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MACARİSTAN ÇEKOSLOVAKYAYI 
PROTESTO ETTİ 

r~nkü gazetelerde, Amerik:un Paris ve Londra sefir
ının iddia ve ifadelerince, Avrupada, önümüzdeki ilkba
da;. ye~i bir harbın patlaması ihtimalini okuduk. 
enı bır harbın dünyayı yeniden ve baştan başa kana 
ar_na~~~ın okadar kolay birşey olmadığını harkes takdir 
ebıldıgı halde, her devlet yarın bir harp karşısında hu
acakmış gibi milyonlara mal olan müthiş hazırlıklarını 
amlamağa koyuldu. ' 

~~le İngiltere ile Amerikanın büyük ve uzun süren te-
udlerinden sonra birden bire milyarlarını sarfetmeğe 

r:r ;erme~i ve bi.~hassa İn~iltere ?.ibi .ş~hsi teşeb.büs ve 
. tıcaretın en huyük hamı ve muşevvıkı olan hır dev-
~ bazı hususi silah ve tayyare fabrikala rı,ı millileştir-
. ~e devletleştirmek yolunu tutması Roma - Bertin mih
~n:ebir hay~i itidal ve sük~ne se~~<etmiş ve oradan ~a 
f . umumı dostluklar lehınde guıel ve padak sözlerın 
:dılınesine sebeb olmuştur. Hele bitlerin, İtalya mağlup 

uguv takdirde Almanyanın lsilahla müdahaleye mecbur 
~c~~ı hakkındaki ateşin olmaktan çok uzak olan söz-
1 gostermiştir ki yeni bir dünya harbının mes'uliyetini 
u_zlarına hiç bir devlet kolay kolay almak istemiyecektir. 

ı ıl~assa son Çemberlayn - Mussolini mülakatının ilk sa-
erınde gene d- Ih ""k·· .. . d ! unya su ve su unu lehın e ortaya atı-
;~~~rıyeler, harbı göze alacak ve bütün milletleri böyle 

fe ad ete _sürükliyecek hükumet adamlarının bütün dünya 
a ın an lanet f ·1 k k ve ne ret ı e arşılaşacakları korkusunu 

ÇEKOSLOVAKYA REİSİ
CUMHURU HACHA 

Budapcşte, 12 (A.A) 
Resmen bildirildiğine göre 

1 bu ayın onuncu günü saat 
21 de Çekoslovak kıtaatı 
Barkazsa adındaki Macar 
kasabasına karşı ateş açmış
lardır. Ateş Macar irtibat 

• 

zabitinin telefonla vaki mü
racaatı üzerine kesilmiştjr. 
Macar hükumeti Budap~~te
deki Çekoslovak nezareti 
nezdinde şiddetli bir pro
testoda bulunmuştur. 

Budapeşte 13 (Radyo) 

,. 
J' 
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Çek kuvvet' .:rinin Macar I 
topraklarına tecavüz etme
sinde ecnebi parmağı olduğu 
anlaşılmıştır. 

Çek hükumeti verilen pro
testoya elan cevap verme
miştir. 

• 

MACAR BAŞVEKİLİ 

İMREDİ 

Budapeşte 13 (Radyo) 
Görülen lii:rnın üzerine Çek 
hudutla:·ı kamlen tahkim 
edilmeşi karar altına alır.
mış ve tahkimata başlanmı~
tır. Tahkimatta 20 bin kişi 
çalışır.ak tadır. 

at daha meydana çıkarmıştır. 
nu . . b. k 

n ıçın ız te rar ediyoruz . n·· h ı· k k'"t•• s fh . . · unya a va ı ço o u 
a aya gırmış olmakla beraber korkunç bombanın fiti-

Erdün Başvekili IK. • KARABEKIR'LE Şarki 
ateşlemek okadar kolay birşey· olmıyacaktır ... Londraya 

Çin 

SIRRI SANLI İstanbul, 13 ( Husu5i ) - -
Şarki Erdün Başvekil T efik 1 

Amerikaya 200 tayyare sipariş et i 
1 

.. 

Vaşington 12 (Radyo)-"Nevyork T · · · b"ld" d·-· ·· Ç" milli hükfı-
ti Amerikaya, Martta teslim edil kay~ıs,, ga2z0e0tebsınınb ıd ır ıgıne gore. ~n . t . t" 

me uzere, om ar ıman tayyaresı sıparış e mış ır. 

G.diyor 

TEFİK PAŞA 
Paşa Londraya hareket et
miştir. 

w Arap Çeteleri İngiliz Kordo
nunu Yardılar 

- ··--- --
Kudüs, 12 (A.A) - İngi.. miştir. İngiliz kıtaatı ad!: :-i 

liz kıtaatı, ı;etesi ile şurada ihata .etmişlerse de asiler 

l: urada dolaşmakta olan kordonu yarıp kaçmağa mu-
asilerin reisi Arif Abdurre- vaffak olmuşlardır. Her iki 
zakın bulunduğu yeri keş- taraf mühim zayiat vermiştir. 
fcttikten sonra şiddetli bir Hayfada gün battıktan 
taarruza geçmişlerdir. Bu sonra ışık y:ıkılması ve so-
hücum saatlerce devam et- kaklarda gezilmesi yasak 

~~~~~-.....;.~~-~-"'!,._~,....---..... -~-~~--........... - ..... """"!"-~"!!'!"'-...,_ edilmiştir. Asiler Hayfada 

v Zorla Değila, Takdir Etmiyorlar ! .. 
I ~.Pılan istatistiğe göre İngilterede kadınların, erkeklerden daha fazla yaşadıkları gö
~uş. 90 Yaşını aşan kadınların üçte ikisi evli imiş! Şüphesiz bu kadınların erkeklerden 

zda Yaşamasına sebeb serbest ve rahatlığın verdiği ferahlıktır. Lakin erkelilerin kadın-
. ~n a:ı Yaşamasına sebeb de zavallı erkekler, kadınlara karşı göstermek istedikleri sa
ımı sevgi h bb k l . d k . . kf k . .. k"I ve mu a etlerinin sahih oldugunu anlatma ve on arı ınan ırma ıçın çe ı • 
~ ~uş 1 atın üzüntüsü olsa gerek! Omuzlarındaki yükü biran bile aklına getirmeden 

dın1arı memnun ve mes'ud etmek için çalışan erkekleri daha hala takdir etmiyen bazı 
ın ara: 

İSTER GÜL İSTER AÖLA 

iki polise taarruz etmişler 

ve bunlardan birisini öldür
muşlerdir. 

Cumhur Reisi
miz Bir Gezinti 

Yaptılar 
An i .. a, 12 ( Hususi ) 

rvl illi ş cimiz İsmet İnönü, 
bugün şehirde bir gezinti 
yapmışlardır. 

----------------~--------------
İstanbulda 

• 
iz mirde 

Bir 
Bir 

Mülakat, 
Saat 

----- [!]-------
[ ::senm ekteb ebaşlıyan da mişti ki, hiddetimi gülünç 
o idi. Ben sadece onun ya- bulmıya başladım. Hayatta 
n.na katılmıştım. Ayrıca ken- da öyle ... Ne zaman kızsam, 
d" :ne ananevi ziyneti bula- küçüklüğümdeki o gariP, 
ımyan o merasime tabi o1- inat, manasız heyecanlanma 
n·a yı bir türlü nefsime ye- ve ailemin beni, biraz da 
di ·ememiştim. İşte o günkü tevbih için tekrarlayıp ta· 
kavgamızın mevzuu olan cüı kıldığı; "Aman çekilin ... 
kesesi budur! Şimdi Kazım kalpağını su· 

Büyücek sırmalı keseye ratınıza atar,, sözü hatırıma 
b · r müddet baktıktan son ·a gelir. Gülümser geçerim. 
hayalimde canlanmış "Küçük _ Muharebelerde kızmaz 
Karabekir,, den sür'atle bu- mısınız? 
günküne geçip : - Hayır .. nice ihatalar 

- Ve bu hadisenin haya- gördük. Müşkül vaziyetler 
tınızda ne gibi tesiri oldu ? geçirdik. Asla itidalimi kay-
dedim. Ondan sonra yine betmedim. 
kızmakta devam ettiniz mi? General Kazım Karabekir, 
Sizi kızdıran vak'alar karşı- bu sırada hatıra camekanın· 

1 sında ne yolda hareket eder- dan uzun bir kurşun kalemi 
siniz? çıkardı. 

- O ilk hadise, filhaki- - Bu kalemi niçin saklı-
ka benim hayatımda mühim yorsunuz? dedim. 
bir tesi ı yapmıştır. Mekte- - Bu kalemle ağabeyim 
be başladığım günden sonra benim parmaklarıma şöyle-
artık evde ne zaman hiddet ce vurmuştu... Hayatımda 
eseri göstersem, "Aman, yediğim tek dayağın hatıra· 
derlerdi, şimdi Kazım kal- sı olarak saklarım. Ondan 
pağı suratımıza atar .. ,, Bu sonra dayak yemedim. 
telmih bana o kadar işle- -Devam edecek-

--- -w.111 ~ ~ ~ ~ ~ ... ~~ ..,_ ..... ~~:;:;;:;:w 

Halkın Sesi Hakkın Sesid~ 
DOGRULUK 

=---r-::-----
Buldu ğu Parayı Sahibine 

Veriyor .. . bld-
Her iki gözden mahrum gazete satıcısı ama Hahl ku d~ 

k f ·1 f · gösterme te ır. ğu paray1 sahibine iade etme azı e mı .. t 
Para sahibinin, gazeta bayii 13ay Hamdi Bekire murafca~ 

. b k k d" G- l . .. ese de namus ve azı-etmesı e lenmc te ır. oz crı ~orm .. • t t • 
leti kalbile gören ve onu benimsıyen bu ama gaze e sa ıcı 
sını candan tebrik ederiz. 

Halkın Sesi H~~~..J~idir 
~------ -~~~~~ae::ı.i!B-~ ~ ~ ~-~--~ .... ~~~ ~~ 
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Kalb vuruşlarında Karşıyaka Kemal Paşa 
Deli Mustafa İntizamsızhk caddesinde Abtullah oğlu 

Sık sık rast gelinen bir Hasan ve Mehmet Kazım ~~~~[!]~~~~ 

TARiHi TEFRİKA -4- Yzan: Yaşar Adatepe 
.. mmmmm§m ··m :mmmmmr 
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Kayser, Mustafaya döndO ve onu yanına 
alarak beraberce çadırdan çıkttlar 

Akşam yaklaşmıştı; Kayser 
çadırında ayağa kalktı; şimdi; 

herkes hazırlanmıştı, gitmek 
üzere çadırın kapısına doğru 
bir kaç adım atarak ileriledi 
ve çadırın ortasında durdu. 
Etrafına bakındı; prensler, 
beyler, subaylar ve saray 
erkanı onu selamlıyordu. 

Kayserin yüksek sesi işi
dildi: 

- Bugün Hipodrom mey
danının şanlı ve şerefli kah
ramanı Türk sporcusu Mus
tafanın şerefine bu akşam 
vereceğim ziyafette Avrupa 
sporcuları da dahil olmak 
üzere hepinizi davet ediyo-
rum. 
Sözünü bitirince Mnstafaya 

doğru döndü ve onu yanına 
alarak beraberce çadırın ka
pısından çıkıyorlardı. Çadı
dırın önünde bekliyen ara
baya doğru ilerileyerek, ara
baya binen Kayser, Türk 
genci Deli Mustafayı da ara-

basına aldı ve "akşamdır biz
den .. ayrılmanıza müsaade 
edemem, saraya beraberce 
gidelim,, dedi. 

Araba hareket etmişti, her 
taraftan insan denizini andı
ran 'seyirci kalabalığın yaşa, 
yaşa sadaları yükseliyordu. 

Dünyada 
eler Oluyor 
C::::::::===~===---= 

Bu suretle saraya doğru 
maiyetiyle ilerliyen Kayser 
arabasile seyircilerin arasın
dan geçerek bir müddet 
sonra saray kapısına geldi. 
Araba durmuştu. İki tarafta 

1 sıralanmış Bizans imparatoru-

1 

nun askeri, subayları, komu
mutanları Kayseri selamlıyordu. 

Evvela Kayser sonra da Mus-
tafa arabadan indiler ve 
beraberce sarayın parmak
lıklı bahçe kapısından gire
rek ilerlediler ve mermer 
basamaklı merdivenleri çıka
rak iç saraya dahil oldular. 

Bizans imparatorlarının 

oturdukları bu saray Topkapı 
denilen yerde ve şimdiki 
askeri müze olan klisenin 
kaşısında ve Srayburnunun 
üzerinde kurulmuştu. 

Önündeki Gülhane parkı 
bu sarayın bahçesi ıoi, Alem 
dar caddesi yanındaki iç 
kaleler bu sarayın etrafını 

kaplıyan ve Bizanslılar dev
rinde İmparatorları, Osmanlı 
İmparatorluğu devrinde de 
Padişahları sakJıyan ive ka
lelerinde daima nöbetçilar 
bulunan kuş uçmıyan ve ka
pılarından insan geçmiyen 
bu kaleler iç kalelerdi. 

- Sonu var -

Mücrimin 
Mukavelesi 

haldır. Kalbin muntazam oğlu Haydar içki parası me-
oJmak icap eden ritmik ha- selesinden Mustafa oğlu Sü-
,rekatı bazılarında bu intiza- leymanı dövdüklerinden ya-
mı kaybelmiştir. Mesela on kalanm~şlardır. 
darbe nıuntazam gelirken on § Kemer Zeytinlik mahal-
birincide bir tavakkuf hali lesinde Mehmet oğlu Sabri 
görülür. Ve yeniden darbe- bir kız meselesinden Osman 
ler başlar. Bu muhtelif eş- oğlu Recebi dövdüğünden 
hasta muhtelif şekillerde yakalanmıştır. 
vaki olur. § İkiçeşmelik Çukur Çeş-

Kalbin vuruşlarındaki ade- me mevkiinde Ali oğlu İs-
mi intizam mühim olarak te- mail ötedenberi tanıdığı Ah-
lakki edilmek icabeder. med kızı Selimenin evine 
Gerçi birçok defa bu kalbe duvar aşmak suretile girdi-
hakim olan asabın vazifele- ğinden yakalanmıştır. 
rindeki teşevvüşünden başka § İkiçeşmelik Çukurçeşme 
birşey olmamakla kalır. Fa- mevkiinde Mehmed Cemal 
kat böyle dahi olsa bunun oğlu Nurettin sarhoş olduğu 
izalesi lazımdır. Kaldı ki halde Cevahir oğlu Osman 
kalbin darabanındaki ademi ve Mustafa oğlu Arifin fu-
intızam birçok defa da ada- rununa giderek camlarını 
lei kalbiyenin yani bizzat kırmak suretile Osmanın 
kalbin müzmin hastahkları kaşından yaralanmasına se-
neticesidir. Bu takdirde iş bebiyet verdiği ve hakaret-
tabii daha ziyade ehemmi- te bulunduğundan yakalan-
yet kesbeder. Böyle olanlar mışhr. 
tansyonlarını sık sık mua- § Çorakkapı Fevzipaşa 
yene ettirmelidir, idrarlarını bulvarında Mehmet oğlu 
tahlil ettirmeli. Yokuş çık- Hasan Dadaylı ve Hasan 
maktan, heyecan ve ihtira- oğlu Eşref metresi Süleyman 
sattan uzak kalmaktan, koş- oğlu Ali ile beraber giden 
maktan, spor yapmaktan N · b 
ibaret olan umumi tedabiri acıyeye sarkıntılıkta u-

• lunmakla beraber suçlular-tatbik etmelidir. 
Akşam yemeklerinin hafif dan Dadaylı Çakı ile Alinin 

yenilmesi, sigara ve alkol sol omuzundan yaraladığın-
kullanılmaması çok lazımdır. dan yakalanmışlardır. --·!!18 § Keçeciler Selçuk ote~ 

tinde İzmirli İbragim oğlu 
54 yıldır devam Mehmedin araştırma ınemur-

d · !arınca üzeri arandıkta bir 
e en yangın parça esrar bulunduğundan 
Şimal Amerikasmda Ohio alınarak hakkında muamele 

hükumeti Nüstreytzil anrasit yapılmıştır. 
kömürü madenlerinde 1884 § Karantina Bahribaba 
senesinde başlıyaa bir yan- parkı içinde Tekirdağlı Kur-

Otomobil Garajı Yapı
lan A§aç kovuğu 

gının hala devam ettiği bil- tiş oğlu Abidin, Vanlı Ke-
Türkiye ile İsviçre arasın- diriliyor. 54 sene evvelden mal oğlu Zeki, Osman oğlu 

dan münakit mücrimlerin şimdiye kadae yanan yer Hayri park içinde esrar iç-Kaliforniyaôa bir çiftlik 
sahibi otomobil garajı olarak 
çiftliğindeki iki bin senelik 

iadesi mukavelesi mucibince kırk kilombtre murabbaıdır. tikleri haber alınarak yaka-
iki taraf, kendi tebalarına Buna rağmen ateşi besliyen lanmış ve bunlardan Abidi-

Oir ağacın kovuğundan isti
fade etmektedir. 

ait herhangi bir mahkfımi- gıda brtmez tükenmez ton- nin Boya sandığı içinde 25 
yet önünde biribirini haber- larla olduğu ,ıdan yang;nın santigram esrar bulunmuş 
dar edecektir. daha kaç yıl devam edeceği ve diğer suçlu Zeki sigara Herşeyleri Birbirlerinln 

Ayni Adamlar 
T eksas şehrinden birinde 

iki doktor vardır. Bu iki 
doktorun da işimleri aynidir. 
Ayni senede doğmuşlar, 
ayni senede tıb tahsillerini 
bitirmişlerdir. Her ikisi de 
dahli hastalıklar mütehassıs
dırlar ve bir apartımanın 
ayni katındaki karşılıklı iki 
dairede otururlar. 

bilinemiyor. Ateş derinleş- ı'le esrar ı"çerken yakalanmış Adliyet Vekaleti alakadar- ·k k 
tı çe yer, yer ço üntüler ve İzmirli Hayride 80 santi-

lara bir tamim göndererek olmakta ve bu çöküntüler 
İsviçre tebasından olup mem- soyesinde ateş hava alabil- gram esrarı alıp kaçmış ise 
leketimizde mahkum edil- mektedir. Yapılan bir hesa- de takib neticesinde yaka-

ba göre,şimdiye kadar ya- lanmış ve hepisi hakkında 
miş ve hükümleri katileşmiş 
olanlar hakkında hüküm nan antrasit tabakalarından muamele yapılmıştır. 

hasıl olan zarar iki yüz mil- § Keçeciler Gümrüksan-

Selam Makinesi 
{916 Senesinde bir maki

ne mühendisi bu icadının 
ihtira beratını Vaşington da 
almıştır. Mühendisin icad 
ettiği ve ihrira beratını aldı
ğı makine elleri cebinde 
dolaşan bir insanın ellerini 
cebinden çıkarmadan şapka
sını çıkarıp birini selamla
mak için şapka içine konu
lan bir alettir. 

hülasalarını gösteren bir va
rakanın tanzim edilerek Ve
kalete gönderilmesini iste
miştir. 

Vells'in Hitler Ve Mus-
soliniye Dair Bir Sözü 

Romancı Vells'in Avustu
ralyaya gittiğini ve oradaki 
bir konferansta "Avustralya 
Amerika ile İnğiltere ara
sında Şirley T empl rolü oy
nıyacak bir küçük kardeş
tir.,, Dediğini yazmıştık. 

........ ._._r.ma11:11111ma•m•K..J11wnBWlliZlllD ...................... . 
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SENCJlRİTA 
Kadınların en güzeli 

Şarkıların en güzeli 

Fillmlerln en güzeli 

Senorita 
Jeanette r llacdonald 

v~ 
Nelson Eddy 

Bu gün Elhrmra sinen asında zafer tacı olacaktır. 
Seanslar: 3,30-6-8,30 cumartesi pazallde başlar 

yon dolardır. cak altında Hasan oglu A

Napolyon 
Ve Korslkanın Kokusu 

İtalyanın hak iddiası, Fran
sız Başvekilinin son seyaha
ti ile Korsi::a ve civarı gü
nün meselesini teşkil ediyor. 

Maliirr dur ki , Korsika Na
pc': · ~::u'!'l vata nıdır ve orada 
doğduğu için ltalyanlar Na-
polyonur: da kendilerinden 
olduğunu ı ... _ıa etmekte
dirler. 

rabacı Ahmet balyaları ara
baya alırken muvazenesini 
kaybederek yere düşmüş 
baş ve yüzünden yaraland ı 
ğından hastnneye kaldırıl

mıştır. 

-····N;~·~·i;·~·~·~~--i<~;~ik;··lı·~·k:· 
kında söylediği meşhur bir 
söz vardır. Bonapart, Korsi
ka için : 

- Benim gözlerimi ka-
payın. Oraya götür n koku
sundan anlarım, demiştir. !lml---------.fi'! 1 :-... .,. ________ il! 

13Kanunusani 939 cuma gününden itibaren 

Tayyare Sinemasında 
T E L E F O N: 3646 

baştan nihayete kadar eğlenceli, zevkli neş'eli, zarif ve 
şen şarkılı bir operet komedisi olan 

Fransızca sözlü 

• SIRNAŞIK KADINLAR • 
tJ SİNEMAMIMIZIN BİR S ÜRPRİZh; Şırnaşık kadın- t~ 
: Iaı- filminin ilk iraesi gec.esi olan 13 İkincıkanun Guma : 
§ günü akşamı saat 21 süvaresinde yalnız Bayanlardan 
F1 h!let ücreti alınmıyacak ve müdüriyetin davetlisi olarak 

sinemaya serbest gireceklerdir. 
Her gün 2,30 4,30 6,50 - 9 
Cumartesiı Pazar 12-2,30 4,30 6,50 9 

~rınn 

İZ MİR 
MEYHANE
LERiNDE 

NELER GÖRDÜM, 
NELER DİNLEDıM? .•• 

13 iKiNCi KANUN 

••Yazan: Gönül Emre•-------------
-16-

Allem ettim, kallem ettim 
karımı kandırdım 

-=-==~--===-
Baktım ki olmıyacak, bir medik.. eh.. namerde muh-

gün karımı karşıma aldım taç olmadan geçinip gidiyo-
ve şunları söyledim! 

- Karı .. huy canın altın
dadır derler.. benim de bu 
kuruyasıca adetimi bıraka
bileceğim yok.. akşam oldu
mu demlenmeden duramı
yorum.. anlaşılan beni tene
şir temizliyecek .. 

Beni dinlersen en doğrusu 
ben bir meyhane açacağım .. 
hem para kazanırım, hem de 
belki rakı sata sata şu an
zarottan tiskinirim.. sen de 
kurtulursun, ben de ... 
Karım önceleri, benimle 

alay etti: 
- Tam, dedi, ciğeri ke

diye vereceğiz .. ayol, birkaç 
ay içinde satacağın bütün 
rakıları içer.. elimizde ki bir 
kaç kuruşu da badihava 
edip beni perişan, sokakta 
bırakırsın ... 

Fakat ailem ettim, kallem 
ettim.. karımı kandırdım ve 
bu meyhaneyi açtım. 

İşte o gündenberi hem 
dem çekiyor, hem de mey

hanecilik yapıyorm ... 
Gerçe şu imam suyundan 

tiskindiğim, tiskineceğim yok 
amma, karımın dediği gibi 
sermayeyi de kediye yükle-

ruz ... 
Nasıl benim meyhanecili

ğimi beyendiniz mi ? 
- Fakat, dedim, belki 

meyhanecilik yapmasan bu
kadar içmezdin ... 

Cevap verdi : 
Ne gezer beyim.. ne ge-

zer. alışmış kudurmuştan beter
dir. Yukarıda söyledim ya .. 
beni ancak bu işten teneşir 
paklar. 

Bu sırada bir plagın se
si yükseldi : 
"Vur patlasın, çal oynasırı~ 

bu hayat böyle geçer hey .. 
bu hayat böyle geçer? ,, 

Meyhaneci omuzumu dür
terek : 

- İşidiyor musun beyim •. 
plak bile bu hayat böyle 
geçer .. diyor ... 

Dedi... 
Güldüm ve: 
- Fakat hazan da deler 

geçer .. ona ne dersin. 
Dedim... Elini, "adam boş 

ver! ,, gibilerden bir savurdu. 
Sonra şu cevabı verdi : 

- Dediğin doğrudur amma, 
insan vurup patlatırken az
cık da hesabını bilmeli.. de
ğilmi ya beyim ? .. 

-Devam edecek-

Evli Kadınlar mı Daha Mes'ut 
Bekarlar mı ? ... 

Amerikan alimleri hemen 
daima çok meraklı istatis-
tikler anket neticeleri neş-

' 
rederler. Son günler~e neş-
redilen bir anket neticesi 
vardır ki, hakikat alaka ve-. . 
rıcı. 

Evli kadınlar mı daha 
mes'ut, bekarlar mı? Dünya
da mes'ut evli kadınlar mı 
daha çok, mes'ut bekar ka
dınlar mı? 

Amerikan ruhiyatçıların
dan biri bunu merak ediyor 
ve geniş mikyasta bir anket 
yapıyor. Aylarca, on binlerce 
kişiden gelen cevapları top-

lıyor. Sonra tasnif 
ve nihayet neticesini 
riyor : 

ediyor 
bildi-

Dendilerini mes'ut sayan 
üekar kadınların - yani hiç 
evlenmemiş yaşlı kızların -
sayısı, mes'ut olduğunu sör 
lüyen eyli kadınlardan daha 
fazladır. 

Fakat, mes'ut olmanın de
recesine gelince, evli kadın
lar bekarlardan daha fazla 
mes'uttur. Yani, kendisini 
mes'ut sayan bir evli kadı-

nın duyduğu saadet, mes,ut 
bir bekar kadından daha 
büyüktür ... !111_____ ii - "<C.lr 'IC!l•:lf""1!""1'1',,.._'Wl"_"qı•~':"'Wlqııı$""1~ 
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1500 KİŞiLİK TÜRKiYENiN EN BÜYÜK SİNEMASI I · 

12 İkinci kanun perşembeden itibaren 

i~r:r,:ar~~~a YENİ SİNEMA 
TELEFON: 4065 TELEFON: 4065 

Size şahane bir proğram takdim eder 
İzmirde ilk defa 

............ ""······ .. ···· ............ \!._, ........... . 
Şangay Ataş AltıQda 

DOLOREZ DELRİO - JORJ SANDERS 
Kontes Valevska 

GRETA GARBO - ŞARL BUAYE 

Türkçe foks jurnal 

SEANSLAR: Cumartesi ve pazar günleri 10-1,45-4-7,45 
Salı günü 1,45-4-7,45 

............................. ~ ........ ~ 
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~:7:!~J 
Hoş Tarafı 

~kar sordu: 

· Evlilik hayatının en 
t~rafı hangisidir. 
vlı cevap verdi: 

- Benim bilmediğim bir 
fı olacak. 

········CJ·· .. ···· 
Nasıl çahşalun 

menci avucunu a t . 
B. d ç ı. 

- ır sa aka 1 

- Niçin ç l 
N a ışınıyorsun ? 

- e vakit l · 
•ahtan k ça ışayım. 

a Şaına kadar di-
yorum.. çalışacak vakit 
yor ınu ki! 

........ () ....... . 
iki akılh 

Nereye "d• N gı ıyorsun? 
ereye g·tt• v. • 

ıyor ınu 1 ıgııni ben 
YUnı 1 

- Ben de .: l .. oy e .. 
- Oyle ise h b 
a ! era er gide-

........ 0 ......... 
Yanlaş 

~be odanın k 
• erk k apısını açtı. 

ı fırl=dı ~turduğu koltuk-

- Nası) d v d 
D 

ogur u ınu? 
- ov 
1 gurdu rn .. "d 
unuz b· d ' UJ e.. üç 

r. ır en old 
ı:.rkek d·· .. u. 

uşundü. 
- Yanlış sa . 
ıı2, bir dah Ymış olmıya

a sayını 
........ 0 . 

•••••••• 
Haklısınız 

Budala s·· 1 d. oy e ı: 

- Be b 
zet n udalalardan . h. 

nıenı. ıç 

Akıllı da s·· l d. _ 1( oy e ı: 

tel endini beğemiş ınsan-
an ol d ili ! nıa ığınız esasen 

..... •••O•••••••• 
Sormadım 

- Karım bugün sabahtan 
tşarn k a adar ağladı. 

::: ~caba niçin ağlıyordu? 
- ehebini sormadım. 

Neden? 
-a abalıya ınalolur diye. .... ••••O•• .. •••• 

Mahk Mutabık 
etned .. 

at dola e ışı olan avu-
- Ştrııştı. 

Ne hC\ber? 
- Avukatı . 
Yde mut b arın hepsi ayni 
~avanın a ıklar. 
- Ha Şekli hakkında mı? 
k Yır, da 

e için bin 1~ayı takip et-
• ıra istiyorlar. 
·······o " ....... . 

- arası Yok 
Be,,,.· ••ltn b. 

ı, saçları . ır dostum var-
aç gün ~1~İyahken bir 
hı\'ermiş. Çtnde bembeyaz 

..._ Teessij .. d 
• en ·1 ......... Hayır mı 

0hsı al tarasızlıktan saç 
ıştı.• aca Para bulama-

• 

- ........ 

KADIN 
::: ----........ 

Yemek 

·1 

~ 

(HALKIN SES/) 

"Çocuk Hapishaneleri Mek
tep Şekline Konulmalı" 
-----~=---

Çoçukların ve kadınlarin "Mısır kadını,, ismindeki 
mahbusluğu daima bir içti- mecmua bu hususta yeni bir 
mai mesele olarak münakaşa harekete geçmiŞtir. f Mı;ır 
edilmekte ve üzerinde mü- kadını,, çocuk lhapishanele-
talaalar ileri sürülmektedir. rinin adliye nezaretinde~ 
~Bazı şehirlerde kadın müc- lınarak maarif nezaretine 
rimler için hususi hapisha- verilmesini istiyor. Bu yeni 

u..neler vardır ve buralarda teşkilatla çocuk hapishane-
lonların faydalı işlerle meş-~ 

- - - -- lerinin bir nevi mektep ha-
lgul olmalarına çalışılır . ..- Ço-:'w 
cuk hapishanelerinde de 
onların iyi terbiye edilmesi 
gözetilir.• 
~ Kahirede çıkan ve :kadın 
hukukunu müdafaa eden 

line konulması tavs!ye olu
auyor. 

Şüphesis ki bu, iyi bir 
fikirdir ve tatbiki her mem
leket için faydalı olacaktır. 
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KremE N HOŞ 

Dr. Fahri lsık 
~ -~~-- ----;----- .--

~~' FAYDALI BiLGiLER 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontken Ve 

Elektrik tedavisi yapılır 
ıkinci Be yler S o. No. 29 

TELEFON 2542 
1;. 

Bir yumurtayı kırıp, üç 
tatlı kaşığı unla karıştırı

nız. İçine iki kaşık toz 
şeker ve bir buçuk su bar
dağı süt ilave ediniz bir 
kahve kaşığı Rom ve bir 
çimdik tuzu da bunlara 
katınız, bunları iyice ka
rıştırınız. 

Küçük bir tavada biraz 
tereyağı eritinis. Hazırladığı
nız sulu hamurdan bir kaşık 
alıp kızgın yağa dökünüz. 
Ve tavanın dibine ince bir 
tabaka halinde yayınız. Om
let gibi bir tarafı kızarınca 
öbür tarafını kızartınız. Ya-

dan çıkarınca ya ikiye ya 
da eörde katlayınız. Arasına 
biraz reçel sürüp omlet gibi 

yuvarlasanız da olur, yuvar
lamasanız da katlarsanız re-

çel yerine arasına toz şeker 
ekersiniz. 

Güzel örgü 
Güzel görünmek için mak

yajdan başka giyecegımız 
elbisede aramalıyız. Mesela 

bir yün cekette sarı - açık 
kahverengi - kahverengi ya
parsanız, jilesini içlerinde en 

açığı olan sarıdan örersiniz. 
Yakanın iki kat oluşu kol
larla korsaj çizgilerinin bir 

birine zıd istikametlerde bu
lunuşu düz renk jile hep bi
rer ayrı şıklıktır. 

--------------0000--------------

Biliyor musunuz ki : 

meşhur 

biridir. 
1865 

1 - Ney kimdir? 
- Napolyonun 

klmandanlarından 
Moskova dönüşünde 
te kurşuna dizilmişti. 

2 - S tma n:ikrobu ne 
vakit ke~fodildi? 

- 1880 de Lavcran adlı 
bir a lim tarafındaa Cezayir· 
d e keşfedildi. 

3 - Nc\•yorkun : nüfusu 
_;ne kadardır ? 

- Etrafındaki mahallerle 
birlikte 11 milyon. 

4 - Meşhur ayandon fır

tınası ne vakittir? 

- Bu ayın 28 inci gunu. 
5 - Süveyş kanalı ne 

vakit açıldı? 
- 1869 da. 
6 - Türkçe ilk gazete 

ne vakıt çıktı? 
- 1831 de Takvimi Va

kayi ismiyle çıkmıştır. 
7 - İstanbulda elektrikli 

tramvay ne vakit 
başladı? 

- 1913 te. 

işlem eğe 

8 - Avusturalya ilk de
fa ne vakit yapılmıştı ? 

- 325 yılında Kosta_?tinQ 
tarafından 

Ankara Radyosunun 
~-----~-------

( Bugünkü Pr. 'ğramı ) 

Türkiye Radyodifüzyon Dalga uzunluğu 
Postaları 1639 m. 183 Kcs./120KW. 

Türkiye radyosu T.A.Q. 19,74 m.15195 Kes./ 20KW. 
Ankara radyosu T.A.P. 31,70 m. 9465 Kes./ 20KW. 
12.30 Türk müzigi (Pl) . 
13.00 Saat, ajans haberleri ve meteor Ankara 
13.40-14 Müzik - (Karışık proğram) 

18.30 
19.15 
• 

19.25 
20.00 
21.00 

21.15 
21.30 

Müzik (eğlenceli plaklar) 
Saat, Esham, td.vilat, ve Kambiyo-nukut borsası 

(fiyat) 
Türk rr..üzigi : s~z eserleri ve şarkıla ve türküler 
Konuşma (hdtalık spor saati) 
Saat, esham, tahvilat, kambiyo - nukut borsası 

(fiat) 
Konuşma 
Müzik (Riyaseti cumhur flarmonik orkestrası şef: 

Praetoris 

Selanik sergisinden birincilik 
madalayasını kazanmıştır. 
""""""""~~~~'~"" ....... """'-

22.30 Müzik (küçük orkestra) gYün, lpek, Pamuk, Keten,~ 
23.30 Müzik (hafif plaklar) Flo_ş ve karışık her cins ku-
23.45-24 Son haberler ve yarınki proğram fmaşı kolayca ve emniyetle 
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UROLOG OPERATOR Merkez hastanesi göz 9 EYLuLBAHARAT 

mütehassısı DEPOSU DOKTOR 
Fuat Soyer 

Böbrek, mesane. prostat, 
idrar yolu hastalıklarını te
davi ve ameliyatlarını yapar. 
2 nci Beyler Numanzade No. 5 

Dr. ~a~!tBaran Dr~De;irAii 
Her gun ogleden sonra K - ı 
hastalarını kabul eder amçıog u 
2inci beyler So. No. 79 Cilt T en~sül hasta~ı~ları 

1 .. r. İ h. k elektırk tedavısı 
u un n ısarı arşısında İzmir _ Birinci beyler So. 

~~t~~ •ııı ~~;;;n;::t;;1 

DOKTOR 
Tevfik Lütem 

MERKEZ HASTANESİ 
Kulak, Burn;t, Boğaz 

Mütehassısı muayenhane 2 nci 
Beyler Numanzade sokak No. 5 

Her gün öğleden sonra. 

DJK.i(AT ! 

Peşin ve 
Ve Askeriyeye ait de 

Taksitle 
En şık en ucuz elbisele

rinizi Kavaflar şarşısında 35 
No da 

TER Z I 

Kazım 
Şengüder'e 
Yaptırınız. 

1 nci Sınıf Mutahassıs . 
n'!.nınııınııımı ıımıııııınnıuııı ur. o ıonınmnııı ın 1ıııınınıır.rım:11 

DOKTOR 

İsmail Hakkı 
Bilgeer 
Dervişoğlu 

Dahili, sinir, çocuk hastalıkları 
saat 9-12 İkiçeşmelikte 

1-6 Karşıyaka Yalı 71 Na.da 
T. 3760 

------B•U•G•
0
• .. •N•D•E•N-----------· No. : 55 Telefon: 3479 

İTİBAREN 1111111ınımı11nmııııııounnınıııınımnınıııımıaııunııumıoımnııımamnm mııammm1111oıımııııııııııııunuummoımnnıırnı:ıııımunıo ııınnıımıı nıııa 

Kültürpark Sineması ~ .....,. s.y-E _'!. ı T E c z A c ı e A'.şıı 
Telefon 3151 

Dünyanın en muazzam iki şahesi!rini takdim ile 
gurur duyar. 

A L ·,T 1 N D A M L A S 1 
Kolonya ve yağsız Kremi 

Bu genç ye şen örgüyü 
bir kere başlarsanız sanırım 

-~ hiş e 'inizden bırakmıyacksınız . 

....... ......__~S:-:ıh~h--a-t~B~a~lı;.;;ky;;a~ğ~ı~= 

Tamamen renkli Aşk şarkısı 
Talih Güneşi Milano Iskala tiyatrosu baş 

~() ... 
"eçya bahkyağlarının en hallsldir 

İKi DEFA SÜZÜLl\iÜŞTÜR 
ŞERBET GİBİ İÇİLEBİLİR 

Hamdi NUzhet Çançar 

Sıhhat eczahanesi 

Fredriç Janet tenörü dünyanın en güzel 
March Gaynor sesli erkeği 
Harikülade eşsiz ve nefis ALESSANDRO ZİLLAN 
bu senenin mutlak en iyi Viyana operası baş hafiyesi 
filmi.. Holivudun esrarı, Altın Sesli 

s artistlerin hayatı, artist MARYA MA YISNER 
~ olmak için Holivuda giden in beraber temsil ettikleri 

bir genç kızın enteresan dünyanın en meşhur opera 
macerası.. Bila istisna her- i v .! oı~ ·~tlerin en seçme , 

k~s~~ h~~una gidecek en p.ırça~~ · ile süslenen enfes 1 
buyuk fılım.. Vod·:ı.. . 

Seanslar : 3,30 - 5,15 - 7,20 • 9 
DEPO Ş t FA 

-~ 
ECZANESİ 
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SAHIFE·4 

Belediye Telefondaki 
Hissesini HükQmete 

Satacak 
--=-

Şehir Meclisi dün öğleden 
sonra saat 16,30 da belediye 
reisi Dr. B. Behçet Uzun 
reisliğinde fevkalade bir 
toblantı yapmış ve belediye 
tarafından birinci kordonda 
şehir gazinosunun bulunduğu 
yerde (40) yataklı büyük bir 
şehir otelinin inşası için ka
rar almıştır. Bu hususta la- · 
zım gelen teşebbüslerde bu
lunulmak üzere belediye da
imi encümenine salahiyet 
verilmiştir. 

Fuarın gittikçe inkişaf e
den vaziyeti ve turistik ihti
yacın icap ettirdiği bu büyük 
otelin inşasının ehemmiyetini 
anlatmış, telefon şirketi pa
rasının devletten peşin alın
mak · suretiyle otelin beledi
yece inşa ettirilmesi ittifakla 
kararlaştırılmıştır. 

-.~~--

Bu Hafta 
Yapllack olan ilk maçları 

BİRİNCİ TAKIMLAR 
Alsancak - Demirspor saat 

13 de hakem Bay Ferit 
(Doğan spor) 

(HA l_KJN SES/) 

. SON ,. D A .. Kİ KA 
~.·.· . ·-.~1.,,,. .,,...,._ .. ~ ' ' . . ' ' 
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BA VEKİLİ İTALYAN 
ÇEMBERLA YNIN öGÜDLERİNİ DİNLEDİ 
Alman Kadınları Gibi İtalyan Kadınlarıda 

Harbın Aleyhindedirler 

Roma, 
rinden: 

Dün İngilizlerle İtalyanlar arasında ce
reyan eden müzakereler hakkında pek az 
malümat toplanabilmiştir.. Maamafih umu
mi intiba bu ilk görüşme neticesinde sul
hun muafazası için çok büyük 1 bir itimat 
havası yarablmış olduğu merkezindedir. 
İtalyanın Fransaya karşı serdetmekte ol
duğu metalibat meselesi mevzuubahis ol
mamıştır. 

Londra, 12 (Radyo) - İyi haber alan 
mehafil, Mussolininin, Çemberlaynin fikir
lerine katiyen itiraz etmiyeceğini, çünkü 
dörtlerin içtimaı için İngiliz başvekilinin 
nüfuzundan istifade etmek istediğini bil
diriyorlar. 

Paris, 12 (Radyo) - Havas Ajansı bil
diriyor : 

Roma müzakereleri inkişaf etmiştir. Alı
nan malümata göre, İtalyan Başvekili, ce
nubi Tunus hududlarının tadilini istemiş, 
şimali Tunusta İtalyaya bazı iktisadi men
faat temin edilmesi ve Cibuti limanı ile 
şimendifer hattı statükosunun değiştiril
mesini musirran teklif eylemiştir. 
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... 
İZ MİR ERKEK LİSESİ 

------111111111111------
Bed.en •. terbiyesi öğretmeni ve yar direktör 
M. Öz ün 8-1-939 tarihinde lzmir halkevlnde 

beden terbiyesi hakkında hoparlörle 
verdiği 

Dinlenmiyen yorgun vücuda 
tekrar başka bir iş yüklet
mek demek, vücudu çabuk 
çöktürmek; makineyi yıprat
mak ve hem ide verimini 
azaltmak demek olur.g 

Sayın dinleyicilerim; 
En mühim ve hayati işle

rimizden birisi, çoğumzun 
çalışma usulünü bilmeyişi
mizdir. Yok darılmayın, ben 
size bunu söylerken meşgul 
olduğunuz işin, ödevin ince
liklerini kast etmiyorum. 
Hayır! anla ... 

Bize vücudumuz için ça
lışmanın neden olduğunu 
bilmiyoruz. Siz, belki günlük 

ödevinhi:yapup akşam rahatça 
başınızı yastığınıza koyduğu
nuz zaman yaptığınız işin iyi, 
doğru dözğün olduğuna ina
narak rahatça uyumağa, 

ır ı ııldam ağa başlarsınız. 
Açaba aklımızca geceleyin 

bir anda hesabı süzüverdiği
miz günlük işimizden vücu
dumuz memnun mu? Hayır ! 
Kat'iyen, nasıl memnun o
lur. 

Mesela; sabahleyin erken
den mağazasına giden bir 
işçi, v .;rilen işin başına otu
rur. Belki bağd~~ kurar. Ta 
öğleye kadar. Oğle paydo
sunda yemeğini yedikten 
sonra tekrar oturur, akşama 
kadar ayni oturuş. Bu haya
tın aylarca, hatta yıllarca 

devam ettiğini düşünün .. 

söylev 
Kanburu çıkmış, beli ç 

kurlaşmış bir insan, Bu iş 
vatandaşlar biraz ihtiyarhğ 
ayak basınca baston gi 
kıvrılırlar. İhtiyarladıkça b 
kemiği çökerek sırtı ham 
mın kubbesine döner. 

İşte yalnız bir taraflı i 
yapmanın, bir laraflı çalı 

manın zararları, canlı acub 
leri. 

Sayın dinleyicilerim: B 
gülünç ve acı vaziyete gele 
yalnız mağazadaki işçi vatn 
daslar mı ? Hayır! Hayı 
Daha çok! 

Mesela: O, daima maki 
nesi başında duran bir terz 
tezgahı ba~ında duran o 
konduracı, dülger, ekmekc 
Ekseriya oturan ve muayye 

bazı tek tük ayak ve k 
yürüyüş hareketleri yapa 

bakallar, tüccarlar, daha va 
Mesela: mütemadiyen bisik 
lete binen müvezziler, arka 
sında posta taşıyanlar, bi 
kolu ile daima su çekenle 

arkasında b u z tasıya 

hammallar, arabacılar, dai 

ma direksiyon başınd 
duran şoförler, çalışma ma 

salarının başında sabahta 
akşama kadar büklüm bük 

lüm duran memurlar; hasta 
nede bulunan doktorlar, sa 

bahtan akşama kadar i Ateşspor - Doğan spor sa
at 15 de hakem Esat Mer
ter (Yamanlar spordan) 

Polis ihtisas 
kursu 

Kırşehir mıntakasında zelzeleler devam ediyor ' 
Şimdi bu vatandaşın vücu

du, bedeni nasıldır, göz gez-
1 

direlim: 

kuru tahta arasında yıllarc 
kapalı kalan talebeler .. d 
ha neler neler .. 

- Aarkası yarın 

Şubat ayında İzmir polis 
ve komiserlerinden bir kısmı, 
Ankara polis enstitüsünde 
açılacak ihtisas kursunu ta
kip için Ankaraya gönderi
leceklerdir. Bu polisler ara
sında iki de baş komser 
vardır. 

Portokal man
dalin bolluğu 

Rizedeki Narinciye bah
çelerinin sahipleri vilayetimiz 
ziraat müdürlüğüne müracaat 
ederek binerlik ambalajlı 
mandalinaları 70 kuruştan, 

limonları 60 kuruştan, 500 
tanelik portakal ambalajla
rını 50 kuruşa (İzmire teslim 
şartile) satacaklarını bildir
mişlerdir. 

Zehirli gaz 
Maskeleri 

Halkın zehirli gaz maske
leri tedarik etmesi için Da
hiliye Vekaletince tedbirler 

alıdmaktadır. Dün Vekalet
ten vilayete bu hususta bir 
tamim gelmiştir. 

(Hava taarruzlarına karşı 

korunma kanunu) na ait ni
zamnamede passif korunn: a 
mecburiyetine dahil mevki
lerde bulunan memur ve 
müstahdimlerle eşhasın kendi 
paralariyle beraber halk tipi 
maske tedarik etmeleri mec
buri tutulmuştur. 

Ankara, 12 (Hususi) - Kırşehir ve havalisinde zelzeleler her gün gibi devam etmekte
dir. Geçen Cuma günü 23.06 da 3 saniye 23.21 de de 1 saniye devam eden iki zelzele 
olmuştur. Bu zelzelede Mucur kazasının Bahçecik köyünde 21, Dalakçı köyünde de 1 evin 
duvarları çatlamıştır. 

İtalya İspanya Krallğının iadesine taraftar 
Londra 12 (Radyo) - "Deyli Ekspres,, gazetesi, Mussolinin, İspanyada krallığın iadesi 

için muvafakat göstereceğini haber veriyor. 
Bu haber, alakadar mehafilde ve bilhassa Barselonda ehemmiyetle karşılanmıştır. 

--------•$ ,. _______ _ 

Milletler Cemiyeti Toplanıyor 
Cenevre, 12 (Radyo) - Uluslar Sosyetesi konseyinin içtimai için hazırlıklara 

mıştır. Konseyin; önümüzdeki Pazartesi günü toplanması kararlaştırılmıştır. 
başlan-

Maarifte Yapılacak Değişiklikler 
İstanbul 13 (Hususi) - Maarif Vekaleti teşkilatı arasında 

yapılacagı gibi talim terbiye ile diğer kısımların direktörleri 
yapılması beklenmetedir. 

yeniden bazı değişiklikler 
arasında da değişiklikler 

Bu yıl orta tedrisat müesseselerinde zam görecek öğretmen sayısı 700 den fazla olarak 
tesbit edilmiştir. 

-------- ınııınmııınııuıııı ·---------• ELEKTRiK 
Ankara 12 (Hususi) - Nafıa Vekalc~~. !!_':.mızın elektrik tehlikesine karşı korunmasını 

temin maksadiyle afişler ve broşüı h:t t ~bettirnıiştir. 
rıııım ınmmınıın ımnıı mııııııı mıınımmımımıı ııınmııı:ııımıııııııuıımuınıu uımııınııuuı:ıııı ııumı 1111111011ı11 ıınııııını ııımnmıaımırı ıııı:ııı muı ırımı ıııı:ııı ııı ı•uı ınmıııımııır.mu ıım ı ıııııııuıuıııııııı.ııı ın:r.ıuuuıum 

TAYYARE - iYA GOSU 
İstanbul, 12 ( Hususi ) - l+ 3000 Lira 38265 numaraya 

1 

412 624 13032 16298 
Bugün de tayyare piyango- çıktı. 8852 17748 21219 38838 
sunun keşidesine devam 1000 LİRA KAZANANLAR 25357 27762 15419 23159 
edildi. 20741 16541 2742 28405 14933 35157 

16202 No* 500 LİRA KAZANANLAR 19089 
1643 38166 31877 14178 100 LİRA KAZANANLAR 

15000 Lira 25705 18053 5507 21731 25372 24020 9108 11273 

kazanmıştır. 
35612 39375 18236 7994 6321 24107 32516 17602 
5275 23010 13487 23369 16745 5449 36710 14186 

Sonu 02 ile nihayetlenen 200 LİRA KAZANANLAR 39701 14442 33464 26152 
biletler ikişer lira amorti 31524 12286 10445 28796 8584 6987 5121 16270 
kazanmışlardır. 26~12 9481 2489 14616 11656 36318 12384 33093 

10000 Liralık mükafat 161 94 6762 18497 20238 399 5753 1121 7194 
34334 22701 33823 22502 27935 28624 20258 34501 37514 

---- -

• 

• 
Izmir 

Askerlik şubesinden 
Şubemizden tütün ikrami

yesi almakta olan malül su
bay ve malül eratın ellerin· 
de bulunan resmi senet ve 
raporlarile birlikte 30/12/938 
gününe kadar şubeye müra
caatları lüzumu ilan edilıniş
sede bunlardan bir kısmının 
henüz şubeye uğramadıkları 
görülmüştür. Bu malülüllerin 

mağduriyetlerine mahal ve
rilmemek üzere mezkur tarih 
20/1/939 gününe kadar uza
tılmıştır. 

Bu yıl henüz şubeye gel
memiş malüllerin ellerindeki 

mezkur vesaik ve iki fotoğrafla · 
20/1/939 günü akşamına ka-

dar behemal şubeye müra
caatları lüzumu mükerreren 
ilan olunur. 
~~~nı m~ :a;::t:ıu;;t~ 

Nüfus 
müdürleri 

Çift Tedrisa 
Kalkıyor 

Maarif Vekaleti bina y· 
zünden şimdiye kadar gere 
orta, gerekse ilk tedris 
okullarında çift tedrisat us 
}ünün kaldırılmasına kar 
vermiş, bunu kaldırmak iç 
de icabeden tahsisat ve 
nanın bulunması hususun 
vilayet kültür direktörleriy 
muhabereye başlamıştır. 

Gayri 
Mudadiller 

Maliye vekaletince topl 
hlan gayri mübadil bonol 
rına mukabil istihkak sahi 

· ferine tevzi edilecek yüz 
beş faizli hazine tahvili 
Maliye vekaletince tabet 
rilmiştir. Bunlar yakında 
mir. ve İstanbul defterdar 
larına gelecektir, Bu sure 
gayri mübadil işleri k 
surette tasviye edilmiş bu 
nacaktır. 

Ankara - Dahiliye veka- --=•--=--
leti mektupçular ile nüfus Davutlar nahlyesln 
müdürlerinin maaşlarının art
tırılması hakkındaki son ka-

nuna istin~dcn nüfus müdür
lerinden sırası gelmiş olan-

ların yeni kanuna göre kad
ro maaşlarını almalarını ka-

rarlaştırmıştır. Kadro maaş
larını alacak nüfus 

müdürleri 15 kadar tutmak-

cinayet 
Kuşadası Davutlar na 

yesinde Hüseyinin damın 
İbrahim demirkol ile Hü 
yin Kasap arasında bir 
meselesinden çıkan müna 
şadan sonra kavğa başla 
İbrahim Demirkol tek kır 
tüfeğile ateş ederek Hüse 
Kasabı göğsünün sağ ta 

tadır. Vekalet kararını önü- fından ağır surette yar 
müzdeki günlerde alakalı mıştır. Yaralı hastaneye 
vilayetlere bildirecektir. dırılmış suçlu yakalannııŞ 

Zengin Olmak Pı·yango 
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