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SlRRI SANLI 

idare: /~mir linci 
B. •okafında 

HER GÜN ÇlltAR SİYASI GAZETfJ 
(H. Sesi) Matbaa
sında baaılmıthr 

Yu an Ordu-

EB 0---1 EflMl .. Z ıarı u ütema-
diye. muv f-

l' ATü K iÇiN YA ILACAK fak oluyorlar 
fHTJf AL PROGR 4.MJ 1 Londıa (~.A) _ Resmi 

h. ı Ql~ •• k • • •• mahfiller Arnavutluktaki 
~JU matemimiz IDUD&Se- 1 Göricenin benü:r. ltalyanların 
~tiyle yarın bütün bayrak- ı' :!~i~.e olduğunu bildirmek

•r yarıya İnecek ve eg"" )ence Yunan arazh~i dahilinde 
bulunao Slemlice civarmda 

lllahaJlerİ ~ ap alı ka C&ktır • 1' üçük bir Yucan ilerle-
'r yişı kaydedi me.dedir. 

"f 'tın Halkevinde Ebedi ve gene kc-ndi:si tar .. fı· dan Son raporlara nazar::n 
~ ~tatürk'ün öl~oıünu_a Cumhur reisi ni:ı 1 met le öou- Ual}anlar sahil cephuind 
"if llUaı\i müaas betıyle bır nün Leyaıı il'Jrueleri okuna- ,

1 

büyük bir tazyik icra etmek 
~ •I yapılac:ı tar. ihtifal caktn. tedır!er. 
~~'•r:nı şu tekilde hsbit 3 - ihtifal içia gf'tırilen l 
;llıittir. çel.!nkler sa t 8,5 de: H lk- ı Çembe )a- 1110 
~ - ihtifale saat tam eviode bulundurulacak v.: 
''tlıu beş ıeçe Halkevi töreni müteakkip hep bir- 1 Sıhhi V&Z~ yeti 

" 11nda başlanacaktır. Jikte Atatürk heykeline gi-
- Parti reisimiz, töre- dilecektir. 

'1-,ladağını bildirdikten Atatürküıı öıümüaün yı'-
'' aziz ölüniln hatarala- dönümü olan yarınki Pazar 
'h&rmden hazırunu beı ıüaü sababtao kıama ka. 
e.ı..-• aüküta davet ede-

"""'· Bunu müteakip ge- dar bütün resmi dairelerle 
~lrti reisi Atıf lnan ta- resmi \icasN 

1 
r d~ bay~ 

'elan A.tatürkno millete raklar yarıya inmiı olacak 
~ iı hizmetleri tebarüı ve bütün sinema ve eğlence 

•11 bir hitalle yapılacak yerleri k~palı kalacı.kttr. 

avutlukda-•Ingiliz tayya-1 

iti ltalyan recilerininkah
ltnmandanı ramanlığı Al
deiiştirildi manyada hay-

larıne Ge~aral Ba- ret ~1:andırdı 
laiHuo aıtlrlldt. 

:::.~;i~~~ 
lll\ltEŞAL BADOGLIO 
~t· 
~ 1lla (A.A) - Muharebe 
,

16
•1erinden buraya gelen 

._ti ~•ta ıöre Yunan kuv
tl~tı c:epbenin Pindua ve 
~ .. ~• balıeaindeki ileri 
\ •rini t.lih etmiıler· 

• 
,_ L. 

1110l1eleule Y •aaalıla-

Stokbolm (A.I\) - lngi
liz: ts·•yarecilerinin Alınını.

yaya l ah amanca yo.ptıldarı 
bücu,.,..lur Atoıaııyada hayret 
uy ı•ıchrmı.,, tıı·. 

Bi I giliz tayy ıe.si ışık 
l ı ı söndürmeden uçuş 
y:ı pmış ve hcdefiui kısa bir 
müddet iç"nde bularak 
bombalamıthr. 

Diğer bir haberde is · 
bati Almanyada y~r altında 
inşa edilen bir mlihimm•t 
depuıu inşaattan 3 saat 
sonra IPgiliz tayyareleri ta-
rafından nefes aldırmadan 
bombardıman ~dilmittir. 

rın hafif mevzii ilerlemeleri 
kaydedilmektedir. Ayni za
manda batan cephede top
çu düelloaa devam etmek
tedir. 

Atinaya getea ye heniz 
teyylH etmiyea baa tayia
lara göre Arnavutluktaki 
ltalyau kumandanı geri ah
narak yerine ıenel kurmay 
batkaaı mar•I Bad9jlio 
taJia e.tilmittir. 

Londra ( A.A ) - Eski 
bQŞH:kil B. Çemb~r!aynın 
ze1.1ccsi Royter ı jnnaına ıu 

telgrafı çekmiştir: 

"8. Çemberlaynın ııbbi 
vaziyeti bir kaç glindenberi 
fenalaşmaktadır. Şimdi ağır 

hasta yatıyor. " 
Çeıoberlayn kabineden is

tifa dtiğindeııberi istirahat 
etmek için çekilmiş olduğu 
sayfiyede buluumaktadır. 

RUZVELT 
DiYOR ~ · ı: 

--o--
"istlhsaıatımızın uızde 
anisini lnalltıre. ıe 
ıanadaua ıırıııitz" 

--o--
V aıington ( A.A ) - B. 

Ruzvelt bugün ıaıeteciler 
toplantısında demiıtir ki: 

- Buodan böyle ameli 
programı tesbit ettim: Ame
rikan fabrikalarından çıkan 
mldafaa malzemesinin yllı

de ellisi Iaıiltereye •e Ka· 
nada ya yerilecektir. 

Bu malzeme arasında bl
ylk bombardı••• t•JJ&H· 
leri .te Yardır. 

Vil yet mühım 
lt 

bır toplantı ----· ---ı----
Kazalardaki Ekmek Fiyat-

ları Tetkik Edildi 
Dün vilayette valimiz Bay 

Fuad Tuksalın riyaseti altında 
yapılan bir toplantıda vila 
yetiu kazalarındaki azan.ıi 

ekmek fiati ıl.! lzmirdeki 
azami el<mek fiati arosmd. -
ki fa. t· tetki eclilı.niştir. 

Kaz ları:nızda azııroi ek 
mek fıatinin lıwirde o!duğ 
gibi esasli ve d imi bir ş -
kılde tesbiti ve oral~ra ihti· 
yaç nisb c:ti.ıde buğday ve 
un göndP.rilmesi h~dbirleri 

düşülmüş ve bu hun:suo ge· 
rekleri Ticaret Vekaletin • İ 

1 
V alinıİz. 

au:o unmuştur. · 
B. Fuad TukMI 

._. . ~...ud'~.-w--...•·,.. ...-.-.---------

IST ANBULDA Ineiltere, Ame-
Yunanlılarla rika ve Avust

ltalyanlar ara- ralya arasında 
sında hiç bir bir anlaşma 

h d• k d Lon.:ıa (A.A) - Ameri· 
a ıse çı ma ı lrnn gc.zetelerinin yazdığına 
lstııınbul - Beyoğluoda gö e Amerika, lngiltere Ye 

Yunanhlarla ltalyaular ara- Avustralya Pasfik deaizinde 
!ında baı.ı münakaşalar oi- bir anlaşma yapılacatır. An-
duğu ve bu yüzden tevkifat laşma bakında tdıillt Yeril-
icra edildiği hakkında çıka- memektedir. 
rılan şayialar aıılıııdır. Anlaşmada Singapor Bs• 

ltalyan konsolosu dün vi- sllnüo Amerika tarafındaa 
liyete giderek valimizi zi- kollanılması derp!f edilm~k-
yaret etmiştir. tedir. 

Haklı buluş 

- Beyaz perdede, b6yle, kim bilir hakikatte 
- On•, eauala kar11la1aa bilir. 



SAHiFE 2 

faYatii MiiFF AK~ 
OLMAllN SIRLARI 1 

m 
auatta,herkes Muvafi 

nat Olabilir mi?-Evetıı 
Yazan: SIRRI SANLI J ---106-----

(fl•Hnn •••) 

Ebedi S f Atatürkün 
ölümünün yıldönümü 

münasebetile 

Meıla•r Hatmet, 
ödemekle nam alaıf 
boğazına kadar çıkar 
seye on para vermez 

Bir gün Ragıp p• 
haşmet konuşurken 
Ragıp Paşa: 

- Haşmet sana bir 
versem ne yaparsın? 

-Ev başıma yıkıhyo Timurlengin 
muv•ff akiyet 

ve zafer sırları 
Yaoılac 

kında 
ihtifal hak· 

tün bütün yıkar yeoid 
parım. 

-Bin altın daha ve 
-Boğaziçia'n müD•• 

--o--
-2-

0 Bayazıda yazdığı mek
tupta "ey muazzam şahin

ıab ve ey Anadolunun ye
l'ine bakimi., mutlaki diye 
bitap ettiği halde; Yıldırım 
oaa cevaben "ey kudurmuş 
k6pek" le olan mukabelesi
ai bilmiyen yoktur. 

Tabii Timurleagin bu ha
reketi pek çok gönülleri 
a•lamıı ve kendine pek çok 
yardımcı temin etmiştir. iş
te butla onun, hayatta mu
vaffak olmak ıartlaruaın en 
in&nde gelir. 

Timarlengin her vakıt ma
yetindeki kumandanlarına 
a.&ıle hitap eder ve bir sa
mimi arkadaş ribi onlarla 
haspihalde bulunur, katiyen 
izzeti nefislerine dokunur 
ltir hareket yapmaz ve da
ima babrlarını güder, onla
ra karşı saygı ve sevgi his
leri aıılar ve kendine cel
bederek fedakirane çalış
malarını temin ederdi. Bu 
laareketleriyle bakaahğı za
manında muvaffak oldu ve 
dlayaya pek b&yük bir 
tlhret saldı. 

Bu bly&k T&rk hakanı 
Hındi8taada Himaliya gibi 
en muazzam dailardan or
daaanu havadan nakleder-
ken ve aiaçtan ağaca bai
latclıiı uıranlar ve makara
larla bir milyona yaklaşan 
ordu ve aiarhiıaı bin bir 
zahmet Ye mütkülitla tepe
den tepeye atırtırken ılk 
önce biitiia kumandanları ve 
maiyetinde bulunan doksan 
b&yiik GfneraUeri bu azim
kir adaıa1ın yüzüne karşı 
'"bu yer hayalden başka bır 
ter dejildir,, tarzında cü
retkirane söz söyledikl ri 
zamaa o, b•ç kızmadı ve 
ıiddet göstermedi, sad~ce 

tebeaıüm etti "ben basebım 
yapbm bu mümkündür, 
Babasus sizıo gibi bece
rikli ve muktedir kumandan
clanlanm varken bu işin ya
palma•ı imkinı vardır, ÇüD· 

ki hepiniz bilirimki beni 
aeveraiaiz, ciddiyetimi tas
dik edeniniz, deiil sızıa 
l'İbi kabramaa ve sadak ar
kadaılarımla, dllayada biç 
bir kimae ile alay etmiye
cejimi bilir•idiz, ben bu 
•lflaceyi •İzin fedakirhk
lan111&& ı&•enerek ileri •lr•1m. dedi. 

-4-
AtatBrk, ömrün&, yalnız Tirk miUetinin 
haklarını, insaniyete ezeli hizmetlerini ve 
tarihe bikettiği meziyetlerini ispat etmek
le geçirmiştir. 

Milletimizin büyüklüiüne, kudretine, fa
zileti1ae, medeniyet istidadına ve mükeUef 
olduğu insaniyet vazifelerine sarsılmaz iti
kadı vardr. 

"Ne mutlu Türküm diyene,, dediği za
man, kendi engin ruhunun, hiç sönmiyen 
aşkını eıı manalı bir surette hülisa etmiş
ti. 

Fena zihniyet ve idare ile reri bırakıl
mış Türk cemiyetini, en kısa yoldan iasan
lığıa en mütekamil ve en temiz zihniyet
leriyle 1111iicehhez modern bir devlet haline 
retirmek, onun başlıca kayguıu olmuş
tur. 

T eşkilitı esaıiyemizde ve bugün hizmet 
baıında, irfan muhitinde ve geniş balk 
içinde bulunan bütün vatandaşların vicdan
larında yerleşmış olan ~ Jiik, milliyetci, 
halkçı, inkilipçı, devletçi Cumhariyet bize 
biitila enafiyle Atatlirk&n en kıymetli ema
netidir. 

Ufallindeaheri Atatirk&a aziz adı ve 
habrası bitin ballumızaa en canda a 
dayı11larile aanlmıtbr. Memleketimizin her 
kiteaiade Ye b&tla milletçe kendisine f6S· 
terdiiimiz samimi bajblak, Devlet Ye mil
letimiz içia kudret Ye Yefaaıa belii misa
lidir. 

proğram 
Türk milletinin aziz Atatürke gösterdiği 

sevgi ve saygı, onun niçin Atatürk gibi 
bir evlat yetiştirebilir bir kaynak olduğunu 
bütün dünyaya gostermiştir. 

Atatürke tazim vazifemizi ifa ettiğimiz 
bu anda, halkımıza, kalbimden gelen şük· 
ran duygularımı ifade etmeyi ödenmesi la
zım bir borç saydım. 

MiJletler arasında kardeşçe bir insanlık 
hayatı Atatürkün en kıymetli ideali idi. 
litiio dünya da ölümünün gördüiü ihtiram 
insanlığın atisi için ümit verici bir müjde 
elarak selamlarım. 

Bu sözlerim, yazılariyle ve toprağımızda 
şövalye askerleri ve mümtaz şahsiyetleriy
le yasımıza iştirak eden büyük miıletlere 
Türk milleti adına şükranlarımın ifadesi 
dlr. 

Devletimizin banisi Ye milletimizin feda
kar, sadık hadimi, 

sı, 

insanlık idealinin işık ve mümtaz sima-

Eısiz kahraman Atatürk! 
Vatan sana minnettardır. 
Bütün ömrünü hizmetine verdiiin T&rk 

milleti ile beraber senin buıurunda tizim 
ile eğiliyoruz. 

Bittin bayabada biıe rubuadaki ateıten 
caalahk verdin. Emin ol, aziz hatıran sön
mez meıale olarak ruhlarımızı daima ateı
li ve uyaaık tutacaktır. 

RllSICUMHUR 
iSMET INiNO 

Merihte insan 
yok ••• 

Kibrit kutusu ' Amalar için 
kitab 

Kanada rasathanelerindea 
birinde merib seyyaresi hak
k rnda yapılan tetkikat ne
ticeJiude bu seyyarenin üs 
tü oksit döferJe (demir pa11) 
ile kaph olduğu neticuine 
vaımışhr. 

Böyle olduğuna g6re, Me
rih seyyaruinde hayatiyeti 
ol&n 8' bat ta olroıyacak, ta
bii insan da. 

kadar totoğraf 
En kiiçilk kibrit kutulan 

boyundaki f otağraf makine
ler i lngiltrrede satılmakta
dır. Bu ruakiııelerle gayd 

iyi fotoğuf ç kilm ktedir. 
Bir pul cesametinde çekilen 

fotoğraflar kartpostal bü

yüıdüğüı.e ağ andismau y;. 

pıldıkluı uman da net hal
lerini kaybetm mektedirler. 

1 

Fransada imalar ... için ba
mrlen.ın kıtapların ima ka
rileri pek f azJadu, her harf 
yerine geçen kabartı mu
ayyen işaretleri amalar elle
rile yokJamak sureble okur
lar. Bunlar arasında pek 
fazla seri okuyanlar vardır. 

, ................ ~ ...... ::ez: ....... , 
! ELHAMR SllEIASllDA f 
ı 
L 
ı 
ı 
ı 

Bugün matlnelerden itibara• 
Fıanıı~ca ıöılü muaııam bir san'at harikası 

KARA GÜNEŞ 
Baıro{lerde : 

ı Nancy Kelly Spencer Traty - Rıdıard Greene 
:Ayrıca: 

• • 
ı 
: 
ı 
ı 
ı 
ı 

Meclisin&le ir11d ı : Milli Şefimiz lnönii tarafıntlaa Millet 
ı buyurulaa ve bitin dlnyada fevkalade 
ı yük tarihi nutukları ... VE 

i:ildaJc.r yapau bi : 

ı Fox JuraaJd'da: En aou ve en mllai• haberler 
ı s ••• ıar: b ... : 2.45--5-7,15-,,lGda 

: 
ı 
ı 

B.ol çeıit, •Yaım fiy1t t , 
temız. kabklllz ve iyi mal. 

-8eva•ı var- 'rZ•. ••!9ı• ........... ······:-·· ···~ ı: · o ..,, · tcTaı .,. 411fYeritt• •111,~doirm•k 
ve iaaa. T.Jeleıt ı3H2 39-1 

yerinde bir yillı alırılll· 
-Bin daha verselll? 
- Yalıyı evi güzelce 

şetir bir de cariye ahr 
.Ragıp Paıa: 
-Bin altın daha ve 
Der demez Haımet: 
- Efendim mak .. 

anladım. Nafile yorul 
DiZ. 

Bin kere bioer alb• 
seaiz bir para borç öd 
demiştir. 

--o--
Susturucu 

cevap . 
Gen~liği ve ıüzelh 

birçok kımseleri tehir 
şen, şub bir bacımefe -:d 
vet eylediii misafirle! il 
mek yerken içlerinde• 
beniz pişmemiş oldu~ 
de tabaklara tevzi o 
kiilbastıdan kinaye o 
-Hanımefendi, ıllı• 

nizden ııçrıyan kıvılCI 
benim gibilerin yürekl 
yakıp kil etmiye kifi 
nasıl olup ta bu kil 
pişirememiı? 

Demesi nzerine 111el 
aım boıalarak fakat 
ni belli etmiyerek IAtif 
sesle : 

- EYet ıiilbaataaı• 
kaldıflaı itiraf ederi•· 
çareki siz kiilltutı 
pif memiıaiais. 

Cevabile lraba 
tandarmıtbr. 

Çok kıymetli na'atk 
Ü. lbra111im A1barf 

Bir elektrik itini& ~ 
haın ustası yok 
derecede as olan bir ( 
ta~iri~iz oltl• ma; ':J 
deıerh Ye •111i sa ~ 
miitevazi Ye i•.Uh ..... ,,, 
raa Karpyakacla K ... ~ 
caddesıade ( 108 ) a~ 
"Elektrik ve Rad1o,, a 
ıiae kotunu. 

Radyonun butd~ 
t91biz Ye teda•i ........ & 

.aıterdiif •dalrat Y• 
rete siz tle w.t.r ,ıW 
kalacakaaaıL Harar•• 
•İJ• HviL 



SAHiFE 3 (H•lkın 8 .. 1) 
.......____---~------------~----~----------------------------------------~----------------------------------------------~ 

"'tkdoktor ~:İ• Dev~~len taç· ıTapu yekadast 
taııöğütleri:2iil lar, duş n dev· roda apılan ,. 

---o--- wınua: Jet reisleri değişiklikler · 
le -1- ---o-- -ıw-
p b Tapu ve Kadastro umum (19) 

oaş ağrıları Holianda: müdürlüğünde aç•k bulunan 

J! "'ı.~.ireo sıhhat içi od~ ya- wı·ıhelmı·n· tapu sicilJeri müdiirJüğüne 
Her birinin gönlünde seymek 

'tt i•tiinen pek çok kımse- il Si•as tapu sicil gurubu mii-
6tj baş ağrısından muztarip- 1889 de La Havede doğ- dürü B. Hüsnü Yüce, Sivas 

' ~tr. Basit gibi görülen muş olan Helene Vilbelmin. tapu sicil müdürlüğüne Di-
~ •irısının altında, gizli üçüncü Guillaumeun ve onun yarbakır tapu sicil grubu 

ve seyilmek arzusu 
şahlanıyortlu _____ .. _. __ _ 

~;.Çok hastalıklar buluna- ikinci karısı Ema de Val- müdürü Necmettin Tiryaki-
t it, Bu itibarla, ehemmi- deckin kızıdır. Babasının oğlu, Diyarbakır tapu sicil 

Biraz yorulursak istira
hat ı n dadıoı daha iyi almış 
olursun. ~~e ~azarı dikkate alına- ölümünden sonra 1898 de grubu müdürlüğüne Van 

Q bır hastalıktır. tahta culôs etmiş ve meş- tapu sicil grubu müdürü Başımdan ıavamadığım bu 
eski arkadaşımın teklifini 
çaresiz kabul ederek, yolu
mu değiştirip, oaunla bayva· 
nat bahçesine gitmek mec
buriyetinde kaldım. 

~ U ağnlar, başın muhte- ruti mükellefiyetlere büyük Rahmi Erge, Van tapu sicil 
~ kısımlarında veya bütün bir itaat göstermek suretile grubu müdürlüğüne Sivas 
-·ita hisssoluaur. Bazen bir bütün memleketin hürn:etini mmtakası tapu sicil muha-
:rlık, bazen sancı, hazan kazanmıştı. fızı Muhlis Nalçacı tayin 
~ hışnı sıkılma şeklinde Geçen harbi seyirci ola- edilmişlerdir. 

t~lldini gösterir. Yorgunluk rak atlatan kraliçe, bu harp --o---
"W!.Jt k b k ı k sı·ıaA h altına Geçtimiz yolların üzerin-•• •11 ü, fazla bir aşı , u çı ınca, mem e etinin mü· 

tttıııın şiddetlenmesine se- dafaa tertibatanı hazırladı. ı den sulanmış hafif bir top· 
'tı.. J •• tJ• rak kokosu yükseliyor ve bu 

"'olur. iş basitti, sedler açılacak, a ınan ucre 1 l temiı koku rüzgarın çiçek-
ı. İfo gibi ateşli hııstalık- bütün memleket su içinde 1 
"td. "'t ~ k 1 k d.. ·ı ı· . 1 mu·· stahdemler letden, agv arlardan toplayıp 
0, .. ve meneoıı te agn, a aca , uşman ı er ıyemı · T 

l~~Gn başı kaplamıştır. His· yecekti. / Talim ve manevra dola)ı- etrafa yaytığı binbir tatıf 
ı~:•.de ağrı ensede, nevras- Fakat Hitler' kraliçenin 1 siyle silah altına alınan bü- kokuya karışarak gönüllere bir 
~ .. ld b ki' d 1 bahar neş'esi saçıyordu. 
t e aşa tas şe ın e memleketini içerden fethet- I tün ücretli 111emurlarla yeni 
t~ırıistir. ti. Az kahnn kraliçe bile barem kanununun 19 uncu Fuarın gündüz bu kadar 

1• 'tngiye tutulanların baş beşinci kola esir düşecekti. j maddesinde yazılJ, odacı, kalabalık olacağını ıaaoet-
ı~•l•rı daha ziyade gece- Vilhelmioe kızı ve küçük bekçi ve saire gibi müstah- miyea, ben, adeta gözlerime 
d 1 fazladar. Nevrasteniler- torunlarile Londrada, fırtı- demlerim !ücretlerinin veril- inanmıyacak derecede saf-
~ .basta uyandığı vakit ek· nadan sonra çıkacak ıhk mesi Divanı muhasebatça ]aşmıştım. 
ta:'!• ağrısının hafiflediğini güneşi beklemektedir. kararlaşbrılmıştır. Sarışın, esmer. kumral Ye 
~ lir. Hazım bozuklukların- · -tı:- ............. .,. .................. ~ ... '"' ................ . 

~ hnıeklerdeo evvel veya ANKARA RADYOSUNUN 
ıar, baş ağrısı aıtar. Lüksenbure 
~ Qunıardan başka bazı oharlottB AKŞAM PROGRAMI 
~bre)( hastalıklarında ve il 
,.ll•iyon yüksekliğ;nde de 
•ttı <>lur. Bu itibarla de
i;ı.ıı. baş ağrısı çekenleriu, 
ı~ '~rlarııu muayene ettirme· 
,tı \>e tansiyonlarını ö!çtür-
tltri lazımdır. 
~ ~öı ve burun hastalıkları 
~·ı b,, ağrısı yapar. Sebebi 
~ 11ltrıiyen ağrılarda bu nok-

Yl Unutma•ahdır. 
~ l\•bız, baş ağrıst yapan 
Ilı~ llıübim bir sebeptir. Kö· 
ı, t Çarpmasında, çok tü· 
~i~ ~Çenlerde, ispirtolu iç
~· ttı kulJanmayı adet edin~ 
tıı' olanlarda keza baş ağ-
•ı Q·"•~dar. 

t, lt de çocuklarıa büyüme 
~ llarında görülen baş ağrı
b t\ vardır. Bu bilhassa ça
~~~ ' üyüyer.lerde görül~r. 
b ~- çok çalışanlarda da 
aş ağrısa vardır. 

~--~s~~~-
~eıLGILER 

~•aıırıar11 sararma. 
{) ması !için 

ı, 0 lapta, sandıkta çamaşır
) 

11~•tın sararmamasıoı isti-
0"••n • 'ti d'v .. -. ız çıvı e ıgınız ıa-

'" ... . . . b '' ~ı•ıt suyuna ırı tuz a -
'•'t.. ctBüyük bir leğene bir 
~~\tur:." Sandığa yerleı
iıd: tn mavi renkli bir ki-

sırarak koyunu1,. 

... ~bit badana 

Fransa, Almanya ve Bel
çıka arasında sıkışmış bulu
nan bu küçük Dükalığın - ' 
isi Charlotte isminde bir ka- 1 
dındır. 44 yaşındadır. 1919 
da kardeşinin ölümli üzerine 

tahta geçmiştir. lkısi erkek, 
dördü kız olmak üı:ere altı 
çocuğu vardır. 

Hitler, b:uasını bir lokma· 
da yutacağını hesap ettiği 
halde, bu ufacik memleket, 
Fransız - Alman ordularımn 
en korkunç boğ~zlaşmalarına 
sahne olmustur. l . . 

Büyük Düşes, yalnız tac 
1 

ve h~htını değil, Mihver dev
letleri sayesinde ülkesinin 
dikili bütün şartlannı da kay
b~tmiştir. 

Lastik eldiven 
Ev işi gören bir t.. v kadı

nı daima listiktcı: bir eldi
ve kullanmalıdır. Lastik el· 
diveı:ler koop rat!flerde ve · 
eczanelerde ~atılır. Eldivıeni 
daima kendi numaranızdan 
bir numara büyük alanız. 

Giyerken içiue talk pudrası 
serpiniz. Çıkarırken koncuo· 
dan tutarak ters çeviriniz. 

Dr. Fahri lpk 1 

ızmir Memleket Hastanesi 
Rontkea Mütehassısı 1 

18.60 Proğram ve memleket saat ayarı. 
18.03 Radyo caz orkestrası (lbrall.im Özgür idaresinde) 
18.40 müzik: sahil oyun havaları ve muhtel f türküler 
19.00 Konuşma (günün meseles)i 
19.15 müzik: seçilmiş saz eserleri 
19.30 Memleket saat ayarı ve Ajans haberleri. 
19.45 müzik: fasıl heyeti 
20.15 Radyo gazetHİ 
19.45 müzik; beraber ve tek şarkılar 
21 15 Konuşma (Bibliografya) 

21.Ş6 müzik: radyo salon orkestrası "Violoniat Necip 
Aşkın idaresinde,, 

22 30 Memleket saat ayarı ve Ajans haberleri 
ziraat, esba.m·tahvilat, kambiyo nutuk borsası "fiyat,, 

22.50 Konuşma "ecnebi dillerde - yalnız kısa dalga pos
lasile,, 

22.50 Müıik: Cazhand ip!. 
"saat 23. lO·a liadar yalnız uzun 

23 30 Yarınki proğram ve kapanış. 

dalga ile., 

ayyare Sineması Tel. 3646 
Bu hafta hukes Tayyare Sinemasına gitti. Her yerde 
herkes Tayyare sinema:nndaki filimden takdirle bah

setti. N.edeo?.. Ç Ü N K O 

Şark ı ania sanatkarı Fatma Rüıtonüı 
HaY.ah bakikiyeden alınmış bir aşk ye aile faciasını 

gösteren: Türkçe sözlü, şarkıh Aıapça şarkılı 

SAADET YUVASI 
Emsaline ender tesadüf edilen bir şaheserdi. Bu ıizel 
filme logilizce .·. olivut reyfi filmi ili Ye edilerek bir 

kaç giin daha gösterilmesiee clevam edilecektir .• 
Matineler: Saadet Yuvası: 3 • ,,31 - 18 .. 

Holi•ut Rf.)vü : 5 - 1,30 .. 
C•marteıi güni 1.30da ili•e seaaıı .. Rentk.en ve Elektrik teiaviıi 

1

, 
yapılır. lkinei Beyler Sokt,k 

2'Ne. TBL!FON 2ii'2 -------------~~------~~~-----~---~~--~---

beyazlardan uzun, orta •e 
kna boylulardan mürekkep 

her tipten kafile halinde 
gezen genç kızlarla karıı

laşhkça, bunların içerisinden 
en güzelini ayırmak kaöiJ 
olmiyordu. Çünkü hepisi gü
zel, her birinin kendine mah-

sus bir cazibei letafeti var
dı. 

Her birinin gözlerinin de
rinliklerinde birer sevda ışığı 

parlıyor ve her birinin gön
lünde sevmek ve sevilmek 
arzosunun şahlandığı, güul 
çehrelerinin ifade ettiği mi
dan anlaşılıyordu. 

Güneş bile o daimi müte
bessim çehrelere aşık olmuş, 

ağaçların sık yaprakları ara
sından süziilerek, çılgıa bir 

sevdah gibi durmadan öpii
yor, öpüyordu. 

Bu cana yakın manzara 
karşısında kendinden geçen 
arkadaşım mırıldanır gibi, 
adımlarımıze uydurduğq bir 
f•kostrotu söyliyordu: 

FUAR GÜZELLERi 

Sanşın esmerler 
Geçtikçe birer birer 
Bağlaniyor emeller 
"Fuar gazellerine" 

Kumrallar cana yakıa 
Beyazlar da pek çapkıa 
Gönülden başlar akın 
Fuar giizellerine .• 

Hemen hemen rall.atau;h
ğımı unutmu, gibiydim .. U
nutmuş gibi değil, adeta 
iyileşmiş ve yavaş yavaş 

oeş'elcnmeğe başlamıştım. 

Maymunların bulunduğu 
büyük kafesin öoine geldi· 
ğimiz de arkadaşım pür te
laş kolunu, koluiildan çeke· 
reis. heye.can dolu bir sesle: 

- Dostum, dedi. Ayıp 
olacak amma, bana beş da
kika misaade etoıe•İ rica 
edceğim. 

- Nasıl olur? eledi•· Bea 
laurada yalnız mı kalayı•? 

- Vallahi şimdi döaeri•. 
Aman ıidiyor .. Söyle danl
mıyacaksın değil mi? Bea 
dönünceye kadar belki tela 

de bir tane bulmuş oluraua .. 
Haydi ey•allab azizim. 

- Haydi rüle ıile .. U:u
•affakıyetler. 

(Deva•ı YU) 

~tı ıc'lltzin içini badana yap· 
\it~ e." içine yüzde yirmi 
i1''t tııade ıulanclırılmıt alp 
)ltt.' tttirirseniz ıabit elur. 

Milli Piyan ve Biletlerinizi (SAADET) 
... ~. iti rıarlr. kl,Hlnllen allnız ) No. 1164 H .. aa Te\uia iıader 1'elefo1;1 8497 
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r;EffiifffiBiitEiü !•Hava kurumu- E~nıyet M~- ·~It~:Sif]~~ 
._!_ ~..._...,,. """"'ııl na yardımlar dur uavn I · 
Kömürcülerle devam ediyor Kırk areline Naklige vasıta arı ımar 

vasıtası demektir ha)İmİz De Seydiköy n:hiyesi beledi- ta yİD edif d İ 
Olacak ye tahsildarı izzettin Doğan --0--

lnönü caddesinde 332 inci Emniyet müdür muavini --o--
Halimağa tarlasında otu

ran bir okuyucumuz yazdığı 
bir mektupta kömürcülerle 
halimiz ne olacaktır diyerek 
sözlerine ıöyle devam edi
yor: 

"1 Kömürler 'ıslak , taş 
ve marsıklı olduğu halde 
6,5 kuruşa ahyoruz. Bunun 
esbabını sorduğumuzda: 

"Ne yapalım kayıktan 

nem alıyor. Kayıkla kömür 
gelir ıelmez bir kişi bu 
kömürleri derhal satın ala
yor ve bize de pahalıya 

veriyor. 
Şimdidtn kömür böyle 

olursa bir ay sonra ne ola
cağı malum değildir. 

Her türlü dertlerimize 
yakından alakadar elan sa
yın belediye reisimizi.o na
zar dikkatini celbederiz. 

--o--
Borsa 
Haberleri 

--o--
10,50-17,25 kuruş ara

sında 656 çuval üzüm, 
,.58-12 kuruş arasında 581 
çuval incir. 8,50 kuruştan 
48 çuval nohut, 62.50~63 
kuruştan 108 balya pamuk 
satılmıştır. 

sokakta 9 numarada Ismail B, lsmail Küntay Kırklareli 
Öyken, Dersiam vaız Lüt- biıinci sınıf Emniyet imirli-
fullah Baydoğan şubemize ğine terfian tayin edilmi~ tir. 
müracaat ederek albn nişan lsmail Küntay lzmirde bu-
yüıüklerini teberru etmiş- lunduğu ınüddatce kend 'siai 
lerdir. çok sevdirmiş değerli eınai-

* yet imirlerimizdendir. • • 
Manifaturacı Rıza Taşta- Aramızdan ayrılacağı için 

ban 25, Suphi Erkin ve şü- hepimizi çok müteessir etmiş· 
rekası komandit şirketi na- tir. B. lsmail Küntaya yeni 
mana bay Suphi Erkin 250, · vazifelerinde muvaffakıyet 
tüccardan Şamlı Şükrü ve dileriz. 
biraderleri 600, marangoz lzmir Emniyet müdür mu-
Hüseyin Sakızla 10, Leble- aviali~iae Nusaybin Emniyet 
bici Osman Özer 10, lnhi- amiri B. Ataf tayin edilmiş-
sarlar idaresi tütün işletme tir. 
evi işçileri 6, 75, Santo Ruso 
ticaı etbanesi müstahdemini 
10, Karşıyaka Müsevi iba
dethanesi 46,05 lira teber
ruatta bulunmuşlardır. 

-~-o,---

Tütün Piyasası 
Aukaradan ahnau uıev.suK ., 

haberlere nazaran bu sene 
Ege mıatakasın rla tütün pi · 
yasası Birıncikanunun ilk 
haftası içinde açılacaktır. 

Ticaret vekilimiz B. Nazmi 
T opçuoğlu bizıtas tütün pi
yasası mevzuuyle alakadar 
olmahtadır. 

Piyasa açılmadan eflvel, 
alakalı alıcı ecnebi firmala· 
rm direktörleriyle ADkarada 
bazı temaslar )apılacaktır. 

--o---

---o---
M çhul 1,ayya

relere Ateş 
Edildi 

Londra (A.A.) - hviçre 
radyosu Yugoslavyanın bita
rafhğını iblil eden yabancı 
tayyareJerin Yugoslavya avcı 
tayyareleri tarafından ateşe 
tutulduğunu biJdirmetedir. 

Yugoslavya avcıları YunaıJ 
ve Arnavutluk hudutlarının 

bazı nokalaımda devriye 
uçuşlar, yakmak emrini al
mışlardır. 

----o---

Amerikanın 

Spor haberleri Londra büyük 
---o-- elçisi istifa 

Borsa heyeti dün toplan
mıı ve bazı kararlar ittihaz 
etmiılerd ir. 

--o--

Yunanistanda
ki veremliler 

gönüllü asker 
olmak isti

yorlar 
Yarınki pazar günü saat -

19 

14,38da Alsancak stadyo- etmedi 
muoda 1939-1940 şild final o·--

maçı Göztepe-Ateş takımları Bostoo (A.A)-Amerika-
arasıada yapılacaktır. Müsa- nınLondra büyük elçili Bay 
baka hakemi Esat Merter Kennedy dün burada ver· 
yan hakemleri Faruk ve diği bir nutukta istifa etmiş 
Osman Erengindir. olmadığını ve huıuruna lü-

---o--- zum basıl olduğu takdirde 

Gıda maddele
rinin satış fi- ' 
yatları tesbit 

olunacak 
--o--

Ticaret vekaleti halkımı

zın tabii ve zaruri ihtiyaç. 
maddelerinden olan gıda 

maddeleri üıerinde tetkik-

~8 saat zarfında Londraya 
döceceğini bildirmiştir. 

Sefir şunları iiive etmiş

tir : 
- Önce binle: ce lngiliz 

hava kuvvetleri tamamen 
imha edılmedikçe IDgiltue

oin istilasına imkao görme
mekteyim. Mezkur hava kuv
vetlerinin ise mağrur Alman 
ordusuna haddini bHdirme-

ğe azmetmiş çocuklardan 

müteşekkil bir gruba 'malik 
olduğunu gördüm. 

---o--

Atioa (A.A) - Yunanis
tanda saoatoryomda bulu
nan vuemlilcr general Me
taksasa würa.caat ederek 
orduya gönüllü olarak ka
bul edihneleı ini istemişler

dir. 

---o---
islim devlet
lf .. rİ arası ıda 
Londr~ (A.A) - Mısır , 

Suriye, Irak, dicaz ve şarki 

Em en hükumetleri araların · 
da bir birlik yapacakl.uı 
söylenmektedir. Emir Ab-

dullahııı son Mısıra ziyareti 
bu mesele ile alakadar gö· 
rülmektedir .:· 

Bu birliğe Iran ve Efga
nistananda rirmesi muhte
meldir. 

--o--

ler yapmaktadır. Bazı top
dancı ve perakendecilerin 
halkın aleyhine olarak bu 
maddeler fiyatlarını arttırma 
temayülleri bu tetkikler so
nunda imkansız hale getiri
lecektir. 

Fiat Mürakabe Alman Mayıı 

Vekllet: bütün gıda mad
delerinin toptan ve pera
kende sataş fiyatlarını da 
teabit edecektir. 

Komisyonu Gemileri 
Vilayet mürakabe komis

yonu bugün toplanmıştır. 
Bazı kararlar verilmiş ve 

teşkilit esaslandıralmıştır. 

Stokholm (A.A) - Alman 
mayo toplayıcı gemileri ln
gilizler tarafından ablan 
mayoları toplamaktadırlar. 

Karşıyakada yapılmakta 
olan turistik yoilar münase
betiyle Alaybek ciheti tram
vayları kcıldırılmıştı. Fakat 
ta Tersaneden Osmanzade 
mevkiindeki çamlıkta bulu· 
nan otta mektep talebesinio 
kış mevsiminde tahsille :irıe 

ne suretle d evam edebile
cekleri düşüncesi ebevey.nle· 
ıioin endişesini mucip olmak· 
tadır. 

Yalnız bu kadar da. değil 
kış günlerinde vapurdan çı
kanların Alaybey tarafına 

gitmek için soğuk şimal 
rüı:girında u çekecekleri iz
brap da ihmal edilecek bir 
endiıe değildir. 

Nakliye vasıtalarından 

maksat yalnız kar etmek 
olmayıp vıeruleketin imarı 

ve ahalinin istirahat ve ihti-
yaçlarmm temini noktasın

dan da mühim olmak itiba
riyle Belediyemizden bu 
t: bemmiyeti gözönüne alarak 
bu mevki halkının bir an 
evvel endişesini izale etme
sini binlerce nüfus namına 
biz d~ rica ederiz zira : 

Halkın Sesi. Hakkın Sesidir 

Sovyet Büyük 
Elçiliğinde ve
rileı süvare 
çok iyi o)du 

--o--
Ankara-Komşumuz Sov

yetler birliği ihtilalinin 23 
üncü yıldöaümü münasebe
tiyle geceleyin . ovyct bü
büyik elçiliğinde verilen 
sövaı e çok parlak olmuş ve 
bir dostluk ve samimiyet 
hav•: ı içh}de geçmiştir. Sü
vurede oaşvekiJ, cumburre· 
isimizin baş yaveri ve ya
veı leri, hariciye vekili, bazı 
Tekiller, parti grubu reis 
vekillerinden Hasan Saka, 
müstakil grup ro!ısi Ali Ra
na Tarbtln , hariciye vekale· 
ti umumi katıbi Numan Mc· 
ueuıencjoğl u, mebuslar, Kor 
dipıom .. ,tıı:<, buiciye erkanı, 
matbuat müınüssitJeıi, i ~h 
ıio güzide sınıfına mensup 
bir çok simalar iştirak et· 
mişlerdir. 

--o--

Yunan kuvvet
leri Göricede 

ilerliyorlar 
---o--

A tina (A.A)-Bütüa mın
takalarda muharebeler de
vam etmektedir. 

Yunan kuvvetleri Görice
deki mevzilerini islih etmiş
ler ve ilerlemelerine devam 
etmektedir. 

füiiiiiiiiiR@ .&ti( &; t;:ac;;t:s~ 

Çuvalları 
ÇalmışlarJ . 

Gaziler caddesicde l{~f 
her oğlu Hayrettin ve Şet~. 
oğlu Kazım AH oğlu b• f 
çovan Aguşun 7 adet ~· 
çuvalım çaldık!arandan f 
vallarla birlikte yakalaooı•f 
la.rdır. 

--o-

Lütfiyeyi 
Kaçırmış ~ 
lkiçeşmefik 610 cu ıok•~: 

ta Hamza oğlu VeJi r.fe ~ >ı 
met kızı Lütfiye Gökt• 
kaçırdığı şikayet edfüoif. ~: 
suçlu ka çırdığl kızla birlık ı, 
.<akalaomıştır. ~ 

ı,I -o- Q 

Gözünden 
yaralandı 

lkiçeşmt!lik caddesinde[~ ~ 
oğlu Y osef bir çakı mes.e ~ 
siuden Recep oğlu Aliyı ~ ~ 
letle sol gözü altından b• V 
surette yaral.ıı.dığıodaıı y• :' 
laamıştır. ~ 

-o-
lif 

Dövmüşler ~ 
Kemeı Şayak fabrikası.o~ ~, 

Mehmet oğlu Mustafa aıl' " 
meseleden karısı Şefik•f 
tehdit ve dövdüğünden 11 ~, 
ka lanmıştır. t, 

-o- ıı-

H'ırsızlık 
·ol Mustafa bey cadddl J 

Recep oğlu Ali G.,zi o~ f 
baş öğretcıcai Nailin bal~,. \
nundan çaldığı battaniye ır t' 
birlikte yakalanmışhr. ~t 

-o- ' d 
,1 

Telleri çal • ~ 
J• \ 

AJsancak ista~yooll11 , 
hmaiJ oğlu Tahsin Post•b~ 
neyt. ait 43 kilo teUeri ç'
dığrn dan tellerle birhkte 1 
kafanruışttr. 
-·-·--- ... _ ... ------

lng~iltere hııf 
nazıt• ~ 

.. 
10

a t~ı no u ~,, 

biye 

LONHAYA " )' Lo.ndra (A.A) - Iagil~O' 1 
harbıy~ nazm B. Eden I~ 
Loudraya dönmüftür. a' ~. 
CebeJüUarık (A.A) - ~,~ ~~ 

lngiltereye döuen B. f:. 
Cebelüttar1ktan geçoıittl'' 1ık 

--o ı,t 

8. Metaksas ı~, ~ 
i!'iliz elçisi i ~ 

•• •• t•• ., 
2oruş u ~11 

Atina ( A.A ) - Y~ gt"1 

başvekili lngiltere ıef~i~ '\. 
kabul ederek kırk d• 
ıörüımittlr. 


