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KıSA VE AÇIK 1 Miiletler cemiy" tine ve Fra Sızlara nota verdik Mariç Ka vse- Hervonun 

iki Eski Başvekilin Sözleri ·Suriyedeki Er;.eniler Hatava rive Gitti ManalıSözl 
!ski Fransız Baıvekillerinden Bay Flindenin Brükselde Ankara 21 (A.A) - Yu· 
Pbğ'ı konferans ve gene eski Başvekil ve bugün Fransız NakJedİ)İVOf goslavya Harbiye Nazıu Or· 
rlamentoıu Baıkanı Bay Heryonun Suriye ve Mısır seya· g neral Mariç ve ref ık ası 

•tinden döndükten ıonra vuku bulan beyanatı siyaset dün ıe.bah saat dokuz bu-
ııakıarında toplanan kara bulutların Fransızlarıda elektirik- çukta busu si trenle Kırık· 
•dirm~ğ'e başladığım gösterecek mahiyettedir. kale ve Kayseriye gitmek 
Flandenin ıılihlaoma yarışına karşı göstardiği yol p~k üzere şehrimizden ayrılmış· 
1dni olmakla beraber günün hadiseleri ve ıuliteleri kar- tır. G e neral 1ariç MıJıi Mü-
•11ıda ne derece pratik aayılacaj'ı malumdur. Malum olmi dafaa V c: k li ve Büyük Er· 

bir şey varsa o da Heryonun Suriye hakkında ağız aç- kanı Ha rbiye ikinci rets1 
•le istememesinin ıebebidir.. A~um Giindüz askeri fa ri · 
icabında Türklerle dost geçinmeği bilen bay Heıyo ace~a kalar müdüıü Eyyüp ve nıi b 

ti ıülu1tü neden muhafaza etm~k !üzümünü huretmekte- mandarları ı efakat etmek· 
'r? Bir çarpı,ma vukuunda akdenizin şark kıyılarrnda pek tedir le r. 
~" kan dökülecegi bakkıodaki sözleri ise herkesçe malum 
ır keyfıyettir. Büyük de vletlerin akdenizde yeni bır anlaş Tahrikatı t - B. HERYO 

kip ediyoruz l temeli atmak için yeıı i gayretler sarf ettiklerine dair 
ttıya atılan rivayetler ise balkanlıların birJiklerini kuvvet· 
''dirmek için sarfettikleri emeklerin ne kadar yerinde ol· 

11iunu bir kerre daha ispat etwiştir. ISKENDERUNDAN BİR GÖRUNÜŞ 
İstanbul 20 ( Hususi ) -

Hül. ümctimiz Fransızlar ın 

Hatay intihabatı münue~e
tile yaptıkları tahrikatı adım 
adım takip ederek icabeden 
tedbirleri almaktadır. "Fran
sa, bütün taabbütlerini ifaya 
mecburdur." der.l .mektedir. 

Paris 21 (Radyo) - Mısır 
v~ Suriye se1ahatiodca d6· 
den Ftansız parlamentoıa 

reisi Bay Heryonun Şarki 
Akdeniz hakkında söylediti 
sözler Frauıada olduğu ka
dar bütün Avrupa ıiyaıl 

SIRRI SANLI -------- -·---------------------
rgama Keı:mes eğlenceleri 

yarın başlıyor 

dibinde 

tarihi şehri böyle 
bir vesile ile de ziyaret et· 
mezuk nasıl olur? Halkımı· 
zıo bu mOsteana f1rsah ka
çwrmıyacaklırını kuvvetle 
umuyoruz. ......... 
lzmir Deniz 
Soorları 

Her pazar günleri sabah· 
tan öğleye kadar lzmir genç
lerini ve deniz severleri Al
HDcaktaki kulüpte toplıya-

rak deniz sporlarına başlıya· 
caklarını ıevinçle haber al· 
dık. 

~TER GÜL iSTER A.GLA 

Antak'ya 19 (A.A) - Ga· 
ıeteJer Suriyeden birçok Er· 
menfoin Vatani kütle tara· 
fıodan masrafları ödenerek 
ve para da verilerek Hata· 
ya gönderilmelerine devam 
edilmekte olduğunu ve bu 
hareketin nihayet karıı ta
raf gazeteleri tarafından iti
raf edilmekte bulunduğunu 

kaydediyorlar. 

Halepte ikamal eden ve 
Şamla Beyrutta garajları bu
luoan büyük bir nakliyatçı 
da bu sabah bunu bana te
yid etti. Kendisindfn kira
lanan büyük otokarlara 25 
ıer Ermeoi konulduğunu ve 

bun1ann lskenderunda bir 
gün zarfında hem nüfus da · 
iresind~ hem de tescıl bü · 
rosunda itlerini bitirerek o· 
tokarın geri dönmekte oldu 
ğunu söyledi. 

Antakya, 19 (A.A) - Dürı 
kil posta ile buraya gelen 
Şamda milnteıir Elkabea 
gazetesinin Ankaradan ala· 
rak neşrettiği bir habere 
göre, Tür kiye büktımeti Ha· 
taydaki seçim etrafında ya· 
p.lan yolsuzluklar ve Türk· 
lere karıı tatbik edilen taz· 
yik ve tadbiş hareketi bak· 
kında Milletler cemiyetine 
ve Fransız b&kümetine birer 
nota vermittir. 

Kaynanalar Gelinlerini Severlermiş 
Fakat Onlar ? 1 • 

t.lal6mya kaynanalardan ıikiyet etmiyen hemen yok gibi birıeydir. Dün iki arkadaı 
vayda konuıuyorlardı, kulak misafiri olduk. Biri ötekine : 

'- Yahu ne beliyı berzah şu kadın .. 
"" Karın mı ? 
"' Hayır dostum kaynanam olacak acuze. 
'- Hakkın var birader, geçen gün bir razetede okudum : Adamın biri omuzuna bir me-
taıı yüklenmiı, acele acele giderken bir arkadaşı rastgelmiı: 

- Yahu bu ne? 
'- Ne olacak kaynanamın mezar tarşı, müzeye götürilyorum. 
l'aribi bir kıy eti mi var ? 
'- Tabii birader, üıttıode evde sükünet ve saadet devrioinin baıladığı tarih yazılı. 
lkiıide kahkahayı hastalar, ihtiyar bir bayan da önlerinde oturuyordu, arkasına dönerek 
ı6zleri ı6yledi : 

._ ikinizde yaıını, baıını almıı insanlarsınız, burasını mahalle kabvehaneaimi sandınız 
le relin kaynanaya dokunan bikiyeleri tramvayda ı6yJiyorsunuz. Halbuki biz relinleri

ti çok ıeveriz, o 11lhklar nedeoıe bizi aulıyamamıılardar 
8u sefer kaokaka bütOo tramvayı sardı. 
Sen de ey okuyucum bu, bot boğazların haline : 

Avrupa n~reve 
gidivor 

8. FLANDEN 

Paris 21 (R 1dyo) - EsH 
Fransız Baıvekillerinden bay 
FJanden Brükselde (Avrupa 
nereye gidiyor) mevzuu üzıe· 
rinde bütün Avrupayı alaka· 
dar eden bir konferans ver· 
miı ve cihan servetini ifJisa 
sürükleyen bu silib yarııına 
nihayet vermenin ve rejim 
itibarile ikiye ayrılan Avrupa 

devletleri arasında bir anlat· 
ma yolunun eran mevcut ol
duğunu ispat etmeğe çalıı
mııhr. --------Sinema Köıeai : 

Elbamrada iki büyük film 
(Bilyük Aık) Fransızca sözlü 
ve ( Maceralar kralı Buffalo 
Bil) TOrkçe ıözlü filimlerden 
baıka Baıbakanımız Celal 

Akdeniz 
Anlaşması 
Budapeıte 21 (Radyo) 

ltalya, lngilt~re ve F raosa 
arasında Akdenizde bir an
laşma yapılacağı söyleniyor. 

SiNEMA KÖŞESi 

mabfelJerinde heyecanlı tef• 
airlere sebebiyet vermittir• 
Heryonun Akdenizde çarpıt· 
ma olursa bu denizi• Şark 
kıyılarında çek kanlar d6~ 1-
leceiini s&ylemesi we SariJ• 
hakkında gerek Fran•ıs •• 

gerek yabancı raıet• ··
birlerine bir kelime •&ylem•· 
mesi çok manalı bir j•t 
telekki edilmlıtir. 

Tayyarede bu hafta (Saadet gecesi ) ve (Yoııvua) adla 
iki müste1na film gösteriliyor. ikisi de güzel ve nefistir. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR ________________ .... --~------------
iki tezat 

Don 19 mayıs bayramı çok neıeli ve hararetli geçti. Hal
kımız koıu sahasında yapılan okullar bayramına arabalarla, 
otobüslerle ve trenlerle akın ediyorlardı. Y azıcılarımaada• 
bir zat ta bayrama i~tirik etmek üzere b6k6met 6allndea 
kalkan otobilslerden birine atlayıp gitmek ister, Buca ala· 
nına iıliyen otobllsler gelir gelmez, debıetli hlcam l:taılar, 
halkımız ve çoluk çocuk birbirini ite kaka içeriye rtrer, 
yer bulamıyaalar sabırsızlanırlar, nihayet bir kaç zat ma
barririmizi tanıdığı için kendisine baı vurur, beraberce ıi· 
delim, belediye otobüslerini sevk ve idare eden belediye 
memuruna ıöyliyelim, burada biıçok bot otobüı var, onla· 
rın gitmesine izin versin derler, arkadaıımızla birkaç sat 
nokta memuruna bat vururlar, balkın kalababj'lnı ve ihtiya• 
cını anlatırlar, (54) numaralı olan bu memur, kaılarını ça
tarak ıu cevabı verir: 

- işte Alsencağa giden belediye otobüsleri var, halk 
onlara binsin 13,35 te tren var. ona yetiısinler der. Halk 
gürültü etmeğ'e baılar, arkada ımız Elhamra yanındaki mer
keze gider, ıöyler. Burada numarası 67 olan bir memur aa
zikine "bay bay Tepecik otobilsleri boı duruyor, madam ki 
halk kalabahktır, timdi emir veririz" suretinde karplarlar. 
Bu iki tezat karıııında ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Ôyle 
anlıyoruz ki it bilen ve idareden anlıyan memurlar beledi· 
yeye siSz getirmiyenlerdir. Dünkil memur gibi it kolayı bU
miyenlerin sızıJbya meydan verenlerdir, biSyle memurlara 
biraz yol ve idare öğretmek lhımdır." 

Ba arın do ve milttefi~k_.__..---.. .. iT 
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IY ASET VE ADALETi 1 
1 Nekris - Gut) OLUYOR ? 
~ Hastalığı 
~ Vücudde yenilen yemek· 

H A Y A J V E K A H R A M A N L 1 K L A R 1 m ıcrin muhakkak çalıım•k ue, -E muhtelif harekat ile yanması 
Tarihi Telrilıa Yazan: H. Tarkeka/3 ve bu ihtirak bittikten sonra 
Bmfl• - 27 - 41Bct&tiD bakayanın harice idrar, ter 

k d 1 k h • • ve mevadı gaite ıeklinde def 1 Uman 80 O aca O 8 iDi ve itrabı normal bir fizyolo· 

tsunla1', kafasını kessinler iik dadisedir.ı 
Eğer yenilen yemekler ge· 

Halife tercüman kadına Halife hemen ıiddetle el· ne çalışmamak, harekit yap· 
nerek liali ellerini yüzüne lerioi vurdu, içeriye giren mamak vesair sebeplerle ya· 
pamıı ye ağlar yaziyette kadına şu emri verdi: kılamıyacak olursa 0 zaman 

110 küçük preaıeıe dedik- - Şimdi sadrıazamı bul· bu natamam ihtirakattan 
"ni emretti: sonlar, huzuruma getirsin· mütevellid bir takım mad-
- Pekey amma hali ayni ler. deler basıl olur ki bu mad4 

tecler Ye ayqi ·bal içinde.in, Bir saat ıonra baı vezir delerin baıında ( aaid ürik ) 
llL-1-ıe 7lzlab ae7e kapa- titreyerek içeriye girdi. 
.,._na gelir. 

raaa, b-.ıea mi utanı· Halife ateıler saçan •izile 
Eğer ibrirak tam olsaydı, raan? f U buyruğu verdi: 

Ş. d. b H yanan gıdalardan (ü e) de· 
De111 preuea • ' evet " - ım ı ve u gece ın- nilen madde hilal olacaktı 

edi. ,_ distana bin kişiJik bir kuy-
. ~ ki bu son madde• suda mü· 

- Senden utanıyorum yer· vet gönder, baş kumandan tehammildir ve idrar ile sür-
re geçiyorum 
- Neden ~öyle ? , Emret. 

dakikada ne istersen 
apacağım ve yaptıracağım, 
~ersen cınımı bile senin 
olunda fedaya hazırım. 
Şeytan kızın gözlerinde 
r zafer ıuıe.-i yandı, .eHe· 
i y&zündea çekti, fevkali· 
bir neıel ve sevinçle ha· 
nin yüıüne bakla, sonra 

ladı, etejini yakaladı, onu 
i&, yüzün~ gözüne sürdil 
ıu sözleri ıöyledi: 

- Halife ltazretleri timdi 
mir buyuraular, iten onun 

'81ana ıa tatlı canı!Dı çıka
yım, önüee sereyim. 
Halıfe fevkallcle miltehH-

olacak o haini tutsunlar, 
kafasını keıısinler, bir tulu- atle vücudden mündtfi olur. 
ma koyup acele bana gön· Asit ürik ise gayri münhal· 
dersinler. dir ve tamamile münhal bu 

Baı vezir geniı bir nefes lunmadığı için vilcudiln 6te-
aldıktan sonra: sinde berisınde tavazzu et-

- Bat ilstüne sultanım mcğe başlar. 
ve halife hazretleri hemem Bilhassa ayak mafsallaraa-
iradeniz yapılacaktır. da ve diier mafsa larda te· 

Sadrıazam eiHdi, dııarıya rakürn eder ve nakris deni· · 
çıktı. len hastalığı meydana geti· 

Halife ıeılendi: ri ... Tam bir nekris irizı, 
- H aydi meleğim, işte ekseriya ayak baş parmağı· 

perde ı ardında kulağınla nın birdenbire ıiddetle acı· 
verdiğim emri duydun, dört ması, ıztırab vermesi, ıişmesı 
beı gün ıenra o hainin ka- ve kızarmaaı ile baılar 'fe 
fasını dal ayaklan altın yu· rece sabaha kartı meydana 
varhyacağım. relen bu ııhrablı hal nekri· 

Hilekir ve yalancı mel'un sin ilin olunması demektir. 
prenses, gene koıtu, balife- Nekriıte yapılacak ıey idrar 

1 nia eteklerini öptO. Ye kan tahlilltile aıid &rik 
Ya habibi, ya ruh, 'ne t, •.• derecesini tayini etmektir. 

tif ıözle rin ve ne kadar Sadrıaram dışarıya çıkınca Esas tedavide azotlu yemek-
rin cilvelerin var. alnındaki iri terleri ıildi, lere pebriıdir. Bilhassa et· 
Kız rene başını mahcuba- yanindakilere fU ı6zleri söy- yumurta, beyid, ciğer, böb· 

e 6nüne eğerek ilive etti ledi: rek, havyar, •e bazı kuru 
fU çirkin iftirayı kuıtu: (Arkası Yar) sebzeler, kaıar peyniri, ba· 

- Yalnız hen al~e liyık d lık ve sucuk, pastırma, dil 
çiçek değilim. Hisarönün e gibi ıeyıeri kat'iyen mem· 

G6ıleri yataklarından fır- K• 1 k K h audur.: 
D halife sordu: ıra 1 a • Yat ve yefiJ sebzeler, 

- Neden ya habibi.? vehaneler meyvalar, sütlü ıeyler bilhas· 
- Neden olacaık , ben ıa ıayanı tavsiyedir. (Ürodö· 

Kanser Tedavisinde 
Elde Edilen Terakkiler 

lugilterede Royal Cancer 
hastahanesinde yapılan bir 
içtimada, Dr. Rovventrce 
kanser tedavisinde "mühim 
terak kliler., elde elde edildi
iini iddia etmiıtir. 

Son bir sene zarfında, 
muhtelif kanserler üzerinde 
yapılan tadavilerin baruku· 
lide neticeler Yerdiğiği ıöy· 
liyen doktor sösllne fÖyle 
devam devam etmiıtir : 

- Arbk, ameliyat ile iyi 
olabilecek kanserin hangisi 
olduğunu : Dil, •iız ve bo
ğaz kanserinden radyom te
davisin şayanı hayret netice
ler yarattığını biliyoruz. 

Rontgen hafif voltajları ile 
yüz, dudak ve deri kanser· 

lerini öyle bir kat'iyetle te
davi ediyoruz ki eski neti· 
celerimizden daha kuvvet· 
lidir. 

••• 
Erkek iken kadın 

olan Uelikanlı 
iki ay evvelıiee kadar, 

yukarı Mısırda çiftçilik eden 
20 yaşlarında lbrahim Halil 

isminde bir Mısırlı delikanlı, 
kendisinden rayri tabii hal
ler farkederek hastaneye 
ıirmiı ve amelivata lüzum 
olmadan bir renç kız olarak 

çıkmııtır. Kendiıiue Ommül
k ıımi takılmıobr. Yeni 
r•ç kıı timdi, dikit ve ye
mek piıirmeği öirenmek 
seYda11ndadır. 

••• 
Viyanada yeniden 

sinema açılmıyacak 
Viyana belediyesi ıehlr 

aiaemalarının bir çoiunda 
her seansta boı yerler kal
dığını nazarı dikkate alarak 
yeniden sinema açılmasını 
bir müddet için menetmiıtir. rletilmiı ve zorla usaresi lzmirin Hiıarcamii önünde nal) bu gibi vak'alarda çok 

ilmiş ve paçavraya çev- 58, 60 numaralı birbirine İJİ gelen bir ilaçtır. Hasta- ...,.. .... .....-.-- -"-.. •-*"~e....cı.:~!iti~~·-~ 

lmiı bir bedbahtım. muttasıl kahvehaneler Hazi· nıa bol mikdarda maden yeni Cild Evi 
Halife bunu duyunca yıl- randa kiraya verilecek ve suyu ve iyi su içmesi pek 
rımla vurulmuıa dönerek hemen kontratı yapılabilecek· muvafıktır. iki Çeımelik caddesi lstiklll 

okulu kar111ında her çetid 
cild itleri, harita bezleme 
bezli zarf, para zarfları, noter 
dosyalan yapıhr. 

rinden fırladı, her tarafı tir. 
atır zantır titriyordu, bo· Sıhhiye ve belediye niza· 
k bir sesle bağırdı:I malına röre ayrıca temiz IU 

- Söyle, çabuk ı6yle ıeni getirilerek nezafet ve nğ· 
u hale kim koydu? Onu hğa elverişli tesisat vücuda 

raya getirteyim, tırnakla- getirilmiştir. 

ı ıırtlağına batırayım, ca· Yol geçmesi ve gelip ge· 
ı cehenneme yollayayım, çenletin gürültüsü ve müş-

hut en şiddetli ölüm ce- terilere sürünmesi gibi ra· 
ariyle cezalandırayım. bats zlıklardan da beridir. 
Mel'un Hintli kızı, halifeyi Hisarcnünün şerefli ve 
landan tuttu, yerine oturt- mevsim itibarile en serin ve 
, ona sakin ve yavaıça şu sakin olduğu görülebilir. 
zleri söyledi: Anlaşmak için kolancılar 
- Senio Hindistan& gön· da 44 numarada B. Celil 

erdiği:J ordunun baş ku· ve Mehmet Susmuıa müra · 
anda . ı Mehmet Kasım. caat olunabilir. 1 - 8 

~~** ~~~~*~*~:~*~~*~****~~~ ,. 
Elhamra T;15~;0 i 

ldaresioee Milli Kütüpane Sinema11 't ,-----
BUGON Gayet nefis 2 film birden ~ 

1 - Büvük Aşk ~ 
Fransız s6zlü en büyük aık filmi M 

Macaralar Kralı ,. . ) ,. 
( BUFFALO BiL ,. 

Tll kçe sözlü: Garry Coopre - Madelein Carroil ~ 
lllvett"D: Baıbakanımız Celil Bayaran Yuna!Jistanı ziyaretiy. 

Fiatlar: Birınci 30 BAikon 40 Hususi 50 it 
~~~~~~~~~~~~~~ı~~·~~~~ 

Satılık Mo
torlar 

Elektrik istib1aliode ve sa 
nayide her türlü makineleri 
tahrike yarar iki tane Dizel 
sistemi motorlara sahibiz. Bun 
ları satın almak isteyenler 
Gazi bulvarında 18 nu'maralı 

Resmi ve hususi müesse• 
ıe)er ile bankalara aid zarif 
cild itlerini temiz ve seri 

, olarak deruhte ederiz. ........................... 
ı ı 

i DOKTOR i 
mazaya müracaatları. 1-6 : S ı•h S d ı 

ı a ı ona ı 
Devren satılık ı Cild, Saç ve zührevi hasta· ı 

• ı laklar müt<!hassısı ı 
bakka)ıye ı lkinci Beyler sokak No. 81 ı 

Ailemin esbabı sıhhi1 esi ı Her gün öğleden sonra ı ........................... 
dolayisile diğer bir memle· 
kete gitmek mecburiyetinde 
kaldığımdan Baıturak Kes· 
t ili caddesinde en itlek mev· 
kii olan Salih efendi hanı 
tam karşısında 36 numaralı 
bakkaliye dükkinında bulu· 
nan gerek bakkaliyeye ve 
gerekse tütnn bayiliğine ga· 
yet elverişli ve gösteritli 
olan mostra ile üzeri moza

yıklı teıgib ve bakkaliyeye 
ait variller. depolar ve saire 
levazımı toptan devr ıuretile 
acele satılacağını bildiri im 
talip olanlar dilkkiaa mira· 
caat ıtainler. 

Fransızcayı 
Konuşmak 

isti1 enler 
6 Kuruş mul<abilinde mat· 

baamız tarafından çıkarılan 
Parloaa Françaiı adlı kitabı 

(Mektepli), (Yavuz), (Dev· 
rim), Gaziler caddesinde 
(Bay Supbi Çulcu), Tilkilikte 

(Emel), ve sair kitapc:ı dilk

kiolarından alıp hediye ko· 

ponunu matbaamıza iÖnde· 
riaia.. 

21 llAYll 

- 32- YAZAN: G6nül Emre 

--------------------------------------
Haydi evliid şu kıvrak şehir 
türkülerinden birini çaiırıver 

Neyse sözü uzatmıyalım .• 
birkaç fgiln sonra tekrar 
Mehmedi gördüm ve borda 
şurda şurda ağzını bozma· 
masanı, söyledim. E vveli ağız 
kalabalığile başlayan kavga 
kızıth ve kirata, biçağını 
çektiği gibi suratıma yapıı· 

tırdı, Mehmedi, altıma alarak 
bir temizce hakladım emme, 
yllzfim de git ınitti. lıte bu 
yara ondan kalmadır beyim .. 

Biraz durdu, acı bir gülüm-
11me ıle .. 

- Sonradan ne oldu b li · 
7or musun bey ? 

Dedi. Ve gene kendi de
vam etti: 

- Sonra Mehmed, karı 

ile balım, g·ülüm oldular da 
gene kötb biz kaldık. Mt: b· 
med, orospuya istediği fi i · 
tannı almıı olacak ki, bant· 
talar. Ve karı bir gün bizim 
muhtara gidip : 

"Ahmed e söyle benim na· 
musumla oynıyor. Herkes 
senin için biç klaodı.. anla· 
ıılan seninle bir bailantısı 
var ..• Diyorlar ... " Demiı. 

Eylije kemlik, diye buna 
derler beyim .. 

Güldüm ve ihtiyar tıkıl· 
mak ı stedim : 

- Baba, şimdi olan ol
muı, dedim fakat ıeni• bu 
karı için bot yerine başını 
derde salman, bana da biraz 
manidar geliyor.. ne dersin? 

Birden ciddileşti ve cevap 
verdi: 

- lıte o zaman herkes 
senin gibi ıöyliyordu. F'akat 
vallahi o kadının eline elim 
değmedi. 

- Adırma babalı, dedim, 
buların hepsi yarenlik ... 

- Yarenlik emme, bana 
eski günleri batırlattığız içiıı 
içerliyon ... 

Doni ve a-üldü ... 
- Eee baba.. artık git

sek mi? 
- Sen bıliyon evlid ... 
Ata doğru yilrüdllm, ağaç· 

tan çözerek yürümeğe bat· 
ladım. ihtiyar : 

Madem ki arkadaş olduk, 
azcıkta ata ıeo bin .. baba. 

Dedim. 
- Eksik olma evlad.. sen 

bir şarkı söyliyecefim .. 
ihtiyar güldll : 
- Bu yaştan sonra bana 

türkllmü ıöyletecekıin evlid? 
- Canım ne olacak baba. 
Gene güldn ve : 
- liırak allahı teversen,. 

bu kart sesle tllrknmn ı&y· 
lenir evlAd ? 

- Söylenir baba, söylenir. 
Yolculuk bu .. 11Jaksad hoıca 
vakit geçirmek değil mi ? 

- Sen, dedi, bana yetmi • 
timden sonra saz -çaldırmağa 
kalkıyorsun olur mu öyle ıe1? 

Ve ilave etti : 
- Delikanlı dururden ih

tiyara sıramı gelir. Haydi 
bakayım evlan . fU kıvrak 
şehir türkülerinden birini 
çağmver de gözüm gönltlm 
açılsın ... 

- Yakalayım, derken ya· 
kalandık desene ... 

Gülüştük. 
Ve israr ettim : 

- Haydi baba.. demin 
bana misafirimizsin deme· 
din mi ? Haydi kırma beni • 

ihtiyar kCiylii, kurtulut ol· 
madığını anlayınca : 

- Bata relen kekilir e•· 
lad nidecekain g&nlll kırma• 
mak ilzam .• 

J Dedi ve aıaiıdaki tBrklyil 
J çağırdı : 
f Dağların ieldi ardı, 
1 Göo61 ihıiyardadı, 
1 Aklar saçımı sardı, 

H~y günler hey, bey ı&nler 
hey. 

Gözün feri ı 6alyor. 
Baıım duman• dantıyor, 
Sel ıen beni timdi rar,I 
Hey günler bey, bey gDn· 

ler bey •.• 
- Nasıl, dedi, befen· 

din mi? 

( Arkaıı var) 

Atina Radvo 
istasvonu 

Atina, 20 (Radyo) - A· 
tina radyo istasyona, 6n&· 
müzdeki Cumarteai glinü 
resmen ve bilyllk fme asimle 
açılacaktır. Akıam saat 9 
dı, Mllsakallt Nezareti mllı· 
teıarı B. Nikolopuloı ilk ıöy· 
lf1Vi verecektir. 

bizim misafirimiz sayıhrsız Q 
öyle şey olur mu beç.. l rman yangını 

Diye teıekkiir dti. Ylbü· Ç k b h 
dük ... Bir aralık, hiç konuş· 1 aran U Bf 
madan bu sessizlikte ceben • Alaska topraklarından çı·I 
nem gibi yanan güneıin de kar ve bin derece fabrenayt 
tesiri vardı. ihtiyara dedim ki: sıcaklığında bulunan buhar-

- Ba bir türkü çağırır lar, ormanları tutuıturmakta 
b b S ·ı b ve yer yer yannınlar vi\cude mısın a a... 1ra ı e u.. a 

senden sonra da ben sana getirmektedir. 

*~**~~**~*~~*~~ı*~*****~· 
~ T A Y Y A R E sınaması TE~~~?N 
tC 
t( BUGÜN dünyanın tekdirini kazanae 2 film birden 

= 1 - Sa11de Gecesi 
tı( Cbarles Boyer, Jan Arthur tarafından temsil edilmiıtir 

~ 2 - YOŞIV ARA 
t( Sevenlerin ve sevilenlerin romauı 
~ Ayrıca: Paramunt jurnal 
~ Seanslıır : Yoıivara 3,10 ve 7 de Saadet gece_ı_i_S ___ 9_d_a_ 

tC FıATLAA: 30 - 40 - 50 
•s~~~~~~ı~~~~~~~~~ 



Sahife .S ( Httkın Sesi ) 21 MAYIS ____________________________________________________ .._. ____________ ~ _ ______________ _.. ________ __, ______ 113m ____________ __ 

Mizah 

Sayfası· 

Balkonda kine 
Maniler 

Durdum baktım yüz.üne. 
Daldı gözüm gözüne. 
Hynüz daha ilk akş m, 
inanmadım ıöıüne. 

Sahile indi o kız. 
Sandala bindi o kız. 
Sandal içindekinin, 
Koynuna ıindi o k11. 

Kumlara yattı gliıel. 
Kahkaha altı güzel. 
Beraber yüzmek için, 
Genci aldattı güzel. 

Kimisi böyle dedi. 
Kimisi şöyle dedi. 
Dayanamadı o kız, 

Sevgini söyle dedi. 

Ben baktım o bakmadı. 
ıçte can bırakmadı. 
Yüz çevirmek istedi, 
Düşündü, durakladı. 

z. v. 
---ııncrı.ır-

Dilenci er 
Bir gün kör bir dılencinin 

Gniinden geçerken dedim ki: 

- İnanma, lberif senden 
benden iyi görüyor ... 

Dilenci kızdı : 
- Elbette bir gün seni 

tenha bir yerde görürüm! 
ded' ı. 

Bir gün de dilencinin biri 
bo)·nuoa şu yaftayı asmıştı : 

"Dilsiz ve sağırım,, 
Arkasında yere on kuı uı 

düıürdüm. Dilenci para şı
~trdısını duydu, başını çe· 
tirdi, baktı ve parayı aldı. 

- Teşekkür etsene, de
dinı. 

- Sağır ve dilsizim ııasıl 
konuıayım? dedi. 

Tevazu 

Laf cuzl ğul 

' l 

Müşteri - Hani h yat ucuzladı diyerlar, bu h esab pus· 
lası ne! Ben şuracıkta iki porsiyon y~mek yedim. 

Garson - Siz bayım gazetelt!rin yaygaı asına kulak as
mayın. Ucuıhyan bir şey varsa o da liifhr. 

Sen Sura 
Ba 

Nafntt ayı lditip \'eriyordu. 
Dün ı~adın gene para nl

mağa gitti, katip parayı ver
di ve bundan sonra, nafaka ı 

verilmiyeceğini söyledi ve 
dikkatle kadmm yüzüne bak· 
mağs başladı : 

- Ne bakıyorsun böyle 
suratıma? 

- Beyefendi, bu be heri 
verdikten soora sura tına 

bak bakalım ne h al olacak 
dedi. 

- Öyleyse git beyfe di
ye söyle, on senedir nafaka 
verdiği çocuk onun çocuğn 
değildi, ve ondan sonra sen 
onun suratına bak bakalım, 1 

D nı z 
Artisliğinden ziyade ya· 

lancıhğı ile me~hur olan bir 
yıldızdan bahs diliyordu. 

- Dediğine bakılırsa bir 
Fransız film şirketi ile mu· 
kavele yapmış, Parisc gidi· 
yormuş. 

- Hayır, bir şirketle mu
kavele yaptım, Hollivuta gi
diyorum diyor. 

Biri dedi ki : 
- O ne derse desin, öy · 

le yalancıdır, ki sö / ed ğinin 
aksine bile inanılmaz. 

v t 
Doktor Ia!anın evinde b· 

piritizma tecrübeleri yapıla

caktı. Herkes tamam olduk· 
tan sonra doktor : 

lko d 
M nle 

Balkandan bana baktı. 
Bir küçük seliim çaktı. 
Gözlerimin içinde, 
Yeniden ateş yaktı. 

Güneşe karşı durdu. 
Sonra biı n oturdu. 
Başını .çevirince, 
Baktım, ki gülüyordu. 

Bu incecik bir kızdı. 
Tekrar içime sızdı . 
Aşkımın göklerinde, 
Yanını bir tek yı ldızdı. 

Darılmaz nğlom zdı. 
Aşka bel bağlamazdı. 
ince sulardandı o, 
Öyle çok çağlamazdı. 

Bir gündü yanlız kaldık.! 
Başbaşn verip dald k . 
Konuştuk uzun, uzun, 
Sevgiden hisse aldık. 

z. v, 

g 
Gel, san bin bir gece 

masalı söyliyeyim. 
- ıstemem , masalın iyisi 

bir gecedir. 

F· 
Borsanın koridorunda : 
- Burada iki nevi insan 

vardır. iş e.damı ile kumar· 
bazlnr. 

- Ani madım 1? 
- Anlamıyacak ne var? .. 

Eğ r borsada kazanılaan iş 
adamisın, kaybedersen ku · 
ma b.ıZ ! .. 

o kulu 
Ne o Ali baba, tarla· 

na korkuluk dıkmiyor mu· 
sun?. 

- Hayır, ben buradayım, 
yetişmez mi? .. 

Reis maznuna dedi ki : 
- Siz yaman bir hı ~sız· 

~ışsınız, Bu der~ce ustalık· 
,et, bu lıadar el pbukluğu 

+}le, bu derec~ incelikle ya· 

ae hal al cak! ı 

O iız açtı ı? 
- Şimdi size birçok ölü 

çağıracağım. dedi. 
Biri fısıldadı : 

llılauş bir hırsızlık daha yok. 
b - Rica ederim bay reis , 
eni mahcub ediyorsunuz, 
~en bu kadar iltifrtt n hoı · 
'nmam! .. 

Merhametsiz 
~ Zengin amcaları öldü. Ye -
telerine resmini bıraktı. Bü· 

~İlQ. servetini. aç ço ~oklarla 
'k1rlere vasıyet etmışti : 

- Ben sana her zaman 
k,Ibsiz, merhamet&iz adam· 
dır demez miydim? 

Bay lokantaya girdi. Bir 
kalkan ısmcrladı. 

On dakika geçti, kaikan 
görünmedi. Bayın sabrı tü· 
kendi. 

Garsonu çağırdı ve çıkış
ta: 

- Ne oluyor yahu, bir 
balık ısmarladım, yirmi sa· 
at oldu hala gelecek! 

Garson da kızdı : 
- Aceleniz nedir, kalkan 

dört gündenberidir burada 
sizi bekledi, ağız açtı mı o? .. 

lıcu~luk rekoru · 
\'E 

~ir fen harikası 1 

- Doktor has tal r101 ça · 
ğırıyor galiba! 

Ar v 

ıg 

... 
Ç ı o kudr e lım z nıcı ıyo 

(. ı on h!~b r • emıı ı~ ı;ıkr'lıyor "~ 
!o ,P b :d holnlllı, cğn do{luruyor 

lı:c burada B yan falan yeni hizmet· 
çiyi şöyle bir süzdü : 

- Ben her işi görecek, 
alışverişe gidecek, sözlerime 
karşılık vermiyecek daima 
emrimde bulunacak birini 

VALIDOL imdodım ız c tct i·; ! 

istiyorum. 
- Öylese siz 

değil, kendinize 
yorsun uz!. 

hizmetçi 
koca arı· 

.. 

VALi DOL do~lcı •o:) c ~c 

hc el hu CC1<' V \, 

Birinci Sınıf Mutahassıı 

D. emir A · 
KAMÇIO'-:PLU 

Cilt ve Tenasül hastalıkları ve 
elektrik tedavisi 

lımir - Birinci beyler Soka w ı 

t 

itle 

' 
ve Adn1iral radyoları 

1 M. Alim Şenocak Kemaraltı cad: Emirler çarşısı karşmnda 
Num ra 61 T e lefon No. 4079 

• e 

' Ko sa, Gözlu k 
B ar oınetre, l) erccc 
Lastik eşya 
·ru va Jet ~eşi t leri 

Sıhhi ]ev, zın1 
Daima bulunur. Her ycrd n 
ucuzdur. 

ez 
Hükümet Sırası 

Yaz g eldi çok su içmek 
zarardır. Susuzluğu gider
mek için ( Kalküte ) den 
su eti mahsusada ge irtti • 

ğimiz (D ıa mir hindi) d o az 
bir mikt r almak kafidir. 

Y emek! tİ fazla kaçırırsa · 
nız korkmayınız d erha l üze 
rioe ( Hasan Meyve Özü ) 

nden bir kadeh içiniz. Her 
yemekten sonra kullsnmak
tan çekinmeyinız. Çünkü 
hem ucuz hem de fayda· 
hdır. 

Kışlık ve yünlü eşyayı 

kaldırıp saklarken herhalde 

taze ve hilesiz (Nafta lin) ile muhafaza ediniz. Bu hususta 
t m emniyette bulunmanız için bu ihHyacınızı mutlaka depo· 
muzdan temin ediniz. Geceleri sizi rahatsız edebilecek ha· 
şarat içio en keskin ve öldürücü ilaçları depomuzda bula
caksınız. Bunaltıcı sıcaklarda ek!ir tesirini yapan ( Limon 
çiçekleri, Filiz, 9 e)'lül çiçeği) ve daha muhtelif kokulu ko
lonyaları, bayanlar için her cins tuvalet eşyasını en ucuz fi-
tlerle depomuzdan tedarik ediniz. Telefon 3882 

d En şık, en .Zarif ve son mo· 
llya uygun Panama ve kadın 
''Pkalarını (150) kuruşa sat

o" ~la ucuzluk rekorunu kıran 
w-=: E~O:::Ei:E:ci!;JS:2ıl!E!\!a E~.:la!!:ai'.:...,..._,,,,..DJ 

llıversal şapka fabrikatörü 

~'Y Abbas Azer piyasaya çı· 
.1'rdığı Krem Temizler sabu
l ~ de bir fen harikası yarat· 
ltııştır. Tebrik ederiz. 

Adres: Balcılarda 191 No. 
Telefon; 3811 

Dr. FA ışı 
lzrnir Memleket Hastanesi Routken Mütehassısı 

RONTKE VE 

1 t•rik edav· 



·a 
~:ır-ıı ı ..... : ... , ., ... i, ... , ... , .... #41--.. 

d·aM11 • • = n ri m rr 
riltatürk 
: f.upası 
' 1•ni.1li rtireşcileri dtin iz. 
~ J relmiılerdir. Atatürk 

1 ._ıa,ı aeçmelerin~ iştirak 
ı Jııt.eklerdir. içlerinde kuv-
1 l elem~nlar _ o!duğu söy· 
~ or. Dıger bolgeler güreş· 
~1 i de buıüoJerde bekle· 
.ı,,. 
Si • • 

t!Zanç vereısı 
ehakkında 

:r:ı•ktu kazanç vergiıi mü
\ .,)tflerinden bir kısım ze-

1 ı,toplaaarak dün Valimiz 
: re Faıla GtUeçi ziyaret et-

~ 
er Ye hallerini arzetmiş-

' ı. Jilfo 

ay defterdarın da hazır 
ıenduğu bu toplantı da 

ı 'ellefJerin kanuna daya
ıd itiruları tetkik edilmiş 

'"eyfiyetin maliye bakan-
' ı•• yazılmuına karar ve
e rcİştir: 

lllkelleflcr kazanç vergiıi 
,ıik itiraz komisyonuna 
ı.acaatJa kanuni milddet 

c ı.de itirazlarını yapacak-
;jır. 

' · ;,ınavar düdü-
1,.ü f aalivete 

• 
~· geçıyor 
'\elediye tarafından evvel

~ ''binlerce liraya Almanya
. ı ıatın abnan canavar 
111

IDi8nila tamirini elektrik 
1 makine müteha1111ların
; ~ Talat Olkii tarafından 
Wmıı deYir adedide 1700 

1 ı Bç bine çıkarılmıştır. 
ıc dldBğan ıeıi rüzgar is
' .. meti nazarıdikkate aJın
k ıartile on iki kilometre 

:>\ktan iıidilecektir. Geçen
ıle bay Talat 0Jkil Kül-

1Fkta düdüiün tecrübe-
1 yapmıı Ye eyi neticeler 
le etmiıtir. 

ky akmtla d&d&k itfaiye ka
e ... e konacak Ye top yerine 
rı1ea zamanları dOdük ça-
ıcakhr. 

~ 8. Kadri 
&«liltür bakınhjı ıpekter
i''indea bay Kadri dün ıeh-
Dİze relmiıtir. Teftiıe baı

bıacakbr. 

~.Eıraat 
;~üdürlüj-ü 
11Zıraat itlerinin yoluna ko-
llmuı için bugün Vilayet 

icraat mildürlüğünde saat 14 
h• mühim bir toplantı yapıl
ıJfbr. 

dHurşid ileldi 
a: Bir-müddettenberi Alman
ada tetkikatta bulunan be· 

ifdiye elektrik ve makine 
~ılheadisi bay Hurıid evelki 

lla ıehrimize dönmüştür. 

Osman bey 
• 

gazınosu 
Karşıyakada yeni açılan 

elediye babçuiodeki eski 
( Oımaa bey gazinosu ruo-

era llir ıekilde hazırlan 
ııtar. Bu akşamdan itiba
D faaliyete geçecektir. Mu
k heyeti kuvvetlidir. 

Zelzele Dünde [Devam Etti 
Ankara 21 (Hususi) - Dün Kırşehir, Yozgad, Diyarbakırda yedi defa yer sarsıntısı 

hissedilmiştir. 
lstanbul 21 (Hususi) - lstanbul rasathauesi dün gece ıiddetli bir zelzele kaydetmiştir. 

Japonlar Zehirli2az Kullanıvorlar 
Hankov 20 (A.A) - Çin kıtaatı Sansinin Garbinde Lisih e karıı taarruzda bulunduğa 

sırada Japonların zehirli gazlar kullanmıı olduğu teeyyüd etmiştir. Bu muharebe esnasınd:ı 
Çin kıtaatı 19 adet boğucu gaz ihtiva eden di!mir fıçılar ele geçırmiştir. 

Alman Hududlarında Faalivet 
Berlin, (Radyo) - lngilterenin bura sefiri bugün Hariciye Nezaretine giderek, müsteşarı 

ziyaret etmiş ve Almanyanın, muhtelif hudndlara asker yığdığı hakkındaki haberlerin, ne 
dereceye kadar doğru olduğu anlamak istemiştir. 

Müıteşar bu hu "usta Erkanıharbiye ile konuştuktan sonra cevap vereceğini söyl~miştir. 

Vapurlarda 3 üncü mevki 

Kırşehir ve Y ozgad felaketze
deleri yardım listesi 

Karşıyaka Lüks sineması Sahibi Bay Kemal 
Yamanlar (Karşıyaka Kızılay vaaıtasile. 

Karşıyakadan Hatem Ermaa'dan (Karııyaka 
Kızılay vastasile.) 

Karşıyaka C&mhuriyet Okulu öirencileri 
Bugün Toplanan 
Dünkü Y ekua 
Umumi Yekun 

Lira Kr. 

ıs 

2 
15.94 
32.94 

20117.26 
20220.20 

~~~~~~---------------c::a~------~------~--~~-

1 Dost Y ov,oslav 

1
harbive nazırı 
şehrimize ge

livor 
Büyük ve kıymetli müsa· 

firimiz Yogoslav harbiye ve 
bahriye nazırı Or Gener~I 
Mariç pazartesi günü sabah 
leyin şehrimizde bulunacak-

Zenciler 
Öbür dünyada beyaz 

olacaklarmış 
Amerika zencileri Nev-

htanbul 20 (Huıusi) - Devlet denizyolları idaresi vapurların ambarlarında seyahat eden hr. O gün büyük müsafirİ · 
3üncü mevki yolcularının istirahatlerini temin için tedbirler almaktadır. Vapurlarda üçüncü miz iıtasyonda parlak bir 

yorkta yeni birf kiliıe yap• 
tırdılar, bu· kilisenin mimarı 
bir beyazdır. Mimar kiliıenin 
harici cebhesine dört tane 
melek re!lmi yaptırmak iı

miş. Fakat bunlarıq beyaz 
renkte mi, yoksa siyah renk
te mi olmasında tereddüt 
etmiş. Bir Pazar ayininde 
meseJe bütün zencilerin re· 
yine arzedilmiş. Ekseriyet, 
öbür dünyada cümlemiş be
yaılaşacagız Melekler beyaz 
olsun demişler. Ufak bir e
kallıyet me eklerin siyah 
renkli olmasında ısrar et· 
mişler. Nihayet üç meleğin 

beyaz, bir tanesinin siyah 
renkte resmedilmesine karar 
verilmiş ve herkes memnuu 
olmuş. 

mevki yolcuları için ayrı yerler yaptırılmaktedır. 1 surette karşılanacak ve lı · 

ikinci Karanti- 1 Taleb;İ;rimiz Arasında Yazı l Öii1

:~::~~dir.En 
na Gençlerinin 1 Müsabakalar Obur Böceği 

Müsameresi Ankara, 20 (AA) - Ô· ı kası tertip olunmnştur. Türk Ejder ismi verilen bir ne· 

19 Mayıs ıpor bayramı ve 
Ulu Ônderio Samsuna ayak 
bastığı günün ferdine İkinci 
Karantina Ocağı gençleri 
güzel bir müsamere vermiş-

ler ve candan alkışlanmıılar· 
dır. Muhitine iyi bir gece 
geçirtmiştir. Gençlerimizi 
takdir ederiz. 

•• 
Feci bir kaza 

Kemer istasyonunda ~ bir 
kaza olmuştur. Kızılçulludan 
saat 17,30da Kemer iıtasyo
nuna gelen 316 numaralı 

katarda bir va~onun basa
mağına oturan ve ayaklarını 
aşağı sarkıtan Hüsnü oğlu 

14 Y•tJDda Orhan, katarın 

istasyona iirdiği sırada sağ 
ayağı iıtasyonun bekleme 
yerindeki taı duvara çarp
mak auretile ağır surette 
yaralanmıştır. 

........ 1111111 ........ 

Yeni Posta 
Kartları 

3, 5 ve 7 buçuk kuruşluk 
ıuğuk damgalı fposta kartla· 
rı tedavüle çıkarılmııtır. Bun
lardan üç kuruşluklar mem-

leket içi, beş kuruıluklar 
Balkan antantı memleketleri 
dahili, yedi buçuk kuruşluk· 
far da harici mubaberatta 
kullanılacaktır. 

---oo---
Takdir 
Edilivor 
KariJerimizden aldığımız 

bir mektupta Basmahane be· 
lediye mıutaka amiri bay 
Ömer Lütfinin halka göıter
diği suhulet ve yardımdan 
dolayi takdir edilmektedir. __ .. __ 
Evlatlık 
f stevenlere 
On iki yaşında bir erkek 

çocuğu evlatlık ver ilmek is 
lt:nıyor alakadar o 'anlar Di· 
bek başında 785 numaralı 
sokak 6 numaralı evde ao 
neıi riayriycye müracaatları 

nümüzdeki 29 Teşrioievvel- gençliği cumhuriyet rejimi· vi böcek vardır ve bu, o 
de kutlulanacak olıan Tür· nin memleketin hayat, istik· kadar oburdur ki, bir tane . 

kiye Cumhuriyetinin 15 inci 
yıldönümü münasebetile C. 
H. Partisi tarafından ilk or-

lil ve istikbali için vücude sini yakalayıp, vücudünden 
gedirdiği eserlerle onun ku bir iğne geçiraeniz veyahud 
rucu ve koruyucusu olan cüz'ice kloroformla bayıltsa-
büyük şefimiz Atatürk' e nız, aldırmaz eline geçirdiği 

ta, lise, öğretmen, san'at ve karşı duyduğu sevgi, sayğı, avı kemali iştiha ile yer, da-
ticaret okullarımızın talebesi minnet ve bağlılığı ifade ~t- ha olmazsa kendi vücudunu Bevaz Ekmek 

Yivenlerde 
Kanser 

arasında birer yazı ınüıaba- meğe davet edilmektedir. kemirir. 

Fransa hakiki çehresini 
termeğe baş tadı 

•• eos-

Yazıklar olsun ona •.• 
Istanbul, 20 (Husud) - ı rum etmeğe kafidir.,, di-

Hatayde seçim faaliyeti baş · yorlar. 
Jadığından beri Fransa~ me- Halkın Sesi - Fransadan, 
murlarının müdahale ve t ah · Fransızlardan bahsederken 
rikitlaıı son haddine var· daima dost bir devletten, 
mıştar. lrkdaşlarımııa reva samimiyeti seven insanlardan, 
görülen tazyik bütün mem. bahseder gibi yazı yazmağa 
lekette F ransaya karşı baki· alışmış kalemlerimiz Paris 
ki bir infial uyandırmışlar. hükumetinin bu ıaşkınca ha· 

Gazeteler Fransaya şid- reketine karşı ne yazacakla-
detle hüciim ediyorlar ve rını şaşırmış buhıouyorlar ... 
"Franaanın maskesi nihayet Yazıklar olsun gün geç-
düştü. O, her zamanki Fran- tikçe yeni bir siyaset, yeni 
sadır. Dostluğu ve siyaseti bir çebr~, yeni bir ahlak da-
yalan olan Fransadır. Ha· ha doğrusu yeni bir ablik-
tayda tedhiş ve tazyik ile sazlık gösteren bugünkü Fran-
geç~n her gün Fransayı me· sanan bugünkü şaşkın politi· 
denı devlet vasfından mah· kasına .. 

Yuıroslav 
Meb'usları 
htanbul 21 ( Hususi ) -

Yugoslav meb'uslarından mü
rekkep bir heyetin yarında 
Ankarayı ziyaret edecek
lerdir. -· ........ 
Ziya Ovunları 

938 Fuarı için elektirik 
oyunları hazırlanmaktad•r. 
Bu iş için Pariıten bir mu· 
tabas!ıs getirilmişrir. 

8. Hulusi 
Jandarma kumandanımız 

bay Hulusi Gür kazalarda 
yaptığı teftişten dÖnmü~tür. 

Beledi ve 
Encümeni 

Belediye encümel\İ dün 
öğleden sonra toplanmış ba· 
zı kararlar vermiştir. 

Kimiıı parmağı 
Paris, 19 (A.A) - Mat

buat yeniden Fransız İtal
yan müzakerelerinin geçirdi
ği buhrandan bahsetm~kte

dirler. Jur ve Figaro gaze
telerinin Londra muhabirle
rile Oeuvre gazetesinde Ma
dam Tabui müttefikan bu 
işte Almanların parmağı ol
duğunu iddia etmektedirJer. 

Belçika 
Kabinesi 

Brüksel, 20 (Radyo) 
Belçika ayan meclisi, büyük 
bir ekserıyetle Spak kabi 
nesine itimad reyini vermiş

tir. 
•• .. ••••WIUU••••• ... • 

Bav Dursun 
U ela Zıraat memurluğuna 

Bo1y Dursun Y~ şiJkurt atan· 
mış ve işe başlamıştır. 

Hayvanların 
Dişlerinin Rengini 
Değiştiren madde 
fogilterenin Esseks eyile· 

tine tibi maldon mıntaka· 

sındaki ekser hayvanların 
dişleri ayni renkte değildir. 
Türlü renklerdedir. Merakı 
mucib olan bu hadise ted · 
kik edildiği zaman bu mın
takanın sularında ve otların · 
da fazla mikdarda flüorin 
maddesi bulunmuştur. 
Dışlerio rengini bu suhaf 
hale koyan meğer bu mad · 
de imiş . 

Kepaği fazla alıamıı çok 
beyaz ekmekle gıdalanaa 

insanlar arasında kanser 
vak'alarının fazla kepekli 
ekme yiyen insanlardan daha 
ziyade olduğu bugün t .. bak
kuk etmiş bir fen hakikati• 
dir. Fazla beyaz ekmeklerde 
az magnezyom vardır. Bu 
madde ise vücudtı kansere 
karşı muhafaza eden baıh
ca zırhtır. Bu hakikatı me1-
dana çıkanın Fransız prsfe· 
ıörü "Possy,, o!.nuıtur., 

!!B!!!!!l!!! ...... l!mll!l!!!!Bm!!!ll!m!!!!"""',.!!l!!ll!!!IE::~L~-~&~:SU~-S ' ' ••:s:ı.r.w.;ıııı;me 
• 
lzmir Vilayeti Defterdarlı-

iından: 
Askeri zat maaşları hükumet dairesinde 

l\t ·ıliye vergisinden l\lülki zat maaşları yeni 
l\1aJiye binasında açılan vezneden tediye olu
nacaktır. 

1 - Askeri ve mülki zat maaşları erbabı
na 2 Hazi ran 938 den itiharen aşağıdaki fık
ralarda yazılı ınahaJlerde tediyat yaoılacaktır. 

A - Askeri mütekaitlerle askeri dul ve ye
timlere, hükumet dairesi içindeki Maliye v .. ez
nesinden. 

B - Mülki mütekaitlerle mülki dul ve yetimlere Saman 
iskelesinde yeni Maliye Şubesinin bulunduğu binada açılan 

vezneden tediyat yapılacaktır. 
Alakadar zat maaşları erbabının 2 Hu.İran 938 Perıembe 

günü mesai saatmdan itibaren akşam saat 18 ze kadar bu 
talımata göre kendilerine mahsus kişelere müracaat edile· 
rek sıra numarası üzerinden istihkaklarmı almaları. 

2 - Aylıklarını Emhik ve Eytan1 Banka
sından k rdıran askeri ve mülki mütekait dul 

• ve yetimlerin maaş cüzdanlarile birlikte muamelesi ya

pılmak üzere 27 Mayıs 938 Cuma gününden itibaren Def· 
terdarlık muhasebesine müracaat etmeleri : 

a - Yok·ama lmihaberlerinin ahnmas:na 
15 ~fa ~·ıs 9 )8 ta r ihindc başlaı.ac~d< ve 28 Mayiı 
938 tarihine kaddr devam edeceği sayın alakadarlara arıo• 
lunur. 16, 20, 30, (1'18) 
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