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Fransa Anlamıştır ki ••• 
~-------f!lı~--~~-

Bay Çemberlayn'a Avam kamarasında "Fransa Akdenizde 
bir hücuma uğrarsa İngiltere ne yapcaaktır, bu hususta 
Frasaya ne gibi teminatta bulunmuştur?,, Mealinde irad 
edilen suallere İngiliz Başvekili sadece "bu hususta eskiden 
söylediklerim hatırlanmalıdır. Fransa bu sözlerimle ne de
mek istediğimi anlamıştır.,, 

Bu sözler, · bu karanlık ve şupheli zamanlarda söylenebi
lecek sözlerin en diplomatçesidir. Fakat bu yeni beyanat
tan da Fransanın başka, İtalya ve Almanyanın da başka 
manalar çıkaracağı muhakkaktır. 

Yine malum ve muhakkak olan bir şey vardır ki o da: 
Fransanın, böyle buhranlı anlarda yalnız şunun bunun sö:z.
lerinden gelecek kuvvetten ziyade kendi kuvvet ve kudre
tine, inanmak ve güvenmek lazım geleceğini anlamış olma
sıdır. 

İşte bunun içindir ki Daladya hükumeti var kuvvetini 
sarfederek bilhassa Şimali Afrikada pek büyük ve esaslı 
hazırlıklarını ikmal etmek üzere bulunuyor. Tunus ve hava
lisini iyi bilen kumandanların da o yerleri tetkik ve teftiş 
etmeğe başlamaları oldukça manalı bir hareket sayılabilir. 

Esasen yalnız Fransanın değil, bütün devtlelerin de adam 
akıİlı hazırlanmağa mecbur bulundukları tehlikeli anlar gelip 
çatmaktadır. 

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

iktisad Vekili 
· Berllne Gidecek 

Valimiz Anka
raya Gitti 

--:....-~--

Vali ve Parti başkanı B. 
Fazlı Güleç bu sabah Afyon 

Yakında İstanbulu Şereflen
direceklerdir 

ekspresile Ankaraya hareket Ankara 23 ( Hususi ) _ Milli Şefimiz, Orta Ana-
etmiştir. Cumhurreisimiz İsmet İnönü dolu seyahatine başlarken, 

Valimiz Ankarada Parti b d ı· t b l da dün şehirde bir gezinti ya- u ay sonun a s an u u 
kongresine ve hem Ziraat şerefledireceklerdir. 
kongresine iştirak edecek ve parak Etliğe doğr~ gitmişler İstanbul 23 ( Hususi ) -
vilayete ait Turistik yollar ve dönüşte Başvekilşvekili- Cumhurreisimizin İstanbulu 
işi etrafında Nafıa Vekaleti miz Bay Celal Bayarın köş- teşrif edecekleri hakkındaki 
ve diğer vekaletlerle temas- künü tcşrifle bir müddet haber, burada sevinç uyan-
larda bulunacaktır. istirahat etmişlerdir. ı dırmıştır. 
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Italya, Fransa ile aktettiği 
bütün muahedeleri feshetti 

Deniz Anlaş- 1 

ması İmzalandı . 

Ankara. 22 (Hususi) - İk
tisad Vekilimiz B. Şakir Ke
sebir, Alman milli iktisad 
nazırı Doktor Funk'un zi
yaretini iade için Mayısta 
Berline gidecektir. 

İrlandada .................... 
34 General tevkif edildi 

Londra, 22 (Radyo) - İr- 1 
landa kabinesini devirmek 
istediği anlaşılan general-
lerden mürekkep bir şebeke 
meydana çıkarılmış ve bugün 
34 general tevkif edilmiştir. 

Zabıta tahkikata devam 
ediyor. 

------~-SE!!Eiiiiil~~~-

Paris 22 ( Radyo ) - İtalya Hariciye nezareti; bugün 
Eransız sefiri (Fransova Ponse) ye bir muhtıra vermiş ve 
1935 yılında Mussolini ile Laval arasında imzalanmış olan 
bütün muahedenin hükümsüz olduğunu resmen bildirmiştir. 

--------------===-----------~ 

İTALYANLAA 
Tunus ta Muhtariyet İstediler 

Paris, 22 (Radyo) - İtalyanın, yakında Tunustaki İtalyan 
tebaası için muhtariyet ve 1915 te Londrada imzalanan 
anlaşma mucibince kendisine vadolunan araziyi istiyeceği 
tahmin edilmektedir. 

------111111111111--------

Ka yıp İngiliz Tayyaresi 
Parçalanmış 

Kahire, 22 (Radyo) - Bağdaddan buraya gelmek üzere 
hareket eden ve müteakiben kaybolan mgiliz bombardıman 
tayyareti Babinya vadisinde içindeki altı zabitle parçalan
mış olduğu halde bulunmuştur. 

İSTER GUL İSTER AGLA 
... ~~ ~ .......... ~ ~ .~ ~ ~ ~ ~ ~-~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .... ~ 

Kendi İsteğile Kendi Dilini Kooaran Adam 
Yunanlıların çok eski filezoflarından Zeno zevzeklik yapmasın diye kendi dilini dişlerile 

koparmıştır! Her halde filezof Zeno evli değilmiş veyahut bir karı koca konuşurken kulak 
misafiri olmamış olacak ki asıl zevzekliğin ne demek olduğunu öğrenmeden bir filezof 
olduğu halde kendi dilini hiç düşünmeden, bir acı duymadan koparmış! Eğer yirminci 
asırda böyle bir filezofa tesadüf edileydi nekadar gülünürdü. Gene aklımıza geldikçe gül
miyor değiliz, senin de aklına g-eldikçe : 

İSTER GÜL İSTER AÖLA 

Halifaks Hitlerle beraber 

Londra, 22 (A.A) - Bir 
taraftan İngiltere adına Lord 
Halifaks ve diğer tarafdan 
Iskandinavya devletleri adı
na İsveç, Norveç, Danimar
ka ve Finlandiya orta elçi
leri bu sabah hariciye ba
kanlığında bir deniz anlaş
ması imza etmişlerdir ... 
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Paris, 22 (Radyo) - Fransanın Ankara sefiri (Ponso), 
bugün Türkiye Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlunu ziyaret 
etmiş ve uzun müddet konuşmuştur. . .......................................................................................................... . 

Emekli general 

Cafer Tayyar da nam
zetler arasında 

---~ 

İstanbul 22 ( Hususi ) 
Parti kurultayına iştirak ede-
cek olan murahhaslar Anka
rada toplanmağa başlamış

lardır. Parti kurultayının 

yeni bir siyasi faaliyet baş
langıcı olacağı söylenmekte~ 
dir. Münhal meb'usluklara 
gösterilecek namzetler etra
fında yen isimler ileri sürül-
mektedir. Emekli General 
Cafer Tayyarın da namzet 
gösterileceği bildiriliyor. 

Sıhhat 
Müdürümüz 

Rahatsız bulunan Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet müdürü 
B. Dr. Cevdet Saracoğlu 
iyileşmiş, vazifesine başladı-
ğını haber aldık. Kıymetli 
doktorumuza geçmiş olsun 
deriz . 

Halkın Sesi · Hakkın Sesidir 
-->~-= 

Hayırlı Bir Teşebbüs ••• 
Maarif Vekaletinin, devlet hesabına tahsili gören talebe 

ile, bünyesi zayıf muallimler için Validebağında bir pravan
trömü vardır. 

Vekalet, bu sefer, yalnız hastalığa müsteid olanları değil, 
vereme tutulmuş talebe ve muallimler için de bir sanator
yom tesisine karar vermiştir. 

Sanatoryom binası , önümüydeki Cumhuriyet bayramında 
tamamlanacaktır. 

Yarının büyüklerini yetiştiren ferağatkar muallimlerimizin 
sıhhatiyle yakından alakadar olan Maarif Vekaletinin bu 
çok yerinde kararını takdirle karşıladık. 

Halkımızın da bu hayırlı teşebbüsünü alkışlıyacağına 
şüphemiz yoktur. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
__________________________ .......................................................... ~~~~--~ 



SAHiFE 2 

ALMAN BASINI 
==--~~-=-

İsmet İnönüne ait hatıralar 
----~~-

YAZAN: Mütekait General Guhr ı 

Fakat cephedeki vaziyet 
bu gibi hoş mülakat ve soh
betlerin tekerrürüne maale
sef müsaade etmemişti. An
cak bir sene sonra yine bir 
birimizi görmüştük. Birinci 
fırka 1917 ilkteşrininde Fi
listindeki Yıldırım ordl'ffeuna 
mensup üçüncü kolorduya 
iltihak edilmişti. Bu kolordu 
İsmet beyin kumandası al
tında olarak Kudüsün Şi
malinde cephede mevzii ha
rekat halinde idi. İşte o za
mandan itibaren müşarileyle 
aramızda sıkı bir iş birliği 
başladı. Daha kendisini se
lamladığım anda beni pek 
iyi hatırında tutmuş olduğu
nu anladım. İptidalarda yal
nız vazifeten kendisine mü
laki olurdum. Fakat sonra
ları sık sık birleşerek poli
tika, harp, Türkiye ve Al
manya ahvali hakkında ef
kar teatisinde bulunurduk. 
Bu meyanda 29 temmuz 
1918 tarihinde yaptığımız 
mükalemeyi hiç unutmam : 

husus!yetlerini muhakemede 
isabet ve emniyet kazandım. 
Bu sayede mevkiim ~ve va
ziyetim hayli kuvvetlenmişti. 
Bütün derdlerim ve müşkil
lerim için her vakit tam bir 
itimadla kolordu kumanda-
nıma müracaat edebilirdim. 

O beni her vakit memnuniyet 1 

le ve tam bir açık kalblilik
le maksada uygun tedbirler 
hakkında İrşad ederdi. Bu 
suretle kendisine arkadaşça 
yakıelığım sayesinde İsmet 
Bey hakkında şu kat'i hük
mü edinmiştim : 

Amir ve mafevk olarak 
kat'i, sarih ve müsbet 

Tedbirlerinde basiretli, ga
ye ve hedefinden emin 

Maiyyet ve madunlarına 

karşı muamelesinde adil ve 
hayırhah 

Efrad için şefkatli, tekay
yüt ve ihtimam sahibi. 

Efrad onu ateşin bir mu
habetle severdi. Alman za-
bitleriyle münasebatında mü
şarileyh fevkalade bir neza
ket ve fetanetle temayüz 
etmişti. Hayli ilerlemiş bir 

(HALKIN SESi) 
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Kızıl vak'aları tek tük gö
rülmekte devam ediyor .. 

Kızıl yüksek bir ateş 39-
40 şiddetli bir anjin ve kay 
ve gasyan ile başlayan bir 
hastalıktır. Başlangıcının yir
mi dört saati zarfında bü
tün vücudü kaplıyan bir kı
zıllık görülür. Bu kızıllık kı
zamığa, çiçeğe, su çiçeğine 

hiç benzemez, yekparedir 
ve bu yekpare kızıllığın or
tasında şarabi mor renkte 
küçük lekecikler görülür. Bo
ğazda bademcikler çok şiş

miş ve üzerinde beyaz sarı 
netmeler görülür. Dil ağız 

çilek rengindedir. Kızıl her 
devrinde saridir. Bilassa bo
ğaz iltihabı ve döküntü dev
rinde bu sirayet en had 
devrindedir. 

Kızılın şifa müddeti tam 
normal seyrederse 6 hafta
dır. Hastalığın şiddet devri 
bir haftadır. Kızılda her haf
ta bir kere idrar tahlili yap
tırmalıdır. Çünkü kızıl böb
reklere çok sataşır. 

Kızıl seromu vardır. Bu 
serom difteri seromu ka
dar müessir değildir fakat 
bir çok ihtilafların önüne 
alabileceği için faydalıdır. 
Kızilın yeni ilaçlarından 
(Robyazol) ü tavsiye .ederiz 

Gazeteler Karadenizden 
uskumru akını başladığını 
yazıyorlar. 

Uskumrular daima sürü 
halinde yaşıyan balıklardan
dır. Her sene büyük seya
hatler yaparlar. Şimaldeniz

lerinde kışlıyan uskumrular 
bahara doğru Avrupa sahil
lerini takiben büyük sürü
ler halinde Cebelüttarık bo
ğazına inerler. Buradan bir 
kısmı Afrika sahillerini boy
larlar, bir kısmı da Akde
nizi baştan başa katederek 
Boğaziçinden Karadenize 
çıkarlar. 

Küçük balıkları yemekle 
geçinen uskumruların bu bü-
yük seyahati maişet temini 
için yaptıkları zannedilmiyor. 

' Uskumrular yazın yumurt-
larlar; bu mevsimde her di
şi balığın karnında 50.000 
yumurta bulunur. 

Akdenizden gelen uskum
ru' ar gayet zayıf olurlar. 
Bunlara ,,Çiroz,, ismi veri
lir. Çirozlar Karadenizde 
beslenip yurnurtladıktar.. son
ra semiz ve yağlı olarak Ak
nize dönerler. 

Gazetelerde bahsedilen 
uskumru akını, bu semiz ve 
yağlı uskumruların teşkil et
tiği sürülerdir. 

Bir araba 

O vakitler ben zaferi ni
hayiyi elde edeceğimiz hak
kındaki ümidimi bırakmak 
istemediğim halde İsmet 
bana takriben şu cümleler
le cevap vermişti ; 

"Ben istikbali karanlık 

yaşta bulunan Mareşal Li
man Von Sanders'in kendi 
nefsine tahmil ettiği zorlu 
gayretlerin İsm.et hayranı 
idi ve onu uzağı gören bir 
kumandan olarak takdir e-

ı-· ........ ················--··-·-·······-···· 
Dahiliyenin sEic!!~~·1H:~u~~RLA:e~~ 

•••• ................ med 'in idaresindeki araba 
t939 kıdem tablosu · Dilberler Sekisi üzerindeki 
iç Bakanlık, idare amirle- yoldan giderken araba Sey-

rimizle diğer dahiliye me- han'a yuvarlanmıştır, Boğul-
murlarına ait 1939 kıdem mak üzere olan arabacı ve 

görüyorum. Bu görüşüm si
zin vatanınıza da şamildir. 
Gün gelecek ki siz bizim 
nezdimizde bulunmuş oldu
ğunuzdan dolayı talihinize 
şükredeceksiniz. Siz burada 
kusurlu bir devlet mekaniz
ması, fena teçhiz edilmiş 
bir ordu, korruptien ve ln-

derek Çanakkaledeki yüksek 
hizmetlerini sean eyledi. 
General Falkenhein'e karşı 
ise hayli soğuk davranmış
tı. Kısa bir müddet Yıldı-

1 
tablosunun hazırlığına baş- hayvan jandarmalarımız ta-
lamıştır. rafından kurtarılmıştır. 
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filation tanıdınız. Bu fena
lıklar sizin memleketinizde 
de baş gösterince yeni bir 
şeyle karşılaşmış olmadığını
zı göreceksiniz. Bütün bu 
fenalıklar bizde olduğu gibi 
sizde de kaybedilmiş bir 
harbin avakibi olacaktır . ., 

Bu zeki ve uzağı gören 

rım orduları grubuna ku
manda etmiş olan Falkenhe-
in Türklerin haleti ruhiyesi
ni anlamağa maalesef mu
vaffak olmamıştı. · 

mıııu ___ ımmıııımıaınm 

Balık esirde 
..................... 

Şeker fabrikası 

Bahkesirde kurulacak şe
ker fabrikası 940 yılına ka
dar inşaat ikmal edilecek ve 
derhal faaliyete geçecektir. 

Karşıyaka 
Bostanlıda 

adam meğer ne kadar hak
lı imiş! Harpten sonra bizim 
düçtüğümüz hazin vaziyeti 
o daha o vakit bir peygam
ber gibi evvelinden keşfet

mişti! M üşarileyle daima 
sıklaşan münasebetimiz ba
na çok şeyler kazandırdı. 
Türk halkının ruhunu ya- Sahil gazinosu içindeki 
kından tanıdım, maiyetime ~şya ve evi acele satılıktır, 
yapacağım muamelede ve lstiyenler mezkur gazinoya 

1 
şarkın ahval ve şerait ve müracaat etsinler. 3-2 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ENHOSKremi , =-.... 
bayanlar için cilt doktorudur

1 
Merkez deposu Arasta No.338 Enhoş parfömleri mağazası. 

1 

-ELHAMRA idaresinde Milli Kütüp-
hane sineması 

Senenin en güzel ve eğlenceli fllml 

Türkçe3 Ahb ) Türkçe 
sözlü ap çavuş ar sözlü. 

HAYDUTLAR -ARASINDA-

Kahkaha tufanı komedi şaheseri 

Seanslar: 3-5-7-9 
CUMARTESİ 1 de Talebe 15 kuruş 
PAZAR Saat 11 de Aile Matinesi 

Salon 20 de Koltuk 30 Kuruştur. 
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Ankara Radyosunun 
--------~[!]~~~~~ 
( Bugünkü Pr .ğramı ) 

Türkiye Radyodifüzyon Dalga uzunluğu 
Postaları 1639 m. 183 Kcs./120KW. 

Türkiye radyosu T.A.Q. 19,74 m.15195 Kes./ 20Kw. 
Ankara radyosu T.A.P. 31,70 m. 9465 Kes./ 20Kw. 
12.30 Türk Müziği ( Türkçe şarkılar ) 
13.00 Saat ayarı ve haberler 
13.10-14 Müzik riyaseti cumhur bandosu-Şef: İhsan Künçer 

18.30 
18.45 
19.00 
20.00 

21.00 

21.10 
21.45 
20.00 

23.10 
23.45-24 

Müzik (cazband ) 
Saat ayarı ve haberler 
Türk müzigi (şarkılar ve semailer) 
Müzik (Riyaseti Cum. Flarmo. Orkest. 

Saat ayarı para, toprak mahsüller. ve 

Türk müzigi (Halk oyunları) 
Konuşma (Spor faalliyetleri) 
Müzik (küçük orkestra ) 

Mezik (mandolinata) 
Son haberler ve yarınki proğram 

Şef: Pra
etorius) 

kambiyo 
borsası 

_,~-~~ ................ .. 
Bugünden itibaren 

1 Tayyare Sinemasında 

DANİELLE · DARRİEUKS' 

UN EN~SON ŞAHESERİ 

KATIA 
Şahane ve emsalsiz fi. 

iliminde takdim ediyor. 

AYRICA ZENGiN İLAVELER 
T E L E F O N: 3646 

1 ,.. 

23 BIRlNC/ KAMUN 

,. ~~--~..--------' 
İZ MİR 
MEYHANE
LERİNDE 

NELER GÖRDÜM, 
NLER DiNLEDiM? ••• 

-3 

Yüzüne 
tın 

bir bakıversene sura
şalgama dönmüş 

••n1 .. HMIMHIHHHIHHIUI :::::: ·•••uwu1uuı11111111111Ull ... 

Garsona seslendi: + - Ulan bir daha buraya 
- Doldur bir tane daha!. gelirsem, namerdim be!... 
Meyhaneci müdahele etti: Meyhaneci arkasından 
- Yeter artık babalık!.. güldü ve: 

İki kadeh içeceğim, dedin - Bu kaçıncısı babalık, 
yeter, dört verdik. dedi, buraya gelmezsen, 

İhtiyar: memnun olacak gene benim .. 
- Öyle amma iki gözüm.. İhtiyar, çıktı gitti ... 

Ağzımın kenarı daha ıslan- Meyhaneciye dedim ki: 
madı.. Doldur bir tane da- - Niye bu adama böyle 
ha... yaptınız.. Parası vardı.. Kö-

Dedi... tü birşey yapmadı .. 
Meyhaneci güldü: Meyhaneci: 
- Solunda ayna var ha- - Onu bilmezsiniz Bayım, 

balık! Yüzüne bir bakıverse- dedi, iki kadeh daha içsey-
n~.. Suratın şalğama dön- di.. Buradan söğüp çıkar-
müş... ması biraz güç olurdu ... 

Ve ilave etti: Sulu adamdır.. Ağzı da 
- Haydi sululuğa başla- oldukça bozuktur. 

madan işine git!.. Bir kadeh - Peki, dedim, bu adam 
daha içersen, evin yolunu başka meyhaneye gidemez 

k ·7 
çı aramazsın sonra... mı .... 

İhtiyar kızdı. Ve: - Gitmesine gider amma, 
- Ulan ne biçim adam- almazlar ... 

!arsınız be! Param olmadığı Dedi. 
zaman, doyasıya içirmezsiniz. - Neden? 
Ben de şaşırdım kaldım... - Ne olacak.. Babalığı 

Parasile değil mi bu? tanımıyan yok ki... Onu 
Meyhaneci sert ve kat'i ayıkken bile almazlar.. Ba-

hir sesle: husus böyle birkaç tek par-
- Paranın geçmediği za- !attıktan sonra .... 

manlar da olur... Bu sırada, müşteriler bi-
rer ikişer gelmeğe başladı-Dedi ve garsona ihtiyarı 

dışarı çikarmasını işaret etti. 
Garson ihtiyarı kolundan 

tutarak kaldırdı: 
- Haydi babalık .. üst ta

rafım başka bir meyhanede 
tamamla! 

İhtiyar söylenerek, sallana 
sallana kapıya doğru yürüdü 
ve tezgahın üzerine buruşuk 
lirayı fırlattı. 

lar. Meyhaneci ile konuşma
mız burada bitti. Paramı 

verip çıkarken, güler yüzlü 
meyhaneci: 

- Her vakit buyurun Ba
yım!.. Burası sizindir ... Güle, 

.. l ' gu e .... 
Diyordu ... 
Masa arkadaşım, rakı ka

dehini dibine kadar diktik-
ten sonra, bira bardağından 

Garson paranın üstünü, da iki yudum aldı .. ve önün-
ihtiyarın eline sıkıştırdı ve deki mezeye hiç iltifat et-
kapıyı açtı. meden cebinden çıkardığı 

ihtiyar kızgın kızgın söy- birkaç leblebiyi ağzına attı. 

r ~e:m:~ ~~l:d~ - - - ---~ - - - - =-~~~~!.-e~e:ek-;_=~ 
Bir Malul .................... 

All~ Namu için 
Bir Genci Öldürdü .................... 
Geyve (Hususi) - Pamuk

o ı ı n ı 11 iyesinden Abdullah 
oğlu Selahattin malul Esat 
Gündüz tarafından tabanca 
ile vurularak öldürülmüştür. 

Cinayete sebep: Selahatti
nin katilin ailesine olan ala
kasıdır. Malul Esat ifadesin
de Selahattin karımı baştan 
çıkardı ve geceleri bazı evi
mede devam ettiğini gör
düm ve namusumu temizle
dim. 

Kurutulan 
Bataklıklar .................... 

Ankara 19 (A.A) - Kon
yanın Aksaray kazası mer
kezinden geçerek gelişi gü

zel etrafa yayılan ve civar 
köylü için sıtma kaynağı 

olan Ulu ırmak bataklığının 
kurutulması için ırmoğın 

mecrasından Tuzgölüne ka
dar 1 O bin metreye yakın 
bir mesafede kanal açılmış 
ve bu suretle bin hektarlık 
bir bakatlık tamamen kuru
tulmuştur. 

,c_a::,,__ ... ,•u;ı::ıw-- ............. ~__.•o,_.. __ ........ - ......... 

Sıhhat Balık yağı 

Norveçya bahkyağlarının en hallsldlr 

iKi DEFA SÜZÜLMÜŞTÜR 
ŞERBET GİBİ İÇİLEBİLİR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczahanesi 

- ----
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Mecburum 

Ahmetle arkadaşı Mehmet 
lokanta oturmuşlardı. 

Bir aralık Ahmet Mehme-
de eğildi: 

- Sağdaki masaya bak. 
- Gürdüm. 
- Güzel kadın değil mi? 
- Güzel kadındır, tanı-

rım. 

- Kim? 
- Sevgilim, 
- Başka bir erkekle otu-

rup yemek yemesine nasıl 

tahammül ediyosun? 
Çaresiz aziıim kocası-

dır. 

········«>······ .. 
Kurnaz Bahk 

- Garson! 
- Buyurunuz bayım. 
- Bana bir balık ver. 

Amma, geçen günkü gibi 
kurnaz olmasın ... 

- Kurnaz balık nedir 
bayım. 

- Geçen gün yediğim, 
tabakta kendini taze göster
mesini biliyordu ... ........ ()••······ 

Ne yapmah imiş 
Köpeklerin koku almasın

dan bahsediliyordu. 
Biri dedi ki: 
- Benim bir köpeğim var, 

şayanı hayret... Evvelki gün 
evden çıktım, zincirini ko
parmış, arkamdan fırlamış, 

iki saat sonra geçtiğim yer
leri koklaya koklaya beni 
buldu, buna nedersiniz? 

Yıkanın! 

······••() ........ 
Hangisi? 

Karım üşüyorum dedi 
mi, o mu nezleye kurban 
yoksa ben mi kürk mantoya 
kurban gidiyorum kavrıya
mam ... 

········<>········ 
Neden lstemiye>r 

Mütemadiyen karısının ge
vezeliğinden şikayet ediyor, 
arkadaşlarını da eylenmiye 
teşvik ediyordu. 

Bilhassa dostu Mehmedin 
bekar yaşamasına 
razı almıyordu. 

Bir gün: 

- Sana nefis bir 

bir türlü 

kız bul-
dum, dedi, artık evlen. 

- Evlenemem. 
- Amma bu kız tam üç 

dil biliyor. 
- Yahu sen bir dil bile

ninden şikayetçisin ben ne 
yaparım? 

........ <>········ 

• 

Kumaşların renklerini can
landırmak için Üzerlerine 
amonyağa batırılmış bir bez 
koyup kuruyuncaya kadar 
ütüleyiniz. 

Yüzüklerinizi parlatmak 
için amonyağa batırıp fırça
layınız. Sonra da güderi ile 
oğunuz. 

Kollarınızda veya görünür 
bir tarafınızda bir tazyik ne
ticesinde hasıl olan morluğu 
gidP.rmek için leke yerme 
amonyağa batırılmış pamuk 
sürünüz. -------

Sair Mehmet Akif • . ........... ........ . 
"İstiklal marşı,, nazımı şair 

Mehmet Akifin mezarının 

inşası ve şair hakkında bir 
ihtifal yapılması için üniver-
site tarafından yapılan mü
racaata maarif vekaletince 
müsaade edilmiştir. 

Bu müaadeye göre 28 ka
nunuevvel çarşamba günü 
üniversite konferans salonun
da bir merasim yapılacak, 

şairin hususi, edebi şahsiyeti 
etrafında nutuklar söylene
cek ve bundan sonra mer-
humun mezarı ziyaret edile
cektir. Bu ziyaret esnasında 
şaire yapılacak mezarın te
meli atılacaktır. Mezarın şek
lini gösteren plan, Maarif 
Vekaletince tasvib edilmiştir. 
~~~-~~~ 

Dr. Demir Ali 
Kamçıe>ğlu 

Cilt Tenasül hastalıkları 
elektirk tedavisi 

İzmir - Birinci beyler So. 
No. : 55 Telefon : 3479 

~Jii;;.til ~l!llllllJ;;;±;:ilJ;;;;:t;;l J;;;±;:il 

DOKTOR 
Sabn alacak 

Bayan: Tevfik Lütem 
- Biraz evvel sana ek- MERKEZ HASTANESİ 

mekle şarap verdim ya., Kulak, Burun, Boğaz 
Dilenci - O sarptan bir Mütehassısı muayenhane 2 nci 

şişe satar mısınız diye gel- Beyler Numanzade sokak No. 5 
dim. Her gün öğleden sonra. 

1500 KfŞ1LlK TÜRKİYENİN LEN BÜYÜK SİNEMASI 
ismet Paşa YENi. sı·NEMA'd Bulvarında ~ a 
TELEFON: 4055 ~ TELEFON: 4055 

Bugün matinelerden itibaren 4 filim birden 
Büyük fedakarlığa katlanarak lzmirde ilk defa olarak 

iki yeni filim birden takdim eder 

1 -Tarzan İntikamı 
TÜRKÇE SÖZLÜ HARİKA ŞAHESERİ 

2 - Radyo kraliçesi 
Amerikanın meşhur küçük yıldızı Şirley temple tara

fından yaratılan senenin en güzel filmi 

3 Türkçe fe>ks jurnal Ebedi Şefimizin 
- cenaze merasimi 

SEANSLAR: Cumartesi ve pazar günleri 10-2-5-8de 
diğer günler 2-5-8de başlar , ........ " ................................ . 

(HALKIN SES/) 

Dünyada 
1 eler Oluyor 

Ağhyan Taş 

İngilizler batıl itikatlara 
çok inanırlar. Bunun için son 
!:amanlarda İngilierenin 213 
yerinde periler görüldüğü 
gfıya tesbit edilmişti. Bunun 
üzerine Kembriç üniversitesi 
profesörlerinden beş kişiden 
mürekkep bir heyet bu pe
rileri birer birer fennen tet
kik ve mahiyetlerini anlamak 
için İngilterenin her tarafını 
dolaşmıştır. Habis ervahın 

en ziyade göründüğü yerler 
Londra civarı olduğu için 
tetkik.at uzunsürmüştür. Pro
fesörler evvela inliyen ve 
ağlıyan kilometre taşını zi
yaret etmişlerdir. Bu taşın 

yanına geceleri hiçbir kimse 
sokulamıyordu. Profesörler 
Bu cesareti göstermişler ve 
neticede taşın yanındaki ye
rin altından bir takım gaz 
çıktığını ve bu gazların inil
tiye, benzer sesler çıkardı

ğını anlamağa muvaffak ol
muşlardır. Profesörler bun
dan sonra Harov - Vid me
zarlığından geceleri işitilen 
cazband seslerini tetkik et
mişler ve bir gece sabaha 
kadar mezarlıkta beklemek 
sayesinde onlar da hakika
ten cazband sesleri işitmiş

ler. Fakat bu seslerin beş 

yüz metre uzak bulunan bir 
evde yaşayan bir amatörün 
imal ettiği bir radyodan çık
tığını ve etrafı dağlık oldu-
ğu için sadamn mezarlıkta 
bir akis uyandırdığını anla
makta güçlük çekmemişler
dir. Profesörler üçüncü ha
yal olmak üzere tekerlekle-
ri havada arabacının kellesi 
koltuğunda şoselerde dola
şan bir araba hakkında da 
tetkikat yapmışlar, fakat bu 

··l FAYDELİ 
BİLGİLER 

========~<=-=====~ ~ 
Kayak spe>runun mucidi 

de Türklerdir 
Miladdan binlerce asır ev

vel Uzak Şarkta yaşıyan 
Tu. Kiu Türkleri buzlar 
üzerinde "Tahta at,, ismini 
verdikleri skilerle yurur, 
bunlarla geyik avına çıkar
lardı . Daha iyi kayması için 
bu tahta atların altına bey
gir derisi gererlerdi. Türk
lerin bu aletlerle yalnız kay
dıkları zannedilmesin: aleti 
de icad eden Türkler oldu
gunda şüphe yoktur. 

········<>········ 
Ziftlemek Fenamı ? 
Paris belediyesi laburatu-

arı feşi Dr. Kling ortaya 
\?mühim bir iddia attı. Di-

yor ki : 
- Yolları ziftlemek, hal

kı öld ; rmektir. Yollardaki 
zift ciğerlerde kanser yapı

yor. Fransada ciğer kanse
rinin salgın bir halde olma
sı ziftli yollardan ileri geli-
yor. Müşahedelerim çok e
saslıdır. Yollarını ziftli yen 
memleket halkının çoğu ci
ğer kanserine yakalanıyor, 

Öyleyse yolları ziftlemi-
1. 1 ye ım .... 

········<>········ 
İlk asansör 

İlk asansörü Leon Lödu 
adında bir Fransız yaptı. Bu 
asansör su tazyiki ile işli-

yor ve büyük amb:rlarda 
yukarı yük çıkarıyordu. Bun
dan sonra insan nakleden 
asansörler yapti ve bu asan
sörü 1867 de Paris sergi
sinde teşhir edildi. 

İkinci asansoru 3 üncü 
Napolyon 1878 de Sen - Kul 
sarayı için ısmarladı. 

Son zamana kadar Lödu
nun kurduğu bir asansör es
ki Trokaderoda işlemektedi. 

Dr. Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 

Re>ntken Ve 

arabayı görmeğe muvaffak 
olamamışlardır. Bunun üze
rine civarda yaşayan köylü
leri isticvap etmişler ve ni
hayet o hayali arabanın hiç
bir kimse tarafından görül
mediğini ve köylülerin ağ

zında dolaşan bir masaldan 
ibaret olduğunu tesbit et
mişlerdir. Kempriç ünıversi
tesi profesörleri 213 hayal
den 54 nü bu suretle hallet
tikten sonra Londraya av-

r• det etmişlerdir. 

Elektrik tedavisi yapılır 
ıkinci Beyler So. No. 29 

TELEFON 2542 

Kültürpark Sineması'nın 
Gene iki filmle sayın müdavim- Telefe>n 

lerinin huzuruna çlkıye>r 3151 

1 - Napolyonun metresi 
Tamam ile renkli büyük tarihi film 

Oynıyan: Mırıam Hopkıns 
Napolyonun Elbe adasına nefedildiği zaman avdeti 
esnasında cereyan eden vekayii tasvir eden bu 

film, mevzu itibariyle hakikaten görülmeğe 
değer kıymettedir. 

2 - Şehir ateşler içinde 
Büyük Fransız artistleri 

Suzy Vernon -Gabriel Ga bri~llJ 
Tarafından enfes bir surette yaratılmış heyecanlı bü

yük aşk macerası... Hakiki bir surette iştial eden pet
rol kuyularındaki yangının arzettiği dehşet karşısında 
heyecan duymamak kabil değildir .. 

AYRıCA: FOKS JURNAML 
SEANSLAR: Her 'gün Napolyon 3 - 5,30 - 9;10 da 
Şehir alevler içinde 4,15 - 7,45 te 
Cumartesi ve Pazar 12,30 da Napolyonla başlar .. 
FİA TLER Kültürpark duhuliyesi dahil 20 - 30 
Pazardan maada ta1ebc her gün 10 - 15 kuruştur. 

........................................... 

23 BiRiNCi KANUN 

S. Ferit Eczacıbaşı 

LAM ET 
Nezle 

Crip 
Bronşit 

ve Bilumum boğaz ve burun 
hastalıklarına karşı: : 

Depe>: Şifa Eczanesi --"---------
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·- -----
Aşçıbaşı Marka• 

Makarnaları 

Selanik sergisinden birincilik 
madalayasını kazanmıştır. 

DOKTOR 
İsmail Hakkı 

DiKKAT! 

-----
Peşin, ·ve 

Taksitle 
En şık en ucuz elbisele

rinizi Kavaflar şarşısında 35 
No da 

TER Z 1 

Kazım 
Şengüder'e Bilgeer 

Derviş<>ğlu Yaptırınız. 
Dahili, sinir, çocuk hastalıkları 1 nci Sınıf Mutahassıs. 

saat 9-12 İkiçeşmelikte 
1 6 K k Y ı 71 N da nıııııııııııınıı ııınıııınu ıııımuııııD'ıı nro mıınıııınııııııııımıınmıııııı1ııımn - arşıya a a ı a. 

T. 3760 
J;;;±;:i(J;;;±;:i(Jii;;.t;;( 111 ıJJ;;,_·_2~ J;;;±;:i( 

ÜROLOG OPERATÖR 

DOKTOR 
Fuat Se>yer 

Böbrek, mesane, prostat, 
idrar yolu hastalıklarını t e
davi ve ameliyatlarını yapar. 
2 nci Beyler Numanzade No. 5 

=oüiroT=i 
Salıh Sonad u 

Cilt, Saç ve Zührevi has- ~ 
tahklar mütehassısı ~ 

2 nci Beyler sokak No. 81 ~ 
Her gün öğleden sonra ~ 

Telefon: 3315 
J;;;±;:i(J;;;.t;I.~ lii;;.t;l~ 

Zengin Olmak 
• 
isterseniz 

Yılbaşı biletlerini "Zengin 
Kişe,, den almağı unutma
sınlar. 
~DIIUl~~ll'IIll~IIIIfı~ 

Yün, İpek, Pamuk, Keten, 
Floş ve karışık her cins ku
maşı kolayca ve emniyetle 
boyar. T clcfon: 3882 

9 EYLÜL BAHARAT 
DEPOSU 

·-

_Çumhuriyet 
!Kişesi 

Yılbaşı piyango biletleri
nizi pek çok vatandaşları 1 

servet, refah ve saadete ka
vuşturan bay Receb'in Eski ' 
mahkeme önünde (96) nu
marada (Cumhuriyet) kişe
sinden alma v ı unutma mız. 
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EHIA 
BERLERi 

Türk .................... 
EMrlerlne Alt Sergi 

A~ ddı 
1zmir balkevinde Perpm

be glbıil tam saat d6rtte 
a.p. uyın ilbayımız Fazlı 
Glleç Ye birçok davetliler 
bllhmdutu halde bizzat ilba
,_. tarafından kırmızı be
JU )mrdelimn kailmesi ıu
ntilii eski T&rk eserlerine 
ait sergi klfat edilmiştir. 

Eaelerin kıymetinden ve 
o eserleri bir araya tophya
rak halka g&lterilmesi h111u-
9Ullda heyetin g6aterdiği 
faaliyetten memnun kaldı
jıaa dair bir nutukla bu 
taera1im icra olunmuştur. 

Sergi yirmi~ devam ede
cektir. Sergide cidden pek 
kıymetli ve istifadeli eşya
lar Ye bilh111a bayan ve 
bay kıyafetleri mevcuddur. 

Bqturak 
Mallye teh•ll f8fl 

Bqclurak tahsil ıubesi şefi 
Emin Seyhan bir derece 
terfi ettirilerek maaşı 30 li
nya çakanlmlştır. Bu değerli 
..Uyecimizi tebrik ederiz. 

(HALKIN SEsl) 23 BIRlNCI KANUN 

ALLARIN KAMÇISI 1 
==:::()::ıı:ı== 

"DUnyayı ben, lsllh edeceıım.,, Diyen bir 
deliler doktorunun maceraları ı -----

1 Y cıaan: Sırrı Sanlı 

---------------·----------. (ta) 

~--

UZAK ŞARKTA HARP KOKUSU 

Japonya Rusyaya Bir Ültimatom Verecek 

1 Gazetelerin halletmadlklerl nokta 'u idi: mllyar-
der bang~r öldU mu, öldUrUldU mU? 

---1!1---
_ Rakiplerine karşı her 

Londra 23 ( Radyo ) - Japon hilküme- ettiği takdirde Marta dojru bir hırbın çık-
tinin Rusya ya vereceği llltimatom hazırlan- ması beklenmektedir. 

türlü korunma tedbirlerini 
almağı hiç bir zaman ihmal 

etmiyen bu bankacılar direk-

nede kocaman banka evinde 
bulunmayan bu adam nerededir 

- Halk milyarderin ba
yat ve memabndan ıiyade 
onun mneueselerine tevdi 
ettiği meblajlann akibeti ile 
meşğul ve alakadardır ... 

törüne ne yapabilirler 
mışbr. Japonya ayni zamanda Moakova tokyo, 22 (A.A) - Almanyanın Tokyo 
sefirini geriye çağırması kuvvetle mubte- btıyilk elçisi ile ltalyanın Tokyo btıyilk 
meldir. elçisi ayn ayn Japon hariciye nazın Ari-

Japonya ile Sovyet Rusyamn arası son tayı ziyaret etmişler ve nazınn yanında Vesaire vesaire ... 

derece gerginleşmiştir, bu gerginlik devam birer saat kalmışlardır. --Tophanedeki Kundura Fabrikası Yandı 

- Zabıta kuvvetleriiiden 
başka, şehirlerde bankaları 
soymakta çekinmiyen şehir 
haydudlanna karşı en cesur 

ve müthiÇ gangsterlerden bile 
istifade etmek yolunu bulan 
bu a ~ amı kimler ortadan 

* •• 
Bir saat sonra gazetelerin 

çıkardıklan liçllncil tabı nÜI• 
halan bu sual ıilailesine li
zım gelen aydınlabcı cevabı 
vermiş ve Amerikan umumi 
efkinnı altllat eden dedi
kodulara nihayet yererek 
milyarder Banker Tot'un 
kaybolması ihtimalile bnyilk 
bir telif ve korku ıeçiren 
alikadar insanlan yabfbr
mışb. Gazeteler bu ilçtlnctl 
tabılannda milyarderin en 
biiyllk ıervetile en kıy· 
metli evrak ve husu.ı-- mek
tuplarının saklı bulundujtı 
ve ıon ıİltem bir harp kale
sinden daha uğlam olan ko
caman kuuının içinde 611 
bulunduğunu haber •eriyor
lardı. 

lstanbul, 22 (Hususi) - Bu sabah Tophanede kiin ayakkabı babrikasında yangın çık
mış ve itfaiyenin bitin gayretine rağmen fabrika tamamen yanmıştır. 

Yangın esnasında Topbkne tehlike geçirmiştir. 

Amerika - Almanya gerginliği 
Berlin 23 (Radyo) - Nevyork - Berlin arasındaki gerginliğin sebebi, Vaşington Alman 

maslihatgllzannın bir protestosunda Amerika Dahiliye Nazınnın Hitler hakkında s&ylediği 
a6zleri terbiyesizlikle tavıif etmesidir. 

italyan ve Fransız müellifleri 
Hudud harici eclildi •• 

Paria, 22 (Radyo) - İtalya dahiliye nezareti, aenelerdenberi Romada bulunan Fransız 
mllellliflerinden (Ordisyo) yu hudud haricine çıkarmıştır. 

Faranaız dahiliye nezareti de mukabelei bilmiail olmak tızere, Pariate oturan ltalyan 
milelliflerinden (Gerardi) yı Fransadan tard etmiştir. 

Kı•a haberler: Sinema kll .. •I 

Veruet veflİSİ komisyo
nu diln mektupcu Bay Avni 
Orama riyuetinde toplaa-
llllfbr. 

Sajv dilaiz ye kir mi· 

···- kltipUjiae Ali Raa Çelik ta,U. edilmiftir. 
Tltlba l&bfllin clmpn 

ptmektedir. Faatlerde hiç 
bir aaWa ,arllmeaalpir. Şim· 
diye kadar 25 milyon kilo 
tltla 1&blm•fhr. 

K•dua Dandlar na• 
hi,..ı mldlrl Hamdi Oz
tlrk Yekllet emrine ahlUDlf· 
br. 

Seferihilar malmldtlrll 
Kemal Aluacak maliye f'I· 
besi teflitıne tayla edilmit
tir. 

lnür Uk tedriut mllfet
tifleriaden Mehmet Arıo• 
Denizli ilk teclrisat mlfettit
ligiae, iç- ilk tedrilat mlfet
lİfİ Sıtkı Akar İzmir 
ilk tedriut mlfettifliiiae, 
lzmir im lileai Fraaaazca 
atretmealipe Seher Kur
taran Karatq orta okuluna 
taJin edilmiflerclir. 

T eldrclajmda btlytlk va· 
tan pirimiz Namık Kemalin 
doitlf1Dlua 98 iaci ,.ı d&atl
ml mtbwebetile HalkeYinde 
meruİlll yapılmat Ye 8 hatip 
lk 18ylemiftir. 

Turptludaa plea habere 
16re Torptla kaııaam in· 
hilarlar idareli ve eksperi
nin ubf mWlllieleleriacle tl
taacllen p.tenliti nhulet 
ve ıllr'at llltlD tltlD mll-

Katia 
Din alqam Tayyare IİDe

maa1 glbılerden beri latanbul 
Ye &mir matbuabaı ifpl 
eden bir filmi ptermeje 
bqladı. Katia. Se'rimli Fran-
111.Z yıldızı D • e Darieuka 
Holtvottan P e dindik
ten Paria'te Jhon Lodr'le bu 
filmi çeYirmiftir 

Menaa Ye bilhaua dekor 
çok heybetli bir manzara 
an etmektedir. Meşhur Pren
aea Bibelco eHrinden ahnaa 
film mevzuu Rus çarlan za
maaıaa ait bir qk mcera· 
11m canlancbnyot. 

Filinin menuuna bir kaç 
ubrla uyın okarlanmıza 
hulau ederken kemali cesa
retle bu zeagia ve slzel fil-
mi pmelerini taniJe ederiz. 

Rus çar'ı 11 nci Alekun· 
dre pnç " ,... Katheri
ne Dolpvaldyi leYiyor, fa
kat imperatoriçenin IWtahğı, 
1&ray entrikalan ımkaltler 
aiW hadileler birletmelerine 
mani olmaktadır. 

Çar Nihliatlerin bir ıui· 
babada kati olunuyor. Bu 
ilim hldiwi dahi Katheri
ne Dolgonki'nin qlam lln• 
diremiyor. 

Filimde eski nmanlarda-
ki R111 Çarlannıa urayla
nacla yapı!an entrikalar, 
klJltlleria a1aklaaarak ilk 
meputiyet adlmlanm atma
lan ,ıw lıeyecanh uhaeler 
filimde iyi bir tekilde can-

~-DaaieDe Darieub'aun fil· 

LeonBulum 
rn 

Amerlkay• gidiyor 
Paria, 22 (A.A) - Burada 

dolatan .. yialan gere B. 
Leoa Blum kanunuaani ayı 
içinde bir tetkik ati 
için Amerika birlefili dev
letlerine pdecektir. 

Tütiin 
Rekolle91 •• mllyon 
Ankara, 22 (Hususi ) -

Buraya gelen lon mal6mata 
ı&re memleketimizin 938 yılı 
tiltlbı rekolteaiaia 62 milyon 
kiloyu bulduju tahmin edi
liyor. Şark ttltilntl yetiftiren 
memleketlerden Yunaaiata
ma 1918 rekoltai 60 milyon 
Bulgariatamn 33 milyon kilo 
raddeaindedir. 

HllZlrlıklar bitti 
Ankara, 22 (Radyo) - C. 

H. P. Bilytık kurultayı, pa• 
zarteai ,001\. atleden sonra 
Btıyilk Millet Meclisinde top
lanacaktır. Bu h•Ullaki ha
mlıklar IODB ermiftir. 

Kuraltaya iftirak edecek 
Yillyetler marahulan, hemen 
kAmilen gelmişlerdir. 

Cllltll Pamukların 
Glnderllme•I Ya•ak 
Akala pamuk mıntakuı 

olan Ege balıeaiaden Klev
land pamuk bilgesi olan 
Adanaya Akala Çiğitleri ile 
Çijitli pamaldann glnderil• 
mainin yasak olduju ziraat 
vekaletiaden bildirilmittiı'. 

kaldırabilir. 
- Bu herif gene dtınya

nın milyarlannı toplıyarak 
sırrakadem basmış ise kim 
bilir nekadar canlar yanacak, 
göz yaşlan akacak, aileler 
perişan olacak, ihtiyarlar 
desteksiz kalacaktır ? 

işte bunun gibi her kafa
dan çıkan sesler, Amerika
hlan tarif olunmaz bir teliş 
ve heyecan kasıraasına tut
turmuştu. Gazetelerin ro
manlanna benziyen tahmin 
ve hikiyeleri ise halkı btıs
bütün fqırtmışb. 

işte bayle bir panik içinde 
bulunan insanlar birdenbire 
gazetelerin "Banker Tot ev
velce verilen mal6mabn ak
sine olarak Arizona ç61ilne 
gitmemiştir, yapılan reımi 
tahkikat bu neticeyi elde 
etmiftir.,, Mealinde haber· 
ler veren ikinci tabılar yap
bklanm girince nediyecek· 
lerini, ne dlflnecelderiai 
bilmiyorlardı. 

Bundan bqka gazetelerin 
bu ikinci tabılannda Banker 
Tot mlaıe.eleriain hiç bir 
bulanına atramadıldanm da 
yaıarak brilerinin merak 
ve heyecanlanm bir kat da· 
ha arbnyorlardı. 

Gene biabir Çetid tefıir 
ve dedi-kodular bqlamıflı: 

- Arizoaa çBHbıe ı!tme
diii anlaplan, ne phiide ve 

AFGAN 

Bu son tabı yapan gaze· 
telerde milyarderin bu esra
rengiz öllimtl hakkında pek 
çok malOmat bulundutundan 
halk bu meaele baldaada 
cledi-lcodalara '-tl-k ih· 
tiyacım duymadan birik bir 
merak ve tece1111le ~· 
dolma laaberlerl okumak. 
ezberlercaiae tekrar tekrar 
okumakla iktifa ecliJOl'da. 
Gazetelerin verdikleri Wa 
tirli hlndis ve haberler 
aruıada halleclilmiyea yalmz 
bir mesele kalıyordu. 

Milyarder Baaker T ot in
tihar mı etti yokla llcllrll· 
dtl mil? 

Kabilde çıkan " 
gazetesinden 

TUrldy•ln yeni cumhurrel•I ek•ll• I 8 
Ajaulann verdikleri ma• Zira btıytık bir c:eureti •e· 

l6mata gire, T&rkiye ricali deniyeye malik bulanan lamet 
meyanında elyak olmakla inan&, Tlrldyenin bnkkt 
beraber, uma ve dejerli ve tealisi rol•da, T.ıci1.
bizmetleriyle maruf bulunaa nin mtırebW.ini, uim._.. 
ubık Bapekil ismet laıatl· bllytlk ıulboener Atat&ık ile 
ntıa, bllytık, ula ve aulhper- birlikte hatn be bam mi
ver Atattlrk'ln yerine, Tir- cahedede bahmmatba' 

~ .. 

kiye Gumhurreialijine inli- Dlbıya oftlinclea • malO-
hap edildiji bildirilmektedir. mab olan herk• o m .. 

Ba mtıaib ve pek mlkul • • 
iatihab T&rk mllletinia ve rem vataapenerm • 
onunla allkadar olaalann dabaa valofbr. 
ar1111una teYafak etmektedir. Bu blytlk .... ptla 
O bllytlk dlhlnin -ki elemli kive Cumhm".eillilf Maka .. 

iftirala yalmz T&rkiyde de· mma intihaba a.,fl,.U dm· 
ğil, belki btlttln prlt mem- lenin meamaaiyetinl maclb 
leketlerinde, bahuu Afıa- olmQflur ipe Yal ~ 
aiatanda blyilk bir yeis ve kenclial ; taJia ettlii hat-

tahailini ••••• etmittir. 
Bu hareket Odamıca M 

takclin llyık alrllmlfllr· 

mia bitin Jl)dbıl ommla
"nacla tapdılt_m llylenek 
bir bakikab ifadeden batka 

matemi mucib olmQftur- ha· • 
leflerinin kim olacap der- b hareketi meba W.elerle •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fala .aza zait glrcltıjtl-

Yuaaailtaada fakir hal-
bir teY yapmıf olmaJIZ. mtıd llylerkea uyıa o'br

larumza bu filmi girmeleri· 
ni hararetle tawiye etmeji 
bir vazife •ydık. 

A. OZGOR 

meya edildiji zaman laemen btlylkln vataapener 
ismet İnlnlnlbı bllytlk ve ininin relıMrliti albada 
muktedir phaiyeti herkesin takip ede* ve ı. WiW 
zihninde ve habruında te- ve tetkillb daha sipde t.eY• 
celli ve tebaruz etmekte idi. ıi ve tenin ecletektar. 

ka yıl bqı mllnaaebetile tah
min edilen on milyon clrah
mllik bir yardım yapılacak. 

Sevimli artist, roll icabı 
ltbumlu bltla hareketleri 

lhu bir ~ellikle canlandır-
mata muvaffak elmUftur., 

-------------------~ ~ra~P.!'_.._~olia Jletkui ~ 
H. TAH511i-


