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niifus siyasetine V<'!rdigl ehem
miyet malUm o1duguna göre 
aläkadar makamlarm böyle 
i~siz ve pa,·as1z kalm!~ (:O
cugu ~ok äilelerin halini 
sorm•'SI, el uzatmas1 bizim 
hükftmetimizinde sjyaseti ica
b1d1r. Bunun i~in belediye
mizden hi~ olmazsa bu äile 
reisine bir ekmek paras1m 
temin edecek bir i? verme
sini, bulmasm1 ehemmiyetle 
rica ediyoruz. 

f;ok ~ocuklu 
J\z n1aash 111en1urlar1n 

~' 

bi r dilet'rj 1 h 

Hiikumet nüfusu artbrmak 

A 

ber~ere gc e i.syan eckn Yu
mm filcsu G "rit adasmm bti-
tün iituanJ::inm yerli ah1'ini11 
~ ........................ ~- .......... , ""' " ' "'" ,-
ic;'.n alh ~ocuklu annlara ik-
ramiyc veriyor, bunun gibi 
\:Ok t;ocuklu ve az maa~h 
memurlarm da hüktimetten 
bir dilekleri var. Diyorlar ki 
madem ki hükftmet ~ok ~o
cuklara bir ikram yapiyor, 
bari az maa~h ~ok ~ocuklu 
kü~ük memurlarm maallla
rindan da buhran, muvazene, 
kazan~ vergisi kesmesin. 

Biz bu dilegi sayg1 ile ya
z1yoruz, hükiimetin, Meclisin 
yapacag1 bir kanun bu dilegi 
yerine getirir. 

(Köroglu) 

A 

Bay GömLö" 
Budape§te 3 (A.A) - Ka

binwe pek yakmda baz1 
tadilät yapdmas1 muhtemel 
görülmektedir. Hatta Göm
bö§ kabinesinin heyeti umu· 
miyesinin istifa etmesi ihti
malinden bahsediliyor. Ga
zeteler adliye nazm bay 
Lozor ile dahiliye naz1r1 bay 
Dekerztes Fi~erin daha §im
diden istifa etmi§ olduklar1m 
haber veriyorlar. 

Ne§riyat Amiri SIRRI SANLI 

ABON~: SEH.AiTi 
Seneligi 7, Alb Ayhg1 4 

Lirad1r, Günü Ge~mill 
Nüslialarm Beheri 

1 5 Kuru~tur. 
( Halkm Sesi ) Matbaasmda 

Basdmi§br 

TEL: 3503 ( 100 PARA ) 

yor. Girid adas1 tama 
et tetbir er alacak 

Türk kahran1an1 ve bir casus cuce 
Cengäverlik ve d1rayet menkabeleri §imdiye kadar Avru

pa müverrih ve müelliflerinin kalemleri ile birer §an ve 
~eref destam haline sokulmm~ büyük Türk kahramam Salä
hiddini Eyyühinin sava§, medeniyet ve alicenaphk hayabm 
yarmdan itibaren « HALKIN SESI » okurlarma paras1z 
forma halinde dag1tmaga ba§hyoruz. 



Sahife 2 ( Ha1km Sesi ) 

~~ ~~~~~~~ -~ e~~ ~~ ~ -- 11il Tayyarelerin bat1ram1yacag1 
:la71Iiffi•EL~ . harb ge~i yoktur 1 NASIL CENGEDER, 
itriNam1k Kemalin ölmez eseri 13ir lngiliz deniz binba~1s1, henüz tayyareyc v:.z~~ Nas1l y aooprlard1 TNeo~ r .ist 
111! -----•••+ooo.••• ---- dllJi kar~1· gelecek bir vas1ta bulunan1ad1g1 i~in -
=:~~"""~ - 9 - ~ ~~S~ tayyare bütün cihan1 hükn1ü alttna alacak Baha cebel ~eyhinin kendisine uzattig1 ba~ 

Tuna kenarmm nercsin 
gezerseniz har kart§ i~inde 
babemzm ya karda§mzm bir 
kemigi bulunur, Tunamn su
yu buland1k~e üzerine ~1kan 
topraklar muhafazas1 icin 
ölen vücutlarm cczasmdand1r. 
Türklük nam i~idileli Tuna 
ge~ildi bir ka~ kere get;ildi. 
Bir~ok kere get;ildi... F akat 
bir kere almmad1. Tiirkler 
durduk~e yine bir vakit ah-
namaz. Hele Türkler Türk
lügün ne demek oldugunu 
bilirse hi~ bir vakit almamaz. 
Vatammz i~in ölmege haz1r 
m1sm1z? Tuna boyunda öl-
mekte haz1r m1sm1ü? Ben 
ölmeyince dü§man Tuandan 
ge~miyecek. Ge~enler bizi 
ya ölmü, yahut yarah bula-
cek. 

Ben öleccgim diyorum. i~i
nizde ölümden korm1yan 
kimdir? Arkamdan ayrilma
maga Allahla ahdeder misi
mz? 

Günüllülür 
- Allahla ahdederiz besa! 

isläm 
- Beni seven dir vakit 

arkamdan ayr1lmaz. 

J3e~inci nicclis 
Zekiye 

Pen~erenin kenarinden ac1 
ac1 gülerek) 

Bay1 seven bir vakit ar
dmdan ayr1lmazm1§! Bak lä
k1rd1y1 söylerken vatanmdan 
ba§ka bir §CY dü§ünür mü? 
Bak hi~ habrma gelir mi ki 
burada bir bi~are var ... kcn
dinden ayrilmag1 camndan 
ayrdmaktan beter biJiyor da 
ayr1lmamaga ~are bulam1yor! 
Seni seven bir valdt ardm
dan aynlma, öyle mi? i~te 
ben de aynlm1yacag1m ... ama 
erkek degil mi§im ... kim bi
lecek?„ 

Altinc1 n1eclis 
Zekiye- Hanife 

Hanife 
(Odaya girerek) 

Tireden Yaz1hyor : 

Alakadar 

"~ 
""'"' 

i\lakan11n J)ikkat 
Nazanna 

Tirenin muhtelif yerlerinde 
bir tak1m fuhu§la i~tigal eden 
baz1, yosma kadmlar, kendi
lerini muayeneye tabi tulul
maktan himaye etmek i~in 
kendilerinc "Kapatma„ sure
tile tayin ettikleri bazi §ah1s
larJa, namuslu aile aralarm-
da oturmaktad1rlar. 

Bu kadmlar, gece, gündüz 
randcvu evlerinde bütün Ti
re halk1 ilc aläkadar olup, 
bütün gcn'tleri "Belsoguklu
gu ve Firengi „ gibi tamiri 
fifa olmiyan hastahklan her 
an a§1lamaktad1rlar. 

Hastahga lutulan ve inim 
inim inliyen gen~lerin adedi 
tenzil olmakta degil biläkis 
fazlala§maklad1r. Böyle ufak 
bir kazada bu gibi fena hal
lerin az bir zaman ii;inde 
önünü almak pek basit iken 
gittik~e ilerJemesi de pek §a
yam hayrettir .. 

.$u birka~ satmm1 Tirenin 
läz1m geien Ba§bakanhg1~ na
zan dikkatm1 celbedecek bir 
§ekilde muhterem Halkm Se
si gazetesile ne§redecek olur-

„.., bir siläh olinu~tur, diyor dag1 ald1, son damlas1na kadar ic;ti. Yiire~ 
---•.oo„ ~iddetlc c;arp1yordu, kendini karanhk 

K1k1m! Güzel k1z1m! 
Zekiye 

(Telä§ ile bir odaya ka§a
rak) ( Dünkü Say1dan J)cvan1 ) kuyuya sahverdi ! .. 

ingiliz donanmasmm 300 m1~t!r. Hasan Sabah, karanbkta : - Evlät, bize mürit ola~ Hanife 
- Nereye gid!yor? Nereye 

gidiyorsun k1z1m. Benim ca
mm k1z1m? Ben hasta olunca 
bir fincan iläc1 „ iki saatta 

11 k b .. ··k an' es' vard1r Havadan ablan mermmin k 1 b' ·1 k 1·d1r Y1 1 uyu an 1 · ellerini birbine vurdu ö~e- can ar iraz ~· e ~e me 1 

An'ane maziye bak1ld1g1 za- gemiyi sakatlamas1 ve bahr- den zayif bir J§lk belirdi. [Elinde tutmakta oldui" 
man ho§ bir §eydir. Faka i~in sefinenin teknesine isa- Beha göz ucuyle bakiyordu. bir bardaga göstererek] ' 
ati i~in maziyi hedef tulan- bet etmesi icab etmez. Ge- Kendini dalgm gibi gösteri- §U zehiri son damlasma l'f 
lar serabdan meded bekli- miden elli yarda uzakta de- C b h" l · d · !1 b' getirir. Kcndi istedig1 i§ i\:in yordu. e el §ey 1 §D söz er1 ar 1~ ve o?~an s~nra _L 
yenlere bcnzerler. infilak nize dü~en bomba, gemiye söyledi: kuyuya kendmt at, eger ksr 

ba~ nasil Lkeklik gibi seka- ; maddeleri top ve tüfek vü- isabct eden homba kadar, _ Evlät gözünü &\:, binde bana karfl sada~1 
yor. . cuda get1.rd1" Top ve tu··fek sevkettigw i suyun tazyika ka- b" · h. l · b - t..it Zekiye · Behaeddin sahte ir tib- is er1 varsa u agi 1ana .,.. 

(Yan giyinmi§ oidugu hal- ise mancm1k ve okun yerini biliyetsizligi yüzünden darbe reyi§le gözlerini a~b, §eyhin ~ey yapmaz, yok buraya ff' 
de girer. Hanifeyi görmez tuttu. Bnbar yelkeni kaldir- te§kil eder. yüzünü bakd1. na dütünü§le gelmitsen cf' 

d1. iläh. Nihayet motör tay- ingiliz deniz zabitlerinden b l D d" B II'' bir taraftan giyinir) - ~unu a~„. zan1 u ursun„. e 1. e 
- Karda§tm kucag1mda yarey. vücuda getirdi. Ta- biri verdigi son konferansm- Bahaeddin egildi, yerdeki eddin ibrahimden ald1r 

öldügün zaman arkadan ~1k- ' rakki, tayyareyi zamanm en da ztrbhlarm güverteleri 2000 demir kapagm koluna yap1§· teminat üzerine hemen Ce' 
bg1 i\:in saklanmi§bm; §imdi büyük silähi yaph. ~imdiye libreden a§agi bombalara b, bir ~eki§te kapag1 kaldir- bei 1eyhinin elinden bard•~ 
kim bilir ben kimin kucagin- kadar elde edilen hi~bir ke- mukavemet edecek kadar d1, havada tuttu. Cebel ~ey- kapb, bir diki§te son dalll' 
da ölecegim de arkamda §if ve ihtira tayyarenin tah- s1rlanm1~ oldugunu söyledi. hi bu yegitin gücüne §a~m1§· lasma kadar i~ti, biraz heyt' 
b 1 k rib kuvvetine mukabele ede- Bügünkü büyük hyyare hom- br, sonra ~u buyrugv u verdi : cana kap1lm1§h, ondan soll' 

u unaca ··· l 2 000 l b d D h "' Hastahk sirayet edirmi~! bilecek kadar müessir bir ba an ' i re ir. a a - 0 kapag1 yere b1rak... rada §öyle bagirarak: 
Ke~ki ger~ek olsa da bana ~are bulamamr§hr. büyükleri yapilabilir ve ge- Bahaeddin demir kapagi - Can1m, ba,1m ,eyhioii~ 
sirayet etse.„ Ke§ki benim Madam ki tayyareye kar- milerin üzerine ablabilir. usulca yere b1rakh. $eyh yoluna kurban olsun. Oed•· 
de bir karda§1m elsa da §I bir siläy yapilamami~br. Bir de tayyareci bombasi- kuyunun it;ine egildi, bu s1ra• Ve gözlerini s1m s1k1 yurn•' 
onun kucagmda ölsem. Tayyare bütün ciham hük- m neden güverteyc isabet da Beha 1brahimin yüzüne rak kendlni kuyuya birakti• 

Hanife mü altmaa lacak bir siläh ettirmege ~alt§sm. Su kesimi ' bakb, ne oluyor d~mek iste- Kalbi iiddetle abyordu, o~' 
- Bu nas1I k1yafet ... Ne oluyor. Tayyareler harbm en ha-b daha ktymetlidir. On· i di, lbrahim gözü ile kork- dan sonra kendinden ge~t11 

yapiyorsun? seri vas1talar1dir. Tayyare dört sene evvel Amerikablar , mamasam i§aret etti. .$eyh baf• §iddetle agirtyordu. 
Zekiye üssü ile hedefi arasmda ken- kendilerine verilen Alman j tekrar fU buyrukta bulundu: (Arkas1 V ar) 

(Hiddetle ve!teessürle tit-

1 

di muvassala hatbm tesis dretnothrm1 hedef olarak ; 1i;ii 1~ II!"~ ~ P~ ~ ~ .....-

reyerek) eder. Bomba:tayyaresi, me- kullanm1~lard1. Tayyar(bom- i F•J'~~· .'II„~~ ~k~• ..-..
11 

~ 11
"io11 d ....... llildlill }....,.. -ct1 

- - Gel buraya kadm! Be- , safesi ~ogalm1§ ag1r toptan balar1 bu gemileri top~u ate- 1 l ISllD ra IglD 80 0 8.7 ' 
ni bah~elere götür de erkek- ba~ka bir§ey degildir. Tay- §inden daha ~abuk batrrd1. d•• y h d•l • t J"" • • de 
lere göster diye sana kim 1 yare bombasmm infiläk kuv- Velhas1l gelecegin en kuv- unya a u 1 er1 e 8§ l~ID 
dedi? Bana erkekten mektup ! veti, uzun mesafeli top gül- vetli siläh1 tayyaredir. Zrrhh Mah1m oludugu üzere sab1k 

1 

oldugunu yazmaktad1rlar. 
getir diye sana kim dedi? lesininki kadar ~oktur. ihti- olsun, saff1 harb kruvözörü Hidiv Abbas Hilmi ge~ende Filistin gazeteleri ayni z•' 
Kirn dedi? Kirn dedi? Söyle ettigi infiläk maddesi ise da- olsud, muhrib olsun, deniz- Filistme gitmi§ti. Onun mu- manda M1s1r krabnm da ftta• 
bekayim? ha ~oktur. Bahriyenin ag1r alb gemisi olsun tayyarenin vasaläbndan birka~ gün son- sinn birka~ kilometre ui•' 

Hanife hareket eden sabih kaleleri bahram1yacag1 gemi yoktur. ra ingiltere fevkaläde komi- gmda bir kraliyetin ihdasall' 
K1z1m! Cici k1z1m! Ne olu- tayyareye kar~1 faydas1zd1r. M. F. T. seri ve Prens Mehmet Ali dan ve bu kraliyete saba~ 

yorsun ?f Gelecek harbin neticesini •• 1 ile uzun uzadiya konu§mu~- M1s1r Hidivinin oglunun bO' 
Zekiye semalarda dola!iacak top~u- KiraJikmagaza' tur. Misir gazeteleri bu mü- kümdar yap1lmasmdan melO· 

Ne mi oluyorum? Ben bi- nun nisbi kuvvet ve mükem- läkatlarm Filistinde bir kra- nun olmad1g1m iddia etmek' 
l. · · d k · Ev Pe§temalc1larda Esnaf A- di lir miyim? Ne oluyorum? me iyeh taym e ece hr. ger · liyet ihdasile aläkadar oldu- te olmakla beraber Yahu. 

N b hali bankas1 sirasmda dir- :4 
<;1ldmyorum. Akhm ba§im- ilson ugün ya§asayd1 mut- · gunu yazmi§hr ki bu kraliyet ajans1 Yahudi milletill•" 

1 k t . l d B"• sekte büyük manifatura 1 • dan gidiyor. Kendimi öldü- a a ayyareci 0 ur u. u- sandalyesine Hidivin oglu böyle bir idareye raza o 1111 
d Yük harbde, denizin yüzün- magazas1 tahtani fevkani kl d . L d 4tt recrgim. Anla m m1? Sebep Prens Abit Moncimin otur- yaca arma air on rar 

d k. ·1 d v t birlikte ve ayn ayn kirahk- d b!'• te sensin, hepsine sebep- e 1 gemi er en a~agiya a i- tulacag1 dahi söylenmi11tir. bir rapor gönder igini „ 
sensm.„ lan bombalar tahtilbahirlerin br. Varidab gayr1 safiyesi Bu haber M1s1rhlari memnun dirmektedirler. 

Hanife akibetini tayin etmi§ti. <;ün- inmi§tir. Kiras1 ehvendir te- ettigi kadar ingiliz ricalini de 
kü buna kar§t tahtelbahirle- §ekküläh mükemmeldir. Ya-A k1z1m, ben ne yaptam? 

(Arkas1 var) b sinirlendirmi§tir. rin müdafaa vas1tas1 yoktur. z1hane, depo, atelye, mat aa 
~imdi ise havadan ahlan gibi i§lere müsaittir. Bu arada hakiki olan ,u-
bombalar hemen denizüstü 1-\dres: Odun pazan Sa- dur ki, birka~ sene zarfmda 

eski Hidivin Filistini ziyareti 1 D h d gemilerini, hem de denizalh ra~lar caddesi No. 2 Mehmet h 

l arp &De e gemilerini tehlikede b1rak- d: 10 Salih bir ezmek maksadile degil-
dir. Emir Abdullah ile arala-. Bas1lan irmmm~mm•··~~mmm~':'!t:m rmda bir an1a~ma oldugu 

G.. .. p 1 ·1 Omer Hayyam muhakkakbr. Bundan Emir 
UmU§ ara ar AbClullah da yalmz degildir. 
istanbul (Hususi) _ Darp- i .. ~.as1l .~erin fcls~fesi, as.1rlar1 a§an keskin zekäs1 ile O da bunun böyle olmastm 

h d . .. .. 1· 1 ~ butun dunyay1 melup etm1~se. ~ arzu eden baz1 ingiliz ricali 
b

anel e yemdgumu§ 1dr~1.arm Birrok Kral ve Prensleri !dare ettikleri Salip ordu-
asi masma evam e 11yor l" tarafmdan cesaretlenmi§tir. 

~· d' k d ·· k' · i l larma kan kusturan §anh Türk kahramam 'l"1m 1ye a ar u~ ma me Bu meseleden bahseden 

faaliyete ge~irilmi§ti. Dördün • SALÄHiD D iNi E YYUßi ve Filistinde ~1kan Yahudi 
cü bir makine daha i§lctil- . gazeteleri bu mesele hCJkkm-
mege hazirlanm1~hr. Düne 1 ~ de ak1llara hayret veren cengäverligi, ilmi ve älicenaphg1 da burade ve hri~te ya§1yan 
kadar darphane iki milyon ile bütün milletlerin lisanlarma destan olmu§tur Y ahudilerin nazar noktasmm 
yüz elli bin lirahk gümü§ pa- Saläbiddin Eyyubi ile beraber gene bu büyük Türk ahnmamasmdan dolay1 hay-
ra ba§mJ§hr. Elli ve (25) ku- kahramam birinci Ehlisalip sava~larmda di".nyaya ün zetmektedirler. Bu münase-
ru§luklarm da kahplar1 ik- salan betle §Unu dahi iläve ediyor 
mal edilmi~ ve ~elik kahpla- K ) A J !ar: 
rmm yap1lmasma ba§lanml§• 1 l~ rs an I~ Bu i§i gizli kapakh ka-
tir. Bunlar biter bitmez elli Maceralan na okuyanlara parmak 1s1rtacak rarla§brmaga ~ab§anlar unu-
ve (25) kuru§luklarm da ba- menkabelerle doludur tuyerlar m1 ki buras1 lngilte-
silmasma ba§lanacak ve on- A • • • • renm mandaterligi altmda-
dan sonra da piyasadaki 25 ~ SALAHJDDJN( EYYUßJ i dir ve ingiltere Yahudi mil-
1.k nikeller toplanacakhr. ! letiue burada bir müstekil Hakkmda yazd1g1m1~ bu yeni tarihi tefrikanm mehaz-
Bu nikeller derhal Ankara- • idare vadetmiqtir. Yoksa bu 

~
• lanm en ziyadeecnebi dillerinden se~megi muvafik bul- "I 

daki fabrikalarda pul haline k k h I I raya bir eski Arab hüküm-duk. <;ünkü bu suretle bir Tür a raman 1gmm §an 1 
getirilerek 25, 10 ve 1 ku- .. ll"fl · d d. l k darimn ogv lu olan bir Türkün 

~ 
ve §erefli menkabelerini yabanc1 mue 1 erm en m eme , 

ru§luklarm da bas1lmasma f "h l k b hükümder ogvlu caiz deg:vil-bizim gögüsümüzii büsbütün i b ar ve gurnr a a art-
ba§lanacakbr. ~ 

............ ~ ......................... -.. ....... -""""""'"'- m1§br. 
samz bütün gen~lik namma ( Mihracenin intik~m1 ~. kitabmm .. d~§ kab1m yarm ~ 
te§ekkürlerimi arzeylerken 1 dagithktan sonra obur gun de bu muh1m1 heyecanh ve ij 
bilvesile ihtiramah faikamm her Türkü müftehir ve magrur~ k1lacak tarihi tefrika- ~ 
kabulünü rica ederim · · · miz1 forma halinde paras1z ofarak dag1tmaga l>a§hyoruz. ij 

NECATI «;ETIN ~~:a;,;sktr:Ckt3+„~•a ... tht::act~JJ 

dir. „ 
Buna mukabil M1s1r gaze

teleri de Filistin fevkaläde 
komiserinin bu yolda bir 
kraliyetin ihdasile bu prensin 
hükümClar olmasa taraftari 

Haz1r 
Kurulmu1 

Alü~terisi ah~1k bir 
di~c;i klinigi satihkt1r 

Kiras1 ve masraf1 ~ok el• 
veri§li olan bu klinigin e• 
olmaga müsait iki odas1 •' 
bir mutbag1 da vard1r. TaJip• 
ler gazetemiz idarehanesi11e 
müracaat edebilirler. 1, 
Merakl1lara ! 

$1khk, zarafet ve Jetafet 
sabibi olabilmek i~in bei' 
halde f zmirde Halimaga ~·~ 
§lsmda 

(RübenKata~) 
kütüphanesine geien bin bar 
tiirlü 1935 aybk ve yazb~ 
~ama,1r, roh, tuvalet, mautor 
tayyor, §apka, kundura ~e 
erkek modelleri almakla oluti 
ikide bir bulundugunuz aile 
tplanblarda, ziyaretlde, koß' 
serlerde, bcilolarda ve saire• 
muvaffakiyet ve umumi tak• 
dir ve hayrete mucib o)ac•• 
gmaz muhakkalltir. JO 

Bundan mada her tilr b 
gazete, mecmua ve kit• 
mezkur kütüphanede buhJ; 
nur. Her taraftan her tnrl 
sipari' kabul ve ehemmiyttle 
nazar1 dikkate ahn1r. 



• 
• 

lzrnirio eo Jüks ve eo ucuz hastanesi 
Birinci S1n1f Mutahassts 

OPERATÖR - DOKTOR 

BA Y T AHSI~IN 
Hastanesidir 

( Halkm Sesi ) 

Y.iiz tuvaletinize ehen1n1iyet veriyor, gen~Iik 
taravetini ~"n1uhaf aza etn1ek istivorsan1z .,, „ „ 

• ~1 u:t l a k a 

Bu resim hastanenin ( LÜKS) sm1f hasta odas1 olub bu 
9•n1flara on gün yatmak, yemek, ilä~, hekim iicreti mesclä 
'P•ndisit, f1tak, basur, fistül, kanser, urlar, kann, beyin 

"esair her türlü bu gibi b:iyük amcliyatlar da yap1lmak J E C Z A C I ß A S J 
ftrtile toptan yekun (SO) lira ahmr. 1 

......._ __ ,----------.Ferit yags1z kremini kullan1n1z: 
Sebebi Ne imi§? 1

-----------

Bir F1rsat 
Kar~1yakada sahilde Salih 

pa~a caddesinde ~ok güzel, 
büyük bag~eli bir ev acele 
sabhkhr. lsteyenler gümrük 
kar~1smda Meyveter gümrük 

1 
sokagmda 7-9 numaraya ve 
ya 3186 telefon numarasma 
ba§ vursunlar. (1-10) 

Sat1I1k Ev 
ingiliz bah~esi üzerinde 

Halil Rifat pa~a caddesinde 
112/3 numarah hane sabhk
br. Talipler i\:erisindeki mal 
sahibine müracaat edebilir. 

1-6 (23) 

F 

Mücellid 
ALi RIZA EVCIM 

Yeni kavaflarda (:~4) 
nun1arada 

En ~1k cilltleri, en zarif 
albümleri en ucuz vc saglam 
~ckilde yapar. Hararetle tav
siye ederiz. 

Istanbullu 
Ali Fuad 
Teminath, saglam ve ucuz 

her nevi koltuk ve somye, 
divan, perde i~leri yeni ya
p1hr ve tamir olunur. 

Kantarc1lar No: 17 

Bu Pillerin En Tazesini 

4 MART 

Dünvada <;1kan tra~ b1c;aklann1n krah say1lan 

Poker markal1 tra§ b1~ag1 
Her ycrde satibr, bundan ~a~n1ay1111z 

Keskin bir k1I1~ gibi ! 

Ba§, di§ agrilarm1 keskin bir k1hcm bir ot par~esini 
keser gibi bir anda kesen ve grip hastahgma kar§I da 
saglam bir kalkan hizmetini gören ( GRiPIN ) i herkese 
tavsiyeyi bir bor~ say1yoruz. 

YÜKSEL RAKISI 
Az zaman zarf1nda Kabaday1 

rak1s1 kadar yükselmi1tir 

GOLD 



Sahife 4 ( Halkm Sesi ) 

Bulgar Ordusu Giz,iden Gizliye 
Nas1I Haz1rlanm1§? 

Bulgaristanm Nöyi andla§- tigi sayidan hayli a§kmd1. 
mas111a ayk1r1 olarak yapth- Fakat tefti§ günü fazla efra-
g1 gizli askeri hazarhkJar da izin veriliyor. Bu suretle 
hakkmda, Yunan gazete]eri- konrol heyeti hakiki vaüiye-
nin verdikleri haberlerden de tin farkmda olam1yordu. 

f;ocuk esirge- iTürkofis Turizm Burosu f;al1§-
me kurumu- mas1na Devam Edecek 

Derileri 
Tayyare cemiyeti unid 

merkezi, l~eri i~leri bak
g1 yolile Valilige bir bilditi' 
göndermi§tir. Bu bildiri~ 
Kurban bayrammda kur"'1 
derilerile kurbanlarm Taf!': 
re cemiyetine verilmesillll 
temini temenni edilmi§tir. 

k1saca bahsetmi§tik. Fakat Bulgar hükfimeti, askerlik 
bugün Bulgaristamn gizlidan vakh kalmi§ olan gen~leri, 
gizliye yapmt§ olduä"u bu ha- yol in§aab amelesi ismi al-
zirhklar hakkmda, ~ok yeni tmda ~ag1r1yor ve bunlan 
ve dikkate deger if§aat kar- alaylara sevkediyordu. 
~1smda bulundugumuzu ha- Bu suretle askerlik ~agma 
her verebiliriz. girmi§ olan bütün gen~lerin 
Sunu da hemen söyJiyelim ki askeri talim ve terbiye]eri 

bu if§aat Bulgar ordusu- temin cdilmi§ oluyordu. Bul-
nun bütün i~yüzünü ve husu- gar hükumeti, bu amalelik 
siyetlerini ~ok iyi bilen bir hilesinin ~ak1Jmemes1 i~in 
§&hsiyet tarafmdan yab1Jmak askerlik vakti ge~mi§ olan 
tad1r ve söyledir: gen~lerden bir k1smmm da 

Bulgaristan, Nöyi muahe- jandarmaya ayirmyordu. Di-

nun ryard1mlar1 
Ankara 3 (A.A) - <;öcuk 

esirgeme kurumu gelnel mer
kezi 16 ~ubat 1935 den 1 
Matr 1935 tarihine kadar 
3158 ~ocuga yard1m edilmi§
tir. Bunlardan 337 hasta ~o
cuk ve anne genel merkezin 
politekniklerinden muayene 
ve tedavi edilmi§tir. Muaye
ne evinde 1170 ~ocugun di~
leri muayene ve tedavi edil
mi§tir. Süt damlas1 k1~mmda 

Ankara, 3 (A.A) - Türk
ofisten: 

Türkofisde bu y1l baipn<lan 
itibaren bi- turizm masasmm 
ihdas edilmi§ olmas1 münase
betiyle matbuatta ~1kan ya
z1lar arasmda 28 ~ubat ta
rihli Ak§am gazctesinde Tu
ring kuliibün i§lerini Haziran 
da Türkofise devrcdecegi ve 
turizm i§lerinin devletle§tiri
lecegi §cklinde bir haber 
görülmüftür. 

Türkofisde ihdas ediJen 

leketlerle olan turzm müna
sebetlerini ve bu memleket-

lerde turizm faaliye1 ve pro
pagandalarnu takib ederek 

Türiye turizminin ink1§afm1 
temine matuf tedbirleri tes
bit ve teklif edecektir. Bu 

i~lcrle tarizm kulübünün hu
susi faaliyet sahas1 arasmda 
hi~bir münasebet yoktur. 

Memleketin yegäne bir 
milli turizm te~ekkülü olan 

Bakanhk, memleketin .,_ 
va müdafaas1 noktasmd 
bu gibi hay1r i§lerine büt' 
memurlarm yard1m etm ' 
teblig etmi§tir. 

---oo---
Memuriyetle 

desinin hükümlcri mucibince ger raraftan bütüu garni-
~ok mahdut bir askeri kuv- zonlarda gönüllü kü~ük zabit da her gün 152 i;ocuga 925 turizmasas1 memlekctimizin 

kulüb faydah i;ah§malarma 
eskisi gibi devam edecektir. 
Kcyfiyet tavzih olunur. 

Kin1ler ahnacak 
vetete sahip bulunmak vazi- yeti§tirilmesi i§ine de ehem- kilo yekün bedava süt tevzi turistik vaziyetini ecnebi mem f ~eri i§ler bakanhgmd• 

valilige geien bir bildirim 
memuriyet münhalatmda h~ 
ri~tcn müracaat edeceklet1 
bu gibi memuriyctlere tayi 
edilmiyerok apkta buluoll 
memurlarm tayininin muvatl 
olacag1 bildirilmi§tir. 

yeti kar§1smdad1r. Bulgar miyet veriliyordu. 
hükumeti bu muahedenin Bugünkü vaziyet daha 
~izmi§ oldugu mecburiyetlere a~1ktar ve hava kuvvetine ge-
zahiren uygunluk göstererek lince; Nöyi antla§masma gö-
askeri te§ekküläbm bu csas re, Bugaristan askeri tayna-
lara göre yapti. Muahedenin reler bulunduramaz. 
eltmda imzas1 buluan devlet Fakat bugün Bulgaristanm 
ler mümesilleinden mürek- gizli §ekilde haz1rlanm1§ bir 
kep bir kontrol heyeti, Nöyi hava kuvveti de vard1r. Za-
anla§masile ~izilen esaslara hiren sivil vaziyette bulunan 
Bulgaristanm tam bir vygun havacilik k1taalarmda Bulgar 
luk gösterip göstermedigini gen~lerine, siviJ k1yafette 
s1k s1k tetkik ediyordu. olarak askeri tayyarecilik 

Fakat Bulgarlar ~ok kur- ögretiliyor. Bu arada gizli 
naz davranmak suretile bu tayyare meydanlar1 haz1rlan-
kontrol heyetinin gözünü bo- m1§ oldugunu da söylemiye 
yamay1 da ~ok iyi ba§arayor- hacet yoktur. 
du. Aükümet kontrol heye- Siläh ve mühimmata gelin 
tinin tefti§ yapacag1 günleri ce; bugün bulgrristanm bir 
evve1ce haber ve derhal or- ~ok kö§elerinin nazari dikka 
duya bildiriyordu. Alaylarm tine ~arpm1yacak §ekilde ha 
efrat mevcutlar1 bakikatte z1rJanm1§ tüfek, top ve cep-
Nöyi anla~masmm tesbit et- hane depolar1 vardar. 

II'!"'' „~ 
,,,„,,, 
~tll 

edilmi~tir. Fakir talcbeler 
i~in a~hastar her gün 206 
~ocuga s1cak ögle yemegi 
verilmi§tir. Y ard1m 1pn mü
racaat eden dät·t aileyc para 
yard1m1 yap1lm1§hr. 27 fakir 
~ocuga eldise, palto, ayakka
b1, ~1ma~1r verilmek suretile 
veviudirilmi~tir. ____ „ __ 
• 
lzmitte Pirin~ 

Ziraat1 
fzmit, 3 (A.A) Pirin~ 

ziraab son zamanlarda vilä
yetimizde büyük bir ehem
miyet alm1~br. Pirin~ ekimi 
sahasma tetkik etmek üzere 
ziraat vekäleti ~eltik müt e
hass1slarmdan Bay Harun 
Az.iz §ehrimize gelmi§ ve ~el
tikJerde tetkiklerine bagla-

~q 
h .... 11 

istanbul 
Grip hastahgnu gc<;irdi 

Istanbul, [Hususi] - istan
bulda grip salg1m tamamen 
ge~mit bulunacakbr. Hasta
lanarak mektebe gelmiyen 
talebelerdcn hem ls1hhat ra
poru hem de veli tezkeresi 
istenilmektedir. Uzun zaman 
mektebe gelrniyen talebeler
den, rapor ve veli tezkeresi 
getirmiyenler hakkmda hu
ausi takibat yap1lacakttr. 

Kad1n yüzünden dogan bir 
hadisenin sonu 

Ge~en gün Eskigümrük i ,§akas1 yaptrgm1 görmü~. Bun 
sokagmda Selänikli bay Ni- 1 dan ~ok mugber olan Tevfik 
yazinin üzüm magazasmda üzerindc ta~1d1g1 han~cr §Ck 
~ah§an Dinah Tevfik; ayni linde bir kama ile Rifatm 
magazada Habibe admd bir üzerine ablmt§. onu ag1r su-
kadm1 k1skao~hk yüzünden rette yaralam1~. 
i§ arkada§l Konyah Rifah ~imdi adliyede i§lcdigi ci-
kama ile kas1gmdan ag1r su- neyetin hcsabi kendindon 
rette yaralam1§b. Hamal Ri- sorulmaktad1r. 

S1rbistanda 
F1rt1nalar •• 

Belgrad - Cenubi S1rbis
tanm her tarafmda scller 
köyleri basmif hr. V ardar ve 
Morova nehirleri tcknelerin
den ta~m1~hr. Üsküb, Ni~ 
gibi büyük §ehirlcr su altm
kalm1§hr. 

Y eni ve gizli 

fat sol kas1gmdan alm1§ ol
dugu derin yara yüzündcn 
hastanede ölmü§tür. 

Vakamn sebebi, T evfiklc 
Rifatm ~ah§hklan magazada 
i§ gören Habibeyi ayni za
manda sevmeleridir. Tevfik, 
kadmm R1fata mütemayil bu
Junmasm1 ho§ görmiyen vc 
iki rakib birbirini gözliiyor
mu§. 

Gec;en güu Tevfik bir ara
lak magazadan ~1km1§ ve 
tekrar magaya döndügü va
kit guya kadmm Rifatla el 

Bir ittifak M • °'°v·iA 
meydana~1kb ers:~ 1 ayet 

Londra - Av~sturya ba~- Mec}JSI 
bakan ve hariciye nazirlart- Mersin 3 (A.A) - Viläyct 
nm Londra seyahatlan mü- umumi meclisi toplanblarma 
nasebetiyle Avusturyamn Al- devam etmektedir. Bu y1l 
manyaya kar§I Polonya ve hususi idare büt~esi 514 bin 
Japonya ile gizli bir mua- lira olup ge~en yala nazaran 
hede akdetligi meydana ~1k- 41 bin lira arbkhr. Maaraf 
m1§br. Bu haber siyasal büt~csinde Mersin hastane-
durumu altüst etmi~tir. sine bir pavyon ilävesi i~in oo on bin Jira ve yeniden vilä-

Ziyaret yet merkezinde modern bir 
ilk mektep in~asa i~in 25 bin 
lira tahsisat teklif olunmak
tad1r. Ayr1ca bir viläyet 
kona&'i yap1lmas1 i~in tahsi
sat istenmiftir. 

Amerikan ceneral konso
losu diln viläyet makamma 
gelerek Vali Kaz1m Diriki 

ziyaret etmittir. 

- -··---
Yunan 

Hadiseleri 
[ Ba~taraf1 1 incide ] 

layyareler isyan edcn filoya 
kar§I harekete gc~mi~ler vc 

gemiJeri bombarduuan elmi~ 
lcrdir. Tayyarelerden ablan 
bombalarla Averofta miihim 
yaralar a~1lm1~ti r. Gcm:l<'rin 
mukabelesile baz1 tayyarc!er 
dii~mü~tür. 

Henüz teeyyüt etincyen 
ba21 haberlere göre tayyarc
lerle filo ara l ndaki muh:t
rebe t idden §iddctli olmu~ 
vc tayyarelerin att1klar1 bom
balarla bir klravczör bat
m1~br. Bunun hangi karavc
zör oldugunu bildirilmiyor. 
Üi; tayyarcde deniz kuvvct
leri tarafmdan dü~ürülmü§· 
tür. 

Asi filo ayni zamanda 
Perema §ehrinin isyaua kahl 
mas1m istemi~, red cevab1 
almca §ehri bombard1man 
etmi§tir. Filonun top ate§i 
buyük hasarat yapmt§tlr . 

Atinadä hükumet vaziyete 
hikim ise de orada da kanh 
sokak muharebeleri olmu§ ve 
bir~ok kimseler ölmü§ ve 

• 
lngiliz Liras1 Dü§Üyor. Acaba I 

Sebebi Nedir?. •• 1 
Paris 3 (A.A) -- '2 Mart 

laribindc Pnris borsas1 vaz1-
yeti: 

Esham borsasmd. <laha az 
istikrar vard1r. lugiliz liras1-
nm ehemmiyetli sukutu bü
tün piyasaya muhtdif suret
te tesir edep bir tak101 dcdi 
kodu•ari mucip olmu~tur. 

Frans11. pondolan birka~ 
punto kaybetmi~tir. Yabanc1 
esham daha tutkuc\dur ve 
pek hafif tahavvüller göstcr 
mektedir. 

Londra 1 (A.A) - ingiliz 
lirasm henüz nihayete enne-

Trabzon 
Yumurta 
Piyasas1 

Trabzon 3 (A.A) - Mcv
sim müsait gittiginden yu
murta piyasaya arzedilmcge 
ba~lanm1~br. <;ifti 90 paraya 
satJlmaktadar. Yumurtalan
m1z1n en büyük ihra~ rner
kezi ispanyad1r. 

iktisat vckäleti ofisliginden 
gönderilen muhtelif yumurta 
anbalaj sandilclar1 Ticard
odasma halka ve alälcadar
lara te~hir edilmektedir. 
Anbataj hususunda Trabzon 
.!Cncbi mcmleketlerinden gc1·i 
ol01ad~g1 anla§1lmaktad1r. An
cak k1t'a it ibariyle tasnif 
ameliyesi ecncbir ömcklcr 
iie ri o~dugundan ihracat~1:a-
11m1z bl• cihc' e Hzcnmcki c
dirler. 

: d:gi zannm<la bulunduk!an 
sukutunu tefsir cdl"n baz1 
mühim maliyecikr l 1~iliz -
Frans1z ve Amerikan malfl-
mall arasmda isti§arelcre 
giri~mek i~in ~amanm hassa 
len mnvafak bulundugu mü
taleasmdadirlar. istikrar te
minine matuf o!dugu takdir
de akamete ugrayacak olan 
bk isti~areler ancak kambiyo 
piyasasmdaki resmi müdaha
lelcr arasmda bir insicam 
teminini istihdof edecek olnr 
sr muvaffak olmak ihtimaJ
fori pek ziyadedir. 

Loid Corcun 
Hülnin1ct taraf1ndan 

1 

1 
1 

l 
Bakanhk bu bildirime, h• 

len apkta bulunc>n 125 JtJ 

murun eski memuriyetleril 
adlarm1 ve siciJ numaralar111' 
eklemi§tir. 

~----eo-------
Trahum 

Mücadelesi 
Trahumdan korunma ha~' 

kmda baz1 ögütler ihtifl 
eden ve S1hhat Bakanhr 
tarafmdan haz1rlanan 2~ 
risale §ehrimiz Kültür müdüt' 
lügüne gelmi§tir. Bu risal 
ler köy mektepleri kütüpb•' 
neleriue gönderilecektir. _ .... _„.l!i~....,..-

da vct i 111anah gö1·ühnii~ A d HattJ ! .. L?ndr~ 3 (A.A~ - Ulusal 1 Y ID 
hukumetm B. Lo1d Corcu i Yagan siddetli yagrnll 
kendisile mesai i§tirakine da- 1 J l ~ 1 : bo Jtl t 
vet etmi§ olmas1 bu hareketi 1 ar XlZl ycr en z( ll 

favkaläde manidar gören ln- Nazilli, - Dün gece §id' 
giliz siyasal parlementer ma- detli yagmur yagd1. Kuyuc~ 
hafilinde hararetle tekzib Naz' lli, Erbeyli, Karap1n" 
edilmektcdir. Üi; aydanberi arasmda seller ortahg1 ba ... 
eski ba§vekil ökonomi mali §imendifer hattm1 bozdd' 
ve soysal kar1§1khk aleyhin- Kumpanya derhal amele te' 

. de ~iddctli tarizlerde bulun- darik ederck hath temiil'' c 
1 makta ve ökonominin devlet-

1
. mege ve a~hrmaga ba-'111' 

~e idaresine dair geni~ fakat mt§br. 
eayet uirumi plänlar teklif, Bu sebepten <.1 olay1, hatt•" 
hükumetin müracaata hem bozulan yerlcri yap1hnc1Y' 
bir sag1 eseri hem de ispab kadar tren ancak Re§adiye' 
miiddeaya davet mahiyetinde ye kadar i§liyccektir. 
görüliiyor. Zira Loid Cor~ 
ulusal kabinesinin adelctine Pirin~ 

i t hali Yasaktir 
har~a ac1 t~nkitle rden sora 
~imcliyc kacla r muhalefet saf- · 
l rmdu cdegclcn bir faaliyeti 

~ark A Afrika- durdtt~m~ I~ i~in bu bir imt i-
hnn o.ab1hr. 

Memlekelc pirini; ithafö1ill 
s erb .!st birakilacagl hakk1nd• 
baz1 haberler ~1kmt§h. Tür' 
kofis Ankara mcrkezi b~ 
baberlerin dogru olmad1g1111 

kontenjan kararnamesiJe rneil' 
lckete girccck emteanm tah' 
did ve tesbit edildigini, k~' 
rarnamedc hi~bir degi~ikh' 
gin yap1lmad1gm1 bildirmi~tir· 

ya dug1"u 
I laha ~HlOO j ta lv~u1 

~ 

n·idivor ,_.., . 
Belgrad - (l\omad,111 vc

riliyor) Parar igünii Mcc;ina, 
Napoli vc Cinovadan ~arid 
Afrikaya mütevcccihen ve 
askerle dolu vapurlrr biri bi
ri ardmcu harekct cttilcr. 
Napoliden ha„eket eden 'a
purlarda 3000 asker vc mü
himmat, digerleriuden hara
ket edenler<lc 6000 askea le 
fenni k1t'alar :varch. 

,- --... -- ... _ 
yaralanmi~br. 

Yunanistandan geien ha
be~ler s1k1 sanspre tabi oldu 
gn i~in henüz bütün isyan 
hareketi hakkmda tafsilät 
elde edilememittir. 

1 A vusturyan1n 
I lali yan1an, hu gidi~ 

tchlikclidir 
Viyana, [Havas ajansm

dan J - Nasyonal Sosyalist 
organJar1, askeri hücum k1-
talar1, Hitler gcn~leri siyasi 
rollere ba~lamaga, ve yukar1 
Avusluryay1 kendilerine mer

kez ittihaz etrncgi kararla§br
m1~Jard1r. 

Cank1r1 
\ ' ih'\ yct ~lcclisi 

<;ankm; 3 (A.A) - Vilä
yet umumi meclisi bugün top
lanarak ~ah§malarma ba§la
m1~br. Meclise verilen vilä
yet büt~esi 350,000 l!raya 
yakmdar. 

---~· ... ·----
Bulgarca 
Söylemi§ 
Sll'pca ceva p al 1111~ 
Sofya · - Ge~en ak,ad' 

Bulgar krah tarafmdan 58' 
rayda verilen büyük ziyafette 
hazir bulunan Yugosla~' 
murahhaslariyle kral Bori' 
Bulgarca konu§mU~ onlard' 
krala Sirpca cevap verniit„ 
lerdir. 


