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tı,;di.Ş;iin Ve MiHi Şefin 
Sayesinde 

~~fta geç,ez ki Avrupa ;zetelerınin bir sütununda 
l~. iene bir Avrupalı diplomahn ağzından bugünkü 

1Ytnin cıymet, ehemmiyet ve kudreti hakkında göğsü
' iUrr ve iftiharla karbartacak parlak satırlar okumı
b~' gliel sözler işitmiyelim. 
~.,dünyanın takdir ettiği ve saydığı yeni Türkiyeye 

ııılQ nüfuzunu, bugünkü itibarlı mevkiini kazandıran 
fll>he yoktur ki, Türk milletindeki cevheri, kudreti, 
llrtık ve kahramanlığı tarihte görülmemiş bir şekilde 
k te takdir ederek ona askerlikte, 'savaşta olduğu ka-
Gltiir ve sanayi işlerinde de harikalar ve mucizeler 
•11 ebedi Şefimizle onun ebedi fikir ve silah arkadaşı 

\Şefimizin yurtseverlikleri kadar büyük ve keskin zeka 
'halarıdır. 

Çok milletler son ahval ve hadisat dolayisile hüku-

Ebedi Şef Muvak~:at Kabrine Konuldu 
Ankara, 31 (Hususi)- Ebedi!f~ 

,. ___ --
Şef Atatürkün muvakkaten 
Etnografya müzesinde bulu
nan tabutunun defnedileceği 
Rasad tepedeki anıt - kabre 
vaz'ı ameliyesi bugün saat 

' . 1 l de yapılmıştır. Merasımde 
Büyük Millet Miclisi reisi 
Abdülhalik Renda, Başvekil 
Refik Saydam Mareşal Fevzi 
Çakmak, Riyaseti Cumhur 
umumi katibi Kemal. baş 
yaver ve Ankara valisi Nev
zad bulunmuşlardır. Muvak
kat definden sonra yukarıda 
isimleri kayıdlı zevatın imza-

• 

larım havi protokol tanzim ' _ _ . • 
e:liGiŞ w~ m'!clis -rfyacıeti"llelJ EbedlJŞef,..,etnoğrafya tm!lzeslne götUı-UIUrken 
tevdi olu11a'iuşfur. Anıtl- kabir inşaatını !müteakip Ebedi Şef, milli-.;merasimle defnolunacaktır. 

- 1 

ıene gazeteleri vasıtasile hazırlanmalarını tavsiye 
rken, ne mutlu Türk milletine ki bu hususta hiç bir 
~e üzüntüye uğramadan Milli Şeşimiz idare ettiği 

~ 1hı~zin her şeyi düşündüğünü ve her şeyi hazırladığını 
tJlıgını görerek emin ve müsterih yaşamak saadetine 
r bulunuyor. 

ç~~b;~i;yoo~ao'fuao~;;;ühi~~~b;;~~oa;thı 

1 
Ebedi Şefimizin kurduğu ve Milli Şefimizin her gün, 

HITLER BUGUM CEVAP VERECEK 
'at biraz daha tekemmül ettirdiği, kuvvetlendirdiği 

· h&kumetimizin milletimize ve milletimizin Milli hükü
~llli~e beslediği itimad ve bağlılık sayesindedir ki bugün
~tJı Türkiye hükümetinin kıymet ve ehemmiyeti herkc

Almanva yeniden bir milyon asker silah altına aldı 
• 

Polonya bir tecavüze uğrarsa lngiltere Fransa ve Rusya hüku-
metleri elindeki bütün kuvvetlerile yardıma {koşacaklardır lannda her gün biraz daha artmaktadır. 

' SIRRI SANLI .................. , ..................................................... . 

1 1 1 
- Londra 1 (Radyo)-lngil-

K ıta arı r şga lerine tere Başvekili Çemberlayn 

D Ed• } dün avam kamaras nda şu 
. ~o evam;&> -4 ıyor ar beyanatta bulunmuştur. 
ttd~ı. 1 (Radyo) - Su- 1 vam -ettiği "gibi Fransız mat-; _ Evvelce d e söylediğim 
~-'? &elen haberlere gö- buatı Suriyeyi kamilen işga l ,, h k · p 

t "'ltıyeninfKrallık olacağı altına almağa başlam1ştır.= gibi lngiltere ü ümetı o-
~i~ıl'ı~' • Maverayi Şeria Suriyeliler işg~l ha.reka- lonyaya karşı bir hiicum 
~ Abdullahın yegeni tını protesto etmışlerdır. olacağına dair bir malümat 
~ti1 Abdullah getirile-

1 
bBdeyrubt.

1
1d. (~1.adyo) - Ha-,i almamıştır. 

b ~ e ~n ı ırı ıyor : ~ Almanyanın hudud boyla-
~>'tut ,,tr:: Dun Fransız kalesinde k h 
tlt Fr 1 (Radyo),-_ Ale- patlıyan bomba kışlayı harap rında bazı as t.'ri arekatta 
d, ~ ans!z askerler~ara- etmiş ve" )ankaz altında 80 :b~~d~~u lıabe';i ü7e;in-; 

anlı , çarpışmalar de- nefer kalmıştır. 8sizey~İnız şu ciheti bild-ir-,1 ... a 0111111---·--------------·•v"' a t"r.mt -

<= -

dünyada bir merak ve heyecan kasırgası kaldıran ( Kasırga ) filminden iki sahne. 

İSTER GÜL İSTER AÖLA 
aa~~a:ı~..:.~~~~e:~~ ~l!IE:~~a!::~ ~ ~ge: ı 

. 1000 lngiliz Jiras1 kazanan bacakla~ •.• la . ~~~"""'""-"""'-~ ~~~'-.....""'-""' 
'ıa~~~~da bir genç kızın bacakları güzel bacaklar mütehassısı bir heyeti:ı hu7.urunda 
l\iltı.12'1 kazanmiş ve mükafat olarak ta el çantasına bin Ingiliz hralık bir Ç"ld•indirmiş.I 
~la ~gözlerinin güzelliği, kimi belinin inceliği, kimi bacakları:ı~:-ı letafeti sayesinde! 
t~ k 6Yük bir serv .!t elde eden kadınlar bulunuyor. Erkeklere •gdincc; ya k ilo n c:.t ·c · 
bok0farak veyahud yumruğu ile bir adamı yere sermek veyahud ba~kasından yiy~ceği 

• darbesi ile burnunu kardarmak suretiyle para kazanmak mecburiyetinde kalıyor-

,~~a diyeceksiniz ki hazan da gönüllerini delip geçen tatlı bir bakış bir boksörün 
~li:ı P•rçalıyan yumruğundan daha fazla olarak yufka yürekli insanları mahv ve harap 

tılallt derseniz, deyiniz, biz, bir ekmek parası kazanmak için ne yapacağını şaşıran 
)td~~.hu~aldığı şu zamandıı bacaklarını on dakika teşhır eden bir kadının bizim para 

... btı .10 lıraya yakın bir meblağ elde etmesine gülümseyip geçiyoruz. Sen de ey oku-
~ ışlere: 

~ GUL İSTER AGLA -= • er;s;w - * =~ * ~:::.:~~ 

-~ 

nl ğ."! mecburumıki, Polon- -
yanın i'it da'ıni tehdit t!den 
-D ·va 'll ı 4 ncü sahifod '!-

Son aniye: 
G.ı zetemiz mak ineye veri

lirken aldığımız miihim tel- r-:ı 
grafları neşrediyoruz : L J 

. 1 :--~ Bir ,alim~ keşfett! ğ'i 

HİTLER 
Baş ağrısı mı? .!.Hayır. Başkalarına nasıl yeni bir baş ağrısı 

ge ti receğini düşünüyor, 

( ·~ 

bır usul sayesinde balıklar ~ 
k.ara~a •. insanlar da denizle· ( ~ 
rın dıb~nde ge~ib, dolaşıb \ , 

""yaşıyabıleceklermış. ~ S. 
2 - Hiristiyanların pas

kalya yortularında daha { so
ğuk kanhlı kla~müzakerelerde 
bulunması için =Çemberlayn, 
Mussolini, Hitler~ve Daladi
yenin Vene dikte buluşarak 
bir satranç maçı yapacakları 
ve maçta kazanan taraf 
harbı da kazanmış sayıla-
caktır. 

3 - B. Mussolininin ken-
di idare ettiği bir 1 tayyare i 
ile Londra üzerinde bir ce
velan yaparak Londra .-hal- , 
kına bazı öğüdleri fihtiva 
eden beyannameler 1 attığı 

-----~~-
şaviası çıkmıştır . 

4 ... - ;talin yoldaşın Ro
m :ıyı z; ıret edeceği haberi 
bir ço . siyasi mahfellerde 
uçurulan bir balondan atılan 
bir bomba tesirini yapmıştır. 

. 
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rAfı~~iJa~f! Dünyada 

L---~~~~~a!JNo"L EMRE~ Neler ~~uyor? 
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~ O O 1 T O R ~r•J Trıcki .. muınmıımıııııınuıııııınıııııııııııınuıııınuııımunııııuııııııııuııııP 
Oremfye karşı 

perhiz 
-1-

' Fransadan bir 9 cuk kaçı [23] 

Birdenbire Gözlerim Yaşar· 
mış... Hatırımda Yalnız 

Şu Sözler Var 
Kalktım ve doğruca Hüse- vadan gözlerini ayırmadan 

yin ustanın yanına dükka- dedi ki : 
nına gittim. Fakat aksiliğe - Olur bunlar be evlad! .. 
bakın ki usta, dükkanda Sana derdinin çaresini söy-
yoktu. Kalfaya sordum. Da- lemeden önce baş•mdan ge-
ha gelmedi, geleceğide şü- çen bir hikayeyi anlatayım 
heli demesin mi ?.. Nere- da ibret al!. Çünkü insan 

GUzel bacaklar 
müsabakası Müzmin böbrek iltihabının 

en büyük tehlikesi, böbrek
lerin iyi işlenmemesioden 

dolayı ürenin idrarla çıkamı
yarak kan içinde birikmesi
dir. Bu da vücudun zehir
lenmesi demek olur. 

Troçki, gayrimeşru kızının 
oğlunu kaçırmıştır. 

Bu haberi Fransız gazete
leri veriyor ve meseleyı an
latıyorlar: 

usyada ihtial or 
l;ındadır. Sonra di 
la-ıefleri ile arası 
ve usyadan tekrar 
lstaı,Jlda Büyükad 
yor. 

T rO\; Büyükad 
bir ğün 'İr genç kı 
Kapıyı 1,çkinin k 
yor. Yabc.cı: 

deyse olduğum yere çöküp bir felakete uğradığı vakit e 

Halbuki böbrekte iltihap 
olunca, onların çikarmadığı 

şeyler yalnız üreden ibaret 
kalmaz. Kanın içindeki asit 
ürik ile gene az çok zehirli 
başka maddeler de çıkmaz

lar, kanda birikirler. Bunla
rın kanda ne kadar birik
tiklerini en ıyı haber vere
cek şey, tabii, kan tahlili
dir. 

1900 senelerinde Rus çarı 
Leo Sede isminde bir Rus 
muharririni Siberyayaya sür
müş. Bu orada karısı ve 
iki kız çocuğu ile sürğün 
hayatı yaşamakta ve yazdığı 
yazılara Leon Troçki diye 
müstaar bir isim atmakadır. 

F atat, bir gün fırsatını 
buluyor ve karısiyle iki ço
cuğunu orada bırakıp ken
disi bir arabaya atlıyor; Rus· 
yadanBkaçarak Fransaya ka-

- Ben "oçkini 
Zinaydayım, 'iyor. 

Bu, T roçkin, p 
raber yaşadığ 

olan oğlunun ç 
Troçki onu evine 
kat karısı kıza f 
mele yapiyor. Z 
dayanamayıp tek 
saya kaçıyor. 

kalacaktım. Neydi bendeki zannederki, kendinden başka 
bu talihsizlik yarabbi ? bir kimse böyle bir musibete 
Tuttuğum dal, elime geli- uğramamıştır. 

yordu... Oturup bekleme Bak oğlum, ben senden 
1 

ğe başladım. bir kaç yaş daha küçük iken 
Aradan nekadar zaman senin şimdi uğrad1ğ1n fela- 1 

geçti bifmiyorum. Çünkü ' ketin benzerine çarpmıştım. 
dakikalar bana o kadar uzun - Bu yüzden büyük zararlarda 
görünüyor. Ayağa kalktım gördüm. Fakat hayat bu, 
ve adeta sendeler gibi yü- dedik a iki \gözüm, her şey 
rümeğe koyuldum. olur. Yalnız dermanını bu-
Dönüşümde Hüseyin usta lup yaraya sürmek ve onu 

ile karşı karşıya gddik. Ya- iyi etmek lazım ... Şimdi ku-
nıma yaklaştı ve kolumdan !aklarını bana ver de iyi 
tuta · ak sordu : dinle ! · 
~ - Neyin var evlad? 

- Hiç ... 
Birdenbire gözlerim yaşar· 

mış... Hatırımda yalnız şu 

sözleri var : 
- Değmez be oğlum.. Bu 

dünya böyledir işte.. Her 
şeye kahırlanırsın kötü olur 
sonra .. . 

- Fakat benim derdimi 
bilmiyorsun ki Hüseyin usta ... 
Ben mahvoldum ... 

- Geç allahını seversen ... 
Gel de bizim dükkana gide
lim.. Dinliyelim senin de 
derdini._. 

- Zaten ben de seni arı
yordum. 

Ve beraberce Hü.seyin us
tanın dükkanına doğru yü
rümeğe başladık. Eğer ko
lqmda usta olmasaydı, belki 
düşe kalka yürüyecektim. 
Zorla kendimi sürükliyor
dum. Hüseyin usta, heni 
içeriye aldı. 

Bir sigara yakıp verdi. 
Ve sordu: 

- Söyle bakayım oğlum, 
derdin n":!? 

Müthiş bir izdirap içinde 
şunları söyledim : 

- Karım beni aldatıyor 
usta... Bana yol göster ! Der
dime derman bul ! 

Ve olup biteni olduğu 
gibi anlattım. 

Hüseyin usta kirli bir su 
ile dolu bulunan demir ko-

ı 

1 

' 
1 
1 
1 

1 

1 

Hüseyin usta bunları söy
ledikten sonra, dişarıya çıra
ğına seslendi : 

- Bize iki şekerli kahve 
söyle evlad ! 

Ve sözünüe şöyle başladı : 
- Aklımın kafamdan yu

karı beş karış dolaştığı za
manları. Uçarı bir çapkın
dım.. Ne olacak.. Boy pos 
yerinde ve oldukçada yakı
şıklı bir delikanlı idim. 

Bir gün sokak başında 

peçesini örmeği unutmuş bir 
kız gördüm. Ve takip ettim. 
Meğer bizim mahallede ve 
evimize yakın bir yerde otu
ruyormuş. Eh.. İş kolaydır 
öyle ise, deyip o gündenberi 
peşine düştüm. 

- Devam edecek -
mum 11ıııu11111ıırum11111111111111uı ınmnumııııınııııuıum nuunuııau 1111111 

•• 
Ordek 

1 bir 
avında 

kaza 
Kalkan (Hususi) - Nahi

yemızın Uvagelemiş köyü 
civarındaki kara göl batak
lığında ördek avına çıkan üç 

ı köylüden Çakal Mustafa is
mindeki arkadaşının attığı 

etufekle yaralanmış, tedavi 
için Fethiye veya Antalya ya 
gitmek üzere salla nahiyeye 
getirilmiş fakat vapurun is· 
kelemize uğramadan geçme
si yüzünden zamanında te
davi edilmiyerek ölmüştür. 

Bugün Matinelerden itibaren 

ELHAMRA Sinemasında 
Dünyanın se(dzlncl harikası 

Sinemacılık aleminin bugüne kadar vücuda 
getirdiği en büyük 
Sanat Mucizesi 

KASIRGa 
TÜRKÇE SÖZLÜ FRANSIZCA SÖZLÜ 

BAŞ MÜMESSiLİ 

Dorothy Lamour 
EHEMMİYETLE NAZARI DiKKATE: 
Türkçe ve Fransızca her iki lisanda da takdim edece
ğimiz bu muazzam filmin Türkçe Nüshası: Cumartesi 
ve pazar bütün sea.nslard~ ve diğer günler yalnız 4 ve 
9 seansında gösterılecektı -.. 

1 
Fransızca Nüshası: Cumartec;i ve pazar hariç olmak 
üzere diğer cuma, pazartesi, .~ah, . çarşa~ba ve perşem
be günleri 1.30 ve 6.30 da gosterılecektır. _________ .. :ıın N 'i S* 

Ondan dolayı, müzmin 
böbrek iltihabında hekim 
kan tahliline lüzum göste
rince, onu yaptırmakta te
reddüt etmemelidi.r. 

- dar geliyor. Orada..ıjbaş~ 
·bir kadınla~ yaşamağa\başlı-~ 

•• 
1 ~ • - • 

İngilterenin Londra şeh
rinde yapılan güzel bacak
lar müsabakasına üçyüz genç 
bayan iştirak etmiştir. Bu 
müsabakada resimde •gördü
ğünüz bayan Tompsonun gü
zel bacakları birinciliği ka
zanmış ve müsabakanın mü
kafatı olan bin Sterlini al· 
zanmıştır. 

Diz çökerek 
selamlaşanlar 

Yeni Zelenda yerlileri bir
birlerini selamlamak için ye
re diz çökerler. 
Asd ismini kaybeden 

Şair 

Bu adam 1675 1749 yılla
rınde yaşamış bir İngiliz şa
iridir. İsmi Ambrose Philli
pstir. Budala şarkıları isimli 
bir şiir kitabile şöhret bul
muştur. Fakat Harry Carey 
isimli bir dram muharriri, 
kendisini çemediği için is
minin Amb kısmım alıp ba
şına bir N ilavesile iki isim 
yapmış Namb - Pamby ha
line koymuş ve bu suretle 
yada başlamıştır. Bilahar .! 
şairin hakiki ismi kayıp ge
ne bu isim kaim olmuştur. 

Bir buçuk ay danseden 
san'atkar 

Sinema hayranlarının mec
lup oldukları erkek san'at
karlardan Clark Gable, bir 
filmde oynıyacağı apaş dan
sını layıkile yapabilmek iç:n 
tamam bir l:::uçuk ay çalış
mış ve bu yüzden de 10 ki
lo kaybetmiştir. 

13 senerie 1t çocuk 
İngilterede bulunan bir 

ana bab nın 11 çocuğu var
dır. He psi de sıhhatlıdır. 

Kendilerinin saçları kırmızı
ya çalar. Çocuklarının da 
saçları ayni renktedir. Fa-

Bununla beraber, kanda 
üre miktarı tahlilde fazlaca 

ğörününce de birdenbire te
laş etmek hiç doğru olmaz . 
Çünkü böbrekte iltihap ol
m.:tktan bile •kanda üre nis
beti arta bilir. 

Mesela çok et yiyenlerin 
böbrekleri sağlam olduğu 

halde kanları.tahlil edildince, 
fazla üre lbulunur. 

Kanda üre asit ile öteki 
maadelerin birikmesine birik 
mesine karşı . perhiz albü
minli gıdaları hesaplı yemek-
le olur. l 

Bunlardan büsbütün sakı
narak yalniz süt içmek lazım 1 

olması da mümkündür. Fakat 
onu ancak hekim tayin 
eder. 

Pekte ilerlemiş böbrek 
iltihabında günde 30 gram 
albüminli gıda yemeğe izin 
vardır. Bunun için de yedi
ğimiz yemeklerdeki albümin 
nisbetini hatırlatmak fayda
sız olmaz : 

Yüzde 18 dsn 25 grama 
kadar albüminli olanlar: Et, 
balık, peynirler, ,.mercimek, 
kuru bezelye, fasulya. -Yüz
de 8 den 12 grama kadar: 
Ekmek, makarna, yumurta, 
(Beherinde 10 gram), yağlı 
yemişler, mesela kestane. 
-Pirinçte yüzde 7 gram. -dört 
gramda daha az: Süt, patates 
taze sebzeler, tereyağı, taze 
yemişler, bal, reçel, şeker. 

- Arkası var -

kat''~<l~~~---y~v~la"'i~-
siyah saçlı olmuştur. Ana 
baba 18 yaşında iken evlen
mişlerdir. Şimdi de 31 yaş
larında bulunuyorlar. 

Bir çiğ 27 kişiyi öldürdü 
Fransada Pirene dağların

daki küçük bir köyün üze
rine çığ yuvarlanmış ve elli 
kişinin bulunduğu baraka
ları yıkmıştır. Bunlardan bir 
kısmı kurtarılmış 27 kişi öl
müştür. 

~ .................... _. ............ ilim .. ... 

Bugün yeni Sinemada bugün ~ 
İZMİRDE İLK DEFA 

1s Seri 30 kısım birden 
Sinemacılığın harikası GANGSTER filimlerinin şahe
serı... D: hşet... Vahşet... Korku... Bir filim 4.30 saat 

... 
Ol düren rümcek 

Türkçe F oks Jurnal 
~-----~--~~BU HA_F_T_A_:---------~~~ 

Dikkat! Seanslar: 1 O - 2,30 - 7 de 

yor. 

Zinayda 1933 t 
V olhov V sevold i 
yedi yaşındaki o 
kadına bırakıyor. 

İşte, bugün kaç 
dia edilen çocuk b 
dam Jan de Paly 
deki kadın bu ço 
disi büyütüyormuş. 
otomobille bir ad 
ve: 

- Çocuğu 

muharrir Leo Seyd 
diyor, çocuğu alı 

Küçük Valhov şim 
dada bulunmaktad 

Çocuğu Fransa 
için gelen ada 
resmi kağıtlar 

Fransa hükumeti 
müsaade vermişt' 

Umumi harp çıkıyor. Troçki 

Fakat kadın, çoc 
disine emanet edil 
sürerek bunun bi 
hadisesi sayı!abile 

dia ediyor. 

• 
iz mir defterdarlığından 

İcar dosya muham 

No. 
464 

465 

466 
467 
468 
469 

Murabit çarşısı Çuha bedesteninde 
no.lu dükkan 
Karşıyaka Yemişçi paşa sokak 32 eski no. 
dükkan 
Darağaç tramvay caddesinde 5 taj no.lu 2d 
Oruç Reis M. Çirkin sokak 19 taj numaralı 
Alsancak Bahçeler sokak 109yeni no.lu dük 
2inci Karantina Şeküfe perakendesi sokak 
No.lu ba\ aka 

470 Karşıyaka Bostanlıda 2dönüm sebze bahçe 
471 ,, ,, Yalı sokak 145 no.lu• ev 
472 Kireçli kaya M. Topaltında 307 no.lu ev 

Yukarıda yazılı emvalin senelik icarları 26-3-93 
den itibaren 15 gün müddetle açık artırma usuli 
yedeye konulmuştur. İhalesi 10-4-939 tarihine m· 
zartesi günü saat 14de Milli Emlak müdürlüğünd 
caktır. Taliplerin muhammen bedelleri üzerinden 
depozito akçesi yaptırılarak yevmi mezkiirde m 
müdürlüğünde toplanacak komisyona 
olunur. -TAYYARE Sinema 

T E L E F O N: 3646 

11 Güzıde Fransız sinema yıldızının ibda ettiği 
sel'in meşhur romanından alınan muhteşem 

PRENSLERİN GEC 
(NUITS DE PRINCES) 

Baş röllerde: KATE DE NAGY - JEAN 
PIERRE LARQUEY 

Mevzu, temsil, dekor, tuvalet, müzik, re · Ü 
zenginliği, büyük ::ışk ve ihtiras roman 

İlaveler: Metro jurnal ve renkli miki 

Seanslar: her gün 2.0o-foo-6.30-9.00 da .. 
tesill.30da, Pazar günleri 11 de başlar. 



.. 
• (HALKIN ~E Si) 

~IÇEKLERI TAZE MUHAFAZA 
ETMENiN SIRRI 

Ankara~Radyosu 

(Bugür. b ü rı c gı an·) 
Türkiye Radyodifüzyon Postaları 

DALGA UZUNLUGU 

1 
1639m. 183Kcs. 120KW, 

T.A.Q. 19,74m.15195Kcs. 20KW. 
T.A.P. 31,70m. 9465Kcs. 20KW. 
13.30 Proğram 
13.35 müzik müzik hol, ka
bare ve saire Pi. 
14 memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haber
leri. 
14.10 Türk müziği 

Çalanlar: Refik Fersan, 
Fahire Fersan. 
Okuyan: Sadi Hoşses 
1-~sman beyin- Segah peş
revı. 

2-Kazasker Mustafa izzet -
Segah şarkı-doldur getir ey 
saki. 
3-Bimen şen -Segah şarkı
Sunda içsin. 
4-Fahire Fersan - Kemençe 
taksimi. 

• t 
~ . -- -

Amerikalı bir..,.genç kız gay~t:f~Ze bir ~el~nin- h--;llin~ te?Jİ.n • etmiş bulunm.aktadı~. rBu 

5-Sedadın - Hüzzam şarkı -
Cefayı hicrinle göynüm yı
kılsın. ~tsele çiçekleri taze bir halde muhafaza edebılmek keyfıyetıdır. Bu kadın, çıçeklerı ke-

- r'~k saplarından bir lastiğe batırıyor ve bir kavanoza, resimde görülen şekilde koyunca 
~ Ciçek bütün tazeliği ile haftalarca muhafaza edilebiliyor. 

6-Halk türküsü-bağa girdim. 
7-halk türküsü- Haticem. 
14.40 müzik cazband-pl. 
15.30 konuşma hukuk ilmi 
yayma kurumu - kanun ha
kimiyeti. Halkevinden nak
len-B. Sıddık Sami Onar.f 

J ~~~~~----~~~~ ... --~~~~~--~~--.--

' ~~nıir Sicilli Tica.-et Memur- Karısını Fransa tahtı-
Rundar: 

lzrnirde Mimar Kemalettin Yaraladı na hak eden 
r ~•ddesinde 39 numaralı ma-

hıada nakliyat işlerile uğ
taşan (Bekir Sıtkı Yazar ve 
:ttak~.arı şirketi ortakların
.'n Omer Hulusi Bozkurt'un 
~lt~etten çekildiğine müte-
••r beyanname ticaret ka-

•
~\ıtıunun hükümlerine göre 
1 ·1 Ci in 2467 numarasına kayt 
;t tescil edildiği ilan olunur. 
tıııir Sicilli Ticaret Memuru 

Resmi Mühürü 
F. Tenik 

aeyanname 
~trnirde nakliyat işlerile 
~ .'şmak üzere teşkil edilip 
t tilJi ticaretin 2443 numa
&'•ına kaydedilen ( Bekir 
~ 'lkı Yazar ve ortakları) un
~~~h şirketten 23 - 3- 1939 
ft:~hin.~en iitibaren çekilen 
~il ık Omer Huliisi Bozkurt-

- 1 zamanında yapılan ve 
:•hhüt edilen kaffei mua
t tlat ve taahhüdattan mü
~"ellit alacak ve borçları 
t buı ve taahhüt etmek su-
ttil . k . 
~ I e şır etın mevcut muka-
~:~~~eki ahkam dairesinde 
~~ lsı gibi ayni firma ile ve 

' ~tur anbarı ismi ile deva-
1~ ) 'tıı kabul eylediğimizi be

ııl &'rı ve çekilen şerik Ömer 
r 111()tkurt'un şirketle alakası 

~ lııadığını tasdikle ticaret 
1 d 'rıunu hükümleri dairesin-
1 \ t tescil ve ilan edilmek 
1 ~tre f· ·1 . 1 "- . . ı~ma. ı e ımza arımızın 
1 dıkını rıza eyleriz. 

% l\arşıya~~ sütçü çıkmazı 
~~ tıo. da Omer Hulusi Boz-

'1. 
~11 lı\a.rşıyaka Bostanlı istas

e r,tıu 217 no.da Bekir Sıdkı 
e~ 1~r. ı ki · K ~ "•~ ncı arataş Terekki so-
o5· -!:;da 10 no.da Ali Ulvi 

Çorakkapı Dönerli soka
ğında Halil oğlu arabacı 
Mustafa sozbir karısı Mür
veti demirle başından hafif 
surette yaraladığından yaka
lanmış mağrur bilahare da
vasından vaz geçmiştir. 

Şakrak. 
ikinci Karataş Mahmut 

Hayati sokağında 7 no. da 
Arif Şenbark. 24-3-1939 

Şirket firması ve imzaları 

Genel No. 19576 
özel No. 211136 
İşbu 24 Mart 1939 tarihli 

beyanname altındaki şirket ı 
firması ile imzaların; zat ve 
hüviyetleri dairece maruf ve 
İzmirde icrayi faaliyet eden 
Uğur an barı ('_, ekir Sıdkı 
Yazar ve ortakları) unvanlı 
şirket şeriklerinden Bekir 
Sıdkı Yazar ve Ali Ulvi 
Şakrak ve Arif Şenbark ile 
bu kerrre şirketi mezkiire
den çekilen umer Hulusi 
Bozkurtun olduğunu ve biz
zat vaz eylediklerini tasdik 
ederim. Bin dokuz yüz otuz 
dokuz yılı Mart ayının yir· 
mi dördüncü Cuma günü. 

241311939 
T. C. İzmir ikinci Noteri 

resmi mührü ve namına R. 
Giray imzası 

Genel No. 19576 
Uzel No. 21/136 

İşbu beyanname suretinin 
dairede saklı 24-3-1939 t;ı
rihli ve 19576 genel sayılı 
aslına uyğun olduğu tasdik 
kılındı. Bin dokuz yüz otuz 
dokuz yılı Mart ayının yir
mi dördüncü Cuma günü. 

24-3-1939 
T. C. İzmir :ikinci Noteri 
resmi muhrü ve namına 

R. Giray imzası ı 

ır Hugun 1 

l kültürpark ·~:.Sinemasında 

~ ~~n ~;{~~~~~~~~ü~~!o lgü~:t 1 ı 
~~Polonyalılann istiklal uğrundaki mücadelelerini 

gösterir muhteşem dram 
Oynıyanlar: VVılyam Povel - Loıse Rane 

~ ŞARLOK HOLMES 
h:şhur polis hafiyesinin tt/ıttil', i: : u~ı :-ı ı ınınvıu 

11 S~~ecanlı dram (Ayrıca: Foks jurnal) .. 
111 Ct.1 slar: Şarlok Holmes: 3 ve 7de Çarın Casusu: 5ve9dae 1 

'- ınartesı pazar saat 12de Çarın Casusu ile başlar § -

edene 17.30 Proğram 
. 17.35 müzik dans saati- pi. 

Napolyonun gizli kalmış 18.15 Türk müziği fasıl he
kızının torunu olduğunu yeti. 

ileri süren genç 
Edmon Pane isminde bir 

Fransız kemanist ve şairi 

kendisinin Napolyonun to
runlarından olduğunu ve 
Fransız tahtına hakkı bulun
duğunu iddia ediyor. 

Yazılarında Edmon Sona-
part Pane imzasını kullanan 
şair, • kendisinin şeceresini 
şöyle çıkarıyor: 

Napolyonun Jozefinden 
evvela bir çocuğu oluyor. 
Bu bir kızdır. Fakat Napol
yon erkek çocuk istediği 

için bunu gizli tutuyor ve 
Mari ismi verilmiş olan ço
cuk gızli bir şekilde başka-
larının yanında büyütülüyor. 

Mari bir arazi sahibi olan 
M. Marsiyal Mom ile ev-

-Devamı 4 üncü sahifede-

Aşcıbaşı Marka 
Makarnaları 

1937 - 1938 Selanik sergi
sinden birincilik madalyasını 
kazanmıştır. 

Okuyanlar: Tahsin Karakuş 
ve Safiye T o kay. 
Çalanlar: Hakkı Derman, 
Eşref Kadri, Hasan Gür, 
Hamdi Tokay, Basri Üfler. 
19 konuşma dış politika ha
diseleri. 
19.15 Türk müziği halk mu
sikisi 
Sivaslı Aşık Veysel ve lbra
him, takdim eden: Sadi Ya
ver Ataman. 
19.35 Türk müziği eski eser
lerden müteşekkil proğram. 
Çalanlar: Vecihe, Reşat Erer 
Ruşen Kam, Cevdet Kozan. 
Okuyan: Muallim Nuri Ha
lil Poyraz. 

20 ajans, meteoroloj haber

leri, ziraat borsası fiyat 
21.15 temsil gecesi- gecesi 
T ertib edenler: Ekrem Reşit 
ve Ibrahim Delideniz. 
Temsile Ankara radyosu kü-

. me okuyucuları. 
Mesud Cemilin idaresinde 
iştirak edecektir. 
21.15 Memleket saat ayarı 
21.15 esham, tahvilat, kam
biyo-nukut borsası fiyat 
21.25 neşeli plaklar-R. 
21.30 Folklar Halil Bedi Yö
netgen. 
21.45 müzik dans plakları 
22 haftalık posta kutusu 
22.30 müzik küçük orkestra 
şef: Necip Aşkın. 
23 müzik cazband-pl. 
23.45-24 son ajans haberleri 
ve yarınki proğram. 

AS Sinemasında 2t;;4 
29 Mart çarşamba gününden itibaren 
Her iklslde lzmirde ilk defa 

Tekı"'i: Izınif halkını ASRiYE toplıyan mevsimin müt
hiş bir sinema romanı ç.. . --

kı~; CE iLE yahut SEYH 
A DULLAH , \, 

TÜRKÇE SÖZLÜ ve ŞARKILI ŞARK MUSİKİSİ İ4 
ı. Kızgın çöllerin aslan kum deryasının hakimi aşk ve \/~ 

macera romanı n 
tt DİKKAT: bu şaheser filimi yalnız sinemamızda gös- ~ 
~ terilecektir. (• 
~ İkinci Fi'imir.- :7. ıl 

~Teksas ŞeytarJar~ Tom miksl 
~ Korkunç canileri titreten k;ılu.ıuıan zengin ilaveler n 
~ Dünya haberleri miki reklamlar ~ 

~~ 

1 NiSAN 

Demiryolları Umum 
Müdürlüğü 

B. Ali Riza Eremin Çoruh mebusluğuna seçilmesi üzerine 
açılan devlet demiryolları ve limanları umum müdürlüğüne 
idarenin Balıkesirde bulunan üçüncü işletme müdürü Bay 
Tahsin Sezenin tayinine ait kararnamenin yüksek tasdike 
arzedildiği haber alınmıştır. 

LUKS LÜKS LÜKS 

MARKALI 

LUKS Sa
bunlarını kul
lanmakla ke

• • 
senızı 

din izi 
ve cil
korur-
Isarla 

Ç6 AŞIR 
v1t8ANYO·~ ' 

sun uz. 
arayını~~~ . 
Amili UMID 
fabrikası. 
Telefon 3047 
Telgraf kıse 
adresi: 

ÜMIDUN 

Sabunları 

r~ilcrlt f ô~R11Ilill~~ 

[!~ Salih Sonad ~ ~ r tr 
[6 Cilt, Saç ve Zührevi has- {+' :s e I» 
§ talıklar mütehassısı ı "2 &. ..... -. = N 0ıı lllıl r~ 
r.+, 2 nci Beyler sokak No. 81 ti ~ •a• ~ 
~.~ TELEFON 331 s t1 ı - f c: 
~~~ ~l;:_ .. ~Jii:.t:il~ z !::! a 
Dr. Demir Ali\~~..-~ 

1 ~o rt ~ Kamçıoğlu 1 I» ; 
Cilt Tenasül hastalıkları .... .... 

~ ~ o 
elektirk tedavisi ;: m c 

zuir • gir ı ı : · 1:1 : · .;, ~· ~ ,f. 
'lı> .: 55 f e

1
:·,,: \P~---. .;. .. D) ~ 

] lifi) 3 Dr. Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontken ve elektrik tedaviaı 

yapılır ıkinci Beyler So. 
No. 29 TELEFON 2542 

"1 ~ ııı 
o.. D> .en l'D -• ııı 
c ::::! 

~ ~ °' e c;· 3 I» !::! 
- c e,.;:ı;-
3 ~ ~ ~ 
Q 9'<0.. 
"'"'O""-ııı ~~ ~~ ıı:+::l:~lô:::.ta .... ııı ::s ::s 

Devren Satılık 
Kemer caddesinde Gaziler 

de 128 numaralı tütün ve kır
tasiye ve saire dükkanı azi-

met dolayisile devren satı
lıktır. Taliplerin içindeki sa- , 

hibine müracaatları. 

ı: 

~··~~~~~ 
ÜROLOG OPER~TÜRj 

•' ~DR. Fuat Soyer 
Böbrek, mesane, prostat,.,.; 

lidrar yolu hastalıklarını te
davi ve ameliyatlarını yapar. 
2 ..,~; Beyler Numanzade No. S 

~--------------------~~~~~---

Aiız temizliği 

için Radyolia 
ve diğer meş- 1 

hor marka diş 
ma~unları, toz
lar, suları ve 
fırçaları. 

Telef on 3882 . 
Ji;;:ta~~:ll:::.t&~~~x::+-;:ıY"T"T~BllllD~ 

Terzi Kazım Şangüd er 
lzmir: Yeni Kavaflar çarşısı 

no. 35 

Avrupanın yüksek terzi mek 
binden diplomalı 

Peşin ve 
Taksitle 

En müşkülpesent subayla
rın ve sivillerin mizaçlarına 
'{ > r ! t ı : ; · t: ! ı.: : ti · l i ! 1"1: ı ! 
Di le'!~. 
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ı rım ... -. ... ız.-....... -.ıcm ..... -. .............................. .... 

Karakolları 1
Polonvadaki Almanlar beyaz ç9 ap geydiler 

Teftiş ettiler, --V~rŞova -1 (Radyo) - Polonyada bulnan Almanlar hepsi bir işaret olır.:ık üzere beyaz 
Emniyet müdürümüz bay Ç~rapia;-ğ~ege • başlamışla;dır. -- -- --- - - ----~: _ ___ =_ 

.Salahettin Aslan korkut dün -Buwçorapların ' ğ°eyilmemesi iÇin ~ Almanl;;.~, lbildf;ildiği- halde · çıkarmadıklarından [ halk ı 
gece bazı karakolları teftiş galeyana gelmiş ve bir çokların ayağından beyaz çoraplar zorla çıkartılmıştır. 

etmişlerdir. RO A YA HA c YE AZIAl ı 
Tahir Akbulut 

.kayrnakam 
oluyor 

~afia baş sekreteri Bay 
'Tahir Akbulutun münhal 
kaymakamlıklardan birisine 
derdest tayin bulunduğunu j 
memnuniyetle haber aldık 
uzun seneler lzmir Nafia iş

lerini tedvir eden ve umu
mun teveccühünü kazanmış 

bulunan Tahir Akbulutu biz
de tebrik ederiz. 

-!\t varışları 

ANKA A A E 
İstanbul, 31 (Hususi) - Romanya Hariciye nazırı B. Gafenko, Nisanın yirminci günü 

Ankaraya gelecek ve Hariciye Vekilimiz B. Şükrü Saracoğluna iadei ziyaret etmekle be
raber, ricalimizle de temaslarda bulunacaktır. 

afıa Vel~ili Ankarada 
İstanbul, 1 (Hususi) - Nafıa Vekili E .ıy Ali Çetin Kaya yarın Parti grubunda buluna

cağından bugün Annaraya dönmüşlerdir. 

Madridde örfi idare ilan edildi 
Madrid 31 (Radyo) - Askeri vali bugün vilayet merkeziyle mülhakatına şamil olmak 

üzere örfi idare ilan etmiştir. 
Vali umuminin neşrettiği beyannamede akşamdan sonra sokağa çıkmağı ve toplantı 

ve şilah taşımağı sureti kat'iyede menetmiştir. 
Emri dinlemiyenler derhal teşekkül eden divanıharplara v rilecektir. 

Prafli Ve rakli Japonlar 
Adalarını İşgal Ettiler 

Paris, 31 ( Radyo ) - Uzak Şarkta Japonların yeni ~ 
kuvvet darbesi vuku bulmuştur. Parasel adalanın 700 ıll~ 
cenubunda Krakli adaları Japonlar tarafından işgal ediloıİf 
tir. Bu adaların iktisadi ehemmiyetleri yoksa da sevkülce~ 
ehemmiyetleri büyüktür. 

Tokyo, 31 (Radyo) - Japon hükumeti Hindi Çini açı~· 
larındaki fırtına adaları namile maruf Prafli adalarını ilha~ 
karar vermiştir. Bu karar bugün Fransız sefirine bildiri 
miştir. 

ilkbahar at yarışları yarın 
öğleden sonra Kızılçullu ko
şu alanında başlıyacaktır. 
ilk koşuya çok kıymetli hay
vanlar iştirak edecektir. Ko
şular saat 14 te başlıyacak, 
17de sona erecektir. Bu haf
ta yapılacak koşunun ikra
miye tutarı 1510 liradır. 

Ergani .bakır madenlerinde faaliyet başladı. 
Ankara 31 (Hususi) - inşaatı ve tesisatı Şubat içinde bitirilmiş olan Ergani bakır ma- 1 BEK DJYQR KJ 

.deninde 21 Marttanberi yapılmakta olan saf bakır istihsali tecrübderi muvaffakıyetle ne- ı : 

Hususi idare tarafından 
koşu mahallinde bazı yeni
likler yapılı ış ve koşu sa
hasını dün muhasebei husu
siye müdürü bay Adil tara
fından kontrol edilmiştir. 

Bayındır Müd
deiumumiliği 

lzmir müddeiumumi mua
vinlerinden B. Memduh Ka-
razincir, Adliye vekaletince 
salahiyetle Bayındır C. Müd
deiumumiliğine tayin edil
miştir. 

Yarınki soor 
Ateş bugün lstanbulda ilk 

karşılaşmasını Vefa ile ve 
ikinci karşılaşmasını d~ ya
rmki Pazar günü F enerbah
p ile yap::ıc::ıktır. 

Yarın öğleden sonra Al 
sanc~k stadyomunda ('çok -
Doganspor takıml..ırı karşı
laşacaklardır. 

Dr. Şenozan 
Eski Kastamonu meb'usu 

Dokor B. Şükrü Sıhhat ve 
İçtimai muavenet vekaleti 
sıhhi ensitüleri laburatuvar 
şefliğine tayin edilmiştir. 

Bir kaçakçı 
Motörü 

Yakalandı 
Karasularımızda balık av

lamak üzere yanaştıkları 
görülen üç kaçakçı motörü 
devriye gezen jandarmaları
mız tarafından görülmüş ve 
7 numaralı gümrük muhafaza 
motörüne haber verilmiştir. 

· Gümrük motörü derhal 
vak'a mahalline yetişerek 
kaçakçıların kaçmasına mey
dan vermeden hepsi yaka
lanmış ve suçluların Sakız
dan geldikleri anlaşılmıştır. 
·~~""'~""""'"'""""""'"'' 
Esnaf, TUccar!arımtza 

Çocuk bayramı yaklaşı
yor. Vitrinlerinizi çocukları 

alakalandıracak surette süs
lemeğe şimdiden hazırlanınız. 

ticelenmiş ve madende tam bir suretle faaliyete geçilmiştir. ı Polon yanın azamet ve kudre~ 
"Ere Nouvelle" gazetesi neler yazıyor 1 tini yanyana tecrübe 

Paris 31 (Radyo) - Son Mussolini ve Daladiye nutuklarından bahseden "Ere Nouvelle,, 

1 gazetesi diyor ki: etmek isteriz 
"Diktatörlerin düşüncelerini tetkik ve tahlil etmeyi Londra ve Paris diplomatlarına bı-

rakalım bununla beraber garp daima kuvvetlenmeli silahlanmalı ve bir taarruz vukuunda 
sarsılmaz bir blok halinde karşı koyabilmelidir 

Bekin Berline gitmek istememesi 
Paris 1 (Radyo) - Polonya hariciye nazırı Albay bay Bekin Berfin davetine icabet et

memesi Berlinde olduğu kadar Romada da hoşnutsuzluk ve asabiyetle karşılanmıştır. 

1,5 Milyarlık tahsisat kabul edildi 
İstokholm 1 (Radyo)-lsveç parlamentosu bir harp veyahut iktisadi bir buhrana karşı 

1,5 milyarlık kurunluk bir tah~isat kabul edilmiştir. 1 

Macar - Slovak 2örüşmeleri tekrar inkıtaa : 
· u2'radı 1 

Buda peşte 1 (Radyo) - Yeni Macar Slovak huhutlarının tabdini için teşekkül eden 
komisyon dün mesaisini tekar yapmış isede Slovakların bir takım arazi istediklerinden 
görüşmeler inkıtaa uğramıştır. Slovak azaları Budapeşteden ayrılmışlardır. 

Hitler Bugün Cevap Verecek 
- Baştarafı 1 ncide - yeniden bir milyon askeri }emiştir, 

ve Polonyanın kendisini mü
dafaaya zaruri kaldığı bir 
hadise ile karşı karşıya bu
lunursak, lngiltere hükumeti 
kendisini elindeki bütün kuv
vetlerle müdahaleye ve yar
dıma mecbur addedecektir. 
Polonyaya böyle bir temi
nat verilmiştir. Fransa hü
kumetinin ayni hattı hare
keti ittihaz ettiğini bildir
mek için salahiyetim vardır.,, 

Paris 1 (Radyo) -Alman-
1 

ya yeni bir taarruz için as
keri harekata başlamak üze
re olduğunu ve bunun ıçın 

Fransa tahtına 
hak iddia eden 

edene 
Baştarafı Üçüncüde

leniyor. 

Napolyonun kızının bir 
çok çocukları oluyor. Bun
lardan en büyüğü olan kızı 
Jan Pane isminde biri ile 
evleniyor ki, bunun da oğlu 
bugünkü kemanist ve şaır 
Edmon Panedir. 

Kemanist: 
- Ben Napolyonun vari

siyim diyor. Çünkü, impara
torun ailesinden benden baş· 
ka hiçbir erkek yoktur. Hü
viyetimi hükumetin eski e
serler dosyalarındaki evrak-

silah altına çağırdığı söy- ı · Çember!a!~· geç vakit 
lcnmektedir. Rusya sefırını kabul etmiş 

Paris, 31 (Radyo) - Po- 1 ve uzun müddet konuşmuş-
tur. 

lonyanın, Gadinyada yüz yir- 1 Londra, 31 ( Radyo ) _ 
mi bin kişilik bir kuvvet 1 lngiltere, Fransa ve Polonya 
tahşid ettiği ve Almanların arasında aktolunması mu-
da, buna mukabil Şarki karrer ittifaka Romanyanın 
Prüsyaya asker yığdığı söy- da dahil olacağını, bütün 
leniyor. gazeteler yazıyor. 

. ~erlin, 31 (Radyo) - ln-
Londra, 31 ( Radyo ) - gıhz başvekili Çemberlaynin 
Çemberlayn, Polonya H a-

avam kamarasındaki söylevi 
riciye nazın Kolonel (Bek) burada d erin akisler yap-
in Londrayı ziyaretinde her- mıştır. Alakadarlar; Hitlerin, 
şeyin daha iyi bir şekil a- yarın çok mühim bir nutuk-
lacağını ve vaziyetin tama- la mukcbele edeceğini söy-
men tavazzuh edeceğini söy- lemiştir. 

damga pulu 
cezaları 

Pulsuz veya pulu noksan 
veya ipta li l,:u una aykırı ev
rakı havale ve deftere kay
deden evrak müdür ve ale
lumum evrak memurlarından 
damga resmi cezası aran 
maması kararlaşmıştır. 

la ispat edebilirim. Bu hu
susta evvela devlet şurasına 
başvuracağım. Sonra Millet
ler Cemiyetine müracaat e
dib. bana "Fransız impara
torluk ve krallık tahtı hak-
)arı ,, mn resmen verilmesini 
isti . cceğim . 

Edmon Pane bunun için 
kendisine bu gibi davalarda 
meşhnr olan iki avukat da 
tut muştur. 

Karacadağında Bir 
Aslan Öldürüldü 

Değirmenderenin Karaca 
dağında bir aslan öldürmüş
lerdir. 

Şimdiye kadar bu muhitte 
görülmiyen bu aslan 200 
kilo sıktetinde ve iki buçuk 
metre uzunluğundadır. 

Aslan İzmir avcılarından 
Bay Nureddin tarafından 
vurulmuş ve İzmire getir
miştir. 

Kaymakamlar Arasında 
Değişlkhk mi Var 

Dahiliye Vekaleti kayma
kamlar arasında baüı deği

!iiklikler yapmaktadır. Bu 
hususta hazırlanan kararna
me projesi yüksek tasdike 
arzedilmek üzere Başveka

lete verilmiştir. 

Varşova 1 (Radyo) - Hariciye Nazırı Bek bugün bey•' 
natında ezcümle şunları söylemiştir. 

Her zaman eskisinden daha kuvvetliyiz ve hiç bir ku\'' 
vete boyun eğmiyeceğiz ve 38 milyon Polonyayı maddi fi 
manevi yardım:ı ve düşmanlarını ezmesi için her daki~' 
kan dökmeğe hazırız. Polouyanın azamet ve kudretini y•~ 
yana tecrübe etmek isteriz. 

Askere Davet 
6· 

ha.ber.e 
Doğumlu mu 

sınıfı ça2"ırılıyor 
İzmir Askerlik Şubesinden: 

1- ızmir şubesinde kayıtlı 316 - 334 dahil doğu• 
muna kadar henüz askerliklerini yapmamış olan piy•· 
delerin hemen sevkedilmek üzere ~ubeye müracaatları· 

Bedel vermek istiyenlerin 5 Nisan 939 toplanma gii· 
nüdür. Bu güne kadar behemal bedel vermeleri mec• 
buridir. 

2 - Subemizde kayıtlı 316 - 334 dahil doğumlar· 
dan henüz askerliklerini yapmamış ve MUHABER6 
sınıfına ayrılmış olanların sevkedilmek üzere acele şu· 
beye müracaatları. Bu sınıftan bedel vermek istiyerı· 
lerin beş Nisan 939 toplanma günüdür. Bu güne ){ıı' 
dar bedel vermek istiyenlcrin bedelleri kabul edilir. . 

3 - G erek 'f eşrinievvel 938 d e birinci taksitlerirı' 
yatırmış olanların 1 Nisa n 939 tarihinde kıt'ada buluıt' 
maları knt'iyycn r:.u karrer o l duğundan bu gibi bedelj 
cileri n scvkcdilmek zzere 31 Mart 939 güuü behenıs 

şubeye müracaatla rı ehemmiyetle ilan olunur. 
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Ha ın Sesi Hakkın · esid,f 

Cumhuriyet Devrinde. 
•• •• 
Oğretmen Ve Oğrenci 

Cumhuriyet Halk Partisi;ht ~enel sekreterliği tarafıo~ 
bu maksadla yapılan neşri yan ve bu neşriyat ile gösteril ol' 
esaslar hakikaten bugünkü ve yarınki nesle, doğru ~Jıt' 
bulduracak, sağlam seciyeyi verecek öğretmenlerin vaıiyw
lerini tesbit etmektedir. Bu hususta deniyor ki : 

Seviyesi ne olursa olsun umumi olarak öğretimde iyi 
rim, ancak iyi öğretmenlerle mümkündür. Bilhassa ilk 
orta öğretimde öğretmen, başta gelen bir değerdir. 
retimde gaye, Türk çocuğuna yalnız proğramlarla . telcl 
edilen faydalı bir ilgi yükü vermek değil, salim bır • 
şünce melekesi, muvaffak bir çalışma metodu ve beP.'1 

üstünde çocuğ•ı iyi ve faydalı bir insan yapan telll11 

kuvvetli bir karakter vermektir. 
Hayatta rastladığımız bazı hadiseler bize her gün ~it 

daha kültür işlerinde temiz ahlak, temiz insan, kuvvetla ;ıd' 
ciyenin heşeyden üstün olduğunu göstermektedir. işte ~ed'· 
halkımız namına öğretmenlcri -nizden bu hususa fazla e 
miyet vermelerini istiyoruz.ı 

------------------· ---- -Zen~ln Olmak 
isterseniz 

Halkın Sesi Hak'!~~~ 
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