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Köylü ve cifcilere yardım edilecek, memuri, , 
yetler ve hizmetler ehillerine verilecek 

"'--- --------------------
~I!. ve Acık 
~-.ıtıılll UllllDDıımınulinllllllB 

• • 
Devlet ile Dost Sermayesi ile tesis Etmiş Müessese Memur-

. ngiftere, "İcap Ederse Taar)arının Maaşlarında Ahenk Temin Olunacak, HalkM Kabi-
llıa Biz de Geçebiliriz." Diyor! liyetine Göre Vergi, Harici Siyasetimiz Değişmiyecek 

in ·ı ................ 
i!liih~ı terenin hazırlığı hakkında Avrupa gazetelerinde şu 

"İ ını. yazıları okuduk : 
l!liJ ngılterede "Milletin vazifesi,, adlı cüzdanlardan yirmi 
'i"Yon dağıtılacaktır. Bu cüzdanlarda 18 ya1ından altmış 
Yo •na kadar olan bütün erkek ve kadınlara talimat verili-
fı r. ~u A talimatta İngiltere bir barba girerse her vatanda
,: lıukumete yardım için şimdiden nasıl hazırlanacağını 

steri yor. 
t~alunı olduğu üzere Başvekilin bu bapta İngiliz milletine 
fİQı~?da yaptığı beyanatta da şunları söylemişti: "Eğer biz 
du" •den barba hazırlanırsak hemen harbın muhakkak ol
'na gu hükmü verilemez. Bilirsiniz ki hen herşeyi yaptım, 

8111~rladım. :istikbalde de yapacağım.· Bunu harp için değil 
h bu müdafaa için hazırladım. Unutmamalıdır ki bizim bir 
ta~ a girmemiz ihtimalide vardır. Bu harbı biz yaratmıya
~~ız, bunu çıkarıpta bize hücum edenlere karşı duracağız, 
Ilı' ~t mecbur kalırsak. Taarruzu biz yapmıyacağız kendi-
-~· ~Dıniyet altına almak için harbı biz koparacağız, fakat 

•tiıı --~ t b 1- .. t . '8a :--:""'• ı una uzum gos erırse ... ,, 
kızma;:'byitd laakılırsa yavaş yavaş 1n.gi'lizlerin kafacı da 

e . k aşa 1• Esasen her fırsatla söylediğimiz gibi fngl
ları rın afaları fitili almak için bizzat lngilizlerin nienfaat
nin nbn tehlikeye dilınıesi lazımdır. Zaten İngiliz Başvekili
tt . eyanatının ruhuda bu hakikati bir kere daha tekrar 

l!ııyor ınu ? 

........... SIRRI SANLI ................................................................................................ 
Filistinde son vaziyet 

)(1-dl\_ 
hilhas .._, 27 (Radyo) - · Filistinin muhtelif yerlerinde ve 
Patla sa. Calilede bugün de kanlı hadiseler olmuş, bombalar 

tiaya ~ış, İngiliz müfrazelerine ateş edilmiş ve maverayı şe
gıderı yollar üzerindeki köprüler c'inamitle uçurulmuştur. 

fş_'l'ER GÜL İSTER AGLA 
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Seldim sayın Celal Baya
rın ist fa sı üzerine teşkili 
bana t~vdi buyurulan kabi
neyi yüksek huzurunuza ge
tiriyorm. Kabinenin proğra
mı şimdiye kadar olduğu ' 
gibi mensup olduğumuz 
Cumhuriyet Halk partisinin 
proğramını tahakkuk t:ttir
mek gayesine dayanmakta
dır. 

Müdafaa kuvvetlerimizin 
teslihat ve techizat proğra

mının tahakkukuna devam 
edilecek. milli müdafaa kuv-
vetlerimizin harp icaplarına 
göre yetiştirilmesi yolundaki 
mesaiye hız verilecektir. 

Vatanda geniş mikyasta 
müstakar bir huzur ve sü-
kfın temin etmek, vatandaş
ları anarşiden ve cebirden 
uzak bir emniyet havası için
de bulundurmak proğramı
mızın başında gelir. 

Vazifeler ehillerine tevdie 
ve memurların terakki ve 
terfihlerinde adalet ve liya
kat esas tutulmasına dikkat 
adeceğiz. 

Dış politikamız tuttuğu 

yolda devam edecektir. 
Vatandaşlarla devlet hu

kukunu aynı seviyede koru
yacak tarh ve tahsil usulle
rinde devamlı ıslahın. ta
hakkuk ettirmek maliy~mi
zin en başta gelen iştigal 
mevzularından birini teşkil 
edecektir. 

Her vesile ile köylü ve 
çift~i vatandaşlarımızın vergi 
yükünü tahfif ve köylümü
zün iktisaden kalkınmasını 
temin ve devlet bütçesinden 
verilen maaş ve ücretler 
arasında ahenk tesis ede
ceğiz. 

Umumi hizmetlerin ifasını 

Garip Tasadüfler 

temin edecek varidat men
baları tanzim ederken istih
sali ve vatandaşların tediye 
kabi\iyetleı ini tazyik etme
meğe hassaten dikkat ede-
ceğiz. 

J 

Bundan sonra muhterem 
Başvekilimiz Kültür işlerinde 
yapılacak islahatı, ilk orta, 
lise ve üniversiteler de vü
cuda getirilecek tekamülleri 
ve tarih, dil inkilabında atı
lacak yeni adımları nafıa 

işlerinde, demiryolu inşaa

tında Cumhuriyet ~devrinin 
çizdiği büyük program dai
resinde, yeni nafia ve amme 
hizmetleri üzerindeki çalış
malar da ayni hızla yürüne
ceğini ve sıhhiye işlerinde 
yepyeni bir devlet f;;iıyeti 
ve şefkati gösterileceğini 
ve ana yurda getirilen ırk
taşların refah ve saadete 
kavuşturulacağını ve inhisar
lar idaresinin iktisadi, mali ....................... ,.... .................... .. 
Mısır kralı 

halife olmamış 

ve sıhhi gayelere doğ"ll yü
rümesine gay: ~ olunacağını 

ve her işin Cu . !ıuriyct Halk 

Partisinin prot,:"~am ve p:(n
siplerine uyğu:l ve Tü. k 
vatan ve mi 1 L~·:l yüks~k 

maksadlarına u'aşmnğı te 

min edecek şek:\de g.lyr_t 
sarfolunacağını izah buyu:--

duktan sonra bu arzettiğimiz 
proğram ve prc:ı.sihleri tat-

bik edecek kıbiliyct ve 
kuvvette görüyorsanız itimat 

r\!ylerinizle taltif ve takviye 

ediniz.,, Demişler ve reye 

müracaat olunarak l üküme-

te 341 ve mevcudun ittifa
ki ile itimat beyan edil
miştir. 

Sürekli alkışlar arasında 
bu neticenin bildirilmesi 
üzerine kürsiye gelen Baş
vekil şu sözlerle teşekkürde 
bulunmuştur : 

Arkadaşlarım; 

Gerek bendeniz ve gerek 
kahine arkadaşlarım hakkı
mızda gösterdiğiniz itimada 
arzı şükran ederiz. 

Her vazifemiz ve her işi
mizde bu itimadınızı muha
faza etmekte ona layık ol
mağa çalışac:ığız. . ............................. ,.. .................................... ~ ....... ...... 

B. Mussolininin yeni bir söylevi 

• 

Roma (Radyo) :-- Barselonun sukutu üzerine Roma ve 
daha baz.ı ~üyük .~talyan şehirleri baştan başa donatılmıştır. 
B, .Musso!ını bu. muasebetle vereceği bir söylevde dört dev
letın. yemden bır dörtler konferansı yapmasını tavsiye ede
ccktır. 
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Halkın Sesi H8.kk~--s;~dir 
Ahçıların Ekmeii 

Dün b' k ır o uyucumuz, tam öğle zamanında, büyük bir 
hız!a matbaa?1ı.z~ girdi. Pek kızgın ve çok dargın olduğu 
halınden bellı ıdı : Bu dargınlığın sebebini sormağa mey-
da .ı v~rmedi, ağzını açtı gözünü yumdu ve şunları söyledi: 
.-.. Ins~f edin, bunu alakadar memurlar görmiyorsa sizde 

mı gormıyorsunuz ? Görmiyormusunuz ki ekmeğin kilosunu sin~:z:~eleri~ yazdı~ ,a göre, yılbaşı piyangosunun büyük ikramiyesi ltanbul timarhane
bi d .1r delıye dümüş! Kahirede de bir Mısır tahvilatı piyangosunun büyük ikramiyesi 
t\l~ ~ı~e. isabet etmiş ! Kahire hapishanesinde bulunan bu adam sefalet ve açlıktan kur
d l~a . •çın işi hırsızlık, ve yankesicilik gibi kötü san'ata dökünce ceza evine düşerek 

e ırmışti F k d tir- . ·. a at Mısır biletiden çtkan büyük ikramiye gene bu a amın aklını başına ge
&&&emıştır. 

yirmi kuruşa yiyoruz. Aranızda ahçıda yemek yiyende mi 
yok ? Bakınız ahçılar, kehabçılar, paçacılar ve saire önü
nüze getirdiği ekmek parçasının bir kilo ekmeğin kaçıncı 
parçası olduğunu görürsünüz. Bunu sekizinci değilde bir ; 
kilonun altıncı parçası olsun, gene bir kilo ekmeği onbeş 

b Bu ikramiye} b · l d · b · ? Acaba 
kuruşa yiyoruz demektir. 
Ahçıda canı sıkılmış olan bu Bay gittikten sonra biz f! 

.. 
CSyle böyükü er aca

1 
a. ış başa( racak aklı başmda oladn ara 

1
nderten ~sa. ~t et?1ıy~r. 

•klıu seryet erın ak·~ ı adamları da sevincin en çı ı acagı ıçın mı yıne evvelce 
1 oynatmış ı 1 . Fel v. 0 an ara na!· r oluyor? 
egın şu · · · garıp cilvelerine hakta: 

İSTER GÜL İSTER AGLA 

Ber!i··. 27 (Radyo) - Mı
sı · sefi.1, bugün bir tebliğ 
neşre' rr i; ve kral F arukun 
halife ilin edildiği hakkın

birbirimize baktık. Bu şikayet in doğruluğunu tasdike mec- 1 1 
bur olduk. Alakadarların gözü önüne katacak kadar de- \. 
ğerli bir şikayettir. Halkın şikayeti halkın sesi demektir ki: : . '. 

daki heb · 
Halkın Sesi H f 
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Tarihin meşhur sporcusu 
Tarihten bir sahife: 
~~~~~~~~~~-

Hayır.sız ada 
I İspany~ Har 

' 
Deli Mustafa 

-~~--

TARiHi TEFRiKA -18- Y zan: Yaşar Adatepe 

Kayserin sarayında 
~~~~~[!]i----~~~ 

Cibali sırtlarının en yük- ~ kımlar, sargı bezleri, pauk 
sek yerinde bulunan saray- paketleri olduğu halde oda-

llardan biri de Tekir yahut lara girip çıkıyorlar, adeta 
Tekfur sarayı idi. Bu sara- koşuyolardı. 
yın zamanında hala harap Odanın bir tarafında yük-
dıvarları görülmektedir. sekçe yapılmış tahtı andıran 

Boğaziçi ve Haliç kuyu bir yatak ve onun içerisinde 
manzalarına hakim olan bu üzeri atlas yorganla örtülü 
saray zamanın en muhteşem bir yaralı yatıyordu. 
saraylarındandı. Baş ucunda günlerdenberi 

Bu sarayın pençereleri ve gözyaşı döken, ümitsiz bir 
havuzları Bizans imparator- mahzuniyet içinde hastahakı-
larının ve prenslerinin eğ- cılığı yapan prenses Mariya 
lence yeri idi. Yazın serinli- görülüyordu. 
ğinden, çiçek manzaraların- Yaralarını saran ve ilaç-
dan istifade eden Kayser, larını veren hekim henüz 
buraya gelir uzun müddet işini bitirmişti. Y arahyı isti-
kalırdı. rahata terkedip gitmeye ha-

Bu sarayın mermer sütun· zırlanmıŞtı, 
ları, kapı taşları uzak mem- Prenses ona sordu: 
leketlerden getirilmiş, dıvar- - Bugün yar ah nasıldır? 
ları kalın ve yüksek olmakla - [Heldm ona cevap ver-
beraber içinin tertibatı pek di] bugün biraz daha iyi. 
zengindi. - Ateşi düştü mü ? 

Dıvarlarında ve mermer - Ateşi düşmüştür; bu 
sütun başlıklarında zamanın halile devam ederse birkaç 
en san' at karının işlemeleri güne kadar birşeyi kalmaz 
ve yaldızlı tavanları resim- [saata bakarak] müsadenizle 
Jerle süslenmişti. gideyim Asaletmaaba yara· 

Odaları ve salonları İran ]ardan haber vereyim. Dedi 
halıları ve Hind kumaşlarile ve Prensi selamlıyarak oda-
tazyin edilmişti. Geceleri, dan çıktı. 

Şimdi; Prenses odada ge
ta vanlarından asılan kristal 
avizeler ve Macar şamdan
lariyle ışıklanırdı. 

Sarayın en büyük odala
rından birinde saray hekim
lerinin ve hastabakıcılarının 
ve hizmetçilerin faaliyeti 
göze çarpıyordu, fakat bun
ların hepsinin yüzlerinde 
derin bir keder alameti ve 
ümitsizlik görülüyordu. Her 
birisinin elinde cerahi ta-

ne yalnızdı; oturduğu yerde 
dalgındı bir aralık yaralının 
yattığı yatağa baktı. Orıun 
derin yaralarının verdiği ız-
dırapla sık sık nefes alışla
rını dinliyordu. 

O birkaç gündenberi derin 
uykuya dalmış şiddetli buh
ranlar geçiriyordu. Terli yen 
anlı, sararan yüzü ona başka 
bir güzellik vermişti. 

-Sonu yarın-, 
~~.:. ..... ~~~&:--=~z:e...=::=~z--:-..;:~~~==.:::~.:-.. :~~~~:-:-:'~~~ 

Geniş çölün 
• 
imarı .................... 

Asırlarca evvel cennet gi
bi bir yer iken bazı hadise
ler yüzünden kuraklık ve 
kumluk haline gelen orta 
Asya da, Özbekistan' da yirmi 

seneden heri kum sahaların 

genişlemesine karşı şiddetli 
bir mücadelede bulunulmak

tadır. Halen, 30,840 hektar 
kumlu toprak ziraata açıl

mıştır. Bu topraklara ağaç 
ve fundalık dikilmiş ve sat-

hı otlarla kapatılmıştır. Şim
di burada sebze, aarpuz, hu

bubat yetiştirilmekte ve bağ
cılık ta yapılmaktadır. 

Kumluk arazinin veritli 

Bitler . .................. . 
Kumandanları 

kabul etti 
Berlin (Radyo) - Hitler; 

bugün or _ u, donanma ve 
hava kuvvetleri kumandan-

danlarını kabul etmiş ve 
kendileriyle uzun müddet 

konuştuktan sonra, birer 
rapor istemiştir. ................................................... .-. 
bir hale getirilmesi için, Kı

zıl - Kum çölünün cenubu 

garbi mıntakasında kuyular 

açılmaktadır. Burada su, 130 
metre derinlikte bulunmuş

tur. Açılan bir kuyu, ekil
miş toprakların sulanmasına 

ve 15,000 baş hayvana lü
zumlu suyu vermektedir. ·--l!mll--.- ---cm.------·---t· E. LHAMRA İdaresinde Milli KUtUp-

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 ~si Pazar ve Pazartesi 
günleri gösterilecektir 

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

ewwy; iRU ' * it :ti ;ı:: • et M : e » e 

KOKAİN VE EROİNCİLER 
Umumi Harpten sonra sari bir hastalık 

halinde bütün dünyayı istila eden ve bir 
türlü kökü kurutulamıyan en müthiş afet, 
hiç şüphe yoktur ki kokain, eroin gibi ze
hirlerdir. Müptelası da cemiyet içinde ıs

lah edilmeden yaşarlar. Son günler de, 
ıslahıhal etmeden bu zehiri kuIIananların 

Hayırsız adaya nefyedilecekleri yazıldı. Bu 
surette Hayırsız ada hayırlı ada olacak 
demektir. 

1 
ra ada uzun yıllar, hatta asırlarca bomboş 
kaldı. Ancak 1910 yılında asırların sükutu 
yırtıldı. Yüzlerce, binlerce ziyaretçi kendi
ni buraya atarak canını kurtardı. Yeni zi
yaretçiler, İstanbulun tarihi semaları idi. 
Sık sık Avrupa müelliflerinin kitaplarında 
bahsi geçen bu binlerce kafile İstanbulun 
sokak köpekleri idi. 

Bizans zamanında patrik Anastas bu 
adada manastır, Sen Mişel - Lakanj da 

bir kile yaptırmıştı. Gönlünü Allaha ve
renlerin uzun yıllar ziyaretgahı olan ada, 
sonradan haydudların yatağı halini aldı. 

Vamburi bunu şöyle anlatır : "Rahiplerin 
uzletgahı ve o zamanın büyük ricalinin 
hapishanesi olmuş olan ada 1910 senesin
de İstanbul köpeklerinin mezarı olmuştur. 
Bu hayvanlardan binlercesi bu kayalık ye-
re abldı ve sanayide kullanılmak üzere 
parçalandı. Köpeklerin havlamaları o ka-

En büyük devlet ricali de buraya hapse
dilirlerdi. 

dar şiddetli idi ki, Anadolu sahilinden ve 
Adalardan işitilmekte idi.,, 

Bizans devrindeki bu inkılaplardan son-
Bana öyle geliyor ki eoinümanların va

veylaları daha uzaktan duyulabilecek. 

Kürkü 150 Bin Lira Eden 
Hayvanı Vurmak Yasak 

Geçenlerde Büyük Avru- [+~ ve kürkçülükte meşhur bir 
pa şehirlerinden birine bir müesseseye giderek : 
Amerikalı milyoner gelmiş - - Gelecek ay kızımı ev-
.1ıınınııııııııııııııımııııınıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı1. lendiriyorum, ona güzel bir 
~ O O K J O H ~ zibelin kürkünden manto 
.. ıııııııııııııııı ııınıııııııııııuııııııwıııııııııııııııı ııııııııııııııııımıuıııııır yaptıracağım, demiş. 
Dişağrısı müthiş bir - Yaparız ama, demişler, 

beladır ! iki sene beklemek lazım ve 
Vücudümüzün en kıymetli 

cevherlerinden biri de dişler
dir. Bence her diş, bir elmas 
parçası gibi kıymettardır. 
Dişler olmazsa, kuvvetli gıda 
yiyemeyiz. Her yemeği hak
kile hazmedemeyiz. Hazmol
mazsa, kanlanamayız. Kansız 
düşersek, her hastalığa karşı 
koyamayız. Beslenemeyiz. 
Günden güne çok zayıflarız. 
Dn nihayet, mide, barsak, 
sinir, karaciğer, akciğer has
talıklarından dolayı mevla 
çukuruna yuvarlanırız. Ölü
rüz, 

Dişler, çelik gibi sağlam, 
inci gibi parlak olmaz~a gü
zülleşemez. 

Pek iyi bilmeliyiz ki (diş 
etlerinin hastalıklarından) çok 
zarar görürüz. Çüruk, bozuk 
oyuk dişlerde çeşit çeşit mik
roplar yaşar. Hastalık to
humlarının çoğalmaları, üre
meleri, yerleşmeleri için ağ
zımızın içinde istedikleri yi
yeceklerle, sıcaklık bol bol 
vardır. 

150 bin lira vereceksiniz. 
- Parası bir şey değil, 

fakat niçin iki sene bekli
yeceğiz? 

- Çünkü bu hayvanları 
bulmak artık güçleşti.. 

Hakikaten, bu nadide ve 
güzel hayvan kürkü artık 

Avrupa piyasalarına hemen 
hemen gelmez olmuştur. 
Çünkü eskiden bu hayvamn 
kürkü Rusyadan gelirdi. 

Halbuki bugün haber veril
diğine göre, Rusyada bu 
lüks eşyayı yapmıya yaradı· 

gı ıçın bu hayvanın ve 
kürkünün ihracı yasak edil
miştir. 

r -:~ı~--

Amerika 
istila ediliyor 

Son neşredilen raporlara 
göre, Amerikaya hariçten mu
hacir adedi seneden seneye 

artmaktadır ve bu rakam 
gittikçe büyük nisbet gös
termektedir. 

Mesela, 1936 da hariçten 
gelip Amerikaya yerleşenle-

rin sayısı 36 bin iken, 1937 
de 50 bine, 1938 de ise 67 
hine çıkmıştır. Yani, iki sene 

nikah Yarım 
nedir? ..............•..... 

Amerikada Kaliforniyanın 
şimali garbi mıntakasında 
yaşıyan yerli bir kavim var
dır ki bunlara Yurok'lar de
nir. İşte, yarım nikah usulü 
onlarda görülüyor. Bakın na
sıl Lir adet: 

Evlenecek adamın, alacağı 
kız için vermesi lazım gelen 
bir miktar para vardır. A
dam hu ı>arayı tamamen ve
rirse karısını tam nikahla 
alır. Fakat vaziyeti müsait 
değilse, bu paranın yarısını 
verir ve yarım izdivaç yapar. 
Yarım izdivaçla evlenen 

güvey kaynatasının evinde 
oturmaya mecburdur ve ev
de kendisi değil, kaynata 
hakimdir. Kızın babası ge
rek kızına, gerek damadına 
karışabilir. Yarım nikahlı 
güveyin çocukları üzerinde 
de büyük babaları veli sa
yılır ve bunlardan kız ço
cukların evlenmelerinde pa· 
rayı almak hakkı yine bü
yük babanındır. ...................... 
Ya ban domuzu 

ve geyik 
Yaban domuzları uzun, 

geyikler yüksek atlama şaIL
piyonudurlar, Avcılar tara
fından sıkıştırılan bir domuz 
sekiz dokuz metre uzun at
lar. Peşine köpeklerin düş
tüğünü sezen bir geyik de 
4 metre yükseklikte bir çiti 
kolayca aşar. 

--::~":"~:-

Umumi Bir Harp 
Doğurabilir 

Sof ya, ( Radyo ) - T e 
fonla Paristen bildiriliyor 

Bura diplomatik mahf 
lerin kanaatine göre dü 
yeniden şüpheli günler ya 
yor. Çünkü İspanya ı ihti 
harbı sona varmaktadır. Şi 
di de ortaya yer kapın 
meselesi çıkacaktır. Bu 
sele diplomatları yeşil ma 
ya toplıyacak ve orada 
panyanın mukadderatı ko 
şulacak, İspanyaya yeni 
ad konacak, yeni yeni his 
ler iddialarda bulunacakt 
Bahusus buralarda Fran 
ve İngiliz müstemlekeleri 
vardır. Bu mesele Akde 
muvazenesini de bozabi 
diye düşünceler Fransız 
!etini hayli endişeye sev 
diyor. 

--~ ........... -
Sokakta çıpl 
gezen keşişle 

Hindistanda Buda dini 
keşişleri vardır ki bunları 
sokaklarda elbisesiz dol 
malan adetleri imiş. 

İngiliz hükumeti son g" 
lerde keşişlerin sokaklar 
çıplak dolaşmaların yas 
etmişti. Fakat Haydarabat 
bildirildiğine göre, şe 

halkı bu ananenin yas 

edilmesini iyi karşılamam 
lar ve protestoda bulunm 
lardır. 

Bunu üzerine İngilizler 
yasağı kaldırmışlar. Bund 
sonra Hint kesişleri şehirl 
de eskisi gibi .:lbisesiz o 
olarak dolaşabilecekler ... 

••••••••O•••••••• 

At nalları 
İlk defa atlar 481 yılın~ 

Fransada nallanmağa başl 

İngiltereye at nalını da 
çok sonra Fatih Güiyo 
soktu. Güiyoınun ordusun 
nal paralarını Nortamptcı 
şehri halkı verirdi. 

Eski Yunanlılarda atla 
nalı yoktu. Gzenefon (ati 
nasıl bakmalı) eserinde ha 
setmez. 

Romalılar atlarını nallar 
Ancak her ata nal Sep~ 
Sever devrinde çıkarılma 
başladı. Neronun katırların 
nalları gümüşten karısı Po 
nin bindiği katıra altın n 
çakarlardı. 

Grip, bronşit, zatürrie, ve 
hatta çok defa tifo, verem 
gibi hastalıkların mikropları 
da ağzımızın içinde dişleri
mızın kovuklarında pusu 
kurmuşlar, fırsat bekliyorlar. 

zarında, muhacir adedi he
men iki mislini bulunmuştur. 

Bütün Avrup;-;;Amerikayı çalkandıran ve şimdiye ka
dar hiç bir filimin kazanmadığı bir muvaffakiyeti kazanaı 

İşte bundan dolayıdır ki, 
dişleri berbat ve perişan ol
muş insaı.!_, da ansızın (ro
matizma) (apandisit) ve hat-

ta vere~ gibi (belalı hasta
lıklar) ( ~ eı-. ~ d en inme tarzın
da) baş gösteriyor. 

Devam edecek -

--~::..-::-

Amerika istiklal Pulları 

Ankara, 27 ( Hususi ) -
Posta idaresi Amerika istik
lalinin 150 inci yıldönümü 
münasebetile pul bastıracak 
ve 1 Mayısta tedavüle çıka
rılacaktır. 

26 İkinci kanun perşembeden itibaren · 

i~r:;rv~rin~ta Y ~:Ni SİNEMA 
TELEFON: 4065 TELEFON: 4065 

Yalnız s gün içinŞahane bir proğram 

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

............ O···· .. ······ ············ ........... . 

renkll mlkl - Türkçe foks jurnal 

SEANSLAR: Cumartesi ve pazar günleri 
di~er günler 2 - 5 - 8,30da 

·+1 
10-2-5-8,30 da ~·~ 

,+, 

Pamuk prenses ve 
Yedi Cüce 

•• 
Bayramdan Once Ve 

Bayramdan Sonra 
Kabadayı, Yüksel ve Kordon rakıları içenlere daima b 

bayram neş'e ve sevinci verir. 
m ı:~.:.*"·--.. -----• 

T E L E F O N: 3646 

Tayyare Sinemasında 
Fernandel ve Elvire Popesco nın 

OYNADIGI 

İKİ AÇIKGÖZ 
1 Bütün gün yorulan dimağınızı dinlendirmek Gülmek 

ve neş'elenmek ihtiyacınızı bu güzel komedi temin 
edecektir. 
AYRICA: Ekler jurnal son havadisler 

Seanslar bugün 2,30 - 4,30 - 6,45 suvare 9 da 
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Türk Milli 
takımile 

takımı~ Fin 
karşılaşacak • 

!• 

lf 

'· '>ınıaı 
t lca\( llıemleketlerine ya-
, ıai lfe turnelerin uzun sür-
ın 

0
.. Mmı takımda yer 

. c;llteşç·ı . . . d 
ı illan . ı erımızın e uzun 
~ I •şlerinden uzak kal-

e d a arı ı·ç· t·· k' G .. ı er ın ~ ur ıye ureş 

rl>'o asyonu Finlandya fede-
ı• .. ntıoa ınüracaat ederek • • yeçt 

.. ııp· e yapılacak Avrupa 
lYona . . k 

sın ıştıra ten sonra 

~iyafette 
) ~--~._.....,..w_ 

fbllak9'abı""';~·m işler! .. 
~~ ~Uşsunuzdur: Geçen 
hıstr 1

1 
evvelki sene mi ne, 

t1ıt a Yada bir adam bah
ıclı llşıııuş· .. 'lak . 
ri11ıı sıı çıkarsam şapkamı 

.. ~it1~~ demiş ve bahsi kay
bı~kı ?e hasır şapkasını 
~i~ erın içine doğrayıp 
~ Y• 

ll y • 
r. lıkı enı olan bir şey. An-
t· b'arına göre buna ben-
~a 1~ hadise eskiden Rus

.. "1at' a olmuş. 

.. let •a Taglioni ismindeki 
arr ıtta ısti Rusyadan ayrıl-

e a ~ sonra ona ait olan 
a rtırnıa ile satılmış ve 

· tada · k · I · d .. ıstj ıs arpın erın e 
O rn b hayranlarından biri 

.. ll 1 . k.lt b eye almış. işte bu 
ılar1a la.~, Maria'nın hay
onu g"\izelce pişiriyorlar 

ı ,, tı hatırasını anmak 
ilta erdikleri bir ziyafette 

Yapıp yiyorlar. 
I• ~~l{ı·-·••••••••••• 
~l\~ ep kitapları 

atçe ara 25 ( Hususi ) 

Plan encümeni bugünkü 
nın tısında mektep kitap

ı ~ k heyiyelerinin yüzde 
titçı arıtmasını kabul et--. . 

'.'.>~."·" ·r.· 
.f..· 

t+, veyahut evvel Helsinkiyi 
ziyaretlerini istemiştir. Bey
ne]milel güreş federasyonu
nun yardımı ile Finlandiya bu 
teklifi kabul etmiştir. Osloda 
yapılacak Avrupa şampiyo

nasından sonra Türk Milli 
takımı Finlandya da Fin 
takımı ile mutat yıllık karşt
laşmasını yapacaktır. 

Almanya 
--~~=~=--

Çekoslovakyayı 
sıkışllrıyor 

Sofya (Radyo) - Prağdan 
telcfonlanıyor: Haı iciye Na
zırı Berlin seyahatinden 
memnundur. Orada Hitler 
ve Ribbentrop ile üç mesele 
halletmiştir: 1 Gümrük birli
ği; 2 para kıymetlerinin bir
liği, 3 Berlin - Prağ hüku
metleri arasında sıkı bir as-
keri beraber çalışması. An
cak üçüncü madde müzake
reye muhtaç olduğundan 

Almanya tarafından vaktıa
hire talik edilmiştir. Bununla 
beraber Hitler Prağ nazırına 
Rusya ile olan ittifakı biran 
evvel bozması Fansa ile ohm 
muahedelerin de·- hükümsüz
lüğüne dair beyannamesini 

vermesini, Çekoslovakyanın 
komonist alehtarı olan itti

faka dahil olmamasını iste
miştir. Çekoslovakya nazırı 

bütün bunları M ünih konfe
ransı kararı dahilinde hudud-
larının masuniyetine dair 
~eminat verildikten sonra 
yapacaklarını bildirmiştir. 

" ~-----------------------------i LAN 
· .~lllir Tramv. y ve Elektrik 
~tk Anonim Şirketind~n: 
llıtı ;t 1939 ayında şebekede ameliyat icrası için cere

Ç - 5 ve 19 Pazar günleri saat 9 dan 15 şe kadar: 
n arşı xı Gazi Bulvarı 

il l( ahribaba xll Mezarlık başı 
ll C .~rantina xlll Asansör 

l< Uıelyalı xlV Gazi Bulvarı 
2 . 1;nak xVI Gümrük mıntakalarında; 
1 J.) \re 26 Pazar günleri saat 9 dan 15 şe kadar : 
1 l C\tağaç C Bayraklı 
Jl A~t>~cik D Turan 
~ B sancak (E 

asına.ne Karşıyaka 
~ (F 
~ tşrefpaşa Burnava 

l<ültürpark Buca 

~ltıtak • ~. Kızılçullu .. 
b <>l alarmda kesılecegı sayın halkımızca bılınmek üzere 
~nur. 

"'91J•• 4Ub 

Sıhhat Balıkyağı 
Norveçya bahkyağla rının en hallsldir 

lI<t DEFA SÜZÜLMÜŞTÜR 
ŞERBET GİBİ İÇİLEBİLİR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıiıiıat eczahanesi 

~~~~"'•~ ... --.,.--·~11"':"'"9' .......... ~ ... 

ı.r-·ş--ırN=-""" YA~ZT'i~~A~R11 
1, .J 

~JJ~~·~ ~ .. ~ +: - t 
--~"sôŞuNA Her H~--~a-=-:1.-d~-e:::..;;;;=--...ı . 

Doktor bir ilaç verdi. 
Bir şişesini içersem rakıdan 
vazgeçecekmişim! 

- İçtin mi? 
- İçtim amma hoşuna 

Üç buçuk sene değil, 
On sene verseler az .. 
Seni sevdim bunu bil, 
Yanaş yanıma biraz. 

oldu, ilaç çok lezzetsizdi, bu 
yüzden rakı ile karıştın p 
içtim, tesirini göstermedi. 

·······•()········ 

Sevgi çift olmalıdır, 
Düşen gül solmalı dır, 
Hasret taşıyan her kaJp, 
Sabırla dolmalıdır. 

DİŞLERİNİ 
Hizmetçiye çıkıştı : Kolların beni sarsa, 

Beraber uçsak Kar'a, 
Ne olur okşa beni 

- Tarakları diş fırçalari
le mi ytkıyorsun ? 

- Tarakları değil, tarak
ların dişlerini yıkıyorum! 

Bir damla sevgin varsa ? 

········c>········ 

BEN DE 

İhtiyar erkek, küçük bir 
kız çocuğunu gösterdi : 

Kalbim kalbinde açar, 
Aşkın teselli saçar, 
Herhalde bugün sende 
Bana karşı bir kin var ? 

- Altmış sene evvel ben 
de bu çocuk gibi idim! 

- Ne dediniz, altmış se
ne evvel siz kız çocuğu mu 
idiniz? 

Söylediğim şu sözler, 
Kalbini yakacaksa ? 
Vallahi sevinirım, 
Gczümün nuru aksa ... l Burhanettin Şarbalkan 
~ ~~llllllll~;;;:t;;l~ 

1 
· Kemeraltında Sakızpa-·····•••()•••····· 

BEKLERİM 

İhtiyar adam - Aramızda 
bu kadar yaş farkı var si
zinle nasıl evlenebi!irim? 

Genç kız - Acelesi yok, 
birkaç sene daha beklerim! 

••••••••()••······ 

NE OLUR 
Doktor söyledi : 

zarı krşısmda 

- Karınızın hastalığı cid
di bir şey değil, hayali bir 
hastalık bunun için ciddi 
bir ilaç yazmıyacağım.. 1 

- Doktor, ne olur vizita-· 1 

yı isterken de ciddi olma-
1 

yıver! 

"imren" 
Lokantasına 

Gidenler bütün arkadaşlarını 
da oraya sürüklemektedirler. 

1111111ıırııırn1111111111111111n1111 11111111111111111111111·111111111111111111111111111111111111111 ııııııı·nı11wıınıııııırıı11111111ııım11ıı ııwıııuı11ıınınrıııııııııı11rııııınıııuııınırıııın1111 

Ankara Radyosunun ( Bugünkü Pr ığramı ) 
Türkiye Radyodifüzyon Dal[a 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. 
13.30 Proğram 
13.35 Müzik (eğlenceli Plaklar) 
14.00 Memleket saat ayarı ajans, meteoroloji haberleri 
14.15 Türk müzigi 
14.45-15.30 Müzik - (hafif orkestra Pl) 

17.30 
17.35 
18.05 

Proğram 

Müzik (dans saati pi) 
Konuşma (dış polotika hadiseleri) 
Türk müzigi (ince saz faslı) 
Romantik müzik bakında müsahabe ve konser 
Temsil 
Türk Müzigi 

18.20 
19.20 
19.55 
20.25 
20.50 
21.00 
21.00 
22.00 
22.25 
23.45-24 

ajans, meteoroloji haberleri ziraat borsası (fiyat) 
Memleket saat ayarı 

= 

Müzik (küçük orkestra-şef: Necip Aşkın) 
Haftalık posta kutusu 
Müzik (Dans, çigan - pi) 
Son ajans haberleri ve yarınki proğram. 

BUGÜNDEN İTİBAREN 

Kültürpark Sineması 
Telefon 3151 

1 - Seviştiğini~ Zaman 

Birdenbire parhyarak şöhreti bütün dünyayı satsan 
MARGARET SULLAVAN 

Senenin en hissi en acıklı filmi 

;2 - ' Dünya Caz ·ve Dans Kralı 

HARRY ROY'ın En Şık Komedisi , 

HER YER.L>E ŞE . I 
Her gün seanslar 5,40 - 4,15 - l,45 - ve 7,45;de 

Cumartesi ve Pazar " 1 ,, de başlar 

Kazım ~Şengüder 
İzmir: Yeni Kavaflar çarşısı 

Terzi 

\ 

~~~~~tı·-·~ 
ÜROLOG OPERATÖR 

DOKTOR 
Fuat Soyer 

Böbrek, mesane. prostat, 
idrar yolu hastalıklarını te
davi ve ameliyatlarını yapar. 
2 nci Beyler Numanzade No. 5 
~ ......... ; .+"~i' ...... !I•.....,, ~::: ~ ~" ~"lllı»~tı .. '..,..:J' 

Merkez hastanesi gö°i · 
mütehassısı 

Dr. Haı·tBaran 
Her gün öğleden sonra 
hastalarını kabul eder. 
2inci beyler So. No. 79 

Tütün İnhisarı karsısında 

DOKTOR 
Tevfik Lütem 

MERKEZ HASTANESİ 
Kulak, Burun, Boğaz 

M Jtehassısı muayenhane 2 nci 
Beyler Numanzade sokak No. S 

Her gün öğleden sonra. 
ııır: .mıııı ııuıınıııııınııııııııınıınıııııııııoıııııınıııı1111111ıın1ııııuıııumı :ıııııı 

DOKTOR 
İsmail Hakkı 

Bilgeer 
Dervlşoğlu 

Dahili, sinir, çocuk hastalıkları 
saat 9-12 İkiçeşmelikte 

1-6 Karşıyaka Yalı 71 Na.da 
T. 3760 

~~~~'::~~~ 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt Tenasül hastalıkları 
elektirk tedavisi 

İzmir - Birinci beyler So. 
No. : 55 Telefon : 3479 

no. 35 
Avrupanın yüksek terzi mek-

G. binden diplomalı 

P • ~. ~~~ 

eşın ye ~~13 
Taksitle 

En müşkülpesent subayla
~e sivillerinJ mizaçlarına 
göre taksitle her türlü elbise 
Diker. 
~~~11111111~~~ 

Aşçıbaşı Marka 
--.~Makarnaları~ 

1937 - 1938 Selinik sergi
sinden birincilik madalyasını 
kazanmıştır. 

~mOOK~~nım 

~ Sahh Sonad 
~ Cilt, Saç \'e Zührevi has-

~ 
talıklar mütehassısı n 

2~nci Beyler sokak No. 81 J4 
Her gün öğleden sonra ~ 

Telefon: 3315 
~~~:s!~ 

Dr. Fahri Isık 
lzmir Memleket !Hastanesi 

Rontl:en Mütehassısı 

Rontken Ve 
Elektrik tedavisi yapılır 
ıkinci Beyler So. N o. 29 

TELEFON 2542 

Yün, lpek, Pamuk, Keten,~ 
Floş ve karışık her cins:ku-1 
maşı kolayca ve emniyetle 
boyar. Telefon: 3882 

9 EYLuL BAHARAT 
DEPOSU 
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S. F ~!=' R T E C Z A C 1 B -.A ŞJI 

A L T 1 N D A M L AS Il 
Kolonya ve yağsız Kremi 

1 

i FA ECZANESİ 
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Valimiz 
•• 
Odemişte 

VaJi ve Parti başkanımız 
Bay Fazlı Güleç dün teftiş 
için Ödemişe gitmiştir. VaJi
limiz bugün akşam üzeri 
şehrimize dönecektir. 

- ........ =--=--
ihtisas Kursuna 

Gidecekler 
Emniyet idari kısım reisi 

B. İbrahim ve deniz merkezi 
baş komiseri B. Faik Şub~
tın ilk haftasında Ankaraya 
giderek Polis enstitüsündeki 
yüksek ihtısas kursuna de
vam edeceklerdir. 

-~: ..... ---
Polls müfettişi 

İzmir polis müfettişlik gu
rubuna tayin edilmiş olan 
Urla emniyet müdürü B. Ha
san Fehmi gelmiş ve yeni 
vazifesine başlamı~tır. 
-~-

Bir mektep talebesi 
keyboldu 

Gazi orta okuluna devam 
eden 13 yaşında Abdüllke
rim oğlu Saim üç günden 
beri ortadan kaybolmuştur. 
Polise haber verilmiştir. Ço
cuk zabıtaca aranıyor. 
..12uuınınnınınmmnmınoıınnuıınıınııımınıımon 

~ ZABITA 
~n1nıınınıununnunınınmınıınınınınıımınınnıımınmınııııııınıP kiçeşmelik caddesinde, 
Mehmed oğlu Mustafa ve 
Mustafa oğlu Süleymanın 
Üzerlerinde birer bıçak bu
lunarak alınmıştır, 

§Çorakkapı Merkezi idare
sinde yapılan silah arama
sında Osman oğlu Şükrü, 
lsmail oğlu Apturrahman 
Ali oğlu Kamil, Ahmet oğlu 
Mustafa, Apturrahman oğlu 
Ali, Hasan oğlu Mehmet, 
Mehmet oğlu Ali, Hasan oğ
lu Nuride birer bıçak ve 
İbrahim oğlu Hasanda da 
bir ustura bulunarak alın· 
mıştır. 

Saat l 9da da Keçeciler 
Merkezince yapılan silah 
aramasında Süleyman oğlu 
Ramazan ve Süleyman oğlu 
Mustafanın üzerlerinde birer 
bıçak bulunarak alınmıştır. 

§ Çorakkapı Hacı Ali 
caddesinde Ali oğlu Ömer, 
Hüseyin oğlu Emine şarap 
meselesinden hakaret ve 
tehdit ettiğinden yakalan
mıştır. 

Kemerde : Bayram oğlu 
25 yaşında Hamza, Leman 
kızı 19 yaşında Bahriyeyi 
konuşmak meselesinden döv
düğünden yakalanmıştır. 

§ Keçeciler caddesinde 
İbrahim oğlu şoför Mustafa 
ideresindeki otomobilini Re
cep oğlu talebe Hüseyine 
çarptırarak hafif surette 
yaralanmasına sebebebiyet 
verdiğinden yakalanmıştır. 

§ Keçeciler caddesinde 
Hüseyin oğlu Mustafa, Mi
şon oğlu Y akonun satmak 
üzere verdiği paltonun 
parasını zimmetine geçirmek . 
suretile emniyeti suistimal 
ettiğinden yakalanmııtır. 

§ Alsancak şehitler cad
desinde Hüseyin oğlu sabı
kalı Mehmed, Mehmet Ta
bağın tabakhanesinden su 
borularını söküp kaçarken 
yakalamııtır. 

(HAl..KlN SES/) 

• 
. SON DAKiKA . 

............................................................ 
ZELZELE FELAKETİ 

• 
Kükürtlü Köyü Harap Oldu 

Ankara, 27 (Radyo) - 25, 26. 1. 939 gecesi 24,14 de Askayada bir zelzele olmuş ve 
yetmiş haneli Kükürtlü köyünde yirmi evin alt kısımları çökmüştür. Diğer evlerin de dı-
varları çatlamıştır. İnsanca zayiat yoktur. -- ic .. YÜZÜ MESELENİN 

Bütün mesele Yugoslavyanın bitaraflığı imiş 
Sofya (Radyo) - Belgraddan öğrenildiğine göre Kont Cianonun Belgrad ziyareti şayet 

İtalya ve Almanya harbe girerlerse Yugoslavyanın ve hatta dolayısiyle Küçük itilaf ve 
Balkan ittihadının bitaraf kalmasını ve Macaristanın Küçük itilafa girmesini temin için 
olduğu anlaşılmaktadır. Bilhassa Balkanlar durumunda hiç bir tebeddül teklifi yapılma
mıştır. 

• • • 
iSPANYA CUMHURREISI 

FRANSA YA KAÇTI 
Barselon, 27 (Radyo) - Cumhuriyetçi İspanya cumhurreisi B. Azana, refakatinde 4 

katibi olduğu halde, şehrin zaptından evvel tayyare ile Fransaya kaçmıştır. Azana, birçok 
mücevheratla artistik eserleri beraberinde götürmüştür. 

İyi haber alan mehafilde söylendiğine göre, Azana; Fransada, bilhassa sosyalist partisi 
reisi, Leon Blumla konuşacak ve ahval inkişaf edinceye kadar Pariste oturacaktır. 

Belegrad konuşmasının tesiri ne 
zaman görülecek 

Sofya (Radyo) - Kont Cianonun Belgrad ziyaretinde verilen kararların ne zaman ken
dini göstereceği hakkında Belgrad ve Paris mahfellerinde irad edilen suallere şu cevaplar 
veriliyor: 

- Bu kararlar ancak birkaç haftaya kadar, yani, Macar hariciye nazırının Roma veya 
Belgradı ziyaretinden ve Şubatın ortasında bükreşte toplanacak olan Balkan ittihadı kon
gresinden sonra kendini gösterecektir. Stoyadinoviç orta Avrupa hakkındaki mesele için 
Romanya hükfımetile ayrıca anlaşmak için konferanstan selahiyet istiyecektir. 

---------mınnııuınnıı 11---------
İN GİLİZ KABİNESİN DE DEÖİŞİKLİKLER 
Paris, (Radyo) - Londradan alınan haberlere göre son hadis~ler münasebetile İngiliz 

kabinesinde Salı günü bazı değişiklikler olacaktır. Yeni kabineye bazı fırkaların yeni genç 
nazırları kabul edilecektir. Eski harbiye nazırı ipka edilecektir. 
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TUNUSUN MUDAFAASI 
Paris (Radyo) - Tunusun müdafaası ameliyesi devam ediyor. Yeni ve kuvvetli bir is

tikş \f aleti konacaktır. Müslüman cemaatı nufus yazmağa başlamıştır. Adanın müdafaa 
noktasına icabında çekilmez iken teşkilat yapılıyor. Rurada gayri menkul sahibi olmayan
lar şimdiden adadan çıkacaklardır. 

70 kişi diri diri gömüldü 
Paris (Radyo) - Ayono havas veriyor: Myodoştan öğrenildiğine göre Japonyanın Fuku

oku vilayetinde çalışılan madenlerde bir yer düşmüş altında kalan 70 kişi ölmüştür. Sce-
' set bulundu, 6 amele yaralı çıkarılmıştır. 

800 Rus zabiti İspanyadan çağrılıyor 
Sofya (Radyo) - Bulgar telgraf ajansının öğrendiğine göre geçen Cumartesi Mosko

vada Kremlen sarayında Sovyetler liderleri yaptıkları bir toplantıda Dimotrof İspanyaya 
bir vapor mühimmat gönderilmesini teklif etmiş fakat suitesir yapması ihtimaline mebni 
teklif reddedilmiştir. Bilakis İspanya hizmetinde bulunan 800 Rus zabitinin Şubatın birin
den evvel Katalonyayı terkederek geri Rusyaya gelmeleri emrinin verilmesi kararlaştırıl
mıştır. 

Ümitsizlik yüzünden yardım mümkün değilmiş 
Sofya (Radyo) - Bulğar ajansından : In;iltere ve Amerikadaki komonist partileri mu

rahhasları Moskovaya varmışlar ve Stalin tarafından kabul edilerek, İspanya için yardım 
istemişlerdir. Stalin de"Akdenizdeki ümitsizlik yüzünden bu yardım mümkün değildir,, ce
vabını vermiştir. 

Bir Yugoslav Vapuru Karaya Oturdu 
İstanbul, 28 (Hususi) - Karadenizden liaıam .nıza gelmekte olan 6000 tonluk Yugoslav 

bandıralı Süperta şilebi sis yüzünden Karaburuna yakın Kunduzderesi civarında karaya 
oturmuştur. Vapur kayalara düştüğünden yarada almıştır. 

Japonya maden ocaklarınd.a facia 
Tokyo, 27 (Radyo) - Kaçıgadaki maden ocaklarında bir infilak vukua gelmiş ve 

mevcud 61 ameleden 43 kişi parçalanmış 18 kişi de ocak içinde kalmışsır. 

128 milyon 
Leva 

Sofya (Radyo) - Hükü
met ziraatın islahı için 128 

mil yon leva tahsis etmiş ve 
mebusan kabul etmiştir. 

+] Mebuslar 
Ankaradan ayrıldllar 

Anlfara, 28 (Hususi) - B. 
Millet Meclisinin intihap ye-

nile:-:~ e kararı vermesi üzerine 
mebuslar bu gün hareket 
eden trene, bağlanan hususi 
vagonlarla Istanbula hareket 
e ~m i ~ler dir. 

B. Kılıç Ali 
İsvlçreye gitti 

İstanbul 28 ( Hususi ) 
Antep mebnsu bay Ali Kılıç 
ailesiyle birlikte İsviçreye 
gitmiştir. 

---- --

\ 

Reisicumhurumuz Mebusl 
• Çay Ziyafeti Verdi 

----·ııınıııınını-----

Ankara, 27 (Hususi) - Cumhur reisimiz İsmet 1 
bu gece Çankayada Büyük Millet Meclisi azasına bir 
ziyafeti vermişlerdir. 

-----------·~-~~:~-~------~ 

Barselonun sukutu vesilesi 
Berfin (Radyo) - Barselonun Frankocular tarafı 

işgali münasebetiyle Alman gazeteleri bu hadiseyi koc 
harflı başlıklarla yazmakta ve bu hadisenin Avrupada o 
yabileceği rolün ehemmiyeti tebaruz ettirilmektedir. 

------00-----
TAYYARE FACiASI 

....... --=j;ı=.~.::ıı:=:::::Sll-.-

Al tı Yolcu İle Müretteba~ 
Parçalandı 

Paris, 27 (Radyo) - Paris - Kolon ve Berfin sef 
yapan bir yolcu tayyaresi, kaza neticesinde düşerek p 

lanmış ve içinde bulunan 6 yolcu ile mürettebat parç 
mıştır. 

•• 
Lise ve Oğretmen Okulla 

------~~[!]~----

M aa rlt vekAletile doğrudan doğruya 
edecekler 

Ankara, 27 (Hususi) ~ Maarif Vekaletile 
İlk ve orta öğretim okulları- doğruya temas 
nın inkişafı dolayısile Maa- müsaade edilmiştir. 
rif müdürlüklerinin işleri Yalnız teftiş ve tali 
çoğa!mıştır. Bu vaziyet kar- namedeki diğer haklar 
şısında lise ve öğretmen arif müdürlüğüne bıra 
okullarının işleri hakkında mıştır. 

-----------------[!)-----------------
iTAL YA MÜTEMADİYE 

ASKER TOPLIYOR 
-----[!]-----

Avrupa Harba Doğru Gidiyor 
Roma 27 (Radyo) - İn- mektedir. Şimdiye 

giliz mahafili İngiliz sefirinin cem edilen asker 100 
İtalyada bir ihtiyat sınıfının bulmuştur. Bu asker ind 
silah altına alınması müna- icup İspanyaya sevkedi 
sebetiyle izahat istemek üzere cektir. 
Hariciye nezareti nezdinde İtalya hükümeti Frans• 
bir teşebbüşte bulunduğu gönderdiğ~ bir notada 
haberini yalanlandırmaktadır huriyetci ispanyaya Fra 
ve böyle bir müracaatin mü- tarafından yardım edil 
tesavver olmadığını bildir- görülür görülmez mev 
mektedir. • askerlerin derhal lspany 

Paris 28 (Radyo) - Ro- gönderileceği bildirlmiştit• 
madan bildiriliyor: 
Hükumet 1901, 1902 sınıf

larını talim için silah altına 
almıştır. 

Londra 28 ( Radyo ) -
Romadan bildiriliyor: 

Cenova ile Speziada da 
askeri tahşidat devam et-

Göring 
-:.:.. .. • .. --

Balboya Tayyare 
Hediye Etti ...................... 

Alman hava nazırı ve 
"iktısat diktatörü,, mareşal 

Göring İtalyan Mareşali Bal
bo'ya bir tayyare hediye et
miştir. 

Fakat bu hediye bir harp 
tayyaresi değil, iki kişilik 
çok süratli bir seyahat tay
yaresidir. 

Bitlerin Nutku 
Londra, (Radyo) - Ber

linden alınan haberlere göre 
Hitler Rayihtaşta söyliyeceği 
nutkunda müstemlekeler 
meselesinde tekrar ısrar ede
cek ve bu meselenin beynel
milel bir heyetinde müzakere 
etmesini teklif edecektir. 
Bay Çemberlaynnın dahi bu 
fikire muhalif olmadığı söy-
leni yor. 

lmpeks Şirk 
Adliyede 
--~~-

lstanbul, (Hususi) - 1 
peks şirketi hakkında A 
!iye tahkikatı ilerliyor. 
şirketle alakadar Şakir Se 
nin gelmesi bekleniyor. 
leyman Seden Denizbankt 
çekildi. Bu şirketle alakad 
daha beş isim ileri sürül
yor. Tahkikatın iç yüzü 
linmiyor, şiketle alakadar 
şahsın bürosunda yapıldık' 
dün bildirdiğim araştırıda 
çuval evrak elde edilmiş ' 
Ankara müddeiumumiliğin 
tetkik olunuyorr. Bu evra 
yabancı dillerle olanla 
tercüme için matbuat ısı l 
dürlüğünden iki tercuıo#t 
gönderilmiştir. 

--.......... ~--

Turgudlu __ ...._":...~.-
istasyon şefi 

Kıymetli şimendifercil 
mizden Turgutlu istas 
şefi Bay Selahattin SüUl. 
biray tedavi için şehriOJ1 

gelmiştir. Bay Selahittİ 
şifai acil dileriz. ~ 
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