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HAVA SEFERLERİ BASLADI 
,; ~~ ve Acık j 

•mmııiııın 

nakalit Vekiletimizin Meş- 1 

kôr Bir Hassasiyeti 
MİLLi S FİMİZ T KRAR CUMHU_R 

REiSİ ECILDI jtf ~ÇeoJerde okuyuculanmızd: birinden aldığımız bir 
~ Upda, ay başlarında tren pasolarını değiştirmek için 
~il bazı zorluklara uğradığını yazmıştı. Biz de bu mesele 
\ ilde durmuş ve alakadarların nazarı dikatini celbetmiş-

~ 'fferao · ti .. ., d . ., · · ·· · -~ unıye e ogren ıgımıze gore, neşrıyatımızı nazarı 

~ -._ ' alan Münakalat Vekaleti, Basmahane garında her ayın 
~ rGoü ile birinci ve ikinci günlerinde hususi iki kişe 
'llrıış ve aboneman kartlarının tebeddülü "'ldt· de bir çok 

Reis vekillik
Şemsettin 

8. M. Meclisi riyasetine Abdülhalik Renda, 
lerine Mazhar Germen, Refet Canıtez V .A, 

Günaltay seçildiler 

ı/~ıkfar gösterilmesini emir buyurmu1tur. 
· KABiNEYi GENE DOK TOR REFİK SAYDAM TEŞKİL E TTI 

~•ıraa halkın menfaatlerini göz önünde bulunduran ve bu 
. da yorulmaz çalışmaJaı-iyJe bütün memleketin \ L>üyük 
. "e saygılarını kazanmış bu1unan Müı akala V y 

~,"kayaya halkımız namına ne kndar teşekk ür •·t 
"akalat m:ıkanızmasını kudreti . · lir.de t an 

.~ilk dileklerini nazarı itibara alar.ık halkın mt.ı faatlc
Oruı n s1ym Ç ~tinkaya'ya öz yürekten minnd ve 

tt~tılarımızı sunmak, büyük bir borcumuz ve ulusal bir 
11llizdir. 

, ... SIRRI SANLI 
•• • . ...... ... ...... , ........ ••• ı•H••••••••••••••••••••C'••• .. •••••••••••• 

Atatür. e 

uzatılamaz 
~nçfik heyecan içindedir, 

ıt llrti gurubunda heyecanlı 
~ , müzakereler olacak 

id '-tara 3 ( Hususi.) - içindedirler. Parti grubunda 
~I uı mebusu emekh .~e- Karabekirin beyanata ehem-
~~ I<nzım Karabekırın: miye.tJe mevzuubahis edile-
~~ Ku~tarıcı ve Ebedı cektır. Mebuslar, ebedi Şe-

0' t 1' ATURK'e karşı "Tan,, fin mukaddes hatıra~ına kar-

) 
"-~sin~e _intişar_ eden be- şı yapılan hürmetsizlik ten 

1 tilld buton mune~verl~r mütevellid teessürlt rn· bil-
u'I' '"dır' çok fena bır tesır direcekler. Parti grubunda 
ıe~ a nııştır. Bilhassa bu bu mevzu etrafında vukubu-
,,1 ~:at~a Atatürk'ün tarihi lacak müzakerelerin, çok he-
tJt. \t~t ışaret edilerek bu yecanlı olacağı söyleniyor. 

'ti a .güya tarihi bazı ha· 
~~ erın tagyir edildiği --~~--

i b\daki telmihler, genç- Hava seferleri 1 •kkin heyecanlandır
\. t, 

• (~il' 
4· 1 ınebuslardan B. Mu-
tıı a· b 
i~ ,:

5
rgenp, u neşriyet 

on osta,, gazete-
t\:t. ~Ben yok, biz varız) 
i ~altında bir makale 
~il r. 
~'cara, 3 {Hususi) - E

\. ~_ti ~er.erat Kazım Kara-
~r'i il bUyük kurtarıcı ve 

ll~ Şef Atatllrke karşı 
ı.~ tall beyanatının bura

', ~lldırdığı infial akis
''ttı k derindir. 

il 11 ınebu~lar, bu beya· 
doğan bir heyecan 

Hava yollarının sivil hava sefer 
leri dünden itibaren bilfiil 
başlamış ve ilk tayyare dün öğle 

vakti lzmire gelmiştir. ARI 
adındaki bu yolcu tayyaresi 
dün sabah saat onu onse kiz 
geçe Ankara hava meyda
nından hareketle saat 12yi 
ellibeş geçe lz:nir meydanına 
gelmiştir. Tayyare ızmire 
gelince sehir üzerinde kısa 
bir cevelan yaparak gelişini 
şehir halkına müjdelemiştir. 

Her gün lzmirden Ankara 
ve Istanbula muntazam mek· 
tup ve ticari eşya nakliyatı 
başlamıştır. 

ER GUL İSTER AGLA 
--Ci."='"~'7'.e:~~~~~ ... ı:e:ı:....-~.;:e="~..-:41-' """...::~--~ 

BÜYÜK MiLLET MECLİSİ 
REİSİ ABDÜLHALİK REN DA 

BAŞVEKİL REFiK SAYDAM 
Ankara 3 (Hususi)-B. M . 

Meclisi altıncı intihap dev
resinin ilk toplantısını bugün 
yapmıştır. Bu tolpantının 
açılış celsesine en yaşlı_ aza 
olan profesör Besim Ömer 
riyaset etmiştir. _ 

Profesör Besim Omer ri-
yaset mevkiini alkışlar ara
sında işgal ederken şu kısa 
nutku söylemiştir. 
Sayın arkadaşlar, 
B. M. Meclisimiz·n :ı'tıncı 

devresini açıyorum. Bana bu 
şeref ve saadeti veren omu
zumuzdaki y~llaı ın çokl'lğu, 

inek iskemleye oturur nıa? 
~ ~"'""""''''·'-................... .....,..,.....~~"'-""''""""'-'"-' ...... "'""' 
~kanın o ucu bucağı bulunmaz çifliklerinden birinde çiflik kahyası, hususi ahırın

)., il tkleri sağan zenci uşağına bir iskemle vermiş ve demiş ki: "görüyorum inekleri sa
""'-c·'1kıntı çekiyorsun şu iskemleyi al "yorulmadan kolaylıkla sağarsın.,, 
~~: ?1~ınnun, iskemleyi koltuğuna kıstırınca soluğu ahırda almış, yarım saat sonra 
~-~1 ·~•nde dönüp gelmiş iskemle gene koltuğunda onu, kahyaya gene uza~mış! 

e .1•e yaramadı inekler. kabil değil iskemleye oturmıyorlar demiştir. ineği zorla 
llıll üzerine oturtmak için uğraşan kuş beyinli zencinin haline : 

iSTER GÜL İSTER AGLA 

.• 
... 

L.·-=·--· •• 
REİSİCUMHUR VE MiLLİ ŞEFiMiZ İSMET ıNUNU 

sayısı ve· ağırlığıdır. Ne mut
lu ki ihtiyarhğım bana ha
yattaki en mesut dakikala
rımı yaşattı. 

İşte bu bahtiyarlık anını 
hatırlarken sizleri candan ve 
yürekten hürmetle selamlar 
ve bu devrenin büyük mille
timin, memleketimiz için mu
kaddes yurdumuz ve Cum
huriyetimiz için selamet ve 

saadetle geçmesini sizlerle 
birlikte temenni eylerim. 
(A11kışlar). 

Nutku müteakip azanın 
tahlifi yapılmış ve meb'uslar 
şöyle yemin etmişlerdir: 

"Vatan ve milletin saadet,. 
"ve selametine ve milletin .. 
"bila kaydü şart hakimiye-,, 
"tine mugayir bir gaye,, 
"takip etmiyeceğime ve,, 
"Cumhuriyet esaslarına sa,, 
"dakatten ayrılmıyacağıma,, 
"namusum üzerine :Söz veri-,. 
"rı ın. ,, 

Celsede hazır bulunan bü
tün m busların tahlifi ikmal 
edildikten sonra Mecliste 
-Devamı 4 üncü sahifede-

Amerik~a ve Avrupada ençok 
beienilen filimlerden : 
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"GönUI Avcısı,, 
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Seni aldatıvorsa 
rirsin vesselam •• 

silkip atıve
Başını bela

değilsin a •••• saracak 

ve perışan bir 

- Peki ben ne yapayım 
usta? Karanlıkta yolunu şa
şırmış bir adama benziyo
rum. Ne olur bir akıl ver 
bana! ... 

Dedim. İhtiyar demirci 
elini sakalına götürdü ve 
uzun uzun düşündü. Sonra 

• gözlerimin içine bakarak 
dedi ki: 

- Evladım, bu gibi işler
de heyecana kapılmamak 
lazımdır. Karın seni aldatı

yorsa silkip atıverirsin ves
seJaın.. Başını belaya sara
cak değilsin a ..... 

- Fakat karımı 
viyorum ustacığım. 

ortada gözle görül\ir 
yokken karımı nasıl 

lirim ... 

çok se
Sonra 
birşey 
silkip 

Hüseyin usta kızdı: 
- Mademki henüz gör

düğün, ettiğin yok .. Ne diye 
böyle pirelenirsin be evlad! ... 

- Amma, şüphelerim çok 
kuvvetli.. Üstelik arkadaşlar 
da birçok şeyler söylediler. 

- Her ne ise.. Beni bir 
baba gibi dinlersen evını 
değiştirip, karına göz açtır
mamağa bak !... 

- Bunun bir faydası ol
maz ki usta !.. Karı bir de
fa baştan çıkmış .. Başka bir 
tedbir düşünmeli... 

- Öyleyse doğrudan doğ
ruya meseleyi karıya açar, 
babasının evine gönderirsin .. 

. . . . . . 
- İhtiyar demirci cevap 

vermediğimi görünce şunları 
ilave etti: 

- Dünyada karı kalmadı 
değil ya ... Ne yapalım kıs
met bu kadarmış der, ışın 
içinden çı karsın ... 

- Fa ·at ayakkabı deği~
., tirir ~ibi her gUn bjr karı 
mı alacağız usta! .. Ayrılmak 
kolay mı ? 

- E.. Belaya girmekten 
iyidir. Kötü karı dar ayak
kabıya benzer; insanın nası
rına bastıkça basar. İyisi mi 
ayağından çıkartır atarsın .. 
Yahud .•. 

- Yahud ... 
~ Sonuna kadar taham

mül edersin .. 

- İmkan var mı buna? .. 
Öyleyse dediğimi yap ... 

Hüseyin usta, beni daha 
birçok teselli ettikten, ken
dime hakim olmamı tekrar 
tekrar tavsiye etti. Dükka
nından çıktığım zaman içim
de bir ferahlık duyuyordum. 
Hakikaten derdini dökmenin 
çok büyük faydası varn:ış. 

Ogün elim hiçbir iş tut
madı. Akşama kadar düşün
düm, durdum. Ne yemek, 
ne içmek ... 

Akşam olup da evime git
tiğim zaman karşımda karı
mı bir düşman gibi görü
yordum. 

İçimden : " Dur bakalım 
karı, birimiz birimizin başını 
yiyecek amma, zamanını 

bekle !...,, Diyordum. 
Hastalığımı bahane ede

rek yatağıma yattım ve yor
ganı başıma çektim.. Fakat 
uyku gözüme girer mi hiç .... 

Devam edecek 

······- •······ 
Kaput Bezi 
Kaput bezlerinin tip ve 

evsafı hakkındaki nizamna
me meriyete konulmuştur. 

Zaruri olan diğer şartlar 

meyanında kaput bezlerinin 
üzerinde, bezi imal eden 
müessesenin ismini, bezin 
tipini, genişliğini ve topun 
uzunluğunu gösterir marka
lar bulunacaktır. 
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Aşcıbaşı Marka 
AMakarnaları 

1937 - 1938 Selanik sergi
sinden birincilik madalyasını 
kazanmıştır. 

Bugün Matinelerden itibaren 

.ELHAMRA Sinemasında 
Dünyanın set-dzlnci harikası 

Sinemacılık aleminin bugüne kadar vücuda 
getirdiği en büyük 
Sanat Mucizesi 

KASIRGa 
ı T.Ü RKÇE SÖZLÜ FRANSIZCA SÖZLÜ 

BAŞ MÜMESSiLi 

D~rothy Lamour 
EHEMMiYETLE NAZARI DiKKATE: 
Türkçe ve Fransızca her i1d 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: Cum:ırt !c;i ve pazar hariç olmak 
üzere diğer cuma, pazartesi, salı, çarşamba ve perşem
be günleri 1.30 ve 6.30 da gösterilecektir. ---------12!!1ııa;:;ı::------~ 

çöl peçesi 
Sahrayi Kebirden geçer 

ken erkekler toz yutmamak 
bu suretle, göğüs hastalığına 
tutulmamak için böyle peçe 
kullanırlar. 

Sahra yerlileri Tevarik
ler ise daimi şekilde böyle 
yaşarlar. Esasen orada hiç 
bir erkek yüzünü göstermez. 
Bu da onlar için bir itiyad 
halini almıştır. 

Amerikada evlAdhğı 
olan yegane bekar 

Bu zat A;nerikanın: en çok 
para hı:anan berberidir. 
Bekardır. Evlenmekten fena 
halde korkmasına rağmen 
küçük çocuklara bayılır. Bu
nun için de kendisine bir 
bir evlad edinmek istemiş, 

bir çok hastanelere_baş vur
muş, her yerden kendisine 
meufi cevap verilerek: 

- Çocuk besliyeceğine, 
köpek al, denilmiştir. 

Nihayet bir hastanede altı 

günlük bir oğlan çocuğu bul
muş, onu Con diye vaftiz 
ettirmiş, evladlığına bakacak • 
bir de mürebbiye tutmuştur. 

Meşhur berber Amerikada 
evladlığı olan yegane bekar
dır. 

Zehlrlerl için üretilen 
. yllan!ar 
Brezilyada Sao Pauloda 

büyük yılan çiftliklerinde, 
zehirleri ticarette kullanılan 
yılanlar üretilir ve fenni usul
lerle zehirleri alınır. Bu ze
hirler, panzehir olarak isti
mal edilir. 
Bir hırsızın başına 

gelenler 
Bundan bir ay kadar evvel 

Brezilyada küçük bir şehrin 
hastanesine bir hırsız girer 
ve kümeste bulunan tavuk
larla, hususi bir yerde bes
lenen tavuşan ve kobayları 
alıp götürür. 

Tavuklar hastalara mahsus 
imiş. Fakat tavşan ve kobay
ların mahalli sarfları malum! 
Hastanenin müdürü ve labo-
ratuvar şefi en tehlikeli has
talık mikropları zerkedil
miş olan bu kobayların ve 
tavşanların kesilip yenme
mesi için radyo ile halka 
ilan yaptırır. 

Kobayların_büyük bir kıs
mına verem mikropları aşı
landığını tesbit eden hüku
met de faaliyete girişir. Or· 
talık aranır. Bilhassa kasap--
lar ve tavukçu dükkanları" 
sıkı kontrollı.!rden geçirilir. 
Radyo ile haberdar edilen 
halk korku içinde kalır. 

Nihayet üç gün sonra 
hastanenin a vlusuna bir gece 
çalınmış tavşanlardan üçü 
gesilmiş olduğu halde atılır .. 
O ~ünleri tavşan eti yiyen
ler hastanelere müracaat 
kendileri·.in tedavi altına 

alınmasını t..lc p eederhr. 
Polis el'an bu cür'etkar 

hırsızı aramakla vakit geçir
mektedir. 
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Etle Yağ 

Bizim memleketimizde faz
la et yediğimizi kimse iddia 
edemez. Fakat buna karşılık 
yemeklerimizi çokça yağlı 
yediğimizi herkesle birlikte 
kendimiz de biliriz. Alatur
ka yemek:pişirmekte en bü
yük marifet yemeklere çok 
yağ koymaktır. !Yemeklere 
lezzet vermek için çok yağ 
katmaktan başka çare ol
madığını sanırız. Eski zaman 
köylüsünün, padişahlara ye
dirilen yemekleri düşünürken: 

- Deseneki safi yağdf.ı. 
Dedigi gibi en kibar sa-

yılan yemeklerimiz en yağlı 
olanlarıdır. 

Dünyada hiçbir şey se-
bepsiz olmaz. Bizim, coğraf
ya vaziyeti bakımından ayni 
hizada""bulunan memleketle
re nispetle çok yağlı yeme
mizin de sebebi, fikrimce, 
memleketimizin bu hizadaki 
başka memleketlerden daha 
soğuk olmasıdır. lstanbulun 
bir senelik vasati sıcaklığı 
Kopenhag şehrinin sıcaklı-

ğına muadildir. Anadolunun 
ve Rumelinin birçok ~yerleri 
İstanbuldan daha soğuk o
lur: İstanbulda Boğazlardan, 
Anadoludan dağların yük
sekliğinden ve Asyanın or
tasından gelen--Şark rüzgar
larının şiddetinden dolayı. 

Neden ileri gelirse gelsin 
memleketimizin böyle coğ
rafyaca hakkından daha ;zi
yade soğuk olması bize faz
la yağ yedirir. Çünkü insa
nı en ziyede ısıtacak gıda 

yağdır. Nitekim Ruslar da 
çok yağlı yerler, bizimle 
hemhal olan Danimarkalılar 

da. Daha şimale çıkıldıkça 

daha fazla yağ yenildiği, 

mesela Eskimoların günde 
sekiz kiloya kadar yağ ye
dikleri rivayet edilir.. En 
yeni tetkiklere göre de şe
kerin verdiği kalorilerin in
sanı hareket ettirmiye yara
dıkları halde, yağdan ; gelen 
kalorilerin daha ziyade ha
yata lüzumlu ol.m sıcaklığı 

temin etmiye yani ; soğukla
ra karşı vücudü korumağa 
yaradığı anlaşılmaktadır. 

Şu halde, çokça yağlı ye
mek, bize memleketin tabi
atinden dolayı belki lazım
dır, denilebilir. ~Fakat 
yemeklerimizi çokça " yağlı 

yememiz, acaba, bizi çabuk 
ihtiyarlatır mı? 

Etle yağ, ötedenberi, in
sanları ihtiyarlatırlar, diye 
tanınmışlardır. Et Çocuklara 
ve gençlere faydalıdır, hat
ta mutlaka lüzumludur. 

Çünkü vücudün büyümesi, 
güzel teşekkül etmesi için 
lüzumlu olan_ aminli asitleri 
insan nebatattan gelen gıda
larda bulamadığı gibi onları 
kendisi de vücudünün için
de yapamaz. 

( Sonu yarın ) 

lll!!lm------l:lmaml~--------Bugün Y enİ ~ İnemada bugün ~ 
İZMİRDE İLK DEFA 

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

... ... 
Oldüren rümcek 

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

Dikkat! Seanslar: 10-2,30- 7de 

-- - - - . -

Budapeştede 
Budapeşteden yazıhyor: 
Dış politika meselelerinde 

Macaristan efkarı umumiye
sini meşgul eden en mühim 
meseleler umumi sulhu mu
hafa etmek, müzakerelere 
baş vurularak, şarktaki re
vizyon işinin devamı için 
çare ve ikanlar ara .. ak, dip
lomatik bir tazyik gölğesi 
meydana getirildiği takdirde 
bir anlaşma hazırlamaktır. 
Başbakanın Nisan sonunda 

Roma ve Berlini ziyareti, 
Macaristanın Almanya ve 
ltalyaya karşı güdmekte ol
duğu dostluk politikasının 
devamına delalet eden bir 

.. . 

Esen 
tezahür telakki edlmete 

Macaristanın dış P0• 

vaziyetini epey düze]tııı1 

müşterek Leh - MacB1 

dudunun bundan bôY 
tesirini göstereceği saııı 
tadır. 

Yalnız Romanyalılar 
yük bir asabiyet göste 
tedirlar. 

Romanya - Macaristan 
sebetlerinio bundan so. 
tezahhrleri, Macar re9'. 
temayüllerinin daha geıı 
ölçüyü bulmasından i 
kalacağı tahmin edilıtı 
dir. 

"Çocuk bir milletin istikbalidir!,, vecizesini hatırlayıp 
bu manzarayı görenlerin ye'se kapılmamalarına imkan 
mı? Küçük bir yavrunun, merhameti ve şefkati daha kO 
ve daha fazla tahrik edeceğini hesaplayan kurnaz dile 
lik profesörleri bir çok çocukları, bol kar temin edell 
rer "sermaye,, haline getirmişlerdir. 

Bizden sadaka ismek için uzanan bu küçük elleri 1 
maz mısınız?. 

• 
• 

• 
Yeni Plaj modaarı ---·-·---

Suriye güzellik kraliçesi 
Suriyeden gelen haberlere Babası Türk ordusunda : 

göre, Suriye güzellik krali- met etmiş bir doktor. 
çesi Bn. Cemıle Şam mebu- Şam mebusu B. Hud• 
su Hasibzade B. Hudi ile tahsilini Türkiyede yaJ'~ 
evlenecel<tir. Bn. Cemile 1 tır ve bu izdivaçtan .s0 

annesı tarafından Türktür. memleketimize gelecekttr· 

TAYYARE Sineması 
T E L E F O N: 3646 es' 

11 Güzide Fransız sinema yıldızının ibda ettiği J. ~ 
sel'in meşhur romanından alınan muhteşem filıo' 

PRENSLERİN GECESi 
(NUITS DE PRINCES) 'f 

Baş röllerde: KATE D E NAGY - JEAN MtJRA 
PIERRE LARQUEY 09ıı 

Mevzu, temsil, dekor, tuvalet, müzik, re ü .;e 
. zenginliği, büyük aşk ve ihtiras romanı 
ilaveler: Metro jurnal ve renkli miki 

-.;; - ·------ ı:ıııı 
Seanslar: her gün 2.00-4.00-6.30-9.00 da .. Co 

tesill.30da, Pazar günleri 11 de başlar. 



(HALKJN SESi) 

,. 
L ..., 

Alttan soldaki resimde bacaklardaki fazla yağları eriten diğer bir otomatik makine gö
tGıımektedir. Sağdaki ~resimde de kız sıkı güneş banyosu alarak son retüşü yapmaktadır. 

Burada güneş' altında ancak beş dakika kalmak caizdir. 

tek meselesin
de İtalyanın 

rolu 
~ ~u krizın inkİşarındö en 
6hım amil ltalyadır. 

Münib anlaşmalarından e
~ Kont Ciano Fon Rib-
L lltropla beraber bu mınta- · 
~da olup biten ihtilaflar 
~ın hakemlik etti. 
~ 8u yeni ve kati rıizalara 
~~şı ltalya'nın bugün laka-
1-f olduğu düşünülemez . 
k a.tta Italya, kendisiyle isti
t ~ede~bulunulmadığına hay-
e etmektedir. 

ti Pttamafi, Mussolininin vak
ii ielince alakadarlar arası
~' bir 16mütevassıt,, ve "ha
tieın,, gibi müdahale edece-

Dünya 
Matbuatı 
Hitlerln nutkunu 

Ankara Radyosu 
(Bugürkü rpıogram) 

TürkiyefRadyodifüzyon Postaları 

DALGA UZUNLUGU 

Nasll karştladı ? l639m. t83Kcs. 120KW. 
Paris, (Radyo) - Hitlerin f.A.Q. t9,74m.15195Kcs. 20KW. 

nutku bütün dünya matbua- T.A.P. 31,70m. 946SKcs. 20KW. 
tında muhtelif akisler uyan- 12.30 Proğram 
dırmıştır. 12.35 Türk müziği - pi. 

Fransız (J iOr) gazetesi bu 13 Memleket saat ayarı, 
münasebetle Hitlerin sulhu ı · h ajans ve meteoro ojı aberkurumak arzusundan başka 

leri. enternasyonal işbirliği hak-
kındaki cümleleri doğrudan 13.15 müzik operet ve ne-
doğruya büyük milletlere bir şeli uvertürler - pi. 
hitaptır. Demektedir. 13.45-14 konuşma kadın sa-

Populaire diyor ki; Hit- ati-ev hayatına ait. 
)erin siyasi hayatında en ka- 18.30 Proğram 
rışık ve en şaşkın nutku bu 18.35 müzik oda müziği - pi. 
olmuştur. 19 konuşma Türkiye postası 

Fakat sulh kongresi namı 19.15 Türk müziği (fasıl he-
altında toplanacak olan Nu-
remberg kongresi neticele- yeti. 

Kadın Kö,esl : 

Şu tavsiyeleri 1 

unutmayınız : 
Erkeklerin hoşuna gitmek 

için, bütün teferrüatı düşün
meğe alışınız. Eğer aşağıda
ki noktalara daima riayet 
ederseniz, her şeyin yolunda 
gideceğinden emin olabilir-

f siniz: - - - -- 111 
--·-- - ----

.:.1 - .. Rujünüzü "gayetldik-~ 
. katli sürünüz"ki .. ner;d;-baş
J~"ci~fı ve nC"r;de-bittiğiJiyic~ 
belJi "°7>lsun. e 

2;:- Rujunüzü sürdükten 
sonra;; dudaklarınızın üzerine 
ince bir kağıt koyunuz. Ka
ğıt rlıjun yağlı maddelerini 
emer ve böylece siz de men
dilinizi lekelemekten kurtu
lursunuz. 

3-Kaşlarınızda ve kirpik
lerinizin üzerinde pudra kal
mamasına dikkat ediniz. 
Pudra ponponunuz da dai· 
ma temiz olmalıdır. 

4-Etekliğinizin belinizde 
düz durmasına ve k<?mbine
zonunuzun eteğinizi aşma

masına dikkat ediniz. 

5 - Çorabınızın dikişinin 
bacağınızın geri kısmından 
yukarıya doğru düz olarak 
çıkmasına itina ediniz. 

6- Eldivenlerinizin, men
diliniz.in, çamaşırlarınızın düz
gün ve munbzam oldukla
rına iyice kanaat getiriniz. 

4 NiSAN 

Nazariye ve usuller 
Jlirisi radyoda, Hltleri Al- 1 Bu nazariyeler ve usuller. 

man milletinden ayırmalı di- 1 1914 taarruzunu hazırhyan 

yordu. Böyle bir teklifte bu- ve 1914 den evvel yazılan 
lunan imkanları ve hakikat- 1 k k't ı d bulunur . mes e ı ap arın a • 
lerı anlamadığını gösteriyor: . . 
H'tl Al ·11 t• · Bu usulleri ve nazarıyelen 

ı er man mı e mın e· 
mellerini ifade ediyor. Hitler, Almanyada mekteplerde öğ-
ne yaptığı işlerin nazariye- retiyorlar. Bu nazariyeler, 
sini, ne de kullandığı usul- Alman kültürünü nmütem-
leri keşfetmiş değildir. mim cüzüleridir. 

LUKS LÜKS LÜKS 

MARKALI 

LUKS Sa
bunlarını kul
lanmakla ke
senizi ve cil
dinizi korur
sunuz. Isarla 
arayını~~· . 
Amili UMID 
fabrikası. 
Telef on 304 7 
Telgraf kıse 
adresi: 

ÜMIDUN 

Sabunları 
r~~~it f ô4ft1Unnm! 
•J Salih Sonad f <f 8 ;= 

tannedilebilir. 
)\ Ş:rası muhakkak ki, ltal-

1\ütenya meselesinde Ma-

rinden korkmak lazımgeldi- Tahsin Karakuş ve arkadaş-
ğini kaydetmektedir. lan.) 

ltalya gazeteleri ise şu 20 ajans, meteoroloji haber-

7 - Kuafürünüzün yalnız 
ön kısmının düzgün olması 
kafi değildir. Yandan ve ar
kadan da saç tuvaletinizi 
tetkik etmeyi unutmayınız. 

~ Cilt, Saç ve Zührevi has- (t es e DJ 
~ talıklar mütehassısı "g 8,. ~ f"' 
~ 2 nci Beyler sokak No. 81 [t) ~ • ~· ~ \ 

~ ve Polonyanın tezini tu
'-ktır. 

suretle karşıladılar: leri, ziraat borsası fiyat 
Popolo di Roma diyor ki; 20.15 Türk müziği 

t 
(Le Figaro'dan) Hitler, İtalya - Almanya Çalanlar: Ruşen Kam, Cev-

d dostluğunun sağlamlığını te- det Kozan, Zühtü Barda-
a ına barüz ettirdikten başka de- koğlu. 

~ •• mokrasilere sarih bir ihtarda Okuyanlar: Mahmut Karın-
l ec&VUZ d s f' T k "" bulunmuştur. aş, a ıye o ay 
~ "emerde Tepecikte Can- 1-Küçük Osman beyin-Neva 
~ l Tevfik sarhoş olduğu Popolo ile ltalya da Hit- peşrevi. 
~-ide Canan kızı 29 ya•ında lerin nutku Çemberlaynin 2 R h b b . k "'L T b - a mi eyin- eyatı şar ısı-Qtiyeye tecavüz ettig-inden sözlerine şiddetli ir muka-
),,_ b ld k d gül hazin sünbül perişan " lanmıştır. ele o uğu yazma ta ır. 

3-Rakımın-uşak şarkı- bana fi.111 ... _ı·r--N-. a--fı:a,U119_M .. 
11111

u··-d
111

Ü;İÜg:-Ü;d~-;.~ hiç yakışmıyor. 
z 4-Lemi beyin -Isfahan şarkı-

)a. ıraat okulunda yeniden yapılacak ta~irhane ve .. han~ar narı aşkınla kül oldum. 
d t>ısının (S990)lira 22 kuruş keşif bedelıle ve lS gun mud- S-Rahmi beyin-Isfahan şarkı-
~ ttle açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin .2490. s~yılı etme beyhude fegan. 
l~ ,hükumlerine göre hazırlıyacakları te~ina~la.~ıl~. ~~.ırlıkt~ 6-.Cemil beyin _ muhayyer 
~ ~ısan 939 Cuma günü saat llde Nafıa Mudurlugundekı saz semaisi. 
-~isyona bac vurmaları. (1078) q ' 7-Zühtü Bardakoğlu- Santur 

l .. llıir Viliyeti Nafia Müdür- ~~~!:::·beyin - hicaz şarkı-
~ğünden: her zahmı ciğer suze. 

(992rilat okulunda yeniden yaptırılacak at ahırı yapısının 9· Leyla hanım -hicaz şarkı-
'tıJt S) lira 68 kuruş keşif bedelile ve lS gürı müddetle zevkı sevda duymadım. 
~k eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 2490 sayılı yasa 10-halk Türküsü - Karanfil 
Ni tiınlerine göre hazırlıyacakfarı teminatlarile birlikte 14 olacaksın. 
~0'-~ 939 Cuma günü saat l lde Nafia Müdürlüğündeki 21 memleket saat ayarı. J Qıısyona baş vurmaları. (1077) 21 konuşma hukuk ilmi yay-

~IDİr Nafia Müdürlüğünden: ma kurumu 
(942taat okulunda yeniden yapılacak inekhane yapısının 1 21.lS esham, tahvilat, kam-
'ttk '1) lira 61 kuruş keşif bedelile ve 15 gün müddetle 1 biyo-nukut borsası fiy~t 
~l~ eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 2490 sayılı yasa ~21.2S Neşeli plaklar- R. 

* * •• 
Eğer bir gezintiden sonra 

ayak bilekleriniz şişmişse ve 
bacaklarınız yorulmupa, eski 
havlu parçalarını çok sıcak 
suya batırdıktan sonra ba
caklarınıza sarınız ve üzerine 
de-kabise-yün Ç?rap giyiniz, 
sonra da bir iki saat kadar 
uzatınız. 

* •• 
Açık kumral renkte saçla

rı daha ziyade " sarışınlaş
tırmak ,, çaresi: on kısım 
oksijenli suya bir kısım 
amonyak karıştırınız. Sonra 
sabah akşam, bir fırçayı bu 
mahlfıle batırarak saçlarınızı 
tarayınız. Saçlarınız istedi
ğiniz rengi alıncıya kadar 
bu suretle harekete devam 
ediniz ve saçlarınız uzayıp 

renklerini kaybetmeğe baş
ladıkları zaman ayni çareye 
tekrar baş vurunuz. 

""""""""'"""'--'"""'-"""'-""''~~'""""""""" 
21.30 müzik radyo orkest-
ras•-Şef: Hasan Ferit Alnar 
22.30 müzik Solistler-pi. 
23 müzik cazband-pl. 
23.45-24 son ajans haberleri 
ve y~rınki proğram. 

AS 1 Sinemasında 
~I fırnJerine göre hazırlıyacakları teminatlarile birlikte 14 1 

~a:.n 939 Cuma günü saat 1 lde Nafia müdürlüğündeki 
1 

\ 

''Yona baş vurmaları. (1079) eı f 
fel. 

2394 

BugUn ~ 

'""kültürpark Sinemasında 
... lierkesin seve s ~ve !seyredeceğini birbirindenlgüzel 

2 FıLıM T AKDiM EDiYOR 

ÇARIN CASUSU 
IİİPolonyalıların istiklal uğrundaki mücadelelerini 

gösterir muhteşem dram 
Oynıyanlar: VVılyam Povel - Loıse Rane 

" ŞARLOK HOLMES ~ 

'.t9 Mart çarşamba gününden itibaren 
He•· ildslde lzmlrde ilk defa 

T eknıi: Izmir !ulkını ASRiYE toplıyan mevsimin müt
h; '? bir sinema romanı 

~.~! CEt iLE yahut SEYH 
A DULLAH 

TÜRKÇE SÖZLÜ ve ŞARKILI ŞARK MUSiKiSİ ~ 
Kızgın çöllerin aslan kum deryasının hakimi aşk ve ~ 

macera romam U 
~ DİKKAT: bu şaheser filimi yalmz sinemamızda gös- ~ 
~ terilecektir. Ti 
~ İkinci Fi'imirr!z ~ 

•J TELEFON 3315 r+i - r liil ı:: il ...--~"ft"lr-T 
ıo::ts~!iii? ~~~~ z !:! 8 n.... o ... -: 

Dr. Demir Ali' .. ~~ ~ ~ 
= "' 3: Kamçıoğlu~ 

Cilt Tenasül h::ıstalıkları 
elektirk tedavisi 

t: n ir • :J ırLı :' 1 :fi !· ; > 
'l 1.: ,5 5 Jf et ! F n : Hl> 

~~~::::w~:....;;~ ~ae::ım 

Dr. Fahri Işık 
ızmir Memleket Hlistanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontken ve elektrik tedavi•ı 

yapılır ıkinci Beyler So. 
No. 29 TELEFON 2542 

S' ,,,,, I» - ... ~ 
!?.. "' 2.. a"' ,,,,, c:: 
-·--:ıı;"" ~ .,, ·~ 
- D1 ~ 
-g ı.fll B ... ~ .. 
o.. D1 ... " -• • c: :s 

'.!J· ~e 
ii' B • !::! .... ı: !.. ,.... 
:!lo(ll 88 
;;:ı S» I» I» 
Q 8'<Q. ..a"-• ~~~sem~~ ,... 1» = = 
ı:: 

Devren Satılık mı •mmm~ 
Kemer caddesinde Gaziler ÜROLOG OPERATSfr 

de .128 numaralı tütün ,ve kır- DR. Fuat Soyer 
tasıye ve saire dükkanı azi- Böbrek, mesane, prostat, 
met dolayisile devren satı- idrar yolu hastalıklarını te-
hktır. Taliplerin içindeki sa- davi ve ameliyatlarını yapar. 
hibine müracaatları. '12 'lC; Beyler Numamade No. 5 

Traş bıcaklan, 
traş sabun ve 
kremleri 
çok zarif ve 
son model 
traş makinele
ri ve fırçaları 
Telefon 3882 

m~~~~~m~m~~-~ 

Terzi Kazım Şangüd er 
lzmir: Yeni Kavaflar çarpsı 

no. 35 
Avrupanın yüksek terzi mek 

binden diplomalı 

Peşin ve 
Taksitle heıhur polis hafiyesinin !ı.ıyatını, icraatını musavver ti 

S eyecanlı dram (Ayrıca: F oks jurnal) 
C-"•lar: Şarlok Holmeı: 3 ve 7de Çarın Casusu: 5ve9da I 
lıınartesi pazar saat 12de Çarın Casusu ile başlar t 

nTeksas Şeytan!ar ı Tom miks11 

~~ Korkunç canileri titreten k<..hr.uuan zengin ilaveler 1 
Dünya haberleri miki reklamlar 

ijijibtr ... 

En müşkülpesent subayb
-;ın ve sivillerin mizaçlarına 
göre takıitle her tiirlii elbis! 

Diker. 
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Vilayet ile 
Belediye 
Biri eşiyor 

Bele diye Reisimizin Va ı 
olması takarrür etti 

(HAl..KIN SESi) 

................................................................. _. ....... 
Romanya hariciye nazırı

1 

Ankaraya geliyor 
1 
1 

lngiltere donanmasının boğazlardan geçerek 
Romanyaya yardım etmesine ' 

Milli Şefimiz 
Cumhurreisi 

tekrar 
oldu 

- Baştarafı 1 incide -

riyaset intihabı yapılarak 
Abdülhalik Renda yeniden 
ittifakla Meclis riyasetine 
seçilmiş ve neticenin bildi
rilmesi üzerine kürs :iye ge
lerek B. M. Meclisi tara
fından hakkında gösterilen ı 
itimada teşekkür etmiştir. 

Müteakiben riyaset diva
nının teşekkülünü Cümhur 
Reisinin intihabı takip eyle
miştir. Reylerin meclis he
yeti umumiyesi huzurund11 

Milli Müdafaa vekili : 
neral Naci Tınaz. 

Iktısad vekili: Hüsnü 
Sıhhat vekili: Hulüsi 
Gümrük ve inhisarlar 

kili: Ali Rıza. 
Ziraat vekili: Muhlis 
Muhabere ve Münak 

vekili: Ali Çetinkaya. 
Ticaret vekili: Cezmi 

-~-
Ankara, 4 ( Hususi ) -

Kuvvetli bir menbadan öğ

rendiğimıze göre İzmir Bele
diyesile Vilaye~ birleştirile
cek ve yakında da Heyeti 
Vekile bu hususta lazımge
Jen kararı verecektir. 

müsade edecek miyiz ? .ı- yapılan tasnifi neticesinde 

1 
413 reyle mevcudun ittifa-

Sai?lık prop 
ganda afişi 

Sıhhat ve içtimai mua 
net vekaleti halkımızın 
lığını muhafaza ve korun 
tedbirleri alması, muzır b 

Vilayet ve Belediye bir
leştirildikten sonra Belediye 
Reisi Dr. B. Behçet Uz İz
mir Valiliğini de deruhte 
edecektir. 

HALKIN SESi - Yorul
maz bir azimle senelerdenberi 
durmadan çalışan ve yanık 
lzmiri imar ve ihya eden 
sayın Belediye Reisimiz Beh
çet L z'un Valiliğe derdesti 
tayin olması bütün İzmir 
halkını sevindirmiştir. 

Karaburun 
Kaymakamı 

Memleket hastanesine t€.
davi için yatırılan Karaburun 
kaymakamı B. Kamil Sapmaz 
dün vefat etmiştir. Cenazesi 
ihtifalle kaldırılmıştır. 

Hem sarhoş, 
hem yankesici 1 

Karşıyaka Kemalpaşa cad
desinde Ibrahim oğlu garson 
Ekrem, Mehmet oğlu gazino
cu Ali Haydar ve Mehmet 
oğlu Hüseyin, sarhoş olduk
ları halde bunlardan garson 
Ekrem, Hüseyinin 44lira pa
rasını yankesicilik suretile 
çaldığı şikayet edilmiş suç
lular yakalanmıştır. 

Sarhoşluk 

Paris 4 (Radyo) - Romanyanın lngil renin garantisi altına girmek üzere bulunduğu 
söyleniyor bir rivayete göreRomanya b2ticiye nazırı B.Gafenko bu ayın yirmisinde Ankarayı 
ziyaret edecek ve icabında lngiliz donanmasının boğazlardan geçerek Romanyaya yardım 
etmesine müsade edilip edilmiyeceğini Türkiyeden anlamağa çalışacaktır. 

ispanyada 2000 kişi te.vkif edildi 
Madrid 3 (A.A) - Siyasi mahafiller sabık lspanyol cumh •ıriyetçi teşekküllerine men-

sup olarak tevkif edilen insan adedinin iki bin olduğunu tahmin etmektedir. 

In2iliz ve Polonya~ müzakereleri başladı 
Londra, 4 (Radyo) - Polonya hariciye nazırı Kolonel Bek ile Lord Halifaks bugün 

müzakerelerine başlamışlardır. Bek bugün öğleden sonra lngiliz kıralı tarafından kabul 
edilecek, yarın Portsmut'a giderek lngiliz donanmasını teftiş edecektir. 

Hitler Baltık sahillerinde geziyor 
Berlin, 3 (Radyo) - Hitler, Roberlay adında posta vapuriyle Baltık denizinde seyahata 

çıkmtştır. Hitlerin bu seyahatı üç gün sürecektir. Hitler; Dönüşte Berlinde kısa bir med
det kalacak ve oradan Berşetg adendeki malikanesine giderek, nisanın 20 sine kadar 

orada kalacaktır. 

Italayanın istedi2"i yerler verilmezse harp 
edecekmiş ••• 

Roma 3 (Radyo) - Eski muharipler reisi Delkrua, bir nutuk irad etmiş ve ltalyanın 
sulh istedini, bununla beraber, kendisine vadedilen yerleri almak için bir gün silaha sarıl
mak mecburiyetinde kalacağını, Fransanın buna meydan vermemesi lazım geldiğini söyle-

miştir. 

--------------------------------
Suriyede vazi
yet bir türlü 
düzelemedi 

Almanva 
Sovyet-Rusya 
Hududu •• 

TEHDiT 
Ren an)a A'n O)H ı ıı f(l

lif ettiği ticaret anlaşmasını 
kabul etmesin? Buna imkan 
yok. Romanya ile Almanya 

Şam, 3 (Radyo) - Yirmi Muvazeneli bir Fransız, arasında yapılacak olan ti-
gündenberi devam eden ka- Almanya ile Rusyanın az caret muahedesi ile, Alman-
bine buhranı bertaraf edile- ya artık Romanyaya el uza-çok doğrudan doğruya te-
memiştir. Şimdi Nasuhi Bu 1 tacaktır. 

k masları imkanı hakkında 

kiyle Cümhurreisliğine An
kara Mebusu ismet lnönünün 
intihap edildiği bildirilmiş 
ve bu netice sürekli alkış
larla alkışlanmıştır. 

intihap neticesinin Cum
hur Reisine tebliği için top
lantıya kısa bir fasıla veril
miş ve Reis Abdülhalik Ren
da Çankaya köşküne gide
rek Milli Şefe meclisin inti
hap neticesini bildirmiştir. 

Reisicumhur İnönü B. M. 
Meclisine teşrif ederek saat 
tam : 8.30da içtima salonuna 
girmişt ir ve sürekli alkışlarla 
ve içten tezahüratla karşı
lanmışlardır. Ru celsede ken 
dilerine tahsis edilen loca
larda mareşal Fevzi Çakmak 
ile Ankarada bulunan büyük 
elçiler, ve elçilikler erkanı 
hazır bulunmakta idiler. Re
isicumhur lnönü riyaset mev
kiine gelerek. 

"Reisicumhur sıfatiyle Cum- ' 
huri yet kanunlarına ve haki· 
miyeti milliye esaslC\rına ri· 
ayet ve bunları müdafaa, 
Türk milletinin saadetine 
sadikane ve bütün kuvvetim
le sarfı mesai, Türk milleti
ne teveccüh edecek her teh
likeyi kemali şiddetle men, 
Türkiyenin şan ve şerefini 
vikaye ve itaya ve deruhte 
ettiğim vazifenin icabatına 

vanların meydana getird 
leri hastalıklar ve bunla 
mücadele tedbirleri hakk 
da 15 çeşit propaganda a 
bastırmıştır. 

Çiçek, tifo, kuduz, lek 
humma, Şarbon, bulaşık 
yin humması, tahtakuru 
sivrisinek, barsak kurtl 
bir mektep çocuğunun 
saatlik programı, bir çü 
diş neler yapar? Çocuk ö 
müne ait bulunan bu ren 
afişler, köy odala rına tr 
ve vapur güzergahları. 

mekteplere, belediye salo 
larına, köy meydanlarına 
diğer umumi mahallere a 
lacaktır .. 

Şarkı mı, 
Garbı mı? 
Almanya bundan son 

hangi tarafa gidecek? 
şüphe yok ki, kendi ota 
ihtiyaçları onu hangi tar 
iterse Almanya o tarafa 
decek. 

Tuna Avrupasının bugii 
kü vaziyetine bakılırsa 

manyanın genişleme istik 
meti şarka doğru. 

YUzUnden Yaralama 
Keçecilerde Atatürk cad

desinde Can baz oğlu müski-

hasrı nefsetmekten ayrılmı-barinin riyasetinde yeni a-

1 

Diğer taraftan logiltere 
binenin teşkili tasavvur o- şöyle diyordu : ile Fransa da petrol cihe- yacagıma namusum üzerine 
lunmaktadır. Milli blok, Fran-

1 
- Almanyanın, Rusya ile tinden çok zayıflıyacaklardır. 

Fakat Almauyanın bu t 
raftan .:ide edeceği istifad 
garp taraftan yapacağı is 
fadeden daha azdır. Alma 

sanın Suriye istiklalini ge- müşterek hudut tesisleri için Ronıanyaya yapılacak bir 
ciktirdiği iddiasındadır. Ha Litvanyayı sömürmesi lazım askeri tehdide gelince, bu 
lep ve Şamda gürültülü nü- gelmez. bir kaç haftadan evvel ya-
mayişler olmnş, müslümanlar J Bu müşterek hudut zaten pılamaz. Ancak vaziyet mü-

rat bayii Nebi Aydın sarhoş 
o!duğu halde kahveye gi le
ı ek b. üf •t..ltiği ve b.cnJLini 
teskin etmek isteyen kahveci 
Mehmet Kamili elinde bulu-
nan bir çakı ile hatif surette 
yaraladığından yakalanmıştır. 

arasında bazı kimseler ya-

1 

mevcuttur. sait olacak, Almanya Macar 
' ralanmıştır. ordusunun talim ve terbiye-

Bu hudut Baltıktır. sini ikmal edecek de on-
Sovyet - Japon Fransa ile Rusya arasında dan sonra. 

8 k b 1 yapılan 1935 paktının 3 ncü Netice itibariyle Londra ayra e e Aıılaşması şu kanaatte: bugün Hitlerin maddesiyle, paktı akteden 

1 Moskova 3 (A.A) - Lit- Romanyaya yapmakta ol-
SBrı maz devletlerden birisi bir taar- duğu iktisadi tehehdit 21 vinof ile Togo, dört buçuk 

Keçeciler içinde Mehmet ruza uğrarsa diğeri ona oto- mayıs 1938 de Çekoslovak-
ö ay süren müzakelerden sonra 

oğlu Emin zkan, Türk bay- matik olarak yardım ede- yaya yaptığı tehdidin aynidir. 
balık avlalama mıntakalarına 

rağını beline . sarmak sure- cektir. lnnı•ıterenı·n dair bir itilaf imza etmişler- ~ 
tiyle bayrağımıza hürmetsiz- Sulhu koruyacak olan 
lik gösterdiğinden adliyeye dir. böyle bir makineye kötü Düşmanı 
verilmiştir. Isvi"re de kötü mahrekıer sokmak doğ-
eır mlvezı:ln ayağ ıı; ~ Yalnız Paris değil, Lon-

k 0 ldl • ru degw ildir. 
es• Hazırlandı dranın hatırı sayılır mahfil-

A d t ·1 D · l" Action Française Y ın renı e enız ıye leri de Almanyaya karşı 
gitmekte olan gazete müvez- Bern, ( Radyo ) - lsviçre tam bir hukuk müsavatı 
zilerinden Ramazan oğlu icabında 20 yaşından 60 ya- Bir Erınenİ tatbikine asla taraftar ol-
Süleyman Tezgezer Selçuk şına kadar olanları silaha mamışfardır. Aralarında, E-
istasyonunda trene atlamak çağırmağa karar vermiştir. kendi kendini denin de bulunduğu iyi ni-
istemişse de makinenin a!- Askere gldenlerln yetli bakanların hepsi, lngi-
tında kalarak sağ ayağının yol paraları sün.ıı et etti Iiz dış bakanlığiyle müdafaa 
dizkapağından aşağısı ve sol Dahiliye Vekaleti vila- bakanlığında gizliden gizliye 
ayağının da parmakları ezil- yetlere bir tamim yaparak İstanbul, 3 ( Hususi ) - şleri idare eden müşavirle-
miştir. k f 1 as ere giden gençlerin yol Kumkapıda Diran namında rin ergeç tesir ve nü uz arı Yaralı derhal Aydın has- 1 

d Paralarının tenzili işinin bu bir Ermeni Müslüman olmak altında kalmışlardır. Cromvvel-tanesine kal ırılmıştır. 
gençlerin nüfus tezkerelerin- istemiştir. Diran, ailesinin denberi, yani bu asırın baş-

Torbalı tahrİ- ı de yazılı bulunan askerliğe buna muvafakat etmemesin- langıcındanberi bu işlerin 
k At• ı•.., • giriş kayıtlarına bakılmak d en kızmış ve emri vaki başında bulunanlara hakim 

rat 8 ıp ıı?t 1 suretiyle yapılmasını ayrıca ihdas için kendi kendine ji- olan zihniyet, Almanyanın, 
Torbalı kazası tahrirat ka- vesika aranm~masını yalnız letl.! sünnet olmağa kalkış· Büyük Britanya'nın en bü-

tipliğine vilayet evrak me· şüpheli görülenler kakkında mış, beceremediğinden yara- yük düşmanı olduğu merke-
murlarından B. İhsan Akgün askerlik şubelerinden mallı- }anarak hastaneye kaldml- zindedir. . 

söz veriyorum.,, 
Diyerek yemin etmiş ve 

gene bütün meclisin ve ha
zırunun en derin saygıları

nın ifadesi olan alkışları a
rasında içtima salonunu ter
keylernişlerdir. 

Yeni kabine 
Ankara, 4 (Hususi) - Ye

ni kabinede iki yeni vekalet 
ihdas edilmiştir. Bunlar "Mu-
habere ve münakalat,, ; "Ti

. caret,, vekaletleridir. Yeni 
kabine şöyledir : 

ya, garbe nasıl bir darbe 'I 

rabilir: Müsamaha edili 
veya garpte bir karışıkl 
çıkarsa .. 

Biz hiç bir şeyden habe 
olmıyan, avam - firipler o 
kı rekabetlerinde ve bazı 
sızlıklarında devam edr rle 
Almanyanın bu temayülü 
kolaylaştırırlar mı, kolayl 
tırmaz mı? Mesele bunu b 
mekte ! 

...... ~······· 
Başvekil: Dr. R. Saydam 
Adliye vekili : Tevfik Fik- 2 3 ISA 

ret Sılay. Ç k b 
Dahiliye vekili: Faik Öztrak OCU ayra 
Hariciye vekili: Şükrü Sa- Me.,ut, bahtiyar çocuğu~ .. ~ 

1 racoğlu. kaprislerinden neşelendı 
Maarif vekili : Hasan Ali vakit kimsesiz boynu bükO, 

Yücel. yavruiarıda hatırla yılda 
Nafıa vekili : General Ali lira ver, Çocuk Esirğedl 

Fuad Gebesay. Kurumuna Üye ol! 
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Halkın Sesi Hakkın Sesid 
Haklı bir şikayet 

Bir okuyucumuz yazıyor: 
Hayat pahalılığı ile hükumetimiz mücadele ederken blş 

lokantalarda ekmeğin kilosunu 20 kuruşa yiyoruz Jokaııt 
cıların ekmekten kar etmeğe kalkmaları doğru . 
Bu işin bir an evvel halledilmesini ve ekmekleri Beled•~ 

h · d ·ı · · t · · · Beled• nin nar ı üzerın en vcrı mesının emınını sayın 

Reisimiz doktor Bay Behçet Uz'dan rica ederiz. 

terfian tayin edilmiştir. mat istenmesini bildirmiştir. mışt,r. Bölkişer Beobahter E!:!le;~-~ ~~* .. -~...,.- +'r---.:s:--~--=.~4!S3Eii!!Si!iiE::.IE 
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