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-Asker Dolu -

Şefi ve Babası 
"llıburreisimiz İsmet İnönünün Istanbul halkından gör•• . 

CUMHUR EiSiMiZ HALKIN DERTLERİNİ 
DiNLiYEREK NOT ALDILAR c ~ımi, can ve gönülden fı şkıran sevgi ve sevinçle 

.. tıot un karşdama ile Milli Şefimizin İstanbula gider 
dil k emen lstanbul halkının, Istanbul tüccar ve esnafı
t;kleri.n i, dertlerini dinlemek ve tesbit etmek için 
~ lerı babaca alaka, şefkat ve ihtimam yalnız bizim 
•ııı.tet tarihimizde değil, dünya demokrasi aleminde de 
f._

11 
ve meftunlukla karşılanacak ve etüt edilecek yeni 

lıtııb açacak kadar mühim ve manalı olmuştur. 

Çiftçilere, Devletin Ekim Makineler,ile de Meşgul 
Olacağını Müjdelediler 

~ lt~rreisimiz gerek bu Istanbul ziyaretleri ve gerek 
~ ~ylerimizi görmek, köylülerimizin, rençperlerimizin 
k~ şıkayetlerini yakından dinlemek için daha evvelce 
ıı rı tetkik ve tetebbü seyahatfarı ile bütün vatandaş

ab ve onların işlerini görmek için vazife almış büyük 
Ut· ' ~k'k• un memurlarımıza göstermişler ve anlatmışlardır-

1 1 bir halk idaresinde halkımızla onun Şefi arasında 
ltl dbir dıvar, geçilmez bir hendek tasavvur edenler, 
.~ "n önce de demokrasinin manasını anlamıyan, 
t ~an insanların kapıldıkları hatalı bir vehimdir. 

1 b er hareketi, her sözü, her işi ile bize bu dersi ve
. ~lchakikati ö~.reh n mi1le~imizin Şef w .ve ~aba~ına bu 

d· de anı şukran ve mınnet etmegı mılli hır ödev 
1Yoruz. 

Istanbul, 3 ( Hususi ) -
Cumhurreisimiz İsmet İnönü, 
bugün de erkenden tetkik
leri ne devam ettiler. Milli 
Şef, saat 9 da, Dolma bahçe 
sarayındaki mesai odasına 

1 geçtiler ve masalarının yanı
başmda gazeteciler bulun
duğu halde, muhtelif sanat 
ve mesleklere mensub bir 
çok kimseleri dinlemeğe baş
ladılar. tnönü, evvela mensu- ı 
cat ticaretile meşgul Fuat 
adında bir zatı dinlediler. 
Fuadın elinde kumaş numu-

SIRRI SANLI neleri vardı. Milli Şefimiz, 

y~··-o·: ···--MECLlSI··-········ ~~{f ~::f:!~1;;;1~r i1~} 
kü İçtimaında Memleket takdirde istihsalatın çoğala-

b cağını ve malın, tabiatile 

qastanesiDİD V azİyeti ucuzlıyacağını söyledi. Bun-
dan sonra, arabacılıkla meş-

V,·ı~ GÖrÜşÜ}dÜ gul Faik geldi, işsizlikten ve 
.. " kamyon rekabetinden bah-
ıtt um • ı· · d- ~ ·· d · · k · umı mec ısı un &ı goz en geçırmış ve arara settı . 

Sonra içtima ederek 1 bağlamıştır. 1 Cumhurreisimiz görüştüğü 
lll'!rden gelen işleri - Devamı 4 üncü sahifede - kimselerin bütün şikayetle-

lioJuyUlUD FusUnkir Ve Müstesna Perısi 
(ORMANLAR PERİSİ) Filminde 

~ · :~~a, her flim müsabakasında birinciliği kazanmış bulharükulade san'at vei,tabiat 
~diı1 ıle kendi flim müsabakasına başlıyor. Peri hikayelerinde bile tasavvur ve tahay-

~,._ ~llliyen güzellikleri bu hafta Elhamrada başlıyan ( Ormanlar Perisi ) sinde görecek 
"e tueftun olacaksınız. 

R GÜL İSTER AGLA 

<Jtt 
~tta:~Vrupanın bir şehrinda Manca isminde bir genç kız Karol adında bir gençle 
'ıı~e ve her tarafta onunla beraber dolaşmağa başlamış. 
'~i k l<arolu oldukça samimi bir doygu ile sevmekte devam etmekle beraber tabia

~"-abil 0ke~lik ve fındıkçılık saikasiyle ona iltifat eden zengin ve kibar gençlerle de bir 
'- ha.ııgezıntisi yapmaktan lüks bir sinemaya girmekten kendıni alamıyordu. 

~~ti }' er onun canına tak dediğinden Mancayı koluna takıp sokaklarda gezen bir deli
. fite aralamış ve ortadan kaybulmuş. 
'llı r ettikten sonra genç kız Karoldan başk ciddi surette hiç bir kimseyi sevmedi

tti b~~~a.k bir odaya kapanmış ve kocaman bir deftere: "Bir gün gelecek yine sevgi
'-de bgı altında iki bin sayfalık bir mektup yazmış. 
"ken huld~ğ~ ve kendisine bir hayat arkadaşı olabilecek ciddi ve samimi bir gene 
ç kılı er onune gelene yüz vererek en kötü bir ahlaksızlık olan fındıkçılığı iş edinen 

•rın hallerine: 

İSTER GÜL İSTER AÖLA 

İNÖNÜNE 
Bir eski masal çeJıresi görmüş gibi köyler: 
Dağlarda çobanlar seni yıldızlara söyler ! 

Azmin süzülür işçinin alnındaki terden, 
Serhaddi tutar gölgen aşılmaz tepelerden! 

Gün yüzlü nesiller seni yalnız tanır örnek, 
Gündüzle kucaklaşmaya benzer seni görmek! 

İnsanlığın ufkunda adın sulha kanattır, 
Cenk ejderi, dizginleri pençende bir attır ! 

Göğsündeki kalb on yedi milyon kere hızlı, 
Emrinde senin on yedi milyon tek ağızlı! 

Oysak seni mermerlere, oysak seni tunca, 
Ancak sen olursun göke alnın dokununca! 

YUSUF ZİYA ORTAÇ 

rini dinlediler ve not alarak 1 Bundan sonra, Kartaldan ~ bahsettiler ve kapanan tek-
inceden inceye tetkikatta bu gelen bahçevanlardan mürek- kelerin ya milli emlilr ida-
lundular. kep heyet dinlendi. Bahçı- relerine aid binalardan mü-

Faikten sonra gelen hah- vanlar, kabzımallardan şika- nasiplerinin mektebe kalbe-
çıvan f smail Cumhurreisimi- yet ettiler ve kendilerini dilmesini istediler. 

zın: 

Tohumlarınızı ilaçlar
mısınız ? 

Sualine cevap verdi ve 
Burnova Zıraat mektebinden 
şikayet aderek şunları söy-
ledi: 

Bu sene, bizim tohum-
larda bir hastalık vardı. T o
humları elimize aldığımız za
man. ellerimiz kabarıyor ve 
uyuza tutulmuş gibi her ta
rafımız kaşınıyordu. Ziraat 
memuriyetine baş vurarak 
ne yapacağımızı sorduk me
mur, Burnava Ziraat mekte
bine mektup yazıp ilaç is· 
tememizi tavsiye etti. Derhal 
müracaat ettik. Fakat bize 
ilaç gönderecekleri yerde 
hastalığın adını bildirdiler. 
Hastalığın isminden bize ne. 

Milli Şef, İsmailin söyle
diklerini not ettiler ve ken -
disinden başka bir isteği o
lup olmadığını sordular. İs
mail hükumetin ucuz radyo 
temin etmek hususunda ted
bir aldığı gibi ucuz harman 
makinesi temin eylemek için 
de bir çare düşünmesini di
ledi. Cumhürreisimiz hüku
metin bu işi bir mesele ola
rak ele aldığını beyan et
tiler. 

İsmailden sonra gelen 
mensucat fabrikatörlerinden 
bir zat, iş kanununun bazı 
ahkir. ı,dan bahsetti, Ve, 
fazla r: esai için işçiye veril
mekt~ olan yüzd~ ellinin, iş 
sahiplerine ağır geldiğini 

~~oları? elinden kurtarmak Beykozlu bir odun ve kö· 
ıçın bır kooperatif teşkil mür tüccan orman kanunu-
etmişlerse de, kabzımalların, nun tatbika~ından şikiyet 
mütemadiyen müşkülat gös- etti. Cumhurreisimiz, orman 
terdiklerini ve bu yüzden müdürünün gelmesini emir 
istifade temin edemediklerini buyurdular. Müdiir, derhal 
söylediler. geldi. Milli Şef, Beykoz or-

Müteakiben, lokantacı Kon- manları hakkında bir rapor 
yalı Mustafa dinlendi. Mus· hazırlanmasını emir buyurdu-
tafa, İstanbul da aşçı ve lar. 
garson yetiştirmek için bir Saat 13 oldu. Cumhurre-
mektep açılması lüzumundan isimiz yemek için tetkikleri-
bahsetti. Ve, meslekten an- ne fasıla verdiler ve saat on 
lamıyan bir çok kimselerin, dörtte tekrar masalannınba-
rastgele bir dükkan açarak şına geçtiler, halk mümessil-
aşçılık ettiklerini. bu halin leriniabirer birer dinlemeğe 
iyi · neticeler vermediğini yal- koyuldular. 
nız Babıalide kırk piyazcı Amele işleri hakkında ba-
bulu .. duğunu söyledi. zı dileklerde bulundular. Ba-

İstanbul civarındaki köy- lıkçılar, kendi işlerine müte-
lerden gelenler, Milli Şefi- allik hususattan bahsettiler. 
mize mektep ihtiyacından - Devamı 4 üncü~sahifede -:-
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Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
Elektirik Şirketinden Rica 

Olunuyor 
--:::-ww --

Karataş sakinlerinden A. C. harflerini imza yerine atan 
bir okuyucumuzdan aldığımız bir tezkere ile elektirik şirke
tindeu şöyle bir dilekte bulunuluyor: (Şirketin tahsildarları 
hazan iki üç aylık birden elektirik ücreti almıya geliyorlar. 
Bu vaziyet evinin masraflarını aydan aya yapan ve ona gö
re bütçesini uyduran fakir halk için şaşırtıcı bir gaile ha-
lini aldığından gerek şirketin tahsilat ve gerek müşterilerin 
tediyat işini sıkıntısız ve muntazam bir vaziyete ıokmak 
üzere tahsilatın ay başlarında yapılması iki taraf için de 
kolaylıklar temin edecektir. Bu hususun temini için gaze
tenizin delalet etmesini rica ederim. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 



Dünyada neler oluyor? Maaş Tahsis 
Olunan Dahlllye MUte

kaid Ve Yetimleri 
........ a ........ 

Akvaryomlar: hastalar 
üzerinde iyi tesir 

yaparmış! 
Akvaryomların sinirler 

üzerinde teskin edici 
esirlerini, müteaddid tecrü
belerile anlamış olan Lon
dralı bir sinir mütehassısı , 

doktor arkadaşlarına verdiği 
bir konferansta: 

"Bekleme odalarında vü
cuda getirilecek bir akvar
yom, nöbet bekliyen hasta
ları oyalıyacak, uzun müd
det sıra beklemek işkence

sinden kurtaracak, sinirlerini 
~u suretle teskin edecektir. 
Öyle ki muayene odasına 
girdikleri zaman, daha nor
mal bir vaziyette bulunacak
lardır, doktorun suallerine 
daha doğru ve tabii cevap
lar vereceklerdir.,, Demiştir. 

Sejanın ati 
Sej an güzel bir at aldı. 

Bu .ata bindikten bir kaç 
gü sonra Mark - Antuanın 

emrile boynu vuruldu. 
$ejanın atına Dolabella 

saliip çıktı. Suriyeye gitti, 
or~ katledildi. ' 

At Kassiyüse geçti. Kas
siyfis atının üstünde harp 
ed~rJcen kendi kıhciyle yara
lanıp öldü. 

Ata Mark - Antuau sahip 
oldµ, Bir kaç zaman sonra 
Ok~av ile harbe tutuşup ye· 
nildi, öldü. 

Nigidüs cesaret etti, atı 
satın aldı, bir nehirden ge
çerken cereyana Kapıldı, hem 

. ken,di öldü, hem atı. 
Talihsiz bir adamdan bah

sederken, birçok dillerde 
darbı mesel gibi: "Sejanın 
atına· sahik0 derler. 

Ringa bahğı 
Eğer ringa balığının yu

msrtladığı yumurtaların her 
birinden bir . ringa balığı 
çıksayd.ı, denizler dolardı. 

Bir dişi ringa balığı ilk 
sene ~000 y~aıurta yumurt
Jar. Bu~ların yarısı dişi, ya
rısı erkektir. Her dişi ilk 
sene iki bin. yumurtlayaca
ğına .göre, , sene sonunda 2 
milyon ı+· g:ı ba'ığ ı p: yda 
olur. 

Üç.ür.cü .!;c.ncnin .. soırnnda 
ilk dişi 2 milyar toruna 
sahibir. On seue sonra ringa 
balıklarının sayısı şöyle sayı
hr: 2 ve 30 tane sıfır. 

ispanya - Fransa hudu
dunda doğan çucuk 
ispanyadan Fransaya iltica 

eden mültecilerden bir ka
dın gebe imiş. Tam Fransa 
hududunu bastığı zaman ağ
rısı tutmuş ve oracıkta bir 
hudud karakolunda doğur
muş. Çocuğun adını kara
kol bekçileri "İlk,, koymuş
lardır. 

Çete reisi olan 
Kontes 

Romanya polisi · ı una üze
rinde Braila gümrüklerini 
soyan ve kadınlardan müte
şekkil bir hırsız çetesinin 
elebaşısı olarak 32 yaşların-
da Varvara Zeroskaya is

minde bir kontes yakalan
mıştır. 

Kontes muhitinde kibar
lığı' güzelliği ve açık elliği 

Dahiliye Vekaleti 1 Kanun 
sani 939 tarihinden Şubat 
1939 tarihine kadar 51 mü
tekaid, dul ve yetime teka
üd maaşı tahsis etmiştir. 
Bunlardan 27 si dul ve ye
tim, 24 üde mütekaittir. 

-:;e:"" .... ~ .. -

Bir Doğumda 
Üç Çocuk 

Gerede (Hususi) - Kaza
mıza üç saat mesafede bulu
nan Dörtdivanın Yukarıduegr 
köyünden Çetin Aslanın ka
rısı üç çocuk birden doğur
muştur. Çocukların ikisi kız 
birisi erkektir. Çocukların 
hepsi sağ ve sıhhatlidir. 
Köylüler çocuklara ve ana
sına münasip hediyeler ver
miştir. ile tanınmıştı. 
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Aramızdan Bazıları 

ADAM OLMAK BAHSİ 
(2) 

Ötede beride beni yerin 
dibine sokan hasbi bir neza· 
ketle hizmetime koştukça 
mesela gazete alırken yere 
düşürdüğüm kuruşu bulmak 
için ayaklarımın dibine eğil
dikçe, yahut yanımdan ge
çen bir yük arabasının pal
toma sıçrattığı çamuru kendi 
mendilile silmiye çalıştıkca 
teşekkür makamında kendi
sile biraz konuşur ve yara
sına dokunurum. 

- Gene eski işinizde mi
siniz? 

O, hafifçe içini çekerek 
yahut boynunu bükerek ce
vap verır: 

- Ne yaparsınız mecbu
riyet.. 

- Halbuki zannederim 
tahsilinizde ıyı .. 

- Evet, fakat kimsem ı 

yok ... 
- Vah vah.. Maamafih 

siz kendinizi de kafi dere
cede müteşebbis değilsiniz 

sanıyorum. 

- Benim teşebbüsüm ki
fayet eder mi ? 

Bir saniye düşünürüm ve 
hafifçe utanarak söylerim: 

- Siz göz kulak olun ... 
Münasip bir şey çıkarsa yar
dıma çalışırız. Gerçi elimiz
de çok bir şey yok.. Fakat 
eksik olmasın hatırımızı sa
yan bir iki dost delaletile 
belki... Anlıyorsunuz ya .. 

inen caddede tesadüf ettim. 
Elleri cebinde ağır ağır 

bana doğru geliyordu. Göz
lerimiz karşılaşınca küçük 
bir tereddüt geçirir gibi 
oldu fakat neticede hatır':' 
ladı. Biribirimize hayli yak
laşmıştık. Ellerinaen birini 
cebinden çıkararak ağır . ağır 
başına doğru götürdü, şeha
det parmağile şapkasının 
kenarına dokundu. Sonra 
elini tekrar cebine soktu. 
Yanımdan geçmek üzere 

idi. Ağır bir sesle sordu: 
- Ne var ne yok... Nasıl 

keyfler? 
- İyi teşekkür ederim. 
- Gene eski vazifede 

misiniz? 
- Evet ... Öyle ... 
Ayni vakur ve eda ile: 

Çok ala ... Hadi baka-
hm .. 

O, Amerikan potinlerinin 
kalın topuklarını kaldırımda 

ağır ağır takırdatarak geç
miş, yoluna devam devam 
ediyordu. Ben olduğum yer
de arkasından bakarak derin 
bir sevinçle: 

- Çok şükür, dedim ni
hayet ehemmiyetli bir iş 
başına geçmiş, adam olmuş .. 

REŞAT NURİ 

····-~·-···· 
Pazar günü 

Turnuva tertip edildi __ .............. __ 

'lııııııı i1111111mnııuımuınnmmnıııımınıınıımnınııınııımımım 1. 
~ DOKTOR ~ 
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Sar'a: 2 

Sar'a hastalığının bilhas
sa esas sar'a denilen ~ekli
nin sebepleri hemen hemen 
yüzde doksan irsi hamulele
re dayanır. Cu irsi hamule
ler meyanında ana ve baba 
tarafında ceddi sar'alı insan
ların bulunup bulunmadığını 
araştırmak icap eder. Haki· 
katen sar'alı aileler vardır. 
Ve torun torun atlıyarak 
sar' alı çocukların dünyaya . 
gelmesine sebep olur. 

Sar'anın sebeblerinden en 
mühimmi de aile reislerinde 
bilhassa baba tarafında (al
kolizm) ~esirleridir. Hakika
ten son okuduğum bir tıb
bi mecmuanın en mühim bir 
makalesinde meşhur bir pro
fesör son altı sene zarfında 

tam 150 sar'ah üzerinde yap
tığı tetkiklerde yüzde 58 
nispetinde alkolik baba ve
yahud büyük babalar bul
muştur. Ve sarhoş halde 
iken vukubulan ilkah esna
sında zehirin meni larikile 
geçmesi sar' alı nesillerin 
meydana gelmesinde amil ol
duğunu göstermiştir. Çünkü 
alkol maalesef saf alkol ha
linde menide bulunmuştur. 

--~=.....;:-

Radyomuz ve 
ParİR radyosu 

· Martın ilk günlerinde Mon
tröde enternasyonal radyo 
konferansı toplanacaktır. Hü
kumetimiz, mevcudu biraz 
daha iyi tanzim gayesiyle ya
pılan her harekette olduğu 
gibi bu konferansa da işti
rake karar vermiştir. 

Dünyanın her köşesinden 

sesi çok güzel duyulan An
kara radyosu için, düzeltilme
si istenen tek şey, uzaklarda 
oturanların ayni dalga üze
rinde çalışan Paris radyosu
nun parazitleri idi. Bir müd
dettenberi bu iş için teşeb
büsler yapan radyo idaresi, 
Montröde bu işi kökünden 
halletmiye imkan bulacaktır. 
Unutinıyalım ki Montrö bi
zim için uğurlu olan bir yer
dir. Boğazlar için de parazit 
ihtimallerini ebediyen kaldır
dığımızı bu şehirde dünya 
tasdik etmişti. 

Romanya Pet
rolleri Ve 
Almanya 

.. Bükreşten bildirildiğine 
gore Alman ekonomi neza-

ısınama kll,asl: 

PARIS l Bu sene sinemalarda 
gördüğümüz salon ko 
medile~inin en zengini 
ve en ınce işlenmiş bir 
~.evzua ~alik olanı hiç 
şuphe edılmemeli ki Pa-
ris Çiçeği olacaktır. · 

Son üç sene içinde 
beyaz perdeye birçok 
eserler veren ve bunlar 
arasında Mayerling, Kat· 
ya ve suiistimal davası 
g~bi bedialar • yaratan 
dılber Fransız artisti Da 
nielle Darient'in Ame-
rikada çevirdiği bu ilk 
b.üyük film bütün dünya 
sınemalarında olduğu gi 
bi lstanbu sinemarında 
da büyük bir rağbetle 
karşılanmış ve haraı etle al- '+ 
kışlanmıştır. t+ 

Genç sanatkarın bu film
de aldığı rol, yüksek tem
sil kudretini göstermeğe fır
sat vermiştir. Yani Darient'i 
hu filmde bütün inceliği ve 
şuhluğu ile görüyorsunuz. 
Ayni zamanda Paris Çiçeği 
filmi Bayanlarımız için bir 
moda meşheri kudretini ha
izdir. Beşta Danielle Dari
ent ~olmak ' üzere bütün ka
dın artistler·n Amerikada 
paris modasını yaşatmak 
gayretiyle giydikleri tuvalet
ler moda meraklısı Bayanla
rımızı tatmin edecek kadar 
göz alıcı bir durumdadır. 
Hele genç Fransız artis inin 
altı muhtelif saç tuavaleti 
göstermesi Bayanlarımız ka
dar İzmir Derberlerini de 
alakadar edecektir. Bu, her 
suretle mükemmel olan fil
min mevzuundan kısaca bah-
sedelim: -

İşsiz ve parasız kalan Ni
cole Cortillon ismindeki gü
zel_ Fransız kızı Nevyorkta 
servet aramağa karar veri
yor ve fotografçıda model 
olmayı kabul ediyor. Fakat 
adreste yanılıyorsa meşhur 
zengin T revor ha kızı bir 
maceraperest zanned ;rek ka
pı dışarı ediyor. 

Şimdi ne yapsın? Arka
daşı Flaryo Paterson'un ver
diği fikir üzerine Grand Sa
voy otelinin Metrdoteli Miki 
ile uyuşarak iki kız Grand 
Savoy oteline yerleşiyorlar 
ve burada genç kız zengin 
bir miras yedi geçinerek ko
ca avına pusu kuruyor. 

Bu işte Bill Dunsan kur
ban gidecek. Müthiş zengin 
olan bu adam hemen sevgi 
ateşlerine tutuyor. Evlenmek 
mevzu bahs... fakat ortaya 
birdenbire, .. 

CİCEÖİ .,. , 

Mütevazi edasında ağl 
ken birdenbire kapu çalı 
yor ve İçere 1 revor girİ 
ve böylace mevzu ince 
ahenkli seyrini takip ediY 

Miiıverler 
Bir Roma - Berlin - 1 

yo mihveri vardır. Bu b~ 
mihveridir. Sul mihveri 
gecikmeden kurulsun. 
mihver Londra - Paris - V 

?ingt on dan geçmek ve r.1 
nihten beri Hitlerin 'Eylul • • 
Çekoslovakyaya yaptığı gı 
kendilerini vesayet altl 
almasından korkan 
devletlerini müsterih kılıı> 
için Moskovaya kadar uı• 
sın. 

B. Bullitin nutku 
tarihi bir dönüm noktası 
işarettir. Şimdi harp çılct 
takdirde yalnız AvruP' 
değil fakat bütün kıtal 
ateşine saracağından kiO', 
şüphe edemez ve bu Beth 
Roma ve Tokyonun bar , 
efendileri için bir ders. 
Bugünkü harbın akibet; 
ellerinde tutan totalite 
devletler ayni mazereti a 
süremezler. Onların malfııfl 
tı vardır. Kendilerine ha 
ı erilmiştir. Kendilerine bO 
riyet milletlerinin hahıı 

harbe çok uzun b rı Ü 

devam edecek bir h 
mukabele etmek için ıaı• 
gelen vasıtalara, kuvvete 
emniyete sahip oldukları 
dirilmiştir.. . Hangi tar , 
ilk önce yorulacağını, lid'

1 

sizliğe düşeceğini tayin ~ 
susunda ısrara hacet yok 

-~........_~--

Bağ Çubuğu DağllıU• 

Ziraat Vekaleti orta A 

Bn balı klann hacmi küre
mizin hacminden büyüktiir. 
Bereket versin, 2 bin yumur
dan ~.ncak bir kaç yüz balık 
çıkıyor, bunların da bir ço
ğunu büyük balıklar yutu
yor, 

O tekrar yerlere eğilir, 
gözleri ümitsiz fakat tavur
ları son derece nazik ve 
minnettar cevap verir: 

Üçok, Ak!t:;por, Doğan
spor, Aydın ve Nazilli Sü
mer fut lH,l ~.ı '. . ı:nları arasında 
bic l.ur..uva tertip edilmiştir. 
Bu hafta Pazar günü ilk 
müsabak al ·: t .n! saat 13 de 
Ateşspor ve Aydın,saat 15 de 
Doğanspor-Nazilli Sümer ta
kımları arasında yapılacaktır. 

reti memurlarından M. Vohlt-
Anvo Trevor. Bu Bill'in 

eski bir çocukluk arkadaşı
dır. Nicole'nin maksadına 
nufuz ettiği için bütün kuv
vetile Bill'in güzlerin: açma
ğa uğraşıyor. 

dolunun ağaçlandırılması , 
üzüm bağları meydana!ge , 
mesi için bu sene faaliyet 

·şt 
artırmaya karar verlJll. ~ 

Kauçuğun sUr'tl 
Sıkıca çekilmiş kalın bir 

kauçuk parçası bırakıldığı 
zaman derhal eski halini 
alır. Kauçuğnn bırakıldığı 
zaman eski haline gelmesi 
çok seridir. Sür'ati saatte 

- Lütfunuzun daima mın
nettarı kalacağım. 

*** 
Kendisini uzun zaman göz

den kaybetmiştim. Geçen 
gün Taksimden Galatasaraya 320 kilometreyi bulur. 

• AL TIN FLIMLER SERiSiNDEN müteşekkil hediyeli 1 
BUyUk Flimler Müsabakası 3 Mart 

Cuma Günün :ten itibaren 

E L HAM AA Sinemasında 
• BAŞLIYOR 

İşte müsabakan n birinci pırlantası 
Sine!Danın en güzel kadını DOROTHY LAMOUR 

Senenin en güzel ve ilahi filmi 

ORMANLAR PERİSİ 
1 

' 

Tabii renkli ve Fransızca sözlü harikalar şaheserinde 
SEANSLAR: 1,30 4 6,30 9 da başlar 

hot evvelki gece Berlin'e 
hareket etmiştir. 

Haber verildiğine göre, bu 
zatın Romanyada yeni pet
rol sondajı yapılması ve bu
ralarda kuyuların işletilmesi 
için yaptığı teşebbüsler mu
vaffakiyetsizlikle neticelen-· 
miştir. 

ı•:... ________ I ........................ .. 
1 MART ÇARŞAMBA f+~ 

Yeni Sinema DA. 
Zafer Haftası 

(Gary Cooper) Türkçe söziU (Gary Cooper) 

MARKOPOLO'nun Müthiş 
Maceraları 

Koyboylarıın şahı .JON V r\ YN tarafından yaşatılmış 
• lzmirde ilk defa 

.. liıtikam Yolunda 
TURKÇ~ FOKS JU_RNAL - Hergün matinede Talebe 8,5 krş. 
Seanslar. Cumarteaı. Pazar 10·2·5·8.30 sair gönler 2·5 8,30 da 

Geçen sene olduğu gibi 
sene de orta Anadolu çif~f ~· 
sine bağ çubuğu tevzi eÔ! ~1 

cektir. Vekalet bu sene ~ t ~ 
3 milyon bağ çubuğu 1' I ~ 
lendirmiştir. Bu çubll~ 

·----------•ıı~ ., 

Bili sözü geri alıyor. Bu 
vaziyet karşısında zavallı 
Nicole için Fransaya dön
mekten bakşa çare yok. 

Mart ayı içinde tevzi e 
meğe başlanacaktır. 

rt Bugün TAYYARE Sinemasında 
~ T E L E F O N: 3646 

Maverling ve Katia mübdii dilber ve sihirkar artist 
DANİELLE DARRİEUKS ile genç Doglas FairbaoJcs 

tarafından yüksek bir kudretle temsil edilen 

. P ~RiS .ÇiÇEGi ,~ 
M evzuunun ıncelıgı , tuvaletlerının ihtişamı ve dekorlar•" 

zenginliği ile hatıralarda yaşıyacaktır. 
İlave olarak : Ekler Jurnal dünya havadisleri , 
SE "\NSLAR: Hergün 2 - 5 - 7 ve 9 da. Cuın81 

tesi günü 1de talebe .seansı, Pazar günü 1 de ilave se'"g 
DıKKA T : Pazar günü 1 lde Halk seansında duhuliYe 

( 20 ) Kuruştur. -----...... ---mB!•·----------.,. 
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(HALKIN SES/) 

....__'tarihten Bi.r Yaprak : ı. 
·~UR VE BEYAZID

1 

~ARŞIKARŞIYA 
~-tf------~~~~~~~~~~~~~ 

İLAN 

ı~mir tramvay ve elektrik 
Türk anoniın şirketinden: 

\' a anın cesedi altmış buldular. Firar planıda böy-
11 eniçeri'ninki arasında lelikle meydana çıktı. 
~•ınadı: Belki de Timur, Yukarıda muhafızların ser-

ra haberi vererek ba-
11 ~n kalbini kırmaktansa, 
• ararsızlık içinde Öırak-
~ı:ercih et~i. 

zeniş ve sitemlerini işiten 

lağımcılar, tünelden gerisin 
geriye kaçarak dağıldılar. 

Timur, bu haberden fena 
Yınanla Isa, T oros dağ 

ır:~nıış emniyete gir- mek alicenaplığa karşı hile 
ır. Tatarlar ancak kullanıyorlardı? Esirlerini 

halde müteessir oldu. De-

, Yl buldular. Bir mağa- huzuruna çağırttı. Kaçma 
Yaralı bir halde sığın- teşebbüsünü cürüm telakki 
· ihtişamlı hil'atlerle ettiğini söyledi. Yıldırımın 

.t?erek babasının yanına sadık adamı Firuz beyin ka-
ltıld· M 
h" ı. evcudiyeti, mağ- fasını, hemen orada, gözleri 

· Ukumdarı biraz teselli önünde kestirdi. Buna rağ-
t,t men Beyazıdın emrinde o 

arların iki emırı olan 
ihtişamlı çadırları bıraktı. 

'ld il Bars'la Çenpay Padişah gündüzün eskisi gi · 
j~1rı'?1ın muhafızlığına ve bi serbesti. Ancak gecelerı, 
~~l~e Vl!rilmişti. Bunlar- kafes denen mahfazada ki-

~ trı Beyazıdı yumuşat- litleniyordu. 
•e muharebeden cay· _ Sonu yarın -
•k üzere vaktile Bursa- ~~:-=.,.7.:•:::.-4~,.... --:iıll!.: 

lltzdi .. d · ı 1 . ne goo erı en e çı 

~Yazıdm kaçak oğulla-
~ 1,_ •11 biri olan Mehmed 

16ı ·:un babasına gösterdiği 
~ llanıeleden cesaret ala-

• bazı dervişler vasitasile 
d•zı.da haber yolladı. Meh 

fırarı daha iyi idare 
k Üzere tatarların ordu

~ '-a Yaklaştı. 

1111~arebe esnasında Asya 
'de birlikte tatarlara 
d~ Türklerden istifade 
~: B~nlar lağımcıhğı bi

'ti •~seferdi. Mehmed ken-
dı 111 kandırdı. Yildmmın 
tı~ daimi bir nazikane 
· o) altında bulunduğu 
~adan doğruya kaçmak 

tin değildi. Halbuki, 
ttt bir çadıra Beyazıdı 
~:ıltyin aşırırlarsa buna 
. () ~ bJuvaffak olacaklar-

11 '-~ıı için, ileriki çadır
bırinden Beyazıdınkine 

i tl bir yeraltı geçidi kaz · 
rJ a başladılar. 

ll'tce kaçılacaktı. Bir 
•rtın daha kazılsa, pi
~rine getirecilekti. Esa-

la tyazıd da uyanık bu
>'ordu. Maiyetindeki Fi· 
btyle beraber hazırlan· 
-.-dı Elb' 1 · · · · . · ıse erını gıymış-

ı •ı)"h 
~ ı lannı takınmışlardı. 
. t llıuhafızlar, gecenin 
tlio.· . . d b' . .ı ıçın e ır garıp 

~t, .. İfiderek kulaklarını 
ta dayadılar. Esrarı 
ttrı ~ ı er. Padişahın çadırı-
0tırak, onu hazırlanmış 

Şen Yazılar 
11ıııııı1111nııııııu11 

Yatılmazmı 
Neden böyle kafesin, 
Arkasına sindin sen? 
Neden o şakrak sesin, 
Zevk alıyor dikenden? 

Yolunda bir taşım ben, 
Hac;retlerden yaşım ben. 
O titreşen gölgene 
Her yerde yoldaşım ben 

Yastık olan dizlerin 
Üstünde uyunmaz mı? 
Bu çok güzel dilberin 
Vücudu soyunmaz mı? 

Gece bir ışık gibi, 
Yanına atılmaz mı? 
Ölmüş bir aşık gibi, 
Koynunda yatılmaz mı? 

ŞEN 

Fıkra 
Yaşlı bir rahib trene bin

miş, iki genç adamın bulun
dukları bir kompartımanda 
oturmuş ve oturur oturmaz 
da cebinden bir kitap çıka-
rıp okumağa başlamış. Genç
lerden biri rahibe duyura-
cak bir sesle arkadaşına: 

- Benim bir aptal oğlum 
olursa, onu muhakkak rahip 
yaparım. 

Demiş, ihtiyar rahip ba
şını kaldırmış: 

- Çok doğru düşünüyor
sunuz, demiş, ve yazık ki 
babanız sizin düşündüğünüz 
gibi düşünememiş. 

Şirket, isimleri aşağıda yazılı abonelerine, satın almış ol
dukları sayaçlarının ayar masrafı için evvelce ödemiş bu
lundukları 250 kuruşu emirlerine amade bulundurmakta ol
duğunu hatırlatmaktadır: 

Abone no. ısmi Adresi 
1800- 1878 H. Sadık 1 ilkilik, Menzil sokak 

1 
1801- 2123 K. oğlu A. Emin Basmahane Melez " 
ı559- 1129 A. Yeruşalmi İnönü caddesi 
1059- 541 Fesçi Mehm~t ,, 
ıs6- 69 Yemişçi zade Mustafa ,, 

284- 123 Mehmd Nusret ., 
ı57- 19J Dr. A. Margulies l nci Kordon 
452- 41 İ. Arditi İnönü caddesi 
ı31- ı 7 Y. Bencuya ,, 
120- 2337 ~.t Henmayor ,, 
127- 923 K. oğlu Abdullah Tuzcu mescit 
ı96- 5ı9 R. Mızrani İnönü caddesi 

ı ı 72- 952 Ahmet Sabri Alipaşa 
ı299- 973 Galip 1 nci kordon 
1414- 1261 E. Bencuya lnönü caddesi 
ı443- 994 L. Galimeri Irgat pazarı 
1455- 1365 Fesçi zade Mehmet Yeni manifaturacılar 
1507- 1290 Katalan biraderler ,, 
ı 733- ı255 Filibeli Mahmut Alipaşa 

2104- ı679 Marbos Alsancak, hendek s. 
2859- 2681 Süleyman İnönü caddesi 
2907- 259ı H. Hüsnü ,, 

12746- Mesir K. ve Vitali Yeni tuhafiyeciler 
2938- 4251 D. Spiridioni Alsancak, hacıpaşa 
3273- 286ı İ. Levi Kuzuoğlu çarşısı 
3389- 3673 J. Strugo Yeni ma~ifaturacılar 

8 
28 

388 
860 
818 
970 
332 
187 
283 
608 

8 
319 

52 
512 
267 
114 

12 

11 
23 

ıı18 
1ı2 
102 

28 
8 

3297- 2989 Fildişi zade Mustafa Çangırı carşısı 35 
4253· 3774 J. Manusso Kuyumcular 2ı-23 
4046- 3670 Y. Albağli Kantarcı oğlu han 42-10 
4084 3569 Algazi Sinagogu Türk pazarı K. Avra 73 
4882- 4358 Vehbi Fevzipaşa mahallesi 168 
4434- 4349 Ahmet fevzipaşa bul.hasanhoca33 

' 47ı7- 4295 Şarl sinayi Alsancak, karakol so. 68 
5465b- 4997b Süleyman İnönü caddesi 758-1 
ı047- 2596 Karaburunlu Mustafa Karantina, Hangaltepe 9 
5739- 5252 Cemil İnönü caddesi ı120 

5780b- 5268b Nesim Kamfeas ,, 329 
5523b- 5037b Bn. K. Çikurel ,, 225 
14223 b H. Mazlum ,, 910 
1435 b Hayri Karantina, Ş. Nazım S. 10 
5804- 5335b Hüseyin Yeni manifaturacılar 
ı668- 1459 Y. Mizrahi lrgatpazarı, Geb • ş s. 3 
6244· 5864 Tabakzade M. Mah. Çiviciler T. H. N. H. 
6332- 5905 Hüseyin İkiçeşmelik, Turaman 11 
ısı ı- ı808 Ali İnönü caddesi 904 

İ 6703- 6292 Bn. Fatma ,, 693 

1 
6523- 6097 Mehmet Hastane caddesi 38 
6892- 6487 J. Ranio Alsancak, küçük 

Hacıbekir s. 2 
6969- 6548b Hüseyin Avni Alsancak, Bornova c. 94 
6939- 6521 Ahmd Kavaklı pınar 37-20 
5946· 5576 Ahmet Tilkilik, Dibek 6 
5898- 5436 Jak ve E. Bencuya Dr. Hulusi caddesi 
2313- 2034 Ahmet Eşrefpaşa 50ı 
2639- 2460 Yusuf Ha$ta sokak 2 
2068- 1838 Ali Molla Ahmet İnönü caddesi 382 

1 

2243- ı846 A. Hikmet ,, 654 
6000- 5570 Şekir " 618 

7268b- 6808b Bakırcızade Sücüdi Arasta 275 
3989- 3492 Ismail İnönü caddesi 933 
ı093· 608 Abdurrahman K. Şakir B. sokak 3 
3333- 3231 Bizanti Asansör, dokuzeylül so.163 
6564- 6ı 70b M. Amado Mektupçu 460 

••••••••O•••••••• 427ı- 3802 Hakkı lnönü caddesi • 52 
:iil!::iEıııımEm.• ..,.~ ' H l'I R'f t 

Kazım Şangüd er 
lzmir: Yeni Kavaflar çarşısı 

Terzi 

GUne,tekl siyah lekeler 4842- 4424 Süleyman a 1 • ı a paşa cad. 58 
it fJı maiaza Bazı zamanlarda güneşte 1 4513- 4111 KiliDmci .zdade Ahmet I~rapfırını, hastane cad 90 
""' ıı6 58 R evı as nönü caddesi 6', 7 l,· "hen ve Saban siyah lekeler peyda olur. 938 1 - H. 

1
.
1 

Al' k d 
1 ~· ~ . . · d d 1 h . 7581- 7ı04b a ı ı ar eş er Mimar Kemalettin cad. 49 ıf,ı. rethanelerinı yenı ma- senesın e pny a o an u sı- 1 A f 

i ~ı~'lltıcılarda Necati bey yah lekt lerin sayısı diğer se· 4250- 3755 Osman rap ırını, hastane cad. 25 

6 -~rı eski Orozdibak ma- n~le~deki.nden çok fazladır. ~~~ö= ~~~~ Ş.yt:~~n~~~ir rr;!~~~i~a!~rA~i:le~a:o. 4~ 
1' a 1 Yanında üst kat 29/1 Bırgun bır rasadhanede le-
~ tt/- naklettiklerini muh- keler sayılmış ve tam ikiyüz 

lal llıtişterilerine bildirirler olduğu anlaşılmıştır. 

' vy~aı~------------------~ .. ~d~'~l~. ~.--nız şaheserler vermekle sayın mu avım erınm 
ittmadını kazanan 

no. 35 

4 MAl'tT 

;ı~~~~ mm-mmmmm~m 

·-~ Aile Ocaklarını Söndüren ~ 
l Canavar!.. ~ 
l;;;;.t;l(~t:H:.!2~~YAZAN: GONOL EMRE~~ 

- Pazartesi gii ıü "Hıılkın Sesi nde -
" ı+~ ·~""'llrmt ~....-.~ ..... ~ ~ -- ~ _,.,... ~ ~ ~ --~~·--4 • ~ ~ıııııı..;: ~ .. ~ ..... ~ ~ ~ ~ 

.:, lzmir Yün Mensucatı 
+ Türk A. Şirketinin 
'+ Halka .Jı ııar k 1ı TI3 ~ fabrikasının 
+ Mevsim dolayısiyle yeni çıkardığı kumaşlar : 

! Sağlam Zarif Ve Ücuzdur 
+~ SATIŞ YERLERİ ~ 
·:~Bi~inci Kordond 1. 186 num.arada ŞARK HALI T. A. Ş. 
+j~U:~~emaledd:n caddesınde Fahri Kandemir oğlu 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ÜROLOG OPERATÖR ~A b 'M--k 
DR. Fuat Soyer - ŞÇı aşı• ar 

. Böbrek, mesane. prostat, 1 Makarn~ları ' 
ıdrar yolu hastalıklarını te-
davi ve ameliyatlarını yapar. 
2 nci Beyler Numanzade No. 5 

~:::::...:: ...... ::--'*~"'·~-:~- ..... ~ ............. ~ ....... 
Or. l"lmall Hakkı Bilğeer 

Dervişoğlu 1 

Dahili, sinir, çocuk bastal kları 
saat 11-14 ıkiçeşme ikte 1 

3-7 Karşıyaka Yalı 71 Na.da 
T. 3760 

Dr. Fahri Işık 
ızmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontken Ve 

Elektrik tedavisi yapılır 
ıkinci Beyler So. No. 29 

TELEFON 2542 
~~~-~~ 

1937 - 1938 Selanik sergi
sinden birincilik madalyasını 
kazanmıştır. 

~:~~I 
talıklar mütehassısı~· 

2;nci Beyler sokak No.:81· 
Her gün öğleden sonra ~ 

Telefon: 3315 
~~;; .. ~::ıD;;;:ta ~~ 

r· leültürpark Sineması 
•ne bugünden itibaren bütün dünyanın iakdirlerine Avrupanın yüksek terzi mek D D • Al• Yün, !pek, Pamuk, Keten, r • emır I ,. Floş ve karışık her cins ku-

l~ b mazhar olan dört büyük artist 
~ "-l< GABLE - MYRNA LOY - SPENCER TRACY 
e lIONEL BARRYMOOR tarafından emsalsiz bir 

binden diplomalı 

Peşin ve 
Kamçıoğlu ~ maşı kolayca ve emniyetle 

Cilt Tenasül hastalıkları ·J boyar. Telefon: 3882 
elektirk tedavisi - - 9 EYLuL BAHARAT 

Taksitle ~ surette temsil edilen 

~ f" 4AALI KART AL En müşkülpesent subayla- DAiMA 
•ttı ' rı ı v ! ı !villerin mizaçlarına 
s._'•da~;~~:k;:t.·Ju~.::. ·::ci!~:tiııimi~ı~ttim ediyo•ı~~ ı3 ~~:- .t · ·sitıe her türlü elbise Kabadayı, Kordan ve Yüksel 

ızmir- Birinci beyler So. ,.. DEPOSU 
No.: 55 Telefon : 3179 - __ ııı'&im' 

•ı• runa 11111 1111111 uıım ııınıı ınnn ınııu na 110 umn uma J111111 ıaıiTıiiııı lnmı ltı1111 ımıı ıın ıııı ıııuı cmm ınmı 11111 11• 

..._ ~•lar: Herıün: 3-4,45 te ... Cumartesi, Pazar ı2,ı5 Rakılarını ı·çı·nı•z 
~ ilave seansı vardır ... 

........... _____ Iİİlll_•ı•!I _________ ~ ~--~•:::s:ı=•:s=1111111=~==~===..:_--x;t;s __ ktil __ '.l;;;;t;:l __ '.l;;;;t;:l __ ~ __ lC::_ı_;;;;a:_:a:_1c::;1_.:_ ________________ ~---~----
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Gelenler 
Gidenler 
İtalya konsolosu B. Parılo 

Al.berti Ankaradan, inhisar
lar ikinci müdürü lbrahim 
Istanbuldan, ziraat mtifettişi 
Sami ve Nafiz Erman An
karadan gelmişlerdir. 

Manisa mebusu Turgud 
Türkoğlu Manisaya gitmiştir. 

Bir Kaza 
Dün akşam ~zeri Salhane 

tramvay caddesinde bir tram
vayla bir otobüs çarpışmış, 

otobüsün ön çamurluğu par
çalanmıştır. Nufusça zayiat 
olmamıştır. 

Kupa Maçları 
Yarın Ateş - Aydınspor, 

Doğanspor Nazilli 
takımları karşılaşıyor 

" Yeni Asır ,, refikimizin 
koyduju kupa karşılaşmala
rına yarınki Pazar günü 
İzmirden Üçok, Doğanspor, 
Ateş ve Aydından Aydın

sporla Nazilliden Sümerspor 
takımları arasında başlana

caktır. 
11Y eni Asır kupası,, müsa

bakalarının ilk karşılaşmaları 
Pazar günü saat 13 de Ateş
Aydınspor, saat 15 de de 
Doğanspor - Sümerspor ta
kımları arasında yapılacak
tır. 

Lik usulüle yapılacak olan 
bu maçlarda en fazla puan 
kazanan takım kupayı ala
caktır. 

Spor yurdları 
Spor yurdları hakkmda 

Maarif Vekaletinden şehri
mizdeld alakadarlara bir ta
mim gelmiştir. 

İkinci Erkek 
Lisesi Direk

törlüğü 
lkir ci erkek lisesi direktör 

lüğü.ıe, erktk lis(Sİ tıbbi ye 
muallirr i Halit Şen kut tayin 
ediln.işti:. 

Kızılay gençlik 
derneği 

OkulJardaki gençlik kızılay 
gençlik dernekleri teşkilatı 
nın faaliyetlerinin hızlandı
rılması ve bu hareketin ya
kından takip edilmesi hak
kında maarif Vekaletinden 
şehrimizdeki alakadarlara 
bir tamim gelmiştir. 

s:+::!(~~~~~~ 

Yedek Subay-
lar Staj İçin 
Ça2"ırılıyor 
İzmir askerlik şubesinden: 
1076 sayılı hanunun yedin 

ci maddesine göre muhabe
re ve topçu yedek asteğmen
lerin, yarsubayların terhis ta· 
rihlerinden iki yıl geçmiş o
lanların 45 günlük staj gör
mek üzere muhabere yedek 
asteğmenlerin, yarsubayların 

bu ayın yedisinde, topçu ye
dek asteğmenlerin yarsubay
ların bu ayın onunda şube
ye müracaat etmelari ilan o
lunur. 

(HA '-KlN SESi) 

AÇIKLARDA FIRTINA VAR 
Bir vapur imdat istedi 

lstanbul 4 (Hususi) - Akdenizde ve ka
radenizde şiddetli fırtınalar devam etmek
tedir. Vapurlar en yakın limanlara iltica 
etmişlerdir. 

saat on dörde doğru şiddetini artırmıştır, 
limandaki vapurlar açıklarda demirlemeğe 
mecbur olmuşlardır. Konak ile Karşıyaka 

arasında vapurlarda güçlükle işlemişlerdir. 
Gece yarısına doğru karayel !laniyede 19 
metre sür'atle esmeğe başlamış ve bazı 
ağaçlar kırıldığı gibi evlerin damlarındaki 
kiremitler de uçmuştur . 

Atina 4 (Radyo) - Dün gece yarı'ı bir 
vapur mütemadiyen imdat işareti vermiş 
ve on dakika sonra işaret kesilmiştir. Va
purun battığı tahmin edilmektedir. 

Dün öğleyin başlıyan karayel fırtınası 

Roma Hariciye azırı 
Varşova 4 (Radyo) - Romanya hariciye nazırı bugün başvekil ve hariciye nazırı Beki 

"e yarın da reisicumhur tarafından kabul edilecektir. Romanya hariciye nazırı pazartesi 
günü Bükreşe dönecektir. 

~ialtadaki Topçu Kıtaatı Takviye Edildi 
Londra, 4 (Radyo) - Maltadaki topçu kuvvetlerinin takviyesine karar verilmiş ve ye 

niden Maltaya bir topçu alayı gönderilmiştir. Gönüllü kaydına Maltada başlanmışiır. 

Madrid dün bombalandı 
Madrid 4 (Radyo) - Dün 5 nasyonalist tayyaresi madridi bombardıman etmiştir. Yeni

den birçok binalar harap olmuş ve nüfusca da zayiaat vardır. 

Asker. Dolu Beş Italyan Nakliye Vapuru 
Meçhul Bir Semte Gitti 

Londra, 4 (Radyo) - Napoliden şimdi alınan bir habere göre topçu ve piyade kıtaatı 
ile dolu beş nakliye gemisi meçhul bir istikamete hareket' etmiştir. 

Elçi gönderildi 
Atina 4(Radyo)- Onbeş sene evvel seddedilen İspanya elçiliği ilk defa olarak açılma

masına karar verilmiş ve Burgoza elçi gönderilmiştir. 

Harp vukuunda 
Londradan 

onbir milyon. halli~ 
uzaklaştırılacak 

Londra 4 (Radyo) - Harp vukuunda Londra ve civarındaki 11 milyon halk derhal şe
hirlerden çıkarılacak uzaklarda hazırlanan sığınaklara yerleştirilecektir. Ayni zamagda 
harp esnasında bu halkın himayesi ve iaşesi içinde lazımgelen erzak vesaire şimdiden 
hazır bulundurulacaktır. 

V. U. Meclisi 
- Baştarafı 1 incide -

Dün müzakere edilen işler 
arasında en şayanı dikkat 
olanı, Memleket hastanesine 
kabul edilecek hastalardan 
alınacak ücret hakkında 

Sıhhat encümeninin mazba
tası idi. Sıhhat encümeninin 
mecliste okunan mütalası 

şudur. 

Mali vaziyetleri müsait 
olupta berayi tedavi veya 
ameliye hastanelerimize mü
racaat eden -Vilayet dahili 
veya harici· hastalardan 
umumi koğuşa yatacak olan
lardan 75 kuruş, hususi oda
lara yatacak olanlardan iki 
lira alınması hakkındaki Sıh
hat müdürlüğünün müzek
keresi encümenlerde müta
laa oldundu. 

Binaenaleyh ücret mesele
si herşeyden evvel bir adalet 
ve bir muvazene meselesi 
gibi telakki ederek Sıhhat 

encümenının teklifi aynen 
kabul edilmiştir. Gelecek 
celsede masraf bütçesin mü
zakeresine başlanacaktır. ........ ., ...... .. 

İSTANBUL BÜYÜK.BİR TEH
LiKE GEÇiRDi 

Bahçekapı yangını sabaha 
karşı güçlükle söndürüldü ~ 

Istanbul. 4 ( Hususi ) -
Saat 2 de Bahçekapıda Oroz
dibak mağazasının karşıo

daki Atabey hanından çıkan 
büyük yangın Dilsizzade ha
nını, Selanik bankasının üst 
kısmını Ebeni biraderler kır
tasya mağazası ve Piyango 
binası da tutuştu. 

Rüzgar şiddetli estiğinden 
yangm çok çabuk büyüdü, 
l' eyoğlu, lstanbul, Bakırköy, 
Istinye etfaiye gurupları can 
dan çalıştılar. Yangının önü
ne sabaha karşı güçlükle ge 
çilebilmiştir. Zarar fazladır. .... ............................ ···························· ..... 

İtfaiye neferlerinden dört 
kişi yaralanmıştır. Yangm 
esnasında vali Lütfi Kırdar 
emniyet müdürü hazır bulun
muşlardır. 

······••CJ•• .. •• .. 

Zabıta 
Karşıyaka Soğukkuyu Ha

cı Selim sokağında Radoslu 
komisyoncu Hasan oğlu Arif 
Erz ybek, bir aile mesesin
den karısı 30 yaşın~a Mem
nune ve Cevdet oğlu 26 ya
şında Muzaffer ve kardeşi 
24 yaşında Necatiyi dövdü
ğünden yakalanmıştır. 

dükkanı ~ Keçecilerde Muğlalı Be-
Soydular kir oğlu Nevzat Işık, sarhoş 

1 (f w ) olarak askeri kışlasının ni-Deniz i, 1"Sll i - Kale 
içinde Celal ve şerikinin zamiye kapısına giderek 
dükkanına hırsız girmiş 80 içeriye gir · ek istemiş ve 
lira kıymetinde 16 top iplik nöbetçi tarafından bırakıl-
çalmıştır. Hırsızların kim ol- madığından bağırıp çağırma-
dukları henüz tespit edile- ğa başladığından yakalan-

y • memiştir. Bu meselede dik- mıştır. 
Unanıstana kate şayan olan cihet, bura- ~ İtfaiye yanında Celal 

Cumhurreisimiz Halkın o~ 
)erini Dinlediler Ve 

Not Aldılar .. 
Baştarafı lnci sahifede -. 

MiJli Şefimi(balıkçıhk mev
zuu üzerinde bilhassa durdu
lar ve not aldılar, 

Balıkçılar, dalyanların, üç 
senede bir kurulmak mec
buriyetinin kaldırılmasını is
tediler. Cumhurreisimiz, bu 
ciheti nazarı dikkate alacak
larını .vak~ buyurdular. 

Bir hamamcı f stanhulda 
98 hamam bulunduğunu işa-
ret ederek. terkos suyunun 
beher metre mikabından on
beş kuruşun çok olduğun~ 
söyledi ve bunun beş kuru-
şa indirilmesini istedi. 

Millı Şefimizin tetkikatı, 
17, 30 a kadar devam etti. 
ınönü ayağa kalkarak: 
- Arkadaşlar teşekkür e

derim. 
Dediler ve not defterleri-

ni kapıyarak mesailerioİll 
kısmını bitirdiler. 

Milli Şefimiz yarın üoi. 
siteyi ziyaret edecekler 

İstanbul, 3 ( Hususi ) 
Milli Şefimiz, refikalarile 
likte akşam üzeri otoıno 
bir gezinti yapmışlar ve 
lata, Eminönü, Sultan 
med, Beyazitİ yolile Edi 
kapıya kadar gitmişler, • 
yolla dönerek, Karaköye 
mişler ve oradan da, Tak 
ve Gümüşsuyu yolile sar• 
avdet buyurmuşlardır. 

Milli Şef, geçtiği yollar 
binlerce halk tarafın 
şiddetle alkışlanmışlardır· 

İstanbul, 4 ( Hususi ) 
Cumhurreisimiz ismet (06 

bugün üniversiteyi ziy• 
edecektir. 

• -~.::..~-

Telgraf ve radyo hulasaları• 
Emniyet müdürleri arasında yeniden değişikler olmut I 

Manisa Emniyet müdürü Tevfik Samsun Emniyet müdilr 
ğüne tayin edilmiştir. 

§ Polonya hükumet partisi müstemleke istemektedirl~t· 
§ lngilterenin altın mevcudu 226 milyon lngiliz br 

olarak tesbit edilmiştir. f 
§ Atina gazeteleri, Hariciye vekilimizin validelerinin ve • 

tından mütevellid teessürlerini bildirmektedirler. . d 
§ ltalya Hariciye nazırı kont Ciano Polonya seyahatıll 

Romaya dönmüştür. ,. 
§ Bulgaristanın dün istiklalinin 61 inci yıldönümü tel 

edilmiştir. . 
§ Belçika kralı yeni kabineyi teşkile Brüksel beledı 

reisini memur etmiştir. 
§ Filistin konferansında dün Yahudi ve Arap delegel 

ayrı ayrı toplanarak görüşmüşterdir. . .. O' 
§ lngiliz işçi partisi Filistinde müstakbel hır Arap buk 

meti~in teşkilini istemiyorlar. . v • • • et 
§ Ingilterenin Burgos sefaretıne Bagdad sefırı Morıs P 

erson tayin edilmiştir. ·~ 
§ HitJerin evinde verilen bir konserde fakirler için 1 

milyon mark iane toplanmıştır. ~!-
§ Pekin hükumeti hariç memleketle olan alakasını aP' 

tarak kambiyo kontrolunu arttırmıştır. 

' _,ı 
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Türkiye Radyodifüzyon Dalga uzunluğu f 
Postaları 1639 m. 183 Kcs./1201' 1 

Türkiye radyosu T.A.Q. 19,74 m.15195 Kes./ 20~4 
Ankara radyosu T.A.P. 31,70 m. 9465 Kes./ 20 
13.30 Proğram 
13.35 Müzik (Dans - pi.) ~ 
14.00 Memleket saat ayarı ajans ve meteoloji haberle 
14.10 Türk müziği 
14.40.15.30Müzik (Dans pi.) 
17.30 Program 
17.35 Müzik (Dans saati - pi.) 
18,15 Türk müziği 
18.35 Türk müziği (Fasıl heyeti) 
19.00 Konuşma (Dış politika hadiseleri) 
19.15 Türk müziği 
19.45 Türk müziği (İki tanburla saz eserleri) ) 
2Cl.{)0 Ajans, meteoroloji haberleri ziraat borsası (fiyıt 
20.15 Temsil (Dimyata pirince giderken .. ) 
21.15 Memleket saat ayarı 
21.15 Esham, tahvilat, kambiyo- nukut borsası (fiyat) 
21.25 Folklor 

ı 21.40 Müzik (Küçük orkestra) 
22.00 Haftalık posta kutusu 
22.30 Müzik (Senfonik plaklar) 
23.00 Müzik (Cazband - pi.) 
23.45.24 Son ajans haberleri ve yarınki proğram. 

1 
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hayvan ı•hracı- daki dükkanların kapanma- oğlu Şevket İsmail og-lu Ha- V "30 t _ e onun ,. sana çocugu 
sırn müteakip Kale içine gi- san sarhaş oldukları halde K••ıt•• k Kışlık Gazinosunda 

Muhlis Sabahittin 

b 1 d rilmesinin kabil olmamasıdır. aralarında çıkan kavgada u urpar ilk temsilini veriyor 
D 8 BŞ an 1 Tayin bir birlerini dövdüklerinden 5 Mart pazar günü saat 5,30 da matine 
Yunanistana hayvan ihra- Deri ve tenasül hastalık- yakalanmışlardır. ,, ,, ,, gecesi -9- da suvare 

cına başlanmıştır. İlk par- 1 lan dispanseri sıhhat memu- ~ İkiçeşmelik Eşref paşa Efenı•n A k 
tide müşahede altında tutul- ru B. Sabahaddin Güngül caddesinde Ali Riza oğlu Ş ı 
muş mühim miktarda sığır, Baı tın Frengi mücadelesi Nadir oyun meselesinden Milli revü operet: 2 Perde 1 Tablo 
koyun ve k02.u ihraç olun- sıhhat memurluğuna tayin Resul oğlu Raifi dövdüğün- Yazan ve besteliyen: Muhlis Sabahlttln ,, . dit 
muştur. edilmiştir. den yakalanmıştır. Birinci mevki: 75 ikinci 50 konsumasiyon mecburi de& 
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