

çıkılırsa cifd bu soğuklardan 
hiç müteessir olmaz. 

Küçük bir porselen veya 
toprak kap içerisinde 60 
gram gliserin 15 gram (ben
zoat de ıoude] u on dakika 
kadar kaynatmalı. Ateşten 
indirmeli, ılık olunca daima 
çevirerek içine 80 gram la· 
noline, 40 gram saf vazelin, 
ve 15 gram [teinture de ben
join] ilave etmeli. iki gram 
menekşe yahut karanfil esan· 
sı ile güzel bir koku ver
melidir. 

*** 

Sandviçleri 
Muhafaza 

Misafirler için hazırlanan 
sandviçlerin hepsi yenmemiş 
ve kalmışsa bunları tabakla 
saklamak doğru değildir. 
Ertesi günü ekmekler kuru 
muş olduğu halde bulunur. 
En iyisi su serperek hafifçe 
ıslatılmış bir peçeteyi iyice 
sıkmalı, sonra içerisine san
dviçleri istif ederek sıkı sıkı 
sarmalı. Ertesi glinü sandviç
ler henüz hazırlanmıı gibi 

"L' loformation,, dan: : edecekleri malum değildir. 
M. Chautemps grevin bi- Bundan başka amme bizmet-

tamını memnuniyetle karşı- leri grevcilerile hususi nak-
Jamıştır; fakat müşarüniileyh liyat şirketleri grevcileri ara· 
ilerisi için hareket serbesti- ıındaki tesanüd bazı ıllrpriz-
sini muhafaza ettiğini de be- ler doğurmak istidadına 
yan etmeyi ihmal etmemiştir. malik bulunmaktadır. 

Grev bugün için bitmiştir. Hükümet, vilayet ve ko· 
Fakat grevin ilanı için vesile mün müstahdemlerinin dev-
ittihaz edilmiş olan mesele- let memurlarından daha im· 
ler henüz balJedilmemiştir. tiyazlı bir vaziyete girmele-
Ücret mesrlelerini halletmek rini meneden kararında bazı 
selabiyetini haiz olan umumi 
meclisle be ediye meclisinin 
ne şekilde bir karar ittihaz 

ince tefsirlere müsaade eder 
ise bir anlaşmaya varılabile
ceğini zannetmekteyiz. 

Usbeciler 'Antakvada Bir 
Kongre Açıvorlar 

Antakya 11 - Hatayda 
tahrikler neticesi unsurlar 
arasında talifibin güçleşmek· 
tedir. 

Alınan malümata ~öre, 
usebeciler yakında Antakya
da umumi bir kongre yapa· 
caklar ve bu kongrede, ÖDÜ· 

müzdeki Hatay intihabatında 
Arapların alacağı vaziyeti 
tesbit edeceklerdir. 

Adliye işlerine gelince: 
Sancak münferid hakimlerine 
birer mülizim tayini takar
rür etmiş ve lskenderun mah 
kemesi fmülizimlerinden Ha
san Cabbarenin dayııı oğlu 
Feiid Sabi Antakya mahke
mesi müliı:imlerinden Antu-
van Hüsnünün tayini karar
ları çıkmııtır. 

6ancak köylerinde yine 
araıtırmalar başladı. Evvelki 
gün Karsı, Şeyh köy ve Hay
no Türk kiylerinde Jandar· 
ma ve reji kolcuları tarafın
dan araştırmalar yapılmıştır. 
Karsudan yedi Türk tevkif 
edilerek ıebre getirilmiştir. 
Bu tevkifia sebebi meçhul
dur. 

Delege Garo dün sabah 
lıkenderundan şehrimize rel
miı ve yarım saat kadar 
durduktan sonra Beyruta 
gitmiştir. 

Hasan Cabbare de keza 
Beyruta gitmiştir. Delegenin 
ve Hasan Cabbarenin yeai 
talimat almağa gittiği söyle-. 
nıyor. 

Hatay dışında bulunupta 
Sancağa avdet etmekte olan 
Hatay Türklerinden on birin· 
ci kafile de dün şehrimize 
gelmiştir. 

Türkiyenin yeni lıkende
run kon sof osu 8. Fethi ev
velki gün Şamdan Iskende· 
runa gelmiş ve vazifesine 
baılamıştır: Iskenderun kon· 
solosu B. Necati Menemenci· 
oğlu da evvelki gün Şama 
gitmiştir. 

Kmkhandan alınan haber-
lete göre, orada nüfus işleri 
katiyen görülmemektedir. 

Şimdiye kadar Türklerden 
bir tek kişi bile nüfuse tecil 
edilmemiştir. 

Gene Kmkhandan gelen 
haberlere göre eski Kırıkhan 
kömiıeri Sabri Halyani tek
rar Kmkbana gelmiıtir. ---oo---
Pire kolleksi
yonu kimdedir 

Dünyanın en ı:engin"pire,, 
kolJeksiyonu, Amerikada zen· 
gin Rotshild ailesinin malı 

imif. 

Paris Belediye 
Müstahdemle· 

rini Rolü 
L 'lntransigeant gazetesine 

göre belediye müstahdemleri 
-hepsi değil, çünkü bazıları
nın grevi takbih ettiklerini 
bildiriyor· hükumeti istedik
leri gibi oynatacakları ka· 
naatinde idiler. Halbuki, bun 
dan daha yanlıı birıey ola
maz. Hükiite, hakim olmak 
ve şantaj karşısında gerile· 
memek kararını alınca par
tiyi kazanacağından emin 
olabilir. 

• •· ..... _ tiiiCiiiı. iiiiiiiiiiiiiiiiiii:i3i iiiiiiliiii..._.-il7Cmiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiii1mliiiiii&iiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiif. 

il daimi encümeninden: 
İdarei hususiyeye ait Tilkilik parti nahiye ocağının istica

rında bulunan binanın 766 lira 54 kuruı bedelle onarılması 
15 gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan isteklile· 
rin 2490 sayılı yasa hükümlerine göre bazırlıyacaklan te
minatlarile birlikte 17 ikinci kanun 938 pazartesi günü saat 
11 de il deimi encümenine b~t vurmaları. (50) 

'6 AYDAN 12 AYA KADAR 

Taksitle 
HAVA GAZI TESiSATI 

YAPILMASINA BAŞLANMIŞTIR 

Hemen idareye 
alınmaz. 

idare: Belediye 

müracaat ediniz. Keıifler için ücret 

dairesi Birinci kattadır. 

Telefon: 2326 

OLUY 
Yağmurda kendi 

dine kapana 
pençe reler 

Bu ıeneki Laypçik 
sinde çok faydalı bir 
teşhir edilmiştir. Bu 
sayesinde yağmur ve 
kar yağdığı vakit evle 
pı ve pençereleri ken 
dine kapanıvermekte 

Fakat bul otomatik 
ve pençere kapayan i 
pahalıya mal olduğun 
tün evlere tamimi ş 

kabil olmamaktadır. 

Belçikada delir 
gittikçe çoğalty 

Brükselde çıkan 
lerden biri beş ıene 
Belçikada delilerin m 
diyen artmakta ol 
ve böyle giderse pek 
da mevcud timarha 
hastaları sığdırmağa 
edemiyeceğini yazıyo 

Bugün bütün Be 
30,000 deli bulunu 
her sene bu miktara 
daha iltihak ediyorm 
çikah mütehassıs dok 
göre bu manevi ha 
artma!lnın sebebi b 
hayatın zaruretlerind 
gelmekte imiş. 

En büyük 
• 

mermıs 
Dünyanın en blly 

mermiıi, elyevm 
ıebrindedir. Fakat 
mak için değil, bir 
süslemek için buıuıi 
yapılmıştır. Boyu (21 
redir. 

Yahudi 
Mevhanel 

Romanya naz11lar 
kaıabalarda Yahudi 
nelerinin kaldırılma 
karar verecekmiı. 

Her halde Romany 
dilerini en az muzta 
cek tedbirler bu ol 
Çtınkü o zaman içki 
fından kurtulacaklar, 
mazsa, evlerinde iç 
az masraf edecekler 

6000 Boşa 
istekli 

lngilterede de tam 
kişi erkeklı, kadı 
yılının, ilk gününü d 
beklediler. Sıbebin' 
musunuz ? Bunlar k 
idi "Boşanalım,, diye 
beklediler. 

Yeni iki 
Berlindea gelen b • 

Almanların 130 Lz 
Lz. isimli iki bilyll 
yaptırdıklarını hab 
yordu. 

Dünya politikasını 
· kü durumu karıııı 

rulacak yeni balonla 
olduğu muhakkaktı 

Gülery· 
Pek iyi tanıdığını 

. ratçı B. Fazıl Dok 
Balcılar içinde 155 
da (Güleryüz Baha 
su) nu açmıştır. Çe 
fiatler her keseye 
Müşterilerini daima 
ve tatlı dil ile karı 
arkadaıımıı:a biz 
iıler temeaai ~deri 

Telefo 
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Mizah 

Sayfası· 

Ay, vay 
Aya bakm ay, ay, ay 
Yıldızları say, say, say. 
Sevgilim yıkanıyor. 
Sularda vay, vay, vay. 

Gel bana sarıl, sarıl. 
Sevmezsem darıl, darıl. 
Kız ıeni seveceğim, 
lnan ki harıl, harıl. 

Kolları tombul, tombul. 
Yanıma ıöyle sokul. 
Aradığın sevgiyi, 
Gözlerimde ara, bul. 

••••• .. •nımn•• .. •••• 

·Papazın Vazi 
Bir pazaz kilisede vaz ve 

nasihat ederken incilin şu 
.fıkrasından bahsediyordu : · 

Bir yanağına tokat vurana 
öteki yanağınıda uzatmalı. 
Fenalığa fenalıkla mukabele 
etmemeli. Böyle yapmazsak 
taarruz ve mukabil taarruz
ların ili nihaye uzayıb gitme 
sine sebebiyet veririz. 

Vazı dinliyenlerden biri 
cevab verdi : 

• • 

- Maksad taarruzu kısa 
kesmekse tokata tokatla mu
kabele etmek daha doğru 
olur. Çünkü insanların miza
cı öyledir ki yanağına tokat 
yedikce öteki yanağını uza
tan adamı pastırma haline 
koyuncıya kadar alabildiğine 
döğerler. 

Taşlar 
Bir değirmenci ile bir zen

gin bayan arasında: 
- Bu taşlar kıymetli mi? 
- Çok, dünya kadar f pa-

raya aldım. 

- Size ne getiriyor? 
- Hiç. Üste temizlemek, 

saklamak için para veriyo-
rum. 

( Hallan Sut > 

Hep O Derd .•• 

-~ 

. ~ 
'f 1 

L.'----------------------------------------------
- Akşamlara kadar böyle kahve köşelerinde oturacağına 

evine gitsen a ... 
- Evde kömür yok, burada bir narkile içib akşama ka· 

dar ısınmanın da çaresini buldum : 
- Evdekileri düşünmiyor musun ? 
- Onlara da zengin evlerine misafir gitmelerini tavsiye 

ettim.. Elden başka ne gelir ? 

Handa 
Yatağında doğruldu, ses-

lendi: 
- Mebmed uyuyor musun? 
- Uyuyorum. Ne var? 
- Bana yarın eşeğini ver 

de köye gidfyim. 
- Uyuyorum dedim ya! .. 
- Bu nasıl uyku, konuşu· 

yorsun. 
- Sen kulak asma, ben 

sayıklıyorum ! 

Co2rafva 

Konuşma 
Dört kişi bir masada otu· 

ruyor. 
Biri içini çekti. 
Öteki de içini çekti. 
Üçüncü de içini çekti. 
Dördüncü haykırdı: '1 Eh, 

artık parasızlıktan bahset· 
. l' ! 1 mıye ım .,,1 

Çocuğun Teklifi 
Salon döşeniyordu. 
Sıra bir tabloyu asmağa 

geldi. Tablo, iki pencerenin 
tam arasına asılacaktı. A-

Beklivorum 
Uzun yıllardanberi 
Gittin gelmedin geri 
Silinmedi kalbimden 
Hala aşkının yeri. 

f çerimden gelerek, 
Seni sevdim bilerek 
Hep gönlümü avuttum 
Yolunu bekliyerek. 

Nolur bu kış mevsimi 
Öldürme hevesimi 
Gel artık sustur benim 
Şu hıçk1ran sesimi 

•••• .... •ıınıın•••••••• 

• a 
l azır ve ısmarlan1a elbise fabrika ~ı 

Bny ve Bayanlar şık elbise diktir
mek isterseniz her ha.ide ve mutlakc 
Hasnn Basri Şenbiçer ve şeriki Meh
med Gülaylar tabrikasma koşunuz. 
Sor::ski ve Alber Barob. kumaşların
dan iki provalı kum ş ve dıkiş 22 
lira Asım Riza biraderlerinin Halka
pınar çulaki bir provalı takım 13 lira 
Nezaket iki provalı 15 lira İskoç yün 
'İş 21 Jira iki proYalı Sayın müşteri-
lerimin bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ederiz. 
ADRESE DİKKAT: lzmir satış ~ubesi Alipaşa caddesi sar 
raflar karşısı yalnız 31 numaradır. Büyük levhaya dikkat 
alameti farika Hasan Basri Şenbiçer fabrika ı. 

ı=~ :J1 ~ ~ ·: m; ·~ı 

ensucatı ·~ 
Türk A. Sirketinin 1 

Halkapınar Kumaş Fabrikasının E 1 Mevsim dolayısiyle yeni çıkardığı kumaşlar: 5ı 
edebivat •• a21am ri e Ucuzdur ~ 

lngiliz romanında daha 1 Satış yerleri 
ilk sahifelerde bir kadınla 1 
bir erkek" sevişirlerse son Birinci kordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş . .. 

1 kısımlarda birbirlerinin olur- Mimar Kemaleddin caddesinde Fahri Kandemir Oğlu 
~~ ~~ ~ ;z;;~~ ~ 

i' .. 

lar. 
Fransız romanında daha 

ilk sahifelerde bir kadınla 
bir erkek birbirlerinin olur
lar ve son kısımlarda birbir
lerinden artık bıktıklarını 

anlarlar. 
Rus romanında ilk sahife-

den son sahifeye kadar bir 
kadınla bir erkek birbirle
rinden hoşlanmazlar ve so
nuna kadar bu hal devam 
ec!er, birbirlerinin olmazlar. 

Çocuk 
Demiryolu boyunda oturu· 

yorlardı. 
Bir akşam yoldan bir tek 

otomobil geçti. Çocuk anne· 
sine gösterdi : 

- Bak anne, lokomotif 
treni kaçırmış ! 

Daiı~e 
İzinin onuncu günü. 
Bay-Daireyi özledim. 
Bayan-Haydi gidip man-

to, kumaş dairelerini ge-
zelim!. 

Kaza 

•• •• lıJ •• 

rug 
Mezlenin, Bronşitin biricik ilacı 

Her""'eczanede bulunur. Hem"ucuz hem çok tesirlidir ... 

M. Deoo~ S. Fer·d Ec~acıbaşı 
Şifa eza esidir 

~C!'--._,;:~=4•~~~:.-:-,...;:;sı;;:oe--.-~-~11f.!l••••$$ .... O•• .......... rf'.' 
lti KORDON, YÜKSEL ve ~ t Hükümet Karşısında ! 
m KABADAYJ m : TERZi i 

- Benim iki taşım 
bana irad getiriyor. 

- Ne taşı bunlar? 

Ha v adan para yaptı, güzel dam: • 
var, bir otomobil aldı ve hemen Karısı ile gezerken otomo-

- Neyse, tam arasını bul· b'l - t 

m ışte ~ütün ızmirin kapıştığı r• 1 i eh . ed Zeki ı 
[~ nefıs Rakılar bunlardır • ı 
c-:::..:;;: -.. ::!3::-.-·~~ıo •& .... ~<>•• .. •••••••• .. 

- Değirmen taşıl 

Rakib 
Bir doktor diyor : 
- Benim öyle büyük bir 

şöhretim vardır ki hastalar : 
"Onun hastası çoktur, bize 
bakacak vakti yoktur ,, deyib 
başka doktora gidiyorlar. 

Sövleven 

Avrupa seyahatine çıktı. ı agaca ç ~ rp ı, parça par-
Marsilyadan Parise gider· dum, dedi. ça oıdu, polisler ifadesini 

lerken soförüne sordu : Çocuk atıldı: aldılar: Baharatın döğülmüş ve döğül-
- Neredeyiz? - Öyleyse annemle baba· - Otomobili siz mi kulla- memiş tam çeşitleri, YALUVA-
- Marsilya ile Paris ara- mın da arasını bulunuz, dar· uıyordunuz? nın taze mahsul Ihlamur, ıS-

arasında. ginlarl. - Hlvaki volan benim e· PART J.\'nm mellhur Salebi 
- Teferruat istemiyorum, Hırsı,. limdeydi amma k rım nere· zarif kutular- 0 marka ku· 

hangi memleketteyiz sen on\J RA den isterse oradan gidiyor· da, garantili r maş VC 

söyle i - Başıma gelenleri sorma. dum. maranğoz boyaları, her cins asit 

İ • k - Ne oldu? Kabahat kin1de karpit, gomlak ve diğer maran· 
YI 0C8 - Geçen gece sabaha Gene sınıfta kalmıştı. Ba· gaz çeşitleri, dünyaca 'tanınmış 

Bay Ahmed kızını evlen• karşı eve hırsız girdi. bası fena halde çıkıştı: H 

9 E h 

dirdi. Arkadaşları sordular: - Deme!.. Çok zararın - Utanmıyor musun? 8 e Z 
- Ali Veli artık ticareti - Nasıl, bari evini idare var mı? - Utanıyorum amma, ne sunun her cies kolonya, losyon-

e osu 

brakıyormuş. edebilecek mi? - Benim yok, fakat hırsı- yapayım, hocalar bir şey ları ve çok zengin tuvalet eşya-
- Bunu çok söylediler. - Elbette, kendisi maki· zın var. Karım eve gireni bi!miyo.lar. Bilseler bize öğ- sı ile gazoz özleri ve .. özlü unları . 
- Amma bu sefer söyli- nist, koskoca bir şimendiferi ben sanmış, hırsızı hastaneye retirler biz de sınıf geçer· Radyolin, Kozmin, Datnos ve Kohinor diş macun) arı, devlet 

yen ceza. idare ediyor. kaldırdılar. dik. kinini, beyaz yünlü ve ipekli kumaşları yıkamak ve temiıle-
BBB-iXlia'ttlU-m a~sss~~aa:ass mek için FEVA markalı Alman sabun tozu ve emsali. 
B TA yy ARE • eması TELEFON m 1 [•,.. Dikkat: Müşterilerinin zararına olan pazarlik usulü kaldı-
~ sın 3151 a Elbise ve Manto ~J~ rılmıştır. Her sorğuyn derhal cevab verilir. Telefon 3882. 
• BUGÜN 2 filim birden tl • r..• ,, r:E:GEZ~-=-=- - - e:a:: 1 1 - Sözde Kızlar ·~ ,1 _Meraklılarına MB)de İ 1 Birinci sınıf M:;h•Ali 

llilFransanıa en büyük artistleri Marıe Beli ve Heari Rollandl 'Zabıtan, Baylar ve Bayanlar ~ 1 r. = tarafından temsil edilen muhteşem film •• •lEn müşkülpesent müşterileri memnun • KAM~IO'-iLU a 2 - Bakir Delikanlı ~ ~eden bu firmayı unutmayınız Cılt ve Tena~ul hasta~ı~lar ı ve 
E m Tüccar terzi (Tür~azarı lbrahim ti elektrık te avısı 
il Büyük macera filimle?inde muvaffa~ ola~ meşhur ~r~ist ~ t Karakaş) bukere yeni mağazada:Zen gin çeşidler. Terzi· ~ İzmir - Birinci beyler Sokağı No. : 55 Telefon : 347' 
il GARY GOOPER tarafından temsıl edılen mevsımın ~ + h . d b b l · · ocla zarif ve şık ~ !~~~::+-.;ez _ _s;--~1 -· - ...... -~ Ei:aEIP.l?imW f . ~ anemız e ay ve ayan ar ıçın son m • 1 en güzel. aşk • heyecan • m~cadele ılmı ~ ~~] manto, rob, tayyor, etek, büluz YC tovakar Zabitan ve t )lı r. FA R 1 1..:. ı K >tEEB& 
D ilaveten: Paramont ıurnal ~ r,~~ sivil elbise ve kaputları imal edilir. ~ .. • . ~ - ! .. a-----------------------6 ,+.. . . . [i] lzmır Memleket~ Hast nesı Rontken Mutehassısı 
il SEANS SAHTLERİ m [t"' M .. uam~lem ~eşın ~ve taksıtledı~. . . .. - .. ~· S RONTKEN VE ! 
8 H - 3 10 7 05 S" d k 1 5 05 9 d B k' 8 (tlBu sozlerın dogrulugunu anlamak ıçın bır tecrube kandır. tl •· ~ 11 er gun: , - , - oz e ız ar , - a a ır ~ il · . :r 9.[+] E El kt• •k t d •ı 1 
• delikanlı Cumartesi Pazar seansları 1,05 de Bakir ~ .. 1'1KKAT: Yenı Alağaza Otlunpazarı No. ı .. ~~ '11 e ırı e avı er yapı ır 
• delikanlı ile başlar ?'!] .. TELEFON: 3276 [•] m ikinci Beyler Sokak No. 29 TELEFON: 2542 I· 
tl FIATLAR: 30 - 40 - 50 ~ [+] [t] E 1 
····- BEBBBBtaEB SSS~·w··~ EEE~EmEE~Bmımsct EEEEEflBBIJI 
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:Tehdid ve tazyik 
Hayat 
Uc~lı);-acak 
Baıvekil Bay Celil Baya

rın baıkanJığı altında top
lanan bir komiıyon hayatı 
ucuzlatma çarelerile uğraş
maktadır. 

Japonya , zelzele felaketi 
karşısında 

Gerilemiven Başvekil 
Le Temps'den: ı tazyik karşısında gerileme· 

Önce mezbaha ücretleri 
indiriJecek, zaruri ve umumi 
ihtiyaçların en önemlilerin
den olan et ve ekmek ucuz
lahlacakbr. Bu hususta vi-

Londra 13 (Radyo) - Japonyadan gelen haberlerde zelzele devam etmektedir. 20 köy Grevin hitama ermesi, ni· mek kararında ısrar etmekle 
ve 5 kasaba harab olmuş ve yangınlar çıkmıştır. Zarar çoktur. zam davası ile kanuniyet için efkarı umumiyenin çok bü· 

S "" H f J k j K ve amme menafiini kuvvetle yük müzaheret\ne nail olu· 
8Fl 8S 8 1 8p0DV8VI 8VUrUVOr müdafaa etmiş olan Baıvekil yordu. Bir hükü~e~ rei~~ni.• 

Şanghay 13 (Radya) - Japonyamn Omuta kasabasındaki sari ve salgın hastalık devam için büyük bir zafer teşkil sabır ve taha~m1;1Ju sunat!· 
etmektedir. Hastalık bir kaç şehirde sirayet etmiştir. Ölenlerin adedi çoktur. mal eden ve ıhtırasları ıı • 

H b ld 
etmekte~ir .. Şeflerin bu ka- yasi gayeler uğrunda istiı· 

V t dar otorıte ıle konuştuklarını mar eden tahrikitçılara karşı 
anncı apuru a ırı ı ve kendilerine terettüb eden muti ve mütevazi gayeler uğ· 

liyet valilerine sorulan sual- mesuliyetleri idrak eder bir runda istismar eden tabri· 
lerin cevapları gelmiştir. Valansya 13 (Radyo) - Meçhul bir denizaltı geaıisi Hınna isminde bir Hollanda vapu- şekilde hareket tttik katçılara karıı, muti ve mil· 

Baıvekil Bay Celil Bayar ruau torpilleyerek• babrmışhr. lerini çoktanberi unutmuş- tevazi ameleleri mildafaa et• 
bu it için çahşmakta ve va- Vapur mürettebatının bir kısmı zorlukla kurtanlmışhr. tuk. Söylemek lazımdır ki mesi 18 aydanberi ilk defa 

::lr;.:!:~ğ::u•il:~ya::rm~~: ingil iztayaresi parçalandı M, Chautempı t•hdid ve .. vaki olan bir hidiıedir. • 

'fütün temızle- Londra 13 (Radyo)- Adene gitmekte olan bir bombardımantayyaresisakatlanarakdüş- Bulgar nazırla 
1 m:: .. :O!~J.~ed~~!ii müş ve Rn:;ı~~b·süı;;~;m•Eiçiliğini Kaldırdılar sözleri 

tarafından yaptırılan maki· ·Moskova 13 (Radyo)- Sovyetler birliğinin Bükreı elçisi Mişel Oktrovski geriye çağırıl- rı n l n 
nelerle tütün temizleme iş· mışbr. Ruslar Romanyada elçi bulunduracaklardır. Dahiliye vekili Gospodin yannamesi., nde tesbifedilen 
leri yapılacaktır. Tohumu bu- - oo••oo Krasnofski yeni yıl müoase- yeni yolda büyük yarabcı 

• ~=D~:r !:ti~~e~::: v~srt~:: Bı·r vıldızla arzı- Zeııgin olmak betile gazetelere vaki beya- ~:;!:':r~~:ı::;:~;te bulun-
de edebileceklerdir. Her ta· ı ~ • t • natında yeni yıhn Bulgaristan .h 1 Is erseniz ve Bulgar milleti için sükün Dahiliye Vekili inli apar 
rafa bu hususta tamim gön- • •• da bütün milletin intihap 
d • . k Cezaevi kar•ısındaki Kur- içinde bir çalışma ve yarat-e. ılmiştir. t Y kanununa göre şuurlu bir 

mız c, arpışaca ı tuluş kişesi piyango bayii ma senesi olması temenni- surette hareket ederek müs· Bir Hırsızlık bay Bekir her tertipte ka- sinden sonra Bulgar milletine takbel parlamentoya yurdun 

Tepeköyde Hüseyin kızı 
Hatecenin evinde bulunmadığı 
ıırada iİren meçhul bir hır-
11z, on altı kağit para ile tek 

1 
dizi inci, altın küpe, gümüş 
bilezik, elmas yüzük ve ipekli 

1 kamaşlaranı aşırmıştır. 
1 

Zabıtanın yaptığı şiddetli 
1 takibat neticesinde hırsızın 
S Tepeköyiinden bayan Zeynep 
1 olduğu anlatılmış ve yaka-

• 

lanmııtır. 

ihracat 
Kanunu 

1908 sayılı kanuna göre 
ha giine kadar lzmirde 192 
ihracat tacirine muhtelif 
maddeler üzerine vesika ve
rilmiı ve bunlar Iktisad Ve· 

1 kiletince tasdik olunmuştur. 
1 Bu vesikalar1n en büyük kıs· 
1 mı üzüm, incir, tütün ve hu-
1 babat üzerinedir. Bu kanun 
1 hiklmlerine göıe taahhüd· 
t lerini yerine getirmiyenler ve 
t bozuk mal sevkedenlerden 

f 
vuika'arının geri alınmasına 
lktisad Vekaleti mezundur. 

Hertürlü san'at ı 
Türklerindir 
Çeşmede Yugoslav tebaa

ıından olan Hamidin, Tür· 
kiyede Türk vatandaşlarına 

mahsus olan san'at ve hiz
metler hakkındaki kanuna 
muhalif olarak izin almadan 
çahtbğı görüldüğünden hak· 
kında Çeıme adhyesi tara· 
fından takibata başlanmıştır. 

Mükafat 
Fuar turnovasını kazanan 

Alsancak kulübüne, bu haf· 
ta bir kupa ve bir de şaha
detname verileceği haber 
ahnmııtır. 

Ticaretimiz 
inkişaf ta 
Avrapaaın birçok firmala· 

nadan ( Itıryağı ) istenmek· 
tedir. 

Istanbul 13 ( Hususi ) - : olan bu serseri seyyarenin 
Londra rasadhaneai, arzın kürremize doğru gelmekte 
üzerine sür'atle gelmekte olduğu birkaç gündenberi 
olan büyük bir yıldızın son bütün dünya rasathanelerince 
dakikada seyrini değiştirdi- malum edise de, umumi bir 
ğini ve dünyanın, bu sayede htyecan ile paniğin husule 
büyük bir felaketle parça- gelmemesi için bu haberin 
lanmasından kurtulduğunu gazetelere geçmemesi devlet-
bildirmektedir. lerce yasak edilmiıti tehlike 

Dünyadan yüz defa büyük kamilen zail olmuştur. 
--------••OO .. -------

Son Telgrafların Hulasası: .... - -
Sanfraosiskoda bir Amerikan Tayyaresi on yolcusu ile 

kayb~lmuştur. 
§ Almanyada iısiz gittikçe çoğalmaktadır. 
§ lagiltere hükumeti tayyare adedini 1935 senesindeki 

yeküoun iki misline çıkarmıştır. 

zandırdığı gibi bu keşide de 538 yılı zarfında parlamen- en namuslu, en muktedir 
iki vatandaşı zengin etmiı- toya kavuşacağını müjdelemiş ve en vatanperver evlidlarıaı 
tir. Talili madam Yaves ve ve böylelikle Bulgar milleti· seçmesi lizımgeldijini tavai· 
Yusef Azıklı (45) bin lirayı nin "21 nisan 935 kral be- ye etmiıtir. 
kazanmışlardır. Kendilerini 0000--------
tebrik eder ve herkesi zen- Halkın Sesi hakkın sesidir 
gio eden Kurtuluş kişesin-
den her vatandaşın taliini 
tecrübe etmelerini tavsiye 
ederiz. 

26700 
23524 
1837 

29927 
33774 
21656 
26955 
24541 
18838 

33981 19353 
24389 11328 
33943 15993 

7999 14~87 
16633 37544 
24256 24884 
29136 18281 
32910 25608 
23540 

11383 
10704 
• 2185 
12386 
27101 
9832 

33557 
38171 

- Baştarafı 1 incide -
Cevap verdik: 
- Vazifemizi yapmıı olduk. 
Bu zat sözüne şöyle devam etti: 

§ Hükumetin yapacağı yeni bir kanunla gümüı ve altın 
avanının ·darphane ve idaresince damgalanması mecburi 50 lira kazananlar 
kılınacakbr. 24545 37117 31685 16837 

"-Kömürün pahalılığına sebep ihtikirdar, yoksa memle· 
kette kö:nür yok değildir, bununla milcadele edilmediğini 
ve alakadar makamlerın sustuğunu gören muhtekirler faa• 
liyetlerinde devam ediyorlar. Size kömürün pahahlığına de· 
lil olmak üzere bir sebep söyliyeyim: Karataşta metrük 
vapur iskelesini tutan bir zat var, bu adam oralarını adeta 
benimsemiş! iskeleye yanaıan kayıklardan yanaıma para11 
aldığı gibi, ayrıca da depo, boşaltma ve ıaire gibi bir çok 
rüsümler de alıyormuş.,, 

- Bunu nereden öğrendiniz, bizi liitfen ten•ir edin. De• 
dik. Cebinden bir mektup çıkardı ve bize uzattı. Bu mek· 
tubun hülisaten meali şudur: § Yeni evlenen Yunan Veliahdı ile zevcesi önümündeki 8831 t07 35390 34931 

hafta Viyanaya gideceklerdir. 36026 30402 33942 16103 
§ Macaristan Kral Naibi Amiral Hort şubat ayında Var- 19431 19418 32596 32638 

şovaya gidecektir. 22020 14242 27971 28683 

"lzmire kömür getirmemizi ve orada pek çok ihtiyaç ol· 
duğunu yazıyorsunuz. Biz bunu bir kaç defa denedik, lzmi· 
re kayığımızla kömür getirdik, fakat Karataı iskelesinden 
pek çok para alıyorlar, kayık yanaşma parası, halat~ baila· 
ma parası, dışaraya çıkarma parası, çeki parası ve daha 
bilmem neler. Bu ise bize astarı yüziinden pahalı geliyor. 
Biz burada zahmet olarak kömürlerimizi satabiliyoruz. Eğer 
bu masarifi siz göze alırsanız bitde eskisi gibi kömilr ge· 
tirmekte devam ederiz.,, 

eooooooooooooooomooooooooooooooooaaaaaooao 90000 liralık mükafatı 

Tavyare Piyangosu kazanan numaralar 
6744 13884 24428 33953 29230 10798 9589 38671 24911 31182 

19881 
4811 
4805 

39632 14224 11875 22101 31215 38478 30284 14167 20350 14433 12623 
1244 11215 34209 19065 1378 19412 38945 28428 25460 3570 

20399 
1663 
7495 

28272 33458 15398 4371 18475 36863 689 22198 23260 33978 
23314 13532 31427 3511 23489 16911 26786 24649 39345 24521 19834 
26093 36433 16463 31030 18547 7~21 13337 35330 1769 23363 36872 

Eğer bize söylenen bu haber ve okuduğumuz mektubun 
münderecatı doğru ise hakikaten çok çirkin bir ıeydir. Va
tandaşların bayatlarile uğraşmak ayiptir. Tahkik ve tetkik 
buyurulsun .... 

200 lira kazananlar 
23820 6431 4151 36387 
31199 9421 37040 25101 
17857 20063 22752 28702 
38729 22554 18213 3417 

Yorulmadan 
Amerikanın en büyük ve 

en namdar J. E. Fabrikasının 
938 model 6 8 11 lambalı 
radyoları Şemsi Hakikat 
ucuzluk sergisine geldi. 

Fiatler çek ucuz olmakla 
beraber dünyada mevcud is
tasyonların kaffesini geceli 
gündüzlü bili fasıla net ve 
tabii bir sesle dinliyebilir
siniz. 

Radyo almak istiyenler 
p11.arhksız yorulmadan aldan
madan metin bir makineye 
malik olabilirler. 

21248 5518 29589 2127 23510 12509 30623 36440 
25282 12611 24514 31165 21101 36705 22928 29700 
7323 11858 6671 39360 56 32737 HALKIN SESl HAKKIN SESiDiR 30351 2829 24578 33174 10000 liralık mükafatı 
6990 36620 32058 13979 numara kazanmıştır. ._. www a \ z • 

...................... a.. ............ , " ......................................... .. 100 lira kazananlar 
25124 33183 22644 16526 
9239 27953 16738 13099 

39923 32448 6690 4023 
20718 11602 18722 11704 
18470 36814 19162 17056 
19747 15698 12471 24685 
11720 24903 31503 22243 
4152 343 21027 21874 

19663 8760 23857 16024 
23387 22956 2446 
38011 21534 17695 
2780 35859 25649 

14756 11067 5012 
22317 8301 3160 
10532 36853 3687 
8997 31024 18232 
2380 

36811 
27679 
12741 

7597 
11997 
21480 

İster Gül ister Ağla 
- Baştarafı 1 inci Sahıfede -

daha renk vermiş. Mukabelesinde Cbulunuyor ve hemen ertesi günü itini gücünü bıraka· 
rak ressama koıuyor, oda diz kapaklannın üstüne iki tane gayet güzel ve 6tedenberi ka· 
nsının kıskandığı kızın resimlerini yaptırıyor, akşam eve dönünce bunları gösteriyor ve 
ilave ediyor : 

- Nasıl karıcığım, hoşuna gitti değil mi ? Diyor. Kadın kendini zor zabtediyo, k&pl• 
rÜfOr, Sonra gene kocasının boynuna atılarak : 

- Ben sana bunu bir sürpriz olarak yaptım. 
Kocası da: Ben de buna karşılık verdim. 
lkiside ressama koıarak baldırlarındaki resimleri sildiriyorlar. 
Dişe dit, kuvvete kuvvet, cana can siyaseti böyle olur. 
Şimdi ey okuyucu ıu Amerikalıların bu gülünç hareketlerine : 

iSTER GÜL iSTER !GLA 


