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iLLi SEFİMİZ YAKINDA IST NBULU EREFLENDIRECEK -... _va Açık -----UUllBlllll 
Bu kafada giderlerse ••• 

tçen bir AJman gazetesinin "Mihver de sulh tarafta
. ., maiJinde yazdığı bir makaleyi ve ltalyar.ıı büyük 
İnin, ltalyanın Türklerler]e dost geçinmek istiyen bir 
•eti olduğunu bildiren beyanat~nı nuarı dikkate alarak 
lbakale yazmış ve Roma - Berlin mihverine; fğer ltalya 
~lmanya hakiki ve samimi, surette sulhu istiyorsa, sulhu 
lrmak için anlaşan ve birleşen devletlerle el ele ver-
'ni tavsiye etmiştik .. Fakat geçen Cumartesi günü çıkan 
telerde, Almanyanın yarı resmi bir organı sayılan bir 
ede Iske1'dcrun hakkında yazılan küstahça yazıyı 
uldan sonra mihvuin sulh severliğine inanmak bir 
safderunluk oJacaktır. BerJinden çıkan 

1

ve Romadan 
n bu haberden sc.nra anlıyoruz ki Roma - Berlin 

erinin en lıüyük siyaseti kendine her gün yeni bir 
an kazanmaktan başka bir şey değildir. 

lllar bu kafada giderlerse eskiden olduğu gibi bütün 
a bir kaç ay zarfrnda Almanların amansız düşmanları 

01ı tcektir. 
t bu siyasetin onlara fayda getirmiyeceğini söyle~ek 
bir siyasi şahsiyet olmağa da lüzum yoktur. 

SIRRI SANLI 
.................................. t••··············· .. ••1••• .. •••••'•••••' 

~ lOAK • FAANSIZ 
ANLAŞMASI 

-----:;e:::t~-----
tiı, 5 (Radyo) - Seli- ı ile birlikte ilan olunacaktır. 

t• ar mahfil, Türk Fran- Türklere ve Ruslara esas-
1 tıalaşmalarının Sovyet- lı tavizlerde bulunulmi\sına 

' Yapılacak olan anlaş- maruz oJao bazı Fransız 

dan evvel tahakkuk mahfili, General Veygand'ın 
gine muhakkak naza- Ankaraya yaptığı ziyaret 
~kmaktadır. Türk-Fran- üzerine mezkur tavizlere ta-

. ll]aşmaları, Türklerin raftar gözükmesi neticesin-

ıet 

hakkındaki tetkikJe- de bu itirazlarından vazgeç
anlaşma mişlerdir. 

lngiliz - Rumen Kredi 
Görüşmeleri· 

5 (Radyo) - Londrada lngiliz - Rumen murah
l arasında müzakereler devan etmekte ve bu müzake-

de Romanyaya yapılacak kredi meselesinin şekli tesbit 
tktedir. 

ııııın~ıınn-------

ikal sosyalist beyannamesi 
'ı, 5 (Radyo) - Radikal sosyalist partisi neşrettiği 

~ Yannamede B. Daladiyc'nin siyasetini bütün varlıkla
kabul ve tasdik ettiklerini ve birleşmiş bütün Fransız· 
başvekil Daladiye tarafından gerek dahilde disiplin 
rek hudutlarda müdafaa için alacağı bütün tedbirleri 
\'e terviç ettiklerini bildirmiştir. 

~ZİG MECLİSİ LEHİSTAN 
k0MErtNE· NOTAVERDİ 

Polonya tankları bir geçit resminde 

\'a, 5 (Rady"} - Danzig meclisi Polonya hükiime
•'tdiği bi ... c..~_Ja Polonya iJe münasebetinin kesildi·· 
•t glimrük müfettişlerinin derhal azillerini istemiştir. 

-l TRAKY ADA S ERİ MA-
NEVR LAR YAPILACAK 

Manevralarda Milli Şefimiz de 
hazır bulunacaktır 

.. MİLLi ŞEFiMtzrGENÇLIK ARASINDA 
- lstanbul S(HUSu;if~SAğ~stos ayında";' Trakyada büyük · 
askeri manevralar yapılacaktır. " ·~ .. 

Sl!Bu manevralarda büyük ~!:ı.:·şefimiz ismet lnönü de 
hazır bulunacak ve manevraları'_bizzat takip buyuracakları 
bildiriJmektedir. 

ıstanbul, 5 (Hususi) Reisicümhurumuz, pek yakında 
İstanbulu şereflendirecekleri söyleniyor. Istanbul halkı, bu 
haberi derin bir sevinçle karşılamıştır. 

lnsriliz parlamentosu buırün 
--;:::~-

toplanıyor 
--::~:.:::--

Londra, 5 (Radyo) - Ta
arruz:ı mukavemet paktının 
akdi maksadile lngiltere ile 
Sovyet Rusya arasında ce-

reyan etmekte olan müz -
kereler bugün parlamentoda 
görüşülecek ve b:ı zı ın eb'us· 

Jar Çemb•.!:r . '. ı Mosko va
ya g itmesini tek if edece k
lerdir. 

Litvinof 
Amerika'ya 
mı gidiyoı·? 

Paris, 5 (Radyo) - Eski 
Sovyet Hariciye komis rl 
Litvinof'un AD'eril<a'ya ya
pacağı seyahatin haziran 
sonlarında olacağı bahsedil
meli tedir.. Bu haber bütün 
siyasi mehafillerde billıassa 
Berlin ve Romada btiyük bir 
alaka ve endişe uyandırmış
tı r. 

8. Çember/ayn 

B. Litvinof 

ÇEKLERE YOL VERİLİYOR 
Paris, 5 (Radyo) - Pragdan bildirildiğine göre, sanayide 

çalışan Çeklere yol verilmekte devam edildiği ve yerlerine 
de Alman almm~ktadır. 

RUS • .JAPON HUDUDUNDA KANLI 
ÇARPIŞMALAR OLDU 

MOGOJ~IST AN KUVVETLERiNDEN 200 ÖL0 VAR 

I 

/ 
/ 

,.. 

Fransasızca Paris Soir , hadiselerin cereyan etmiş~ 
gazetesi hususi muhabıri J. 1 olduğu hudutta dış! Mogolis-
Fransales'in Nevyorkcan bil · tan kuvvetlerinin iki'yüz ölü, 
dirdiğine göre Mogolistan - iki tan~, ikisi ağır ve üçü 
Mançurya hududunda çok hafif olmak üzere beş maki-
şiddetli muharebeler olmuş- neli tüfek bırakmış oldukla-
t rını biJdirmektedi r. ur. 

Japonyadan gelen haber- Diğer japon rr.embaları 
Jere göre 42 Rus _ Mongol da şu malumatı verm ektedir: 

ta yyaresi Bol gölü civarında 
düşürülmüştür. 

Diğer taraftan yine a}ni 
membalardan alınan malu
mata göre hudut nehri Us
suri üzerinde dokuz tane 
Mançurya - Japon gambotu 
Rus gambotlarının ateşile 
hasara uğramıştır. 

Japon harbiye vP.kileti, 

Bin kadar Rus ve 300 ka

, dar da Mongol süvarisi ön
lerinde on tank olduğu hal
topçu ateşinin himayesinde 
Mandchou mıotakasına le· 
cavüz etmiş1erdir. Yetmiş 
Sovyet tayyaresi de bu_ha
rekete iştirak etmiştir. 

Bütün bu kuvvetlerine rağ
men mütecavizler büyük za
yiat vererek püskürtülmüş· 
ferdir. 

tuz kadar Rus tayyaresini 
düşürmüştür. 

Moskova bu çarpışmaları 

tekzip etmekte fakat tefer· 
ruat hakkında malumat ta 
vermemektedir. 

Japonyanın bu hareketiu
de Londra ile Moskova ara
sındaki görüşmeleri akame
te uğratmak gayesi mi var
dır? Burada bazı mahafiller 

Japon hava kuvvetJeri o- böyle düşünüyorlar. 

FRANSIZ NAZIRLAR MECLiSi 

Daladiye Moskova görüşmeleri 
hakkında izahat verecek ~ 

Fransız Başvekili B. Daladiye ve Hariciye Nazırı 8. Bone 

Paris 5 (Radyo) - Nazırlar meclisi bugün Başvekil Dala
diyenin · ve yarın da Cumhurreisi Lebrönün riyasctlerinde 
toplac-a ktır. Bu toplantıda bilhassa harici siyaset görüşüle
cek ve Daladiye elyevm Moskova görüşmeleri hakkında 

meclise izahat ver~cektir. 
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anmuıııııııaırımıııı Rusya Askeri Teşkilata İn2iltere Kadar 

Sovyet Ordusu 
Bu hastahğa tutulanlar 

ten Sonra. gUnde 400 milyon Para Sarfediyor 
• • • mikrob çıkarırlar 

....... =--==-=--~4!!l=-==-----=-
Bir perdelik salon teinsili 

( 3) 

rıımııuııııııaıımımııııı 

Yazan: Dr. Seyfeddin Köksal 
-2-

Petersen ismindeki bir he
kimin hesaplarınr göre, bu 
miktar bazı defa günde bir 
kaç milyarı dahl bulmakta
dır. Rakamlar karşısında bir
den irkilmemek kabil değil
dir. Lakin hakikatin tama
m~n bu merkezde r-ol:luğu 
klasik kifablara dahi geç
miştir. 

Şayanı şükrandır ki, harice 
çıkan bu kadar mikrob muh-

ı·telif sebebler .. dolayı~iyle 
kısa bir zamanda gayrimü
essir bir hale gelmektedir.~ 
Ş hıstan şahısa verem mik·:-

robunun sirayeti ikı sureti ~ 
vaki ulmagt t lır. Bunlardan 
birincisi doğrudan doğruya 
hasta ile karşı karşıya gel-

~mek, diğeri de · h-astanın ev-

iffet' Yalan söyleseydin kendimi öldürecektim ~veke-bıraktıgw ı-, fa'"°kat henüz) ~k l ,, - .. • ' h ,l ·t d '1 R u s a s e r e r} y Ü r u y •'.l ş • a ıiln e -· 
· d k · Chayatta olan mikrobli°rıa-te- · - k - .... b-~ · --1-ı-:--k ti.., ld w 1• d ... Fazla olarak· çok sevdi- sevıyor u ·· o aramıza gır- ~ _ _ - ---- -- , Dünya almanağı, ansiklo- etme ten ı arettır. ' tJ ~ a ı ·o ugunu .. mey an 

1111111 ğim bir insan1 bedbaht gö- di .. bizi ayırdı .. saadetimize mas haline geçmek suretiyleJ pedi Brita~ik-ile tHüiktars Ruslar 1931 Sf nesinde or- ! .... koydu. '1 
' • 

rüyordum. Nasıl tahammül "mani oldu: -- olur. I almanağında~ alınan mallı- du teşkilatına beşyüz milyon SOVYETLERİN-1DENIZ 
ederim. Ben de insanım .. taş Üffet - (mağlup ve ~ pe: Burada ''Pflügge,, Flükke ~ata göre, Sovyetler dünya· lngiliz lirası sarfettiler, mü- KUVVETLERi 
değilim.. ri~) ricaede-rim gidiniz.. gismindeki bir-mikrobun keŞ-° nın en .büyü 'c askerlik teş- teakip senelerde bu sarliyat Sovyet Rusya donanması 

Üffet - Bay Nezihi. ri- ;-benden ne istiyo-mi'nm? ~ ~~~tigi _.!>.!! ~kikati z~~~ kilatını meyda ıa geHrm1ş devam etti. 1938 senesi as- 20 muhrib, 112 tahtelbahir, 
-N 'h' H . •ff t '"mek la~zımdır. Her insan ko- d l 130 'd ·ı b' k yio ca ederim.. ~ ezı ı - ayır v e .. bulunmaktadırlar. Askeri mü- keri bütçesi umumi ev et torpı o ı e ırço ma 

U .. ff -ı:b b' · · · · ;nuşurken, öksürürken, aks. ı- r. · · k 'k h e" Nezihi - Bayan et.. i ir ırımızı sevıyoruz. sen tehassısların fikrine göre, bütçesinin yüzde yirmısını gemısı ve üçiı arp g 
saklamayınız .. sizde beni büs beni de kendini de bir veh ~rı~ke;-hatta )e~ffüs.-ed~ Sovyet askerleri iyi talim teşkil ediyor. Bu miktar, in- milerinden mürekkeptir. 
b d k b d. s -:ken ag .. zından gözle gö;ün- 1911 . d . lu-ütün unutma ınız.. me ur an e ıyorsun. en· - görmüş ve lt:knik bakımın- gilizlerin askerliğe ve silah· senesın e ınşa 0 

Üffet - Hayır hayır .. ben deki merhamet bir nevi haı miyen bir tak,m buhar hab- cian iyi hazırlanmıştır. lanmağa sarfettiği meblağa nan eski üç saffı harp ge" 
hiçbir şey hatırlamıyorum.. talıktır .. seni mutlaka alıp -hecikleri Ve gayet ufak tü- Kuvvei maneviyeleri hak- müsavidir. mileri vardır. Ayni senedeP 
f k t .. l d t k ? ··tu-rm ve azmettim kürük parçaları çıkarır. Bu kalma do"rt hafif kruvazörle a a oy e e o sa ne çı ar · go eg ... · - - - - - --- -· - kında birşey söylenmemekle Sovyetlerde askerlik. 19 

Nezihi - Dolambaçlı yol- Üffet~- Size yaivarırım habbecikler hunları bulan d iki modern kruvazör de var" 
·· beraber, Sovyet or usunun yaşından itibaren mecburi-

lardan gitmiyorum.. fikrimi etmeyiniz.. müellifin ismine izafetle hali hazır teşkilatile muaz- dır: Bu malumat 1934 sene" 
açık söyliyorum.. henüz her Nezihi - Üffet.. düşün "Flükke habbecikleri,, diye • b' h t ld dir. Asyanın bir kısmiyle sine aittir. Ruslar o zamaP" 

- d zam ır arp vası ası 0 u- Avrupanın yarısını icine alan :.ı 
şey ;kaybolmamıştır. Mes'ud ne._kadar mes'ud olacağız. :isimlen irilmiştir. l -< dan bu güne kadar den...-
-0labiliriz.. Ikimizde daha genciz .. böy- ;.:s~habbecikler: bazıl;;;~... ğu ileri sürüdüyor. .1 Ah 1 Rus hududlarında askerlik silahlarına büyük ehemmiyet 

·· - ---k-~k-- l'- b' - ök .. - Sovyet or usunun sı a a · teşkı'laAtı on iki eyalete ay· Uffet - Zevcimi mi terk le birbirimizin kolların.. .:.göre ço uvvet ı ır su- vermişlerdir. 
- - - - tına alınmış mevcudu bugün A ı 

edeyim?. Üffet - (mağlup bir rü- "rük esnasında şiddetle ağız- rılmıştır. Ispanya harplerin- Rus Sovyet ordusu; ~" 
Nezı'bı' - ":ranızda zaten d 'b") 'k' · daİi--fırlayarak~ "'metrelerce iki buçuk milyondur. ihtiyat de tecrübe edilen Rus tank- man o ·dusundan üç, İtalyaO 

n · ya için e gı ı evet ı ımız- ~ kullvetlet on sekiz milyon-
büyük ve ciddi bir rabıta de daha genç sayılırız. (bir- Hcrİye ka~~~çarla~. Bunlar Bunlardan on üç milyonu ları harp kabiliyetlerini ispat ordusundan ise dört kere 
yoktu .. Zevciniz alil bir adam denbire silkinerek 1 kıaık ve ' .. dogv rudan dogw ruya cigw erden d' ettiler, orada harp eden Rus daha mücehhez ve kuvvet· 

yarı haztr bir vaziyette ır. 
çocuğunuz yok.. sonra ev- yavaş bir sesle) hayır .. ha- 11gelenbuharıma habbecikleri- Kısmen talim görmüş olan askerleri de silah taşımağa lidir. / 

lendiğiniz zaman birbirinizi yir .. rııümkün değil.. geliyor. dir. Bunlara karışmış bulu- bu on üç milyon genç, ko- Maarı•f Vekilimizin Mua)JioJ-' 
sevmiyorduğuz.. sizin güna- lkisi de susarlar .. ~kapı nan tükürüğün birleşmesin- laylıkla seferber hale ko- ~ 
hınız adeta bir iş mukavele açılır.. Aziz ellerile etrafı den hasıl olmuşlardır. nabilir. lere Bir Tamimi 
şartlarına da riayet etmedi.. yoklıyarak içeri girer .. Üffet [ Devamı var ] 

Üffet - Belki öyle .. fa- çıkıp gitmesi için elile Ne- Ruslar bin dokuz yüz on 
dokuz senesinden itibaren 

kat mazeretinin ne kadar zihe işaret yapar. Nezihi Üffet _ Ne oluyorsun 
1 ld k d Yı.ne işaretle ısrar eder, yal hücuma uğramak tehlikesini 

u vi o uğunu in ar e emez Aziz? d kk l k 
Varır. Fakat U .. ffet artık bu-_ nazarı i ate a ara var 

siniz,. askere gitti.. vatanına A · y l .. l 
hizmet ederken sakatlandı .. tu .. n bütün başka bir insan- zız - a an soy ese,- kuvvetleriyle hazırlandılar. 

dır .. Nezihi artık ugw raşma- din kendimi öldürecektim? Çünk i 1919 da on dört düş-
Nezihi - Ne de olsa bir 

alildir. nın beyhude olduğunu an- Üffet - Biliyor mıydın? · man ordusu Rus toprakla-

0 lar .. yavaşça çıkar. Aziz - Anlamıştım .. ben rından bir kısmını işgal et-
ffet - Bu zavallı ada- ·· 

ma karşı hiç mi merhamet Uffet - Notaya devam inerken ses kesilmişti.. se- miş, hatta Sovyet re1ımı 
edelim mi? tehlikeye düŞmüştü. Bu ha-

duymuyorsunuz? bı·r bı'çare nin ona nasıl yol verdigw ini 
- Aziz - (hafif bir tered- lin tekerrürüne mani olmak 

ye fenalık etmek sizi muz- onun ne halde çıktığını a-
düd sonra) süt kardeşin git · için, Sovyetler silahlanmıya 

tarih etmiyecek mi? ti mi?. deta gördüm. Biliyorrnn ya büyük ehemmiyet verdiler. 
Nezihi - Asıl fenalığı o Üffet _ (evvela şaşırır, biz köfler .. (devam edemez, Ayrıca, Üzak Şarkta da 

bana etti.. biz birbirimizi w 1 k ll · · .. ) fakat sonra sakin bir sesle) ag ıyara onun e erını oper müstakil bir ordu meydana 
ae:maıı::aeae:aı1~~ ~~ gelen süt kardeşim değildi. Üffet (elinin buselerden getirdiler. 1919 senesinden 
Dr • Demir Ali Aziz - O halde kim?.. yeminlerden daha fazla em- itibaren mareşal Bluberin 

Kamçıoiilu Üffet - 'Ray Nezihi.. niyet veren bir hareketle kumandası altında bulunan 
Cilt Tenasül hastalıkları ( Aziz titrjyerek yaklaşır. onun beyaz saçlarını okşar) uzak şark ordusu tamamiy-

r 

ı 

elektirk tedavisi elini tutar, dudaklarına gö- haydi işimize devam edelim le müstakildir. Bu ordunun 
ızmir - Birinci beyler So türür, parmaklarını Öpmeğe Aziz... hedefi uzak şark hududJarı-

No.: 55 Telefon : 3179 başlar) H. R. nı Japonyaya karşı müdafaa 

ELHAMRA Sl.NEMASJNDAr. Sl 20 Vantilato;~ 5 büyükY[NJ.'d 
[•] Aspiratörle serinJetilen e 

~ 

Bugünden 
itibaren 

Bugün matinelerden itibaren 
Senenin büyük bir FPANSIZC~ filmini takdim eder. 

4 NAMUS BEKÇİSİ 
Başrollerde : LORETTA YOUNG 

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

Proğrama ilave olarak 

4 Şahane Türkçe film birden 
[
~~~~~~~~~. 
Y e n i K o p y a 1 a r i y 1 e.I 
J;:::::t1Ji;::.t:;:I ~ Ji;::.t:;:I~~~ ~ ~ 

1- Leblebici Horhor 
2- 3 ~hbap Çavuşlar 

eğleniyor 
3- Bursa Senfonisi 

19 I\IA 1 IS GENÇLİK BAYRAMI bütün teferruatile. 
, E Seans~ar = .. 3 - s -.7 r :e akşa~la,g. 9 7 da .başlar .• 4- Türkçe Foks Jurnal 

.. ......................... ~~--ssssssss ... sssssssr-.. 

!!!ll!im )" 
Maarif vekili B. Hasan Ali lik hayatından uzaklaşın•' 

Yücel, muallimlerden bir rının hem meslek, hem aıedl; 
kısmının başka vazifelere le ket icin ne kadar zar•'~ 
geçmek üzere Maarif veka- olduğunu, mesleğin asil ıe• .. 
letinin muvafakatini iste- ve heyecanın deril\den d~t 
mekte oldukları dolayısiyle duklarına yakından t• ~-
Maarif teşkilatına bir tamim olduğum muallimlerimiıin t• 11 
yapmıştır. Tamimi yazıyoruz: dir ederek mesleklerindı 

.. Meslek arkadaşlarımızdan ayrılmıyacaklarına eminiOJ• t 

k 1 k O . . k t'A rure bazıları baş a iş ere geçme nun ıçın a ı za ,r 
üzere vekaletm muvafakatini olmadıkça meslek arka~ i-
almak için müracaat ettik- larımın bizden ayrılmak ıÇ .,ı 
lerini görüyorum. Mühim bir müracaata bulunmamaJıtl 
kısmı muallim mekteplerinde kendilerinden beklerim.,, 

yetişerek muallim ve terbiye --~--
meslekine hazırlanmış, mek- Adllyenln yaz tatllf d' 
teplerimizde senelerce hiz- Adliyenin 20 Temnı~i-" 
met ederek olgun tecrübe- başlıyacak olan yaz tali 1"" 
terinden yurt çocuklarını isti- de nöbetçi kalacak aıab b' 
fade ettirmekte bulunmuş meler, henüz Vekaletçe t• 
olan arkadaşlarımın muallim- liğ edılmemiştir. 

ıımıuuı 1111111 nı ıı 1111111 ııuııııuıı ıu111ınıııın ııaıııın 111 ı ıun wnı ııuno üiiiiiiıiııi ftiiüniiiımiiiiiii _ııı_n3u-ııu-uı-111111-m-ııın-111 ..... :.i• 

~ Ege 1 iyatrosıı 
lsmetpaşa Bulvarında yazhk bahçede 

Türkiyenin tanınmış sanatkarları topluluğu 
Tayyıb Şen Şakrak ve Arkadaşları 

Rejisör: AHMET YEKTA BiR 

Bu akşam: 
"PALA VRAI.'' 

- 11[ Vodvil 3 Perde ]*-

f İa tlar: 



" köşesi: 

yanlar, genç ve güzel 
yolları •• •• • 

gorunm~nın 
, Yiizler insana bir çi
bi taptaze görünür, bu 
dir? Yaştan mi? Belki 
aştan, yani geaçlikten, 
daha çok başka tesir
.. Bugünkü güzellikte 
k büyük olan bu ta

tier yalnız gençlikten 
l~lseydi, yalnız genç 
arda görülmesi ve her 

bir genç J Lkadının, 

. , 
\ı' 

kızın muhakkak böyle 
~sı icab ederdi. Halbuki 
de öyle aeğil. Bunu 

1 

il daha genç bir yüzde 
ltııyor da, nisbeten yaş-::
buluyoruz. 
beb? Çünkü kadına bu 

·liği, yalnız gençliği de-

\ saçiatınin dUzgünİüğü, 
, ~lerinin beyazlığı, teninin 

' &l'\izsüzlüğü. kaşlarının par· 

'~~~ığı, hatta tırnaklarına ve 
' ısesine gösterdiği titiz 

itina verir. 

*** 
Saçın düzgün durması için 

gerilerek taranmış olması 
İcab etmez. Kabarık, dağı

nık bir kuvafür de sık sık 
düzeltilirse bakımlı ve kıv
rak görünebilir. 

*** 
Dişlerin beyazlığı biraz 

yaradılıştandır, biraz da ba-

kımdan. Diş etlerinin pem· 
beliği de buna çok tesir 
eder. Son ikisi nisbeten el-
dedir. Bazı renkli diş ma
cunları hem dişi temizler, 
hem diş etler ini pembeleşti
rir. 

Teninin şeffaf, pürüzsüz 

· görünmemesine fen fazla ik{ 

h b 1 r . Ço'· .. ~;yı. şey se e o u . h ı .. 5 •• 

kremler ve siyah benekler. 

Eğer muhakkak yağlı krem 
sürünmek mecburiyetinde 

TAYYARE Sineması 1316~6° 
Bugün 2 Büyük Flim Birden 

1-Montekarlo Geceleri 
t~eve de Monte - Garlo \ 1 1 

z ' ,., f h k ... , _, 
"" t.!~n~ı~.~1(, se a at, a~ , e~~:-u<a romanı; dans ve müzik 

ı uımı, b~röllerd«:, -~ esimli yıldız: LILIAN HARVEY 

2~ \1 olga ateşler içinde... ! 
.. (Volga en flammes) 
Oç hüy~k sanatkarın temsil ettiği, Çarlık Rusyasında 
geçen hır aşk ve ihtil~I hikayesi. 

Dan!elle Darrı~ux - lnkıj1ndff - Albert Prejean 
_ ilave: metro Jurnal no. 18 (Dünya haberleri) 

Seanslar: Montekarlo: 3-6 ve 9,20 Volga: 4.40 ve 8 de 
~ Cumartesi v ? _:: u l,30da başlar. 

Dün Akşam gını 

minetme
ı 1 

:..~~ ---

EGE TİYAT OSUNDA kle bera-
~--------~----------

Bol müzik •. Enfes şarlnlar, oyunlar insanı neşe 
ve kakkaha içint'e bırakıyor •• her. her 

lzmir halkJ, dün gece lsmet "Azrail,, ile ayni şarkıları 
paşa bulvarında mütevazi bir söyliyor. türlü yünçatı altında çalışan "Ege,, lzmire neşe saçan "Ege 

'kl T' t h tin' 11Azrail tiyatrosunda, şiir ve esteti e ıya rosu, eye ı ." 
işlenmiş güzel ve müstesna eseri ile bir ne.fise ve. b.ır 
bir gece yaşadı.. Bedii zev- edebi ziyaf t halınde lzmırın Iü, ipekli 
kini de saatlerce yu- temaşa sever halkına sun· 

kumaşla· dum yudum içti. Halk, san- duklarından dola!ı tebrik 
atkarların enerjik ve kültürtl eder, daha ver mlı çalışma-
muvaffakıyetlerini can ve lar bekleriz. 

rın aslını ve gönülden alkışladı. ------·R~A·o·y-0•8•0~· Türk tiyatro aleminin, en ANKARA • • ve rengını 
tanınmış ve sevilmiş muhar
rirlerinin eserlerini büyük 
bir muvaffakıyetle oynadı
lar. Bu eserde göster
dikleri muvafak 1) et cidden 
çok şayanı takdirdir. 

Bug ür, lzmiı in ti) dro 
boşluğunu coldura~ilmt k ga
yesiyle çalışan Ege Ti yatı o
su artistlerini seyrederken 
herkesin göğsü ifHharla, 
gururla kabarıyer .. 

"Azrail temsilinde sessiz il 

bir hazırlar.ma, sahnede nok-
sansızlık, aı ti~tlerdcki maha
ret, giriş, çıkış, jestlerdeki 
tabiilik bize gösteriyor ki 
pek yakında lzmirde her sı
nıf halkın bedii zevkini tat
mine kifayet edebilecek bü
yük muvaffakıyetler verebi
lecektir. 

Burada dekor ve ışık ter
tibatını da bütün samimiyeti
mizle alkışlamalıyız .. Eserin 
ruhiyle kol kola yürüyen, 
açık, rahat ve sade dekorun 
üstünde renklendirilmiş ışık 

içimize doluyor, ve bize 

iseniz mümkün olduğu ka
dar az sürünmiye ve parlı

yan yerleri derhal silmiye 
çok dikkat ediniz. Siyah be
neklerin hiç değilse göze 
çarpanlarını çıkarıveriniz. 

*** 
Kaşların parıltısını pudra 

bozar. Her pudralanışta mu
hakkak ince bir kaş fırçası
nı yağlı bir kreme dokun
durup kaşlaı ın üstünden s-e-

çirmelidir. 

*** 
Tırnaklar boyanmıyabilir. 

Fakat etraflarını saran deri 
her halde kesilmelidir. Hele 
şeytan tırnaklarına hiç mey
dan vermemelidir. Her gün 
Lir kibrit çöpüne sarılı pa-

. • . ' i . 1 ~ 
muğu yağll oır ,.:;;;y9na oac.-
rı p bu derinin üstünden ge
çirmelidir. ~ 

Elbiselerin bilhassa yaka· 
sına son derece itina etme
lidir. Henüz ütüden, terıi 
~•:.,den çıkmış gibi görünen 
...... __ · - va lı 

bir yaka, gen~ oısuu, ., ~ 
olsun her kadının tazeliğini 
arttırır. 

--·------
(Bugünkü program) 

Türkiye Radyodifüzyon Postal arı 

DALGA UZUNLUGU 
1639m. 183Kcs. 120K W _ 

T.A.Q. 19,74m.15195Kcs. 20K\\''. 
T.A.P. 31,70m. 9465Kcs. 20K \'(i. 

12.30 Program 
12.35 Türk müziği Pi 

13.00 Memleket saat ayaıı, 

bozmada
n temizler 
dve elleri kat' iy
yen bozmaz, ha
lis zeytinyağın
dan yapılmış en 
temiz sabundur. 

ajans ve meteoroloji hahLr- ) (Li?_ks Markasına Dikkat) Ami
leri. .. . ( f .1 l) Cİidin Ve S~Ç a- li Umit fabrikası ticarethanesi 
13.15-l'i Muzık sen onH P J Telefon: 3047 Tel. Ümidun 
19.ro Program l flll yUIDUŞ8... J- (Kesstane Pazarı Izmir) 
19.05 Müzik Neşeli plall~ ı 

1 
- -

19.15 Türk müziği (Fn~ıl ~me~·;-,,.-~-,..mıt'm 1C... J 
ıu A Y O R ~ O CI> ._ :~ 7, .. 

heyeti) d ij o :.,-. 
20.00 Memleket saat a.rı.an, l Saıı·h SoL a .... , g. = es- /<::;.__...:.; 

a'b ~ ~ ~ B ... :P·,, /'\"'>;-ajans ve meteoroloji h a c r- +, ~; .,, 0 Oı) . fır ( '-f· ~"""\ 
leri. ~ Cilt Saç ve Zührevi has- ~ ~ :=-' ~ ,(~~ ' . ~~' r\. 
20.15 Neşeli plaklar R. ~ talıklar mütehassısı ~ ı:r .-. ~ \\ "'""- '~, ~-' 
20.20 Türk müziği 1+J 2 nci Beyler sokak No. 81 z

0 
~ a [ \).~ .. ~~\ ~.L~~J 

21 Konuşma doktorun saati :
1

!] TELEFON "3315 n ı=: , ~111, 
',l n ~ 9 !'" 1~iıTTi71ıuıwıııı/ 21.15 Müzik (Küçük orkes- ~~s:? ~~~~ t\) ~ p:;- a:: ~~ if ~,t,;_ 

tra - Şef: Necip Aşkın) ; D> ~ / 'l - ~\ 11 % 
21.45 Konuşma ~ ,... , , ı 

E ı 1 • ~~ Q İ. // I 

22 Müzik (Küçük orkestra V en m e eri §: I» ~ j f, 'ı, \ ~ 
şef: Necip Aşkın) devamı Kolaylaşt1ran damşma ~ ~ ~ ı Z ~. ~, 
22.30 Müzik operetler pl. servisi .,, S» = ~ , ·~ı ~ 

1 23 Son ajans haberleri, ·· e: fi) ~ ~ • '1 f'~1 
Esham , tahvilat, kam- Hukuk mezunu İlyas Oz- g- ,..:a ;. ~ '.' I /"'~ 

onaran'ın idaresi altında - ,., ::s ~ı ıi ı ~· '1 
biyo-nukut ve ziraat borsası Konak karşısında Güzel ~ = 1/, t, 1• 7p 

(fiyat) ızmir han No. 17 §.' ~ ~ ~ S ~~~~n-.,· 
23.20 Müzik (Cazband-pl.) Evlenmek tabii bir ihtiyaç ovı 8 8 \ ~ 

31»91»111 - ~ 32.55-24 yarınki program. ve ayni za anda içtimai bir Q '< Q.. , 

vazifedir. İşlçrde mahremi- ~ g-' Ei ~ ~.Ji ""-· 
Mizah Köşesi: yet esastır. 

Apandisit 
Bir bayan anlatıyordu : 
- Apandisit lüzumsuz bir 

barsak karçasından başka 
bir~ey değildir. losan onsuz 

da pek ali ya~::-: 
Sonra doktora döndü : 
- Öyle değil mi dakfor? 
Doktor yutkundu : 
- Şey!.. Siz belki yaşar· 

sınız amma biz yaşıyamayız!. 
lllllllllllllllllllllllllillllll 

Durdurur 
-- J3enim ağabeyim öyle 

kuvuetlidir k!, bir koşu atı
nı kuyruğundan tutunca dur
durur. 

- - Bu bir şey mi!.. Benim 
dayım bir el ile son süratle 
ıiden koc:ı bir otobüsü dur· 
durur. 

ı ~ Nasıl durdurur? 
- Basbayağı, elini kaldı-

\ 

rınca oio!;!,!_"1 durur, işaret 

t+ .... •• •••••••••••• .... 1 - Emval idaresi, yazı ·••· ... •• •• ·•• ••• 
ve tercüme işleri Dr. Fahri Işı~ 

2 - İş bürosuna müteal- ızmir Memleket Hastanesı 
lik yazı ve muameleleri için Rontken Mütehassısı 
dahi müracaat edilebilir. Rontken ve elektrik tedaviı 
Telefon 2848 yazıhane öğle yapılır ıkinci Se; ier So 

~·:tkti de açıktır. No. 29 TELEFON 25t2 
.mmm..ı~----........................ ... 

Bakkallar, kah 
Veciler ve hu
susi demlikler 
için çeşitli ve 
nefis~ çaylar, 
!hlamur ve kay 

ba-• • • nar ıcın 

har at. 
Tel. 3882 

memurudur!.. 
1 
.... iSlll•-• 

~--~~---------- --w ----.... ~--~ ! n T 1 f ~J .... .. d ·rbai·~" iki büyük ve eşsiz filim 

~ Bugün Asri Şjn~w~da 2M
0 

;• ~ Ku~fl;t~.nu··ernPı ~r~ S,ii:emasında 
~ . 31 ~::~:; ~;;~ Çarşambadan it~b~ren U K/.\D M KALÜI 

t 'l d" · ı w na boyun eg<lıren 3 muaz- " 

~
Azame ı e unya sınemacı 1gı A t. 

· u ]OZEF ı.am filim 40 kısım bırden • BARBARA MACCREA 

'

1 · ~:V~:~~~k ::~: Şeytan Çe, tesİ 1 ~ · ST ANVICK .. _ annenin hırsızlığı göze alması ve Nev· 
ı: k 'I " -.. rusu çalınan t>a. • t r çetesinin maceraları Kan Qlüm ate·' ve. dehşet ~afan narı a !l ';."rk şehrini yıldıran btt· gang• e } 

1
2~ r:~:.ıeRus Japon iı~~Jıarebesıl\ 4 Deniz Kahraman arı 

k h ık d tani 1 CARY COOPER .. t a'nıa-Baştan sonuna kadar bir a raman ı es ~ a k ve serguzeş 

h ı f insan ticareti yapa°: bi.r korsanın ş 3_ Tü.~k.~eHalk Ka raman arı ı tan eşsiz büyük f~!mı. Kadın kalbi 9,30 - 6.20 ~ 3 

1 soz h' l . t hd't 9.en cani- Seanslar: hergun: l rı 8 - 4,45 
Ölüm saçan gangsterler şe ır erı e ı e . Deni-ı kahr.at?,anl ai saat l,30da başlar 
Jer An..,erika polisinin kanlı savaşı Cumartt:Si "e Pazar gunnl~e~r:i~~-İııııİiiiiilılm•-

ı ~ Dünya Haberleri ve' Miki Ber~er --- * ~ Piyatlar: 30,25 ve 20 talebe salon 10 kuruştur. D 

---i" * ·-· -----------------..:.~t "!- 3 Büyük ~im ikisi T~kçe ~öz\ü r .-.w ~·~ 
as ı ...,.. 



S~H1FE 4 (HALKIN SESi) 

Liselerde 
Dersler kesil' 
-~-

Orta okullar dersleri-' 

- --- -------- ---------

kesmiştir. Vekaletin teıbit 
ettiği programa göre ıasll 
imtihanlar ayın yedisinde' 
sonra başlıyacak, 19 Haıir•• 
na kadar ikmal edilecektit• --~-

Emekli subaylar yardım 
cemiyeti, başta cemiyet reisi 
general Suphi Kula olmak 
üzere bütün idare heyeti 
aza1arı; nizamnamelerine tev
fikan fahri reisleri bulunan 
valimizi bugün saat13,30 da 
ziyaret edeceklerdir. 

SULH VE iSTiKLALiNi KORUMAK iÇiN 
ORTAYA ATILANLARLA BERABERiZ 

Lisl lerde sözlü imtihaola" 
~ a devam edilmektedir. Ve" 
kalet olgunluk imtibanlartO" 
da bulunmak üzere mnfet" 
tişler memur etmiştir. 

--~--

Paris, 5 (Radyo) -- Dahil ve hariçde sabırsızlıkla bek
lenen Fransız başvekili Daladiye'nin nutku bütün gazeteler 
ve radyolar tarafından neşredilmiştir. 

Daladiye bu nutkunda demiştir ki: 
Bizim dostlarımızla birlik yaptığımız hazırlıkları çok gö-

renler oluyor halbuki biz açık ve sarih olarak bütün dev-
letlere sulbü kurtarmak için birçok tekliflerde bulunduk 
habulki bütün bu tekliflerimiz onlar tarafından şiddet ve 

azametle reddediler. işte bunun içindir ki bundan sonra 
kendimizin ve dostlarımızın kuvvetine güvenerek müteca
vhlerin tekliflerinl", hayır, bitip tükenmiyen isteklere hayır . ' ' 
müstebıtlerin emellerine ve müteassıb idelojilere, hayır, ce-
vabını verecek ve bütün Fransa yekvücud olarak sulh ve 
istiklalini korumak için ortaya atılanlarlct beraber gidece
ğiz. ,, 

--~--

Devlet Demir
yollarında Hükumet 

Konağında 
Voroşilof Londraya gide

ceğini bildirdi 
! Si~field hattında 53 kilomet- -----Devlet demiryolları dokU'" 

1 relik kısım harab oldu zuncu işletme müdürü NOı• 
het ile dördüncü işletme 1118" 
dürü Kemal becayiş edil
mişlerdir. Dokuzuncu işletdl1 

yol başmüfettişi Muzaffer 
altıncı işletme başmüfettİf'" 
liğine, tayin edilmiş, ikinc:İ 
işletme müdürü Tahsin il• 
beşinci işletme müdürü NeC' 11 
det becayiş ettirilmişlerdir. 

Bir ağaç devrlldl 
Evvelki geceki şiddetli fır

tınadan hükumet avlusundaki 
ve maliye dairesinin önün
deki büyük dut ağacı dev
rilmiştir. 

-----
İkinci Noter 

lzmirin münhal olan ikinci 
noterliğine memleketimizde 
yirmi senedenberi hakimlikle 
beraber avukatlık yapmış ve 
herkesin hoşnudisini kazan
mıı bulunan dtğerJi avukat-
lanmııdan Remzi Duyar'ın 
derdesti' tayin bulunduğu 
memnuniyetle hab.ı:r alınmış
tır. 

--~-=--

Zabıta 
Haberleri 

--.~--~--

lkiçeşmelik Dolaplı kuyu
da Giritli Osman oğlu Is· 
met lzmirli Ali oğlu 16 ya· 
şında Halili dövdüğünden 

ve bir dişinin çıkmasına se
bebiyet verdiğinden yaka
lanmıştır. 

§ Tepecikte Afyonlu Ah
met oğlu Mehmet Ülgüo, 
geçimsizlik yüzünden metre
si bulunan Kasabalı Musta
fa kızı 30 yaşında Hatice 

Güleryüzü tokatla dövdüğün
den yakalanmıştır. 

{:Ş Kemer caddt>sinde Ziya 
oğlu Galip Bahri Demirgenç 
in üzerinde bir bıçak bulu
narak alınmıştır. 

§Sur vapurunda lzmirli Da.
vi kızı 21 yaşında Le ya Ko
hen, Giritli Mustafa Şerif 
oğlu Şerif Tara'ya hakaret 
ettiğinden yakalanmıştır. 

§ Keçeciler Fıncancı ha
nında Ali oğlu Mehmet İtir
li ve Mustafa oğlu Süley
man Vardar sorhoş olarak 
Manisalı Ahmet oğlu Ali 
Hancıoğluna hakaret ettik
lerinden yakalanmışlardır. 

Londra 5 (Radyo) - Sovyet Rusya müdafaa komiseri 
Voroşilof logiltere hükümetine gönderdiği bir cevapta ln
giliz ordularının manevralarına iştirak etmek için yapılan 
davetten pek çok memnun ve mütehassis olduğunu ancak 
ayni günlerde Sovyet ordusunun yapacağı manevralarda 
bulunmak mecburiyetinde kaldığından bu nazikane davete 
icabet edemiyeceğini ve kendisini temsil etmek üzere Lon
draya yüksek bir askeri heyet gönderileceğini bildirmiştir. 

Dolu dört vilayetimizde 
zararlar yaptı 

lstanbul 5 (Hususi) - Dün Polatlı, ve Gümüşhaneye ce
viz büyüklüğünde dolu yağmış ve meyve buğdaylara zararı 
olmuştur. Orduya yağan şiddetli yağmurlardan bazı köy
leri de su basmıştır. 

Çiftçiler borçlarını Ziraat ban
kalarına 30 senede ödeyecekler 1 

Ankara 5 (Hususi) - Çiftçi borçlarının 30 taksitte alın
ması hakkındaki kanun kabul edilmiş ve Ziraat bankasınca 
bu çiftçilerin borçları tecil edilmiştir. Çiftçiler yüzde üç 
faizle ilk taksiti 1940 senesinde vereceklerdir. 

Çemberlayı» yarın beyanatta 
bulunacak .. 

Londra, 5 (Radyo) - Moskova'nın son cevabını tetkik 
eden lngiliz hükümeti bu cevabda Sovyet Rusya'nın hüsnü
niyetine delalet edecek ve ser.apati ile karşılanacak yeni 
teklifler bulunduğunu beyan etmiştir. Yarın Çemberlayn bu 
hususta resmen beyanatta bulunacaktır, 

SPOR HABERLERi 

Ankaralılar dün tekrar 
Doğansporu yendi 

Ankara, 5 (Hususi) - Dün sabahleyin On dokuz mayıs 
stadyomunda Milli küme maçlarına devam edilmiş ve An
kara Demirspor sıfıra karşı yedi ile lzmir Doğanspor takı
mını mağlüp etmiştir. Bugünkü maçda Ankaralılar pek 
büyük muvaffakıyet göstererek lzmirlileri büyük bir farkla 
yenmişlerdir. 

Fenerliler Galatasarvlılara 
mağlôp oldular 

lstanbul 5 (Hu!usi) - Dün Milli küme maçlarına Taksim 
stadyumunda devam edildi, iki gündenberi yağmakta olan 
yağmur kesilmiş ve hava açık olduğu İçin stadyumda on 
bine yakın seyirci vardı. Galatasaı ay ile Fener takımları 
karşılaşmış ve oyunda Galatasaray üçe karşı dörtle galip 
çıkmıştır. 

iSTER GUL iSTER AGLA 
~. ~&E~~~~~:E~!ı!:'::E;::aıı. :':~:E-!?;:~~ 

insan Köpeği Isırırsa ! ... 
Havadis toplamak ve onları ehemmiyetlerine göre ııyırmak bahsi üzerinde, genç muh

birlere, ders veren bir gazete sahibi ve eski meşhur muhbir ve muharrirlerden bay Jakson 
talebelerine şu nasihatte bulunmuştur, mesela : 

11
- Bir köpek bir insanı ısırırsa havadis orta derecede sayılabilir, fakat ya iş tersine 

olursa, y.ıni insan köpeği ısırırsa havadis mühim sayılır ve büyük puntolu harflerle yazıl
mağa değer .. ,, demiştir. 

Şimdi sen ey okuyucu bu eski kurdun genç talebelerine verdiği fakat kolay kolay te· 
sadlif edilmiyen bu havadis misaline : 

P":ri~ (Husu~i) - Berlind.en. alrn.an haberlere göre Ren 
nehrının son taşmasından Sıgfıeld ıstihkam hattında 53 ki-
lometrelik kısım kullanılmaz bir hale gelmiştir. Buraların 
d;rhal tan~.ir v .. v yaptırı!ması~a başla~mışsa da yeni inşaatın 
bır sene surecegı tabının edılmektedır. Bu vaziyet mihver 
idarecilc ı ini düşündürmektedir. 

- - -------11111111---------
Göbels Danzige gidiyor 

Berlin 5 (Radyo) - Propağanda nazırı Göbe\s, bu 
sekizinde Danzige ' gidecektir. 

ayın 

-------------------- mn-----~----------

Devlet Demiryolları Erıu 
rum hattına işliyen trenler• 
üçüncü mevki yataklı vagoll 
koymağa karar vermiştir. 8erlİn - Bağdat B. Bone elçi

mizle 2örüştü 
T ecrube mahiyeti de olaO 

bu ilk kaı a · iyi netice verit'" 
se Anadolunun birç"ok bat· 
larına üçüncii mevki yataklı 
vagonlar konacaktır. 

hava seferleri 
Berlin - Bağdat hava yo

lunun muayyen kısımlarında 
işliyecek olan "Doyçe luft 
Hanza,, Alman tayyare şir
ketinin ilk tayyaresi Berlin
den gelmiştir. 

Esas hareket programına 
göre Berlinden kalkan Al
man tayyaresi yolcuları ls
tanbula kadar getirecek, ay
nı yolcular buradan Türk 
hava yolları tayyaresi ve 
Türk pilotları ile Halebe ka
dar gidecek, oradan yine 
Alman tayyareleriyle Bağda
da, Tahrı-.na ve anlaşma ya· 
pıldığı takdirde Kabile ka
dar idecekler ve butün bu 
seyahat 8 gün sürecektir. 

--::::::::--

Hamidiyemiz 
Sinopta 

Sinop, 5 (Hususi) - Ka
radeniz seyahatine çıkmış 
olan Hamidiye mektep ge
mimiz dün limanımıza gel
miştir. 

Ağır surette 
Yaraladı 

Aziziye Mescit sokağında 
Konyalı Ömer oğlu Mehmet 
Ünver, sarhoşluk saikasiyle 
Şevki oğlu seyyar balıkçı 
Muzaffer Taner'i bıçakla ka
sığından ağır sur.ette yara
ladığından yakalanmış ve 
tahkikatına C. Müddeiumu
mi muavini B. Nadir el koy
muştur. 

---=ıı:e:--

M otoslk let çarptı 
Bayraklı Menemen cadde

sinde, Mustafa oğ. Mahmul 
Dutet, idaresinde bulunan 
11 sayılı motosikletle Kar
şıyakadan lzmire gitmekte 
iken Selanikli Yahya oğlu 
lsmail Koçarın binek olarak 
gitmekte olduğu bisiklet' ne 
çarpmak suretile sağ ku-

Paris 5 (Radyo) - Fran 
sa hariciye nazırı bay Bone 
dün Türkiye büyük elçisini 
kabul ederek iki saat gö
rüşmüştür. 

-~--

Rus - Polonya 
Ticaret mukavelesl 

imzalandı 
Moskova, 5 (Radyo) 

Sovyetler Birliği yüksek di
vanı Polonya ticaret muka
velesini imzalamıştır. 

Ingiltere 
2so bin genci slUih 

altına çağırıyor 
Londra 5 (Radyo) - 20 -

21 yaşında hizmeti filiyele
rini yapacak 250 bin gencin 
kaydlarına başlamıştır. 

--::::::::--

--4: ....... ~--

Belediye reisi 
bu akşam 

geliyor 
Bir müddettenberi Anka• 

rada bulunan belediye reiı•· 

miz doktor Behçet Uz, bU 
akşam lzmire gelecektir. 

--::::::::--

iş bölgeleri 
la ev edildi 

iş dairelerinin bölge tef'" 
kilatı lağvedilmiş ve yerioe 
iktısad müdürlükleri ibdai 
olunmuştur. 

--~-

Kaymakamlar Otomobilin camlaranı 
kırdılar 

araSJDda Basmahanede Mehmet oğlll 
deaişikJik Ramazan Suluhavuz, Giritli 

,..._ Ali oğlu Hasan ve Yud• 
Ankara, 5 (Hususi) 

Da~iliy~ Vekaleti kayma- oğlu Mişon Aseaı, bir yara• 
kamlar arasında yeni bazı lıyı hastaneye nakletmek 
nakil ve tayinler yapmıya meselesinde Serficeli YakuP 
karar vermiştir. oğlu şoför Salih Yoluseveriaı 

Bu husustaki kararname otomobilinin 4 camını taşl• 
projesi önümüzeki günlerde kırdıklarından yakalanmışl•I"' 
Başvekalete verilecektir. dır. 
~~~~rn~~-..;:~--~EE~~~--~~----

__ H_a_l_k_ın __ Sesi Hakkın Sesid!! 
Belediyemizden rica olunuyor ---- -~-

Yeni bedestende mağazası olan bir kaç zat bize şöyle 
dertlerini yandılar: 

- Binlerce vatandaşın mağazası bulunan bizim bedesteD 
ve yanımızdaki diğer iki bedesten dükkincılarının müthit 
bir dert ve sıkıntıları vardır: 

Bu kadar halkın çalıştıgı üç bedesten esnafı için bit 
abdesthanenin bulunmaması onları daimi bir sıkıntı ve r•'"' 
hatsızlık içinde bırakmaktadır. 

Halkımızın bilhassa sıhhat :ve temizlik hususundaki derd 
ve ihtiyaçlarına çare bulmak fırsatını kaçırmıyan belediye• 
mizin bu meseleyi de halletmesini rica ediyoruz:. 

İSTER GUL İSTER AÖLA 
lağı üstünden ağır surette 
yaralanmasına sebebiyet ver 
diği nden yaka 1 anmıştır. ~--~---::·-----l!E-~---~·...:.......:.:.-•'"'""'"""" ... ""'"'aı:as""'"" ...,,.... !f!l..I~~ -~~_I!~!tk_ı~ _ S~sidi,!.-
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