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TiNCi B~ M. MECLİSİ BUGÜN öGLEDEN SONRA ACILIYOR 
ve Acık 

--~- 1 
ci lnönü zaferinin 18iu ci 1 

)'ıldönümü münasebetile 1 

~:-------
Mart 939 Cuma günü ikinci İnönü zaferimizin 18 inci 

l llllmünü idrak ettik. 
.!'~ istiklal ordusu, düşman ordusu ile ilk muharebesini 
cı teşrin 1921 de İnönü sırtlarında yapmış ve yüksek 
ebe kudretini göstererek (Birinci İnönü) zaferini ka-

t.; tı. 
. b6ytik zafer, Türk milletinin kurtuluş iman ve ümit-
1 kuvvetler.dirmişti. Garp devletleri, milli savaşımızı 

ak ve zaır an kazanmak için bizi Londraya çağır-
tdı. Nitekim muratıhaslarımız Londradan dönmeden 
n orduları ilerlemeğe yeltenmiş, fakat karşılarında 

cephe kumandanı lsmet paşayı bulmuşlardı. 
ç gi)n devam eden zorlu bir muharebeden sonra düş
ltuvvetlerinin kafi derecede yıpranmış olduğunu gören 

\~~et Paıamız~ ver~iği tarihi emirle 31 mart 1921 gü-
6tun kuvvetlerıle şımalden ve cenuptan mukabil bir 
za geçti .. ve beş gün süren ikinci lnönü meydan mu
tsi, gene Türk süngülerinin parlak zaferile netice-

l' iik kumandan bu yüce .zaferi ile "yalnız düşmanı de
~ lirküa ~~~~ taliini de yendi.,, 

tarihi Yıldnümünde, yüce Cumhurreisimiz ve Milli 
iz l•met İnön6yil derin saygı ve minnetle selamlamak 
iz için bOyük bir vatan borcudur. 
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Milli Şef 
mühim 

C. H. P. Büyük 
Ankara, 3 (Radyo) - Bu 

gün Türkiye B. M. Meclisi 
altıncı içtima devresini ilk 
yapacaktır. 

Bu münasebetle saat 14 
te Milli Şef Büyük ismet 
İnönü tarafından mühim bir 
nutuk söylenecek ve Meclis
teki müzakerder radyo ile 
neşredilecektir. \ 

Ankc1.ra 2 {A.A) - C. H. 
P. Büyük MiUet Meclisi gu
rubu bugün 2/4/939 ö~le
den sonra saat 15 de f>aş
bakan ve gurup reisi Dr. 
Refik Saydamın riyasetinde 
toplandı. Bu toplantı ruz
namesini Büyük Millet M ~c
lisinin altıncı devre fevkala
de içtima yılına ait riyaset 
divanı intihabı ve parti gu
rubunun reis vekillikleriyle 
idare heyeti üyelerinin se
çimleri teşkil ediyordu. Bü
yük Millet Meclisi reisliğine 
genel başkurca namzet gös
terilen Çankırı mebusu Mus
tafa Abdülhalik Renda ile 
riyaset divanı reis vekillik- · 

bugün saat on dörtte 
bir 
Millet 

söylev 1 vere celi 
Meclisi gurubu dün toplandı 

leri Aydm mebusu Dr.Mazbar 
Germen Bursa me~ Re
fet Canıtez ve Si .Mebusu 
Şemsettin Gunal y\d grup 
reis vekilliklerine de f,.ab
zon mebusu Hasan Saka ve 
Seyhan mebusu Hilmi Ura
nın namzetlikleri reye konu 
leırak müttefikan kabul olun
du bundan sonra Hasan Sa
kanın reisliğinde celseye 
devam olunarak namzetlik
ler umumi heyetin intihabına 
bırakılan idare amirlerile ri
yaset divanı katiplerinin · ve 
gurup idare heyeti üyeleri
nin seçimlerine geçildi .ve 
aşağıda isimleri yazılı zatlu 
ekseriyetleJ kazandı ruzname
de başka bir maadde olma
dığı!ldan cc;lseye nihayet 
verildi idare amirleri Dr. 
Saim U zcl Manisa Halit Bay
rak Ağrı İrfan Ferit Al paya 
Mardin riyaset divanı kitip
leri Vedit Uzgören Kütahya 
Ziya Gevher Etili Çanakkale 
Cavit Oral Niğde Dr. Sadi 
-Devamı 4 üncü sahifede-

Polonya hariciye nazırı 
Londra yolunda 

Sundav Times diyor ki: "Polonya 
bir ıhtilif çıkarsa Türkiyenin 

ile Almanya arasında 
oynıyacağı rolun 

derhal müttehit 
lazımdır.'' 

ehemmiyeti çok büyüktür, 
bir cephenin kurulması 

ler yapacakbr. Varşova3(Radyo) -Polon- ederek bugün akşam Lond- ' yapacağı mülakattan lngiliz 
._ ork 3 (Radyo)-Hitlerin evvelki gün söylediği nutuk ya Hariciye Nazırı Albay Bek raya varmış bulunacaktır. büyüklerine izahat verdikten 
"•da çok büyük bir alaka ile takip edilmiştir. Ame- maiyetile beraber dün Lond- Bay Bek Londrada Polonya sonra Polonyamn milli mü-

Ayrıca Danzig ve Yahudi 
muhacereti meselesinin mev
zuubahs edileceğini istihbar 
etmiş olduğunu ayrıca ilive • ~•ıeteleri Hitlerin karışık nutku sırf şaşkınlıktan baş- raya müteveccmen Varşova- hükumetine yapılacak 20 dafaasına tahsis edilecek 

. fey olmadığı anlaşılmıştır. Şarki Avrupada emni- dan hareket etmiştir. milyon lngiliz liralık istikraz olan 20 milyon lngiliz lira-
etmektedir." k ve tehlike kalkmayacaktır. Berlinde kalmıyacak ve iki Yahudi ve Danzig mesele- hk kredi etrafında görüşme-

"1.n inkitaa uğraması radyonun teknik sebebinden saat kadar Hitlerle görüş- leri görüşülecektir. A •k- - ·+-• -4 ............ .-A-- d · 
hldiğini Amerikalılar inanmışlardır. tükten sonra yoluna devam Sunday Times gazetesi bu merı a Ve vrupa a en 
t_ - munasebetle diyor ki: Ç k 8 w •ı Fi• 1 d ttkb h At K 1 o·· 8 1 d "Evvela Polonya, Fransa, o e2enı en ım er en 

8 ar OŞU &nDa UD aş an 1 Romanya, lngiltere, Rusya, - 3 -

' saaat 14 de başlanmıştır. 
Birinci koşu : İkramiyesi 

320 lira ve mesafe 800 met-

redır 
Nihad'ın Tığ'ı birinci, Fehn:i 

ve Arifin Ônkes'i ikinci, 
Rifat Kihyaoğlu'nun Yılmaz'ı 
üçüncü. 

ikinci koşu : İkramiyesi 
- Devamı 4 üncüde -

Türkiye, Yoğoslavya, Yuna
nistan hükumetlerinden mü
rekkep bir cephe kurulması 
lazımdır. Polonya ve Alman· 
ya arasında bir ihtilaf vuku
unda· Türkiyenin çok büyük 
bir ehemmiyeti olacaktır 
şimdi "Polonya Hariciye Na
zırı Alman devlet reisi ile 

(23 Nisan ıÇo
cuk bayramı) 

Çocuk sesi yurdu şenlen
dirir. f :ıyramda 'çocukları
rr:ızı n .. . elendirmek için el 
l ırliği'c çalışalım 1 
Yılda bir lira ver Çocuk E
sirgeme kurumuna Üye ol ! Viktor Francen "Macera Aclamı,, fibaiDde 
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Oremlye karşı 
perhiz 
-2-
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Kafalar · dumanlanmıya baş-
lavınca biraz yüksek sesle 
konuşuyor ve şakalaşıyorduk 

Sözü uzatmıyayırn aradan 
günler geçti. Annemi kızın 

evine gönderdim. Önce "he
le bir düşünelim, bakalım11 
demişler, fakat sonradan razı 
oldular, nişanlandık. 

Felek bana bu kadarcık 
saadeti çok görmüş olacak 
ki, ortaya hali vakti yerinde 
~ğ~ırsuz bir adam çıktı. 

Meğer bazı ahbaplarının 
tavsiyesi üzerine nişanlandı
ğım kızı almağı kurmuş ve 
kızın annesini elde etmeğe 

muvaffak olmuş, bilirsin ki, 
kadınfa' ın çogu paraya fazla 

Q 
düşküiı~d~ler t ve kızlarına 
zengin -rl.oc{{l butmak isterler. 
İşte bizim kaynana olacak 
karı da beni tekmeleyip, çı

kan ikinci kısmeti tercih et
mek yolunu tutmuş. 

Nişanlıma mütemadiyen 
aleyhimde bulunuyor, benim 
için "Sarhoş herifin biridir,, 
diyormuş. 

Nihllyet bana rakip çıkan 
adan:: ·adı hatırımdadır amma 
söylein-eK istemiyorum. 

BaŞı'ma bir bela getirip 
kızı elimden almağı düşüne
rek peşime bir serseri takı
yor, tabii benim hiçbir şey
den haberim yok. Neyse .• 
Bir gün arkadaşların ısrarla
riyle şöyle birkaç kadeh içip 
çene çalmak için meyhane
lerden birine girdik. 

Kafalar dumanlanmıya baş
!ayınca biraz yüksek sesle 
konuşuyor ve şakalaşıyorduk. 

Arada bir karşı masalara 
göz attıkça iri yarı bir he
rifin bize kötü kötü baktı

ğını görüyordum. Aldıracak 
değildik a... Elin oğlu bu .. 
Doğru da bakar, i ğri de .. , 

Sözü uzatmıyayım, hesap
ları görüp kalktığımız zaman 
nasıl oldu bilmem, bu iri yarı 
her'f ~iddctle kolu:na ç:ırpt·. 

Dönüp bakmağa vakit hı· 
rakrr.ad :rn birdentire parladı 
ve "Kör müsün be adam!,, 
Diye bağırdı. Ben pek aldır
mad~m amma, arkadaşlar si
nirlen diler, ve terslediler. 

herifin gözleri kan çanağına 

dönmüştü. Derken arkasından 
birkaç kişi daha çıktı ve çe-

tin bir kavga başladı. 

Polisler yetişinceye kadar 
u. ben ~kolumdan ve göğsüm

den yaralandım. Çok kan 
kaybettiğim için beni derhal 
hastaneye kaldırmışlar .. 

- ·Gözümü açıp ta kendime 
geldiğim zaman yaral~rımın 
sızladığını duymağa başla

dım. Fakat ertesi gün içimde 
bıçak yaralarından daha çok 
acı veren derin bir yara 
açıldı. 

_ Vak'ayı haber alan nişa·;.:
:h"mın annesi fırsatı ganimet 
~bilip kızını çağırıvor ve 

"Gördün mü herifi,, nihayet 
foyasını meydana koydu. Bir 
gün bir bıçak altında can 
verip seni genç yaşında dul 
bırakacak!" Diye kandırıyor 
ve yüzüğümü çıkartıp bana 
iade ediyor. 

Ben bütün bunları ancak 
sonradan öğrenebildim. De
liye donmüştüm. Beni yara
lıyan adamı temizlemek isti
yordum. Fakat arkadaşlar 
mani oldular. Mütemadiyen 
teskin ediyorlardı. 

Çok geçmeden beni serse
risine vurduran herifçi oğlu, 
eski nişanlımla evlendi ve 
ve ben eli böğrümde kaldım. 

Doğrusunu istersen ben 
de o zamanlar birçok şeyler 
kurmadım değil, fakat so 
nunda "bir karı için hapse 
girmeğe değmez. Ararsam 
alasını bulurum,, diye aldı

rış etmedim. Ve o mahalle
den uzak bir yere taşınarak 
başımı büyük bir beladan 
kurtarmış oldum. ilk nişan
lımla evlenseydim, belki de 
bedbaht olacaktım. 

Şimdi ne kadar mesudum .. 
isabet olmuş meğer.. işte 

böyle evlad, benim de genç 
yaşımda nişanlımı elimden 
aldılar, fakat şeytana uyup 
hayatımı berbad etmedim. 

- Devam edecek -

~""'""""'-'"""" .............. """""~. 

__ ,.....-,.;:-__ _ 
Aşk, iki kız kardeşler, 

kardeş •• 
Trendesiniz, köşenize yas

lanmış ya uyukluyor, yahut 
sigara içiyorsunuz. Bir ara
lık tren bir istasyonda duru
yor, işyar haykırıyor: 

- Aşk!... 

Şöyle bir doğrulup etrafa 
bakınıyorsunuz ... Tren biraz 
sonra başka bir istasyonda 
duruyor, işyar gene haykırı
yor: 

- İki kızkardeşler!... 
Biz gene yerinizden kırılı

yorsunuz. Tk en biraz sonra 
gene b:- şka bir istasyonda 
duruyor, işyar haykırıyor: 

- Kardeş!... 

Siz bir daha silkiniyorsu-
nuz: 

- Acaba tren iş yarı çıl · 
dırdı mı? 

Hayır, tren işyarının aklı 

başındadır. Amerikada Aşk, 
İkı kız kardeşler, Kardeş 
birer küçük istasyondur. 
"T vvin · Sisters,, T eksasd ~. 
"Love,, Missoride, "Brothers,, 
OreSouda ır. 

1 nci Şar-l';n giyim 
masraf· 

Londrada eski devirlere 
aid hatıralar bir araya top
landı. Yakında hepsini satışa 
çıkaracaklar. 

B'ı hatıralar arasında, kral 
1 inci Şarl'in giyim nazırı 

Jor j Kirkin tutmuş olduğu , 
bir hesap defteri de var. 

Bu defterde 1630 dan 
1631 e kadar kralın giyimi 
için sa-:-fettiği paraların mik
tarı yazılı. 

1 inci Şarl'in giyimi için 
çok para sarfeden bir kral 
olduğu anlaşılıyor. 

Eir sene zarfında terzisine 
3900 lira verilmiş. Bu para
dan 657 lirası ipek çorap, 
365 lirası eldiven ve paça 
bağı, 102 lirası şapka ve 
şapka kordelası parasıdır. 

Saten bir takım elbiseye 
169 lira, ipek bir geceliğe 
de 50 lira vermiştir. 

O devirlerde halkın giy
diği en iyi elbiselerin değeri 
üç dört lira idi. 

Cıva gölü 
Meksikada Vera Krüz 

civarındaki dağlarda bir cıva 
gölü bulundu. 

Bu nisbetleri hatırlayınca 

he~ gün 30 ·gram albömini 
geçmemek şartile yemekleri 
arzuya göre tertip etmek 
mümkün olur. 

Mesela iştahları az ve za
ten istirahat halinde bulu
nanlara: Günde 30 gram et· 
le 200 gram:; patates 100 
gram pirinçten pilav ve tatlı 
yahut yemiş yetişir. Fakat 
müzmin böbrek iltihabına 
tutulanl.;rdan çoğunun işta-
hı ziyade 

0

olur. O zaman 
günde 80 hatta 120 gram et 
yahut o kadar halik veya 
iki üç yumurta yemekle kan
da ürenin fazlalaşınadiğı tec
rübe ile anlaşılmıştır. 

Yemeklere tuz katmak 
meselesi karışıktır. Yakın 

zamana gelinceye kadar müz
min böbrek iltihabı denilin-
ce, hemen tussuz yemek lü
zumu hatıra gelirdi. Halbu-
ki şimdi. biliniyor (ki, pek 
ehemmiyetsiz bir böbrek il-
tihabında yemekleri tuzsuz 
yeyince kanda üre nisbeti 
ziyadeleşir de, biraz tuzlu 

' yeyince o nisbet azalır. Şu 
thalde böbrek iltihabı ilerle
miş .. olup zaten bundan do
layı kanda üre birikince; 
büsbütün tuzsuz yemek kan
daki üreyi bir miktar daha 
arttırır. 

Onun için müzmin böbrek 
iltihabından dolayı vücutta 
tuzun birikmiş olduğuna de-
lalet eden şişler {bulunma
yınca yemekleri tuzlu yemek
te mahzur yoktur. Hele in
san uzunca bir zamandanbe
ri tuzsuz yedi halde, kanda 
ürenin çoğaldığını gösteren 
alametler kay, ishal, ·büyük 
halsizlik olunca, yemekleri 
tuzlu yemekte tereddüd et
memelidir. Lüzumunda he-
kim vücudün içerisine tuzlu 
su ile şırınga bile yapar. 

Üremiye .;karşı /perhizde, 
içilecek suyun miktarını a · 
zaltmağa hiç lüzum yoktur. 

Müzmin böbrek iltihabın
da tuzun da, suyun da azal
tılmasına lüzum görülebilir; 
fakat bu hastalığın başka 

bir _şeklinde .... 
- Son -
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AşcıbaşıMarka 
Makarnaları 

Fakat herifçi oğlunun bı
çağını çekmesi ile üzerimize 
saldırması bir oldu. Artık 
beli kendi ayağile gelmiş, 
bize çatmıştı. Ortaya atılmak
ta~ başka çare yoktu. Zaten 

Esnaf, TUccar!arımıza 

Bu göl 125 metre murab
baındadır. Derinliği 5 metre
dir. Meksika dağlarında vol
kanik .. aksiyonlar olmadığın
dan cıva madenlerden ayrı
larak bir göl teşkil etmekte-

Çocuk bayramı yaklaşı
yor. Vitriolerinizi çocukları 
alakalaodıracak surette sfü.
lemeğe şimdiden hazırlanınız. 

Bugün Matinelerden itibaren 

E L HAM R A Sinemasında 
, Dünyanın se:dzlncl harikası 
Sinemacılık aleminin bugüne kadar vücuda 

getirdiği en büyük 
Sanat Mucizesi 

KASIRGa 
TÜRKÇE SÖZLÜ FRANSIZCA SÖZLÜ 

BAŞ MÜMESSiLi 

Dorothy Lamour 
EHEMMiYETLE NAZARI DIKKA TE: 
Türkçe ve Fransızca her iki lisanda da takdim edece
ğimiz bu muazzam filmin Türkçe Nüshası: Cumartesi 
ve pazar bütün seanslarda ve diğer günler yalnız 4 ve 
9 seansında gösterilecekti : .. 

1 
Fransızca Nüshası: Curr: lrtecıi ve pazar hariç olmak 
üzere diğer cuma, pazartesi, "salı, . çarşa~ba ve perşem
be günleri 1.30 ve 6.30 da gosterılecektır. 
................ ım. ~ .................... ... 

dir. 

Mavi elmas 
Mavi elmas ancak Brezil

YJ :la bulunuyor. Son zaman
larda Ümid burnunda da bir 
kaç parça mavi elmas bulun
du amma, d eğerce Brezilya· 
nın mavi elmasları hiçtir. 

Avrupada pek az mavi 
elmaz vardır. 

1937 - 1938 Selanik sergi
sinden birincilik madalyasını 
kazanmıştır. · .......... ,._ ............................ ... 

Bugün Y eDİ . ~İnemada bugün ~ 
İZMİRDE İLK DEFA 

1s Seri 3o kısım birden 
Sinemacılığın harikası GANGSTER filimlerinin • şahe
seri ... Dı:hşet... Vahşet ... Korku ... Bir filim 4.30 saat 

... ... 
Oldüren Orümcek 

c:g,,,:~~ 
Türkçe F oks Jurnal 

BU HAFTA: 

Dikkat! Seanslar: 1 O - 2,30 - 7 de 
Jı::tSW!l .... nn~ı••~·~·~e~=~~wt!l!C~&ır.::~s;wmı~ww•• ............. ~~~ 

3 NiSAN 

Sinema Köşesi : 

Sine~a Yıld zlarının Hayatı 
Ve F imleri 

· Her 1ne kadar Marlene Diet.r.ich isteği keman çalara 
müsikişinas yetişmek idise de, kendisini (sol eli adaleleriC. 
den birinin burkulması üzerine) sanatkar aktris mesleğiıı 
vermiştir. 1905 ytlı 27 birinci kanunda Berlinde doğ01Ut 
Tu";~ Evvela Seriinin tiyatrohrında aktörlük eden Marleı>' 
-Diefrich Mavi melek filminde oynamığa muvaffak olur ~e 
böylece filim hayatına atılır 

~ En çok beğenilen filimleri . 
Ma;i m~lek, Kızıl Çariçe, P~is_çiçcği, ve Allahın bahç~l:~ 

• 
lnanımıyacak 

Mister Mora, yaram saat buz içinde yatm·a· '~a?1piyonu~ 
in]Soldan aşağı-!a duvar levhalarını kendısını ı pencere ~ 
baş dŞağı astırarak yazarmış. W J 
Aşağıdan sağdaki çocuğun başında taş parçası kır 

rak şampiyonluk kazanmıştır. 

Iran Veliahtın•n Düğü~ii ~ 
Iran Veliahdi ile Mısır Kralı Farukun kız k.~~~eşı fil 

ses Fevziyenin yakında Tahran~a ya~ılac~k dugunler e f.. 1 
Londra ve Parise ısmarlanan bırçok ıpeklı kumaş ve !;,,;ı 
lar Semplon ekspresile şehrimize gelmiş ve memleketı 
yoluyla Irana gönderilmiştir. 

mc~'!lllll'ınü:otllR!...ı:rı~ı=ı:~~.mıt~~ıa:nam:m..ım11mm.-ıılll""' 

TAYYARE Sineması 
T E L E F O N: 3646 P 

11 Güzide Fransız sinema yıldızının ibda ettiği J: ~ 
serin meşhur romanından alınan muhteşem fılıP 

PRENSLERİN GECESi 
(NUITS DF PRINCES) t..1 

Baş röllerde: }<ATE DE NAGY - JEAN MUR~ 
PIERRE LARQUEY d•~' 

'k u·· ,,e Mevzu, temsil, dekor, lutalet, müzı , re 
zenginliği, büyük aşk ve ihtiras romanı 

İlaveler: Metro jurnal ve renkl~ 
~- -

4 
- cur:P' 

Seanslar: her gün 2.00 - 4.00- 6.30- 9.00 da .. 
tesill.30da, Pazar günleıi 11 de başlar. _.....,. 



(HALKIN SESi) 

• 
insanın Nefesi ~ lzmir Defter-

aıun yaşamak için ağ- Sabahları hele ispirto kul- darlıg"' ından: 
11 aldığı şey havadan }ananlar da akşamdan alı· 
dığı - lt·d··1h nan taamın hazımsızlıgv ından 1 - 939 yılı hayvan kayıt b muve ı u umuza 
aınızıkarbondan ve birde ve t?hlilinden dolayı nefes, muamelesine 1 ~isan günü 
11 ibarettir ki teneffüs nahoş bir kokuyu hamil o- başlanacak ve 15 Nisan ak-
~nda ak ciğerlerden lur. şamına kadar devem edile-
•lır M · h ld d cektir. Ellerinde koyun, keçi, 

6 • • ayı a e meva - Sarmısak. Sogv an, Tütün, 
lvıye "d h 'd' deve, manda sığlr ve domu-

yı e avı ır. ispirto ve sairede nefeste 
ıhh zu olanların damızlık veya 

at ve afiyette olan bir fena bir koku hasıl eder. nakliyatta kullanılmaları iti-
llıııı nefesi katiyen ko- Ağzın subharile hazan bu barile kazanç vergisine tabi 
a~ aridir. Yaşça ilerle- koku hafif veya ağır ·olur. bulunanlar dahil bu müddet 
0 aıı adamlarda nefes Akşamları ağız ve dişler zarfında şehir ve kasabalar-
~~ kuvvetli, hamzı veya iyice yıkanacak olursa l bu da belediyeler ve köylerde 
fiill ve bazı defa da 'inü- koku pek hafif olur Lbazant ihtiyar meclisleri nezdinde 
,,,_~olur. da hiç olmaz. açılmış olan kayıt defterle-
'- -....""'"'-""""IDm"•munnnnwnmm,nmn1UttU lllUl __ vmu , __ 111m1;ıım11 mat nmn ıımn --mnm_ın~ '"""'._ıııauı • d • b.} · --- __ - rın e ımza ve zayı ı mıyor-

~ . 
\ııördüğünüz altı diloer.._k ... ızm:ı:l!lldüoya guz(!hK 

akasma girmiş namzetler sanmayınız ! 
'-far, Amerika yüzme şampiyonasına iştirak edecek altı 
"1is'tir. Yüzmenin insana en güzel endam veren ye

b 8Por olduğunu bu canlı delillerden daha iyi gösteren 
~lunab!lir. 

sa mühür ve mührü yoksa 
' parmak izi mukabilinde ka

yıt ettirmeleri ve yoklamada 
kayıt harici zuhur edecek 
hayvanlardan vergi iki kat 
ceza zammile ü'ç kat olarak 
tahsil olunacağından ve yok
lamanın başlıyacağı 25 Ni
san gününden evvel kayıt 

muddeti içinde hayvanlarının 
yanlış kayıt edildiğini veya 
hiç kaydedilmediğini yazı 

il.! haber verenlerden ceza 
alınmıyacağından bu gibile
rin de 24 Nisan akşamına 
kadar bir istida ile haber 
vermek suretile yanlişlıkları 

düzeltirmeleri ve zamanında 
kayıt ettirmedikleri h1yvan
ları bildirmeleri icap eder. 

2 - H;ıyvan sahiplerine 
teveccüh diğer kanuni mec
buriyetler ile müeyyedelerini 
teşkil eden cezai hükümler 
aşağıda gösterilmiştir: 

A - Kayıt müddeti için
de bulundukları köye kay-

def terdar Jığından: dettirilmeden veya kayıt il-
Muhammen bedeli mühaberleri alınmadan diğer 

Lira K. köye nakil ve oradan kay-
Ciiıelyalı güneş sokak 14-1 taj nolu 125 m. m. dedilen hayvanların vergile.-) 'a 75 rinden yüzde 10 
~ari M. kiremithane sokak 8-20 yeni taj no.lu B - Taksit müddetleri 

•~ -o 19 20 içinde vergisi ödenmeksizin "G m. m. arsa 
li .. · T k d 72 12 veya teminata bağlanmaksı--.cı epeci ar so. 7 no.lu , metre mu-
t'-bbaı arsa 36 06 zın bulundukları kaza hudu-
~ahramanlar 1552 no. Ju sokak 44 taj no. lu du haricin'e çıkarılan hay-
lOo m. m. arsa 50 vanların vergilerinden yüzde 

IGiizelyalı mttrestepe zeytinlik sokak J taj no.- onbeş. 
tl 1217 m. murabbaı dam ve arsa 290 C - Yoklama müddeti 

Elektrikle 
işleyen masaj 

makinesi 

Resmimizde görüldüğü gi
bi elektrikle işleyen bu ma
saj makinesi çok pratiktir. 
Bu aletin hususiyeti kulla
nılırken hiç bir ağrı verme
mesi ve cild 'n güzelliğini 
muhafaza edebilmesidir. 

Şimdiye kadar bu elekt
rik makinesile yapılan teda
viler çok muvaffakıyetler e
dilmiş, kad.n güzelliğim bo
zan kırışıkları da ortadan 
kaldırmakta ve en garibi 
50 60 yaşındaki kadınları 
25 30 yaşında ve tam bir 
güzellikle göstermesidir. 

-~~-

Ulusumuzun evlat sevgi
sinine inançlıyız. Kim~esiz 
bike~ yavruyn korumak için 
yılda bir lira verip Çocuk 
Esirgeme Kurumuna Üye 
olalım. 

karılan hayvanlar mektum 
sayılarak vergilerinden dört 
kat. 

F - Nakledilen hayvan
ların nevi ve adedile nakil 

- ve ifraz teskereleri mahte
viyatı arasında fark çıkarsa 
fazla kısım mektum sayıla
rak keza dört kat zam ce-~~hci tepecik 1223no.lu sokak 28taj numaralı ev 350 içinde yo'dama muamelesi 

<ırı · 1143 38 250 yaptırılmayan bulundukları zası alınır. 
2 

cı ,, ,, 11 11 .. ev 
Cü 1142 22 ev 325 köyden diğer köye nakledilen Ve yine kanunun 25 nci 

..... il " " " " l "•li l 1517 40 ev 250 hayvanların vergi erinden maddesi mucibince nakliyat· 
1 

. raman ar ,, ,, ,, ,, 
t1 T 'k 1221 10 2 ev 75 yüzde yirmi. ta kullanılan ve kazanç ver-epecı ,, ,, - ,, ,, 
G33ü7zelyalı tramvay ~ caddesinde 1170 taj no. lu D - Kayıt müddı!ti için- gisine tabi hayvanlardan ka-

505 50 de bulundukları köye kay- yıt müddeti içinde kayıt 
1 

m. m. arsa 
llci karataş 9 eyliil sokak 624 ada 25 parsel dettirilen hayvanlardan kayıt defterine geçirilmemiş olan-

\' •ayı}1 175 metre murabbaı arsa 70 ve yoklama müddetleri için- fardan nevilerine göre bu 
.. tıkarıda yazılı emvalin mülkiyetleri 26-3-939 tarihinden de nakil veya ifraz teskere- kanun mucibince tayin edi-
"tt 1 si alınmadan kaza hududu len vergi miktarının yüzde .. 
1 

n S gün müddetle açık arttırma usulile müzayedeye 
~"' ltı t haricine çıkarılan hayvanla- yirmisi ve kayıt edilmiyen 
~~srş1Ö~4-939 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 rın vergilerinden yüzde elli. veya teskeresi olmaksızın 
~ili emlak müdürlüğünde yayılacaktır. Taliplerin mu- E - Kayıt müddeti için- bulunduğu kaza haricine 

~ 
1
tn bedelleri üzerinden yüzde 7,5 depozito akçesi ya- de kaydettirmeyip yoklama- nakledilmiş damızlık hayvan-

' lrı ve yevmi mezkurde milli emlak müdürlüğünde da meydana çıkarılan hay- lardan nevilerine göre bu 
~llacak komisyona müracaatları ilan olunur. (1034) vanların vergilerin iki kat. kanunun u. ucibince tayin 

~ayet daimi encÜmeoı•nden: G - Her mahalin yokla- olunan vergi mikdarının ya-
v~ ması bittiği tarihten taksit rısı cezaen tahsil edilecek-

!f ~ eoı. pavyonunun ikmali inşaatı 7755 lira 84 kuruş ke- müddetlerinin sonuna kadar tir. Alakadarlarca malüm ol-
t~~ dehle ve 15 gün müddetle açık eksiltmeye konuldu- kayıt harici oldukları ihbar mak üzere keyfiyet ilan o-
tıi ~tı isteklilerin Nafia müdürlüğündeki mahfuz keşif na- ve tahkikat ile meydana çı- lunur. 1124 

1tJ~ "• .tetkik edip 2490 sayılı yasa hükümlerine göre ha- -~~~=:::::::;;:·::-:::' ~-----------111.!!!!-..-
-/;cakları teminatları ile birlikte 10 nisan 939 pazartesi AS~a Sinemasında Tel. 
~de vilayet daimi encümenine baş vurmaları. (977) 29 Mart çarşamba gününden itibaren 

2394 

e:'gUn Ha.- ~klslde lzmirde ilk defa 

ltl(ültürpark Sinemasında Tekcın~: .. lzm:: h~7;nı~ts~~~;ator~l~::ı mevsimin müt-

erkesin seve S!Ve ~seyredeceğini birbirinden)güzel kı~~ CEM LE yahut SEYH 
2 FıLıM T AKDiM EDiYOR 

~., ÇARIN CASUSU TÜRKÇE s~~J?.~~~~ŞJ_!K MUSiKisl ~u 

1 
~ olonyalıların istiklal uğrundaki müc~delelerini K · il 

ızgın çô erin aslan kum deryasının hakimi aşk ve 
gösterir muhteşem dram ~ 

O . macera romanı 
ynıyaolar: VVılyam Povel - Loıse Rane ~ DiKKAT: bu şaheser filimi yalnız sinemamızda .. " 

ŞARLOK HOLMES ~ terilecektir. gos- ~ 
~e h 1 tt İkinci Fi 1imi~iz il 
ht~ellr polis hafiyesiniı hayatını, İcraatını musavver r.' ~Teksas ş t -., . T .k 1 

St,n tanlı dram (Ayrıca: Foks jurnal) ~ 1 tt ey 8I .. 1al J Om mi S 
C\ı~ ar: Şarlok Holmes: 3 ve 7de Çarın Cas.usu: 5ve9da ~ Korkunç canileri titreten k.ıhr.ıınan zengin ilaveler n 

•rtesı pazar saat 12de Çarın Casusu ıle başlar ~ il Dünya haberleri miki reklamlar U 
~~ 

3 NİSAN 

Evlenmek 

--·· .. ·--
LÜKS LÜKS 

MARKALI 

LUKS Sa
bunlarını kul
lanmakla ke

• • 
senızı 

dinizi 
ve cil
korur-
Isarla sun uz. 

arayını~. . 
Amili UMID 
fabrikası. 
Telef on 304 7 
Telgraf kıse 

ÇomAŞIR 
VIE 8 ANYO ~+; 

adresi: 
ÜMIDUN. 

Sabunları 

roc~.t:;"fô~Rmıınm~ 

t~ Salih Sonad { ı 3 er 
6 Cilt, Saç ve Zührevi has- \+) = B D) 
~ talıklar mütehassısı ] &. ::::S- ~ 
'+ı, 2 nci Beyler sokak No. 81 rt' ~ ıaı a•• ~ l t4 TELEFON 33ts l - f et: ' 
d~Ji;;;:t;ıl~ ~~~~ z !:! ~ 

o ""' c: 

Dr. Demir Ali ~ ! ..... F = 11""4 s: 
Kamçıoğlud ; Al ~ 

Cilt Tenasül hastilhkları ~ ,.... tt ~ o 
elektirk tedavisi ;:: D) i: 

•ınir • :S ı•1 1: >!f ı~· ;, ~· ..... ,=:; 
~-~!.;.~_;.!_1~~~~ll !.:---;: ... ; ~ 

] 11{1} 8 Dr. Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastan ~si 

Rontken Mütehassısı 
Rontken ve elektrik tedavi•ı 

yapılır tkinci Beyler So. 
No. 29 TELEFON 2542 

a. = .. : ,,, -• I» 
c ::! 

..,,~ , CX'E! 
a· e I» I» !::! 
~ ı:: _;ııı;-

3 
~ a e 
Dl I» Ol 

c 8'<0.. 
:ıır- er - ı» ~~mE!::~~~ ~ ı» ::s ::s 
s:: 

Devren Satılık 
Kemer caddesinde Gaziler 

de 128 numaralı tütün 've kır
tasiye ve saire dükka~ı azi-

met dolayisile devren satı
lıktır. Taliplerin içindeki sa-

hibine müracaatları. 

mtımmmmm 
ÜROLOG OPERATÜR . 

: - oR. Fuat Soyer 
Böbrek, mesane, prostat, ~ 

i .lrar yolu hastalıklarını te- 'j 
davi ve ameliyatlarını yapar. ~ 
2 ., ~; 'Beyler Numanzade No. S 

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

Traş bıcakları, 
traş sabun ve 
kremleri 
çok zarif ve 
son model 
traş makinele
ıi ve fırçaları 
Telefon 3882 

~mJii,;,t:il(~~LLam~m~~llllJli:::t2 

... Terzi Kazım Şangüd er 
lzmir: Yeni Kavaflar çarşısı 
~~ 3S no. 

Avrupanın yüksek terzi mek 
binden diplomalı 

Peşin ve 
Taksitle 

En müşkülpesent subayl;,
rın ve sivillerin mizaçlanna 
4,{5t~ tı'aitle lı!r tarlii elbis~ 
Diker. 
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(HA lKIN SES/) 3 NiSAN 

Kanun BllgUerf : Ilı. ~a::3E:iE~ae~~zs;:aıl. 

1 ~ 
~11ŞEHIRr: . TEŞEBBUS 

Ötedenbrri Ahmedin Men· Jenmesinin ön .ıne geçosek 
ı!H ABERJ~ERI t.~ 
... ~mm~:E~~:ala!'!r I 
ll~a1ıar , ---D-ü_n_k_ü_IIDls-ta_n_b_u_I Ankara Maçları 

mede kini vardı. Bir gün istemiş ve icraya başladık• 
tenha bir yerde karşılaştılar. tan sonra ihtiyarile suç i~e' 
Fırsat bu fırsattır diyen J\h- mekten sarfınazar eden k~ 
met tabancasını çekip: Meh- seye ceza vermemiştir. Alı" 

At koşuları Ankara ,ampiyonu Demirspor Galatasarayı, Fenerbahçe de 
~ İzmir takımını yendi 

mede tevcih etti. Ancak o hMde fail nasıl olsa cet' 
anda ne oldu ise oldu, belki göreceğini düşünerek ic1'1' 

- \laştarafı 1 incide - de Mehmede acıdı, bir türlü tamamlar. Fakat, ikinci-' Ankara 3 (Hususi) - Dün 19 Mayıs stadyomunda onbeş bin seyircinin huzurunda milli ı 
300 lira, mesafe 1400 met- küme maçlarına devaD!.. edilmiştir. Bu maçta Ankara şampiyonu Demirsporla Galatasaray ı 
redir. takımları karşılaştılar, Demirspor sıfıra karşı iki ile Galatasarayı yendi. 

tetiği çekmedi, ve tabanca- üçüncü mi~aUerimizde old~ 
sını tekrar cebine koydu. ğu gibi, bir kimse yedı ibll' 

Bu koşuda Salih Temel'in lstanbul 3 ( .-iususif-=-Ş~hrimizcİe de Milli Küme-maçları yapılmış ve Fenerbahçeliler ı 
Batiray'ı . · birinci, Ahmet sıfıra karşı iki Izmirlileri mağlup etmişlerdir. 

Koyarken bir polis memuru yarında olmıyan esbabı rfl 
kendisini gördü. MahlCeme nia dolayısile suçunu taııı 

Ataman 'ın Dorukurt'u ikinci, 
.Fevzi Lütfi'nin Oryas'ı üçün
·CÜ. 

Üçüncü koşu : İkramiyesi 
275 lira, mesafe 1800 metre
dir. 

Birin~iliği . Salih Temel'in 
Ceylan'ı, ikinciliği Hasan 
Atlı'nın Lükbar'ı, üçüucülüğü 
Salih Temel'in Mahmure'si:
. Dördüncü koşu : ikrami
yesi 340 lira, mesafe 1600 
metr.,dir. 
~Asım Çırpan'ın T omrus'u 

birinci, ikinciliği Akif Aksu
nun Bay lan 'ı, üçüncülüğü 
Tevhide Çırpan'ın Şıpka'sı. 

Beşinci koşu : ~İkramiyesi 
27 5 lira, mesafe 1600 metre
dir. 

Bu koşuya altı at iştirak 
etmiş, birincıliği Fehmi Vur
al'ın Oktay'ı, ikinciliği, Şemy 
seddin Taoak'ın Bahtiyar'ı 
üçüncülüğü Salih T emel'in 
Musul'u kazazmıştır. 

Ankara Radyosu . 
(Bugünkü program) 

Türkiye Radyodifüzyon Postalan 

DALGA UZUNLUGU 

1639m. 183Kcs'. 120KW. 
T.A.Q. 19,74m.15f95Kcs. 20KW. 
T.A.P. 31,70m. 9465Kcs. 20KW. 

13.30 Proğram 
12.30 Proğram 
12.30 Türk! müziği - Pl. 
13 memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haber
leri. 
13.15-14 müzik karışık proğ'
ram - pl. 
18.30 proğram 
18.35 müzik cazband-pl. 
19 konuşma doktorun saati 
19.15 Türk müziği halk Tür
küleri-Sadi Yaver Ataman 
1 'J 30 Türk müziği katışık 
proğram. 

Hakkı Dcr~aı:, Eşrd Kadri 
Hasan Gür, Hamdi Tokay, 
Basri Üfler. 
20 ajans, meteoroloji haber
leri, ziraat borsası fiyat. 
20.15 Türk müziği Tuna 
edebiyat gecesi. 
Orijinal tuna ve Rumeli tür
küleri. 
A - mukaddeme 
B - şiir 
C - müzik 

Takdim ve idare eden: 
Mesut Cemil Ankara rad
yosu küme heyeti Koro 
21 memleket saat ayarı. 
21 konuşma 
21.15 esham, tahvilat, kam
biyo-nukut borsası fiyat 
21.25 neşeli plakları- R. 
21.30 Folklor - Halil Bedi 
Yönetgen. 
21.45 müzik Oda müziği -
Oboist: VVüntsch, Oboist 
Orhan Barlas (Kor Angle: 
Eftal Güneşray) 
Bcethoven - Mozart ın Don 
Juan duo •ü üzerine Var
yasyonlar. 
22. müzik küçük orkestra-şef 
Necip Aşkın. 
23 müzik cazband - pi. 
23.45-24 Son ajans haber
leri ve yarınki proğram, 

Ahmede yalnız memnu silah layamamış veya netice b 
Belçika'da intihabat nihavet buldu. taşımak fiilinden dolayı ce- • olmamış olursa bu şahıs b~ 

za hükmetti. J kında katle teşebbüsten d. Paris, (Radyo) - P ruvelle'den haber veriliyor: l f 
Hasanın da Hüseyine pek layı şübhesiz ki ceza teıtl "Dr. Mortinjn sıhhat ve içtimai muavenet akademısine aza seçilmesi üzerine çıkan hü- f ı 

azla kini vardı. O da sila- olunur. kum et buhranı Belçikada yeni bir intiha b:ı ~ın yapılmasına vesile olmuştu. h 
ını Hüseyine tevcih ederek Avukat: Emcet Ajlf Dün bu seçim hitam bulmuştur. Kat'i netice ancak Salı günü belli olacaktır. 

Hadisenin müsebbibi Dr. Mortins dü.1 kral Leopold'u ziyaret ederek akademi azahğın
ateş etmek üzereyken tesa ...... i;41 ...... 
düfen oradan bir polis me-

dan istifa ettiğini bildirmiştir. K d 1 
muru geçti ve memur şör- a ın arın 

Yugoslav Başvekili Zagrebe gitti atle Hasanın koluna vurarak 
B elinden silahını düşürttü, Ag"" ırlıkları elgrat, 3 (Radyo) - Yugoslavya başvekili Hırvatlarla görüşmek üzere dün Zagrebe 

mahkeme Hasana ceza ver- K d 1 ~ gitmiştir. a ın arın vücutları 

1 • A d do••ndu•• ·ı di. Ancak teşebbüsü gayri erkeklerinki gibi bir ka,J 
ngıliz Erkanıharbiyesi Lon raya tam vaziyeti olduğu cihetle 1 duramaz. Mevsime, aya, bl 

Paris (Redyo) - Fransız orduları Başkumandanı General Gamlin'in daveti üzerine Ceza kanununun 61 ıncı talığa göre denişir. yi!İ, 
Fransaya gelen lngiliz orduları erkanıharbiye reisi General Görk Fransız askeri erkaniyle maddesi mucibince cezası yaşında bir kadın farzede 
görüşmüş ve Majino hattını da gördükten sonra dün Londraya dönmüşlerdir. 1 bir hayli indirildi. Bunun vücudunun siki 

R H • • N Ali de Veliyi öldürmek ' mevsime göre tepdil ed Omanya arlCiye &Ziri için tabancasile ona ateş Eylulden itibaren azalın• 
Bükreş 3 (Radyo) - Romanya Hariciye Nazırı Gafenko Nisan sonlarına doğru garp etti. Fakat Velinin talihi başlar ve Nisana kadar d 

Avrupanın bazı şehirlerini ziyaret edecektir. ı varmış, mermi hedefe İsa- 1 vam eder. Nisandan itibarı' 
Amerika da Franko'yu t d bet etmedi. Mahkeme Aliye bilakis artmağa başlar, tl'-

anı ı.. 62 inci maddeye tevfikan 
1 

zirana kadar devam edcf' 
Nevyork, 3 (Radyo) - Amerika birleşik hükumeti Franko hükumetini resmen tanımış ceza verdi. Bu ceza Hasa- Yaza nisbetle kışın vücud 

ve Franko hükumetine bildirmiştir. Yakında Franko nezdine bir de elçi gönderilecektir. nınkinden daha fazla idi, 
1 

sikleti azdır. Bu sebeple 
lspanya'ya silah ihracı memnuiyeti d~ kaldırılmıştır. çünkü hadisede teşebbüsü rak ve endişe etmemelidir~ 

1 •• •• d k• Ş h •tı Ah •d • tam hali vardır. Kanunuevvelde azalııı" 
DOD UD e 1 e 1 er 1 e51.. Bir fiilde teşebbüs hali nisbeti 5,05 nisöetini bl!.t~ 

Ankara, 3 (Hususi) - lnönündeki şehitler abidesinin tamiri ve bulunduğu sahanın esaslı mevcuttur diyebilmek ıçin Vücud iyi bakılırsa siıor 
bir şekilde imarı hükumetçe k:ırarlaştırılmıştır. Bu saha tamamen yeşillendirilecektir. üç mühim şartın vucudu la- artar; fena bakılırsa azab' 

Istanbul'da Torik bollug"" u zımdır. Kışın ter.effüs azalacağınd-' 
1 - Kasdi cürmü bulun- siklet te azalır. Yazın alı' 

Istanbul, 3 (Hususi) - Havaların mütemadiyen değişmesi dolayısiyle Karadenizle Mar- malı. hal vukubulur. Kışa nazar~ 
mara arasında muhtelif istikametlere doğru torik balığı akını olmuştur. iki gün içinde20,000 

1 2 _ Harekatı icraiyeye yazın çok sebze yenmesio~ 
çift torik yakalanmış ltalyan ve Yunan tacirlerine çifti ondôrt kuruştan satılmıştır. Evvelki b de siklete tesiri vardır. 

aşlanmış veya bu hareket-
gün balık yüklü olarak limanımızdan dört Yunan motörü ile iki ltalyan vapuru hareket' 

1 
ler itmam edilmiş olmalı. Vücudun etini çoğalt 

etmiştir. j yine ettir. Bununla berabİ 3 - Başlanan harekatı 

Başvekilimizin Dünkü Tetkikatı 1 
icraiyenin itmam edilememe- :~~z:tit~~:;rci f:e!1~~d~ 
si veya harekatı icraiye it- .~ 

•Ankara 3 (Hususi) Başvekilimiz Doktor Refik Saydam dün saat onbeş buçukta Türk Et yimeğe çok düşülürr 
marn edilmiş olduğu halde 

hava kurumuna giderek Türkkuşu öğretmen okulu ile tesisat ve laburatüvarını Etimesut vücudun güzelliği, parlak 
suçun meydana gelememesi k b l tayyare meydanını Akköprüdeki tayyare ve planör atalyesini tetkik etmişlerdir. ay o ur. 
failin yedi ihtiyarında olmı- ( 

Macar - Slovak gerginliii halledildi yan sebeplerden dolayı 01- 23 Nisan Ço" 
Budapeşte 3 (Radyo) - ·Macar - Slovak arasındaki toprak ve hudud meselesi helledil- malı. CUk bayramı) 

miştir. Slovaklılar Macarlara30 kilometre m. arazi ile 60 bin nüfus terketmişlerdir. Ve buna Binaenaleyh, birinci misa- f' 
l. · de katle t şebb"' k Her gün binlerce yavru mukabil Macarlardan bir şey istememişlerdir. ımız e '!.IS yo - /.. 

• tur. Bundan dolayı faile ce- senin yardımın, senin şeı· 

Amerika Almanya ile ticaret ala~~asını kestı za verilemez. Kanun vazıı katinle sinesinde barındır•' 
Nevyork 3 (Radyo) - Amerika hükumeti 23 nisandan itibaren ~ Almanya ile bütün ti- 1 = :a~:!! _~!_~;: ~~-..!~~-~.:,u!_;sirC~e 2k,!"=~ 

cari alikasınlKTeıSrADi BadANLAŞMAilmiyecektir. Halkın Sesi Hakkın sesid~ 
-Belgrat, 30 (Radyo) - Yugoslavya ile Slovak arasında yeni ticaret mukavelesi yapılın- "Bu Servet I\: ereden?" 
c•ya kadar iıha1aı ve ihracat durdurulmuştur. Bu apartmanlar, bu hanlar, 

l~!~.~~!!'!~=1!,..,~~! bu hamamlar nereden? 
Hep Güzelleşmek Yolunda! • • 

l.ilo çiy havuç yiy~rek vücudunun ve yüzünün 
sonra çiy havuçları gemirmek bir moda halini 

.......... :.;... .. 
"Memurlara hini hacett~ ~labiliyor: 
- Miras yemedin... Zengin bir k~ dı nla evlenmediır' 

Ticaret yapman memnu... Bn paraları nereden buldun? 
Yalnız memurların küçüğüne değil, büyüğüne; amirle": 

lngilterede bir genç kız her gün bir 
güzelliğini bir hayli çoğaltmış ve bundan 
almış. 

Bu haberi okuyan ve kadınlarda o!Juğu kadar erkeklerde de bir moda 
çılğınca tabi olanları çckemiyen arkadaşımız şu sözleri söyledi: 

Vekillere bile ayni sual sorulabilmeli... Bu, rejimimizin oı:, 
kaidelerine kaddes bir adeti olmalı ... Böylelikle halkın vicdanı rabıt 

ya cak, yerli yersız dedikodular önlenecektir: -

- Nebileyin amma, mesele güzelleşm ·ğ · <l.ıi: olunca kadınlara eğmek, peynir yerine 
taş toprak yemek lazımdır, diyecek bıri bulunsa hiç bir tercddüdsüz bunu da yapmaktan 

- Zati devletinizin aldığı rr:aaş ve sarfiyatımızın derec• t 
malum ... ~ Nüfuz ticareti ya pır adınız sa başka bir tic•''~ 
yapmış olamazsınız... Filance meccani mektepte okuyac' 
derecede fakir bir ailedensiı. iz... Zevceniz sayın baY~"; 
muhterem amcanızın ' kerimesidir... Öyleyse bu sıra '1~ 
apartımanlar, bu hanlar, bu h~mamlar, bu külhanlar pet 

çekinmiyeceklerdir. 
Arkadaşlarımızın bu sözleri ü.:~rine ben de okuyucuma şunu tekrar edeceğim, b.ı hale: 

den? Lutfen muazzam servetiniz hesabını veriniz .. " j' 
~ .. -.-.:- .. ---~.--....-~~- -P~;t;k~~-.:::~-=~:a;;;: "Akşam,, gazetesini "Dikkatler,, muharririnin yazdı 

rum İhsan Sökmek Giresun Mehmede çarptl dikkate şayan bu fıkrasını aynen yukarıya naklettik. )ıl 
Rasih Kaplan Antalya Ab- Keçeciler Gazi Bulvarında İnkılabın, bir milleti daha iyiye, daha yükseğe, da el• 

Ali oğlu 30 yaşında şoför doğruya, ve ayni zamanda vaziyetin. i de kurtarıp biraıd'ıt 
dülhak Firat Erzincan Da- · tak Kemal. idaresindeki posta- refaha kavuşturmak !çin yapılması lazım geldiğin• ioi 

/ . .. . -
IS TER GUL IST.ER AGLA . 

C. H.P. B.M. M. 
Gurubu dün 

mar Arikoğlu Seyhan Emin haneye ait kamyonu cadde- edrnler, yalnız kendini düşünerek yalnız kendi ke5e5ul' 
- Baştarafı } ı'neı'de · · nin bir tarafından öbür ta- doldnrmagw ı ideal (!) bilen insanlardan bu gibi sualler sor .ı lnankur Icel Şevket Erdo- f 111'"' 

Konuk Bursa Kemal Unal ra ına geçmek istiyen Ismail masını, sorulabilmesini, halk iJaresinin en parlak bir te 

toulandı 

t ğan Gümüşhane Şükrü Ko- oğlu Mchmede çarptırarak ve zaferi addedebililirler. .. 
sparta Bekir Kaleli Gazi- ağır surette yaralanmasına • -'•t 

antep gurup idare heyeti sak Erzurum Ridvan Nafiz sebebiyet verdiğinden yaka- j Halk. ID Sesi Hakkın Sesi~. 
üyeleri Aziz Akyürek Erzu- Edguer Manisa. lanmı.;:tır. _,_,..~_....:" 
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