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.. 
Ingiltere siyasetini 

• 
icra Vekilleri ---Milli Şefin Riyasetinde 

Değ~tirecek mi? Ankar:0:~~~:; - İcra 
Radyo ve Ajans haberlerindt okud11k: vekilleri heyeti bugün saat 
"Yakında Çemberlayn hükiinıetinin ~kibettiği harici siya- 16 da Başvekalette Reisi-
le İngi.lterenin. silahlanmasının azlıgıv bazı fırkalara men- ı· · 

' 

Üh h cumhur smet lnönü'nün re-
p m. ım ~a sıyetleri telaşa \re ediş1Ye düşürmüş ve bu 
asteütı tenkıd edecek yeni bit siyasi grup teşkili düşünül- isliği altında ve Mareşal F ev-
' r .,, zi Çakmağın iştirakile top-
~öyJe ~İr haber karşısında herkes Jöyle bir grubun ba- la.nmış ;·e muhtelif mesele-

n a eskı İngiliz Hariciye Na~rı B. Eden'i görmeğe heves ler üzerinde görüşülerek ka-
t w arzu ettiği için, bu yeni teŞekkülJe Eden 'in bulunmıya- rarlar verilmiştir. Bu meyan-
gFı.nı da ilan edilmek mecburiyeti ~sıl olmuştur. da müzakere edilmekte olan 
ılhakika k" · Ed · b t d'l"tl k n I es ı ateşın ve genç Naıır en, Italyanın ve arem a ı a ı anunu as-

;a arı Almanyanın bu daima meyJan okuyan politikala- keri ve mülki devlet daire-
f d ne: ~adar sinirlendiği ~lüm~r. Fakat İngiliz siya- leri ile bilumum banka ve 
ı~ e .. sınırden, hissiyattan z•)ade lnnağ ve soğukkanlılık müesseselerin maaş ve üc-
f ış İgo~~ek adet ve anane hükaüne girdiğinden çok retlerinin teadül esasları 

e ~ .. _ngılızler, pek çok sevdi1'eri ıenç Nazırlarının gös- üzerinde müsbet bir netice-
rdı~ı _yoldan ziyade tecrübe Sıörmlş diplomat üstadların- ye varılması tekarrür etmiş, 
in ~stıfa etmeği tercih etmişlerdir. Bununla beraber, hadi- bundan başka devlet müba-
enn cereyanı B. Eden'in liu nesılelerde hiç de haksız yaatında komisyonculuk u-
~~d~ğını göstermeğe başlamış\r. ~caba İngiltere siyasetini sulünün kaldırılması ve ve-
~ııtırmek mecburiyetinde ka,cat nııdır? kaletlerin yapacakları büyük 

ı u •u
1
ali şimdi İngilterenin g!rel içinde ve gerek dışında mübayaatta ecnebi fabrika-

unau ar orta v b 1 J d 
B" 1 ya atmaga aş ~ırar ır. larla temas tesis ederek mü-
ızce ngiltere hiik.. . . . d k 

"ssettiği Ü • umetı sıy•etJnı eğiştirme lüzumunu bayaayı temin edebilecekle-
iç d 'İıt~ n Y~nı siyasi gruplr, Yeni fırkalar teşkiline ri işler için bu kararı der-
t e ; ıyaç almaz. yeter \ o gün bu siyasetin İngil- hal tatbik etmeleri ve Mali-

rBeuye . aydalı olacağı meydan çaksın. 
gıbı mesel 1 d h ı k 1 ye vekaletinin de bu karara ·ı· e er e şa ıs 2Jn pe az ro oynıyacagv ı· gl iZ • t' • d'kk 'b d 1 

.. l k k . t d . sıyase ını ı atle tkı e enler için malum ve gore a ınaca anunı e -
ıkirdır. birleri iki ay zarfında hazır-

._ııttnııaıınıı SIRRI SANLI )anması kararlaştırılmıştır. 
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~ımKarabe· 
ııbeyana ' 

, l~~anbul, 5 ( Huauat ) _ 
enı İstanbul mebusu Gene 
l Kazım Karabekir bugii 
zetecilere olan beyanatır 
.. "Benim ötedenberi gü 

Mısır 

Londraya 
kralı Ve kraliçesi 

gidiyor 

.. r,m. gaye milletin ve ilm 
lk•mıyetidir. Cumhuriy. 

~ Partisi programının, t 
.ı esasa uygun prensiple-
• 

11 tatbikinde memleketit-
;a İlllUmi şartlarına ve • 

tç llrına göre yeni inkij. 
~ enıin etmek için hiss~e 
l~nl•~liyette bulunacaın. 

z .e ılnıi zihniyetin r-
llleaı ve . .. b" 

gunl sıyası ter ·~in 
Clfnıası · · ·· · · nin y b ıçın, unıvaı-

k T ~ı atında akade~er 
şdb•. ı le çok müessibir 

ır o ur. 

k
Bütün müterakki devl 

e lnıül fh 1 er, 
ik ~a a annda alle-

l lllesaıden çok fay~n
ış ardır 
G .,, 
eneraı l . . d k ' genç erımı~ak-

n a danaatini soran Sete
lere enıiştir ki: 
- ~ençlik, bir milltt is
balı demektir İstikk · · 
tı" kt l . ~ızı, 
şme e 0 an genç) üze-

nde mütalea edebiliı 
" 

Londra, 5 (Radyo) - Mı- [t 
sır kralı Faruk ile kraliçe ı 
Feride, ilkbaharda Londrayı 

...._... ___ _ 
ziyaret edecekler ve İngiliz 
hükümdarlarının misafiri ola
rak bir hafta kalacaklardır. 

~ ılKILLI KUŞ 1 ••• 
tütn'lttelerin yaz.aıia göre lngilterede bir avcı tarafından vurulan bir ağaç kakan kuşu 
mel~ tayretini sarferek yaralı haliyle avcının eline geçmiyerek hastahanenin birindebir 
B~Yat dairesinde! masanın üzerine konmuş ! 
iinı ;taş Lo?dra hvanat bahçesine alınarak tedavi edilmekte imiş! Biz insanlar ar~sında 
•1118 I trecesınde bta olduğu halde bir doktora gitmeyip koca karı ilaçlarına manan 
zı ~ trin akliyle f kuşcağızın aklını mukayese et te, bir kuş kadar hayatını düşünmiyen 

•nsanlara: 

İSTER GÜL İSTER AÖLA 

., . 
İNGİLİZ KRALINA PARİSTE YAPILAN İSTİKBALDEN BİR İNTİBA .. 

Nevyork, (Radyo) - İngiliz Kıralının Kanadada ve Amerikada istikbali için büyük pro-
gramlar hazırlanmıştır. · 

( 7 ) 
Tarihin meş
hur Türk spor
cusu deli Mus-
tafa kimdir? _ .. _ 

Önümüzdeki pazartesin
den itibaren tefrikaya baş
hyacağımız bu milli ve ta
rihi tefrikamız Türk spor
culuğunun eski zamanlar
danberi dünyanın dört bu
cağına nasıl şan ve şeref 
saldığını isbat edecektir . 

Okurlanmızın göğüsle
rini iftihar ve gururla ka-
bartacak bu milli ve spor
cu kahramanımızın haya-
tını ve spor aleminde ha
rikalar yaratan Deli Mus
tafanın maceralarını tatlı 
ve cazip üslupla anlatan 
tefrikamızdan birkaç parça 
daha: 

Bizans İmperatorunun 
kızı Prenses Marya binbir 
çiçekten yapılmış zafer çe-
lengini Hpodrum kahra
manı Türk sporcusu Deli 
Mustafanın başına koyduğu 
zaman yüzlerce Avrupalı 

sporcular kinlerinden, ha
sedlerinden dişlerini gıcır
datmağa ve yumruklarını 
sıkmağa başladılar.~ _ 

Hele, bunlardan bir da
nesi kendi kendine " Ben 

!de bu Türkül yaşatırsam 
bana insan demesinler 

" diye mırıldanarak Deli 
Mustafayı yok etmenin 
çarelerini düşünmeğe ko
yulmuştu. 

• • * 
Maskeli bağırdı: "Kılınç

ların ·~ n:ırçalandı. Şimdi 
;irL:. : ize hançerlerle sal
~m~- =-~~ sırası geldi. Baka-
lım şimdi ne yapacaksın?,, 

FRANSIZ BAŞVE· 
• • • 

KiLi CEZA~RDE 

Paris, 5 (Sadyo) - Baş
vekil B. Daladiye'nin Tunus 
seyahati zafer şeklinde de
vam etmiş ve Cezayire doğ
ru devam etmek üzere neti
celenmiştir. Başvekil bugün 
Sfaks şehrini ziyaret etmiş
tir. Yapılan kabul fevkalade 
muazzamdır. 

Fas genel mümessili ge
neral Noges bu sabah hu
sus; tayyaresile Cezayire ha
reket etmiştir. Burada B . 
Daladiyeye mülaki olacaktır. 
Far ansız başvekili de Ceza
yire gitmek üzere saat 17 
de Bizert limanında Foş 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
--·~---

Bira Ucuzlatılmalıdır ••• 
Dünyada nelet oluyor sütunumuzda okuduğunuz: Alman

yada bir yangını söndürmek için su bulamayınca bir bira 
deposuna başvurarak orada bulduklan 60.000 şiıe birayı 
hortumlara doldurmak yolunu bulmuşlar ve bu suretle yan
gını bastırarak etrafa sirayet etmesıne mani ol!°uşlar !I 

( Halkın Sesi hakkın sesidir ) köşesinden zıyade ( ster 
gül ister ağla ) sütunu için yerinde bir mevzu olan bu bira 

- Devamı 4 ünncü sayfada -
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~ DOKTUR i 
r•.çemberlayn ve'' 1111

• • 

kral ailesi IZMIR 
OTTO ... -

---==iJlll"~--

Her ';:;::''"kı::.-~::''"~~!v Yeni bir teşkilit kuracakmış 
_ 2 _ DeyJi Herald gazetesi ya- ,. külleşmiştir. Arşidük Otto-

Böyle bir iki istisnadan zıyor : nun yeni giri~tiği mücadele 
başka karaciğer gıdalarımı- Avusturya tacının eski Macaristanın da nazilerin e-
zın her türlüsüne karışır. varisi Arşidük Otto, yeni line geçmesine mani olmak 
Vücudun büyümesi sonra da bir teşkilat kurmayı karar- hedefini taşımaktadır. Çün-
müvazenesinin - muhafazası laştırdıktan sonra, Paristen kü Belçikada Stenokerzeel' 
için lüzumlu olan albüminli hareket etmiştir. Arşidükün de Arşidük Otto, annesı 
gıdalar karaciğerden geçe- kurmayı düşündüğü bu teş- imparatoriçe Zita ve diğer 
rek ondan - gümrük damga- kilatın hedefi, Habsburgla- kardeşlerinin oturdukları 

d rın Avrupadaki menfaatleri-sı gibi - kimyaca bir am- küçük sarayin masrafını te-
b ni korumak olacaktır. 

ga almadan vücudda hiç ir min edenler Macar kraliyet-
d Öğrendiğimize göre Arşi-

işe yaramazlar. Vücu umuza dük pariste kraliyetçilerle çileridir. 
lüzumlu olan albüm~li mad- ve sağ cenah mahafili ile Arşidük Otto Pariste "Bar 
delere vücudumuzdaıd kim- temaslarda!bulunmuş ve on- dükası,, diye bir namı müs-
ya şeklini veren karaciğer- lardan kendisine yardım is- tearla bulunmuş ve orada 
dir. İşlerinin bu türlüsüne temiştir. Ottonun bu temas- Avusturyalı bazı kimselerle 
artık gümrük işi denilmez, ları Fransız krallık tahtına 
bu sefer karaciğer bir mer- hak iddia eden ve Belçika- görüşmüştür. Bunlar arasın-
kez labortuvarı işi gorur, da bulunan Giz dükasının da bilhassa eski viyana vali 
gelen maddeleri tahlil eder, delaletiyle temin edilmiştir. muavini Lahr vardır, Lahr, 
Yeni.den, vu··cude yarıyacak A ... ·1 t Şuşnig hükumeti devrilmek vusturyanın •,nazı er a- 1 
şekli vermek üzere terkip rafından işgali üzerine Ot- üzereyken Viyana valisi ta-
eder, vücudun başka taraf- tonun mali vaziyeti çok müş- yin edilmişti. 
larına gönderir... Eskıyen [!]--------_,=----
Albüminli maddeler yıne k 
karaciğere gelirler, bu sefer Osman genç arısını uçurum-
yine tahlil eder, hiç bir işe dan ı•ttı• kadın işkence 
yaramıyacak maddeleri vü-

cuttan büsbütün çıkmak Ü- içinde hayat verdi 
zere böbreklere gönderir, 
işe yaramıyacak olanlarını Kozan (Hususi) - Kadir- ., yacağını zanneden katil elni 
da safra yapmak üzere sak- liye yakın köylerden birinde kolunu sallaya sallaya dola-
] bir namus meselesi yüzünden 

1

1 şırken Eminenin ortada ol-ar. 
Gıdalarımız arasında şe- bir cinayet işlenmiş, vak'a madığını görenler merak 

kere gelince - yakın vakit- şöyle olmuştur: etmişler, vaziyetten zabıtaya 
Jere gelinceye kadar - onun Köyden Osman uzum müd- haber vermişlerdir. 
da hepsinin ilkin karaciğere dettenberi karısı Emineden Zabıta Osmanı yakalamış 
girerek şeker yapacak baş- şüphelenmekte ve bir yolunu ve sorguya çekince katil su-
ka bir şekle girdiğini, son- bulup intikam almak heve- çunu itiraf etmiştir. Neticede 

d k Sı.nde ı"dı·. Nı"hayet iki ay araştırma yapılmış ve Emi-ra lüzum o] ukça te rar şe-
ker olduğunu bilirdik. Bu kadar evvel Emineyi gezdir- nenin bir u\'.urumda parça 

d k mek behanesile köyün dışa- parça cesedi bulunmuştur. yakınlar a zihinler biraz a- Kadının buraya düştükten 
t Ş k · d b" k rısındaki bir tepe üzerine rış ı: e erın e ır ısını sonra feryatlar içinde dövün-

karaciğere uğramadan kana çıkarmış ve buradan kadına düğü, fakat etraftan sesini 
geçerek doğrudan doğruya bir tokat atarak uçuruma işittirecek kimse olmadığı 
adalelere gider, diyorlar. yovarlamıs, sonra müsterih için uzun bir müddet bitkin 
Her halde fazlası mutlaka bir şekilde tekrar donmüş- ve harap: bir halde can ver-
karaciğere giderek orada tür. d!ği anlaşılmıştır. Kakil tev-
tekrar şeker olmak sırasını Cinayetin meydana çımı- kif edilmiştir. 
bekler. 0000-------

Karaciğer gıdalarımızın 
her türlüsünü ilkin tutarak 
vücudun işine yarıyacak şek
le çevirmek işine karıştığı 
gibi, gıdalarımızdan bir tür
lüsü eksik olunca öteki tür
lü gıdalardan eksik olanı 
hasıl etmek işini de üzerine 
almıştır. O üç türlü gıdala
rımızdan hangisi eksik olur
sa karaciğer onu otekilerin 
hesabına tamamlar. Fakat 
tabii, bir dereceye kadar. 
Eksiklik devam edince de 
işi tamamlamaktan o da a
ciz kalır. 

Vücude faydalı maddeler 
karaciğere uğramıya mecbur 
olduktan sonra, zararlı olan
ların da uğramıya daha zi
yade mecbur olduklarını el
bette tahmin edersiniz. Bu
rada karaciğerin gördüğü 
mühim iş vücudümüzü mü
dafaa eden bir istihkam 
hattı gibidir. 

Güna sahillerin• 
de' bir facia 
Alaskanın Güna sahillerin

de balık avına çıkan Peter
son isminde bir balıkçı ge
misi, dört gün devam : eden 
fırtınadan sonra Günen ka
yalıkları üzerinde parçalan
mıştır. Korkunç facia vukua 
geldiği sırada iki gemici 
parçalanmış ve dalgalara ka
pılarak denize gömülmüştür. 
Diğ~~gemiciler kazadan bir 
kaç dakika evvel gemi tel
siz memuru vaziyeti bildir
diğinden İngiltereden hava
lanan tayyareler gemicilerin 
imdadina koşmuşlardır. 

Fakat deniz çok galgalı 
olduğundan tayyareler ine
memişler, getirdikleri yiye
yecekleri kayalıklar üzerinde 
kalan gemicilere paraşütle 

atmışlardır. .............. --............................ ... 

Gürültüsüz 
Şimşeklerin 

Esrarı 
Geçen Salı sabahı, saat 

7 de, Paris rasathanesinin 
müdürüııü uykusundan uyan
dırıyorlar. Gök yüzünde şim-
şek gibi bir takım ışıklar 
görülüyor. Fakat gökgürül
tüsü işitilmiyor. 

Rasathane müdürü B. Esk
langon derhal binanın tara
sasına fırlıyor ve aletlerile 
bu garip hadiseyi almıya 
çalışıyor. 

Fakat, kendisi de hayret
te ka:ıyor. Cünkü gökyü
zünde muhtdır istikametler-
den bir fakım qıklarin par
layıp soııdüğ ·:nü goruyor. 
BuUıar, daha ziyade projek
tör ışıklarına benzemekte
dir. Yal 11 ~, J<;ı~:!.:ır projek-
tördan çıkan!ar gibi düz ve 
keskin değil; karışık ve d.:.
ğınıktır. 

-E!!i!iiiiliE-

İ n kiliz ginekoloklarından 
Antoni Vagner İngiltere baş 
vekili Çemberlayn'in sülale
sini meydana çıkarmak için 
bir kitap yazmıştır. Bu ki
tapta, Çemberlayn'de kral 
kanı bulunduğu iddia edil
mektedir. İngiliz başvekili 
kral birinci Edvard'ın on 
yedinci kuşaktan hafidi imiş. 
Mevil Çemberlayn, kral Ed
vard '. n dokuzuncu kızından 

gelmektedir. 

-~ .... ~-

Devlet 
Müesseseleri 

................ ..,. 
Hakkında barem 

Ankara, 4 ( Hususi ) 
Mahsus bir kanunla devlet
ten bir hak temin eden ve
ya sermayesinin yarıdan faz
lası devlete ait olan banka 
ve müesseseler memurlarının 
maaş ve ücretleriyle hizmete • 
giriş esasları ve terfi usul
leri hakkındaki 1 yih llar 
Meclise geldi. Bu mühim la-

. yihadaki hükümlere .. göre bu 
müesseselerde çalışanların 
dereceleri, maaşları 150 ve 
sırasiyle 125, 100, 90, 80, 
70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 
20 lira olmak üzere on üç 
dereceye ayrılmaktadır. ------Şalyapinin .... ..•. ........... . 
Karıları da mahkemede 

Geçen sene ölen meşhur 
Rus artisti ve teganni üsta
dı Şalyapin hayatında iki 
kere evlenmiştir. Artist öl
dükten sonra evlendiği ka
dınlar miras yüzünden Fran
sız mahkemelerine düşmüş
tür. Birinci karısı Maria Şal
yapin, Sovyet mahkemeleri
nin verdıği boşanma kara
rını tanımamaktadır İkinci 
kadın Olya ise Şalyapin ta
rafından boşanmadığını id
dia etmektedir. Hakikatte 
ise, Olya Şalyapin ile 1869 
senesinde evlenmiş kocasın
dan dokuz çocuk doğurmuş
tur. Fakat çok dindar ve 
saf bir kadın olan Olyayı 
Şalyapin teakederek Mariya 
ile evlenmiştir. . ................................................. . 

Rasathane müdürüne gö-
bunların bazı yıldız serpin
tileri olması ihtimali yok
tur. Fecri semavi denilen ht 
dise de bu şekilde görülmez 
Olsa olsa, askerlerin manev
ra esnasınde kullandıkları 
ışıklar olacaktır. Fakat o 
günlerde manevra yapıldı
ğına dair hiç bir malumat 
alınamamıştır. 

Hulasa. gökyüzündeki bu 
"gürültüsüz şimşekler,, in 
esrarı henüz anlaşılamamış 

~ bulunuyor. 
Bütün genç kızlar.,. Bütün kadınlar, .. Bütün münev-

verler ... Bütün sinema severler ve nihayet, haftalardan 
beri telefonla veya bizzat müracat ed~r~k, .- Ne z.a: 
man gelecek? .. Ne zaman göstereceksınız dıye.rek hızı 

....................... :::!1~~~ .... - ............ ~ 

mütemadi sual yağmuruna tutan muhterem müşterileri
miz .. Hepinizin gözleriniz aydın olsun ... 

İşte merakla beklediğiniz ... 
Bu sene VENEDİK beynelmilel filim müsabakasında 

1 birinciliği ve VENEDİK altın kupa mükafatını kazanan 
şaheser: 

6 Kanunusani 939 cuma gününden itibaren 

Tayyare Sinemasında 
T E L E F O N: 3646 

Büyük İtalyan tenoru "Ka uzo,, dan sonra 
musiki aleminde doğan ye:.i bir yıldız ... 

Bu gUnUn { Karuzo) su 
TİTO SCHIPA'YI 

sinema ve 

Günahkalr Kızlar 
Emsalstz bir san'at vo deha abidesi bugün 
matlnelerden itibaren ELHAMRA sinemasın
da harika haftası. 

YAŞAYALIM 
İtalyanca musikili - İtalyanca şarkılı büyük zevk, ihti
şam, zenginlik ve güzellikler filminde tanıtacaktır. 

Seanslar : 2,15- 4,30 - 6,45 cumartesi pazar 12de başlar 

.................. m:ı .......................... ~ 

Her gün 2,30 4,30 . 6,50 - 9 
Cumartesi ~pazar 12,30 4,3016,50 9 

MEYHANE
LERiNDE 

NELER GÖRDÜM, 
NLER DiNLEDıM? ••• 

••Yazan: Gönül Emre·-~---.. mıiiıiiiiiiiiiiiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 
-11-•• 

Ulen çorbacı bizede mi 
kem küm ••• 
-=:=:=ırz==::ı=ı.. ~ 
-~=-

Ve Kırsaçlı adanı 
sine başladı: 

hikaye- yapsınlar.,. Şöyle bir doğr 
tulup: 

- Eskinden meyhanelerde 
benim dehşetli kredim 1 var
dı, yani senin anhyacağın, 
param olmadığı zanıan <ınü
me gelen meyhaneye dalar, 
istediğim kadar içerd!ın .. 
Tabii garsonlar etrafıııda 
fır dönerlerdi, fakat kafa}'ı 
tütsüleyip şöyle fiyakayı Jü
zeltince hiç istimi bozmadan 
kalkar ve meyhaneciye: 

- Bugün senden içtik 
çorbacı! Deyip çıkardım .. 
Böyle metelik vernıediği'll 
halde kapıya kadar itibıt 
görürdüm ... 

- Peki ara-sıra aksili~ 
eden meyhaneciler olma~ 
mıydı? 

- Olurdu amma, şöyle 
bir bıyığımı burup; "Ülen 
çorbacı, bize de nıi kem 
küm... Yok paranı işte ... 
Benden rakını istiyorsan ge
tir suratını kusayım sana ... 

Der ve sonunda bir çiğ
ner çıkardım, bir meyhane
ciye böyle yaptım mı, diğer
lerine de gözdağı olur, iti-
barımız evvelallah ziyadele
şirdi ... 

Ha neyi anlatıyordum, 
evet.. Meyhanede itibarım 
yüksekti.. Bir gün gene yan 
gelmiş palavra sıkarken, 
karşı masalardan bir herif: 

- Atma anam.. Din kar
deşiyiz.. Diye alay etmesin 
mi? 

Ben evliyim de bana böyle 

- Ulan adam bozma~ 
kerata.. Dedim.. Bir kalka 
Sam Azrail babaya İş bırak 
ınam sonra ... 

Fakat bırader, lafımı dah 
bitirmeden göğsüme bir şi~ 
Yedim.. Derneğe kalmadaı 
arkasından kafama boş biı 

tabak... Vay anasını be 
Herifci oğlu suratımızı b' 
pazarına çevirecekti ner 
deyse ... 

Yaradana sıgınıp bir fı 
!adım, lakin karşımda ki 
seyi bulamadım. 

Meğer herif, şişeleri, ta· 
bakları yüzüme fırlattığı gibi 
yiğitliğin dokuzu kaçmaktır 
diye tüyüvermiş ... 

Oradakiler katıla katıl 
~ülüyorlardı. Heriflere de kı 

nadım değil amma, meyha 
ıeci dedi ki: 

- Kusuruna bakma.. Yü 
üne tabakları fırlatan ada 
un adına Pire Ali derler. 
depsiz herifin biridir. He 
e avuca sığmaz bir meret" 

Ben adamakıllı 
tıı ... 
\1eyhaneciye: 
- Görürsün, dedim, k 

P,lunu bir tongaya bastı 
nm ki, kendisi de beğen 
si. Ona Pire Ali diyorlars 
bca da Çamur Rıza derler .• 

Ankara Racyosunun 
----[!]---

( Bugünkü Pr ıramı ) 

Türkiye R::clyodifüzyon Dalga uzluğu 
Postaları 1639 m. 183 Kcs./120K 

Türkiye radyosu T.A.Q. 191 m.15195 Kes./ 20K 
Ankara radyosu T.A.P. 31' m. 9465 Kes./ 20K 
12.30 Türk müzigi (Türkçe şark.r - Pi) 
13.20 Saat, ajans haberleri veıeteor Ankara 
13.30-14 Müzik operet parçaları 

18.30 
19.30 
19.45 
19.55 
21.00 
22.00 

22.10 
22.40 
23.~5 
23.45-24 

Türk müigi (Fasıl musiki ·uzinak makamı) 
Konuşma (haftalık spor sa.) 
Saat, ajans Meteoroloji, veiraat borsası haberle 
Türk müzigi 
Müzik (Radyo orkestrası - f Praetorius) 
Saat, Esham, tahvilat, ve :knbiyo-nukut borsas 

(fiyat 
Konuşma 
Müzik (küçük orkestra) 
Müzik (dans plakları) 
Son haberler ve yarınki 

- ·- ~ 

pro,m 

Sıhhat Balık:ağı 
Norveçya bahkyağlarının t hallsldlr 

iKi DEFA SÜZÜLMÜŞlR 
ŞERBET GİBİ İÇİLEBİk 

Hamdi Nüzhet Çanç-

Sıhhat eczahaesi 



# _s_A_H_'lF._'E~3--------·---------(HALKIN SES/) 

·K A D 1 N Dünyada İzmir Defterdarlığından: 
l!1 Neler Oluyor ~~~ş Mu:::e~en 

Jl _ l r .. 
r . Makyajınıza son derece 
tına edı"nı"z Ç" k'' b b" ,. .. .. . un u oya ır 

•truzun rengi gibi cizgilerini 
• ıatta ~ b • d v. . manasını aştan başa 

[ egıştırebilir. Güzelliğinizi 
11_rttıracağından, herhangi bir 
'KUsurunuzu · ı· v. d . gız ıyecegın en 

-- . ~ 

BİRALAR NEYE YARAMIŞ? 
Yangın denilen felaket in

sanlara musallat olduğug ün
denberi, sudan başka bir 
vasıta ile söndürülmüş mü
dür, bilmem. Muhakkak olan 
birşey varsa, hiçbir itfaiyenin 
ateş karşısında sudan gayri 
bir Çareye başvurmağı dü
şünmemiş olmasıdır. 

Bu kıidenin ilk istisnası, 
hem de gayet garip bir şe-_ 
kilde, birkaç gün evvel Al
manyada görülmüştür. 

Bi.iyUk bir birahane tutuş
muş; ateş, büyümek ve etra
fa yayılmak tehlikesi göster
miş. i~aiye, vaktinde yetiş
miş. fakat, musluklara bak
uıışları bir damla su yok. 

Ne yapsınlar? Derhal, bi
rahaııede mevcut 6000 şişe 
bira)1 açmışlar; tulumbalara 
boşalmışlar ve ateşin hak
kıncJln gelmişler . 

B~alar, yangın tulumba
sınd1 köpürdükçe, uzaktan 
yutıunanların haddi, hesabı 
yoknuş diyorlar. ..................... 

CANLI BUA 
emın olmadığınız hiçbir bo
J'~ya, hiçbir makyaj· yenili-i k }merikanın tanınmış yıl-
' ıne apılmayınız. Bir şekli 
be · dııarından Jan Loren 'in is-
'lc nıoısemeden önce birçok teciği anda kıvrılan, bükü-

ereler deneyiniz. Bu tecrü-
"el · leı Parlak tüylü bir köpeigv 
o1 erı yaparken ·· ·· ·· ·· 

d yuzunuzu vadır. Artist canı çektiği 
lan an, ~nden her cephe-
ilen uzun uzun tedk'k d' z~anlar, bu köpeğini boy-

..... B" ı e ı- n-na dolamakta, uzaktan ız. ır kap şekl' il v 

herhangi şekilde 1
b'. a .~g~.n g6renler, bunun canlı oldu

ı·· .. ır suru- l k • uşu s~çlarınızın şn veya bu ğUna asla ihtima vermeme -
.. t~rzda taranışı hazan çehre- te, bir bua sanmaktadırlar. 
.. nız. önden bakılınca bir ü- . Artist, Avrupa gümrükle-
~~l~ı~ verdiği halde profiTte- rınden iki defa bu şekilde 
ınızı bozabilir. Yahd ak . geçmiştir. 

olur. sı ~~ıııııırıJii::.t:il~ Jii::.t:il 

Boyanmak, kendine görf Neş'elerİ yük-
•:susiyetleri olan, kendinı • 
r /e bir bilgiye ve zevk selten Mavı 
8 ınat eden mühim bir mt' k•• 

.. &eledir. Gelişi güzel tatbi~ OŞe 
alkışılırsa kötü neticelı Hayatta elemi amele tercih 

!/erebilir. Her pembeleştiı etmiş bir insamm. Bu zalim 
~n Yanak, kızıllaştırılan d dünyadajsevdiğimi ve sevildiği
b~~' her kıvrılan saç, sa~ mi.~ilmiyorum. Hayatta bir gün 
ını güzelleştirmez. Baıı gulersem beş gün ağlamakta 
~tta çirkinleştirir bile.. l- bir insanım. Teessürün tesa-

~ıze rujunuzu, pudranızı, <t- düf eseri Mavi köşede ken-
oınızınız t v ı dı'mı· buldum. Çok değil bir Çok 1

: aragınızı ahr.n 
Pa ' vpek çok düşünmeli a- şişe Yeni rakı içtim, kederli 
n· cagınız şeyin "sizin r girdim. neş'e ile çıktım. 

•zin,, oldugv k t'' ı- İşte neş'em Mavi köşede 
tecru"b unu a ı surte 
inal e ederek öğrenmib)- döndü. 

ısınız. NOT: Mavi köşeye uğra-
Bir ka madan başka gazınolara uğ-

rece .. Şın alınışı sor:ıe-
guze) 1 b'I" d ..l ramayınız. Meze ve servisle-

rınız . . o a ı ır u'-'ila-
en ıyı · b' b rini görünüz. Bu reklam 

fevkalade . ~ıns ır o~ ile 1-3 
bilir, pud::~ hoyanmıbJa- •• ~~!~~ .. ~~ .. ~~~~~~~:~~: ............... . 
alabil' F ızın renggöz saca tabiatin güzelliğinizde 

ır. akat v 

bunlar b' b' . eger itün noksak bıraktıklarını gene 
.. ır ırıne k 

YUzUn·· .. uy•yor, onun yolunda yürüyere ta-
bir ah::~ l' tabi-tı halil boş mamlaınıyorsa nafile boyan-
~~~-;;.· ~yara mıyoL kı-

1500 1(1 •• ı mayınız. 
ismet ŞİLİK TÜUYENİNEN BÜYÜK SİNEMASI ı 
~~~~~~~~a fENİ SİNEMA'da 

N. 4065 TELEFON: 4065 

~~······O······:····· ......... .. ........ . 
He kisi İzmirde ilk defa 

l - Motoıaydutlar peşinde 
]Kısım hepsi birden 

2 .. Son fangster 
l-kçe foks jurnal 

SEA~s . . . 
LAR. martesı ve pazar günlen 10-2-5-8de 

Paz~si 11-2-5-Sde başlar 
ter günler 2-5-8de başlar 

lii;.t.;o& ( ...................... ... 

Lira K. 
1486 Köprü M. Kayalık sokak 1737 ada 22 parsel 

sayılı 3466 metre murabbaı arsa. 346 60 
1487 İkinci Süleymaniye Mısırlı c. 154 ada 10 parsel 

sayılı 561 m. murabbaı arsa. 196 35 
1488 Köprü M. Mısırlı c. 1737 ada 33 parsel sayılı 

205 metre murabbaı arsa. 82 00 
1489 Köprü M. Mısırlı c. 1737 aca 88 parsel sayılı 

200 metre murabbaı arsa. 40 00 
1490 2 inci Karataş Halilrifat paşa c. 641 ada 25 

parsel sayılı 63 metre murabbaı arsa. 18 90 
1491 Salhane M. Selamet sokak 697 ada 2 parsel 

sayılı 201 metre murabbaı arsa. 40 20 
1492 Köprü M. Kayalık sokak 1737 ada 18 parsel 

sayılı 761 metre murabbaı arsa. 114 15 
1493 Köprü M. Türkoğlu sokak 1736 ada 4 parsel 

sayılı 201,75 metre murabbaı arsa. 100 88 
1494 Köprü M. Mısırlı c. 105 m. m. 1737 ada 38 

s. arsa. 26 25 
1495 3 üncü Kartaş Dabakhane deresi ve Burhaniye 

c. 669 ada 2 parsel sayılı 171 metre murabbaı arsa 34 20 
1496 Köprü çıkmaz sokak 1737 ada 109 parsel sayılı 

sayılı 170 metre murabbaı arsa. 25 50 
1497 2 inci Karataş Halilrifat paşa c. 641 ada 26 

parsel sayılı 106,50 metre murabbaı arsa. 42 60 
1498 3 üncü Karataş Mısırlı c. 670 ada 8 parsel 

sayılı 75, 50 metre murabbaı arsa. 18 88 
1499 Güzelyalı Metrestepe sokak 924 a i a 6 parsel 

sayılı 370 metre murabbaı arsa. 111 00 
1500 2 inci Karataş 2 inci Yeni dar sokak 639 ada 

2 parsel sayılı 131 metre murabbaı arsa. 39 30 
1501 3 üncnü Karataş Mısırlı c. ve Islahane c. 669 

ada 14 parsel sayılı 169 metre murabbaı arsa 42 25 
1502 3 üncü Karataş Islahhane arkası sokak 668 

ada 6 parsel sayılı 70 metre murabbaı arsa. 14 00 
1503 3 üncü Karataş Islahhane c. 668 ada 5 parsel 

sayılı 90 metre murabbaı arsa. 22 50 
1504 Köprü Kayalık sokak 1737 ada 20 parsel sayılı 

185 m. murabbaı arsa. 27 75 
1505 Köprü Muradiye Demir, Eski kuyu ve Nizamiye 

sokak 820 ada 1 parsel sayılı 794/50 metre 
murabbaı arsa. 357 53 

1506 Köprü Mısırlı c. 1737 ada 92 parsel sayılı 325 
metre murabbaı arsa. 81 25 

1507 Mersinli Çamdibi mevkiinde 14290 M. murabbaı 
tarla. 400 00 

1508 Mersinli Karşıyaka şosası üzerinde 1592 No. lu 
sokakta 16 taj No. lu 478/13 m. m. duvarlı arsa. 95 62 

1509 1 inci karataş 9 Eylül sokak 624 ada 25 parsel 
sayılı 175 metre murabbaı arsa 70 00 

1510 3 cü karataş Halil Rifat paşa C. 681 Ada 3 
parsel sayılı 173,25 metre murabbaı Arsa 52 00 

1539 Krşıyaka Alaybey 1690 No. Iu Sokak 120-122 
Taj No. Ev 200 00 

1540 Darağaç 1534 No. lu sokak 1711 No. 174,23 
m. m. arsa 87 11 

Yukarıda ya7ılı emvalin mülkiyeti 27/12/ 938 tarihinden 
itibaren bir a~ müddetle açık arttırma usulile müzayedeye 
konulmuştur. ihalesi 27111939 tarihinde cuma günü saat 
14 dedir. Taliplerin muhammen bedelleri üzerinden yüzde 
7,5 depozito akçesi yatırdıklarına dair makbuz ibraz veya 
muteber banka 'ardan birinin teminat mektubu ile M. Emlak 
müdürlüğüne n. iiracaatları ilan olunur. 4510 
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UROLOG OPERATÖR Merkez hastanesi göz 
DOKTOR mütehassısı 

Fuat soyer Dr. Halit Baran 
Böbrek, mesane. prostat, Her gün öğleden sonra 

idrar yolu hastahklarını te- hastalarını kabul eder. 
davi ve ameliyatlarını yapar. 2inci beyler So. No. 79 
2 nci Beyler Numanzade No. 5 Tütün İnhisarı karşısında 

Yılbaşı şerefine fevkalade bir filim 
LEON TOLSTOİNİN BÜYÜK ESERİ 

Ve Gabi Morley - Pierre Benoir'ın 
Muhteşem temsilleri 

Uykusuz Geceler 
Bethovenin senfonisi - Rus müziğ_i - Şayanı hayret aşk 
macerasını görmek üzere tekmil lzmir 29 kanunuevvel 

PERŞEMBE GÜNÜ 

Kültürpark Sinemasında 
Telefon 31s1 

toplanacaktır 

Bugün son defa olarak 
Büyi'ık muvaffakiyetler kazanan mevsimin en güzel iki filmi 

- Aşk kanatları altında 
- Paris eğleniyor 1 

Filimleri gösterilecekti:·.. ~ı:·; · • kaçırmayınız 
Seanslar: Paris eğleniyor ~ ,10 " ~ 7,15 te Aşk 

kanatları 5 \" ~ 9c' :: .. 
FİA TLER: 20 - 30 kuruştur 

... ............................. mili~· 

6 !ıdNCI KANUN 

KremE N HOŞ 

Müstesna bir güzellik yarahr her yerden arayınız 

Merkez deposu Arasta No.338 Enhoş parfömleri mağazası. 

madalayasını kazanmıştır. 

•Yün, ipek, Pamuk, Ket en, 
!Floş ve karışık her cins ku
!maşı kolayca ve emniyetle 
~boyar. Telefon: 3882 

9 EYLÜL BAHARAT 
DEPO SU 

~~~-ı=-~~~ 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt Tenasül hastalık ları 
. elektirk tedavisi 
lzmir - Birinci beyler So. 

Dr. Fahri Isık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontken Ve 

Elektr ill l e !.::visi yapılır 
ıkinc i Beyler Sc. No. 29 

TELEFO N 2542 
~t::l ~~ 1 ı;;;.•.;:ıı:;;_t;l:J;;:.•~ 

DOKTO 
Tevfik Lütem 

MER'<EZ HASTANESİ 
Kulak, Bur~ın, Boğaz 

Mütehassısı muayc nhane 2 nci 
Beyler Numanzade sokak No. 5 

H er g ün öğleden sonra. 

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 . 
nnımınııınııııı uınınnııım ıımıı ıı· ı'O ıınııı ıaııı ıı ıınınıı 1m~ı ·11 

DOKTOR 

İsmail Hakkı 
Bilgeer 
Dervişoğlu 

Dahili, sinir, çocuk hastalıkları 
saat 9- 12 İkiçeşmelikte 

1-6 Karşıyaka Yalı 71 Na.da 
T. 3760 

No. : 55 T elefon : 3479 

111nu111mıınıımmmns·:'"FauEın,Rmıiınıı'T'll"E1""cw·zı·o'Aıuın cım l'nns'°A'ıınŞıımi ımınmomııııı 

ALTIN DAMLASI 
Kolonya ve yağsız Kremi 

--
DEPO : Ş İ F A ECZANESİ 
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Fuar komitesi dün akşam 
Reis Dr. Behçet Uz'un baş
kanlığında toplanarak Reisin 
Ankara temasları hakkında 
verdiği izahatı dinlemiştir. 
Komite, fuar sahasındaki 26 
Ağustos, 9 Eylfıl ve Montrö 
antrelerinin yeniden inşasını 
kararlaştırmıştır. 

Altı simsar 
Yakalandı •• 

İzmirde bazı doktorlara 
simsarlık yapan altı kişi 
hakkında menfi propaganda 
yapılanlar tarafından müra
caat vaki olmadıkça takip 
edilemiyecektir.. Bu altı suç
lu, dalandırıcılık suçundan 
Adliyeye verilmişlerdir. __ ....... -~--

Mahkemeye verildi 
Burnavada tütün bayii B. 

Fevziyi dolandırmak suçun
dan maznun eski Bornava 
inhisar memuru Hüseyin 
Avninie asliye cezaya sevki
ne karar verilmiştir, 

Piyango meselesi 
halledlldi 

s Hakimiyeti milliye okulu 
u üçüncü sınıf talebeleri adına 
t satın alınan piyango biletine 
ı: isabet eden 70,000 liralık ik-

ramiye meselesi hallolunmuş
~ e tur. Kültür direktörlüğü ha-

diseye el koyarak ilk tedrir 
sat müfettişi B. Refet Kuds 

salı tahkikata memur etmiştir: 
ı: Neticede sınıf öğretmeni-
r t nin 3500 liranın onda üçü 

olan 1050 lirayı alması, 2450 
l liranın da talebeler arasında 
5 taksimi muvafık görülmüştür. 
r .ııınmuımıımımımınnıııınmıımnıııuıııını11111ıoıınıııuııııımııı1. 

~ ZABITA ~ 
l .. nııımıım1II1Jıınnıııııw:ıı11111ııııımınmnınnmıımın ınııın1111ınP 
c İkiçeşmelikte hastahane 

civarında kömürcü Zeynel 
oğlu 327 do. Eethi rençber 
Musa oğlu Kadri sarhoş ol-
dukları halde park oteline 
giderek girmek istediklerin" 
de mani olmak istiyen otel-
ci Etem oğlu İsmail ve ka-
tibi Hüsiyin oğlu İsmaile kü-

J für ederek hakaret ettikle
rinden yakalanmış ve hakla
rında meşhud suç muamelesi 
yapılmıştır. . 

§ Karantina Inönü cadde
sinde askeri müteahidi Beşir 
otomobilden silah attığı ha
ber alınmış ve suçlu yaka
lanmıştır. 

~ Musta bey caddesinde 
7 nu. Mitat Yahyanın apart
manın da bekçi ve hizmet
çilik eden üsküplü Kemal 
oğlu Muharrem Gözvardar 
adındaki şahıs apartmanın 
bodrum katındaki kaloriferi 
yakarken kömürün kokusun
dan müteessir olarak bayıl
mış ve berayı tedavi hasta
haneye sevk edilerek haya
tında bir tehlike olmadığı 
anlaşılmıştır. 

§Şehitlerde z ·raat banka
sı deposu önünde börek sa
tan Beyşehirli olup Şehitler 
caddesinde 37 nu. evde o
turan Hilmi oğlu Ahmed, 
ani olarak yere düşüp öldü
ğü görülmüş ve yaptırılan 
muayenesinde kalp sektesin
den öldüğü anlaşılmıştır. 

................................... i--...................... . 
•• • • • • • DORT KiSi KAR TIPISINDEM 

BOCİULDULAR ••• 
İstanbul 5 (Hususi) - Aracın Andras köyünden Cemil ve Feride adlı iki kadın değir

mene giderlerken köye on dakika mesafede kar tipisinden boğulmuşlardır. Bundan başka 
yenice köyünden 14 yaşlarında Mehmet Karabaş ile halası 50 yaşlarında Şerife de Undarlı 
köyünden gelmekte iken yine kar fırtınası yüzünden kaybolmuşlardır. Hadiseyi haber alan 
jandarma, Mehmedi bulmuş, Şerifo hala bulunamamıştır. 

Karısını Kaynanasını ve Baldızını Vurdu 
istanbul, 5 (Hususi) - Bir aile faciası oldu. Ahmed adında bir amele bir müddetten

beri evli olduğu karısı Naciyeden, geçimsizlik yüzünden mahkemede ayrılmıştır. Mahkeme 
boşanma kararı ile beraber A\ımedi karısına nafaka vermeğ..: de m:ıhku;n etmiştir. Hem 
karısından ayrılmanın hem de üstelik nafaka vermeğe mahkum edilmenin tesiri altında 
kalan amele Ahmed bugün Naciyenin annesi ve kızkardeşi ile oturduğu Kasımpaşadakı 
evine gitmiş, karısını, kaynanasını ve baldızını bıçakla ağır surette yaralıyarak kaçmıştır. 
Zabıta Ahmedi yakalamış, yaralılar da hastaneye kaldırılmışlardır. Müddeiumumilik cina
yete el koymuş ve tahkikata başlamıştır. 

---------lllllllillllll:ııııııı---------

POSTA KAMYONU KARA SAPLANDI 
Ankara, 5 (Hususi) - Kar her tarafta şiddetini artırmıştır. Ilgaz yolunda iki metreyi 

bulan kar Çankırı yolunu kapatmıştır. 
16 yolcu ile Çankırıya gitmekte olan posta kamyonu Ilgaz yolunda karlara saplanmıştır. 

Yolun vaziyetini '!e yolcuların gidişlerini takip eden Ilgaz jandarması karakolları vasıtasile 
yolcuların karlar ortasında kaldığını haber almış, yolcuların imdadına yetişerek yiyecek ve 
çay gönderilmiştir. On altı yolcu bu sayede kurtarılmıştır. Y okular Ilgaz jandarmasının 
bu alakasına teşekkür etmişlerdir. --------•rne-a ________ _ 

Rusyadan ne kadar Alman çıkarı1acak 
Varşova, 6 (Radyo) - Rusyada mukim Almanların listesi hazırlanmıştır. 
Rusyadan çıkarılacak olan Almanların miktarı beş bine yakındır. Verilen emre 

Almanlar Şubat iptidasına kadar Rusyayı terketmiş bulunacaklardır. 
göre 

ERANSA ALEYHİNE NÜMAYİŞLER 
Beyrut 5 (Raayo) - Fransa - Suriye muahedesinin, Fransa nıebusan ve ayan meclisle· 

rince reddedilmesinden dolayı başgösteren infial devam etmektedir. Bugün de, Fransa 
aleyhine nümayişer yapıldı. 

Yoklama u~ulü Mar-.tan itibaren kalkıyor 
Ankara, 5 (Hususi) - Uç aylık yoklamalar için yeni bir kanun hazırlanıyor. Bu kanuna 

göre maaş sahipleri, nüfus tezkerelerine verilecek meşrubatla yoklamasız maaşlarını ala
bileceklerdir. Yeni usul yetimler hakkında da cari olacaktır. 

Yeni kanunun, yakında Meclisten çıkacağı ve bu usulün Marttan itibaren tatbik oluna
cağı tahmin olunuyor. 

Cibutiye Kuvvet Gönderildi 
Marsilya, 5 (Radyo) - Senegallilerden mürekkep 

gitmek üzere yarın buradan hareket edecektir. 
sekiz yüz kişilik bir tabur, Cibitiye 

Y ~ni kanun hazırlanıyor 
Ankara, 5 - Giirük ve inhisarlar Vekalati teşkilatı için yeni bir kanun hazırlanmakta

dır. Merkez ve taşra teşkilatmda hergün biraz daha artan işlere cevap verebilecek olan 
yeni kanun, ayni zamanda memurların da terfilerini imkan nisbetinde temin edecek esas
ları ihtiva etmektedir. 

---~-------~·---------- •lllEl'mlP• -~~-----~-----~~ . ..... . . . 
MALiYEDE DEGISIKLIK .,. . 

Ankara, 5 (Hususi) - Defterdar, muhasebe, varidat ve malmüdürlerı arasında değişik-
likler yapılmıştır. 

Buna göre, Aydın deftt!rdarı Naci. Siird defterdarlığına, Siird detterdarı Süleyman Ay
dın defterdarlığına, Seferihisar malmüdür:i ·c ~mal İzmir Alsancak tahsil şubesi şefliğine, 
Manisa varidat müdürü Saip Maliye vekaleti b:..idce kontrol umum müdürlüğü mümeyyizli
ğine nakil ve tayin e~ilmişlerdir. 

----ll!lm----m:;.;:ır..:=r:=ııı----------........ -T unu s t c:ı İtalyan Bayrağını Yaktılar 
Berlin, 5 (Radyo) - ltalya aleyhine Y<':'' ' c::ı nümayişler esnasında birçok müesseselerin 

camları kırıldığı gibi, ıtalyan bayrağı ela yacı! nıştır. 

Bira ucuzla tıl malıdır •.• 
==- ~<== 

- Baştarafı birinci sahifede -
meselesini bu köşede yazmağa mecbur oluşumuz, her türlü 
ucuzluk propagandası ve savaşt yRpıldığ. bir anda şu bira 
içkisinin bir türlü, halkın istediği şekilde, ucuzlamamasın-
dan ileri gelmekredir. . 
Şu arpa suyunun arpası çok Lol yurdumuzda ucuz satı · -

masının iktısadi olduğu kadar sıhhi faydalarını burada tek-
rar etmiye lüzum görmiyoruz. Tekrarı elzem bir şey varsa 
o da, halkımız namına, bu faydalı içkinin elden geldiği 
kadar ucuz satılmasını alakadar makamların teminine çalı~ -
malarını rica etmektir. 

Halkın Sesi Ha .. kın Sesidir 

Halkevinde 
Konser ve konferans 

Halkevi salonunda bu ak
sam saat 21 de Halkevi mu
zik kolu tarafından Halk 
şarkıları konseri ile İzmir 
erkek lisesi yar direktörü 
M. Özbek tarafından 8-1-39 
pazar günü saat 14 te (Be-
den terbiyesi) mevzuulu ve 
yine ayni gün saat 15 te 
Kız lisesi felsefe öğretmeni 
Kazım Gürpınar tarafından 
da (Altıok) mevzulu iki kon
ferans hoparlörlerle neşredi
leceği öğrenilmişıir. 

6/KlNC/ KANUN 

"HIRSIZLIK HAST ALIGI" 
------~[!]----~---

Yazan: 

. HEİNZ SCHARPF 

Moritg'in kuyumcu dükka
nı önünde elegont bir çift 
durdu. 
Kadın çok güzeldi, Erl<ek 

filimlerde görülen Lordlara 
benziyordu. Kurşini bir pan
talon ve kır zülüfleri ile ay
ni renkte bir silindir şapka 
taşıyordu. 

Ani bir sevkitabiye tabi 
olarak genç kadın kuyum
cunun kapısını açtı. 

- Fakat çocuğum, diye 
erkeğin bariz bir aristokrok 
tonu taşıyan sesi işidildi, da
ha Prens Rohan'a gideceğiz. 

Almancadan çeviren: 

AHMET KERTINEN 

den gözümü ayırmamaklığım 
lazım gelen bir andayım. 

Dükkanınıza gelirse kor
kuyorum ki kendini tutamı
yacaktır, eyice c'ikkat edi
niz eğer bir şeyi gizlice alır
sa çok rica ederim kendisi
belli etmeyin, çünki bir si
nir krizine tutulması muh
temeldir. Bir ziyana asli 
düşmiyeceksiniz. Alınmış şe
yin hesabını derhal otele 
gönderirsiniz, ben Ekselsior 
otelinde oturuyorum, veya 
size bir miktar para bıraka-
yım. Kont şişkin cüzdanını 
çıkardı : 

i 

k Kadın mütereddid bir hal
le geri döndü ve kapıyı dı
şarıdan tekrar kapadı. 

Kuyumcu yan gözle arka
larından baktı. 

- Veya daha iyi size loı 
bankama ait bir çek hıra- ild 
kayım, derhal zayi eşyanızın 
mukabili olarak kullantrsımz. an 

Moritz'in karısı erkekten 
hemen hoşlanmıştı. Vücudu 
Robert Taylor'dan biraz geri 
kalıyorsa da gri silindir şap~ 
kasını sinema yıldızı Peer 
Gynt,ın şapkasına benzeti
yordu. Ve bu onun sempa
tisini uyandırmağa kafi idi. 
Kadı :Jlar zaten çobuk al ev
lenirler. 

Kont Moyen cebinden çek ile 

devterini çıkararak imzaladı k 
ve Mö. Mörity'e uzatırken 

Öğleden sonra erkek ani 
olarak kuyumcuda göründü. 

- Size ne gibi hizmette 
bulunabilirim, diye Moritz 
onu karşıladı. 

Kendini has bir gururla : 
- Ben Kont Moyen'im 

' Prens Rohan' a gitmezden 
önce karım sizden bir alış 
veriş yapmak istedi. Maale
sef karım hastadır. Kendisi 
"Kleptomanie,, den ['''] ra
hatsızdır. Şimdi bedir ayın
da olduğumuz için kendisin-

[*] Kleptornanie: Bir nevi 
hastalıktır ki insanı daima 
hırsızlık ettirmeğe sevkeder. 

ERE:GLİ 

kuyumcunun karısına Rober 
T oylor vari bakış fırlatarak 

dfıkkandan gamlı fakat gu
rttrla çıktı : 

Kont uzaklaştığında ku
yumcu ,,hım, hım,, diye d;ye 
mırıldandı. Böyle bir vaziye
te ilk defa rastlayordu. Ve 
o daima böyle ilk defa kar
şılaştığı hadiselerde daima 
dikkatli davranırdı. işinin 
ehli bir adam gibi derhal 
Kontun bankasına telefon 
etti ve orada hesabı hakkın-
da izahat istedi. Banka di
rektörü şahsen malumat ver
di, mükemmel bir malumat ... 

Ekselsior otelinde oturu
yor, gri pantolunu ve gri 
zülüflerile gri silindir giyi
yordu ve kendisi çok güzel 
eksentrik bir kadınla evliydi. 

-Sonu yarın-

FACİASI 
Faciadan kurtulanlar neler 

anlatıyorlar ••• 
İstanbul 5 (Hususi) - Ba- dar yükseliyordu. Tipi şid-

tan Millet vapurundan kur- detle devam ediyor ve göz-
tulanlardan birisi,,,.,. güverte gözü görmüyordu. Herkes 
lostromosu Ahmet ve diğeri hayatını kurtarmağa çalışı-
aşçı Osmandır. Ahmet, fa- yordu. Bir aralık kendimi 
cia hakkmda şunları söyle- denizde . buldum. Saatlerce 
miştir: cabalıyarak güç halle kur-

- Dalgalar güverteye ka- tuldum. 
................. ••••••••••••••••• t••· ...... •••••••• .... ı Fırtınadan kurtulan Demir-

" AVA hisar motörünün kaptanı 
Nazmının söylediğine göre Taarruzuna karşı hazır

hkh bulunacağız 
Büyük Millet Meclisinde 

kabul olunan hava tehlike-
sine karşı korumna kanunu 
pazartesi günü yürürlüğe gi
recektir. Bu kanunla bütün 
vatandaşlar, yurdu havaya 
karşı koruma vazifesine da
vet edilmektedir. Kanun tat
bik edilince her vilayette 
merkeze bağlı olarak havaya 
karşı korunma cemiyetleri 
teşekkül ederek faaliyete 
geçecektir. Bu eimiyetlere 
yazılmak mecburiyeti vardır. 
Ve her vatandaş bu vazife 
önünde cemiyete aidat ve
recektir. 

Kanunun tatbikatında bü
yük hassasiyet gösterilecek 
ve icap eded tedbirler alı

nacak, umumi sığınaklar ya
pllacaktır. 

(Millet) vapurunun battığı 
gün, büyük bir yelkenli de 
tehlikeye düşmüş ve tayfa· 
ları bir sandala sahile çık
mak istemişlerse de denize 
dökülmüşlerdir. Bunların bo· 
ğuldukları tahmin olunuyor. 

Son haberlere göre, şid· 
detli fırtına biraz durmuştur. 

Maarif vekaleti 
Ankara, 5 ( Hususi ) -

Maarif vekaleti, teşkilatına 
gönderdiği bir tamimde ba-
dema Kültür bakanlığı ye· 
rine eskisi gibi Maarif ve· 
kaleti tabirinin kullanılma· 
sını bildirmiştir. Vekalet da· 
irelerinin isimleri de teşkilatı 
esasiye kanununda yazılı ol
duğu şekilde kullanılacaktır. 
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