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Ni BASVEKİL VE DAHİLİYE VEKİLİMİZİN ÇOK MÜHİM SÖZLERİ 
......................... 

111asiyecilikten kurtuldu-
•• n.. gumuz gun 

1 tıııkü Halkın Sesinde bhlm ... büyük bir sevinç ve ifti
h a lleşrettiğimiz resmi bir tebliği muhakkaktır ki siz de 
t~ büyük bir teselli ve şükranla okudunuz. Bu tebliğ ile 

Yaın hayatı~ızd~. ~içte bir zaman is~enilen şekle sokul~
. kırtasıyecılıge karşı amansız bır savaş açılacağı müı-

i 1\~eriliyordu. Hepimiz takdir ederiz ve bütün iş sahip
.. ıçte tatlı olmıyan hatıralarla bilir ki bu kırtasiyecilik 

.. U~den gece gündüz dua edilen birşey vardır: Allah bizi 
. oylu, bitip tükenmiyecek kirtasiyecilik muamelelerine 
~aç hissettirecek bir işten korusun. 

tne birçok vatandaşların, bu idari bir yara olan kirta-
t 'l'k ~1 ı belasından dolayı kendisini en çok haklı gördüğü 
ı~ten bile yeis ve üzüntü saikasile istiyerek vazgeçtigini f ~r.dük. Onun için Dahiliye Vakalet:nin bu pek uygun 
. utun millet efradına derin bir nefes aldıracak bu ta-
1 can ve gönülden alkışlamıyacak hiç bir kimse bulun-

>'.a~aktır. Çünkü ancak bu sayededir ki modern hükume
ı.ı lttn idare makanizmasını modern bir şekilde işler gö

Ce" • 

&~ıhz.u t ·· w • • • k - k l • ta sus a ~ore~e.gımız. en a~ı. ar ~e en urtarıcı a amct. 
ij ndaşların ışlerını vaktıle bıtıremıyen memurların bir 
,:tkiiye, bir vicdan azabına uğramak adetini edinmeleri 

a tır. 

1 8aşvekilimiz Relik Saydam ·ve da
hiliye vekilimiz gaze.tecilerle çok 

mühim ve samimi bir hasbıı-
halde bulundular 

Ortada Bozgunculuk Yoktur. Rejimde Hiçbir Değişiklik 
Kabul Etmiyoruz. Tenkidi Tehdit Etniiyoruz. Hiçbir 

Gazeteyi Kapatmak Hatırım::ıd n Geçmez • 
Yahudiler Hakkında Hiçbir Kar3rırnız Yokt~r,__. __ _ 

İstanbul, (Hususi) - Baş- her hangi bir fi i' yapır:ıyı müsamaha edemeyiz. Fakat 
vekil Doktor Refik Saydam, izdirapla kabul ettik. T L!l- hariçten gelecek yahudi te-
diin parti merkezinde İstan- kitlerinizde srn'imi olur.Lz. hacümüne de müsaade et-
bul gazetelerinin mü nessil- Yazılarınıza şişirme kc.tn.a- miyeceğiz.. . . . 
lerini kabul etmiş ve kendi- yıoız. Sizden istediği n·i z DAHİLiYE VEKiLiNiN 
!eriyle çok mühim ve sami- budur. SÖZLERİ 

~.. SIRRI SANLI mi bir hasbihalde bulun- Dahildeki yahudiler hak- Yeni Dahiliye Vekili de 
•••••)•••••••••••••• .... •••••••••••••••••••' ••••••••••••••••••••••••••••.. k d t ·ı tb t hakkın muştur. ın a hiçbir lrn rarımız yok- gaze ecı ere ma ua -
~ANSA VE ı•NGl•L- Başvekil demiştir ki: tur. Bunların hepsi vatandaş- daki düşüncem, (dosta:ıe ve 

- Son kaçakçılık ve im- larımızdır. Hakları kanunla- arkadaşcadır. Matbuat ka-T ERE TELASTA peks meselesi münasebetiyle rımızla mahfnzdur. Kendileri nununu tadil eden encüme-
z ---- yapılan neşriyatı ele alalım.. için hiçbir hususi düşünce- nin riyasetinde bulundum. 

• Bu neşriyata bakanlar, zan- lerimiz olmadığı gibi kendi- Elimden gelseydi daha geniş 
nedebilirler ki o.-tada bir lerinin tazip edilmelerine de [ Devamı 4 üncüsayfada] 
bozgunculuk ve söküntü •• •••••••••••• .... •••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••• .. •••• 

manzarası veren bir hare- YalMı yalan ve şişirme is- HALEP HALKI 
· ket var. temiyaruz. 111111111111 • •• • 

Böyle bir hareket yoktur Eğer işlerimizde yanlışı- AT ATÜRKÜN CENAZE FİLMİNi GOZ Y AŞLARILE 
ve bunu kabul etmiyoruz. mızı gösterirseniz nerede " SEYREDİYOR 
Bu neviden bozgunculuk yanılmışsak oradan geri dö-
ve söküntü mevzuubahis de- neriz. Yeter ki tenkidlerde 
ğildir. Eğer böyle bir şey yalan ve şişirme olmasın. 
varsa beraberce lütfen mü- Son zamanlarda rejim 
nakaşa yapalım. bakımından menfi propagan-

İkinci nokta şudur : Re- dalara zemin açacak neşri-
jimin bütün anasırında hiç yat yapılıyor. 
bir tadil kabul etmiyoruz. En son bir misal vardır ki 
Muhtelif şekil ve suretlerde bunda iş, gayet layiklik reji-
mekteplerde öğleden sonra min meselesine dayanmıştır. 
elifba okutulacağı, mektep- Bu menfi tesirleri uyandı-
lerde din dersi, ilmühal dersi racak neşriyat için sarfetti-
verileceği yolunda kulaktan ğimiz kuvvetli müsbet mesai 
kulağa gelen bir takım şa- yolunda sarfetsek ilerleme-
yialar var. mizde daha çok yol alırız. 

lond..._ . ... . - .. --- -
~tt . ra, (Radyo) - 1' rankocuların gun geçtikçe 
ıtıeı!;!erden yer alarak Fransa hududlarma doğru 
~elll •nden dolayı Fransızlar telaş ve heyecanlarını 
illet tktedirler. Bura gazeteleri de vaziyetin gittikçe 

Rejimin inkılap prensip- Hiç bir gazeteyi kapatmak 
hüku- !erinden en ufak bir inhiraf hatır.mızdan geçmez. Hüku-
ilerle
gizle
vcha-

yoktur. Ayni yolda devam met elile matbuat aleyhine 
edeceğiz. Kritik serbesttir. ·-·-· ·••• ••• ••• ·••• ••• ••• ••• ·•• ••• ... ·•• 

tsbettiğini itiraf ediyorlar. 
Hiç kimsenin tenkid · hakkı- Prens Pol 
nı tadil tarafdarı değiliz. 

Ank Vergilerin Affı Tasdik EdiJ(di 
tııına kata, (Hususi) - Büyük Millet Meclisi bugün 1340 mali yılından 1935 mali yılı so

liük;dar. o!a~ arazi ~:.rgileri~in. cezalarile beraber aff.ı kanununu kabul etmiştir . 
._.__ltıetımızın affettıgı vergılerın mıktarı 35 milyon lırayı tutmaktadır. 

!Ş,n:a GÜL İSTER AGLA - ~~ k ---.-.. - ~~~--~~~~~·~-~~ 
ızlarını da kendi iffetini de bir hayduda 

feda eden ana ! ... 
Yugos) Ş 

\>e hırsılf av~anın . . a~aç kazasının Kurmula köyünden f yana Radoviç adlı bir kadın katil 
Ceçenler:: ~n .?ırını sevm~ş, onunla hayli yaşa ış; hatta üç kızını da ona peşkeş çekmişti. 
l<adın yei UJı.n a?ındakı bu haydut jandarmalar tarafından öldürülmüştür. 

kııının da n s saıkasıyle hayduc için ağlamak ve ona olan aşkına yalnız kendi değil üç 
kardeşlerini ~~uslarını feda ettiğini söylemiştir. Bu acı itirafı işiden kızı Milca öteki kız 
beri Miliçanın alarak ~u canavar anayı köyde bırakmışlar, şehire gitmişlerdir. O günden 

8 ne oldugu , ·. d v•1d· z b öyle anaları h .. m · · n egı ır. a ıtanın aramalarına rağmen izi bulunamamıştır. 
em tel ın <:t ve hem de böyle iğrenç bir ahlaksızlıkla iftihar etmelerine: 

İSTER GÜL İSTER AÖLA 

ROMA YA GİDİYOR 

> --~ S:-- ,. - -

. • Halepten bir manzara 
Istanbul, (Hususi) - Ata- yaşları dökmekte ve dolayi-

türkün cenaze filmi binlerce ' sile memleketimiz için dos-
hal~ tarafından seyredilmek- tane tezahürat yapmaktadır. 
tedır. Halk, Büyük Şefe o- Bundan dolayı hükumet, ba-
lan sevg iden mütevellid te- zı sinemalarda filmi yasak 
essürünü yenemiyerek göz- etti. ..... .......................................................................................................... 

• • 
iSTiFA ETMEDiLER 

~:.......-~= ... ~~~~ ....... ":-.... -.... ~~..:;..w:~...._.~ .......... ~~- ~--~ 
-~~ ·-- - --~-;;-..ı~~-4!:. ~ 

Belgrad, (Radyo) - Yu
g .:ıs]a,·y , kral naibi prens 
P0l'ün, ilkbaharda Romaya 
g- idec ~~i söyleniyor. Alaka
dar mehafil, bu seyahate bü
yük ehemmiyet atfediyorlar . . (Halkın Sesi-Hakkın Sesidir) Yazısı 4 üncü sahifededir. 
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.. ~~~~~§DX6~~ 
Artık ışık sönmüş ve köşk birbirine geçmişti 

- Hakikat çok merd de
likanlı imiş, Hipodrom mey
danında başına çelengi koy
duğum sırada gözlerim onun 
gözleriyle kaJ'!llaşınca elle
rimin titrediğini farkettim. 
Bu anda kalbime ateş düştü 
sandım. 

O ise, bu hareketimi te
bessümlü bakışiyle karşıladı. 
Bu dakikadan itibaren dai· 
ma onu takip e tim. Ziyafet 
gecesi, mahsus annemin ya
nından kalktım, onun karşı
sına geçtim oturdum. O bak
mak istemiyor gibi görünü
yor, mahcubiyetinden başka 
taraflara bakıyor. Bu halleri 
beni çıldırtıyordu. dedi. 

Bu sırada arada da köşke 
gelmiş ve önünde durmuştu. 
Arabacı kapıyı açtı, prenses 
arabadan indi, köşkün mer
divenleri üzerinde bekliyen 
hizmetçileri onun geldiğini 

karşılıyordu. . 
Prenses köşkün demir par

maklıklı kapısından girdi, 
çiçek kokuları arasında bah
çeyi geçtikten sonra, merdi
venleri çıktı, kendisini kar
şılıyanları selamladı ve köş
ke girdi. 

Doğruca odasına gitti, 
Kağıthane ormanlığına karşı 
olan pencereleri açtırttı. 
Altına bir koltuk çekerek 
bu güzel Mayıs gecesini se
yiretmeğe ve bülbüllerin ha
zin feryatlalarınt dinlemiye 
koyuldu. 

Şimdi uzaktan ve yakın
dan gelen kekik ve binbir 
çiçek kokuları kendisini 
mest etmiş. rgecenin bu gü
zelliklerine dalmıştı. 

Birdenbire kapının açıldı
ğını duydu ve kapıya doğru 
baktı. Kapıdan odaya giren 
Odoksiya prensese doğru 
yaklaştı: 

- Işığı unutuyorsunuz. 
Mustafa işaretsiz nasıl gele
bilir? 

- [ Prenses heyecanla J 
Aman Odoksiya geç kaldık, 
ben dalmıştım unuttum. 1 

Dışarıda hizmetçinin hazır-

ladığı ışık odaya alındı ve 
pencere önüne kondu. 

Bu işaret ışığının yanında 
bekHyen Prenses ve hizmet
çisi; gelecek olan misafirle-
rının atının nal seslerini 
dinlemeğe koyuldu. 

Epeyce dinlediler, fakat 
hiçbir ses duyamadılar. Bu 
mehtaplı gecenin sessizlikleri 
arasında dereden gelen kur-
bağa sesleri ötüşen bülbüllerin 
neşesını artırıyor gecenin 
yarısı geçmiş sabah yakla-
şıyordu. 

Pencere önünde ve ışık 
arkasında bekliyen bu iki 
sima dalmışlardı. Dere için
deki sık ormanlıktan yük
selen bir ses bunları hay-
rette bıraktı ! 

Birdenbire şaşıran Prenses, 
Odoksiyanın ellerine sarıldı 
ve acı bir feryad salıverdi : 

- Aman Odoksiya çabuk 
söyle, bu ses Komnenin se
simi diye bağırdı. 

Kendisine uzanan bu elleri 
tutan Odoksiyaya cevap 
verdi. 

- "Evet Komnenin,, dedi 
- [Prens şaşırmış bir hal-

de] çabuk muhafızlara ha
ber ver, Mustafayı kurtar-
sınlar. Dedi. 

Artık ışık sönmüş ve köşk 
birbirine geçmişti. 

Ne olduğunun farkına 
varmıyan. muhafızlar ve hiz
metçiler birbirine soruyordu. 

- Ne oluyoruz, ne var? 
Kimsenin birşeyden haberi 

yoktu, hizmetçiler Prensesin 
odasına doğru koşuyorlardı. 

Bu sırada Odoksiya kapı-
dan fırladı, aşağıda toplanan 
muhafızların yanına koştu ve 
muhafızlara Prensesin emrini 
söyledi. Emri alan muhafız
lar biranda hayvanlarının 
eğerlerini kapatarak dışarı 
çektiler ve atlarına binerek 
dört nalla köşkten uzaklaş-
tılar. Şimdi bütün köşkün 
halkı sük fite varmış, başlar 
pencerelerde toplanmış, ge
cenin sessizliği içinde dere· 
den gelen lnlınç seslerini ve 
uğultuları dinliyor ve muha
fızların getireceği akibeti 
bekleşiyorlardı. 

-Sonu yarın-
••• t; ........................................................................................................... " 

Devlet demir yolları 9 Uncu işletme müdUr
IUğUnden: 

Beherinin muhammen bedeli 380 kuruş olan 5 ila 6 bin 
meşe cari hat traversi kapalı zarf usulüle 6-2-939 Pazartesi 
günü saat 11 de Sirkecide 9 uncu işletme binasında satın 
alınacaktır. 

Taliplerin 1710 teminat ve diğer kanuni vesikalarını ih
tiva edecek olan kapalı zarflarını ayni gün ve saat ona 
kadar komisyona vermeleri 12.zımdır. Şartnameler parasız 
olarak komisyondan verilecektir. {414/255) 

1 

23 - 25 - 27 
..................... cım ..................... . 

ELHAMRA İdaresinde Milli Kütüp
hane sineması 

Gözleri kamaştıran bir lüks 
Yüzlerce dans yıldızı - Yüzlerce ses ilahesi görülmemiş 

derecede zengin sahneler içinde nefis 
bir aşk hikayesi 

Rosalıne 
NELSON EDDY - ELEANOR POVVELL 

Dikkat yalnız Cumart !Sİ Pazar ve Pazartesi 
günleri gfı >terilecektir 

Seanslar: 2,15 - 4,30 - 6,45 - 9 da 
Cumartesi pazar 11,30 da başlar 

(HALKIN SES/) 27 /KJNCIKA 

Feci bir canavarlık İspanyol 
Hicrete hazırlanı 

Aşir le beş aylık gebe 
öldürdüler boğarak 

karısını 
Sofya {Radyo) -

telefonlandığına gör 
yonalistlıerin Barselo 
rine üç taraftan hü 
devam ediyor . 

Cinayeti maktulün fedakar köpeği meydana çıkardı Franko kuvvetleri 
üçüncü yani son kuşa 
şısmdadırlar. Şehir \) 
15 kilometre uzaktadı 
huriyetçiler cenup ist 
larına çekilmişlerdir. 

ritten yüz bin kişi 
koyulmuştur. 

Sivasa bağlı Kayadibi na
hiyesinin Kartalca köyünde 
korkunç bir cinayet işlen
miştir. 

Köyden Aşir saralı bir 
kadın olan Hatice ile evlidir 
Bir buçuk yaşında bir ço
cukları vardır. Hatice ayrıca 
dört aylık gebedir. 

Diğer taraftan Aşirin bir 
çok malı olan annesi karde
şinin yanında oturmaktadır. 
Aşir öldükten sonra malları 
kendisine kalması için anne
sini yanına getirtmek niye
tinde.. İşte bu dertlerine ça
re arıyan Aşir, Bilal, Meh
med ve Mahmuda meseleyi 
açmış, ve !onlarda hem an
nesini eve getirmek, hem 
saralı karısını iyi etmek için 
büyü yapacaklarını söylemiş
tir. Yalnız bunun için 40 
Gazi altını lazım olduğunu 

ileri sürmüşlerdir. 
Bunun üzerine Aşir karı

sının başındaki altınları sö
küyor, hemşiresinden de 17 
tane alarak kırkı tamamlıyor 
ve getirip üç arkadaşa tes
liın ediyor. 

Bilal altınları aldıktan son
ra Aşire: 

- Seni şu direğe bağlı
yacağız, boğazını yavaş ya
vaş sıkıştıracağız, Nefes ala
.ııııınııuıııoıııııııııııııınıııııııııııııııııııııııııııııııııuııııııııııııııııııııı .. 

~ O O K T O R ~ 
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Grip ihtilatları arasında 

Kulak ihtilatı ve zatürree 
ihtilatı yanında nadir <>lmak 
üzere böbrek iltihabı görü
lür. Bilhassa anjinler şiddetli 
olduğu zaman hazan anjini 
müteakip göz kapaklar da 
şişkinlik. bel ağrısı idrar az
lığı gibi araz ile böbrek il
tihabı başlıyabilir. İdrarda 
albomin görülür ve derhal 
hasta perhizi tabi tutulur. 
Perhiz ile arazı umumiye ile 
beraber idrarda albomin de 
kaybolur. Hasta iyi olur. 

Anjinler iyileştikten sonra 
hastalarda yukarıdaki araz 
görülünce idrar tahlili yap
tırmak lazımdır. 

Grip ihtilatlarından biri 
de nadir olmak üzere göz 
nezleleridir. Göz kanlanır, 

çapak yapar, kapakların içi
ne kum taneleri dolmuş gibi 
bir hal ile hasta muztarip 
olur. 

Bir kaır gün içinde tadavi 
ile jyileşir. Grip esnasında 
ağız, burun ve gözler asid
borik rr.~!1liilü ile sık sık te
mizlenmdi.l:r. Bu suretle ih
tilatların da kısmen önü a
lınmış olur . 

r+} mıyacak derecede daraldığın 
zaman ağzına alacağın şu 

1 muskayı kalburun içindeki 
1 altınlara atacaksın. Bu su

retle büyü tamamlanacak a
nan Şefkat ve muhabbet 
duyacak senin evine gelecek 
ve hu suretle malına sahip 
olacaksın, . 
Karın Haticeye de ayni 

şekli tatbik ed~ceğiz. Onun
da sar'ası geçecek ve iyi 
olacak diyorlar. 

Aşir bu sözlere kanarak 
kendini direğe bağlatıyor, 
boğazına bağlanmak üzere 
de kuşağını Bilala uzatıyor : 

Bunu mütekaip Bilal di-
ğer suç arkadaşlarından Mehu 

met ve Mahmuda göz işareti 
yapıyor. Bunlar derhal Aşi

rin göğsüne ve ayaklarına 

sarılıyor. Bilal da urgana 
doladığı odun parçasını1 sü
ratle büküyor, Aşir de çok 
feci bir şekilde cansız ola
rak yere yıkılıyor. 
Bu İşi bitirdikten sonra suç
lular Aşiri orada bulunan 
samanlığın içerisine gömü
yorlar. Sonra kapıyı çalan 
Haticeye de 

- Aman acele etme bü
yü bozulmaması için biribi
rinizi görmemeniz lazımdır, 
cevabını veriyorlar. 

Az sonra aynı vahşiyane 
ameliyeyi zavallı Haticeye 
de tatbik ediyorlar ve ka
dının ca sız olarak yıkıldı

ğını görünce 45 altını topla
yıp gitmeğe hazırlanıyorlar. 
Fakat bu sırada ölümle pen
çeleşen zavallı Haticenin 
boğazından çıkan hırıltılar 

suçlulardan Bilali endişeye 
sevkediyor, Haticeye dönüp : 

- Daha ölmedin mi? 
Diyor ve dört aylık hami

le zavallı kadının karnına 

bir kaç tekme atıyor. Bu
nunla da kani olmıyan ve 
hırıltının devam ettiğini gö
ren cani bu defa zavallı ka
dını, boğazını sıkmak sure
tile öldürüyor. 

Faciayı ınüteakip Aşirle 
karısının eve dönmediğini 

gören ev halkı karı ile ko
cayı aramağa çıkmışlar, bi
raz sonra Haticeyi . köyü:1 
kenarında yerde bulmuşbr 
ve: 

"- Zavallı kadının, gene 
sar'ası tutmuş,, demişlerdir. 
Biraz beklemişler, kadının 

hareket etmediğini görerek 
üzerine eğilmişler, dikkat 
edince Haticenin öldürül
düğünü anlıyarak keyfiyet
ten zabıtayı haberdar etmiş
lerdir. Zabıta Aşirin nerede 

26 ikinci 
İsmet Paşa 
Bulvarında 

TELEFON: 4065 

kanun perşembeden itibaren 

YENİ SİNEMA 
TELEFON: 4065 

Yalnız 5 gün içinŞahane bir proğram 

1-Nevyorku titreten haydut 
2-Raspotin (Harry Baug'r) 

I··~ ···········O·· ........ .. ............ . .......... . 
ı+ 
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• SEANSLAR: Cumartesi ve pazar ünleri 10-2-5-8,30 da 

ı 
t 

1 

bulunduğunu aradığı günler· 
de bir köpeğin harekatı na
zarı dikkatini celbetmiştir. 

Bu köpek Aşirin köpeği-
dir. Sahibinin ortadan kay
bolduğunu hissedince bir 
müddet kJrlarda dolaşmış, 
nihayet Aşirin boğularak 
gömüldüğü samanlığa yak
laşmış ve kapıda durmuş-

1 tur. Köpeğin bir türlü sa
manlık kapısından ayrılma
dığını ve günlerce orada 
durduğunu görenler tarafın
dan kapı açılmış içeri gıril
miştir. 

Bu hal Madride il 
miş olan köylülerdir 
huriyetçi hükumet b 
önüne geçerek civar 
lere sevketmeğe başl 

1Gece yarıs 
- ..... :~--

Köylülerden daha evvel 
davranarak samanlığa girmiş 
olan köpek koşarak bir sa
man yığınının üzerine otur
muş ve masum masum ora
dakilerin yüzüne bakmağa 
başlamıştır. 

Nihayet köpek yattığı 

yerden kaldmlmış, samanlık 
eşilerek zavallı Aşirin ceseti 
meydana çıkarılmıştır. 

Bir müddet sonra da ya
kalanan suçlular cinayetleri
ni itiraf etmişlerdir. 

Tüyler ürpertici bu cinayet 
Sivas havalisinde derin te- 1 

essür uyandırmıştır. 

Milyoner olan d 
Belgrad (Radyo) -

reden alınan haberle 
timarhanedeki Mehm 
adında bir deliye S 
frank piyangodan d 
tür. 

Bu haber kedisine 
yarısında Kahire tim 
şinde söylenmiştir. 

sefaletten delirmiş ola 
met bir kat daha 
asarı göstermiştir. 

Hükumet bu par 
suretle muhafaza ed 

----------!!]----------
Nüfus başına seriede 6 

şeker yiyoruz 
Memleketimizde şeker sar- dir. Bu arada Çinde 

fiyatı gittikçe artmaktadır. nelik şeker sarfiyatı 
Üç sene evvel yapılan bir başına 11 kilo düşme 
istatistikte Türkiye senede Dünyada en ucuz 
nüfus başına düşen 3,5 kilo yiyen memleket Fra 
istihlak ile dünya memleket- İngiltere ise pahallı 
leri arasında sonuncu geli- yiyen memleketler 
yordu. En az şeker sarfeden dadır. 
Arnavutluk dahi bizden da
ha fazla şeker sarfediyordu. 

........ ()•······· 
vuge>slav - Bul 

Hududunda 
Sofya {Radyo) -

lav - Bulgar hududun 
garlara ait fakat Yu 

muştur. 
Dünyada en fazla şeker yada kalmış ve Yugos 

Fakat bugün bu vaziyet 
değişmiş, Türkiyede senede 
nüfus başına 6 kilo şeker 

sarfeden bir memleket ol-

sarfiyatı olan memleket İn- ait fakat Bulgaristan 
gilteredir. İngilteredeki bir mış olan ga .ıri men 
senelik şeker sarfiyatı nüfus de mübadelesi için 
başına 72 kilodur. Almanya gelen Yugoslav he 
32 kilo ile ikinci gelmekte- başlamıştır. 

~ Milyonlarca lira sarfile ve üç senede _m_e_y-dana 

len bir şaheser 

Pamuprenses ve 
Yedi Cü 

•• 
Bayramdan Once Ve 

Bayramdan Sonra 
Kabadayı, "Yüksel ve Kordon rakıları içenlere daiı 

bayram neş'e ve sevinci verir. !11----------.. ı =~~:~=-------

1 

Tayyare Sinemasında 
T E L E F O N: 3646 

BUGÜN 

İKİ AÇIKGÖZ 
OYNIYANLAR 

Fernande Elvlre Popesco 
Gülmek - eğlenmek - neş'elenmek ihtiyacınızı btı 

zel komedi temin edecektir. 
AYRICA: Ekler jurnal 
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~llkara 
•tan bul 
l~ ....__~~ 

tllr.- kır koşuları s ş b ................... . 

t
],. ll at 1939 Pazar günü 
..;cak A · tı:ı' nkara - Istanbul 
tiır kır koşusu birinci-

\' ne hazırhk olmak üze-
e hu .. b k . . 
ede rnu~a a aya ıştı-
it cek lzmir takımını 
a etmek için 29/1/39 
t •. 

t1tıı gunü Kızılçullu at 
~ ll alanında büyüklere 
Do llıetre ve küçüklere 
le nı.etrelik bir kır koşu-

Ş\'ık • 
llttıi t' musabakası tertıp 
h ş it 
''!ll . 
hıu:abaka için 29 ikinci 
l l( llazar günü saat 9.30 
tiı1~11<tktaki Tramvay du
•ıı t a toplanacak ve ora
l gid0.Plu olarak Kızılçullu 
1 ılec kt' ltıı.• e ır. 
k 1tde yapılacak üç şe-
lt k b' . "l'kl oşusu ırıncı ı e-

Belgrad 
--~~--

BUkreş bağlarını 
Çözebilir mi .................. " 

Sofya ( Radyo!) - Bura 
gazeteleri Kont Ciado - Sto
yadinoviç görüşmesinden 

sonra acaba Belgrad - Bük
reş ile olan askeri muahe-

desini silecek ve ailevi bağ
larını çözecek mi diye su-

aller yapıyorlar. Faraziyelerle 
dolu mütalealar protoporlar. 

Yugoslavyanın Romanyayı 
ihmal etmesi Balkan birliğini 

de ihmal etmek ve Romaya 
bağfanmak demek olacağın-

dan buna imkan görmiyor
lar. ............ _.... ············-······ .............. . 
rine iştirak edecek Ankara 
takımı 22/1/39 Pazar günü 
seçilecektir. Bu musabaka-

da Ankarayı Mustafa, Ali 
ve Edik temsil edeceklerdir. 

ittir Askerlik Şubesinden: 
uıtğıda isimleri ve şube defter sıra numaraları yazılı 

f Subay ve erlerin resmi senet ve ikişer fotografile 1 kA 
d~ anun ayı içinde behemehal şubeye müracaatlan aksi 

tı~ i~~tün ikramiyesi tahakkuk ettirilmiyeceği ehemmi
'- S 11.tı olunur. 
~ No. Malul subaylar 
p.a1uı hekim binbaşı Halit oğlu Ali Rıza 
J 'Yade birinci mülazim İsmail oğlu Ali Kemal 
p~lldarma birinci mülazim Ziyaettin oğlu Nurettin 
~~Yade birinci mülazim Mahmud oğlu Burhanettin 

Q~Y~de mülazimi Refik oğlu Şevket 
Q~tınci mülazim Şükrü oğlu Ebussuut 

0
1tıhaş1 Tevfik oğlu Mustafa Tacettin 

Ö tı Yüzbaşı Mehmet Fars Abdurrahman 
y~ Yüzbaşı Ahmet oğlu Halit 
Uzbaşı Mehmet oğlu Rifat Ökten 

C. Malul Erat 
~ azifer mahallesi Kamil oğlu Osman 
B~;,'•txlcı köyünden Halilin üveyi oğlu Mehme Ali 
UrJ lllti .nıahmudiye Mh. den Timurhan oğlu İsmail 
lz ~ l<ıt\zman Faryesinden çamurcu Ahmet oğ. Hüseyin 
j~ ltl~r Karantina mfihallesinden İbrahim oğlu Mustafa 
İt llı~r Çile karyesinden Mustafa oğlu Sadık 
ı lllır Değirın d k'" .. d H" ,. ~ l K d' ~ . M en ere oyun en useyın og u a ır. 
C tnır ustafa oğlu Aziz 

1 S 'llovasından Zeynel oğlu Sükrü 

' l\?diköy C~~~ov~sı.?dan Suni oğl~ Ahmet 
l' tşıyaka Çıglı koyunden Hacı Alı oğlu Mestan 
l} 0tbalı Ayrancık karyesinden Isa oğlu Ali 
~ie?irrnendere nahiyesinde Salih oğlu Mehmet 

1 İt tı~tine Durasan köyünden Osman oğlu Cafer 
l) tnı~ Karakuyu karyesinden Abdullah oğlu Ahmet 

1 n·e~ızli Bağbaşı köyünden Ali oğlu Mehmet Sezgin 
ırın . K . K lJe~.cı arantına asımağa sokak 5 No. Halil oğ. Sadık 

Da R~trnendere Kasre köyünden Kara Veli oğlu Mustafa 
~\tıt oğlu Nesim 

-....:hınet Sadık oğlu Süleyman Saip 

İLAN 
~l'tı. -
~~ ır Tramv .y ve Elektrik 
~·~~ Anonim Şirketinden : 
dde ~ elektrik tesisatının emniyeti tammesini temin mak
e ed~hilı tesisatta Şirket tarafından müsaade ve mua
~dini l'tıeksizin tadilat ve ilaveler yapılmasının abonman 

~ıtı ab n 17 inci maddesi m,µcibince memnu bulunduğunu 
n;lla OtıJ eferimize hatırlatırız. 

·ı ena e"h b . l . . . d 1 av J ' u muayenenın yapı ması ıçm, tesısatın a 
tı.eı e. veya tadilat yapmak mecburiyetinde kalacak olan 

erıın· . 
~il h b ızın, her defasında, keyfiyetten şirketimizi tah-
pıİtke~i e~dar etmeleri rica olunur. 
ıtk(a tnız, dahili tesisatının muayenesi için tahriren ya-

rı h .. l d de b 
1 

er muracaat arın a abonelerinin emrine tamamile 
u Unmakta~::·. 27-30 

-'lm!'~-----Sıhl at Balıkyağı 
Norveçya jahkyağlarının en hallsidlr 

İI<i DEFA SÜZÜLMÜŞTÜR 
ŞERBET GİBİ İÇİLEBİLİR 

Hamdı Nüzhet Çançar 

Sıiıiıat eczahanesi 

(HALKIN SfSl) 

':'~.::.~~.:.~~::~::~....:..~: :~F':'::-:!~::...~ .. -~::.~~~=~~·~:~-:~~:-~~~~~~' 

~ FAYDALI BİLGİLER ~ Terzi Kazım Şengüder 
_f ............. ....... ,~~ . ~ ... ..~ ... -.... ....,..~ tf'~~·,.._ ~+ 

d~;;ıJy;~ Ay AKLAR FiLDIŞİ NEZAMAN fŞLENİR 
Bazı kadınlar, kocalarının 

ayaklarının terlediğinden ve 
-diğer teferrüattan vazgeçe
lim !-bu yüzden çorapların 

çabuk kirlendiğinden şika

yetçidirler. İşte onlara güzel 
bir reçete : 

İnce tuz halinde şap 50 
gram. 

Toz halinde sulfate d'alu-
mine 10 gram.1 

Talk 100 gram. 
Ayaklarının terlemesinden 

şikayetçi olan kimse her 
sabah bu tozu ayaklarına ve 
çoraplanna ekerse mesele 
kalmaz. 

••••••••O•••••••• 
ROMALILAR MEYVAYI 

İLAÇ OLARAK 
KULLANIRLARDI 

Romalılar, vaktile limon, 
meyve ve fıstık, fmdıkları 

güveye karşı, müessir bir 
ilaç olarak kullanırlardı. 

Şeftali aslında zehirli ba
dem idi. 

········ll········ 
Nezleni~ Huylan ! 
Doktorlar, herşeyin oldu

ğu gibi nezlenin de huyları 
olduğunu söylüyorlar. Fakat, 
nezlenin bu huyları hakika
ten biraz tuhaf : 

Eğer bir şehirde veya 
memlekette nezle salgını se
nenin ilk iki ayı zarfında 

olursa ertesi senenin ilk 
günlerinde nezle salgını 

görülmiyecektir. Fakat o 
ikinci senenin ilk iki ayı 

geçtikten sonra nezlenin 
memleketi bastırması tehli-
kesi vardır. 

Biliyor musunuz ki fildişi 
üzerine hak işlerinde çalı
şanlar günün gece yarısın

dan sabaha kadar olan za
manın da çalışırlar. Bunun 
sebebi büyük şehirlerdeki 
nakil vasıtalarının husule ge
tirdiği yer deprentisidir. Fil
dişi o kadar hassastır ki en 
ufak titreme derhal işlenen 
parçanın bozulmasına sebeb 
olur. 

........ o ....... . 
Bir bakışta bir insanın 

kaç kilo olduğunu 
söyliyen adam 

Amerikada Şikago şeh

rinde Al Metzer isminde 
bir adam bir bakışta bir in
sanın kaç kilo sikletinde 
bulunduğunu keşfetmekte

dir. Bunun içinde bir çok 
tecrübeler yapılmış ve bu 
harikulade adamın gerçek
ten şaşmadan hesabını yap
tığı görülmüştür. 
~J;;;t;;l~llllflll~~J;;;.:t::a 

Kemeraltlnda Sakızpa-
zarı krsısında . 

- -- -1 ---- "~ 
" mren c~~ ___ _... - --.. 

Lokcınlasına 
Gidenler bütün arkadaşlanm 
da oraya sürüklemektedirler. 

lllllllllllllll:Ulllll Ullll IUlll' lllJlll lllUJI Ullll Jllllln 111111111111 111111 11111111 llllllrlllllll UllllllllllllllııılllnlllnılllllllllllllllllllllllllllllllDllllllllllllftlllllllllJlllUlln 

Ankara Radyosunun ( Bugünkü Pr .ğramı ) 
Türkiye Radyodifüzyon 

Postaları 

Dalga uzunluğu 
1639 m. 183 Kcs./120KW 

Türkiye radyosu T.A.Q. 19,74 m.15195 Kes./ 20KW. 
T.A.P. 31,70 m. 9465 Kes./ 20KW. Ankara 

12.30 
12.35 
13.00 
13.10 

18.30 
18.35 
19.05 
19.35 
19.50 
20.45 
21.00 
21.00 
21.15 

22.25 
22.35 
23.30 
23.45-24 

radyosu 
Proğram 

Türk müzigi - (Pl) 
Memleket saat ayarı ajans, meteoroloji haberleri 
Müzik (küçük orkestra-şef: Necip Aşkın 

Proğıam 

Müzik varyete - pi 
Türk müzigi (karışık proğram) 
Konuşma 
Türk Müzigi 
ajans, meteoroloji haberleri ziraat borsası (fiyat) 
Memleket saat ayarı 
Konuşma (haftalık spor servisi) 
Riyaseti cumhur Flarmonik orkestrası - Şef H. F. 

Alnar 
Saat, esham, tahvilat, kambiyo-nukut borsası(fiyat) 
Müzik (cazband - pl) 
Müzik (melodiler) 
Son ajans haberleri ve yarınki proğram. 

BUGÜNDEN İTİBAREN 

Kültürpark Sineması 

Telefon a1s1 

1 - Seviştiğiniz Zaman 

Birdenbire parlıyarak şöhreti bütün dünyayı satsan 
MARGARET SULLAVAN 

Senenin en hissi en acıklı filmi 

HARRY ROY'ın En Şık Komedisi 

İzmir: Yeni Kavaflar çarşısı 
no. 35. 

Avrupanın yüksek terzi mek
binden diplomalı 

Peşin ve 
Taksitle 

En müşkülpesent subayla
rın ve sivillerin mizaçlarına 
göre taksitle her türlü elbise 
Diker. 

~~~~-..:..:~ ~~~11111111~~ 
UROLOG OPERATÖR 

DOKTOR Aşçıbaşı Marka . 
Fuat Soyer Makarnaları 

. B:ibrek, mesane, prostat, 
ıdrar yolu hastalıklarını te
davi ve ameliyatlarını yapar. 
2 nci Beyler Numanzade No. 5 

":.... ' .... "' ....... ..... ~ .. ~ ~..,."41o- ~· ....... .._ ......... ""'!! 

.. Merke'z hastane;l-!ıö-;~ 
mütehassısı 

Dr. Halit Baran 
Her gün öğleden sonra 
hastalarını kabul eder. 
2inci beyler So. No. 79 

Tütün İnhisarı ka :· ~ısında 

DOKTOR 
Tevfik Lütem 

MERKEZ HASTANESİ 
Kulak, Burun, Boğaz 

Mütehassısı muayenhane 2 nci 
Beyler Numanzade sokak No. S 

Her gün öğleden sonra. 
uıır ı. 111r.111nı111111rnııu111ııı 11m1111 11111011111111111 1111.ııııınııu ıııı·ıı ıı ııııı 

DOKTOR 
İsmail Hakkı 

Bilgeer 
Dervişoğlu 

Dahili, sinir, çocuk hastalıkları 
saat 9-12 İkiçeşmelikte 

1-6 Karşıyaka Yalı 71 Na.da 
T. 3760 

~~~~~~~ 

1937 - 1938 ~ el ·. aik sergı
sinden birincilik madalyasını 
kazanmıştır. 

~~001~·roır 
~ ~-

~ Salih Sonad 
Cilt, Saç ve Zührevi has

talıklar mütehassısı 
2 nci Beyler sokak No. 81 

Her gün öğleden sonra 
Telefon: 3315 

Jii::.t;:l:::t;;l~·~ıa::t..~;:t:I~ 

Dr. Fahri lsık 
lzmir Memleket Hastanesi 

-Rontken Mütehassısı 

Rontken Ve 
i;'l Elektrik tedavisi yapılır~ 

ıkinci Beyler So. No. 29 

TELEFON 2542 

Dr• Demı·r Alı• Yün, ·ıpek, P~muk,~Keten,:;; 
Floş ve karışık her cins ku-

Kamçıoğlu maşı kolayca ve emniyetle 
Cilt Tenasül hastalıkları boyar. Telefon: 3882 

elektirk tedavisi 
İzmir - Birinci beyler So 9 EYLuL BAHARAT 

No.: 55 Telefon : 3479. DEPOSU 
111ımmıımıuınıınmııı ııwnuıın11111mıruımırıııınııuııın 

s. F E R i T10

m0E:uı111cm'z'mAllAcllllr"em'AııŞ'ıııi'lllDlllllIDIQIDQlllllll 
... 

ALTIN DAMLASI 
Kolonya "e yağsız Kremi 

il 
li 

• 
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. SON DAKiKA 81HABERl .. ERİ !1 

Lik Maçları 
Bu hafta yapılacak olan 

ikinci devre lik maçlannın 
son musabakaları. 

B. Takımları: Saat 11 de 
Ateşspor - OÇok hakem Mus
tafa Necati. 

A. Takımları: Saat 13 de 
Yamanlar - Demirspor ha
kem Bay Mustafa Balöz 
(Ü çoktan). 

A. Takımları: Saat 15 de 
Ateşspor - Üçok hakem B, 
Esat Merter (Yamanlardan). 

-·~-~-

Balkondan 
Düşen Kadın 

Öldü 
Karaburunda Küçükbahçe 

nahiyesinde feci bir kaza 
olmuştur. Evinin balkonunda 
oturmakta olan muhacir Sa
lih karısı 51 yaşında bayan 
Havva, harap halde bulunan 
balkonun birdenbire yıkılma
sı yüzünden düşerek başı 
parçalanmış ve 24 saat müt
hiş ıstıraplar içinde kıvran
dıktan sonra ölmüşiür. 

Memurlar 
Muhakematı 

-~=...;:-

Memurlar muhakematı ka
nunu hükümlerine tevfikan 
memurlar hakkında tutulan 
tahkikat evrakı üzerine ge-

rek Şurayı Devlet dairesince, 
terek vilayet idare heyetle
rinca birinci derecede veri-
lip usulen alakadarlara teb
liğ olunan kararlara karşı 
vilayet ve kaymakamlıklara · 

verilen itiraz arzuhallerine 
havale ve kayıd tarihlerinin 

bili bir işaret edilmedikleri 
görülmüştür. Bundan sonra 
her halde itiraz arzuhalle-

rine havale ve kayd tarihinin 
kanunun emri veçhile derç 

edilmesinin usul ittihazı Şu
rayı Devlet reisliğinin iş'arı 

Jzarine Başvekaletten bir 
tamimle şehrimizdeki alaka
darlara bildirilmiştir. 

-~-:~-

Suçunu Tazeledi ---Dün Kemer köprüsü civa-

........................................ 1 ..... --........................... ... 

Sili dünkü zelzeleden harap olmuş bir halde
dir. 15 bin ölü, 16 bin yaralı vardır 

---------111111 ıııınııınııı---------
Paris (Radyo) - Dünkü müthiş zelzeleden husule gelen zararlar büyüktür. 240 kilomet-

relik bir saha dahilinde yirmi şehir ve yüzlerce köy harap oldu. Santiyagoya bir İngiliz 
kruvazörü gelerek ilaç ve saire yetiştirdi. Her taraftan yardımlar gelmeğe başlamıştır. 
Binlerce yaralıyı tedavi için müşkilat baş göstermiştir. 

Üç havalide ve bilhassa (Çilan) ve (Kosesyenko) vilayetlerinde 15,000 ölü vardır. Erzak 
fıkdanı, son derece hissedilmektedir. İlaç yaralılara kifay~t etmiyecek kadar azdır. 

Enkaz altından mütemadiyen cesed çıkarılmaktadır. Tahminlere göre, yaralılarla kaybo
lanlar, 16 bine varmaktadır. 

Balkan Paktının Durumu 
Bulgar hükumetinin urganı olan "Dnes,. gazetesi "Gazete Ploska,, dan naklettiği uzun 

bir makalede diyor ki: "1930 da Türk - Yunan dostluk paktı, 937 de askeri ittifakı imza
lanarak bir ittifak yapıldı. Bu suretle Yugoslavyanın da tevir etmesiyle bu pakta hem 
Romanya ve hem Bulgaristan girmiştir. Tuna hakkındaki Romanya paktı 939 yılında 
gayet tabii olar11k yenilenecektir. Bugün Balkanlarda artık galipler veya IJlaglfıplar zih
niyeti yoytur. Bir zaman ebedi heyecanların ve buhranların merkezi sayılan Balkanlar 
bugün sükun ve huzur içindedir. 

Parti Sekreteri Vazifesine Başladı 
Ankara, 26 (Hususi) - C. H. P. Genel sekreterliğine tayin edilen Erzurum mebusu 

Dr. Fikri vazifesine başlamiş, bütün parti teşkilatına, Halkevlerine keyfiyeti bildirmiştir. 

• 
ispanya savaşı hakkında yabancı 

Gazeteler ne diyorlar 
Roma (Radyo) -Messajero gazetesi: Frankonun zaferini bir ay içinde beklemelidir di

yor ve .,zira durum bu savaşın meşum neticesinin uzak olmadığını gösteriyor., sözlerini 
ilave ediyor. 

Fransaya ne lizım 
Epok gazetesi Fransanın dahili durumundan bahsederek bilhassa şunları yazıyor: 
"Fransa için bu anda ancak bir prolelem kalıyor; oda bütün enerjisi ve bütün varlığı 

ile seferber hale gelecek bir hükumet bulmak, bu hükume:. büyük cesaretle kumandaya 
kadir olmalı, Fransanın son derecede sabırh bir hale geldiğini dünyaya anla~acak 
kabiliyette olmalıdır. 

--------uuııunıımrnııın --------

Türk Fransız Dostluğu 
!ransanın en ~üyük gazetelerinden olan (T~n~ gazet~si yukarıdaki başlık altında yaz- 1 

dıgı baş makalesınde bu dostluk devam etmelıdır. Dedıkten sonra şunu ilave ediyor : 
"Türk - Fransız münasebetlerinin tehlike geçirdiği bir anda Atatürkün bir nutkunda 

"Hatay, Türk - Fransız dostlugunun tecrübe taşı olacaktır,, demişti. Hakiki dostlar buyük 
gaibler ve felaketler karşısında bellli olur. Atatürkün vefatile Fransız milletinin gösterdiği 
teessürü genç Türkiye elbette takdir eder ki biz de bir kere dost olduk mu bu ebedidir. 
Ne olursa olsun Türk - Fransız dostluğu sarsılmıyacaktır. 

. Bulgar Başvekilinin Ankara Ziyareti 
lstanbul, (Hususi) - Sofyadan şehrimize gelen, Bulgaristanın Ankara elçisi Dr. Hris

tof, bir kaç güne kadar Ankara gidecektir. Elçi Ankarada, Bulgar başvekili Köseivanofun 
hükumet merkezimizi ziyaretinin proğramını tesbit için alakadarlarla temaslara girecektir. 

YE~İ DENİZ MÜSTEŞARI 
Ankara, 26 (Hususi) - lktisad Vekaleti deniz müsteşarlığına gümrükler teftiş heyeti 

reisi [B.Mustafa Nuri tayin edilmiştir. 

SURİYEDE VAZİYET TEHLİKELİDİR 
İstanbul (Hususi) - Şam hükumeti, istifa etmiyor ısrar ediyor. Halk, nümayişlere baş

ladığından, vezirler korkarak evlerinden çıkmamaktadır. 

Alakadarlar, hükumetin nafiz olmamasından Fransızların idareyi alacaklarını tahmitı 
ediyorlar. 

AMERİKADA İRAN SEFARETİ 
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lstanbulda 

• 
iz mirde 

Bir 
Bir 

Mülakat, 
Saat 

---oo---
Bu hurafeler uyuşturucu

dur, öldürücüdür; hatta ha
zan insanı ölmeden diri diri 
toprağa gömer. Milletlerin 
geri kalmalarında bu nokta 
çok büyük bir amildir. Hu
rafeler, sahte ehliyetler çı
karır. Hakiki kıymetler, da
ima sahtelerinden ayrılmalı
dır. Oyunlarda, mesela sat
rançta bile piyonların rolünü 
ve değerini bilmiyenler, oyu
nu kazanamaz. Evvela onla
rın kıymeti bilinecek, biribi
rilerile münasabetinden do
ğacak kuvvet görünecek, 
ondan sonra muvaffakiyet 
ihtimalleri belirecektir. Bi
zim için hayat cidalinde 
mevzuubahs olan da mille
tin muvaffakiyetidir. Şu hal
de her vatandaş bu muvaf
fakiyeti kazanmak için fik
rini ve kollarını işletmeyi 
bilmelidir. Vatandaş, kendi
sine yol gösterecek olan 

• şahsiyetlerin kıymet ve ka
biliyetlerini bilmez, yahud 
yanlış bilirse, vatan için na
fi olmadıktan başka zararlı 

bile olur. "Cihan harbiıı' 
neden girdik?,, başlıklı ese' 
rımın ikinci cildinde b' 
mevzu etrafında işlemiştim,,. 

- Bu yolda gençliğe 
münevverler'! düşen vazi 
nedir? 

- Gençlerin hayatta i 
ve son vazifesi, hakikat s 
verlik olmalıdır. Türk gell' 
cine yakışan, doğruyu bil
mek ve doğru bildiğini yaP" 
maktan şaşmamaktır. GenÇ" 
lik istikbal demektir. Biz is" 
tikbalimizi gençliğin sima• 
sında okuyabiliriz. Gençle" 
rimiz tenkitlerini hakikat• 
severlik esasına göre yap
malıdır. Kendi kendime de 
ötedenberi şöyle telkin et"' 
miye alışkınım. "Hakikatle 
olduğu gibi öğren. T enkida .. 
tı da dilediğin gibi ya 
Bunlar sana irfan ve vicdalJ 
borcudur.,, 

Yeni İstanbul saylavı Ge' 
neral Kazım Karabekir'leı 
"Y edigün,, e verdiği dört 
saatlik mülakat, bu üçüncG 
yazı il ; burada bitiyor. 

Hikmet Münir 

"GENERAL KAZIM KARABEKİRLE İZMİRDE BİR SAA 1 
Başlığı altındaki yazımızı Bayram ertesi yine bu sütun

larda okuyacaksınız. 

"Açlı~" stepi ~ ---İRVA EDİLİYOR 
Kazakistan' da Bal kaş gölü 

ile Sarı-su nehri arasındaki 
arazi ki buraya Golodniya 
"Açlık" stepi ismi verilir, 
asırlardan beri susuzluk se
bebiyle tamamiyle ziraattan 
mahrum bulunmakta idi. 
Son yirmi sene içinde, vak
tiyle geniş ve tuzlu bir step 
olan bu yer, mükemmel bir 
pamuk ziraatı sahası haline 
gelmiştir. Çok kuvvetli bir 
irva sistemi, burada 77,000 
hektar araziye bol su ver· 
mektedir. Bu sahada, yeni 
köyler, bahçeler ve bağlar 
meydana gelmiştir. 

Kazakistanın diger susuz 
mıntakalarda da İrva işlerine 
devam edilmektedir. İki beş 
yıllık plan devreleri esna
sında, suya kavuşturulan 
arazinin mıktan, bir milyon 
hektara yaklaşmıştır. İrva 
inşaatına 150,000,000 ruble 
harcanmıştır. 

-:-;...:: ..... ·--

Baş vekilimizin 
Sözleri 

Brene ---Geçldlerlnl lspanyad• 
istiyor 

Paris ( Radyo ) - İspall"' 
yanın Paris sefiri dün ikinci 
defa olarak Fransa hariciy,t 
sefirini ziyaret etti ve lspao"' 
yanın tehlikeli durumu ile 
İspanyol CpmburiyetP ordu .. 
sunun ümidsiz bir halde ol
duğunu, hele açlığın soO 
dereceye vardığını söyledi 
ve Prene hudud geçid · niO 
serbest bırakılmasını iatedf 

Prene geçidlerini serbet 
bırak demek Fransız gönül" 
lülerini mennetmek demelı 
olduğundan Fransanın ade'" 
mi müdahale kararına ola• 
büyük riayeti itibarile bıJ 
talebi reddedildi. 

İtalya 
TUiün Memleketi Hallnl 

Almıf 
Roma ( Radyo ) - İtalya 

son yılda tütün mahsulünO 
hayli çoğaltmıştır. Bugiiıl 
Avrupa tütün memleketle"' 
rinde ikinci dereceyi bul-
muştur. Bugünkü mahsuIO 
dahili ihtiyacını tamamen 

nnda bir hadise olmuştur. 
Evvelce kasap Beytullahı ya
ralamaktan suçlu olarak tev
kif ve dün gayri mevkuf ola
rak mahkemesinin devamına 
karar verilen Leblebici Ka
zım serbest bırakılmıştır. 

Vaşington (Radyo) - Dört senedenhui kapalı duran İran sefaretinin açılmasından 
dolayı resmi mehafillerde memnuniyet h ... ..::.: etmiştir. 

Mussolini, Barselonanın zabtı üzerine Vene
~dik sarayında bir söylev verdi 

- Baştarafı 1 inci sahifede -
hükümler koydururdum. Bu 
bakımdan beni yabancı tanı-

temin etmektedir. ıtalyanıo 
dahili istihlaki 42 milyoo 
gramdan ibarettir. . 

--........ ~.--
Kazım serbest kalınca doğ 

ruca kasap Beytullahın dük
kanına gitmiş ve kendisine 
tecavüzde bulunmuştur. Suç
lu tekrar yakalanmıştır. ---Maa,ıar Verlllyor 

Devlet memurlarının Şu
bat maaş ve ücretlerinin te
diyatına bugünden itibaren 
başlanıyor. 

-:;....:.. ..... :-
Elektlrlk Tarifesi 

Elektirik tarife komisyonu, 
İzmir Nafıa müesseseleri 
baş mühendisliğinde toplaı:
tılanna başlamıştır. 

Roma (Radyo) - Barse- ı bir sevinçle karşılanmış ve 
lonun işgali, Romada büyük her taraf bayraklarla donan- j 

* * ~ ...... :.:·~=...:: ~~umm~~-=~--=·~ ......... • ~ ~ ...... ~..- ........ ~ ._.,; ...... 

Halkın Sesi Hakk~ ~Sesidi; ' 
Belediye Reimizden bir -ı 

~ilek daha i 
Merkez c~za evı önündeki çukurlar yüzünden toplanan 

suların, bu ışlek yoldan geçen otomobil ve otobüslerin hal
kın üstüne sıçrattığından dolayı Reşit Temelli adlı bir o
kuyucumuzdan bir mektup aldık. Bu mektupla, şehrin ne-

1 

~~fe~ ~e i~arı ~u~usu.nda p~k ti~iz o!an Sayın belediye Re
ısımızın hımmetını dılememız ıst<. nıyor. Yerinde olan bu 
isteğin isafını bizde dileriz çünki: 

J Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
-· - - --

mıştır. 

Başvekil Mussolini, bir söy-
lev vermiş ve ezcümle şun
ları söylemiştir: 

- Kızıl İspanyolların, (ge
çemezler) ibaresini havi tab-
lolarla ka.,attıkları yollardan 
geçtik. Bundan sonra, başk \ 
yerlerden de geçeceğiz. 
Demiş ve ltalyan silahla

rını metetmiştir. 

Mussolininin nutkunu alkış
lıyan siyah gömlekliler, bu 
sırada: (Cibuti), (Tunus) V'! 

(Korsika). diye haykırmışlar
dır. 

mamanızı rica :ederim. Mat
buattan istiğna gösterecek 
indi bir 1 idare mevzuubahs 
değildir. Maamafih matbuata 
da düşen bir takım vazifeler 
vardır. 

Son zamanda husule gelen 
bazı hadiseler memlekette 
büyük bir hüsnü niyet uyan-
dırmasaydı, ne sizden bazı 
fedakarlık istiyecek, ne de 
kendimiz bu gibi şeyleri dü
şür. meğe lüzum görecektik. 
Şeref ve haysiyetlere riayet 
etmenizi dileriz. İnşallah 
millet ve memlekete hayırlı 

hizmetler görebilmek müyes
ser olur, dedi. 

itfaiye hlzmotl 
Askerlik hizmetiyle mükel .. 

lef olanların üç ay müddetle 
itfaiye hizmeti görmeleri 
hakkındaki karar da meriyet 
mevkiine girecektir. 

--..-..... '4!;ı-

Afgan sefiri 
Ankara (Hususi) - Af

gan elçisi Feyzi Mehmecl 
Han bu sabah Ankara)'• 
gelmiş, Hariciye vekili n•"' 
mına hususi kalem müd8' 
muavini İrfan, protokol şefl 
ve Afgan elçiliği erkanı ta« 
rafından karşılanmıştır. 

Zengin Olmak Pi 
isterseniz yango Biletlerinizi Mutlaka SAADET Kişesinden Alınız Çorakkapu Polis Merkezi karfısı No 354 

H. T AHSIN ÖNDER T 3497 


