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?!ıııunııınmmumıııııu:ınuııınıı ııcııııım CiNDE KOLERA FE KETi BASLADI .. · r.~nsa Memnun, Almanlar · " 
H utefek~~~alv~ Sinirli... şang•~İmP.ı!J'_E Çind~k~r~~~- büt~?~ l MİL YO~ KİŞİ 

er türlü tahm' l . h')ıo-f -c;;;;d-l-k R detile devam etmektedir. Türkiye, Amerika ve Ingiltereden 
son Çe b 1 ın erın ı a ın a 0 ara omada vukubu- gelen kolera aşılarla halka aşı yapılmaktadır. Şimdiye ka- [ 

ÖLDÜ 
- .., 

~rnlek t• m er ayn - Mussolini mülakatından sonra her b 
e ın radyo! 1 d k . . dar Koleradan ölenlerin miktarı bir milyonu ulmuştur. 

'ltale l arı ora ar a çı an gazetelerın tefsır ve Ş 16 (R d ) K l h l v ç· k l · 
'la Y:yaıvrınıd~leş on dakika zarfında d~inyanın dört huca- angay, a yo - o era asta ıgı ın as er erın-

er ı er - Fr t l · I ·ı· B k'l' . den sonra Japon ordusuna da bulaşmıştır. Japon Erkanıhar-·ansa _ İt l ansız gaze e erı ogı ız aşve ı ının k b d k 1 1 t · 
kar v ~dyd~ meseleleri hakkında gösterdiği metanet, biyesi kolera mi ro un an orunmak için azımge en ertı-

e cı ıyett d l l · · · b t al ştır ısusta uğrı ~ en o ayı sevinç erını ve ltalyanın bu a ı ını · 
rıncdiler ~acagı acıklı hayal inkisarını gizlemeğe lüzum 
kları dilden l~~n .~.~tbuatı M üni~ konferansında kullan
uk kanJı b' .fushu~un başka yanı oldukca mutedil ve so-
İtalya ır ı ade ıle hadiseleri tahlile yeltendiler. 

. Fransızhava nazırı:)ın beyan .. -.tı 
ı k n gazetele . l' ı· 1 fk 

- - --- - . --- - - --. -
ca bir k'J rıne ge ınce ta yan umumi e arını avu-
aşka uf ~~ 1 de ltalyan diplomatlarının başka yerlerde ve 

Fra~s:ı müt?:?ma~iyen harp tayyaresHm~I ejiyor 

~~ular ubu~rdaw bu hayal sukutunu ~.a~irc m.edar olacak 
hıgi halde baga çalışvtılar. ~oma goruşmelerı pek çapuk 
lllıiue k . unun doguracagı dedı-koduıar kolayca sona 

' ce tır z d' k k k . ıtlın bu ' anne ıyoruz. IV!uhak a i Italya bu müla-
iftÜnüyor:uretıe ncticelenmesindLn bir hayli sinirlenmiş 

Muhakkak l . 
ne karş k 0 an bırşey daha varsa Roma - Berlin mihve-
nnıası ı, arşı tarafı bu defa daha çok hazırlanmış bu-

• ve ona göre davranmasıdır. 
so............. SIRRI SANLI ......... el .. • ............................... - ........................................... . 

anya ho2'uşması sona eriyor 
., 

Londr 16 (R . . = -
~Psi . a, adyo) - Italya ispanyadaki gönülJülerin 

<' r- .. nt çekmeğe karar vermiştir '-l<>n"U.. • 
~it ha~a uler çekilir çekilmez İspanya boğuşması azami 

Paris, (Radyo) - Dün 
akşam radyoda Fransız kuv
vederinin son vaziyeti hak
kında izahat veren Frar:sız 

hava nazırı Mösyö Guy de 
la Chambre ezcümle dedi ki: 

"Sene sonu dolaylsile ya
pılan istatistikler neticesinde 
93 7 yılı faaliyetine nazaran 
938 yılı havacılık faaliyeti 
yüzde yüzelli derecesinde 
fazla olduğunu tebarüz ettir
miştir. 

Halen Fransa ayda 81 
harp tayyaresi imal etmek
tedir. Geçen sene mevcud 
talebe pilot 300 iken bu 
sene 900 e çıkarılmıştır. 

' 

Ayrıca da havacılık bütün 

şubelerinde bu nisbette te
rakki kaydedilmiştir. 

H01va nazırı sözlerini biti
rirken önümüzdeki sene ge-
çen seneden daha fazla ve
rimli olacaktır. Demektedir. 

- .. ~~ .. --
• 
Iranın 

Paris Elçisi Memleke
tine Döndü 

İstanbul, 16 ( Hususı ) 
İranın Paris büyük elçisi B. 

Sipah Badi Tahrana dön
müştür. 

zarfında sona erecektir. 

~'~--------~~~~~~~~~~~--~--~--~~~~----~----~~~~~~~ 
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- P;ris, (Radyo) - Cenev· 
redeki Havas ajansının mu
habiri bildiriyor : 

Bugün toplanacak olan 
Uluslar kurumu umumi kon-

seyi içtimaına büyük bir 
ehemmiyet atfedi]mekt .:dir. 

Dün Fransız hariciye nazırı 

~ Bone ile İngiliz hariciye na-

lllUz ana" - zırı Lord Halifaks arasında 

TOPLAN Dl 
Sanıldığına göre İngiliz 

hariciyiye nazırı Fransız 

müstemlekesine son Roma 

görüşmeleri hakkında etraf· 

lıca malumat vermiştir. 

Cenevre 16 ( Radyo ) 

Uluslar sosyetesi konseyi, ı 
bugün toplantısına başlan
mıştır. 

İlk iş İspanyanın gönüllü 
b lllensu atan f llosuna iki saat süren bir görüşme 'j _ P bir zırh~ yapılmıştır. işinin tekiki olmuştur. 

ı --~!~~ GÜL İSTER AGLA 

r~~YüiüNDE-CEHENNEM ı .. 
o Gazeteı . 1 

1 
apablrn1şetın Yazdığına göre, "Mahkumların 100 derece hararetle ıstılmış . hücrelerere 

lı'e meslelti ~ldukları Filadelfiya hapishanesindeki birçok memurlar ölüme sebebıyet vermek 
P. Acaba h~hmalde bulunmak töh:netiyle bugün mahkeme huzurnna çıkarılmışlardır. ,, 

.. ~e yazık k' adamlar yeryüzünde bir cehennem kurmak tecrübesinde mi bulunmuşlar ? 
0 IYrnıyor... 1 

hu köhne fikirler yirminci asrın sahasında yer almıyor ve bu asrın bunyesine 

~ Bunun b'" ı r oy e olduğunu anladıkları halde daha hala kendi bildiklerinden şaşmıyanlara: 

İSTER GÜL İSTER AGLA 

................................................... , ............... ~············ .. 
K. KARABEKİR'LE 

------------------===-----------------------
İstanbul da Bir Mülakat, 

Saat 
• 
lzmirde . Bir 

----------------~[!]----------~ 
Sonra General Karabekir' 

1 
nı, sıkleti~!'ini, yaş muhitıe-

in, Genaral İsmet İnönü ile rini, hususiyetlerini, konuş-
birlikte alınmış bir resimle- ma tarzlarını, gıdalarını, 
ri ... Altında şöyle yazıyor: doktorla elan münasebetle-

1~31 Mart 326. Kosovaya rini, günü gününe tesbit et-
h:ıreket hatırası.,, miş olan mühim bir hatıra 

Yine İsmet İnônünün İs- ve etüd defteridir. Bu def· 
tildal harbinde "Kardeşim tere çok kişiler merak edi-
K'.lrabekir' e,, hitabile birkaç yor. Hatta çocuk yetiştir-
rc:nni.. General Ali Fuat, meğe medar olur diye, bas-
R .!fet, Cafer Tayyar ve B. tırmamı bile istiyenler var. 
Rauf'un yadigarları ... Gene- Bazı tanıdıklar, çocuklarına 
ral Kazım Karabekir : birşey oldu mu, gelip sorar-

- Hepsinin hatıralarını lar, "Sizinkilerin başından 
rr~hafaza ediyorum, diyor. böyle birşey geçti mi? Ne 
Bir tek küçük şey bile kay- yaptınız?,, diye tecrübemız-
be~memişimdir. den istifade etmek isterler. 

- Burada asılı kılıçlar da O zaman ben de defteri 
sizin kılıçlar olacak? açar, <> yaşta öyle bir endi-

- Evet, ilk kuşandığım şe karşısında ne gibi bir 
kılıç bile bunlar arasındadır. tedbirde bulunup nasıl bir 
Şu gördüğünüz iğri, büyük tesir gördüğümüzü kendile-
işlemeli palayı, Şark hare- rine bu defterden tafsilatla 
katı esnasında Dağistanlılar okur anlatırım ... Bakınız ço-
hediye etmişti. Son taktığım cuklarımın en küçük husu· 
kılıç da odur. siyetlerine varıncıya kadar 

Muhterem General bun- kaydetmişimdir ki, ileri de 
dan sonra tekrar camekane kendileri için dahi vakit va-
dönerek oradan küçük bir kit tatlı bir meşguliyet mev-
defter çıkardı. Bu defterin zuu teşkil eder. Mesela şu-
içinde el yazısile birçok ra- rası ... 
kamlar, cümleler görünüyor- Generalin gösterdiği yer-
du. Merak edip izahat iste- de bir cümle gözüme ilişti; 
dim : "Hayat, bugün bir makam 

- Bu defter, benim ikiz tutturarak şarkı gibi bir şey 
doğan çocuklarımın doğdu- söylemiye başladı.,, 
ğu günden itibaren boyları- -Devam edecek-
~-~~~ ...... ~ ............. ~ .......... ...... lfl'l'TT"...;:1 111111:~ --.... ... ~ .. ~ ............ ~ ........... .4:: ~ ... ~~ ... :::----::.....-; 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
--------------------------~-------------------------------------~------

Bir Rica Daha __ _. ..................... ·-- . 
Okuyucularımızdan aldığımız birkaç imzalı bir mektupta, 

Palancılar çarşısında 1316 ıncı sokağın tamire muhtaç ol
duğunu okuduk. Bu işler üzerinde fazla hassasiyet göste
ren belediye reisimiz şüphesiz bunu da göz önünde bulun
durarak oradaki balkın bu derdi ne de derman o]acağını 
yazarken, bu yazımızla halkın belediyemizden ricasını tek
rarlamış oluruz. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
:~~::~~~~,,;;.:~-::-..-;:~~~"":'"...::~M·°':~Z-...w...~•...-:::~ .. ~--..;=-=--- ... ~ 



SAHiFE 2 (HALKIN SESi) 16/KINCIKA 

.&fl~~~~~~~~•!939 
Tarihin meşhur sporcucsu 1 en 

Deli Mustafa 

Yılı siyasal hadiselerininf'""ııı . . 
önemlisinden biri Uk- IZ_~IR_ 

TARiHi TEFRiKA -7- Yzan: Yaşar Adatepe 
.. mmmmm=m mı=mmmmmp 

:a;; fAJiio:ta~Jll::t#Jll::t#=:~ ~-~Jll::t#Jll::t#~ 

Meçhul ,ahıs, Mustafadan niçin intikam almak 
istiyordu? 

Hipodrom meydanında gör
düğü dakikadan itibaren 
hatırından ve hayalinden 
sıyıramadığı Bizansın bu par
lak yıldızını tekrar ' karşısın
da görünce artık kendinden 
geçmiş ve Bizansa geldiğine 
pişman olmuştu. 

Ziyafet sofrasında şimdi 
herkes Mustafanın kahra
manlığına ve şerefine içer
ken eğlenirken; o tesadüfün 
eseri olan bu elim ıztırabın 
tazyikleri altında inliyor, aşk 
denilen bu belaya nasıl düş
tüğünü düşünüyordu. 

Bizans çalgılarının sesleri, 
saray salonlarının kubbeleri 
altında yükselirken davetli
ler bu şerefli ziyafet sofra
sında gülerken, eğlenirken, 
o, bir hissin tesiri alıtnda 
dalgın ve düşünceli bakış
lariyle etrafı süzüyor, dişa
nda Bizans sokaklarını dola
şan meşaleli alayların saraya 
kadac yükselen seslerini ve 
calğılarını dinliyordu. 

beylerin sıralarına ve sofrala-
Bu esnada ileride prens

rına bakıyordu. 

lerin, beylerin bulundnğu 
sıraların arasından, alkolün 
tesiriyle gözleri dönmüş, 
hırsından ve hasetinden 
reng~ rararmış, yumruklarını 
sıkmış intikam hissiyle diş
leri kitlenmiş bir şahsın hain 
bakışlariyle takip ettiğini ve 
kendisini yok etmek istiyen 
bu hasmını Mustafa görme
mişti! 

Acaba; Mustafadan niçin 
intikam almak istiyordu ? 

Okuyucularımız biraz aşa
ğıda sırası gelince anlıya
caklardır. 

Bir müddet daha bu su
retle kalındıktan sonra, va
kit geçmiş imparatorun ziya
fet eğlenceleri gecenin yarı
sına dayanmıştı. Dağılma 

zamanı gelmiş, herkes ha
zırlanmağa başlamıştı. 

ranya meselesi ola~aktır , MEYHANE-
. 111111111111------

Havas Ajansının Pragdan ~ elli milyonluk halkın 939 
Paris gazetelerine verdiği yılında hürriyet ve istiklal-
bir telefon haberine göre lerine kavuşmak azminde 
939 yılı siyasal hadiselerinin olduklarını yazıyor. Karpat-
en önemlisi Ukranya mese- ların bir kısmının Çekoslo-
lesi olacaktır. Çekosl<?vak- vakyaya merbut bulunmaları 
yada çıkan "Karpatlar istik- hasabile bu Ukranya haJkı-
lali,, adlı haftalık mecmua- nın da ana kütleye iltihak 
nın Ukranya hududunu Uz- edeceğine şüphe yok cüm-
horot ile Livof, Brest-bitouski lesini ilave ediyor. 
Cernigof Dun mıntakasının Halkın Sesi - Bu gidişle 
yarısı ve Kafkasların kom: ortada beş milyonluk bir 

l G·· letı şusu o an uyan aya Çekoslovakya kalacak de-
dahi dahil olmak üzere çiz- mektir. 
dikten sonra burada yaşayan 

Fransanın mali bir Cezair 
müsliman camiasıdır 

--iJ:>~---
Maten gazetesi B. Dalad- biliyorlardı. Buraya toplanan 

yenin müstemlekat siyase- ahali İtalyan değildir. Bunlar 
tinden bahsederken sözü Türkiyeden, Iraktan, Kafkas-
Cezayire naklederek diyor ki: yadan, Kürdüstandan, Çer-
Cezayirin vaktile on bin kezistandan gelmiş Müslü-
nüfusu vardı. Bugün burada man, Hiristiyan, Yahudiler-
yüz elli bin kişi yaşıyor. Bu den ibarettir. Bu halk İta)· 
halk Fransız bayrağının ora-

1 
yanca konuşmuyor konuş

da dalğalandığı tarihten son- tukları muhtelif lisanlardır. 
ra bu bayrağın himayesine Bunların hepsi de Fransız 
sığınmıştır. Çünkü bu bay- himayesinde bir müslüman 
rak altında bir hürriyet ve idaresinde yaşıyan bir cami-
bir adaletin tecelli ettiğini adır. 

LERiNDE 
S NELER GÖRDÜM, 
NELER DıNLEDIM? ••• 

••Yazan: Gönül Emre!!l!!!!!ll!!!!!!I ________ -" 

.-·------- .- ,18- ~ 

(Ad Ver) attıiı 
adını vermiven o 

yucumuzun başına gelenle 

imzasını 
de bi~e 

=--====~===-ııı-.:m 

Bir okuyucumuzdan (Ad = Jiyordum. Tramvayın 
Ver) imzalı bir mektup al- masını bile beklemeden 
dım. ladık ve gazinoya gir 

Eski bir akşamcı olduğunu "Gelsin şişeler,, emrini 
söy)iyen bu sayın okuyucu- dik. Güzelim mezeler .. 
"';uz her_ nedense (Ad Ver) karafaki ile kim kif 
:rumuzunu imzası yerine kul- eder ? 
landığı halde bize ad~rnw:.- Bir senden bir be 

- ·-
memış. 

Eh nedersin.. erenlerin 
sağı, solu olmaz derler. Biz 
de böyle diğeceğiz artık .. . 
Sırası geldiği için bu akşam
cı okuyucumuzun mektubunu 
aynen neşrediyorum : 

Sayın Bay Gönül Emre, 
" Kahveleri dolaşıyorum ,, 

başlıklı yazınızı zevkle takip 

derken kantarın topunu 
çırdık ... Kafalar kirişlend 
kirişlendi. Gece yarısı 
olduğunu anlıyamadık 

Meyhaneci vaktin geçti 
ve meyhanesini kapataca 
söyleyince biraz kend 
ze gelir gibi olduk, h 
hını vererek kalktık. 
deleye sendeleye 
duk ki arkadaş : 

O şimdi her şeyden vaz
geçmiş, bir an evvel bura
dan uzaklaşmak istiyordu. 
3zansın bu güze) kızını gör-
1 emek için başını diğer 

rafa çevrilen tekfurların, 

§ oıım mıımoıınoaninniınnöıırıiııııııııoııın:'I 
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Bu sırada Mustafa da ye- l 
rinden kalktı, Kayseri selam
lıyarak salonun kapısına 
doğru ilerledi, koridora çıktı 
merdivenleri ineceği bir sıra
da kendisini yaşlı bir kadın 
karşıladı ... IBir İngiliz Dip-• 

1 lomatı Linç 
Edildi 

-Sonu yarın-

Tütün yüklü 
Bir motör battı 

Fransa 
Sevki yatı 

Clbutiye Doğru 
Sinegalden bir piyade ni

şancı taburu Marsilya tari-

etmistim şimdi de "Meyha
neleri dolaşıyorum,, yazını
zıda ayni zevkle okuyorum. 
Bu mevzu üzerinde konuş
mak için size bir meyhane-
de randevü vermek isterdim. 
Yazık ki senelerce devam 
eden akşamcılığı bırakmış 
bulunuyorum ... 

Size yüzlerce olan sarhoş
luk maceralarımdan bir tane
sini anlatayım muvafık gö
rürseniz gereken tahsihini 
yapıp lütfen sütunlarınıza 
geçirirsiniz. 

- Bu işi madem ki 
tık adamakıllı yapalım. Ş 
bir dolaşalım... Dedi .. 

Kabadayılığa toz ko 
racak zaman değildi. 
naçar kabul ettim, bir d 
varmış onun evine gidi 
duk. Şimdilik evdeki 
ları şöyle bir tarafa atmı 

GRİP SALGINI DEVAM 
EDİYOR 

Her zaman bu sütunlarda 
salgınların başlangıcını vak
tinde haber veriyoruz. Bu 
sütunları takip edenler dai
ma buna şahid olmuşlardır. 
Geçen sene de tifo salgınını 
herkesten evvel haber ver
miştik. Aradan haftalar geç
tikten sonra dediğimiz çık
mıştı. Gripde de böyle oldu· 
Şimdi en had devresini ge
çiriyor. Bazan derecei hara
kırk dereceye kadar çıkmak
ta ve hastoları çok fena va
ziyete sokmaktadır. 

Daima salgınlarda görülen 
vaziyet zaten böyledir. Sal
gın başlar, şiddet kusvasını 
bulur. Ve bu devrede hasta
lığın zehiri artar, entani bir 
şekil alır. İhtilatlar baş gös
terir. Ondan sonra salgın 
artık durur. Çünkü hastalığı 
kapmağa müstaid olanlar 
kapmıştır. 

Kapmıyanlar da muafiyet 
var demektir, Şimdi bu dev
redeyiz. Salgının beş on gün 
sonra durması çok muhte
meldir. Fakat kritik günler 
de başlamıştır. Çok dikkat 
eimek lazımdır. 

Tekrar edelim hasta olan 
yerlere gitmeyiniz. 

Giresun 15 - Şehrimiz 
İnhisar müdürlüğüne aid 53 
sandık, tahminen on bin lira 
kıymetinde mamül tütün, 
müteahhidi tarafından bir 
mtörle Kesaba götürülür
ken Keçiburnu açıklarında 
henüz anlaşılmıyan bir se
bepten motör alabura ol
muştur. Batan motörle bera
ber tütünler ve evraklar da 
denize dökülerek kaybol-
muştur. --=-Maarif 
Müfettı,ıerlnlna askerlik 

yoklamaları j 
Maarif vekaleti müfettiş

lerinin askerlik yoklamaları 
hakkında Milli müdafaa ve
kaleti yeni bir karar ittihaz 
etmiştir. Bu karara göre, 
müfettişler teftişe çıktıklarını 

bulundukları mahallin asker
lik şubesine bildirmiyecekler 
ve senelik yoklamaları için 
bulundukları mahallin asker
lik şubesine tahriren veya 
şifahen müracaat edecekler
dir. ............ _ ...................................... . 

Uykusus kalmayınız. 
Gece geç vakitlere kadar 

şurada burada burada gez-
meyınız. . 

Akşamları birer fincan ıh
lamur alınız. 

Burnunuza mitol veyahud 
diğer burun ilaçlarından 
damlaiınız. 

...... [)111 ..... ._ ............... . 

• SENORITA 

1 
Kadınların en güzeli 

Şarkıların en güzeli 

Flllmlerln en güzeli 

Senorita 
Jeanettc r 'lacdonald 

Vr.. 
Nelson Eddy 

Bu gün Elhrmra sinen· asında zafer tacı olacaktır. 
Seanslar: 3,30-6-8,30 cumartesi pazallde başlar 

.. all ............... :ı::::::ıa .. ~:21:11 ............... .-.sz 

Maten gazetesinde okun
duğuna göre Hintlistanın 

Bihar ayaletindeki İngiliz 
diplomatik ajansı binbaşı 

Luis Bazalget Rambur Raçe
sin sarayı önünde linç edil-

kile Cibutiye gitmiştir. Ge
çen hafta gene Cibutiye ya
yılan alayın son taburu ol
mak itibarile ağırlıklarıda 
beraber nakledilmiştir. Bu 
alay buradaki Fransız - İtal
yan hududu muhafızlığını 

mek suretile öldürülmüştür. yapacaktır. 
---------------[!] . .._ ____________ _ 

Ankara Radyosunun 
---[!]---

( Bugünkü Pr ığramı ) 

"Eski akşamcılar Kordon
daki meyhane ve gazinoları 

hatırlar. Bir akşam • kendim 
gibi bir akşamcı arkadaşla 
Als~:ıcaktan dönüyorduk. 
Sahil- boyunca aheste aheste 

Yürüdükce yürüdük. 
rüdükce içki daha fazla 
şımıza vurmuşdu. Düşme 

için birbirimize yaslanı 
duk. Bir sürü sokakla 
giriyor çıkıyorduk. Ben 
kadaşa her sokağa girdi 

- Nereye birader? 
sordukca o : 

ilerliyen . ~ atlı tramvaydan, 
önünden geçtiğimiz meyha
nelere istekle bakıyor, fakat 
birbirimize teklif etmiyorduk. 

Türkiye Radyodifüzyon Dalga uzunluğu Arkadaş dayanamadı : 
Postaları 1639 m. 183 Kcs./120KW. - Gel yahu şurada birer 

- Ayağımızın gatür 
yere... Cevabını -veriyor 

Arkadaşıın bir evin ö 
de durdu : 

- Burası mı? 
Galiba burası ! 

Türkiye radyosu T.A.Q. 19,74 m.15195 Kes./ 20KW. karafaki yuvarlıyahm dedi. 
Ankara radyosu T.A.P. 31,70 m: 9465 Kes./ 20KW. Zaten ben de bunu bek-

- İyice biliyor musu 

12.30 Müzik (oda müzigi - pl) -M-==~:;..k.=.:.;::.....:~J--d~_;_--::y:-=--=h----:d:-:.::):---:.:-ı 
13.00 Saat, ajans, meteoroloji haberleri e tep er e 8 U l er iÇ 

-Devam edecek 

13.10 Müzik (Güzel sesler - pi) Kurulacak spor Roma 15 - İngiliz 
13.30.14 Türk müzigi - (Pi) birlikleri buatı, Yahudi mesele 

Maarif vekaleti beden ter- halli için öir "Mussolini 
modan,, bahsetmışlerdir. 18.30 

18.35 
19.20 
20.35 

21.05 
21.20 
22.20 
2?.~5 

23.45-24 

Proğram 

Türk müzigi (incesaz -Bestenigar, 
Türk müzigi (klasik proğranı) 
Saat, ajans, meteoroloji haberleri 

Ko:-ıuşma 

seba faslı) 

ziraat borsası 

(fiyat) 

Müzik (küçük orkestra-şef: Necip Aşkın 
Saat, esham, tahvilat, kambiyo-nukut borsası(fiyat) 
Müzik (bir solist-ve dans plakları) 
Son ajans haberleri ve yarınki proğram. 

... -
Tayyare Sinemasında 

T E L E F O N: 3646 
Sinemamız sürperizinde muvaffak oldu 

Proğra~ın ilk gecesi 
Sinemamız salonunu lzmirin müstesna şahsiyetleri dol

durdu ve proğr~m çok beğenildi. 
Bugün bu güzel pr oğramı sizde görün 

SIRNAŞIK KADINLAR 
O YNIY ANLAR: Henri garat - Betty Stokfeld 

Fırmon Bernord 
AYRICA. Ekla jurnal dünya havadisleri ve Atatür

kün cenaze töreni 
VE 

Canh reslmler 
Bugün 1 lde halk Matinesi Heryer 20 lik 

Diğer seanslar: 1-2,30-4,30-6,30 Suvare 21 de 

biyesi umum müdürlüğü teş- Simdi İtalyan mahfili 
kili hakkındaki kanun hü-

de dönen şayialara 
kümlerine dayanarak mek- Bay Ruzvelt Habeşist 
teplerde spor birlikleri ku- Harar civarında bir Ya 
rulması için hazırlıklar yapıl- kolonisi tesisini B. Mu 
maktadır. Önümüzdeki gün- niye teklif etmiş ve B. 
lerde bitecek olan bu hazır- solini de meseleyi hali 
lıklar Maarif teşkilatına bil- bir tetkike tabi tutac 
dirilecektir. cevabını vermiştir. 

1
1500 KİŞiLl!< TÜRKİYENİN EN BÜYÜK SİNEMA 

12 ikinci kanun perşembeden itibaren 

ismet Pasa YENJ• Si.NEMA Bulvarında 
TELEFON: 4065 TELEFON: 40 

Size şahane bir proğram takdim eder 
İzmirde ilk defa 

............ ~ ......•..... ..•......... ~ ........... . 

Şangay Ataş Altında 
DOLOREZ DELRİO - JORJ SANDERS 

Kontes Valevska 
GRETA GARBO - ŞARL BUAYE 

TUrkçe foks jurnal 

SEANSLAR: Cumartesi ve pazar günleri 10-1,45-4-
Salı günü 1,45-4-7,45 

.............................. Jll::t# ..... ~ 



SAHiFE 3 

K _A·p 1 N 5 rs:=v~~d:rli 
. KÜÇÜK BİLGİLER ~li::t:ilınııııı~ 

• 

1~ ~elluk'loid üzerindeki leke
erı çı arm k .. 
~ . a ıçın, bunları 
enzınle silmek kafidir. 

•:._ Mürekkeple lekelenmiş 

Sinema 
•• 
On ünde 
İki . arkadaş Asri sine

ması önünde durdular biri 
sodu: 

- Sen bu 0 V ahşiler ara
sında,, filmini gördün mü ? 

Evet gördüm çok güzel, 
lakin karımla kavga ettim. 

- Neden? 
- Bombalar yağarken 

filminde kız, oğlana sırnaşır
ken gayri ihtiyari "amma 
sırnaşık kız,, dedim. 

- Bundan ne çıkar? 
- Karımda ayni kare~-

terde de. 
- Hala kavgalı mısınız ? 
- Ne münasebet ? Artist-

ler öpüşürken, biz de barış
tık. 

········()········ 

Karı - Koca 
K Karı der: Nerde kaldın? 
A Gene içkiye daldın, 
R Cebinde paran yoktu, 

(HALKIN SESi) 16 iKiNCi KANUN 

e E 

lzmir Defcardarlığından: -
1 Satış Muhammen 

KremE 
No bedeli 

1511 ikinci Karantina Yıldıztepe sokak 774 ada 8 
parsel sayılı 213,50 m. m. arsa. 

L. K. Müstesn"l bir Jllzelllk yaratlr er yerden arayınız 

85 40 
1512 3 üncü Karataş Hilal sokak 663 ada 1 parsel 

sayılı (91) metre murabbaı arsa. 22 75 
1513 ada 1 

1514 

3 üncü Karataş Enveriye sokak 647 
parsel sayılı 666 metre murabbaı arsa. 
Köprü mahallesi çıkmazı sokak 1737 ada 
parsel sayılı 130 metre murabbaı arsa. 

133 20 
79 

1515 

1516 

1517 

1518 

1519 

1520 

1521 

Sıvari M. Kiremithane sokak 439 ada 12 par· 
sel sayılı 19 m. m. arsa. 
Sivari mahalle Kiramithane sokak 439 ada 11 
parsel sayılı 49 m. m. arsa 
Sivari M. Morahane sokak 401 ada 6 parsel 
sayılı 111,50 metre murabbaı arsa. 
Sivari M. Bardakçı sokak 403 ada 32 parsel 
88 metre murabbaı arsa. 
Sivari M. Kiremithane sokak 403 ada 38 par
sel 37 m. m. arsa. 
Sivari M. Morahane sokak 401 ada 5 parsel 
saydı 42 m. murabbaı arsa. 
Sivari M. Kiremithane sokak 403 ada 1 par· 
sel sayılı 40 m. m. arsa. 

1522 Sivari M. Kiremithane sokak 403 ada 3 par
sel sayılı 40 m. m. arsa. 

1523 Kahramanlar 1551 No. lu sol ... k 11 taj nolu 
42, 55 m. m. arsa 

1524 Ahmet Ağa mahallesi Keten çarşısında 248 

19 50 

6 65 

11 ıs 

39 03 

44 00 

12 95 

14 70 

14 70 

14 00 

25 53 

Merkez deposu Arasta No.338 Enhoş parfömleri mağazası . 

aşıMa 
akarnalarl 

Selanik sergisinden birincilik 
madalayasım kazanmıştır. 

r=oolToil 
~ Sal h Son d~~ u 
~ Ut, Saç ve Zührevi has- ~ 
rr talıkJar mütehassısı n 
• 2 nci Beyler sokak No. 81 U 
~ Her gün öğleden sonra Q 
~ Telefon: 3315 
J~::.t:uı:::.t;;;ı~ •:;ı;;;;_t:ı~~ 

• a ri lsık 
tım'r Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontken Ve 

Elektrik tedavisi yapılır 
ıkinci Beyler So. No. 29 

TELEFON 2542 

R 
üt em 

Kulak, Burun, t:oğaz 
Müteh c; ısı ml ayenlıane 2 nci 
Beyler . ıın nı.ı-ie sokak No. 5 l!lleten d'I 

fı . rnen ı leri temizlemek 
ıçın, bunla ·· d 1 Her halde benden çaldın? 1525 

ada 34 parsel sayılı 26 m. m. arsa. 
3 cü Karataş Mısırlı cad. 669 ada 27 parsel 

52 00 
Her gün 

·~ rı once sonra a 
'-rııon suyuna batırınız ve bu 
·ınıeliyey· l k 
t. ı e eler kaybolun-
.aya k d 

' 

) a ar tekrar ediniz. 
onra da temiz su ile dura
ayınız. 

ô. s 1 
. aç arınızın rengini açmak 

ltı~orsanız bir kaşık oksı-
enlı s b' ~ uya ır kaç damla 
amonyak ·ı~ 

o ıal · t d ı ave ediniz. Der-

' 
ıs e ig" · . 

•d . . ınız neticeyi elde 
,· ersınız. 

t B· 
~ ırçok 
ıuar genç kızların şu 

b 
1 sorduklarını işittim. A-

~aba k .. 
alol aç ~aşımdan ıtıbaren 

Y • ara gıdebilirim? Anne
!1ıze sorun B 
se)ah. 

1
• ;

1 
u hususta en 

ıyet ı merci,, odur. 

o Küf lek ı . . k k . e erını çı arma 
Çın reçete. Carbonate d'am-

lüıtoniuın 3 gr. mutbak tuzu 
\J• a gr. su 90 gr. kumaşın le-

te)i yerlerini bu mahlfıJe 
>~tırdıktan sonra biraz çiti
Yıp sonra güneşte kurutunuz. 
AŞLARI KOLA y "ALMAK 

B İÇİN,, ... 
•t1ı.ı a~ı kadınlar, tabii güzel
~ tt erı . 

endi~ı . ?ir tarafa bırakıp 
uy .. erını mutlaka modaya 

. tııaga 
1 ~unı tııecbur addederler. p arın .. 

D>el 
1 

ıçınde ilk hatıra 
a en er d 

etOlduğ h e, kaşları güzel 
o~a ku alde bunları 11alma-

5 " end·1 . 
ıtıed 1 ı erıni mecbur his

en erdi h 
rını al r. ıvıademki kaşla-

s0 • ıyorlar bari onlara bu 
ı ıztıraps 

~ğret 1. ız Yapmak çaresini 
s e un· C b J_.-lan .. · ıın ızı ele alma· 
g... <>nce k l 

.. .. aş arınıza vazelin 
mrunu:ı 

. -f ve Vazelinin köklere 
S yı nu us 

k b. edebilmesi için u-a ır llıa . 
'"'d saJ yapınız. Son-
i~ a, ucu 
'-rı kesm .Yuvarlak ve kaş-

51t\ltı ıyen bir cımbız 
anınız. Bu 

1 
. . 

Çekrııekten suret e, ıztırap 

K Aman gülüm darılma, 
O Bu işe pek aldırma, 
C Para çalar mıyım ben? 
A Aartık sen de bunadın? 

* 
K Ne biçim adamsın sen, 
A Pürüzma mı kare mi ? 
R Yatmaz rakı içmeden; 
1 Sanki gelir Çeşmeden. 

Her zaman sarhoş sarhoş 
Cep dolu meyhane boş 
Durmadan rakıya koş 
Ne olacak bu halin? 

* 
Ben böylesine bakmam, 
Koluma da hi-; takmam; 
Bitpazarı karısı, 

Sana göre gelir tam. 
Bürhanettin Şarbalkan .................... 

HİÇ 
- Saatlerce bahçede ne

den oturuyorsun bey? 
- Bahçıvanımı seyrediyorum. 
- Bahçıvanın bahçede ne 
yapıyor.? 

Hiç birşey! 
···················· 

EHEMMİYETSİZ 
Karısı kocasına sordu : 
_ Ne düşünüyorsun? 
_ Ehemmiyetsiz birşey! 
_ Ben de beni düşünü-

yorsun zannetmiştim. 
Evet karıcığım seni düşünü
yordum. .................... 

SİRKE 
Bay Emin komşuda yemek 

yemişti, eve gelince karısına 
söyledi : 

- Komşumuzun gayet iyi 
bir sirkesi var .. 
-Yemekte salatamı yedin? 
_ Salata yemedim, şarap 

içıim! 

ÖE.Foi:süN 

kurtulursunuz. 

- Bunu gördünmü B. Ha
san? Alaturka çalgıyı idare 

eden budur; adına def derler. 
- Öyle ise hemen defolsun! 

~~ ..... ~--------------------~ Sıhhat Balıkyağı 
"tarveçya bahkyağlarının en hallsldir 

İKİ DEFA SÜZÜLMÜŞTÜR 
ŞERBET GİBİ İÇİLEBİLİR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczahanesi 

sayıh 186X93 metre murabbat tarla. 350 00 
1526 3 cü Karataş Mtsırlı cad. 669 ada 21 Parsel 

sayılı 6193 m. m. arsa. 400 00 
1527 Salhane Selamet sokak 697 ada 3 Parsel sayılı 

123,50 m. m. arsa 
1528 3 c Kuataş h1 ah1:ıe arkası sokak 669 ada 

24 70 

1 parsel 12872 metre murabbaı arsa. 1550 00 
1529 ~ ersinli Nazlı sokak 2 taj no. lu 165,57 m. 

m. arsa. 34 84 
1530 Salhane M. Halil Rifat P. cad.679 A. 

sayılı 328 m. m. arsa 
15 par: 

1531 Salhane M. Halil Rifat P. cad. 679 ada 
parsel sayılı 343 m. m. arsa 

1532 Salhane M. Halil Rifat P. cad. 679 ada 
parsel sayılı 312 m. m. arsa 

1533 Salhane M. Halil Rifat P. cad. 679 ada 
parsel sayılı 309 m. m. arsa. 

114 80--
16 
. 120 05 

17 
119 70 

18 
108- 15,n 

1534 Salhane 9 Eylfıl sokak 679 ada 23 
yılı 320 m. m. arsa 

parsel sa- _ 
160 -00 

1535 Salhane 9 Eylul sokak 679 ada 22 parsel sa-
yılı 344 m. m. arsa. 172 00 

1536 Salhane 9 Eyliıl sokak 679 ada 21 parsel sa-
yılı 393 m. m. arsa. 196 50 

1537 Salhane 9 Eylfıl sokak 679 ada 20 parsel sa-
yılı 370 m. m. arsa. 185 00 

1538 Salhane 9 Eylül sokak 679 ada 19 parsel sa-
yılı 795 m. m. arsa. 379 50 

1541 Turan Mc:ıemen c:ıd. 257 taj Numaralı Ev. 40 00 
1542 Kahramanlar 2 ci sokak 13 Taj. No. lu tv. 350 00 

Yukarıda yazılı emva'in mülkiyeti 7/11939 tarihinden iti
baren bir ay n.üddetle açık artırma usulile müzayedeye ko
nulmuştur. İhal esi 7 /2/939 tarihine müsadif Salı giinü saat 
14 dedir. Taliplerin yüzde yedi buçuk depozito akçesi ya
tırdıklarına dair makbuz veya muteber Bankalardan birinin 
teminat mektubu ile Milli Emlak mi.idürlüğüne müracaatları 
ilan olunur. 

(34) 
11 111 unııı ııımııı ııımıı 11m11 ıı mı 1nım un 11 ıu ın 101111 11 ıu ı 1111 ıı 111 ımna11 ı 11 ı 11 

nıım(j1f{()'L'o'6nın' 'ö 'rERATÖR Merkez .. hastanesi göz 

DOKTOR 
mutehassısı 

Dr. Halit Baran Fuat Soyer 
Böbrek, mesane. prostat, 

idrar yolu hastalıklarını te
davi ve ameliyatlarını yapar. 
2 nci Beyler Numanzade No. 5 

Her gün öğleden sonra 
hastalarını kabul eder. 
2inci beyler So. No. 79 

Tütün İnhisarı karşısında 

BUGÜNDEN İTİBAREN 

Kültürpark Sineması 
Telefon 3151 

Dünyanın en muazzam iki şaheserini takdim ile 
gurur duyar. 

Tamamen renkli Aşk şarkısı\~ 
Talih Güneşi MiJano Iskala tiyatrosu baş 
Fredriç Janet tenörü dünyanın en güzel 
March Gaynor sesli erkeği 
Harikülade eşsiz ve nefis ALESSANDRO ZİLLAN 
bu senenin mutlak en iyi Viyana operası baş hafiyesi 
filmi.. Holivudun esrarı, Altın Sesli 
artistlerin hayatı, artist MARYA MA YISNER 

= olmak için Holivuda giden in beraber temsil ettikleri 
bir genç kızın enteresan · dünyanın en meşhur opera 
macerası .. Bila istisna her- j ".! oı tlerin en seçmej 
kes~~ h~~una gidecek en 1 p.ırça!~ "le süslenen enfes 1 
büyuk fılım.. V ~:ı .. ı .. 

Seanslar: 3,30 - 5,15 - 7,20 - 9 i 
......... ıı111ııı .... .-............... ,:... ... 111m1~ 

Yün, ipek, Pamuk, Keten, 
l''oş ve karışık her cins ku
maşı kolayca ve emniyetle 
boyar. Telefon: 3882 

9 EYLuL BAHARAT 
DEPOSU 

~~~~ -~~~ 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt Tenasül hastalıkları 
elektirk tedavisi 

lzmir • Birinci beyler So. 
No. : 55 Telefon : 3479 

5. F E R İ T E 

DiK AT! 

e 
Ve Askeriyeye ait de 

Taksitle 
En şık en ucuz elbisele

rinizi Kavaflar şarşı~ında 35 
No da 

TER Z 1 
A 

azım 

Şe gu er'e 
Yaptırınız. 

1 nci Sınıf Mutahassıs . 

İsmail Hakkı 
Bilgeer 
Dervişoğlu 

Dahili, sinir, çocuk hastalıkları 
saat 9-12 İkiçeşmelikte 

1-6 Karşıyaka Yalı 71 Na.da 
T. 3760 

ZACIBAŞI 

ALT DAMLASI 
Kolonya ~e yağsız Kremi 

DEPO ŞİFA ECZANESİ 



•'$EHIRJ 
.. ~HABERLERİ! 
~~~~~~~~ .. ....._;: ..... ~~ ... 
Ulkü Okulu 

koruma kurulu 
Ülkü ilkokulu koruma 

kurulu dün okul talebe veli
lerinin iştirakile bir toplantı 
yapmış ve geçen sene bü
yük hizmetleri görülen eski 
idare heyeti bu sene aynen 
seçilmiştir. Kurul ilk iş ola
rak mektepteki yoksul ço
cuklara sıcak öğle yemeği 
verilmesini temin etmiştir. 
Yeni idare heyetinden hayırlı 
işler ve muvaffakiyet dileriz. 

Bugünkü Hava 
Raooru 

Karadeniz ve Şarki Ana
doluda hava kapalı ve ya
ğışlı Cenubi Anadolude bu
lutlu ve Ege bölgesi açık 
geçmiştir. 

~kt:::;&kt:::;& ll~~Ji:::t::;;& 

İngiliz 
Gazeteleri 

-- ........... ~--
Roma Görüşmelerini 

Nasll Tefsir Ediyorlar 

-~ .... -
Paris 16 (Radyo) - İngiliz 

gazetelerinin Roma görüş

melerinden sonra mütaleaları 
şu suretle hülasa edilebilir: 

"Roma müzakereleri müs
bet neticeler vermemekle 
beraber iki tarafın maksad
ları açıktan açığa meydana 
çıkmıştır. Mussolini bu defa 
dostça anlaşma yolunu tut
muştur. 

İngiltere Fransayi hiç bir 
bir zaman tehdit altında 

bırakmıyacağını bildirmiştir. 
Çemberlayn İngiliz umumi 
efkarının heyecanını ve İn
gilterenin nüfuzunu nazarı 

dikkate alarak müzakereleri 
salahiyet ve ciddiyetle idare 
etmiştir.,, 

Mektupçular ve Sıhhat 
mUdUrleri arasında 

Vilayetler idaresi şeflerin
den Rifat Erdal Aydın mek
tupçuluğuna, Samsun mek-

tupçusu Sait Adil Afyona 
Trabzon mektupçusu Faik 
Polt Samsuna, Çorum mek-
tupçusu Behçet Ertan Trab
zona, hukuk mezunlarından 

Riza Amasyaya, eski kayma
kamlardan Baha Öcal Malat-

yaya, Sinop mektupçusu Ka
zım Beydoğan Çoruma, Ak-

saray kaymakamı Asım Te
kin Mardine, Edirne hukuk 

işleri müdürü Hilmi Yılmaz 
Kırklareliye, İzmir eski mek
tupçusu Alaettin Muğlayç, 

Hakkari eski mektupçusu 
Şeref Ayyıldız Urfaya tayin 
edilmişlerdir. 

~ Bingöl eski Sıhhat mü
dürü Cemal Turfan üçüne Ü 

umumi müfettişlik sıhhi mü
şavir muavinliğine, üçüncü 
umumi müfettişlik sıhhi mü
şavir muavinlerinden Nedim 
Ukyıldırım yerinde terfiar, 
Tevfik Güney umum müfet
tişlik sl)ıhi müşavirliğine ta
yin edilmişlerdir. 

.. ........................................................... . 
SURİYEDE ÇARPIŞMALAR 

YİRMİ KİŞİ AGIR SURETTE YARALANDI 
Şam 16 (Radyo) - Irak başvekili Nuri paşa dün tayyare ile şama gelmiştir. 
Şam 16 (Radyo) - Dün talebeler arasında kanlı çarpışmalar olmuş ve 20 kişi ağır 

surette yaralanmıştır. 

Devlet alacaklarında müruru zaman 
Ankara 16 (Hususi) - 1927 ve daha evvelki senelere taallük eden şahıslardaki devlet 

alacaklarının mürürü zaman kat ve tatili sebeblerine bakılmaksızın bir defaya mahsus ol
mak üzere terkini kararlaşmışbr. Bazı maliye daireleri bu karara aykırı hareket ettikle
rinden bu kabil alacaklardan tahsilat yapıl maması alakadarlara bildirilmiştir. 

Temyiz dosyalarının gelip g~tme ücreti 
Ankara 16 (Hususi) - Mahkemelarle icra dairelerinden temyız mahkemesine gönderilen 

dosyaların temyiz tetkikatının hitamını müteakip hemen iade olunabilmeleri için sarfı lazım 
gelen posta ücretinin gönderilmesi gerekli bulunduğundan bu kabil dosyaların postaya tevdii 
sırasında gidiş ve dönüş teahütlü posta ücretinin tam olarak alakadarlardan alınması ka
rarlaştırılmıştır: 

Zelzele devam ediyor 
Ankara, 16 (Hususi) - Kırşehir mıntakasında zelzele devam etmektedir. 22 Saat için

de yedi defa yer sarsıntısı kaydedilmiştir. 
Erzurum, 15 (Hususi) - Dün Erzurumda beş saniye devam eden şiddetli zelzele ol-

muştur. 

-------- ııuııı ıı ıııı ı ınıııı---------

Fransız ve İtalyan askerleri arasında ~i 
fark ne • • 

ımış •• 
Paris, 16 (Radyo) - Alelumum Fransız gazeteleri İtalyan matbuatının "Fransızların, 

Fransanın vaktile bir İtalyan müstemlekeleri olduğunu ve onlara birçok zaferler kazandıran 
Napolyonun aslen İtalyan olduğunu hatırlamaları lazımdır,, mealindeki neşriyatına cevap 
vererek diyorlar ki : 

"İtalyan dostlarımızın da va~üile Fransanın İtalyan krallarını birer kralı nasbeder gibi 
intihap ve tayin ettiklerini ve Fransız askeri ile İtalyan askerinin aralarındaki farkı bütün 
dünyanın pek iyi takdir ettiklerini unutmamaları icabeder,,. 

---------ııı il il ıııııın---------

Arazi Vergisi Bakayeleri Afediliyor 
Ankara, 16 (A.A) - 1340 mali yılı başından 1935 mali yılı sonuna kadarki senelere 

ait olarak tahakkuk ettirilmiş ve şimdiye kadar tahsil edilmeıniş olan arazi vergisi baka
yasının, munzam kesir ve cezalarile birlikte, affına dair bir kanun layihası hükumetçe B. 
M. Meclisinin tasvibine arzedilmiştir. 

İngiliz gazeteleri çok se\Ti~mişler 
Londre 16 (Radyo) - Bir kaçı müstesna olmak üzere bir çok Ingiliz gazeteleri Londra 

müzakerelerinden memnun görünmekte ve bilhassa Çemberlayn'ın İtalyaya ne İngiliz ve 
ne de Fransız menfaatlerini tehlikeye düşürecek vaidlerde bulunmamasından dolayı sevinç
lerini gizlememektedirler. 

İngiliz Ana Filosu Cebelüttarikte 
Paris (Radyo) - Londradan haber veriliyor: İngiliz ana filosu iş'arı ahire kadar Cebe

lüttarikte bulunması için emir almıştır. Bu emir üzerine bütün filo hareket etmiştir. 
Paris gazetelerinin bu haberden bahsederlerken hadiseye büyük bir ehemmiyet atfet

mekte ve İngiliz Başvekilinin Roma seyahatinden henüz dönmüş olmasından dolayı verilen 
bu emri manidar görmektedirler. Filo 120 gemiden mürekkeptir. 

~~~~~~---- .... ~,·- -~~~-~~--
Fzansızlar İngiliz dostluğuna 

güvenebiliriz diyorlar •• 
Paris, 16 (Radyo) - Roma görüşmelerine müteakip B. Çemberlayn'ın Akdenizdeki 

vaziyeti ihlal edecek ve Fransaya zararı dokunacak hiçbir şeyi hakkında münakaşa bile 
kabul etmediğine dair vukulan beyanatını tahlil eden Fransız gazeteleri İngiliz dostluğuna 
güvenmekle Fransız siyasetinin dirayetini ~-1.:> 1~·üz ettirmektedirler. 

ROMEN BASINI : 

Tunus Ve İtalyan Gazeteleri 
4 SONKANUN TARİHİNDEt 
YAZILMIŞ BİR MAKALEDEN:' 

Romen basını, Berlin mu
ahedesiyle Fransaya terko
lunup bu tarihten itibaren 
zaman zaman Fransa ile İtal
ya arasında ihtilaflara se
beb olan Tunus meselesi 
hakkında bir mütaleada bu
lunmaktan içtinab etmektedir. 

Halihazırda, dünya sulhu
nu tehdit etmek itibariyle 
günün en mühım mesailinden 
biri olan bu Tunus meselesi 
hakkında ekseriya ajans ha
berlerini neşretmekle iktifa 

eden gazeteler, mezkur iki t 
memleket matbuatında intişar 
eden yazılardan iktibas eyle
dil~leri fıkralar üzerine bey-

nelmilel vaziyeti tebarüz et
tirmeğe çalışmaktadırlar. 

Netekim ''Universul,, ga
zetesi (4-1-1939) "Tunus ve 
Berlin - Roma mihveri0 baş-

lığı başlığı altında neşrettiği 
bir yazıda ezcümle şöyle 

deni im ektedir: 
11Fransa Başvekili B. Da

lad·ye'nin, Fransanın ko'oni 
imparatorluğuna selamlarını 

götürmek üzere - sembolik& 
seyahat - Akdenizi kate!mek 
üzere bulunduğu şu esnadı 
İtalyanın resmi gazetesi bu 
defa daha kati bir şekilde 
"Tunusu istiyoruz,, diye ba
ğırmağa başlamıştır. 

"Tunus, Berlin - Roma 
mihverinin yüksek bir tec
rübesi olacaktır. Tunus, İtal
yanın hayatı için bir lazımı 
gayri müfariktir.,, Italyanın 
resmi gazetesi olan "Rela
zioni İnternationale,, bu su
retle kati olarak yazmakta
dır. 

Merak ve heyecan uyandırıcı yazllar 
............................................. , ......... , ....... . 

Korkunç dakikalar! 1 ---ee=a= 1 
Trablusgarbın Türk ille- Günlerce, ve haftalarca 

rinden sayıldığı bir sırada süren uzun bir yolculuktan 
orada subaylıkla bulunan bir sanra gunun birinde Tua· 
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arkadaşımın anlattığı bu reglerin yurduna varan tedip 
korkunç hik yeyi her zaman kolu, her tür!ü ihtiyatı al· ıoııııı 
hatırlarım. Son yıllarda çok dıktan, konaklıyacağı yerin ~ 
moda olan yılan derisi kadın etrafındaki tepelere nöbetçi· ı• 
ayakkabılarını nezaman gör- ler yerleştirdikten sonra, mo-
sem, hatırıma bum· thiş ma- la vermiş ve çadır knrmuş. 
cera gelir. Bundan sonrasını, arkada· 

Bütün dünyadaki yılanlar şımın ağzından dinleyelim. 
bizim bildiğimiz ufak ve ze-

"Emirberim yakındaki ka
hirli soyundan değildir. 

Ufak yılanlar, daha çok yalıklarda akan bir irmaktan 
Asyada bulunur. Son yıllarda su almağa gitti. Bende kız-
yapılan bir istatistik Hintte gın bir güneşin çatır çatır 
her yıl yüz bin insanın yal- yaktığı yüzümü biraz serin-
nız yılanlar tarafından ısırı- ]etmek için matramdaki suyu R 
larak öldürüldüğünü yazıyor. çıkardım bir leğene döktüm li ;nı 
Afrikada ise asıl korkulacak ve biraz yıkandım. Güneş 5 

e 
1 h •n Pf yı anlar, ufak ve ze irli de- yavaş yavaş batmağa yüz ld· 1 

ğil. Daha ziyade iri ve müt- t t d v l ı ı · 
hiş bir kuvvete malik bos 

u uyor, ag arın çerçeve e- tma 

diği ufukları tatlı bir kızıllık erler 
ve piton cinsinden olanlardır. 

kaplıyordu. zanıı 
Arkadaşım Trablusta su-

bayken, birgün komutanı ta- Ceketimi çıkardım ve tü· ~cekn 
rafından, Atlas dağlarının feğimi alarak, yakındaki or- Üne 
eteklerine hudutluk eden sık manda ava çıktım. Ozaman ızırn 
ormanlı yaylalara gönderil- asker kıyafeti gayet tuhaftı. akat 
miş. Oralarda oturan Tuareğ Mesela bize Afrika güneşi ak'a 
adlı yerliler hiç yoktan, ara- altında zorla fes giydirirler- IZını 
da isyan çıkardıkları için, bü- di. Halbuki ben TrablusgarP.. da 
yük bir tedip kolu hazırlan- tan ayrılır ayrılmaz fesi baş· lkılı 
mış ve yola çıkmış.. b. F ıke ~ tan atmış ve ır ransız r 

Ozamanlar, ne otornobil gezgininden hediye aldığıJIJ ak J 
ne de motosiklet olmadığı 

müstemleke şapkasını başı- oma için asker yaya yurur ve su-
baylar da arap atlarına bi- ma geçirmiştimr alyaı 

1 · - Sonu Yarın - ldis ner ermış. 

Spor Hareketleri Ve 
Talebelerin Durumu 

-------~oo~------

Son günlerde bütün Türk ~ miyetle talebeler dolcluru· 
sporcularını alakadar eden yordu. Şimdi kulübler çok 
mühim bir mesele üzerinde sayıfladı.,, 

gazetelerin sık sık yazılarını Kanaatinde olduklarını 

okumaktayız. söyliyorlar ... 
Bu mesele, mektepli spor- Bize kalırsa, talebelerii 

cuların kulüblerden alınma- kulüblerden alınması ve ) 
sıdır. alımmaması üzerinde fazla 

Bazı gazeteler : münakaşaya lüzum yoktur. 
"Beden terbiyesi umum Çünkü işi eline alan aımum 

müdürlügv ünün verdiği karar b 
müdürlük, elbette uunu 

yerindedir. Talebelerin ku- böyle yapmakla birşey dü· 
lüblerden alınması muvafık 
bir karardır.,, 

Diyorlar. 
Bazı gazetelerde : 

şünmüştür .. 
Binanaleyh, beden terbi· 

yesi umum müdürlüğünün 
icraatına intizar etmek la' 
zımdır. Biz spor işlerinin hal
ledileceğine eminiz ... 

"Talebelerin kulüblerden 
alınması iyi olmadı. Çünkü 
kulüblerin kadrosunu umu-

--~~--~-------~~~---...... .-::: --• MACLARI LIK ., 
.ıınnıuıııın 

Alsancak, Doğanspor 
Galib Geldiler 

Dün Alsancak "stadında f§ netice ile kazandılar. 
lik maçlarına devam edil- j Önümüzdeki hafta yapı!a: 
miştir. Öğleden sonra saat c~k maçl~rdan sonra mıllı 

....... 
N 
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13 de oynanan Demirspor kumeye gırecek takımlarımız 
· h b belli olacaktır. Lo 

Alsancak maçını sıya eyaz- -!l!!mlE- l Al 
hlar 7 - 1 gibi büyük bir D 1 t Ş" 1 

a 
farkla kazandılar. ev e orası -

Lik puvantajında mühim S • • g .. 
rol oynaması itibarile Ateş - eçımı 't 
Doğanspor maçı büyük bir Ankara. 16 (Hususi) -
ehemmiyet kazanmıştır. Bazı Müşterek encümen devlet 
Doğansporlu oyunculara şürasına gösterilen namzet .. 
maçlar tehir edilmiştir şek- 1 ler hakkında kanuni şartla-
1. d h 1 ll t f nda rı yeniden tetkike lüzuııs 
ın e meç u e er ara ı n 

çekilen td_sraflar günün de- görmüştür. _.. 
di-kodusunu teşkil ediyordu. ·············ı··ı=··x .. N·········. 

Doğansporlular bilhassa 
ikinci devrenin sonlarına 
doğru çok güzel oynadılar. 

Ateşlilere gelince müda
façsı son dakikalarda yer 
tutmaz bir vaziyete düştü. 
Bundan istifade Doğanlılar 
oyunu 4 - 2 gibi güzel bir 

İzmir Askerlik şubesindeJI: G 
Halen İzmirde oturan "°~ ll 1 

sarih adresleri şubece beli• i J 
olmayan emekli Albay Rasiısl 

1 
(314-413) ile emekli ön yilı' 
başı Yaşar Ada tepenin ş1.1' ha 
beye müracaatları lüzuııı" 
ilan olunur. 
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