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nissuud bir 
keri heyet 

istedi 
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~anbul, 2 ( Hususi ) 
.nadan bildirildiğine gö
tbnissuud Hicaz ordusu

tensiki ve tanzimi için 

tri bir heyet gönderil

İni Ankaradan rica et
tir. 

istiyormuş! 

SIRRI SANLI 

Hicaz kralı İbnissuud 

Mussolini Radosa gidiyor 
Itoma 2 ~(Radyo) - Leros adasından haber veriliyor: 
~•tist teşkilatının yaptığı bir içtimada federal reisin ver ~ 
' söylevde, Mussolini'nin yakında Radosla diğer adalarıl 

Küstahlar Bilsinler l i: 
~~~--~~~------- .... ·~------------~--

İSKENDERUNUN TÜRKIYEYE DÖNMESi BiR TÜRK 
YURDUNUN ANAV ATANA KAVUŞMASINDAN 

BAŞKA BiR ŞEY DEÖILDIR 
Roma radyosunun dün geceki verdiği bir haberde Ber

linde çıkan yarı resmi "siyasi ve diplomatik Korespondans,, 
gazetesi, ispanyadan ltalyan ve Alman lejyonerlerinin ha· 
reketi münasebetile şunlan y.ı zıyor: Lejyonerlerin hare\ eti 
mihverinin düşmanları tarafın :lan icad edilmiş olan "iftira· 
ları,, tekzip etmekte ve bu bu iftiralara dayanarak, ltalya 

KURULTAY DELEGELER( 
Türkkuşu tesislerini ve çalış

malarını tetkik etmiştir 
Ankara, 2 (A.A) - Türk · 

hava kurumu başkanlığıoın 

yaptığı davet üze: ine kurul
tay delegelerinden 150 kişi
lik bir grup bu sabah öğle
ye kadar Türkkuşu tesisle
rini ve çalışmalarını tetkik 
etmiştir. ilk olarak plan ·· r 
alanına gidilmiş burada 
Türkkuşunun bu sene yetiş
tirmeğe başladığı geııç öğ

retmen namzetleri paraşütle 

grup atlayışı ve planörlerle 
akrobasi yapmışlardır. Ku
rultay delegeleri tayyarele-

riyle çekilen üç planörün 
yaptığı hava hareketlerini 
ve paraşütle atlayış hareket
lerini sık s ık alkışlamışlar

dır. Bundan sonra Etimesut
taki motörlü tayyarecilik 
alanına gidilmiştir. Bu mey
danda Türkkuşuodan yetiş
miş genç plotlar dokuzlu 

Bn. Sabiha Gökçen 
bir filo uçuşu yapmışlardır. 
Bu sene Türkkuşuna~ahnan 
genç~ öğretmen namzedleril 
heyecanla takib edilen ak
robasi uçuşları yapmışlardır. 
By arada üç kız öğretmen 
namzedi pek güzel bir filo 
uçuşu ve başöğretmen Sabi
ha Gökçen de akrobasi fi
gürleri yapmışlardır. 

ve Almanyanın ispanyada arazi fütuhatı maksadını takip 
ettikleri iddialarını ve bundan ilham alan diplomatik ma
nevraları yıkmı.ktadır. General Fraokooun ve müttefikleri
nin zaferi sly.!sindc garbi Akdenizde statüko olduğu gibi 

kal mışiır. Fakat lskenderunun Türkiyeye terkiyle şarki 
Akd eniz st ~ tükosu bozulmuştur. (?!),, 

Deli bir kız hastahane mu
hitini heyecana düşürdü 

Dün akşam üzeri memle· j tir. O sırada caddeden ge· 
ket hastanesi asabiye koğu- çen işçi ve yüzlerce halk 
şu hastalarından yirmi yaş· toplanmıştır. 
larında Ödemişli Ayşe kim- ---·----------

senin görmediği bir sırada Fon Papen 
bahçedeki ağaca çıkmış ve 
oradan da elektrik telleri Ankaraya döndU 
ve su borularına tutunmak 
suretile yirmi metre yüksek
liğindeki divara tırmanmış-
tır. Bu deli kızın hastane 
divarına çıktığı memurlar 
tarafından görülmüş ve İn· 
dirilmesi için tertibat alın
mışsa da Ayşe kurtarmak 
için gelenlere tekme vurmak 
suretile yanına sokmamış ve 
nihayet iş itfaiyeye bildiril
miştir. 

itfaiye rnü~üdürü 8. lbra-
bim en büyük merdivenli 
Marküs yangın otomobili 
ile vak'a mahalline koşmuş 
ve kız kendini divardan at
mak üzere iken itfaaiye ne
ferlerinden Mehdi tarafın
dan bacaklarından yakalan
mak suretile hayatı kurta
rıldığı gibi fyere indirilmiş-

Fon Papen 

Ankra 3 (Hususi) - Bir 1 
müddet evvel memleketine 
gitmiş olan Almanyanın 
Ankara elçisi Fon Papen 1 
şehrimize dönmüştür. liJtl 

ret edeceğini halka bildirmiştir. · Heyetimiz 
ont Cianoyu~ :ziyaret etti Bükreş 

f 
lngiltere _ _ 

4 Büyük, elçisi 
ile görüştü;:; 

~DANZIG 
Almanlar 

HUDUDUNDA 
tahşidat yapıyor 

Hariciye nazırı ltalya~-seyahatinde]~Kont!Ciano -
~ ile yanyana ... 
~lba 2 (A.A) - ; lngiltere büyük~elçisi Sir Persi Loren 
. 'kşam Italya hariciye nazırı Kont Cianoyı ziyaret 
'ttir. Bu ziJ - · .t mevznu hakkına hiçbir malumat alın

ttar. ---

Yolunda 
--::~:::::-

İstanbul, 2 (Hususi) - Bu 
ayı nahısında Bükreşte ya
pılacak şenliklerde memle· 
ketimizi temsil edecek olan 

heyet, bu akşam ~Köslence

ye hareket etmiştir. H .!yet, 

B. Rahmi Apakın riyasetin
dedir. Şenlikler üç gün sü
r . cektir. 

--~..::.~--

Pra2'da 
Tevkif at 

Londra, 2 (Radyo) - Prag 
da n haber veriliyor. 

Dün, burada milliyetper
Vl' r Çeklerden bir çok kim· 
sc ler tevkif edilmiştir. 

, ~~~ ... ~·~'WI'.~ .. tı:..·~·~+" !.....:: ~ ... 
~ ~~-~ ... ~., 

ı•ı Dikkat ! [+~ M ~ 
'+] "Halkın Sesi Hakkın 't( Lehistan Hariciye Nazırı M. Bel< 
,+] Sesidir,, "ister Gül, ister ıf. -·-- - . --
t~ Ağla,, başlıkları altındaki 1 Varşova, 2 (A.A) - Ha
'.tl y~zıla~ımızı dördüncü sa- (t] rici~~r~ )!ek, lngiltere 
~ hıfemızde okuyacaksınız. ~ büyük elçısını kabul ederek 

•iE::IEIBIB SE:iii!.Zc~>:+I uzunmüddet gôrÜfmÜştür• 

Danzig'de tahşit edildiği bildirilen Alman!askerleril .it 
bir g eçit resminde 

Parir·, 3 (Radyo) - Varşovadan bildirildiğine göre, 
Danzig hududunda, Almanlar tarafından yeniden tabşidat; 
ba şla mıştır. Polonya hududuna dün gece beı tren aaker vel 

müaiınını1t :gelmlıtit. 
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Harpten 
ten sonra 

Verem 
Bu hastahğa tutulanlar 

günde 400 milyon 
mlkrob çıkarırlar 

Yazan: Dr. Seyfeddin Köksal 

Müthiş soğuk ve karanlık içinde 
saplandık 

denizin 
• • • 

-=--====!>!!:-cıC!!!======ı~ 

perdelik salon temsili 
( 2) 

BAY 
oldu. Notayı almak lazım. 
Haydi benim sevgili meslek
daşım.. sen defteri al.. ben 
piyanonun başına geçerek 
sa~:ı notayı dikte edeyim .. 

f!Het masa başına:geçer, 
Azız piyanoya oturur, tuş
lara ?okunmağa başlar .... O 
esnada kapı çalınır .. aşçı 
kadın içeri girer. 

Aşçı - Bayan Üffet .. 
K~rşıy~~adan kardeşiniz gel
mış .. sızı görmek istiyor. 

Aziz - Sen onu bu oda
ya al.. ben biraz yukarı çı
kıyordum .. isabet oldu .. za
ten yorgundum.. balkonda 
biraz hava alayım .. 

Aziz yukarı çikar.. biraz 
sonra otuz beş yaşlarında 
kib~r tavırlı bir adam ~irer. 

Üffet - (hayret ve bid
detl.e) ~üd kardeşim diye 
benı gormek istiyen siz miy·· 
diniz? 

r::1ezibi Evet bendim. 
Uffet - Niye yalan söy-

lediniz? · 
Nezihi - Benimle görüş

mekten çekindiğinizi bildi
ğim için.. Geçen ay bir
defa daha uğramıştım.. has
ta olduğunuz mazeretile ka
bul etmemiştiniz. Onun için 
böyle bir hileye müracaat 
ettim.. affedersiniz. 

lJffet - Fakat böyle şey 
lere bilmem ne lüzum vardı? 

Nezihi - Sizin en eski 
bir çocukluk arkadaşınızım 
~ .. 
- &E:l!lls -~~ ~~ 

Dr. Demir Ali 
Kamçıo§lu 

Cilt Tenasül hastalıkları 
elektirk tedavisi 

•zınir • Birinci beyler So 
No.: 55 Telefon : 3H9 

AZİZ 
sizi görmek istememde ne 
fenalık tasavvur edilebilir? 
eski hatıralara hürmet gü
nah mı sayılır? 

Üffet - (sade bir tavırla) 
pek güzel.. buyurunuz. 

Nezihi - Herşeyden ev
vel] uğradığınız ' felaketten 
dolayı beyanı taziyet ede-
rim .. aileniz sizi bay Aziz 
ile evlendirirken gayet ma
kul bir iş yaptığını zanne
diyordu.. Avrupadan tahsil-
den dönmüş istikbali açık 
bir bestekar, fakat bakınız 
netice ne çıktı? 

,..ıffet - (kaşları hafifce 
çatılmış) ne yapalım .. hayat. 

Nezihi - Evet sizi tema
yülleriniz hilafına olarak ev 
lendirdiler.. siz bir başka· 
sını tercih ediyordunuz. Hal 
buki aileniz sizin tercih et
tiğiniz adamı mesleksiz ve 
parasız bir genç diye istih
faf etmişlerdi. 

Üffet - (acı) sonra o 
genç iyi bir meslek tuttu. 
Ve çok para kazandı değil
mi? biliyorum.. (Nezihi ce-
vap vermez. Başını önüne 

1 

eğer) fakat bilmem niçin 
bunlardan bahse lüzum gö
rüyorsunuz?. 

Nezihi - Eski bir arka
daşınız ve eskiden pek la
kayt olmadığınız bir insan 
sıfatile .. sizi bedbaht görüp
te müte'essir olmamak müm
kün mü? 

Üffet - Ben çok değiş
tim.. hiç eskisi gibi değilim. 
Hatta size garip görünec?k 
ama, bedbaht değilim.. zev
cimi hakikaten seviyorum. 

Nezihi - Müsaadenizle 
ina.!"amıyacağım. 

Uffet - Niçin? 
Nezihi - Çünk1 evlen

diğidiz zaman onu seviyor-
mıydınız.. bu felaketten son 

-1- 1 
Verem mikrobunun keşfin

den sonra hastalığın sirayeti 
hususunda çok ehemmiyetli 
tetkikler yapılmış ve bugün 
artık siı ayet şekillerinin ne 
suretle vaki olduğu anlaşıl
mıştır. 

Nevyork, - Shoals adası 
yakınlarında denize dalıp 
denizin dibinde 72 metre 
derinlikte toprağa saplanan 
"Squalus,, denizaltı gemisin
den 33 kişiyi kurtarmak 
ameliyesi sona ermiştir. Su 
almış olan hücrede boğulan 
26 kişiyi çıkarmak için, 25 
dalgıç perşembe sabahından 
beri denizaltının etrafında 

Verem hastalarının harice 
mikrob çıkaran . şekilleri en 
çok akciğer veremi musab
ları olduğu için hemen bir 
kaide olarak söylenebilir ki 
veremin ilk sirayet membaı, 
gene bir akciğer veremi 
hastas1dır. Akciğerde otura
rak orada f iltihab l husule 
getiren mikrob, hasta tara
fından öksürmek suretiyle 
çıkarılan tükürükte mebzulen 
bulunur. 

Bu tükürük alınarak ve 
hususi bir takım~ muamele
lere tabi tutulursa, mikrob
lar, mikroskob vasıtasiyle 

görülebilir. Mikrcs'tobla gö
rülen gayet küçük saha 
dahilinde bu mikroblar ha
zan az miktarda, bazan da 
mebzulen ve hatta sayılmı
yacak kadar çoktu~ 

Her mikroskob ~sahasında 
30 mikrob bulunan bir tükü
rük sahinin günde 30 defa 
tükürdüğünü tasavvur ede
rek; bu hastanın bir gün 
zarfında harice çıkardığı 
mikrob adedini hesablamak 
mümkündür. 

Bulunacak rakam, çok bü-
yüktür. Tasavvur edilemiye
cek, kabul olunamıyacak 
kadar yüksektir. Lakin haki
kattir. 

Şahsan her mikroskob sa
hasında 30 mikrob bulunan 
ve günde 30 defa tüküren 
bir hastanın yevmiye çıkar
dığı mikrob adedini bulmak 
üzere yaptıgım hesaplar ba
na şu neticeyi verdi: Bu 
şerait altında bir hasta gün
de 400 milyon mikrob çıkar
maktadır. 

[ Devamı var ] 
~ ...... ~,..~ ... ""fi!~ ......... ~ ...... ~ .... ~ ~~-.......... 

ra sevmeğe başladığınızı ~ö-y .. 
terseniz garib olnr. 

Üffet - Niçin garib ol-
sun.. seviyorum. 

Nezihi - Buna aşk değil 
merhamel derler.. siz kendi 
kendinizi iyi tahsil etmiyor-
sunuz. Siz onu bir hastayı 
tedavi eden bir hasta ba
kıcı gibi seviyorsunuz .. 

Üffet - Zannederim böy 
le pek.. hususi şeylerden 
bahsetmeğe hakkınız yok. 

Nezihi - (asabi) (zannet
tiğiniz kadar değil.. çünkü 
on iki sene evvel ben sizin 
için ıztırab çektim.. hatta 
hatta neye saklamalı.. Kal
bimdeki yara elan kapan-
madı .. 

faaliyettedirler. 
Kurtarılanlar arasında, ge

miyi en son terkeden "Squa
lus,, un kumandanı Naquin 
ile beş subaydan üçü bulun
maktadır. Kazaya uğrıyan 
denizaltı gemisindeki üç si
vilden ikisi ölmüştür. Berlin 
olimpiyatlarının tanınmış 
sporcuların :lan Paterson da 
ölenler arasındadır. 

Hayatt kalanlardan son 
sekiz kişinin kurtarılması, 
bilhassa güç olmuştur. Dal
gıç hücresi üç defa denizin 
dibine indirilerek, denizaltı 
gemisinin sığınak menfezine 
yerleştirilmiş ve bu suretle 
25 kişi kurtarılmıştır. ilk 
kurtarılanlar, evela "Broklyn,, 
kruvazöründe dekompresyon 
hücresinde kaldıktan sonra, 
Portsmouth (Nev Hanpshire) 
bahriye hastaneıııine yatırıl
mıştır. ilk kurtarılan bu fe
laketzedeleri, sevinç göz ya
şı döken yakınlariyle . binler
ce kişi Portsmouth limanın
da karşılamıştır. 

Geri kalan sekiz kişiyi 
almak için, dalgıç hücresi 
dördüncü defa deniziı.ı dibi
ne indiği zaman, makinede 
çıkan bir arıza yüzünden 
sona ermek üzere olan kur
tarma ameliyesi, az kalsın 

akamete uğrıyacaktı. Kur
tarma cihazı, 50 metre de
rinliğe varmış bulunurken, 
birdenbire durmuştur. Tel 
halatlardan bazıları dolaşmış 
olduğu için, Çan şeklindeki 
hücreyi daha aşağı indirmek 
mümkün olmamıştır. Hücre, 
tam dört saat denizin yüzü 
ile dibi arasında sallanıp 
durmuştur. 

Bu müddet zarfınde, dal -
gıçlar, hücre içinde gayet 
sıkışık bir vaziyette bulunan 
ve tam kurtulacakları sırada 
havasızltktan ölmek tehlike
siyle karşılaşan tayfaya, 
akim kalan bir kaç teşeb
büsten sonra, hava yetiştir
meğe muvaffak olmuşlardır. 
Kurtarma hücresinde kalan
lar için, tasavvur edilemiye
cek kadar uzun geçen daki
kalardan, saatlerden sonra 

' ''Falcon,, denizaltı tahlisiye 
gemisinden, nihayet hücreye 
biri hava vermeğe diğeri de 
hava çekmeğe mahsus iki 

ıELHAMRA 

ı Senenin 

-Devamı var- boru sevkedilebilmiş ve bu 
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4 BEKÇİSİ 
LORETTA YOUNG 
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Başrollerde : 

ve ROllERT TA YLOR un yeni ve en kuvvetli rakibi 
RICHARD GREEN 

Proğrama ilave olarak : 
19 MA 1 IS GENÇLİK BAYRAMI bütün teferruatile. 
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1 - Leblebici Horhor 
2- 3 A~bap Çavuşlar 

eğleniyor 
3- Bursa Senfonisi 
4- Türkçe F oks Jurnal 

lldGil ................ . 

dibine 

suretle ikinci bir facianın kendi heyecanına son%dere" 
önüne~ geçilmiştir. ce hakim olmuştur. Hiç biri 
- Cihazdaki arızayı bertaraf.. kurtulmak ümidini bir aii 
etmek için dalgıçların sar:- kesmemiştir. 

Jettikleri gayreti, IDUvaff;:- "Bulunduğumuz mevkii 
kıyetl~ticelennJŞlir. ~D;j. t anlatmak maksadiyle, arada 
gıçlar, dolaşmış olan tel ha- bir, suyun yüzüne dumaP 
latları açmışlar ve ..,bu son · bombal;irı salıyorduv. De· 
sekiz kişiyi de su; yüzüne ' niz altı gemimizin eşi olan tı, 
ve- dolafısiyf; dekÖ~p;esyon! "Sculpin,, in makine gürü!-
hücrelerine yerleşti rmeğe tüsünüaişittiğimiz zaman bi- ~İ) 
muvaffak olmuşlardır. Fal- zi bulduklarına artık şüpht'" 
con tahlisiye gemisine en son miz kalmamıştı. Bundan son" 
ayak basan, batan geminin ra ilk işimiz, içimizde en 
b umandanı Naquin'dir. zayıf olanı kurtarmak oldu! 

Bu arada, kazaya uğramış Bundan tabii bir şey ola" 
denizaltı g~misinde 31 saat mazdı; zira oksijen yedeği-
kalan bahriyeli Thomas miz bitmiye yüz tutmuştu; 
Bland denizaltında bulunan- idareli hareket <. tmek zo• 
ların vaziyetini anlamıştır. runda idik. 

Bland gazetecilere şunları Yedeklerimizi mümkün ol" 
anlatmı . tır : duğu nisbette az kullanmı" 

"- Zifiri karanlıktı ve ya çalışıyorduk. Tahlisiye 
soğuk müthişti. Dalma ta- gemisiyle irtibat temin et" 
timleri ·yapıyorduk; denizin mek için saatlarca uğraştık. 
dibine yaklaşmış bir va7.iye- Telefonla yaptığımız müte" 
tte bulunurken, gemimizin madi müracaatlare artık biç 
manevra kabiliyeti azaldığı- bir cevap verilmiyordu. Pa-
nı far'-ı kettik; hemen bunun zartesi ile Salı arasındaki 
arkasından, yanıbaşımızdaki bütün bir gece, geminin ot" 
hücreden, supap kapaklarm- tasında ve baş tarafında bu-
dan birinden siı girmekte lunan iki kişi, göğdeyi mü-
olduğuna dair işaret verildi. temadiyen çekişlemek sure'" 
Gemi. denizin dibine oturdu. tiyle işaret verdi. Soğuğuıı 
Denizaltı gem7mizin tehlike- gittikçe şiddetlenmesine rai" 
ye maruz kalmış olan kıs- men," bu işaretlerin bir an 
mındaki arkadaşlar kapağı bHe arkası kesilmedi. Gemi· 
sıkıştırmak ve suyun girme- de bulunduğum son saat 
sine mani olmak için canla, içinde, ön taraftaki bateri 
başla çalışıyorlardı. dairesinde birdenbire klor 

Sarfettikleri bütün gayret- gazı mepda olmıya başladı. 
ler, maalesef boşa gitti. Ni- Her ihtimale karşı, gaz mas· 
hayet muvazeneyi mümkün kelerimizi hazır bulundurU" 
mertebe temin edebilmek d k yor u .,, 
için, dalgıç subayı, tankların Bland, gemi kumandanıPI 
boşaltılması emrini verdi. meth ve bu feci vaıiyeteı 
Arkadaşlarımdan biri, gemi- ondan daha mükemmel bit 
mizin suyun hücumuna ma- bir surette hakim olamıya" 
ruz kalan kısmiyle olan irti- cağını kaydetmektedir. fa'" 
bat kapısını kapadı .. Doğru- ciaya maruz kalanlardan ba" 
dan doğruya suyun hücumu- zılarının tüyler ürpertici va" 
na maruz kalmıyan bizler, ziyetlerine rağmen, kumaP· 
kurtulmak ümidini asla kay- dan, büyük bir soğuk kaD" 
betmedik.,, hlıkla emirlerini vermiye de .. 

Bland, subay ve tayfanın vam etmiştir. 
göstermiş oldukları disiplini Amerikan gazetelerioi~ 
anlata anlata bitiremiyor. bu sabah haber verdikler• 
Facianın başlangıcından iti - gibi, "Squalus,, denizaltı ge" 
~are~, .~iç bi~ panik alame- ı misinin başına gelen bu fe" 
tı gorulmemış ve herkes --Devamı 3üncü sahifede_. 

ı mıımıuıınn ııı ıı ı ıımmmıımmıı mı u mmıımr ınnıı ııııınuüıWiiiiiiınnınıımmııuıooıınnınmmmumııın~ 

i ge 1 iyatrosu ı •· 
i lsmetpaşa Bulvarında yazhk bahçede ! ~f 
~ Türkiyenin tanınmış sanatkarları topluluğu ııııı \ ! Tayyıb Şen Şakrak ve Arkadaşları ~ ( 
a Rejisör: AHMET YE~TA BiR " 

Bu akşam: ,,KAN'' 
~ - *[ 3 Perde Facia ]•-

ıra Pzar akşamı: "Azrail" 
Fiatlar: 

ııı:ıııııın nının nımnımııııı11Iıın ımıınuınn 

• 
3 perde 1 

Facia 1 

ıt~ımıttt"tttıttır~nım.mm•-omm•r·-·1111111) 
uıwuı.ıııııu~<ıııııuı 
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Bir gün maymun az 
tuzağa düşüyordu. Be
Versin tavuk kendisine 

kurtardı. 

Birazını da ağzında 
, yuzu koyun yere 

Küçük civcivler darı
~İye yiye pelikanın ırı 
•Da girdiler. 

... 

11 Benim ağ

ltlı? Hiç bir şey yok.,, 

Cevap 'verdi. Maymun 

tıın boğazına sarıldı. 

'çıldı ve civcivler kaçtı 

MÜKAFATI 

2 - Pelikan ise civcivleri 
yakalamıya karar vermişti. 

Ve ağzına doldurduğu darı
lan yere dökmeğe başladı. 

4 - Pelikan gagasını ka
padı. Civcivler yakalandı. 

FalCat maymun herşeyi gör
müştü. Pelikanın yanına geldi: 
- " Ağzınızda ne olduğu

nu görebilir miyim?,, dedi. 

6 - Civcivlerini aramakta 
olan tavuk anne "teşekkür 

ederim.,, Dedi. Maymun da 
bir çekiç aldı. Büyük bir 
çivi ile Pelikanın ağzını baş
kalarına zarar vermiyecek 
şekilde kapattı. 

siyon ücretlerinde memur 
taklarına yapılacak tenzilat 
. -Ye Vekaleti, Divanı ikincisinden yüzde 25, üçün 
bat ve Maarif Veka- cüsün den ve da ha falasın-

·~in de mütalealarını dan ise yüzde otuz tenzilat 
suretile 1939-1940 yapılacaktır. 

ri •~nesinden itibaren me- ---=-~...,;;:--
pr ~()cuklarından alınacak 
ı. on Ücretleri tenzila
a5" •bit etmiştir. Bu ten
U"' titndiye kadar pansi-

bir çocuğu bulunan" 
l>ansiyon ücretinden 
on beş ve daha faz
llğu bulunanların her 
lltıun pansiyon ücre-

Yilzde yirmi nisbe-
,tenzilat yapılıyordu. 
~lziyete göre önümüz 
ders yılından itibaren 
()nda bir çocuğu bu
tın pansiyon ücretin-
zde on, iki çocuğu 
llların birincisinden 
On ikincisinden yüzde 
beş, üç ve daha faz
llğu bulunanların bi-

Mahkôm olan 
memurlar 

Devlet işlerinde çalışan 

maşşlı veya ücretli memur
lardan mahkum olanların 
mahkumiyetlerinin ait olduğu 
dairelere bildirilmesi lüzumu 
Adliye vekaletince Cumhu
rivet müddeiumumiliklerine 
tebliğ olünmuştur. 

ıuınııınunumııııııınıı Eski ha~flerle basılmıt 
vesika ve kitaplar 
Eski harflerle basılmış 

olan ve daire ve müessese-
ler hütüpanelerinde bulunan 
her türlü vesika ve kitapla-
rın Maarif kütüpanelerine 
konulmuı Maarif vekaletin-

~()cuğundan yüzde on ce kararlaştırılmışsır. 

~ f A YY ARE Sineması T3~!6n 

il l ~ Mo~t;k~:i~ F1iG:~-;ıeri (Reve de Monte .. Garlo) 
• 'İnlik, sefahat, aşk, entrika romanı; dans ve müzik 
• ı, başröllerde resimli yıldız: LILIAN HARVEY 

1 -- Volga ateşler içinde ••• 
1 (Volga en flammes) 
1 büyük sanatkarın temsil ettiği, Çarlık Rusyasında 
O ~tı bir aşk ve ihtil~l hikayesi. 

1 ilnıelle Darrıeux - lnkıjındff - Albert Prejean 
~ive: metro jurnal no. 18 {Dünya haberleri) 

ı ~slar: Montekarlo: 3-6 ve 9,20 Volga: 4.40 ve 8 de 
~ ilrtesi \' .: !"' . .: ır l,30da başlar. 
'tlar: 30,25 ve 20 talebe salon 10 kuruştur. ~ 

, 
(HALKIN SESi) 3 Haziran ' 

--~~~---.:..~~~~~....;..------~~~·----~-------------...R=-m--------------.... --------------~ 
[•~ .. ~~~~ ~~-:!.~~'+' 
'''i Dunyada ~.•I ANKARA RADYOSU ~1 

tıJ 

gını te-" 

~J!eler O uy~~ 
lnglllz Başvekili karısını metedlyor ! 

lngiliz başvekili Çember
layn, Albert holde verdiği 
bir nutukta karısından si-
tayişle bahsetmiş ve : 

"Karıma karşı beslediği
niz hissiyata teşekkür ede
rim. Karım benim bütün sır
larımı bilir ve hiç birini ağ
zından kaçırmaz. Hatalarımı 
nazikane bir surette tashih 
eder ve layık olduğumu dü
şündüğü zamanlarda hl n· 
teşvik, methetmeği asla unut
maz. Unuttuğum bütün şey
leri hatırlar. Ka 1 11 b.:nim 
otuz yıldır, teselli bulduğum 
kaynağım ve hayat yolda
şımdır,, demiştir. 

ı ııııı ıııııırııı ıııınıı ınım Demirllyecek limanı 

kalmıyan harb gemisi 
Almanlar Memeli işgal et

tikten sonra Lit~anya harb 
gemisi Prezidentas Smetona 
nın artık dönüp demirliye
ceği bir ana limanı kalma
mıştır. 

- - ·· .... ·· -
(Bugünkü program) 

Türkiye Radyodifüz} on Postalar ı 

DALGA UZUNLUGU 
1639m. 183Kcs. 120KW. 

T.A.Q. 19,74m.15195Kcs. 20KW. 
T.A.P. 31,70m. 9465Kcs. 20KW. 

13.30 Program 
13.35 Türk müziği Pi. 
14.00 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haber
leri. 
14.10 Türk müziği 
1· Peşrev 
2-Artakinin Kürdilhicazkar 
şarkı : (Cismin gibi) 
3-Sehak : Çılğınca sevinç) 
4-Kemançe taksimi 
5-Faizenin: (Badei vuslat içil
sin) 
6-Şemseddin Ziya : (Ey gon
ca açıl) 
7-Muhtelif saz eserleri 
14.40-15.30 Müzik (Karışık 
program-Pi.) 
15.30 Milli kiime müsabaka
ları (19 Mayıs stadından 

naklen) 
19.ro Program 
19.05 Müzik (dans saati p' .) 
19.30 Türk müziği (Fa!. ıl 

heyeti) 

etme-· 
! ~ 

bera-

her 

türlü yün

Iü, ipekli 

kumaşla

rın aslını 
• • ve rengını 

bozmada
n temizler 
dve elleri kat'lyyen bozmaz, ha
lla zeytlnya§ından yapllmlf en temiz sabundur. 

•ıd • ) (Li!~s Markasına Dikkat) Ami-
CI lll ve sac a- li Uınit .fabrikası ticarethanesi .:.> • 

Deniz 
ki 

altında
facia 

(Baştarafı 2inci sahifede ) 
laket, Amerika donanması -
nın karşı'ajhğı felaketltrin 
en büyüğü değildir. "S. 4,, 
denizaltı gemisi 52 den iba-

20.10 Konuşma (dış polotika 
hadiseleri) 
20.25 Neşeli plaklar 

ki Telefon: 3047 Tel. Ümiduo 
lrın yumuşa ı- (Kesstane Pazarı ızmir) 

ret mürettebatiyle batıp ka
zaya uğradığı hatırlarda ol
sa gerek. 

11S. 4,, 1937 ilkkanunun
da "Paulding,, destroyeriyle 
çarpışarak, bir taş gibi bat
mış ve 35 metre derinlikte 
denizin dibinde kalmıştı. 
600 kişi mürettebatiyle 9 
tahlisiye gemisi kaıa mahal
line gelmiş ve 40 dalgıç fa-
aliyete geç11işi;, Fakat ar
dıa arkası kesilmiyen İcoı·.
kunç bir fırtına kurtarma 
kurtarma faaliyetini akim bı
rakmıştı. 

Denizin dibinde kalan ge
mi ile üç gün irtibat temin 
edilmiş, fakat ondan s~nra . 
artık ümit kesilmişti. Üze-
rinden bir çok haftalar geç
tikten sonra "S. 4,, çıkarıl-
mış, lakin zavallı denizcilere 
ancak cenaze merasimi ya
pılabilmişti: 

20.30 Memleket saat ayarı , 

ajans ve meteoroloji haber
leri. 
20.45 Türk müziği 
1-Refik Fersan : (Cihanda 
biricik sevdiğim sensin) 

2-Şevki : (Bilmiyorum bana 
ne oldu) 
3-R. Fersan : "Göksümden 
kaçıp gitiin) 
4-Şemsettin Ziya : (Denizin 
dalğasını dinliyorum) 
21.00 Muzik (Muhtelif seçil 
miş beste, şarkı ve semailer) 
21 .20 Temsil (Nedim gecesi, 
yazan : E~rem Reşit) 
22.00 Haftalık }i~sta kutusu 
(ecnebi dillerle) 
22.30 Müzik (Küçük orkes
tra - Şef: Necip Aşkın) 
23.00 Son ajans haberleri 
ve yarınki program. 
23.15 Esham1 tahvilat, kam
biyo-nukut ve ziraat borsası 
(fiyat) 

. 23.25-24 Müzik (Cazband-pl.) 

İzmir Defterdarlı2'ından : 
icar D: 

No. 
498 Bornova ziraat mektebinde maa teferruat 

serve fabrikası. 
499 Dolaplı kuyu Bayburt!u sokak 5 No.lu ev 

Muhammen 
bedeli 
Lira 

kon-
500 

35 
500 Karşıyaka Soiuk kuyu Medc niyet sokak 48 no. 

lu ev. 33 
501 Urhaniye mahallesi Kantarcı sokak 30 nu. lu ev 25 

Yukarıda yazıh emvalin senelik icarı 30 - 5 - 939 tari
hinden itibaren 15 gün ~üddetle açık arttırma usulile mü
zayedeye konulmuştur. ihalesi 13 - 6 - 939 tarihinde Salı 

günü saat ondörtte Milli Emlak Müdürlüğünde yapılacak 
tır. Taliplerin muhammen bedelleri üzerinden yüzde yedi 
buçuk depozito akçesi yatırmaları ve konserve fabrikası üç 
sene müddetle icara verileceğinden şeraitini öğrenmek is
tiyenlerin Milli Emlak müdürlüğüne müracaatları ilan 
olunur. (1847) 

~ Bugün Asri Sinemada T~3;4n ~ 
~ 31 Mayıs 1939 Çarşambadan itibaren ~ 
~Azametile dünya sinemacılığına boyun eğdiren 3 muaz- ~ 
~ !am filim 40 kısım birden ~ 

1 lzmlrde ilk defa Ş t Ç t • ·kovboylar krah ey an e esı 
Kan ölüm ateş ve dehşet saçan harika 

2-T:ö~ı~8Rus Japon muharebesi 
Baştan sonuna kadar bir kahramanlık destanı 

3-T:ö~ıteHalk Kahramanları 
Ölüm saçan gangsterler şehirleri tehdit 
ler Amerika polisinin kanlı savaşı 

4 Dünya Haberleri veJ Miki Berber 
• 3 Büyük Filim ikisi Türkçe Sözlü 

eden cani-

~~~-E-~~-- ımmm 

ı. -'TOR ~Qtl>..-.C 
;,t Salih Sonad (+J . t 3 ~ 
Jı ~ "C ~ = 
~ Cilt, Saç ve Zührevi has- ~ e" ::r' ~ \ 
~ talıklar mütehassısı 1 ~ 17" .... • =. 
~ 2 nci Beyler sokak No. 81 ~ 1: !?! 9: 
;+l TELEFON 331 s ~ o. :; g ~ 
,+] ~ .... B -
J;;;;;t::::l"~Eıa Jli,;:t=ll~~~~ ti,) I» ..... 

ı:s ,,, s: 

Evlenmeleri 
Kolaylaştlran danışma 

servisi 

Hukuk mezunu ltyas Öz
onaran 'ırı idaresi altında 
Konak karşısında Güzel 
lzmir han No. 17 

Evlenmek tabii bir ihtiyaç 
ve ayni za •,_anda içtimai bir 
vazifedir. İş lerde mahremi
yet esastır. 

S' = ~ 
" ... S' o= "• c .... ,.. pı;"' 

~~~ 
"C I» c 
I» {il 8 
~ ~.:: 
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~ C:O es c· e I» E 
... c ~:ıır' 
~-<il 88 
;:ı I» I» 111 
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. .......... .................................... . 1 - Emval idaresi, yazı 
ve tercüme işleri Dr. Fahri Işık 

2 - İş bürosuna müteal- ızmir Memleket Hastanesi 
lik yazı ve muameleleri için Rontken Mütehassısı 
dahi müracaat edilebilir. Rontken ve elektrik tedavi• 
Telefon 2848 yazıhane öğle f yapılır ıkinci Be, ter So 

vakti de açıktır. No. 29 TELEFON 254 2 
.......................... imi! ............... .. 

Arabi zamk, 
jelatin, tutkal, 
meşhur ARTİ 
markalı elbise 
-kumaş ve çi
çek boya-arı 

Tel. 3882 
~ ........................................ ... 

BARBARA 
STANVICK 

JOZEF 
MACCREA 

Yavrusu çalınan bir annenin hırsızlığı göze alması ve Nev· 
york şehrini yıldıran bir gangster çetesinin maceraları 

Deniz Kahramanları 
CARY COOPER 

insan ticareli yapan bir korsanın aşk ve sergüzeşt anla
tan eşsiz büyük filmi. 

Seanslar: hergün: Kadın kalbi 9,30 - 6.20 - 3 
Deniz kahramanları 8 - 4,45 

Cumartt si ve Pazar günleri saat 1,30da başlar 
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Bir Kadın- - RUSYA iNGiL TERE· BiR CANAVAR 
Denize Düştü YE CEVAB VERDi BEŞ CANA KiYDi 

Dün Gaziler caddesinde ııııımınıım-------
oturan şoför Ali Riıanın ka- Londra, 2 (A.A) - lngi- yetlerin garantisini isteme- Çorum, (Hususi) - Iski- yaşında Osman, 52 yaşında 

liz matbuatı Molotofun lngil- mektedir. lip kaz:ısının İğdeli ~~yün~e Ali ve diğ~r bir Aliyi de 
rısı 22 yaşında.. Şükran Tu- tereye cevap vermeden Sov- Deyli Telgraf, Baltık dev- bır !acıa .. olmuş, de.hlık ala- ağır surette yaralamıştır. 
naca Pasaportta Sur vapu-1 yetler meclisinde beyanatta }etlerinin Sovyet garcı.ntisini metı gosteren eh kamalı ö B · 
rundan denize dü•müıtür. bir adam önüne rasthyan mer ulut bu cmayet-

Y bulunmuş olmasına ve Sov- istememelerinin büyük muı· - 1 •• 1 d"kt k Kadın derhal kurtarılarak herkese saldırmış bazısını erı ış e ı en sonra aç-
yet cevabının hali gelme- külit çıkardığını müşahe e ' v t bb·· t · k 

hastaneye nakledilmiştir. Va- öldürmüş bctzısını da yara- maga eşe us e mış, en-
miş bulunmasına teessüf ey- etmektedir. ' d" · · k 1 k · · S ziyeti tehlikesizdir. lamıştır. ısını ya a ama ıstıyen a-
lemektedir. Deyli Ekspres ve Deyli Ömer Bulut adığı taşıyan tılmışı da köye yarım saat 

-- ..;:-__ Gazetelere nazaran başlı- Meyi gazeteleri, lord Hali- ve yirmi beş yaşlarında olan mesafede yol üzerinde öl-
Köpek ısırdı ca müşkülat Baltık devlet- faks'in veya diğer bir nazırla bu adam, sabahliyin kama- dü~.müştür. 

lerinin garantisi meselesin- rın Moskovaya giderek mev- sını çekerek köyde evvela'" Uç kişinin ölümüne ve ikı" 
Gazozcu Çeşmeli Hasanın 

den çıkmaktadır. cat müşkülatı izahale etme- Hasan adında bir gence kişiniiı de agv ır surette ya-
biraderinin çocuğu Halidbey Halbuki Fransız - lngiliz sini tavsiye ediyorlar. sonra 45 yaşında Fatma a- ralanmasına sebeb olan bu 
mektebi talebesinden 11 ya- teklifleri mucibince akdolu- Deyli Meyi gazetesine gö- dında bir kadına saldırmış azılı katil biraz sonra yaka-
şında Hüseyin Çeşmeli bir k ·ı ·· td·· ·· t"' l dl' nacak pakt bütün küçük re lngiltere hariciye nazırı ve ama 1 e 0 urmuş ur. anmış ve a ıyeye veril-
çoban köpeği tarafından ısı- Biraz sonra rastladığı 49 miştir. 
rılmıştır. devletlerin iltihakına açık Lord Halifaks Molotofun 

--~:ae-

Asri Sinema 
Müşterilerinin her ihtiyacını 

temin etmeği bir meslek 
edinen Asri sinema sahıbi 
B. Suphı lzbudak bu defa 
yaz sıcaklarını nanazı dikkate 
alarak Istanbuldan on sekiz 
yeni ve son model vantilatör 
ve aspiratör celb ederek 

sinema salonunu daimi surette 
temiz ve serin hava alır bir 
vaziyete sokmuştur. 

Asri sinema idare memur
luğunun müşterilere göster-
diği hüsnü kabul ve muame
leden dolayı hakiki bir aile 
sineması halini almıştır. 

--;-:;~--

Düzeltme 
31-5-939 tarih ve 3673 

sayılı .. azetemizin dördüncü 
sahifesinin beşinci sütunun
daki haberde Karantina te
rekki sokağında sefer oğlu 
J:füseyin Varol suçlu olmayıp 
Ömer oğlu Mustafa suçlu 
olduğu tashih olunur. 

--E:iiiE:--

Zabıta 
Haberleri 

Kemer Tepecikte lbrahim 
oğlu Mehmet Ali Kızılateşin 
üzerinde bir bıçak buluna
rak alıomıştır. 

§ Kemerde Tepecikte Ah-
met Demirin üzerinde üç bı
çak bulunarak ahnmıştıs. 

§ Kemer Tepecikte Ök
kiş oğlu Ahmet Delidıvarın 
üze.rinde bir sustalı çakı 
bulunarak alınmıştır. 

§ Kemer Kahramanlar 
mevkiinde Yaşar oğlu Mu-
harrem ve Pavlo oğlu 59 
yaşında Pol, yekdiğerlerini 
dövüp hakaret ettiklerinden 
yakalanmışlardır. 

§ Buca Yukarı mahallede 
Ahmet oğlu Çoban Hüseyin 
bili ıebeb Ismail kızı Ayşe
ye hakaret ve bıçak teşhir 
ettiği şikayet edilmiş suçlu 
yakalanmıştır. 

bulundurulmaktadır. nutkundan inkisarı hayale 

Taymis gazetesi, noktai 
nazar ihtilaflarının esasa de
ğil şekle taalluk ettiğini ya
zıyor. 

Yeni bir formül bulmak 
kabildir. Fakat Estonya ha
riciye nazırı Seterin de kati 
beyanatından anlaşılacağı ü
zere Baltık devletleri Sov-

uğramıştır. 

Moskova, 3 (Radyo) -
icra komitesi reisi ve hari
ciye komiseri Molotof, dün 
öğleden sonra lngiliz ve 
Fransız sefirlerini Kremlin 
sarayına davet etmiş ve ken
dilerine Rusyanın so'l ceva
bını vermiştir. 

-------- ııııım ---------

Bir İngiliz tahtelbahiri de 
deniz altında kaldı 

Londra, 2 (A.A) - Dün isaat 13,30 da Birkenheadksin 
elli mil aç ğında denize daldıgı tesbit edilen ve üç saatlık 
müddet bittiği halde suyun üstüne çıkmamış olan "Thetis 
ismindeki yeni tahtelbahirin akibetinden deniz mahfelleri~: 
de endişe edilmektedir. 

Tahtelbahirde 5 zabit, 48 nefer gemiyi inşa eden "Cam
meliard,, firmasının yirmi mühendis ve amelesi ile amirallı
ğın bazı eksperleri bulunmakta idi. 

Hariciye vek~limiz Moskovaya Sayın valimizb; daire müdür-
Gıdecek lerine mühim bir tamimi 

lstanbul 3 (Hususi) - Romanya Hariciye nazırı B. Ga
fenko bu ayın on birinde Ankarada bulunacaktır. Gafenko 
Ankaradan sonra Atinaya gideceği söyleniyor. 

Bu ziyaretten sonra Hariciye vekilimiz Şükrü Saracoğlu 
da ayın on beşinden sonra M oskovaya gideceği tahmin 
olunmaktadır. 

Bu ziyaretin Türk - Sovyet anlaşmaları üzerinde bir defa 
daha ve teyid edici bir konuşmadan ibaret olacağı zanne
diliyor. 

---------11111111---------
UYDURMA BiR HABER 

Ankara 2 (A.A) -- Paris - Soir gazetesinde intişar etmiş 
olan bir yazıda Hariciye vekilimize atfedilen beyanat haki
kate tevafuk etmiyen cihetleri ihtiva etmekte ve aykırı bir 
ruh ve manada tertip edilmiş bulunmakta olduğu cihetle 
bu yazının Hariciye vekilimizin fikir ve mütalealarına uygun 
olmadığını beyana Anadolu Ajansı mezundur. 

Türk - Fransız Anlaşması 
lstanbul, 2 (Hususi} - (Tan) Ankara muhabirinden aldı· 

ğı bir habere atfen Türk - Fransız anlaşmasının esas ve 
teferruatı üzerinde hemen hemen tam bir mutabakat basıl 
olduğunu ve müşterek deklarasyonun bir gün ve saat me
selesi halini aldığını diploıratik mafilde temin ettiğini söy
liyor. 

Paris, 2 (A.A) - Selahiyettar mahfil Türk - Fransız an
laşmalarının Sovyetlerle yapılacak olan anlaşmalardan evvel 
tahaklçuk edeceğine muhakkak nazarile bakmaktadır. Türk 
- Fransız anlaşmaları Türkiyenin Hatay hakkındaki istek
lerini yerine getiren anlaşma ile birlikte ilin olunacaktır. 

Londra ile Moskova anlaşırsa 
Londra (Radyo) - Son 

hafta hadiselerinden bahse
den "Times,, gazetesi di
yor ki: 

"Eğer 

vafakat 
Moskovadan mu
cevabı gelirse, bu 

1 
cevap iki anlaşma akdine · 

yol açacaktır; biriDCisi Rus
lngiliz- Fransız paktı diğ-.-

ride Türk · Fransız antantı 
olacaktır.,, 

: .... :....~-----
Her gün sabahları tam · amele ve hareket gerektir. 

saat sekizde vilayet maka- Hiç bir dilek cevapsız kal-
ınına gelen valimiz, bili fa- mamak esastır. 
sıla akşama kadar vilayet 3 - Mülhakat memurları-
işleriyle meşgul olmakta, nın maamelatta gösterecek-
vilayetin çalışma makaniz- leri sürat, kendilerinin me· 
masını yeni esaslarla takviye saisinde bir miyar olacaktır. 
etmektedir. Halk işlerinin Verilecek cevapların süratle 
sürüncemede kalmamasını temini için vakit geçirilme-
temin yolunda B. Ethem mesini de ilave etmek iste-
Aykut dün daireler müdür- rim.,, 
lerine aşağıdaki tamimleri 
göndermiştir: 

1 - Yurddaşlar tarafın
dan vilayet makamma veri
lip aidiyeti hasebile tevdi 
ve havale edilecek pullu ve 
pulsuz dilek kağıtlarının ta
alluk eylediği dairelerden 
işin mahiyeti, muamelesi ka
nunen yapılmış ve yapılacak 
tarzı hakkında her halde 
bir derkenarla mütalea ya
zılarak vilayete yollanacak
tır. Bu gibi kağıtların mua
melesinden, yalnız kağıdı 
takip eden iş sahibine şifa
hen cevap verme kafi ol
mayıp teşkilatı esasiye ka
nununun 72 nci maddesine 
tevfikan bu kağıtları iptida
dan kabul ile muamele mev 
kiine koyan vilayetin, bu 
işin sonunda iş sahibine ha
ber vermek için kağıtların 
vilayete yollanması elzemdir. 

FiLiSTiN 
Tekrar Karıştı 

Kudüs 2 (Radyo) - Hay
fada ve Te 1- Avivde kanlı 
çarpışmalar olmuş, Yahudi
lerden on ikisi ölmüş ve 40 
kişi yaralanmıştır. 

lngiliz tayyareleri bombar
dıman etmişler ve Tel-Avivde 
bombalar patlatan Yahudi
leri tevkif ettikleri gibi, 
şehrin muhtelif mahallelerini 
de kordon altına almışlardır. 

--:t:::::;--

Do~ru ise 
Çok iğrenç bir haber 

lstanbul, 2 ( Hususi ) -
Cümhuriyet gazetesi lzmit
ten aldığı hususi bir haber
de, lzmit Ulu Gazi ilk mek
tebi muallimlerinden Habib 
Kocabaşın sekizle onbir yaş 
arasındaki on kadar kız ta
lebesine tecavüzde bulundu-

Bu 2'İh ; kağıtları ancak iş 
sahipleri veya tasdikli veka
letnameyi haiz vekili takip 
edebılir. Rastgelen, şunun ğunu ve tevkif edildiğini 

Askerliğe 
Hazırlık 
Dersleri 
Bazı okulların 

hazırlı.Jc derslerine ait 
için bağlı bulundukları 
retim dairelerine mür• 
ettikleri görüldüğü, aıkel 
dersleri V ekilet sefer 
direktörlüğü dairesinde 
rütülmekte olduğundan ' 
rin uzamaması için öğfC 
dairelerine yazılacak bu 
bil yazılarıo doğrudan d 
ruya milli seferberlik di 
törlüğüne yazılması M 
Vekaletinden bir ta ' 
şehrimizde alakadarlar• 
dirilmiştir. 

Müzayede 
fevkalade sa 

Yolculuk dolayısiyle 4 
ziran Pazar günü sabah 
at 1 O buçukta Göztep 
Vali konağına varmadao 
raz e~vel 848 sayılı e 
maruf iki aileye ait IJIO 

yalar müzayede suretile 
tılacaktır. 

Satılacak eşyalar meyao e 
da yeni bir halde 12 par 
1ı kadifeli pomye takt 
kristal aynalı saybur, el 
trikh ve üç petallı yeni 
halde güzel sesli ( BaJddl 
markalı Alman, piyanosu 
tabura, kristal aynalı b 
kare açılır yemek ma 
6 maroken sandelye, 9 
ça büyük kadifeli koltuk 
kımı, sigara masaları, gı 
güzel ve nadide büyük . 
elektrik avizosu, Kolodlbi 
markalı salon gramofonu, 
tak odası iki aynalı şifiiO 
rah dolak tuvaleti ve 
komidinosu, kesme iki 
nikel ve sarı karyola 
somya, avrupa mamulitıO 
yeni bir halde fantezi ., ~ 
iki adet ikişer kapılı bir'" 
aynalı dolap, lngiliz dl.
litı iki adet direkli sarı 
yola, kadifeli şezlonk, a 
pa mamulatından hasır 

kımı, iki Amerikan . ~il ,t: 
saati, aynalı ~eınsıyelıJıl 
çiçek sehpaları, muhtelif 
mek sandelyeleri, 9 zar 
çalık iki koltuk takımı, el 

orta masası, küçük yaııb~ 
salamandra soba, radyo 
sası, buz dolabı, koll'çı• 
etajerler, poker masası, '~ 
lır kapanır büyük ceviz dl 
sası, çocuk arabası ve 
v. 'k· k b 1' gı, ı ı çocu ara ası, .,_, 
midinolar, çul, büyük ta ı'' 
halıları ve seccadeler 11e 
ire birçok nadide ve ıaı 

lu eşyalar açık arttırdl• 
retile satılacaktır. 

Fırsatı kaçırmayınız. 

Fırsat arttırma salonu 18 
50 

Aziz Şınık. Telefon 20 

iSTER GUL İSTER · AGLA 
bunun işini takip edemez ve yazıyor. 
takibi kabul olunamaz. EB~=-~- "' ~- _, * ~:ı-.o -.Z:;:E~ı:.'!!S:..., 

Evlenmişler •• Olı oh oh •• 
Gazetelerde okuduk.. 80 yaşlarında bir erkek ve bir kadın sevişmişler ve evlenmişler .. 
Oh, oh, oh.. Yaprak dökümllnde bir dal yeşermif, çiçek açmış. Şimdi ihtiyar vUcutleri

nin bu terlltaze ihtirasını beraberce tes'it edecekler. Ah bu gönül, kolay kolay kocamıyor .. 
Onun yaıı başı yoktur. O, öyle bir haşarıdır ki cıva gibi ele, avuca sığmaz.. Gönül, ba
zan bir çocuk oluyor. hazan çok yükseklere tırmanmak için çırpmıyor.. Sazan da ihtiyar 
vücutleri, peşi sıra böyle sürükliyor da sürükliyor ... 

Biz bu seksenlik yeni evlileri tabii gördük iyi yapmışlarda sevişmişler.. Çünkü, mezara 
göçmeden h lyattan mllmklln olduğu kadar istifade lazımdır. Bununla beraber bu hem 
komik ve hem feci hile : 

iSTER GUL İSTER AÖLA 

'l. - Arzuhal ve dilek 
mahiyetinden gayri olarak 
havale ve tevdi edilecek 
resmi kağıtlardan cevabı 
müstelzim olana da süratle 
cevap vermek icab eder. 

Bu hususlarda, işlerin ça
buk görülmesi yolundaki 
Dahiliye vekaleti talimatı 

daima göz önünde bulundu
rulacaktır. Halkrn, eski de
virlere his zihniyeti bu de
virde görmüş olmıyan "Hasır 
altı,, sözü varidi h~tır olma-

mak için yazıldığı veçhile mu-
9!!~--~~~-:'"--..-..... ------------------~~--------~---~~---------~~---------

Halkın Sesi Hakkın 
Serseri keçilerden şikayet·• 
Karataş caddesinin üst tarafındaki evlerin sahiple• i Io 1' 

bahçesi adı ile maruf semtte dolaşan ve binbir ellle 
yetiştirilen ev bahçelerine saldırarak birçok ziyanlar Y8 

serseri keçilerden şikayet etmektedirler. 
Bahçe ve ağaçlık yetiştirmek için halkımızı her g~ll 

her vesile ile teşvik edip dururken bu serseri keçıl ,.
zararlarına, alakadar makamın nihayet vermek üzere Jj 
gelenlere emir vereceğini kuvvetle umuyoruz. 

Halkın Sesi Hakkın Sesid~ 
- - --=--:e:"~~---..~~ - - - - - - - f!ifJlf'. 5 

Zengin Olmak 
lster•enlz 

Çorakkapu PoUı Merkezi karşısı ~~ 
H. TAHSiN oNDER T w· Piyanvo Biletlerinizi Mutlaka SAADET Kiıesinnden Alınız 


