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KISA VE AÇIK 1 

Madem~! Varidatı Ço2altacak1 
İşleri Uzerimize Alıyoruz... J 

lıtanbul gazeteleri et fiatlarının ucuzladıktan sonra et 
ıarfiyahnın fazlalaştığını ve etin bollukla bulunduğu bir 

. memlekette bu gıdanın da yavaş yavaş zenginlere mahsus 
bir lükı gıda maddcıi olmaktan kurtulacağı haberlerini bü · 
yük bir sevinçle yazıyorlar. 

Cumhuriyet hükiicneti'llİz, yurdun bir çok şehirlerini ve 
kasabalarını birbirlerine demiryollarile bağladıktan soııra 
bir kaç günlük değil fakat bir kaç saathk bir mesafenin 
ayırdığı yerlerden sütün, etin, peynirin ve daha bir çok 
zaruri ihtiyaç maddelerinin büyücek merkezlere ulaştırılma
ıı için uğradıkları fazla masrafları gördükten . sonra dahili 
ticare işlerimizin yoluna girmekten çok uzak olduğunu ba · 
ğırmak ve bu teşkilahızlığan karşısında feryadü figan et
mek zamanı gelmiştir sanıyoruz. Mademki belediyeler oto
büs, mezbeha ve daha baı:ı varidat kaynaklarını eline ala
rak işletmeği düşünüyorlar. 

Ticaretten anlıya~ insanların yardım!arile y:rminci asrın 

ticaret formülü olarak kabul ettiği (ucuz fiatlarla çok alış· 
Yerİf, çok ciro ve netice itibariyle gene hem çok karı ve 
ucuzluk ve bolluğu temin) gayesine ulaşmağa çalışmalıdırlar. 

Bu form6lü yaohı belediyeler değil, yaYaş yavaş inhisar 
idareleri de kabul •e tatbik ederek beru çok iş ve hem 
çok kir yaparak halkın fakir kısmını da mahrumiyetler 
içinde yaıamaktan kurtarmağa gayret göstermelidirler. 

SIRRI SANLI 

Habeş imparatoru kral un~·anı 
altında Habeşistana dönüyor 

Londra, 8 (Radyo) - in· 
gi tere hükümetinin Habeş 
imparatoru Selise hakkında 
ltılya hükümeti nezdinde 
yaptığı teşebbüs kabul edil· 
mittir. Bu yeni anlaşmaya 

nazaran Selise Kral namı 
alhada Adis·Ababada otu· 
racak ve ltalya hükumeti 
hükumeti tarafından kendi· 
sine senede 11 bin logiliz 
lirası verilecektir. Bu vaziyet 
imparatora bildirilmiştir. Ka· 
bul ettiği takdirde derhal 
Romaya giderek Mussolini 

l ile görüşecek ve hususi bir 
harb gemisi ile Habeşiıtana 

hareket edecektir. Selise 
Adis·Ababada eski sarayın
da ikamet edecektir. 

•• 
Beck 

l{ral Tarafından 

Kabul Edildi 
Roma (Radyo) - Polonya 

Hariciye nazıra kolonel Beck 

bu sabah kral tarafından 
kabul edilmiştir. Kraliçe de 

Madam ve Madmazel Beck'i 
kabul etmiş ve kendilerini 
yemeğe alıkoymuştur. -·-
Moskovadaki 
muhakeme 

Moskova (Radyo) - Mos
kovadan haber veriliyor: 

Dün de tethişçilerin muba· 
kemesine devam edildi. Bu 

celsede yalnız iki maznun 
dinlendiler. Bunlarda ken· 

dilerine isnat olan suçlarını 
kısmen itiraf ettiler. 

I~TER GÜL iSTER AGLA 

Ankara va 
Gi iyorlar 

Valimiz Fıızh Güleç ve re· 
fakatlericde belediye ve fu-
ar komitesi başkanı dekter 
bay licbçet Uz ve Sıt Jaa 
ve içtimai muavenet nıüdü· 
rü bay Cevdet SaracoğJu 
yakında Ankaraya gidecek
lerdir. 

Belediye reısı BaşYekil 
Celil Bayara lzmir ıehrinin 
tabettirilen beş senelik imar 
mesai planını takdim ede· 
cek, şehir balkı namına şe· 
hir mümessiUeıinin dilek ve 
temennilerini bildirecektir. 

~·-
Roman yanın 
Yeni Roma Sefiri 

Roma (Radyo)-Kıral Ka· 
rol Romanyanın Roma se· 
firliğioe tayin • edilen Zavu· 
tureskonun tayin emrini tas· 
dik etmiştir. 

Mumaileyh verilecek itimat 
mektubunda ltalya devletine 
imparator unvanı kullaoıla
cak ve bu suretle ilk defa 
olarak Romanyanın Habe
şistan ilhakını taşıdığını res
men beyan edecektir. 

Türk ne yaratmamıştır ki ••• 
iki dost gazinoda görüşürl~rken : 
- Nasıl kızlarımızın da asker olmasına seviniyormusun ? 
- Elbette dostum, Cumhuriyet hükumetimiz ne yaptı ise bütiin dünyaya örnek oldu. 

Meğerse bizde ne kafalı adamlar varmış? 
Yenimi anladın azizim? Yüzlerce asırdan beri bu necip milletin yarattığı medeniyet ve 

itler tarihlerde altın hatlarla yazılmamış mıdır? 
- Ona hiç şüphe etmiyorum, nasıl sende benim kadar memnunmusun? 
- Tabii memnunum, şimdiye kadar manikürlü tırnaklarımız bozulacak diye bulaşığa 

elini ıokmıyan kızlarımız, bundan sonra çamaşır yıkamasını, eökük dıkmesini, çorap yama· 
masını da öğrenecekler, bundan batka, yalnız danslarla idman yapıyorum, vücudum kuv
vetleniyor, kanım faaliyete giriyor deyen bayanlarımız hakiki ve ciddi sporlarla dahı ziya· 
de 11hbat ve kuvvetlerini kazanacaklar. 

Ey okuyucu sende bu eHbetli karara: 
içten ıelen bir neı'e ve 1evinçle yalnız rBI, sakın ağlamı. 

lnıriliz Başvekili diktatör de
ğilim demokrasiyim dedi 

.. noo.---------
Vinsi on Çorçi) Fransa ve Aln1anya için ne diyor 

Paris (Radyo)·-Londradao rahat etmek üzere Ifransaya 
haber .veriliyor: hareket etmiştir. 

Bu sabahki avam liamft· B. Ncvillc Cbamberlai oden 
rası içtimaında Başvekil Sir sonra eski b .hriye nazırı B. 
Novil Çemberlayn logiltere· Vinston Cburchill söz alarak 
nin silablaoması hakkında Alman teslihatından bahset · 
çok mühim beyanatta bu· rı iş ve Alman hava kuvvet· 
Juomuştur. )erinin İogi1terenin hava kuv 4 

Ba~vckil eıcütnie dedi ki: vetlc rinden üstün olduğunu 
Başvekilin nutku dört fa- söylemiştir. 

sı la ayrılabilir: Fransaya gelince bu mem· 
1 - Harici siyasete ob- leket iogiltereden himaye 

jektif bir nazar atmak. istiyor değıldir. Bilakis onun 
2 - imparatorluğun her tikıince dünyanın en k :. v· 

türl_ü ticari faaliyetini temin 
edn her türlü yolları emin 
bir: surette elde bulucdur· 
mak. 

3 - lmparatoılunun en 
ufak bir varl ı ğını karad~, 

havad11 veya denizlerde ol· 
sun katiyen müdı.faaya de
vam. 

4 - Muhtemel bir barbta 
müttefiklerimizin hakkalarını 
şimdiden siyanele çalışmak. 

Baıvekil bu dört nokta 
hakkında noktai nazarını 
ızab ettikten ıonra sözüne 
devamla dedi ki : 

Bfa diktatörlüğe meylet
mekle ittibam edenler bu· 
luomuştur. Ben d.ktatör de
ğilim. Faşist, uazizm ve bol· 
şevildiği hiç sevmem. Ben 
bütün lngilizler gibi demok
ratım, hürriyet havasını da· 
ima teneffüs etmek en bü· 
yük arzumdur. 

logiliz başvekilinin bu be
yanatını mevzuu bahseden 
Fransız matbuatı bu beyana· 
h bir kaç ay evel eski Ha· 
riciye nazırı lord Edenin 
fikirlerine tamamen uyduğu
nu kaydetmekte ve bu be
yanatın ltalya - Almanya
lngiltere görüşmeleri arife· 
sinde yapılmasını şayanı dik
kat bulmaktadırlar. 

Bu akşam lord Eden isti· ----... -.... --
Ribbentropp 

Londrada 

vctli ordusa olan Fransız or· 
dusu en kudretli sulh te
minatıdır ve sulhu korumak 

\ 
için Jngiltere ve Fransa ara 
sında bir askeri ihtiyaç var
dır." -· Deniz bank 
İzmir şubesi 

Denizbank lzmir şubesi 
müdürlüğüne tayin edilen B. 
Haşmet Dülge, lzmirdeki 
Denizbank teşkilatı kadrola
rını hazırlamıştır. Denizhan· 
ka dahil olacak Kılavuzluk 

*& 

Beyanatta 
Bulunacak 

Ankara (Hususi) - Büyük 
miJlet meclisi bugüo öğleden 
sonra toplanacaklar. Bu top· 
Jantıda Hariciye Vekili TeY· 
fık Rüştü Aras mühim bir 
beyanatta bulunacaktır. 

•• 
Fevkalade 
Tahsisat 
İstenecek . 

İstanbul, 8 (Huıuıi) Ha· 
zırlanmakta olan y~ni beı 
senelik mili müdafaa p'l"
nının tatbiki için btı\tba"Et 
meclisten fevkalade talıaiut 
istiyecektir. 

Bu husu&ta hazırlanan ka· 
nun liyibası bugünlerde Bil· 
yük mille meclisine verile• 
cektir. __ ._,. -·----
Mazot deposun 

da vangın . 
Tire (Hususi) - Tirede 

şehrin ortasındaki elektrik 
fabrikasının mazot depoıuacla 

bulunan yağlar, makiaiıt aiaa• 
violerin=n dikkatsizliiinden 
parlamış ve alevler birden• 
bire etrafı sarmıı, ateı re· 
niştemeğe batlamıthr. 

Civardan yetişenler, kea• 
dilerini tehlikeye atarak ateti 
söndürmüşlerdir. 

............. ~ ...,..,.. ....................... ,,......,......,._..,__.~ 

ve Liman rebliği, Liman iı
letme idaresi kadroları taY· 
hid edilecek ive hepıi de 
(Denizbank) adı alhnda bir 
binada çalışacaklardır. 

C"' _.., rn 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

B. RIBBENTROPP 

Paris (Radyo) - Berlin· 
den haber verildiğine göre, 
Hariciye nazırı Ribbentropp 
dün akşamki trenle Londra· 
ya hareket etmiştir. Perfem· 
be glintı Londrada buuluna· 
caktır. 

lngiliz deYlet merkezinde 
Hariciye nazırı Lord Halfakı 
tarafından karaılanacak Ye 

malluhle .ınaıiW"ililtli 

Pek haklıdır 
Birkaç yurddaşın imzasını taşıyan mektubu aıağıya ya• 

zıyoruz: 

"Hayatın ucuzlatılması ve yurddaıların genliğe kavuıma11 
için adil cumhur hükumetimizin en büyll1deri batta y8ce 
6nderimiz ve nıüşfik atamız olduğu halde, sayın B•ıvekili· 
miz Bay Celil Bayar ve iktisat Vekili Bay Kesebir, içten 
çalışmaktadır. Birinci kamle olmak üzere ekmeklerin her 
tarafta bir fiyatla sattırılması ve sonra her yerde umumi 
kooperatiflerin kurulması gibi teklifler ve çareler dBıün&l
düğü bir zamanda, sütler çoğalmışken ve kilosu yedi buçu· 
ğa kadar dUşmfişken hali peynirin ve bele tereyajlarının 
yerinde sayman ve bir kuruı bile fark göstermemesi çok 
dikkate şayandır. Gıdalır1mızın en önemlilerinden olan yat 
ve peynirde de ihtiklr bulunduğu zannı hasıl oluyor. B,anun 
da bir çaresine bakılmasını ve htıkumetçe tetkikat yaptınl• 
masını yalvarıyoruı . ,, 
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oonuanıı En eouok Harb Dahisi 
aaı :1 
; Doktorun ıasihatıerıı 

BULGARiSTAN MEKTUBU DÜNYADA 
v 

Timurlenk =ı ElJerinizi Ağzınıza 
Götürmeyiniz 

Bulgaristandan hicret 
mal oluyor •• 

çoga NELER 
OLUYOR? E m 

~----------------------------------------~ Tarihi Tefrika Yazan: H. TürkekulS 
RfDllm. - 142 - •EEEElt 

-- Yaptığın bu hareketin ce
zasını biliyor musun? 

•• 
··Evet ••• Olüm! •• 
Yıldırım, gözlerini kapa· 

mıı, bu sefer yapacağı şid· 
detli hücumların planını :zih
aen taıa•vur ediyordu, ni • 
a.ayet bir Hat heyecanlı bir 
lteklemeden sonra delik açıl· 
dı, içinden eli yüzü toprak 
içinde bir adam çıktı, elinin 
sallvat parmağını dudakları· 
g6tilrerek 11sus,, işaretini 

•ermiıti. 
Beyazid çukurun kıyısına 

ıeldi, baliıkirının sarılarak 
alaıadan öptü, besmele ç~
kerek henllz bir tarafı daha 
iyileımemiı olan büagirı çu· 
karan içine indirdiler, Firuz 
hey atladı, Musa çelebi Ti· 
murtaı paıa ve general 
Minnet de atlamak üzere 
•aıiyet aldıkları bir zaman· 
da arkadan bir cayırtı kop· 
ta, açılan bllyllk bir delik
te• 6nde Timurlenk olduğu 
.. ide birçok devlet erkanı 
içeriye doldular. Timur, te
beullm ederek ıu sözleri 
13yledi: 

- Maıallab çok becerikli 
•• açıkr6zlerdenmiısiniı. 

Y aYaf, yavaı çukurun ba· 
ııaa ilerledi. Ellerinde fener 
tutan iki zabit deliğin içine 
fenerlerini ıoktular, orada 
Beyalidle Firuı beyi Ye 
ameleyi ı&rOnce Timurlenk 
ıakia •e nazik bir ifade ile: 

- O o, padiıah hazretle
ri, b6yle in1anlık olur mu 
J&? IKoauklar giderlerken 
biç ev 11hibine haber ver· 
mecleD bir hırsız gibi sıvış· 
mak k6çüklüj'ünde bulunur· 
lar mı? 

Y.ıld1rım, orada bir külçe 
lıaliade kalmııta. Hemen yu • 
kanya çıkardılar. Beyazidin 
ha aefer bütün vücuduna 
felç relmiıti. 

nizi kati'yen aklımdan ge· 
çirmemiıtim. 

Sonra Firuz beye döndü, 
onu baıtan aıağıya kadar 
süzdükten sonra şu sözleri 
söyledi: 

- Sen kurnaz geçinen 
keçi yüzlü herif, Yer şu plan· 
!arını bakayım. 

- Bende plan yok. 
- Çelebi Mehmetle yap· 

tığın muhaberenin hepsine 
vakıfım, bu işe en önce sen 
baıladın. Efendini, arkadaş
larını da bu harekete sev· 
kettin, birinci derecede suç· 
lu sensin, ikinci derecede 
çocuk gibi sana kanan ve 
itimad besliyen efendin, 
üıüncft derecede de (Timur· 
taş paşayı, Musa çelebiyi ve 
general minneti elile göste
rerek) bunlardır. 

- Hiç birisinin kabahati 
yoktur, onlar bir ıeydcn ha
berdar değildiler, bunları 
hep ben yaphm, (elini ce· 
bine sokarak evrakı çıkar· 
dı Timurlenke uzattı) işte 
klğıtlar. 

- Bu hareketin cezasını 
biliyor musun? 

- Ôliimdilr. Ben ölilm· 
den korksaydım bu cesareti 
göstermezdim. 

Timurlenk:arkaıına döndü, 
yaverlerinden birine şu emri 
verdi: 

- Tiz bunu götürün kay· 
dını görsünler. 

Firuz beyi dışarıya çıkar· 
dılar, Timurlenk diğerlerine 
döndü. 

- Siz de, dedi. Bu sefer 
cezasız bırakılmıyacakıınız. 
Ben efendinize acıdım, şim· 
diye kadar hep insani hare· 
ketler gösterdim. Kendi sa· 
rayında imiş gibi yaşattım. 
Beni abdal yerine koyarak 
bu işe girişmesi, onun ıu-

Ellerimiz ve tırnaklarımız 
arası sabahtan iece yatağı· 
nıza yatıncaya kadar pek 
muhtelif eıya ve pek mütc· 
addid ıahıılarla olan temas 
ve münasebetleriniz neticesi 
birçok mikroblarla ve pislik· 
lerJe bulaşır. Ve bu bnlaş· 
ma zannedildiğinden daha 
mühim ve tehlikeli olabilir. 

Hergün bizia ötcdenberi 
zannettiğimiz gibi yalnız ye· 
mek zamaDları veya hell· 
dan çıkıldığı vakitler değil 
hemen mümkünse bir kaç 
saatta bir bol Eabunlu su ile 
ellerinizi yılı:ayınız. Ve bil· 
hassa her ne zaman olursa 
olsun ellerinizi asla ağzınıza 
götürmeyiniz. Çocukların da 
böyle alıştmlmaları lazımdır. 
Kirli eller ile vücudunuza 
·ağzınız vastasile- geçmi· 
yen biç bir hastalık yoktur. 
Vücüdünüzü ve bilhassa el· 
lerinizi ve ağzınızı temiz fa· 
kat hbbın taleb ettiği l<a· 
dar temiz tutmağa muvaffak 
olursanız asla hasta olmaz· 
t!llnız. 

Pek çok istatistiklar gös· 
termiştir ki temiz olan mil· 
lctlcrde hastalık ve ölüm 
çok az oluyor. Hariçte do· 
)aştığınız zamanlar mümkün 
olduğu kadar eldiven ile 
gezmeniz pek muvafıktır. 

Açık Cevap 
Okuyucularımızdan Hisar 

önünde çiçekçi bay Kemale 
Doktorumuzun cevabını ya· 
rın bu sütunda okuyacaksı · 
DiZ. ---··---

Amerikada 
Yüz yaşını geçmiş 3!l60 . 

ınsan var 
Dünyanın yaşlılar rekoru 

galiba Amcrikadadır. Çünkü 
son yapılan nüfus tahririnde 
Amerikada yüz yaşını geçmiş 
insanların sayısı 3960 olarak 
tesbit edilmiştir. 

••••••••••••••••••••••••••• 
i DOKTOR i 
i Salih Sonad ! 

Bulgaristandan hicret eden 
Türk kudaşlınımızın çektik· 
leri cefa bini aşmıştır. Bun
ların anavatana don ve göm· 
Jckten başka hiç bir ıeyle 
gelememeleri için Bulgarla· 
rın yapmadığı kalmıyor. Hele 
bir ailenin, hatta bir ferdin 
Türkiyeyc hicret makıadile 
pasaport aldığı his olunsun! 
Aıbk verdcver. Kaidesi 

başlıyor. Mesela hicret için 
hazırlanan bir ailenin velev 
on iki yaşmdaki erkek evlat· 
larının her biri binlerce frank 
askerlik bedeli vcrmeğe mec· 
bur tutuluyor hicret edecek 
olan bu aile borçlu kalma· 
dığına dair her cJ.aireden, 
her bankadan olduğu gibi 
Bulgar milli bankasından da 
bir şehadetname ibrazına 
mecburdur. Bu şehadetname 
ye hicret şehadetnamesi de· 
nir. 

Evvelce hicret edenlerin 
Bulgaristandan çıkaracakları 
emtea üzerinden yüzde iki 
gümrük alınırdı. Fakat ma· 
hnı mülkünü, varını yoğunu 

satarak anavatana koşmak 

istiyen ka.rdaşlarımızı soymak 

için Bulgarların milli bankası 
yeni bir dolap kurmuştur. 

Bu dolaba göre: her mu· 
hacir beraberinde getireceği 
emteanın, hayvanahn, hatta 
kuHanılmış hane eşyasile ça· 
ma§ırlarının bile kıymeti üze· 
rinden yüzde ( 35 ) gümrük, 
yahut vergi, yahutta sorma 

ver parası ödemeğe mecbur· 
dur. Bir köylünün getireceği 
köy arabasına 2000 leva, 
bir çift öküze 10,000 leva 
kıymet konur. Ki o zavallı 
köylü de arabasını ve öküz 
lcrini yeniden satın al yor· 
muş gibi bir araba için 700 
lcYı, bir çift öküz içiıı 3500 
leva verdiği gibi, şehadet· 
name pııruı namı altında da 
sorma ver hatcı ödemekte· 
dir. 

Bununla anlaşılıyor ki ken· 
di topraklarında hayat ver· 
medikleri Türkleri Türkiyaya 
gönderirken çml çıplak yol· 
lamak suretile olsun son 
hınçlarını almaktadırlar. 

Nere desin ey adalet ! 
Nere desin ey insaniyet 1 

*** 

Dimağını Seksen Müesseseve 
Satan Adam 

Amerikanın seksek kadar öldükten !Onra kıymeti bu· 
teşrih ve asabiye enstitüsü luoan dımağından hali baya· 
birbirlerinden haberleri ol· tanda mümkün olduğu kadar 
madan, kendisine hafıza cam vasi mikyasta istifade etme· 
bazı ismini verdikleri Pier ği düşüomiış ve muhtelif şe· 
Lutek'in dimağını satın al· kitlerde yaptığı pazarlıklarla 
mışlarchr. Lutek okunurken tam seksen enstitüye ayrı 
üç defa dinlendiği yüz keli· ayrı dimağım satıp parala· 
melik bir metni bir ay zar· ranı alaıağa muvaffak ol-
fında muhafaza edebilmekte muştur. Geçenlerde bu hafıza 
ve keza yirmi iki harften cambazı ölmüştür. Şimdi 
mürekkeb bir rakamı aklın· seksen enstitüden her biri 
da tutmakta imişi Dört sene bu adamın dimağının kcndi-
cvvcl bir teşhir enstitüsü öl· sine ait olduğunu iddia el· 
dükten sonra teslim edilmek mektc ve fakat hiç birisinede 
üzere 2000 dolara Lutck'in teslim edilmemekt~dir. Me· 
dimağıı satın •lmıştır. • s~leyi mahkeme hallede· 

Bunu gören hafıza cambazı cektir.) 
~~----~~---------··~~~~~~~~~~-

A vnsturyada iki kalbli 
bir adam bulundu 
Garbi Avustrulyada, doi· 

ramacıhk yapan 57 yaılarıa· 
da Alvaro isminde bir ltal· 
yanın iki kalbi olduğu anla· 
şılmıştır. Adamın tabii kal· 
bi, tabiı cesamctten biraz 
büyükçe olarak sağ tarafın· 
dadır. Sol tarafında da, kal· 
bin malum ve mutad yerin· 
de, küçükce ve ayni kuYvet· 
le çarpan bir kalb Yardır. 
Adama çifte motörlü Alvaro 
diye isim takllmıştır. 

'*** 
Çocuk doğurma rekoru 

Yugoslavlara geçti 
Yugoslavyanın Zemun ka· 

sahasından Françiıka Valan· 
tiç dünyanın en çok do· 
ğuran kadınıdır. Kendiıi he· 
nüz lsırk yaşında olddğu 
halde bir haf ta evvel otuz 
birinci çocuğunu dogurmuı· 
tur. 

Françeska çocuk doğur· 
makta devam edeceğini ıöy· 
lemektedir. ~ocası da kıt'i· 
yen bir itirııda bulunma· 
makta ve çocuklarının hiç 
olmazsa elliyi bulmasını bek· 
Jemektedir. 

*** 
Bir açlık rokertmeninin 

hilesi meydana çıktı 
Katrancı isminde bir Bre· 

zilyalı ltalyan1n muhtelif ıe· 
birlerinde dünya açlık re· 
kortmeni olmak üıere teıbir 
edılmekte idi. Katrancl elli 
günden fazla müddetle cam· 
dan yapılmış bir adacık için· 
de hiç bir gıda almadan bek· 
lcmekte idi. kendisini ıeyre 
gelenlerden şimdiye kadar 
duhuliye ücı eti olarak otuz 
bio liret para kazanmııta. 
Kendisini ziyaret eden dok· 
torlar açlığa karşı gösterdiii 
mukavemete şaştp kalmakta 

Dünyanın en ı Dünvanın idiler. Fakat son günlerde 
bir polis memuru Katranel' 

eski kitabı En garib evlen111e adeti in bir sahtekar olduğunu or· 
Evlenme bahsinde dünya· taya çıkkrmıştır. Meğer bu 

nın en garib ideli Afrika· açlık kahramanının içinde 
Timarlenk tekrar şu söz

leri ıöyledi: 
- Siz nasıl oldu da bu 

~akara inmege tenezzül bu· 
yurdunuz. Baıınız daima 
16klerde idi, bir gün gelip 
b6y)e karanlık bir yere iki 
metre bezle indirileceğinizi 
hiç aklınıza getirmez ve ölü
mü düıüomezken nasıl oldu 
da •ücuaunuzda henOz can 
varken bunu kabul ettiniz, 
deiruıu bıkkın bu tecelli· 
aine ben de ıaılım. Ben bu· 
raya bizim hafiye başkanının 
7alanını yüıüne vurmak için 
ıelmiıtim ve böyle bir ha· 
rekete cesaret göstereceği· 

çunu çoğalttı. Önce bir mek • 
tup yazdı ve bana en ağır 

kelimeleri kullandı, onun 
azamet ve kibirini kırmak 
için sabrettim, kendisini esir 
aldım. 

ı Cild, Saç ve zührevi bas· ı 
1 ı tahklar mütehassısı : 

ı ı ikinci Beyler sokak No. 81 : 
ı Her gün öğleden sonra ı 

Bir iddiaya göre dünyanın 
en eski kitabı Pariste milli 

müzede mevcud olan papi· 
rüsten vücude getirilmiş bir 

nın Gallas kabilesi arasında · bulunduğu camdan odacığın 
caridir. Bu kabilede erkek dö~cmesi iki katla ve altın· 

daki katta da yiyecek bulu· 
kadını istemez. Kadın erke-

Sonra kendisine karşı ya· 
~vaş davrandım, büyüklüğü· 

mü gösterdim. 
(Arkası var) 

Muiz Jilberman 
Karataıta Mağaza açmış· 

tar. Saat ve Gramofon tamir 
eder çok ucuz ve çok temiz 
iş yapar. Bu işler için artık 
şehre inmeke lüzum kalma· 
mışhr. 6-1 

I**~~*~**~:***~*****~*~ 

4C Elhamra is13 i 

.. 

idaresinde Milli Kütüphane ıınema11 ;+ 
BUGON Haftalardanberi sabırsızhkla beklediğiniz en M 

büyük hasretinize kavuşuyorsunuz )t 

Ateş böceği 
JANET MAKDONALD • ALLAN JONES )1. 

Muıik, aık, heyecan, merak dolu şaheserler şaheseri )t 
AYRICA: Foks Dünya Havad_is_I_er_i __ ~ 

Sea•alar: 1-3,30-6-8,30 da cumartesi pazar 10,30 da,. 

........... ~·· ........... . 
Devren Satılık 

'fütün Ve Rakı 
Barakası 

Şükran (Eski Hacı Hasan) 
otelinin medhalinde bulunan 
tütün ve rakı barakası dev
ren sablıkhr. Pek çok r.nüş· 
tcrileri bulunan bu satış ye· 
rini almak istiyenler ismi 
geçen otelin müdürlüğüne 

baş vursunlar. 5 • 1 

eserdir. Bu kitab eski Mısır 
firavunların ve miliddan pek 

çok zaman evvele aid bulun· 
makta imi ş. 

Devren Satılık 
Dükkan 

Keweraltında Hacı Alipaşa 
Oteli ittisnlindcki tütüncü 
dükkanı devren satılıklar. 

Taliplerin sahibine müra· 
caalları. 1-4 

ASRİ SİNEMADA Telefon 
-2394· 

Bu hafta Asridc film bayramı. Mütemadi heyecan ve gülmek 
•• 

1 - Olüm Tayvaresi 
Senenin en büyü" filmi (10) kısım lzmirdc ilk defa 

2 - Şarlo asri zamanlar (10) kısım 
3 KAN KARDEŞLER 

Loral ve Hardi Türkçe sözlü 7 kızım 
4 Renkli ve tar kıh miki (1) kısım 
5 - Yeni Eğler Jurnal ve firağınanlcır 

HACI MURAT 
büyük Türkçe sözlü filmi ( pek yakında ) 

nuyormuş. Sahtekar da kim· 
~e talip olur. Bunuo için senin farkedemiyeceği bir 
kadının geceleyin erkeğe delikten gıdası almakta imiı. 
aid kulübenin parmaklık ve- Bu marifetinin ortaya çık· 
ya çitini aşıp avlusuna geç- ması üzerine açlık kahramanı 
mcsi ve orada biç kimseye tevkif edilmiştir. 
görünmeden sabaha kadar -· .,..,_,. __ 

beklemesi kafidir. Eğer gü- Ege Likleri 
neş çıkt ı ğı zaman kadın gö 
rülürse, erkek bu kadını al· Muğla, Denızli, Aydın, M•· 

nisa ve hmir bölgeleri mu· 
mağa mecburdur. Eğer 2ü· rabhaslan düo partideki 
neş çıkmadan evel kad1n bölge merkezinde bir toplan· 
görülü se erkek bu kadını tı yapmışlardır. 14 ağustosta 
kovabilir. Bu sebebledir ki başlayarak 12 eylülde bitmek 
evlenmek istemiyen Gallas üzere bir seri futbol maçları 
delikanlıları, evlerinin civa· ve diğer spor müsabakaları 

rına kurd kapanı gibi mani· yapılmak üzere esaslar ko· 
alar yerleştirirler. nuşulmuştur • 

~REEEEEEmEt*l~~i!aEsaa&aa&IB 

1 Iu~!!~~~de~!~=~=~i!i ::~~~: 1 
l1 1 V H • a t!1 - a an asretı 11 
~HARRY BAUR • GINA MANE'in temsil ettiği şaheseri 
~ 2 - Başkasının kılığında 1 
fit ARMAND BERNAR - ANDRE LE FAUR 

~ ilaveten: Paramont jurnal ; 

c-l 
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Mizah 

Acele edilecek 
bir işmi imiş! 
Bay Rasim gece uyurken 

karısı telaşla kendisini uyan· 
dırır. 

- K~lk, kalk. 
- Ne var, ne istiyorsun? 
- Kalk bak komşuda 

yangın var galiba •. 
- Yangm mı var? 
Bay Rasim uyku sersemi 

yataktan kalkar, gözlerini 
uğuşturarak odanın dört du· 
•uına eJile dokunduktan 
ıonra; 

- Ne acele ediyorsun? 
Mıha duvarlar buz gibi, de
mi§. 

Roman 
Bir roman yazmış, gazetede 

neırctmek istiyordu. Oku· 
duk. Berbat bir şey. Red
dettik. Kızdı: 

- Bu benim hayatımdır. 
Boşandığım karımın canını 
ııkınak için neırini istiyo· 
rum ... 

- iyi a~ma okuyuculann 
ne kabahati var l 

Çürük dişmiş?! 
Karısı ölmüştü. 
Cenazeden sonra iki gözü 

iki çeşme ağhyordu. 
Bir ardaşı sordu: 
- Yahu, hanı kıu1nı sev

mezdıul.. Hani baş belisıd1r 
derdiD. 

- Ayol, insan çürük di · 
tini çektirdikten sonra da 
acısını duyar 1 

Sebebi 
- Ben karımın yüıünü 

16rmemek için sarhoı olu· 
yordum. 

- Ya timdi neden içmi· 
yo11un? 

- içince kar1mı çift gör· 
meğe başladım da ... 

Bilmivor 
iki muhtekir arasında: 
- Namusklrane para ka· 

zınmanın bir yolu vardır? 
- Bilmediğini biJiyordum ... 

Düzeltme 
Ölen arkada~ının mezarın· 

da nutuk söyledi: 
- Biçare arkadaşımız , 

genç yaşında toprağa giriyor. 
Arkasında yirmi beş yaşında 
bir dul bıraktı., 
Kadın hemen atıldı: 
- Affedersiniz, yirmi üç!. 

. 

Havaya Göre ••• 

(RahSell) 

Köv ü Cevabı 
Deme 

Bir köyde resim yapan bir 
ressama zengin bir köylü: 

- Evimin resmitıi y;\p, 
ben de kapının önünde oln · 

yım, dedi. 
Ressam resmi yaptı, bitir

di, köy üye gösterdi. Köylü: 
- Tamam, dedi, yaloız 

lcapının Ödünde ben yokum. 
Ressam: 

- Tabii yoksun, dedi, 
bana vereceği n elli lirayı 

ı gelirmek için eve girdiniz. 
Köylü irüldü: 
- Öyle ise bekle, kapı · 

nın önüilde gö r ündüğihn za 
man parayı alırsın ! 

Ne kar?! 
- Bir yemek pişiriyorum, 

fevkalade kardayım? 
- Nasıl? 

iz 

A ' 

§ ı 

H a'.s tahane 
Operato r Mıtat 

Baran taraf ndan 
yeniden inş ve 

tesis edilen bu 

Gazi ulvurı • 
ı 

hasta hane lımir ....,._~_,__~-------&:.a.~_.,_. __ _.._.......,.... _"-""-"' ...... 

ve civarının büyük bir ihtiyacını karşılamıjhr. En moı:lero 
keııforu h aiz en mükemmel fen techizatını haizdir. Hasta· 
ların temizhk, istirahat ve ihtimamlarına son derece dikkat 
ve ıtina edilmektedir. Kabul şeraiti fevkalade ehvendir. Ge
ce gür düz daimi doktoru bulunan müessese müracaat ede
cekle ri heran kabul eder ve hastalarını diledikleri doktorlar 
lar rndanaf tedavi etti rilmektedir. 

• • İ 1Ş1 K >+t!loom~ 
00 lzmir Memleket~ Hastanesi: Routken Mütehassısı B 
~ RONTKEN VE ~ 

~ Eiekt• ı te av·ıeri yapılır~ 
- Kocam ağzına koya mı· 

- Acele nereye gidiyorsun. 
- Hazır hava açtı, biraz kömür almağa gidiyorum. Hava 

akşama doğru ekşirse fiyatların oynamasından korkuyorum. yor! 

Hoşa gitmiye-
1 

cek birşey mi? 
Yeni eserimi gördün mü? 
- Hayır ... ismi nedir? 
- '

1Para ve iş,. 
- Yani ne demek isti· 

yorsun? 
- Mesela bana otuz lira 

borç verirsen işte bu para· 
dır. 

- Peki, bunun iş nere· 
sinde? 

- Otuz lirayı geri almak· 
ta ... 

Bu da iş, beğendin mi? 
- Ala ... 

Aksi 
Çocuk, oturmuş okuyor· 

du. Annesi sordu : 
- Oğlum ne okuyorsun? 
- Yeni çıkan "Hayvan· 

lar Alemi,. ni okuyorum. Bir 
hafta içmeden çalışırmış de· 
veler .• 

Annesi içini çekti : 
- Babaunın tam aksi ... 

Baban bir hafta tiç çalışma· 
dan bir haft& mütemadiyen 
içiyor! 

Dizlerine 
Derman 

- Doktorcuğum mükem
mel yiyorum, içiyorum, mü
kemmel uyuyorum . 

- Bana gel, sana bir ilaç 
vereyim, bütün bu derdler· 
den kurtul. 

Zabıta 
Memuru! 

Bir Bayan arkadaşına dert 
yamyordu: 

- Kocam hastalahdan be
ri, çektiğimi ben bilirim. 

- Neden? 
- Gece gündüz başını 

bekliyorum. 
- Hasta b .. kıcı yok mu? 
- Var... işte asıl onun 

için bekliyorunı ya ... 

Çökmemiş 
- Öyle güzel, öyle cana 

yakan bir kadın, ki · oauo 
karşısmda afallıyorum, kcn· 
dimden geçiyorum... Mesela 
geçen gece ... 

- ilanı aşk ettin ... 
- Evet. 
- Önünde diz çöktün .. I 
- Hayır, imkinı yoktu, 

çünkü o dizlerimin üzer in· 
deydi. 

Gösteriş 

Bav la Bav an 
- Sizin kalbini çalmak 

istiyorum ... 
- Hırsızlığa ne lüzum 

var ? Size muvakkaten ve· 
reyim ... 

Tarif 
Bir demirci ustası yeni çı· 

rağıoa tarif etti : 
- Demiri ocağa sokaca

ğım . Kızarmca \ı'caracağım. 
Şuraya koyncağım, sen elin
de çekiç bekle. Ben başımı 

eğince, bütün kuvvetin 'e 
vur ... 

Çırak ustasmın dediğini 
yaptı. Ustası bir çekiç dar· . 
besile öldü! 

Yeni Zengin 
Zengindiler amına, yeni 

zengindiler. ı Durup dinlen
meden övünüyorlardı. 

Bir gün, karısmı suratlı 
gördüm. 

- Ne oldunuz? 

Tiyatroda on ünde oturan - Sormayın, kocam uy· 

@l ikinci Beyler Sokak No. 29 TELEFON: 2542 ~ 
m a 
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r.ı~ .. ~~~'=""=~ım m••••••••••a•••••••••• .. 11 
~ KORDON, YÜKSEL ve ~ : ~tHükiimet Karıısında : 

KABADAYI • ! TERZi : 
&) işte bütün lzmirin kapıştığı ~ •M h d Z k• ! 
~1 nefis Rakıl~ b~nlar~ı~ 1 ••• ~ ••• !!!!: •••••• ! .. !i. 

Elbisenizin ren 
gi solarsa iizUI· 

meyiniz, yeni ' 
yaphrdığmız kos '
tümün rengi lıo 8 
şunuza gitmi- l. 
yorsa sıkılmaym B 

9 Evlôl = 
Baharat: 
Deposu ~ 
ndan alacağınız 

Art 
Boyası ile ku
ma~ı oızıfistedi-! 
ğiniz renge ko 1 bir bayanın şc:pkasından şi· kusunde gezip dolaşıyor. Sa· 11a~Çevirebi-- ~ 

kayet eden dig· er bir bayan: iaüfilmenam oldu. 1 

lirsiniz. n 1 - Rica ederim şapkanızı - Ehemmiyetli bir şey 
Telefon 3882 'M 

çıkarınız, bir şey göremiyo· değil. ... 11 .. 

rum , - Belki, fakat insanın iki ~ 
- Hayır çıkaramam. otomobili varken geceleri • ~ ·ı~~~I 
- Ben oyunu görmek yaya dolaşması manasız de· f • ys• t ~ 

için üç lira para verdim. ğil mi, sonra bize (bak lıem zmır un ensuca 1 . 
- Bu bir~eymi sanki. Ben zengin oldular, hemde gece· Türk A. Sirketinin 1 

de şapkamı görsünler diye leri yaya dolaşmaktan sıkıl- Halkapınar Kumaş Fabrikasının .; 
sekiz lira verdim. · mıyorıar> demezler mi.,? Sa~•lsaimmdolayzısiayıeryı·efni".çVıkaredığUı k. cum0aşzıadr ="ur İl 

ı ,,.~':'~~~~~~~~ı:-~'='~~~.;u~ııı~gıı.. -
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-~~~~~~~~~~~ ....... ~~~~~ 
[tl [• Satış·yerleri 1 Elbise ve Manto Bl Birinci kordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. ş. i 

ŞiF A, ECZAHANESININ 
Fenni 2özlük 
çeşitleri f evkaladc zen 
gindir. 

Alttn, Nikel, Bağa 
Çerçeve numaralı ve 
renkli camlar, Spor 
Tayyare gözlükleri, 
Barometreler, Dere
celer her zaman mev
cud ve çok ucuzdur. 

DİKK-AT 
S. Ferid 

...., 

.~ 6i Meraklılarına MOJda ~:~ Mimar Kemaleddin caddesinde Fahri Kandemir Oğlu ~ 

C~JZabitan Baylar ve Bayanlar t•l ~~~ ~=~~~~~& 
RlEa ınü,kül~esent ınü,terileri memnun ~:ı Çankaya Vevsel 
'eden bu firmayı unutmayınız i~l Ot r Hamamı 
[!J Tüccar terzi {Türkpazarı lbrahim [!j e 1 lzmirin temiz ve en sıhhi 
[+] Karakaş) bukere yeni mağazada zen gin çeşidler. Terzi· [+ Bahkesir, Bandırma, Afyon her türlü konförü haiz bir 

~ hanemizde bay ve bayanlar için son moda zarif ve şık 't,.r; Kırkagv aç ve Soma Uşak ve h 
~ amamd1r. Hamamımıza ge· 

manto, rob, tayyor, etek, biiluz ve to•akar Zabitan ve [+l sair şehirlerinin lzmirde mi- len müşte rilerimizin IOD de-

l 
.. sivil elbise ve kaputları imal edilir. [•l . safir oldukları çok mükem· rece memnun kalacaklarını 

Muamelem peşin •e taksitledir. ~ mel bir oteldir. Banyosu, te- vı.d ve tem n ediyoruz. 
Bu. sözlerin doğruluğunu anlamak için bir tecrübe kifldir."+l mizliği ve her türlü konforu • IHSAN qe ŞERiF 

[+]OIKI{AT : Yeni A1al:aza Odunpazarı 1
0. l~ı~t vardır, karyola ücretleri her ~---- • . ...... B~-S~-~-~Tu . ....._ 

[t] TELEFON: 32'16 • keseye uykundur. Otelimıze nun kalacaklarını vadederiz. 
[+] +. bir defa teşrif edecek müş· Keçeciler 126 No. da 
• WBl!E§+&:&*•#•l-spı terilerimizin son derece mem- Mehmet ve Oıman UJubor 
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-Alsancaklılar 
Gitti 

Bugün saat 12 de ekspresle 
kıyetli futbol takımımız Al
ıancak takımı lstanbula ha
reket edecektir. Kafileye 
Hasan Ağabey riyaset et· 
mekte ve kaptan umumi 
Hakkı GDr de kafile ile be
raber gitmektedir. 
Alıancak takımımız lstan· 

bulda cumartesi günü Fener· 
bahçe, pazar günü Güneş ile 
karıılaıacaklardır . 

Kıymetli ekibimize uğur
lar olsun der ve kendilerine 
muvaffakıyetler dileriz. 

Hava seferleri 
başlıyor 

( Halkua Sut ) 

Memurların Tekaütlüğü 
Ankara, 8 (Hususi) - Memurların, sicilleri üzerine lekiütlüklerioio icrasa ve tezkiye 

varakalarıoın tanzimi hakkında Başvekiletçe hazırlanan nizamname heyeti vekile kararınca 
mer'iyete girdi. Bu nizamnameye göre amirlerin dolduracakları mahrem tezkiye varakaları 
ile müfettiılerin raporları münderecah, memurların sicillerine işaretlenmeyip gizli dosyada 
bulunacaktır. Vaziyetleri, sarfiyatları şüpheli bulunan memurlar bütün servetlerini, yaşayış 
tarzlarını gösterir birer beyanname vereceklerdir. Sicil itibariyle tekaüde sevkedilecek
Jerin neden dolayı tekaüde ıevkedildikleri tasrih edilmiyccek, yanlız {Sicilen tekaüt) edil
dikleri bildirilecektir. 

ltalya, Bitlere büvük gösteriler yapacak 
Roma (Radyo)- Mayısta Hitlerin ltalyan bükümetine vaki olacak ziyareti esnasında 

Naples körfezinde Alman devlet reisi şerefine bahri gösteriler yapılacaktır. 
Bu deniz geçid resmine 200 harp gemisi 90 denizaltı iştirak edecek ve tayyare taşıyan 

gemiler manevralar yapacaklardır. 
Roma (Radyo)- Roma-Cenubi Amerika bava seferini yapan tayyareciler MusoHni ta· 

rafından merasimle kabul edilmişlerdir. 

ir Ermeni Türkler Alevhinde Bulundu 
Ankara , lstanbul, lzmir , 

Adana Diyaribekir hava se· lıkenderun 8 (Radyo)- Fransız ve Saucak arap erkanı (ittihadı vatan) teşkilihnı tak-
ferleri nisanın on beşinde viyeye karar vermişlerdir. Ve para ile yardımcı adam bulmaktadırlar. iki güa evel Leon· 
baılıyacaktar. Bunun için bü· yan adında bir ermeni kilisede ermenilere söylediği bir vaızda 14

Türklerle anlaşmak doğru 
değildir,, diyerek Tfırkler aleyhinde bulunmuştur. Bu ermeni vataniler tarafından tutulan 

tiin tertibat ikmal edilmiştir. 
bir propagandacıdar. 

Bavraklı Çinlilerin Zaviatı Hakkında ... 
Vapuru Şanghay, 7 (Radyo) - Çin büyük erkanıharbiye reisi general Pey Şungahy Henkeuda 

Bayraklı vapurunun bo· şu beyanatta bulunmuştur : 
- Japonlar harbın başlanğıcından beri zayiatımız yarım milyona bile varmıyor. Bu zayi· 

yanması ve tadilat işlerine 
devam edilmektedir. Vapur at ehemmiyetsiz sayılabilir. Çinin zayıah 50 veya yüz milyona varmadan endişe etmeğt>, 

yeise kapılmıya hiçbir sebeb yoktur. 
bir hafta sonra Karşıyaka 

f General Alman müşavirlerini Çin ordusu nezdinde kalmakta devam ettiklerini ilave 
ıe erlerine başlıyacaktır.i t . t• e mıı ır. 

Be~ediye .hüt- Japonlar uzun seneler Çini istili edemivecekler 
ÇeSI 1,5 mllVOD Hankov 8 (A.A) - lngiliz ve Amerikan yükıek rütbeli zabitlerin müşahedelerine göre 

Belediye daimi eacömeni, 
din de belediyede toplana
rak yeni yıl bütçesi üzerinde 
milzakerede bulunmoıtur. 

Yeni bütçe, mezbaha ve 
otobllıler varidatiJe kabar- ' 
maktadır. Varidat 1,Smilyon 
lira bulacaktır. 

Kamyon 
Faciası 
Dün akıam Mersinli ile 

Salhane arasında ıoför Mus· 
tafa idaresindeki kamyon 
&aline koıan 7 yaşında Aliyi 
çiinememek için direksyonu 
••i• çevirip fren ynpmışsada 
arka tekerlekleri küçük ço
cuğu ezmiı ve beynini yol
lara •!içmışbr. 

Kıskançlıktan 
Yaralama 

Evelki gece Bayraklıda 
Kiraz sokağında oturan llyaı 
oğlu ıoför Çakır Mehmed 
beraber yaşadığı on sekiz 
yaıında Mehpareyi tabanca 
kurıunile ağır surette yara
lamışhr. Kıskanç çakır ya· 
kalanarak adliyeye teslim 
edilmi~tir. 

Bir emektar 
odacı 

lzmir viliyeti konağında 
18 aene odacılık ve 78 sene 
de başka devlet işlerinde 
bulunan ve memuriyet haya
tına 16 yaşında ataldığı için 
hizmet müddeti 34 yıl sayıl
dığından tekaüdüne de müs· 
tehak görülmiyeu eski vilA-
1et odacısı bay Osmana 
acaba küçük bir ikramiye 
•erilerek ailesi sefaletten 

ıimali Çinde sayısı 100 bin kadar tahmin olunan Çinli çeteler Japon ordularının gerilerin
de harekette buluamakta ve müessir akibetler yapmabtadır. 

Diğer taıaftan Gin ordusu mevcudunu yeni alınan askeılerle artırmış ve birkaç fırkada 
yeniden teıkil eylemiştir. Ecnebi müşahidlerin kanaati şudur ki Çinliler Sarı nehrin c:eou· 
bunda yeni bir Japon taarruzunu muvaffakiyetle durdurabilecek vaziyete gelmişlerdir. 

Muhakkak olan bir şey varsa oda Japonlarm münhasıran askeri vesaitle Çini dada uzun 
seneler istifi ed~miyeceklerdir. 

Balear Zırhlısı Battı Ve 600 Kişi Boğuldu 
Oebelüttarık, 8 (Radyo) - Deniz muharebesinde batan Franksist Balear zırhlısında, 

Amiral ve zabitler dahil olduğu halde 600 kişi boğulmuştu. 

Kısa Şehir 
Haberleri 

Vali B. Vazlı Güleç dün 
Armutluya gitmiş ve avdet 
etmiıtir. Vali, Armutlu ko
operatifinin yerıi heyet se· 
çiminde hazır bulunmuştur. 

§ Vilayet umumi hıfzıssıh· 

ha meclisi bugün saat onda 
Sıhhat mUdürlüğünde topla· 

nacak, vilayetin sağlık işleri 

hakkında müzakerelerde bu
lunacaktır. 

§ lzmirin Çamdibi mevki

inde tavuklarda kolera bas· 
talığı görülmüş, liıımgelen 

sıhhi tedbirler alınmıştır. 

§Gaziler caddesinde Hüse· 

yin sarhoş olduğu halde Is· 
mail ve karısı Ayşenin ön· 
lerine çıkmış: 

- Bir baya iki bayan 
fazlad11. 

Djyerek bıçakla lsmaili 

yaralamış, Ayşeyi de tekme 

ile dövmüı ve kaçmıştır. 

§ Belediyece yeni bir sıh· 
hi imdat otomobili yaphrıl· 

maktadır. 

§ Halkevinde açılan şoför· 
lük ve motörcülük kursları 

Şaka Derken 
Kanlar Aktı 

Eski mahkeme önünde 
Zekeriya ve Kerim adında 
iki hamsıl evveli yumrıık ve 
iple şakalaşırlarken şaka 

kavğaya dönmüş ve Zekeriya 
arkadaşı kerimi çakı ile ya· 
ralamış ve yakalanmıştır. 

Harp 
Cehenııemi 
Asri Sinemada bugün ye

ni proğramla binbir feda
karlıklarla üç buçuk senede 
ikmal edilen harp cehennemi 
filmi başlıyor. 

Futbol oyunu
nu kim icad 

etti? 

Konferans 
Şehrimizde bulunan Kızılay 

hemşireler mektebi müdürü 

Amerikah terbiyeci Miss 
Havel Groııs dün öğleden 

sonra Göztepede Amerikan 
kız kollcjinde ilk konferan · 
sını vermiştir. 

••••••••mr.n:•••••••• 

M:ıkul Bir 
Vasivetname 

Geç.f n güİı Almanyanın 
Kolmar şehrinde vaktile çok 
şöhret kazanmış olan bir 
avukat vefat e tli. Bu adam 
avukatlık sayasinde epeyce 
bir servet biriktirmişti. Ve· 
fatından sonra vasiyetnamesi 
açıldığı zaman avukatın bü
tün servetini bir timarbaneye 
terketmiş olduğu anlaşıldı. 

Avukat vasiyetnamesinde 
parasını neden timarhaneye 
terkettiğini şu suretle izah 
ediyor: 
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Kültür ordusunun mütevazi 'e feda kar ku
mandanları hastalandıkları zaman 

lspekter Uluıun yeni nes· hitabeler birçok hatiplerimi: 
le rejim aıkını gittikçe ta- ze örneklik hizmetini de gl) .. 
şan bir duygu ve sevgi kay- rebilir. 
nağı haline sokmak için öğ'· - Yalnız bunlar arasında 
retmenlerin görecekleri hiz- biraz retuş yapılmağa iati· 
metleri tekrar bir hulasa yacı olan sözler ve fikirler 
yapmasını büyük bjr zevk vardır. Çünki bunları zevk 
ve iftiharla dinledikten son- ve dert ortağı tanıdığımız 
ra ondan sordu: fikir kardeşlerimız arasında 

Senin gazetelerde ortaya attığımız için olduğu 
"Cumhuriyeti "neden bu ka- gibi yayım sahasına atmak 
dar çok seviyorsunuz.. baş· belki doğru olmayabilir. Me-
hğı altında çıkmış çok canlı sela: bu makaldler konferans 
makaleler serisi Yardı, onla· haline sokulduktan sonra 
rı ne yaptın? Çocuklarımıza pahalılığın fakir yurddaşları 

ve hatta bu· meselelecde ge· kasıp kavurduğu yerlerde 
ne çocuk kalmış büyükleri· kırk eJli lira maaş alan kü-
mize de pek çok yarıyacak çük memurların ve istikbal-
bu yazılarınızla bir kitap de müteşebbis, cesur, büyük 
şeklinde çıkarsan iyi olmaz. mevkiler işgaline namzed 

mı? yavrularımızı yetiştirecek pek 
- Bunları Halkevimiz.in çok öğretmenlerimizin araya 

tavsiyesile daha 'fonra birer küçük bir hastalık girince 
konferans haline sokmuştu n. 

- Daha iyi ya. Bu suret
le "cumhuriyeti kendi reji
mimiz olduğu için değil fa. 
kat rejimlerin en mükemmeli 

insanlara insan gibi muame· 
Ie etmeği emreden bir re· 
jmı olduğu için sevmek la· 
zımgeldiğini 11 ısbat eden bu 
ateşli ve ayni zamanda ilmi 
ve so9yal ~saslara dayanan 

aile bütçelerinin nasıl peri· 
şın olduklarını ve he-r ıey
deo evvel iızeti nefsini aziz 
bilen bu kültür ordusu ku· 
mandanlarının bir ev sahibi, 
bir bakkal ve bir kasap kar· 
şuında nasıl ezilip bOzOldDk· 
lerini çok acıklı birer tablo 
halinde canlandırmağa çalıı· 
mıştım. 

( Arkası var) 
~~~ -~~~~~~~c::::z ·~---~~~~---~~--~ 

Son Telgrafların Hulasası: 
~~~~~~~·· .. ~~~~~~~~~---

Atatürkfın kamutayın açılışı esnasıııda söyledikleri prog· 
ram nutuklarında işaret buyurdukları "'f eknik büro,, hak· 
kandaki kanun projesini Dahiliye Vekaleti hazırlamağa baı· 
lamıştır. 

§ Pahalılıkla mücadele siyaseti günden gü~e inkişaf et
mektedir. Halkın eğlence mahallerine olan tabii ihtiyaçiann 
karşılamak için maliyece sinema ve tiyatro gibi eğlence 
yerlerinin bilet ücretlerinden alınmakta olan vergi miktarın· 
da mühim tenzilat yapılması ve batta bu vergilerin büs· 
bütün kaldırılmesı bile tasavvur edilmektedir. 

§ Polis teşkilatında mühim bazı değişiklikler yapılacaktır. 
Bu arada uçaklı polis teşkilatı da vücude getirilecektir. 

§ Mütareke senelerinde Istanbulda bir şahadet meselesi 
yüzünden ve Fran ı zlar tarafından mahkum edilerek Gilya· 
na ~evkedilen ve orada yirmi sene kalan posta müv~ı:ıii 
Mebmed Ali ve arkadaşı Istanbula dönmüşlerdir. Bu zaval· 
lılar karaya çıkar çıkmaz toprağı ağhyar..k öptüler. 

§ Arnavud Kralı Ahmet Zogonun düğünü 27 Nisanda 
Tiranda olacaktır. Düğün iki güo devam edecek ve düğün 
den sonra Kral ve Kraliçe balaylarını geçirmek üzere Da· 
racıı gidecektir. 

§ Küçük antant iktısadi konseyi bugün Bökreşte topla· 
naçaldardır. 

§ Yunanistanla Yugoslavya afasındaki mevcud ticaret 
muahedesi bir sene daha uzatılmışhr. 

§ Bursada bahse tutuşan Osman namında bir genç bir 
lira kaunmak içiaı birbuçuk ki!o siklelindeki çarığı gövde· 
ye indirmiştir. 

§ C. H. P. grubunda Hariciye Vekilimizin izahatı din-
lendı. Beş senelik milli müdafaa planı için fevkalade tabsi· 
sat istenecektir. 

§ Sovyet Rusyada bazı konsolosluklarımızın !iğ\'ı, dostane 
ve mütekabiliyet eHsı üzerine yapılan anlaımanın mahsulü
dür. 

§ Romanya kralı Karol bu ayın 22 s'nde Londraya hare• 
ket edcektır. 

§ M. H!tler, bugün Amerika sabık cumhurreisi M. Hoo· 
veri kabul etmiştir. 

§ Fransa iki büyük zırhlı daha yaphrmağa karar ver-
miştir. 

§ Yunan Başvekili general Metaksas dün Atinaya dön· 
.. t" I muş ur. . 

( kurtulamaz mıydı? 

devam 'diyor. Birkaç güne 
kadar nazari dersler bitecek 
ve tatbikata geçilecektir. 

Futbol oyununu hangi mil
letin icad etmiş olduğu bili 
bir ihtilaf mevzuudur. Bu 
oyunu FJoransahlar kendile· 
rine mal etmek istedikleri 
gibi Magri biler de milli oyun· 
ları olan Kuranın bir başka 
şekli olduğunu iddia ederler. 
Maamafih fudbolun orta çağ
larda el ve ayakla oynanan 
Sul isimli bir top oyununun 
modernize edilmiş bir şekli 
olduğunu tahmin edenler de 
vardır. 

"Ben bütün servetimi de· 
lilik edip paralarını davalar 
için sarfedenler sayesinde 
kazandım. Mademki bu ser· 
vetten bir meteliğini bile 
beraberimde öbür dünyaya 
götürmiyorum, o halde para· 
lamı gene aslına rücu etme
sine karar vermem adili ~ e 
ve munsifane bir hareket 
olacaktır.,, 

Başvekil, matbuat mümessillerini kabul etmiş ve kendile
rine beyanatta bulunarak Ankaradan son derece memnun 
avdet ettiğini, Yunanistanın Türkiye ile sıkı bir surette 
elele verdiğini ve bundan do!ayı ay~ıca mütehassis olduğu· 
nu ilave eylemiştir. 

•• 
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B• R k D h • Vataodaşları .servet ve saadete kavuşturmak hususunda pi· ( SAADET k• • ) d dünyanın en nef!~, !n. leziz. ve en 11bhi 
lr e Of 8 8. yanko biletlerinde rekoru kıran bay Hasan Tahsin Under'in ışeSI D e çayları da bulabılırsınız. B1r kere tec· 
rllbe ettiiiniz zaman bunun bir hakikat olduiuau siz e bizler ııibi iğrenecekıiniz. Çorakkapu polis merkezi karıısında No 354 Haaan Tahıin Önder Telefoa No 3497 


