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Japonyada ikinci ve korku ne bir felaket oldu . , 
= 

Hariciye veki. Londradan Bir: 
Amerika da seyirei kalamıyor! limiz Istanbula Heyet Geliyor 

KISA VE AÇIK 

Anupa itlerine; öteden beri, daha doöruıu umumi haı p · • d •• •• Dün logiltereden sureti 
tea aldıfı dertlerden ıeara karıidan ıeyirci kalm•ta karar onuyor mahsu•ada üziim, incir, pa · 
Yermiı, abdetmit olan Amerikanlar, Almınyanın Çekoılo · muk ve tntün almığa gelen 
Yalcyada takıblae koyalduta ıert politika ilzeriae eski ka- yüksek logilız istib 'ik Jioo 
rarlanadan •azgeçerek orta Avrupa meseleleri ile yakından peratifleri d re tö leı itı den 
allkadar glrllamete baıladılar. Amerik•aın, vaktile Avıupa mürekkep olan dört ldşı lıı. 
k lk6metleriae Yerdiii paraları bile tamamen almadan tekrar heyet hın i piyasasından nı ü 
ba İfe burnuna ıokmak bavesini göstermesi birçok Ameri hım miktarda m .. ı alaco ğmı 
kan 2azete Ye mecmualarını bu baves aleybiode neşriyat ıninçlc: iş ittak H l" yet toplu 
yap'llaia ıeYketmis ise de Vaıiagtoa bilktl neti her :1eden · ola rak bemt 0 Tu 1.of ı ı ida 
ıe YeJabat maüm bazı sebeplerden do ayı Av upa muva- resine gita 1, dır ~tö 81ı1 y 
zeae itini dikkatle takip •e tetkike koyulmuş oulunmaktadar. Hıbmıy i görc:ıek t:tı .. f ı ı bil 

Bu itte' IDıiliı ıiya1etiaia büyiik ve mühim bir rol oyna· gıler e dinmı ., t r v e oradan 
dıjıaı iakir etmemek liıım ıelir. Esasen unumi harpte ç ktıkt•a son ra üzüm l<u u 
yeni dlnyayı eski dlnyanın uvaıına ıokmakta Londranın ıo uo u zıyuct t! dc: rck üzüm 
Ye bilbaHa logiliı iıtibbarat bibosunun tamin ettiği parlak ve incirlerin nt: &U ttlc: ha · 

ve tarihi muvaffakiyetler o kanlı facianın iç yilılioil tetkik z ı lı. n dı ğ ı nı tetkik ttmıtlu 
ve tahlil etmek meHtında bulunanlar için mt'çbul bir key · dir. Üı ı ektö · ler bu hafta 
fi1et delildir. ı çi cı d <! Aydın iacir bölgesine 

Baadaa baıka uıak ıarkta Japonyanıa, gözlerini uzak Diln hmiıimize ,e,..f ve· uzanarak orada da tetkikatta 
ufuklara dikerek, oynamaia baıladığı tehhkeli oyun Ame- ren sayın Huıciye Vekili bulunduktan ıonra milb•yuta 
rika1a icabında lngiliz doıtluğuaun faydasız birıty olamı miz bugün öğled t' nıonra ha gıriıec,.klerdir H a yırla fiıatler 
•acıtını aır.ıtermı"ıtı' rekc:t edt cek olan lımir va-
1 av r. ve ıoou9lar dıleriz. 

puruyle lıtaabula dönecek SIRRI SANLI 

Tevkif edilen talebe suikasd 

deilldir 
diyor 

K•hire, ~ (AA) -
Krala karıı ateı 
etmiı olmak ıuça 
ile tevkif edilen ta · 
le benin if adeaio e 
16re ba t .. Jcbe 
meçlı .al bir ıabııa 
cebinden dOıea bir 
tal:tancayı yerden 
ahrkea kaıaen ta· 
baca ateı almıı 
ti 

Binaenaleyh krala 
karı• ber hanri bir 
aalkaıd mevıuaba · 
hlı delildir. 

Doyçland 

ve peıttmbe gBnG S~mp ıoa 
tren ile Cl'nevreye gıdt cek
lerdir. Hariciye vekalimiz 
Cenevrede ballc an antanta 
devletleri ile Sadabat paktı 
devletleri hariciye nazırları 
aralarında mlbim toplantı 

yıpıcaklardar. 
~---

Beşizler 
Tahsillerine Fransızca 
lle Başlıyacaklarmı~ ! 
-r:· 

- ·--
~inayet mi? 
Şc hirl 2•ziooıuaua kaııı 

•ındald deniıde bir adamın 
ıular ara11nda cabıladığını 
g6ren FHnllz konıoloıha
aeli bekçileri b'men kur
tarmat• gitmiıluıe de meç• 
bul adam sular ara11nda 
kaybolmuıtur. lı zabıtaya 
aksetmiş ve g .. tirilen dal11ç 
3S yaılaranda bir adamı de
nizden çıkarmııtır. Kim ol 
duğu bal nmiyen bu zavalh· 
nın bir cinayete kurban git · 
tiii zaa edilmektedir. ---

Düzeltme 
Ankara, S (A.A) - Ha

tay devlet uiıi Ta,fur Sak
mea tarafından AtatOrk'e 
gö derilen ve dllakO ıerviı · 
lerimizde çık mıı olı n tel
g, af ta "Bilyiik TOr k milleti,. 
ibartai yaahthkla "8. M. 
Mecliı'" olarak yaıılmııtır. 
T aaıib olunur. 
--~ .. ·---
Yaş 

zırhlısı Varnaya 
gidiyor ~ 

t l\Ozümle!imiz 
Raibet Gördü Pariı gazetelerinin yazdık· 

larına göre Kanada da bir 

lıtanbal 6 (Haıaıl) - Almanların Doyçland zuhh11 
rallaa geçerek Vanaa limanına gidecektir. 

iSTER GUL iSTER AGLA 

batında doğan beı hemıire 
bir bayii biiylldGklerinden 

tahıil meseleleri de ortaya ahl-
mı1!1r. Oıtaya atalan diğer 
bir meselede betiılere hangi 
dille tedritata ba~lanıcağıd1r. 
Aslan Frannı olan babalan 
8. Oliv Oıyon çocukların 
Fr1utaz dili ile derse bati•· 
maları ar u edilmit ve bu 
kararan tatbiki için aelihi· 
yetli bir Franıız mlrebbi 
kadın anğaje edi1111iıtir. 

Şapkasını Tamire Vermiş?! 
Her akıam &uraaau ılremiyecek kadar k•fayı kiriıliyea 8. Zehir Ali yolda giderken 

bep e•e vardıtı•zamaa karııına ne yalan uyduracatıaı diiılallyorda. Evinin kapasana beı 
on adım kala kafııına b&cum edea sıcaklık dolayiıile ıapkasını çıkardı, baıtoauaun ucuna 
takh, hıvaya~kaltlırdı, ıeae hiilya11na daldı. Kapını• ziline dokuauaca baııada bir boıluk 
lüuıtti, eol eli Ue baıını yoklayarak kendi kendine : 

-:- Vay •kli .. Jla• bak, dedi. Şıpka311 meyhaaede uaatm111am, ıel ıea de haddia •araa 
- Soaa 4 lad Sab ede -

Oz&m kurumu tarafından 
lngiltereye Seliaik yolu ile 
ve v•gonla sevkedilen ilk 
parti yaı Gzllmlerimiz Loa
drllya •lıal olmuı ve biiylk 
bir ratbete mazhar olma • 

• 

lstanbulun imarına Doğru . ~ . 

ŞlRKET HA YRlYENlN iKiNCi VAPUR 
Atiaa (Huıu~i) - htan· Botaz içine ratbeti temin 

buldan ahnaa haberlere gö- etmeh makHdile ayraca ~·-
re Ankara turizm içia çok htılıyor. lstanbuldaki dar 
uygun bulduğu lstanbul ,eh- ıokaklaran aeniıletilmesi •e 
rini de tam manuile imar • 

aırile,tirilmesi için pek bil· ve tnyine karar vermiş ve 
hummalı bir faaliyete gı ç · 
miıtir. 

yük fcdaki·lıklar yapılmak· 
tadar. 

Finlandiyalı Güreşçiler Pehli· 
vanlarımızla buakşam geliyor 

lımire gelec~k 
ekiıpresile 9 e 

dlaya güreş aleminde çok 
mümtaz bir mevkii olan Fin · 
laadiyah gilreıciler gelecek-

ı l'!rdir. Miaafiı lerle 
milli ekibimizin kıymetli ele· 
manlarıda ıelecekler ve yana 
Fuar tiyatroıanda ilk mma· 

- Sonu 41ac8de -
-----~ımn--=~~:J:ı:-.::~:1m"::3 ................. .. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
Namargih mahallesindeki 

çukurlar 
Çocuk velilerinden bir kaçının im11ıile ahlıtımız mek • 

tuptar: 
"Bu •Ji• oabeıinden itibaren ilk mektepler açılıyor, ka1t 

iılerine baılıyacaklardar. Bizler çocvklarımızı kaydettirmek 
içia Namazılbtaki miıaki milli okalana fidip ıeleceiis, 
baadaa baıka biriaci teıriala birlaci ,e.ıa.tH ltlltar• 
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Bitaraflığın1ıza binaen aynen yazıyoruz: 

Çakırcalı Münakaşası 

Halkın Sesi gazetesinde ki 
Rıfkı çavuşun yazdığı yazı
lara cevaptır : 

Bir gün Kemeraltından 
geçerken Ticaret lise.1i öğ
retmenlerinden Bay Hüsnü 
Türkekulu Ragıppaşa krat· 
hanesinde gördüm, kendisile 
eskiden tanıştığım için yanı· 
na gittim, bir kahvesini al· 
dım. Oraya Halkın Sesi sa- • 
bibi olduğunu B. Hüsnünü 
tanltmasile ö~rendiğim Bay 

Sırrı Sanlı ile geldi. Bu aziz· 
yurddı ş milli savaş sıraların· 
da Sadayı Hakda yazdığı 
makaleleri okuduğum için 
kendisine gayibane sevgim 
ve sayğım vardı. Epeyce 
görüştük, B. Hüsnü benim 

Çakırcah ile olan maceramı 
bildiği için B. Sırrı Sanhya 

biraz bahsetti. Bu muhterem 
zat: "vaktiıe biz gazetemizde 
bu şakinin maceralarını çok 

y~zdık ve halkımız alakadar 
oldu, eğer sizi sıkmazsa bi
raz bize bahsediniz gene 
gazetemize yazalım ,, dedi. 
Ve israr etti. Ben de hatı
rımda kalanları anlatayım 
dedim, yazmağa başladım. 
Bu tefrikanın bazı cihetle
rını yanlış ve hakikatten 
uzak olduğunu ileri silrerek 
Rıfkı çavuş karşıma çıktı ve 
tenkit cesareliDde bulundu. 
Yalnız şurası çok gariptir:ld 
bu bay, bütün yazılarında 
he kendi kahramaDhkların· 
dan J Ve yaptıklarından aöz 
açıyor ve kendi kensini me· 
tetmekten zevk duyuyor ! 
Hakikatte bir mana if .-de 
etmiyen yazılarını okurken 
ne yalan söyliyeyim: Bu za
bu safhğına gülmekten ken · 

1 
dimi ala.nadım ve beyanatına 
cevap vermeği bile zaid gör-
düğüm bazı arkadaşlarım 

israr ettiler. 

Takip Kumandanı olan 
binbaşı Ahmet bey, Rıfkı 
çavuşun babasıdır. Bu zat 
bugün rahmet hakka kavuş· 

muştur. Ölen bir kardeşin 
arkasından söz söylemek 
doğru değilsede buna beni 

oğlu mecbur ettiği için ma· 
zur göıüleceğimi umarım. 

Bundan önceki yazılarımda 

bahsi geçen merhum Ahmet 
beyin adını münasebet düş
tüğü ve Türk jandarmasının 

yararlığını ve kahramanlığa· 

nı kıracak sabık istibdad 
hükumetinin idaresizliğini an
latmak için bazı noksan ida· 

relerinden ve kumanda da 
~österdiği zaaftan ayni za· 
manda bizi erzaksız ve cep· 

hanesiz bıraktığından bah· 
setmiştim Nedense Rıfkı 
çavuşun evladhk bisl ~ ri taştı, 

pek haklı olarak babasını 

kurtarmak istedi, fakat yazı · 

lannda nezahati gözetmedi, 

beni bütün, bütün yalancı ve 
müfteri mevkiine düşürmek 

istedi. Hoş oda ben de ayni 
mutalea ve görüşlerimizi 

yazıyoruz, yaln°z dikkat edi
lirse Rıfkı çavuşun anlattık
larında biraz garezkarlık ko· 

kusu vard11. Bu eski silah 
arkadaşım, münazara ve mü· 
nakaşa usulüne vakıf olma
dığını gösteriyor ve onu or
ta yazıyor. Anlaş!lıyor ki 
gözlerini perdeliyen yalnız 
hnstır. Sonra yazıları zabt 
ve raptan çok uzaktır. 

{Arkası var) 
------------ - ----------

Sihirbazlar, 
Fakirler, hokkabazlar 

ko: gresi 
Franforde cylfılün 18 in-

den 24 üne devam etmek 
üzere bey111ef milel fakirler 

sihirbazlar ve hokkabazlar 
cemiyetini senelik kongre!İ 
toplanacaktır. 

Bu içtimada meslekle1ine 
ait iktisadi meseleleri görü
şeceklerdir. Toplantıya ça
ğırı)acakların meraklı man
zaralara şahit olacakları mu · 
hakkaktır. 

Satılıktır 
Kereste bıçkı fabrikası 

mırabıt çarşısı numara 43 
Kordeli, planya, rende, 

delik, makap daire ma te
ferrüat devren satılıktır. 

Nazik 
Memurlarımız 

Kilizman gümrük muha
faza memuru 2075 numaralı 
bay Şevketin halkımıza karşı 
karşı kolaylık gösterdiği ha- . 
ber alınmıştır. Kendilerini 
takdir ederiz. 

Daktilo 
Aranıyor 

Liman riyasetinden bir 
daktilo aranıyor. Ücret otuz 
liradır. 3-3 

Satılık ev 
Karşıyaka Fadıl bey sok. 

bahçeli iki odalı no. 35 ev 
satıhktır Çangır çarşısı no.29 
kahveci Mustafaya · müra· 
caat. 3 6 

~**~~**~**~**~:~~~~***~**~*~ 

j Elhamra T2~~3n a 
:1: ldaresinee Mılli Kütüpane Sineması >+ 
~ M 
4( BUGÜN Senenin en çok beğenilmiş olan Fransızca )t 
.C sözlü fevkalade 2 film birden = 
= Herkesin Kadını = 
t( Baş rollerde : VICTOR TRANCEN - VERA KOREN 'lı 

~ - - Meş'um Gemi ft 
~ M 
~ Baş rollerde: OSKAR HOMOLKA - RAY MlLLAND )t 

~[DiKKAT: Fiatlerimiz ucuzladı. Alt kat loca 200, Hu· ~ 
4( susi 50, balkon 40, birinci 30, ikinci 25 cumartesi )t 

---'----'-----4.M~l de talebe seansında talebe 15 kuruş )fı 

c ...... lııl ' 

Iİloktorun lasihatıeril DilNYADA NELER 
Aybaşı Halinin 
Gecikmeleri 

Aybaşıları genç bir kadın· 
da geciktiği zaman ilk dü · 
şünelecek şey gebelik.tir. 
O zamana kadar muntazam 
ay halini gören bir kadının 
birdenbire aybaşının gecik ~ 
mesi mutlaka hamilden ileri 
gelir. 

Bu ciheti tedkik ederek 
hareket etmek İcab eder. 
Çünkü hamil düşünülmezse 
kadın dansla veyabud fazla 
mesai sarfederek beden:ni 
yorarsa, yük kaldırır, dolap · 
lann yerlerini deniştirmeğe 

teşebbüs ederse o zaman 
birdenbire kan açılır ve sa
kat vaki olur. Sakat çocuk 
düşürme demektir. Sakatlar
da kan ziyaı bazan o kadar 
ani olur ki kadını ölüme 
sevkeder. Bereket versin ki 
kadınlar kan kaybetmekte 
erkekten fazla mütehammil
dirler. Kadinların birden 
kaybettilderi rahim nezlele
rinin kan mlkdarnıın bir kıs· 
mıoa bile erkekler tahammül 
edemezler. Tabiat her türlü 
ihtimale karşı onları bu hu· 
susta daha mukavim yarat · 
mıştır. -·-
Bay Hulôsi 
Maarif vekile ti htan bul 

mıntakası doktorluından kıy
metli bemşerimiz Bay Hulüsi 
mezuniyet müddetlerini şeb· 
rimiıde geçirmek üzere lı
mire geldiklerini Öğrendik. 
Aziz doktorumuza "hoş gel· 
din,, deriz. 

Güzel bir 
Toplama 

Bundan yirDJİ iki sene ev· 
vel Londrada bir kız çocuğu 
kör doğdu. Yirmi iki sene 
bu kıı.cağız dünyayı ve İn· 
sanları görmeden yaşadı. 
Yirmi iki sene sonra kızın 

gözlerine ameliyat yaptılar. 
Gözleri açıldı, dünyayı ve 
insanları göraıeğe başladı. 

Ne saadet değil mi?. 

Gözleri açılan kıza da bu
nu sormuşlar: 

- Hayır demiş, gözleri· 
min açıldığına müteessifim. 
Ben insanların hepsini güzel 
ve mesud sanıyordum. Hal· 
bu ki çok çiı kinler ve çok 
bedbaht yüzlüler var. 

Haydi güzellı k hak vergisi 
diyelim. 

Amma neden somurtup 
dolaşıyoruz. Fena günleri 
hesaplayıp somurtacak yerde, 
iyi günleri toplayıp hesapla
mak daha iyi o~maz mı? . 

~·~ 

Acele satılık 
Lokanta 

Başturak Kestelli caddesi 
8 6 No lokanta devren 
satılık. Talipler ayni cadde
de 43 noda meskürat bayii 
Envere müracaat 3--6 
--- ~ iell!!l-i5i!!!:E!!!I _,....,; • 

lzmir Buca 
Kültür Lisesi 

Leyli - Nıb.ari kız erkek 
orta ve lise için talebe kayt 
edilmektedir. 

ilk okul için leyli talebe 

OLUYOR? 
Valantino için Londra

da ruhani avin ., 
Sessiz perdenin yıldızların

dan Valantioo öleli 12 yı l 
oluyor. Geçenlerde, Londra
da Vestminster kilise sin de 
san•atkar İÇİP ruhani bir a
yin yapılmıştır. 

Hindlinin intikan11 
Hiodistanda Pençab yer

lilerinden biri karısını kaçı-
ran ve tasallutta bulunan 
haydudlara, 50 lira fidyei 

J necat vererek kadını kur
tarmış, sonra bir tüfek ve 
kur şun tedarık ederek hay• 
dudların bulunduğu yere 
gitmiş, 12 tanesini öldürmüş 
sekizini de yaralamıştır. 

* :f. '!-

Dördüncü ])ef a Üçüz 
Doğuran Kadın 

Danzigli bir şoförün karı· 
sı eördüncü defa olarak üçuz 
evlad doğurmuştur. Şimdi 

6 oğlu ve beş kızı vardır. 
· Şimdi 6 oğlu ve beş kızı 
vardır. İlk JÇÜzlerden biri 
ölmüştür. 

Ber batında 1 bir 
düzüne yavru 

İogilterede , köpek merak
lısı bir babanın köpeği bir 
batımda tam bir düzüne 
yavru doğurmuştur. Hepsi de 
sıhhatlidir. 

......... ıuını•••••••• 

Dünvanın 
En Meş2ul 
Kadını 

Amerika cumhurreisi Ro
osveltio katibelerind~n Mis 
Margrit Leban dünyanın en 
meşgul kadını olarak tanın
mıştır. Reisicurnhur, bizzat, 
bu kadın için, bir günde, 
bütün ayan meclisi azasın . 

dan fazla çalışır, demiştir. 
Bu kadın, günün her saatin· 
de ve en ehemmiyetli mü · 
zakereler sırasında dahi Ro
oseveltio yanına izinsiz gire
bilen yegane kad-ndır. 

t ··• - rw en ·n 

Göc 
' DEVRİM Kitabevi sayın 

müşterilerinden g ö r d Ü ğ ü 
teveccühden dükil'ını Kemer 
altı caddesinde 44 No nakil 
etmiştir. Fiyatlar mutedilcHr. ... -
Yalnız 2 lira 
Halka kolaylık olmak üzere 

(2) liraya piyano akord edi· 
lir. 

Halimağa çarsısında Kor
letiye müracaat. 

2-3 
-~ 

Zayi 
lzmir Esnaf ve Ahali ban

kasından aldığım üç hisse 
senedi mukabili ödediğim 

16 - 4 - 938 tarih ve 25141 
fiş numarasıle otuz lirahk 
makbuzumu zayi ettim. Hük 
mü olmadığı ilan olunur. 

lzmir Tütün han No. 819 
Hatip Z. Riza 

ı 

30 Ae-ustostan 

9 eylüle 
İki Perdelik Vatani 

Piyes 
Yazan: Gönül Km re 

-7 

' EYLOL ı 

SARI BACI 
'•Gidenlerin arkasından uzuıı uzun bakar.. Yavaş se•le 

keadi kendine: 
- Tanrim, Türk milletine hak zaferi nasip et, 
Yoksa elden gidiyor baştan başa memleket ... 
Bugün de cenge verdi bu ana son oğlunu, 
Kara etme, bunun da yalın kılınç yolunu ... 
Son ümidimiz bizim, bu son gidenlerdedir, 
Yoksa ulu milletim, memleketim yerdedir ... 

" Başını yukarı kaldırarak yalvarır:,, 
Büyük Türkün çiğ u etme namusunu gavura, 
Sana yalvarıyoruın göğsüme vura vura ... 

11 Birden sesi, soluğu kesilir. 
odayı adam akıllı karanlık basmıştır ... Az sonra ağır ağır 

inildemeye başlar. Bir müddet doğrulmak ister, doğrulamaz. 
Kızına sesleni ı :,, 

- Akgül!.. Akgül ! .. 
0 Ses yok.. inildemeler .. ve sayıklama : ,, 

- Recep .• Recep .. Kızım Akgül.. murat ... 
Yaklaş yavrum ... nerede ötekiler ... yavrum .•. 

" Birden susar .. Birkaç çırpınma .. ve ebedi süküt .. 
Sarı Bacı gözlerini bayata kapamıştır ... Uzaktan hali 

davul sesleri... ,, 
,. Uzun bir müdtfet sonra Akgül, perişan bir halde içeri 

girer ... Oda karanlıktır .. 
"Ocak üzerindeki idareyi yakarken:,, 

- Recebin gitti ana, Recebin gitti ana! ... 
"Yaklaşır: ,, 

Ana!. ana !. ana !... 
"Sanma düşen annesinin karışık saçları ve aapıarı çeh· 

resi Akgüle, ölümü anlatır .. genç kız haykırarak:,, 
- Ö .dün mü garip anam, öldün mü garip anam! .. 
Ben nilerim ki şimdi, buna nasıl dayanam ... 

11 Ölünün üzerine kapanır, müthiş bir buhran içinde:,, 
- Anam öldü, ölü var ... 
Gelin, gelin bacılar !.. . 

"Oışarda ayak sesleri doluyor .• Bir müddet birçok köylü 
kadınlar, öJüaün etrafını sarmıştır,, 

EMiNE KADIN 
"Sarı Bacının gözlerini bir yazma ile bağlar ve çok 

içli:,, 
Yurdun sonsuz derdine canını veren ana, 

Düşman yüzü görmeden gittin ne mutlu sanal •• 
"Akgülüa feryatları:,, 

- Kimsesiz kaldım artık .. kimsesiz kaldım artık .. 
ueu sırada köyüıı ihtiyar muhtarı, içeri girer, •glaşın 

kadınlara sükiiııet tavsiye ettikten sonra ellerini duaya 
kaldırır:,, 

MUHTAR 
- Tanrim! sonunu getir, bu kapkara günlerin, 
Tanrim, bu yurt inliyor yıllardır derin derin ... 
Bugün de çok analar, harcadı son oğlu'1U, 
Bekliyor bir gün önce kurtuluşun yo?uou .• 
bütün ümütlerimiz. Mustafct Kemaldedir, 
Onun kurtaracağı yüce istiklaldedir .. . 
Madem ki bize verdin en büyük rehberini, 
Uzak etme zaferin, bize müjdelerini ... 

"Uzaktan akseden davul sesleri ve hiçkırmaJar içinde 
p erde kap ı ıur. , . ,, 

- Birinci perdenin sonu 

Almanların 
Yeni jeplini 
Lakehurstta yanarak par

çalanan Hindenburg jeplini
nin eşi olarak Almanlar ta
rafından yapılan L. Z. 130 
adlı yeni jeplioin ioşaatı ge
lecek ay tamamlanacaktır. 

Yanmıyan helyom gazile 
doldurulması düşünülen jepli
ne lazım olacak belyomu, 
Amerika hükumeti vermek 
istemediğinden Alman kim · 
yagerlerinin birkaç S l ne ça
l ı şma neticesinde Sintetik 
h elyomu vücude getirdikleri 
söylenmektedir. 

Fakat iJk tecrübe uçuşun
da j eplin eskisi gibi hidro · 

- Arkası var 

Kelime Sangritcedir. Mi· 
nası (büyük ruh) demektir. 
Bilhassa, gayet güç imtihan

lardan geçerek, cesaret v& 
safiyet lerioi is bat eden bazı 
buda mezhebi ıaliklerine 
verilen bir unvandır. Teozo· 

fi alimlerine göre, kelimeniQ 
daha hususi bir bir manası 

vardır. Onla11n inanışınc•, 
insanda fiziki, eotellektOel 

ve manevi bir tabiat vardır. 
Ve bir insan, kendi şubeain· 

de kemali! erişan varlıktır. 
Tam bilgisi sazesinde de, 
b 'r müride söylediği şeyler 

.... DÜr 



lngiliz basını 
Atatürk, sönmüş bir imp ra

modern 
yarattı 

torluiun küllerinde 
bir Türkiye 

"Belfast Telegrapb,, gaze· ı ait her esya gibi müzelerde 
tesiaden ! yenı mevkiini almış buluau· 

lngilizler diğer memleket· 1 yor. 
feri eksantrik hususiyetleri Modern Türkiyenin tarihi 
ile tan1rlar. Meseli Fransız· doğrudan doğruya bir ada· 
ları "Kurbağac:,, olarak ta- mın hayatının hikayesidir. 
nmz. çünkü her ne dense Bu hikaye, memleketini garp 

hayalimizde Fransızların kur· usuliyle idare etmek hayaJiai 
bağaya düşkün oldukları yer beıhyen ve bir avuç seçme 
etmiıtir. Ayni şekilde Türk'ü arkadaşiyle bu hayali o in hı · 
hatırladığımız zaman hayali kikat olduğunu görmek bah · 
mizde onu fessiz yaşatmak tiyarlığıoa eren bir Türk za· 
mümkün olmamıştır. Neden· bitini o hikayesidir. 

se o k1rmızı ve püsküllü ser· Sonmüş bir imparatorlu· 
puş daima Türk ile beraber ğun küllerinden modern bir 
yürümüştür. milJPt yarat.ta büyük asker 

Halbuki hayalimizdeki bu ve devlet adamı , bu devrin 
tasviri c!eğiştirmemiz icap B :smark' ı ve Talleyrand ' ı 
ediyor. Çünkü fes artık Tür· olan bu adam Kemal Ata· 
kiyeden çıkmış ve maziye türk' tür. 

~--------------------00--~------------------

P azarlı k s 1 z Satış 1 İlkteşrinde 
Baş~ıyor 

Ankara, 4 (Hususi) - Pe· : lz nir şehirleı i belediye hu · 
rakende ticarette pazarlıksız dudları dahilinde tatb k edi 
aaht mebburiyetine dair o Jecekt:r Bu şe hitleı dl!, pı· 
lan ' 3489 ııuınaralı kanun 1 zarhksız satışa tabi madde· 
Eyhilden itibaren meriyete ler, başhca gıda maddeleri, 
ıirmit bulunmaktadır. Şu mahrukat ve giyecek eşy-:ıı 
kadar ki, pazarhksız satış gibi en zaruri ihtiyaçlara 
ve etiket usulünün hangi cevıp veren maddelerdir. 
ıebirlerde, hangi maddeler Kararname 1 llkteşrin 938 
için ve ne suretle tatbik e· tarihinde meriyete girecek 
dileceğine dair kararname ve bu tarihte 3489 numaralı 
ç•kbktan sonradır ki, mu· kanun kararname hüki'ıaıleri 
kür kanun ilk defa olarak dahilinde, Aukara, Istanbul 
tatbikata geçiJecektir. ve lzmirde tatbikine ba,lao· 

Şimdilik Ankara, lstaobul, mış olacaktır . .... 
Bitleri zen2in :Göring'in Leh 

eden kitup Cumhurreisine 
BerJioden alınan haberlere ff d • • 

göre, Hitlerin m'şhur Kav· e ıyeSI 
gam (Mein Kampf) kitabının Mareşal Göring, bılbas~a 
aatışı 4 milyonu geçmiş'ir. av ıçin yapılmış ve tecbız 

HitJerin yegane varidatını edilmiş bir otomobili, Le his · 
htkil eden v~ ~u kitaplann ıan cumhuı başkanı Moscic · 

satııından hası) olan kar kiye b : diye olarak gönder· 

Alman cumhurreisiti epeyce mi,tir. 
~,,.., . ...,..., ... ,.. """"'~·~ ........... ...,,,._~--~ 

zengin etmiştir. 1926 da tamamlamışhr. 
fiiller bu kitabın ilk kıs- Mein Kampf dünyanın bir 

mını 1924 te hapiste iken çok dıJlerine tercü:ne olun . 
yazmiş, ikinci kısmını da muştur. 
~~~~ooooooo~~OOOOOo~~oooooooo~oooooooo~~~oo 

Güzel. Gözler Müsabakası 

r 

c llelklD Sal J 

~Amerikada y(lpl .. 
lan bir tecrübede1 

• 
losan yemek y~meden enj~k-

si on ile beslenebilecek 
ln11an ı n teksıf edılm iş gı · 

dadan ya p lan bapları yut· 
mak, yahud bu gibi madde · 
leri St ruaı halinde şırınga 

etmek süretil ~ yaşaması bir 
kaç sene eveJine gelınciye 

kadar, meşhur fenni roman 
nıuharriri Jül Uero 'in hayal · 
hanes mahsulü bir bay .. ıi 
h~ın sayılma kta id ı. 

.Ş ı mdi ise bu muhal, bi r 
b J ki ka t ş e k lin i alm ağa baş· 

lam ıştır . Çüo ü g ı dai mad 
d elerin s on d erece hü lasa 
ve t e ksi f ed ilmesine artık 

imkan bulu muştur. z ~ ten 

evvelcede bazı hutalara ş · · 
keri, suyu ve tuzu enj ~ ~sİ · 

yon sure tile vermek müm · 

kün olduğu birçok t . c übe-
1 rle sab ıt ol n: u ş tu . Ş i•ndi 

ise enjek iyon ile insanı 

beslem~k kabil olmuştur. 

Amerikanın garbinde en 
büyük şehirlerden biri olan 

San Fransiskoda ahiren tl p
Janan Etibba .kongresinde 
bir adama yumurta·, süt ve 

jambona muadil mablül ha· 
linde kafi derecede bir gı • 
dayı eojeksiyon ile zerkede · 

rek bunu beslemek mümkün 
olduğu isb ot ediJıniştir. 

Bu mahlul daha "amines,, 
deDilen kaleviyatı uzvi ye ha· 
mızı o up, buuuo "protein,, i 
yani maddei iptidaiyesi doğ · 

rudın doğ. uya kana şırıoga 
edilebilmektedir. 

En je si yon ile bu besle· 
me sureti t .. biati ile, ilk de· 
fa mid s· gıda alamıv n 

1 

hasta adam ara tatbik edil· 
miş ve muvaff 4k1 et görül · 
müştür. 

Şimdi alelade insanların 

enjeks yon ile beslenme!Iİ 

imkanlan araştırılmaktadır. 

Bll g dişl e insau yaşamak 
için uıuD uzadıya ve kül et 

li olan yem"k sof rasrna o · 
turmağa hacet kalen yacak 

bir şırınga ile karnıDı doyu · 
raca khr. 

•••••••• ımu•••••••• 

Çırıl Çıplak Bir 
Dansöz 

Rugünleıde Berlin varye· 
tde riode numara yapan bin 
tü rlü cambazlar, hokkabaz · 

lar, muzikacılar arasında 

bir de çtt ılçıplak dan!I eden 

ed en bir artist kız vardır. 

I ~mi Mctaa Merifild olan bu 

Amerikalı güzel d .. nsöz çırıl · 

çıpiak ~ahneye çıkarak yal· 
oız eJJerinde tuttuğu iki bü
yük yelpaze ile vücudunu 

örtmeğe çalışıyor. Mateanın 

bu yeni danslarından bahse· 

den gazetelerin neşriyatına 

bakılac. k olursa güzel Ame· 
rikalı o yelpaze1erle vücu· 

dunu örtmekten ziyade aç· 
mağa muvaffak oluyormuş. 

Baeket venin oynadığı 

"Kelebek ve Ö ümcek., isimli 
fantastik dans esnası!lda 

üz~rine çevrilen Hogarenk 
proj c ktöı lerio sihirli ziyası 

açık tarafların örtülmesine 
yardım edivormuş. 

Aşçıbaşı Ma, kaı5 Ferid 
Makarnalar I • 

ECZACIBAŞI 

Kuvvet Şurubu 

Sıhhat 

Zindelik 
Gençlik 

Bahşeder 

Merkez depo: 
s 1-- 'k .. d b' . Tk Şifa Eczaııesi e anı sergısın en ınncı ı -=- _ :E3Ba---~ 
madalyas ını kazanmıştır... 1 D F h • J r ........................ i\ r. a l şık 

ı DOK J O R :.. l:ım i r MemJekd 1-'astanesi 

i Salih Sonad i R~~~~K~~ VE1 

' 

ı Cild, Saç ve ~ührevi hasta· ı Elktrik teda' isi yapılır 
ı lıklar mutehassısı ı ikinci Beyler So. No. 29 
ı ikinci Beyler sokak No. 81 ı r ı EFON: 2542 
ı Her gün öğleden sonra ı IE28-mmıı - ---
ı Telefoo: 3315 ı 1 O D • AJ• ............ .............. r. emır ı 

Peşin ve 
Taksit ile 

En şık, ve en ucuz elbise
lerinizi ' Kavaflar çarşısında 

(35) No da 

TER Z i 

KAMÇ!O\:ıLU 

· ıh renasül hastalıkla
rı d ektrik tedavisi 

lzmir - Birinci beyler So. 

No. : 55 Telefon : 3479 -------
Damızlık 

Taze Sakız baklası, sebze 
çiçek, ağaç tohumları, yerli 

KOPON 1 No. 

Kazım 
Şangüder'e -----ı - 29 - t yap ırınız. 

1 

v~ Avrupa cinslerini arayanlar 

1 
hisar önünde Meram tohum 
ır.ağazasında bulur Birinci Sınıf Mutabasaıı 

6 ETLÜL 

FUAR İÇİN UCUZLUK 

Bütün dünyaca tanınmış 

Wanderer 
Marka motosiklet ve bisikletleri sağlamlık cı b etinden her 
mar k .rnıo f evk inde olduğu ve flatlara da her mağazadan 

d .. ba ucuz ver diğımizi ve bu markadan başka 

28 Liraya 
diğer marka bı!likletlerim iz bulunduğurı-.ı v e h r ç~şid bi· 
s iklet ve tefe11uatları da peşin ve taksitle loptan ve pera
kende satışa başladığımızı sayın müşterilerimiıc u.üjdeleriz. 

Adres: BalcıJurda Arap hanı yanır.d ,ı No. ı 8'..! 
HALiT SEYFEl)DıN ()ZKILIÇ 

ARTI 
Kumaş Boyaları 

Pamuklu, Yünlü, İpekli, Ke 
tenli, Sun 'i ipek ve her cins 
karışık kumaşları koleylıkla 

boyar. 
Solmaz ve iç çamaşırları 

boya'llaz. 

15 Kuruşla 

4ooeram 
• 

ağırlığında her kumaşın em
nıyetle reogioi değ ı ştirebilir

sioiz. 
1 optaocılara mühim iskonto 

yapılır . 

9 Eylôl Baharat Dekosu 
TELEFON: 3 s2 

--~ ..... ----~---
Cİidinizi bozmayacak en 
güzel tıraş b ıç a g· ı : JyOIJ4--

LlJXl/S 

NVVA l J/.lJ ~ blÇAJ.;LARI IRA~ 

MERAUL ILARI NIN HEPSİNİ t- EMNUN 

ETTİ • BiR HE RE ~ULLA NINIZ !. . 

DlPV5U Kemeralt ı 

1'- 80 

Horo kol kar s ı sıodo 

MAZHAR ÖNGÖR 

Zıngal 
Fmolanmış Kayınlar'" 

Satış Yeri 

Keresteciler, Hilal K~

reste ticaı etancsi 
Yerli, Avrupa kontrplalı , 

kaplamalar çok ucuz 
satılır 

o o.. CJ') ...... 

c: g a
c: El: ... 

""C &. m 
~ .. er' 
N ::C ..... 
C) il) a .., N - -.. 
~~~ 
s> ~ m ........ 
l::i ~ "' -IE::i2B-E!!ı~ iiiEllB~ .. .,,,, 

~- ~ ~ 
Murat dağı kok ~Al 8 

~ = (il .: 
::::- ~ 53J .. 
, QI :! 
~ c:ı 1:1 

Bu Kuru, tozsuz, kömürü El: ~ ~ E 
Ankarapalas direktörlüğü a: ~ 2 a 
ve S. Bonnici ve mahdumu G • I > •a ~ • 

ıı~cr"~ rit han No. 48 den alınız . ""'"1 • ı:ı 
Tonu 22 liradır. C:: 

kömürü 

-
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6 EYWL 

IW~i Anl<ara Mektubu 

Nüfus 
Cüzdanları 
Beş Kuruş Japonyada~ikinci felaket! 

Ankara Radyosu Nasıl 
Çalı1acak! •• 

Cumhuriyet abidelerinden geceleri 19,74 metreden yir-
biıinin de açılma törenini mi kilovat üzerinde neşriyat 
yakında hem pek yakında yapan iki kısa dalgalı neı· 
görecek ve işidcceksiniz. riyalı olac • ktır. Bil tün istH· 

Yirminci asarda uluslar yon 15,000 kilovat ceryan 
Dahiliye vekaleti, nüfus 

müdürlüklerine bir tamim 
göndererek, bez kaplı nüfus 
cüzdanı arını fi ya tını bildir· 
miştir. Bu tamime göre 3356 
sayıh kanunla bez kaplı nü · 
fus cüzdanlarının kıymeti 
beş kuruşa indirilmiş ve bu 
husus hakkında alunacak 
muamele MaJiye vekaletin . 
den defertarl.ğa tebliğ edil
miştir. 

Yabancı 
Okullarda 
Yemek 

Leyli yabancı ve ekalliyet 
okulları bu ders yılı başın· 
dan itibarren leyli Türk 
mekteblerinde pişirilen ye
mekler gibi yemek hazırlı· 
yarak talebeye verecekler· 
dir. 

Takas Ofisleri 
lktisad Vekaleti her yıl 

ihracaabmızıu artmakta ve 
yabancı memleketlerle ikti · 
sadi münasebetlerimizin ge· 
nişlemekte olduğunu nazarı 
itibara alarak Takas tetkik 
heyetlerinin yerine geniş 
teşkilatlı takas ofisleri kur
mağa karar vermişti. 

Takas ofisleri doğrudan 
doğruya Iktisad Vekaletine 
bağlı birer daire halinde ça
lışacaklardar. 

Koşu Alanında 
Cirit ve MiJJi Oyunlar 

Yapılacak 
Bugün öğleden sonra saat 

16 da Kızılçullu koşu ala· 
nında Ödemiş, Bergama, 
Dikili zeybekleri tarafından 
cirit ve milli oyunlar yapı· 
lacakbr. 

Bütüa halk ve Izmhin sa· 
yın misafirleri bu yapılacak 
rğfeocelere davetlidir. 

Dubiliye ve ücret alınmı · 
yacaktır. 

Güzel yalı 
· Okulu 

Bu yıl faaliyete geçecek 
ve Cumhuriyet bayı ammda 
açılma töreni yapılacak olan 
Güzelyalı okulu binasının 
muvakkat kabul muamelesi 
dün icra edilmiıtir. --..... _.__ 
Borsa 
Haberleri 

Çuval Cinsi Fiyat 
11962 Ü.züm 9,25 . 18 
1630 incir 7. 16 

151 Buğday 4,875 - 5 
145 Nohut 5,75 
968 B. Pamuk 34,50 - 41 

Tayfon esnasında gökten on dakika balık yai-
1 dı. Binlerce evin tavanı uçtu. 1500 kişi açıkta 1 

Tokyo 6 (Radyo) - Ozdka ile Kobada arasında evvelki gün vukubulan ikinci tayfun ' 
büyük zaraı lar yapmış bine yakın ev yıkılmıştır. Kiremitlikleri uçan evlerin adedi çok faz· 
ladır. Beş bin nüfus açıkta kalmıştır. 

Dört jıtpon vapurunun akibeti meçbuldur. Ölen ve boğulanlar da vardar. 
Tokyo 6 (Radyo) - Evvelki güo vukubulan ikinci tayfun esnasında Kobada şehrine 

oo dakika gökten deniz suyu ile karışık balak yağmışhr. Yağan bahkların arasında kırk 
kiloluk balıklar da vardır. Havadan düşen balıklardan yüzlerce kişi yaralanmıştır. 

Japonlar öldürdükleri halkın cesedlerini yaktı 
Şanghay 6 (Radyo) - Honanın şimaliodeki kasabalarda Japonların }'aphğı katliam umu· i 

mi bir nefret uyandırmıştır. Katledilen 4 bine yakın ihtiyar, kadın ve çocukların cesetleti 
çukurlara doldurulmuş ve bir kısmı da yakılmıştır. 
Şanghay 6 (Radyo) - Hanan da yap ı lan katliam do\ayisile Amerika sefir vaziyeti hü

kumetine bildirdi. ' 

Harbda Amerika Fransaya yardım edecek 
Vaşington 5 (Radyo) - Düa F ransanın büyük elçisi Amerika hariciye 

etmiş ve bu ziyaret iki saat devam etmiş.tir. 
nazmDI ziyaret 

Alınan bir malumata göre Fransa indelicap bir harbe girerse Amerika 
geçecek ve lazımgelen yardaaıı da yapacakmış: 

Fransa tarafına 

•• 
UJu Onderin Sivası şereflendirdiği 2'Ün 

Sivas, 5 (A.A) - \Jlu Ö.aderia ~ivası şereflendirdiği günün yıJdönümü olan düakü 4 
Eyliil şehrimiz içia en kutul bir bayram olduğundan kendidne idiklal tarihi .nizde çok 
şerefti sayfalar ayrılmış ohn lisemiz önünde binlerce ha!kın iştirakile yapılan toplantıda 
çok heyecanlı nutuklar söylenerek yaşanılan günün ehemmiyeti tebarüz ettirilmiş ve bir 
g!çit resmi yapılmışhr. 

Yıne bugünün şerefine lisedeki Sivan kongresi saloııu ve Atamizin yattığı oda açık 
b1rakılmış ve gece yaralarina kadar halk bu tJğurlu yerleri ziyaret etmiştir. 

• 
istasyonunu Tulkerim Zaptettiler 

Kudüs, 5 (Rıdyo) - Bir tedhişçi çetesi Tulkerim istasyonunu hücumla zaptetmiştir. iki 
Yahudu istasyon memuru öldü ülnıüş, biri de ağır yaralan uıştır. L\ndada bir marşandiz 
treni hatten çıkmıştır. Asiler rayların vidalaranı çıkarmışlardı. 

Macaristanda mecburi askerlik 
Budapeşte 6 (Radyo) - Dün nazırlar meclisi fevkalade bir toplaota yapmış ve mecburi 

askerliği kabul etmiştir. Bunun için macnistanın her tarafında askerlik kalemleri açıl-
mıştır. 

--------------~--------...... 00 ...... ~--------------------~ 

Havuz 
Suistimali 

Istanbul, 5 (Hurnsi) 
Havuzlar idareııinde bir ıui· 
istimal ihbar edilmiştir. Tah-
kik heyeti işe başlamış, Ha
vuzlar müdürü B. Cemil ile 
bazı memurlara şimdil!k iş· 
ten el çektirilmiştir. 

Tahkikata devam ediliyor. 

Bozuk Sütler 
Ş e bir da bilinde ıeyyar süt· 

çüler tarafından sahlan süt· 
lerin su He karışık olduğu ve 
bazılauuında bozukluğundan 
şikayet ediliyor. Beledi yemi· 
zin nazarı dikkatini celbe· 
deriz. 

1 Köy İşleri 
Tanzim 
Ediliyor 

İstanbul, 5 (Hususi) 
Köy işlerinin yeniden tan· 

zimi için 175 maddelik bir 
kanun haz1rlanmaktadır. 

Bu kanun, köyde idareyi 
değiştirecek, bir çok kolay· 
hkları muhtevi bulunacaktır. 

!Kuyuda ölmüş 
lstanbul, (Hususi) - Ra

mide Mevlüd isminde bir 
tenekeci kuyuda ölü olarak 

bulunmuştur. Tenekecinin 
bir cinayete kurban gittiği 
sanılmaktadır. 

••••••Hl(JDI .. •••••• 

Güreşçiler 
Geliyor 
- Baştarafı 1 incide -

bakalarını yapacaklardır. 

Musa bakalar evvelcede 
söylendiği gibi Grko-Romen 

lzmire Gelen 
Zeybekler 

F aar münasebeti le ş-ehri - ve serbest uıullerile yapıla· 
mize gelen Ödemiş Zeybek· caktır. 
Jeri dün saat 18,30 da Halk Ankarada yapılan iki mu· 

Beca yİŞ evine gelerek Milli oyunla. sa bakanın ikisini de değerli 
Karşıyaka orta okulu ta. ih rımızı oyna maşlar ve mını sporcularımızın galebesile 

coğrafya öğretmeni bayan mini Kızlarımız da köylü el· bitmeııi lzmirde yapılacak 
Zahide ile Üsküdar birinci biselerini giyerek Harman- musabakalarıo bir revanş 
okulu öğretmeni bayan Tür· dah oyuolarile Halkevi sa· mahiyetini verdirmektedir. 
~an arzularile becayiş edil- loouoda bulunan halkımızı Misafir sporculara şimdiden 
mişlerdir. f neşelendirmişlerdir. hoş geldiniz deriz. 1 

••••••••••••+•••••••O•••••••••+•• .... , 1•••+++••••••••••••••++•••••• .. •••••+••+•+• .. 
İster Gül İster Ağla 

- Baştarafı 1 inci Sahafede -

karıya içmedim diye . meram anlat. 
Kapı açıldı, baston havada, şapka üstünde olduğu halde içeriye giren kocasını gören 

FUAR Tiyatrosunda bıyan bağırdı: 
·srANBUL BELED.YEs· - Bu gece de, edepsizliğinin nişanesi olarak bayrak açarak geldin öyle mi? 
1 1 1 Zehir Ali hakikaten ismi müsemmasına mutabık olarak zehir gibi bir adamdı, fakat 
ŞEH(R TİY ATRO-'U karısının karfısanda kuzudan daha mülayim olurdu, cevap verdi: 

- Karıcığım bu akşam içmedim, şapkamı tamire verdim de ondan geç kaldım. 
B U A K Ş A M Asıl işte ondan sonra kavga mis gibi tüttü. 

Saat 21,30 da Sen de ey okuyucum böyle ayaşlara ve yalancılara kötek hakh değil mi? De de buba]e: 

Fezada seslerini yükselterek üzerinde çalışacaktır ki bu 
·· - ht ı·f ti · d kuvvet bir bakışta bize yeni gunun mu e ı saa erın e b . . - t 

propağandalar yapmakta ve istasyonun bey etı.nı gos er· 
adeta Fezalara hakim olmak miş oluyor. Bu ıstasyon ° 
h .1 _k k bb . d kadar düşünülerek yapılmıı· 
nesı e ~o ~ . esın e br ki şehir radıyo evinde bir 

yalnız kendı seslerını duyur· 
1 

'ht' ı· "z 
. ar1z~ o ması ı ıma ı go 

mak gayretıle çalışmakta· önünde tutularak Etimeıut· 
dırlar... taki istasyonda yedek bir 

Bu yönden Etimesuttan da ·stüdyo· tertibatı yapılmıt· 
yakında yük ~elecek ve feza· 
Jarı k-.plıyacak gür Türk se
si de keodi propağandasını 
bizzat kendi yapacak bu F e
za savaşanda en önde gele
cektir. Açılacak modern An· 
kara istasyot u dünyanın en 
kuvvetli istasyonlarile boy 
ölçüşecektir. 

Bu sütünlarda stôdyo ve 
verici ıstasyon hakkında 

okuyucularımızı aydınlatmak 
istedik .... 

Markooi müessesesi tara
fından yapılması ü~tüoe alı
nan Ankara radyosu 22 
t-=mmuzda tamamlanmış 23 
temmuz 1938 den itiba
ren yapılan istasyonun 
uyğun olup olmadığı Türk 
radyo mühendisleri tarafın
dan tec• übe yapılmağa bııış· 
lanmıştır. Radyo istasyonu
nun tecrübelerine muhtelif 
bakımlardan devam edilmek-
le ve her yapılan tecrübeler· 
den iyi neticelar alınmakta
dır. 

tır. 
Ankaradaki radyo evi: 
hmet İoönft kız ıan'at 

enistitösü ile bava kurumu 
arasına yapılmış olan yeni 
stüdyo bila mübaleğa düa· 
yada birçok medeni ulusla· 
rında bile mevcut olmiyan 
muazzam ve modern bir 
stüdyodur. Üç kath olan bu 
binanın her katı bir işe tah· 
sis edilmiştir. Etimesut ile 
yeraltı yapılan bir kab'o va
sıtasile birbirine bağlanan 
i ilasyonlP, stüdyo nun birinci 
kah idari kısımlara veril
miş ki: direktörlük, hesap 
işleri ve levazım buradadır. 

Orta katta: elin ve ağzın 
·muziğin· en fazla iıledjği 

yerdir. 
Muhtelif boyda gramofon 

makineleri, sesleri ayar alet· 
leri Spikev odalara, 100 kişi· 
lik orkersta salonu ve bu 
salonda 300 kişilik dinleyici 
yeri. iki, üç, dört, beş kişilik 
saz heyetlerine mahsus yer-

VERiCI iSTASYON ler. Konferans mahalleri san' 
Ankarava yirmi kilometre atkarların dinlenme yerleri. 

kadar uzak ve Etimesguto' da Velhasıl her şey düşünüle-
yapılmış olan büyük radyo rek yerli yerinde yapılmış 
istasyonu üç dalğa üzerinden bir daire ... 
neşriyat yapacak ve günde Üst kata gelince : işte bu 
18 saat mütemadiyen çıtlışa· rası kumanda yeridir. Sesler, 
caktır. 2SO şer metre yük- muz;k burada son defa göz· 
sekliğinde bulunan Pionlar den geçirilir. Ayarlanır, sani· 
üzerine kurulan Anten!er yedeki ihtizazlar1 tannanlığı 
Türk sesini, Türk bilğisini, ölçülür. Dinleyicilerin kulak· 
Türk musikisini dünyanın en Iar.oa hoş gelecek şekle ıo~ 
uzek köşelerine kadar geceli kulunca serbest bırakdır. Bu 
güodüdü yayacak ve hava-

1 
iki salondan birinde şaşmpta 

farda da Türk sesinin haki. maazallah elinızi birbirinize 
miyetini muhafaza edecektir. çaı par sanız bütün dünyanın 

Uzun dalğa : 1639 metre sizi alkışladığını görüraDnüz 
ü.ıerinde 120 kilovat gibi burada insan aksi sedanın 
büyük bir k udretlt'l çahşacil k kuvveti karşısında şaşalar. 
olan bu neşriyatla sesleri çok Kfmclist Türldyfde mod,·n 
net bir şekilde işideceğiz. şekilde yapılan her fabrika 
Hatta bir lambala radyolar gibi hepimizin sabırsızhkl• 
bile Ankarayı zevkle dinli· beklediği bu verici istasyon 
yebileceklerdir. da yakında hem çok yakında 

KISA DALGA : radyo abonelerine k~ndıoi 
Ankara verici istasy.,nuoun zevkle dinleten hayırlı bir 

birisi gündüzleri 31,70 digeri müessese olacaktır. .............................. . ...................... .. 
Halkın Sesi hakkın sesidir 

- Baştarafı 1 incide -
çocuklarımız okullarına devama başhyacaklardar. Halbuki 
okulun öaünde beş altı metrelik derin su yolları açılmıştır. 
Okula geçebilmek için dar bir yol vardır. Çocuklaram1z bu· 
radan geçerken, çocuk olduklırı için kendilerini idare ede· 
miyecekler ve bir gün ansızın çukurla11n içine yuvarlanarak 
müessif bir kazaya meydan vereceklerdir. Bu hususta okul 
direktörlüğüne baş vurduk, icabeden makamlaıa müracaat 
ettiğini ifade ettiler, lütfen siz de gazetenizin bir köıeıinde, 
melhuz olan bu tehlikenin izalesi için birkaç kelime ile mü· 
teabhidin dikkat na1.arrnı çekmenizi çok rica ederiz.,, 

Halkın Sesi: 
Namazgah mahıllesiodeki bu su yollarından pek çok şi· 

kayet vardar. O taraftaki yurddaşlar epiydenberi açılıp du· 
ran bu yolların bir an evvel kapatılmasını rica ediyo l.r. 
Okuyucularımızın ve çoouk velilerinin bu hakla endişesi 
yerindedir sanırız. 

HALKIN SESI HAKKIN SESiDiR Satılık Kiralık iSTER GUL iSTER AGLA 
.__~Komedi3Perde:~....L.------------------------....:..;;.;~;.;....;:..;:.:;:...;.;:~;;;.;.......;.;;..;;.;;;;.;;;;.;;~~~--------------------------~~~ 


