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İTAL YA FRANSA YA HARP İLAN EDECEKMiS ? -
--------------------·---------=~::raımsc::z ....................... .. Kısa ve A k 

llDIDıımın ı m C ı 
nn ıı ıılir.n ıın 

Facianın Sonuna Doğru ! .. 
Kokuları Başladı İtalya ve Fransada Harp Valimizin 

D .. k -··,.. ··--un ·· fsp u makalemizde de yazdığımız veçhile Cumhuriyetçi 
anya can "ek' . b . t d·· .. .. o·· k rad l " ışır ır vazıye e uşmuştur. un a şam 

sonyo ~rın verdikleri haberlere göre Frankocular hakikaten 
ol mludafaa merkezini de ciddi surette sarsmağa muvaffak 
muş ardır. 
Bu zaf · 

hedi e~ı onlara, ellerinde bulunan veyahud kendilerine 
Curn~e ~dılen tayyarelerin çokluğu temin etmiştir. Esasen 
feca turıyetçiler de düştükleri elim vaziyetin vehamet ve 

fh:. ını gizlemeğe lüzum görmiyorlar. 
unaı kı· h . t . r· il . . . ask r cum urıye çı spanyo ara re1ım, sıyaset ve 

ınu:rf~k bakımından taraftarlık gösterenler faşistlerin bu 
dıkI a a~ıyet ve zaferleri kaqısır.da sen zamanlarda takın-

A arı. lakayıtlıktan dolayı bir gün nadim olacaklardır. 
ha Y~ı radyo haberleri Barselondan firar ederek yalınayak, 
İs:• abak bir halde sığınacak yer arıyan cumhuriyetçi 

;nyolların perişanlıklarını tasvir ile bitiremiyorlar. 
nıeku?~nla beraber mağlupların maneviyatım kuvvetlendir
v •çın bazı dost matbuat on!arın elan aslan gibi muka
M~et gösterdiklerini ileri sürmekten hali kalmıyor. . 
yol) akkak olan birşey varsa oda: Bir biri ile çarpışan lspan
v arı tutanların kimisi kuvve.le ve kimisi de tatlı 
k~ ~~şvik edici sözlerle himaye etmek yolunu tutmuşlardır 
rın ~l.ha~s.a muharebenin kızıştığı .zamanlarda bu yardımla-

ırbırınden farkı çok büyük ve müdhiştir. 
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IST ANBUL VALİSİNE 
AÇIK MEKTUP 

Yazan: DOKTOR CEMİL SÜLEYMAN 

. . j 
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~~ Reisi tetk~ler?e -~lunmak üzer~ 
Vilayetten çıkarken 

• -1 Yazısı 2 inci Sahifemizde 

!~!~R GÜL İSTER AGLA 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Roma, 17 (Radyo) - Me- 1 _ ~ ·.,, 
saceru gazetesi, bugün bir ı 
makale yazmış ve İtalyanın, 
Fransa ile harp etmeğe ka-
rar verdiğini, •böyle bir har
bin zaruri olduğunu ileri 
sürmüştür. 

Popoldi Roma gazetesi 
de, Fransanın uçuruıra doğ-
ru yol aldığını kaydetmiştir. 

Lauvoro Faşista gazetesi 
ise, F ransanın, 1870 tarihin
de olduğu gibi şimdi de 
kendisini yüksekte farzet-

mekte olduğunu 'e bur:un 
için mahvolmağa mahkum 

• 

•••••< ••••••••••••••••ı••••c•••••••••••••••••••••••'•••••••••••••••••••••••••••••• 

Frans!zlar İs anyaya Yardım 
Ederlerse 

Londra, 18 ( Radyo ) -
Birçok Fransız gazetelerinin 
Daladye hükumetine çok 
perişan bir vaziyete düşen 
Cumhuriyetçi İspanyollara 
yardım etmeleri hakkında 
yazdıkları yazılar Berlinde 
hiddet ve asabiyet uyandır-
mış ve bunlara cevap veren 
Berlin matbuatı Fransa 
''Cumhuriyetçi İspanyollara 
yardım edecek olursa Al
manya ile İtalyada Franko
culara kuvvet göndermekte 
hiç bir mahzur görmiyecek
lerdir " mealide şiddetli 
makaleler yazmakta devam 

etmtektedirler. 

Berlin, 18 (A.A) - B. 
Hitler Macaristan Hariciye 
nazırı Kont Cakyyi kabul 
etmiştir. Bu görüşmeye ha-
riciye nazırı B. Fon Ribben
troP. da iştirak eylemiştir. 

--tt...w~•-

N. Tınaz 
Milli Müdafaa veklll oldu 

Ankara, 17 ( Hususi ) _ 
Milli Müdafaa Vekaletine, 
Bur~a saylavı emekli general 
Nacı T ınas getirilmiştir. 

Y en.i Vekil, bugün Veka
lete gıderek v ızifesine baş
lamıştır. 

Bizim Ya denize veyahut tavaya ! .. 
büyük bi~enıleketimizde horoz döğüştürmeyi seven, horozlar döğüşürken seyretmekten 
ları sudan Zevk duyan ba~ı kimseler gibi syamlılar da, döğüşücü cinsinden bir nevi balık
ların ik• . _çıkararak ölmeden hemen su dolu geniş bir kabın içine koyarlar. Yalnız bun-

Maliye vekili 
~eğişmiyecek 

Istanbul, 17 ( Hususi ) -
M ~liy .. · ı ekilin in değişeceği 
hakkı ne' t (Son Telgraf) ga
zctcsiuın yazdığı haber ala
kadar makamattan tekzip 
edilmiştir. 

ısının de erkek olması lazımdir. 
- Devamı dördüncü sahifede -

bulunduğunu, bu sene ilk
baharın, Fransa için felaket
li olacağını kaydeylemiştir. 

İzmirde Kalması HUkO
metçe Lüzumlu GörUldU .................................................. 

Memur maaş
ları hakkında 

--==--
Devlet memurları. ile hu

susi müesselerdeki memur 
naaşlarının teadülünden bah
sederken bir şayia kaydedil
miş ve bu şayiaya göre hü
kümetin hayat pahalılığı de
recesini düşürmek ve bu 
şekilde memurlarımızın mc:
aşlarını indirmt k kararında 
olduğu bazı Cgazetelcr tnr:- -
fından yazılmıştır. 

- Aldığımız mütemmim ma-

' 

lumata göre bu haber tas- Ankara 17 ( Hususi ) 

.. 
hihe muhtaç~ır. Hükumet Muhtelit encümenin hazırla-
evvelemirde memlekette ha- dığı devle şurası reisliği ile 
yat pahalılığını indirmek için daire reisliği ve azalıkları 
tedbir alacaktır. Ondan son- hakkındaki son namzed lis-
ra memur maaşlarında ten- tesi, yarın Büyük Millet Mec· 

kihayat yapacaktır. lisine sevkolunacaktır. 
Hayat pahalılığı düşme- İzmir valisi B. Fazlı Gü-

dikçe memur maaşlarının leç'in, İzmir valiliğinde kal-
bugünkü nisbetine dokunul- ması hükümetçe lüzumlu gö-
mıyacaktır. rüldüğündcn, kendisinin ismi 

---=- yeni listedtn çıkanlmıştır. 
AtatUrk'Un Andı Halkın Sesi - Doğma ve 

Ankara, 18 (Hususi ) fikren demokrat Valimizin 
ELedi Şefimiz Atatürk'ün İzmirde kalacağı haberi bi-
Anıtı Rasadtepesinde yapıl- zim gibi lzmirlileri de sevin-
n asına karar verilmiştir. direceği şüphesizdir. 
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Gen ereJ Kazım Karabekirle 
Mülakat 
--==-><--

Bu alaka uyandırıcı ve ibret verici yazıyı 4 ncü sayfa-
n :zda okuyacaksınız. · 
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İtalya Hari-
ciye Nazırı 
Belgrad'da .• 

Belgrad, 17 (Radyo) 
İtalya Hariciy~ nazırı Kont 
Ciano'nun Belgradı ziyareti, 
burada mahtelif taksirlere 
sebebiyet vermektedir. Ala
kadar mehafil İtalya Hari
ciye nazırının, prens Pol ta
rafından da kabul olunaca-

ğını tahmin ediyor. PRENS PQL 
..... ""::~~-~::.-~· ..... • ..... • ..... ~mımb~:.~': ..... -:::.-;::;.. ~ ~~~=· ~~~--= ~ 

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

Memnun Olan Ameleler 
--Jıı;o·---

Okuyucularımızdan aldığımız sekiz imzalı bir mektupta 
Halkapınar iplik fabrikası pamukhane kısmında çalışan 
ameleler ustalarından gördükleri yardım ve iyi muameleden 
dolayı ziyadesiyle memnun olduklannı okuduk. 

Ameleyi hoşnud etmeği kendilerine bir borç bilen ve 
amelenin içden gelen sevgileriyle karşılanan iyi kalplı 
ustaları tebrik eder, mesleğinde daha yüksek mevkilere 
ermeleri için dua edenlere biz de iştir~k ederiz. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 



SAH/fE 2 (HALKIN SES/) 
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~ 08KTOR ~ 
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Karş•yaka Alaybeyde Ha-
De)İ Mustafa san oğlu Emin Ak, Alay-

'I, ·ı ı: ıııııııııııınııınııııııınıımıuıu ıııı ı;:n:ııııoıuınııır 
GRİP SALGINLARINDA 
KULAK İHTİLATLARI 

---~~--~-- beyde oturan Mustafa Kulak ihtilatı başlarken 

TARİHi TEFRİKA -9- y zan: yaşar Ada tepe oğlu 8 yaşlarında Alaiddin 
Özaktaşa bisikletle çarparak 

mütehassısa gidinceye kadar 
ne yapmalı? 

~~mm~m_m~m=mmmmmr 
IR;;t:;:il--~-~J;;t:;J~=~J;;t:;l:ı:::t:l:ı:::t:I~~ 

Mustafa; elbiselerini geyindi, silahlarını takındı 
allnın yanına indi 

Mustafa; her ne kadar ~ Bilhassa; başında çelenk 
atını okşaıp severek teskine taşıyan Hipodrom meyda-
çalıştı ise de muvaffak ola- nının kahramanıdır, diyen 
madı. O yine hırçınlıklarına ses, o sesin sahibi dilber 
devam ediyordu. kızın hayali fikrini tırmalı-
Hayvanın bu halinden şüp- yordu. 

başından hafif surette yara
lanmasına sebebiyet verdi
ğinden yakalanmış ve hak
kında meşhut suç zabtı ya
pılmış ise de mağdur dava
sında vaz geçtiğinden fera
gat zabtı yapılmıştır. 

§ Çorakkapı Gaziler ma-
hallesinde: Sökeli Ömer 

belenen Mustafa; uKartal hu Bir müddet daha bu hal karısı 55 yaşında Necmiye 

Evvela grip salğınlarında 
hastaların mutlak surette 
ağız ve burunlarını muzadı 

tahaffün ilaçlar ile temizle
meleri lazımdır. Buna man
to} veya gomenolli yağlardan 
koymak, ağzı ve boğazı sık 
sık gargara etmek lazımdır. 
Buna rağmen ihtilat ve ku
lak ağrıları başlarsa ağn 
olan tarafa sıcak pansıman 
tatbik etmelidir. Ve yahud 
sıcak kürk parçası koymalı 

ve sarmalıdır. Tekrar buruna 
merhem çekile.cektir. Bundan 
maada kulağa asikfinikli gıli
serin sıcak sıcak damlatmalı 
ve bunu günde iki üç defa 
tekrar etmelidir. Dahilen de 
(prontosil) veyahut (obyazol) 
tabletlerinden günde üç defa 
almalıdır. Ayakları günde 
iki defa sıcak suya sokmalı 
ve yatakta istirahat etmeli
dir. lzdırap ve ateş eevam 
ettiği takdirde kulak dokto
runa müracaatı ihmal etme
melidi. 

gece sende bir hal var,, üzere kaldı, düşünüyordu. kızı 26 yaşında Zeynep diğer 
diye mırıldandı ve son bir Uyku yanına yaklaşmaktan kızı 18 yaşında Hamide ve 
defa daha okşadıktan sonra, pek uzaktı! 
yanından ayrıldı kapıdan Bu sırada aklına bir şey 
çıkarak odasına doğru iler- gelmiş gibi birdenbire yata-
ledi ve odasına geldi. Der- ğından fırladı ve çarçahık 
hal soyundu yatağına girdi. elbiselerini geyindi, silahla-
Fakat şimdi; Mustafada da nnı takındı, atının yanına 
bir sıkıntı haşlamıştı. indi. Atın yatmadığını o da 

Bir müddet böylece kaldı. sahihini beklediğini gördü, 
O gün gördügv Ü kızın hayali 

yanına sokuldu, atını okşaya-
karşısına dikildi, o bütün 
kuvvetiyle bu hayali könlün- rak şu sözleri mırıldandı: 
den söküp atmak istiyordu. uKartal senin de hu gece 
Fakat huna muvaffak ola- uykun yok, gel seninle bera-
madı, uyumak istedi, uyuya- her hu güzel diyarın gece-
madı. Bu suretle yatakta sini seyredelim,, dedi ve 
sağına ve soluna döndü. onu da hazırladı dışarı 
Gözlerini kapamak istedikçe çekti. 

diğer kızı 15 yaşında Ayşe, 
kavga esnasında Ömer kızı20 
yaşında Afet ile kardeşi 20 
yaşında Cemile ve diğer 

kardeşi Duriyeye hakaret 
ettiklerinden hepsi yakalan
mışlardır. 

§ İkiçeşmelik Kestelli cad
desinde: Afyon kara hisarlı 
Ahmet oğlu berber Hüseyin 
Aktan sarhoş olup nara attı
ğı görülerek yakalanmış ve 
hakkında meşhut suç mua
melesi yapılmıştır. 

~ mllii:;;;:t;;( -::~e:+::::uı::::+:::ı 
gözleri açılıyordu. 

O günün şerefli meydanı 
gözünün önüne geldi, mey-

§ Aziziye Gülizar sokağın
da: Beyşehirli İsmail oğlu 
hamal Mehmet, çamaşır me-

Bir sıçrayışta üzerine at- selesinden Uşaklı Şerif met-
ladı ve yola çıktı, gidiyordu. resi ve Ahmet kızı 20 ya-

Dünyada 
danda attığı ciritlerin ıslık
ları, seyircilerin alkışları hala 
L ulaklarından gitmiyordu. 

F akat; nereye gideceğini ken- şında Tür kanın evine taar
disi de bilmiyordu ! ruz etmekle beraber ölüm

1\eler Oluyor 
-Sonu yarın-

EVLENME CEZASI: 
• 
iDAM! 

~--==!:=ı-....ıd===ı==== . ~ 

insanların aşk ateşile ya- hediyesi olarak bir kurşun 
narlarken sevdikleri kadınla sıkılmadı, cellad tarafından 

evlendikleri her memlekette kafası kesilmek suretile idam 
ekseriyetle vukua gelen ha- edildi. Onun yerine şimdi 
diselerdendir. Fakat geçen karısı Çin ordusunda hizmet 
gün kafası kesilen Çin gene- ediyor. Yakında bir kadın 
rali Nang Kao Nanın akibe- tahurile cepheye hareket e-
tine bakılacak olursa her decektir. Kadın şayet bir 
yerde bunun böyle olmadığı daha evlenmeğe kalkışacak 
anlaşılıyor. olursa o zaman şimdi asker 

Çin ordusunun talimatna- olduğu için kelleyi kaybet-
mesine göre bir asker yal- mek sırası ona gelecektir. 

·1Ah ş ı ............................................... +.4 .... 

nız sı a ını sever. ayet va :-
ti olursa sevgilisile de meş- Takdir 
gul olabilir. Fakat bunun Tahsin Piyale Makarna 
ıçın boş vakti bulunmak Fabrikasının istihsalatı Av-
mutlak elzemdir. Şayet Çin rupa sergilerinde büyük mü-
askeri hu aşk işini evlenme- kafatlar aldığı malumdür. 
ğe kadar vardırırsa bu hal 938 senesi Selanik Beynel-
o zaman sevgilisini daha çok milel sergisinde tekrar ser-

• silahını ise daha az sevdi- ginin büyük mükafatını aldı-
ğine delalet eder. Onun için ğını İktısad Vekaletinin 6/ 
harp zamanında bulunuyorsa 11939 tarih ve 14,404 numa-
bu küstahlığı hayatile öde- ralı tahriratile kendisine teb-
meğe mecburdur. Çünkü ar- liğ edilerek kazanmış olduğu 
tık boşanmak 'da para etmez. bu büyük muvaffakıyetten 

Evlenen bir neferse arkadan ka- dolayı takdir ve tebrik edil-
fasına bir kurşun sıkılarak diğini memnuniyetle haber 

aldık. 
öbür dünyaya yollanır. Türk işçisinin ve Türk 

Bir cephe generali ve azminin hariçte kazandığı 
Nangpo mevkii kumandanı muvaffakıyetler göğsümüzü 
olan Nang Kao Nan da sev- kabartmaktadır. 
diği kadınla evlendiği için Kendisini biz de ayrıca 
onun da kafasına bir düğün ve öz yürekten tebrik ederiz. 

1 

mEl ..... K ......... __ _. ........ 

SENORİTA 
Kadınlarm en güzeli 

Şarkıların en güzeli 

Fillmlerln en güzeli 

Senorita 
Jeanette Macdonald 

VE 
Nelson Eddy 

Bu gün Elhrmra sinec~asında zafer tacı olacaktır. 
Seanslar: 3,30-6-8,30 cumartesi paza 11 de başlar 

lede tehdid ettiğinden ya
kalanmıştır, 

~ Karantina Asansor Duy
ğu sokağında: Tahir kızı 22 
yaşlarında Tevhide Tokaç, 
bir kaldırım taşı meselesin
den Mustafa kızı Eminenin 
başına taşla vurup yarala
dığından yakalan'Ilış ve hak
kında meşhut suç muamelesi 
yapılmıştır. 

§ Karantina İnönü cadde
desinde: Mordehay oğlu l\ iz
rahi, İsak oğlu Hordahay, 
birbirlerinin müşterilerine 
mal satmak meselesinden 
aralarında çıkan kavgada 
yekdiğerlerini yumrukla vu
rup yaraladıklarından yaka
lanmışlar ve haklarında meş
hut şuç zaptı yapılmış isede 
bilahara davalarından vaz 
geçtiklerinden ferağat zabtı 
yapılmıştır. 
§ Keçeciler Maltızlarda: Hü

seyin oğlu Hüseyin, Mevlüt 
oğlu İbrahim Altıparmağı 
tokatla dövdüğünden yaka
lanmış ve hakkında meşhut 
suç muamelesi yapılmıştır. 

Jii:::t2 ~ ~ ııııın J;;;:.t::i(~~ 

Ucuz Ve Kuru 
Kömür 

Yazın d _p::> edilen Fetiye
nin Pirnnr kuru ve sağlam 
kömürüaü L.'.is:nane Gaziler 
caduesinde samancı Salihin 
evi altında bulacaksınız. D.12 

Resmen dilenme mü
saadesi alan tarihçi 
17 inci asrın başına kadar 

yaşıyan meşhur İngiliz tarih
çisi Con Stov, bütün aklını, 
zekasını harcadığından varı
nı yoğunu ırkdaşlarına sarf 
ettikten sonra 79 yaşında 
resmen dilenmek için bele
diyeden müsaade almıştır. . ................... . 

Köpek merakı 
Bazı kimselerde hayvan 

merakmın iptila halinde ol
duğunu bilirsiniz. Tanıdıkla
rınız içinde kedileri için 
canlarını vermiye hazır olan
lar yokmudur? Kendi aç o
turup köpeğini besliyenler
den bahsedildiğini her halde 
işitmişsinizdir. Bilhassa yal-
nız kadınlar arasında köpe
ğe meraklılar pek çoktur. ..................... 
11 senedenberi ölüm 
"ak'ası görmlyen köy 

İtalyada'da, Bolonya civa
rında Valdifusa köyünde 
1927 yılındanberi tek bir 
ölüm vak'ası kaydedilmiş 
değildir. Köylüler, uzun ya-
şamalarının, sıhhatte olmala
rının sebebini sıkı çalışmada, 
bol uyku uyumalarında, iyi 
şarap içmelerinde ve müm
kün olduğu kadar çok ço
cuk yetiştirmelerinde bul
maktadırlar. 

!1111--r:ww=::ı::::ıa:t _. ____ 1 - -:. ---------• 

Tayyare Sinemasında 
T E L E F O N: 3646 

Sinemamız sürperizinde muvaffak oldu 

Proğramın ilk gecesi 
Sinemamız salonunu İzmi ri n müstesna şahsiyetleri dol

durdu ve proğram çok beğenildi. 
Bugün bu güzel proğramı sizde görün 

SIRNAŞIK KADINLAR 
OYNIYANLAR: Henri garat - Betty Stokfeld 

Fırmon Bernord 
AYRICA. Ekla jurnal dünya havadisleri ve Atatür

kün cenaze töreni 
VE 

Canll resimler 

seanslar: - 2,30 - 4,30 - 6,50 21 de 

18 IKJNCI KANUN .. 

İST ANBUL VALİSİNE 
AÇIK MEKTUP 
------------00~---------

Yazan: DOKTOR CEMİL SÜLE YMft 

Aziz meslekdaş ... Adımla
~ının sesinden anlıyorum, ki 
lstanbulda sızıltıya meydan 
vermeden, suya sabuna do
kunmadan, kimsenin hatırına 
toz kondurmadan vaziyeti 
idare edişiyle değil, kararını 
veren, ordularını harekete 
getiren azimkar bir asker 
iradesile geliyorsun, Eğer 
araya idareciler, siyasetçiler 
girmezse, ben eminim, mu
vaffak olursun ... 

Bu memleketi kurtaran 
askerdir. Gözlerimizle gör
medik mi? Lozan, Montröyü 
onlar kazandılar; idareyi on
lar ellerine aldılar, onda da 
muzaffer oldular. Eğer bu 
işler bildiğimiz idareimasla
hatçıların eline kalmış ol
saydı, biz hala Sevrin hu
dudlarını aşamamıştık ... 

* * * 
Öyle ya, Y enicaıniin önün-

deki moloz yığ~nları, daha 
ne zamana kadar bu şekilde 
kalabilirdi? Hatta ben öteki 
valinin yerinde olsaydım, 
F ntihten itfaiye bölüğünü 
get i ir; bütün meydanı bir 
gecenin içinde dümdüz eder 
sokaklardan işsizleri toplar 
süprüntü mavnalarını sefer
ber eder; molozları denize 
döktürürdüm. Böyle işler pa
rasız olursa daha tatlı olur ... 

Eski zamanda angariye 
usulü vardı. Fena mıydı? ... 
Meşrutiyette bu usulün ismi 
değişti, ahalinin himmeti ve 
hamiyeti oldu. 

- Göreyim sizi evlatlar ... 
Deyince bir lahzada her 

şev olur biterdi ... 
Beyrutun harp iptidaların

daki halini bilirsiniz. Rıhtı
ma çıkar çıkmaz insan, Tak
sim meydanındaki bevilha
nelere giriyor gibi olurdu. 
O pis ve karanlık sokaklar
dan geçerken mendilimizle 
burnumuzu tıkamıya mec
bur olurduk. Eğer bugünkü 
şık ve modern Beyrutu vü
cuda getirmek için, Beyrut 
belediyesi oralarını istimlak 

;:ı.=-..;,. ..................... llüllll""~---· : ..... -::-~ .._.; ~ ...... ~ 

İçinde ölü bulunmıyan 
mezar .• 

Venezuella' da bulunan bir 
mez~ra asla ölü koymazlar. 
Bu mezar, 1816 da ölen Ve
nezuella kahramanı general 
Mirandaya aiddir. General 
İspanyada Caracco hapisha
nesinde öldüğü vakit, cena· 
zesi kaybolmuştur. Fakat ta
raftarları, Venezuellada Pan
teonda onun namına bir me
zar yaptırmışlardır. 

etmeye kalksaydı, milyonla 
yetişmezdi. 

Dördüncü ordu kumand• 
nı Ahmet Cemal imzasi~ 
bir emir: 

" ... Hükumet konağmds 
sahile kadar Beyrut yıkıl 
cak ... ,, Yalnız o kadar. V 
derhal yıkıldı arkasında 

bir talimatname : 
"... Bu mıntakada arar 

alım satımı, belediye tar• 
fından ihraç edilecek bons 
larla yapılacaktır.,, 

Aeyrutlu zenginin cebill 
den para, belediye veznesi 
ne gider; bonoya tahvil t 

derdi. Belediye kasasına "' 
tın akıyordu ve istimlak b 
para ile yapılıyordu. Derh 
bulvarlar açıldı; arazi kıyın 
ti birdenbire on misli fırla 
dı. Bir iki sene içinde. dilt 
yanın servetini çeken şık 1> 

modern Beyrut vücude gt 
di. Bir de Şamda Dervişif 
caddesinin ortasında, b1 

evliya yatardı. Cemal paŞ8 

nın, en ziyade bu, sinirin 
dokunurdu. Bir vilayet ~l 
belediye meclis azaları f e\ 

kalade içtimaa davet edild 
Kadı Efendi ile Müftü efe~ 
dinin fikirlerine müracB8 

edildi. fakat ne mümküJJ? 
Evliya oradan, dünya yeri~· 
den oynıyacaktı; bu yüzd~ 
Suriyede ihtilal çıkacaktı 
Herkes, ellerini oğuşturar• 
bir karar almadan mecl 
terk !ttiler; böyle azim 
mesuliyet ve manevi veb
altma giremiyeceklerini jfl 

de ettiler. 
O gece sabaha karşı 

zifeden dönüyordum. Del<ı 
şiye caddesinde, baldırı 

1 

sökmüş; toprağın altını ~ 
tüne getirmişti. Bef edJ 

müfettişi Hayrullah gözüıf 
ilişti; merak ettiın. ona 50 

dum: 
- Bir şey yok .. dedi. 

bayı naklediyoruz. 
Filhakika ertesi sab~ 

Dervişiye caddesinden S 
çenler, hayret içinde kal 
lar .. Koca türbe yıkılııV: 
mezar kaldırılmış; üze~ 
kalın bir asfalt tabakası 
kilmişti. Kimsenin kılı b 
oynamadı; ve Suriyede 
yüzden isyan cıkmadı! ... 

* * * 
Cumhuriyet devri karı 

devridir. Elbette böyle > 
pılamaz. Fakat ammeıı 
menfaati namına buna ya 
yapılacak işler de yok d 
ğildir. 

- Sonu Yarın -------- - -" -
1

1500 KİŞİLİK TÜRKİYENİN EN BÜYÜK SİNEMAS 
12 İkinci kanun perşembeden itibaren 

ismet Pasa YENi• Si.NEMA 
Bulvarında 

TELEFON: 4065 TELEFON: 4065 
Size şahane bir proğram takdim eder 

İzmirde ilk defa 

············O····· ..... .. ············ .......... .. 

Şangay Ataş Altında 
DOLOREZ DELRİO - JORJ SANDERS 

Kontes Valevska 
GRET A GARBO - ŞARL BUA YE 

Türkçe foks jurnal 

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

Salı günü 1,45-4-7,45 

................................ ~ 
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SAç ruv ALETLERİ 
SADELEŞİYOR 
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el Uzun zarna d y. . 
a e t na egışmıyen 
bn .~ran1rnas1, düzeltilmesi 

guç o an . 
h•rtık l saç tuvaletlerı 

Yer er· · e fa . ını daha kolay 
rlarattıYnı zanıanda eskileri 
"~el 0~:ıyacak derecede gü-
1>ıraknı n saç tuvaletlerine 
e, B· ıştır· 

it Zaın l 
i)\Şağı d y an ar bukle bukle 
bİ\a id' i~ru inen saçlar mo
~ıı'İşnı· ı. ır zamanlar bu de
n ndışk saçlar düz rolarak ta-

l ta · 
\lıaşın n sonra rulo haltnde 
e'lu d etrafını çerçevelemişti. 
Jd e\ta a Pek nzun müddet 

ın etm · y ·e~annı ernış. ukarı ta-
8ur ış saçlar moda olmuş
? • 
. Yukarı t 
l~ikçe d h araflı saçlar git-
t ehebin~ ~~deleşiyor. Bunun 
tı!•apıhşınd •.raz kuvafürün 
Bnak ıa~ . akı küçüklükte ara-
. Zttnd 
l1:ararke b ır. Saçları aşağı 
hıak da~ ukle, dalğa yap
l>ararken ~ kolaydır, yukarı 
jf· Bund aha güç. 

arda Ço';: başka düşük saç
'g"İttiği haı:•dga, bukle hoşa 
dar gij l ~- tepede o ka

~(\lliş genz·e goriinrnüyor. Ge-
~· · ış ve h f 
. ~~ seyrek a if dalgalar, 
1 luz t bukleler hatta 
"'·l aralı 1 ' •·Uru saçı ar daha güzel 
0
. Yor. 

s Bu 'k· 
az d 1 ı tesirle herg~ n bi-

U··af" tha sadeleşen yeni ku-

'ı>r:~i~e y ~rtık kimsenin 
Btı k 1 degıl,, demeye hak
f.ne.s·a ınıyacak. Umumileş-
t lne e 1 

{'1>ttad nge olan mahzuru 
JJ!3la ban kolkmış olacak am
riltaanı~~alını umulduğu gibi 
~ese.ıall~ edebilecek mi? 
b ~ski s · Anıerikalılar hala 
idiler. Baç~~rdan vazgeçme
arıın12 a altın bizim kadın
er. Esk hı'deye karar verecek-
. . e d 

.. ıııyı kab 1 '!Vama mı, ye-,._ u lllij? 

(HALKIN SES/) 

t .. ·~···~)BARSELOM ŞEHRil 
~Şen Yazılar ti ---======---
~~ıııııııı~Ji;;;·---" Barselonun tehdit altında ~ imtiyazlarını da kısmen k~y-

2 Lira olduğu son İspanyol muha· betmiştir. . 

Bir gün mazaya daldım, 
Bayana çorap aldım, 
İki lira~ deyince 
Birden şaşırdım kaldım. 

*** 
Bayan bir bükülüşle, 
Karşımda süzülüşle, 
İki lirayı aldı, 
Bir defacık gülüşle. 

Burhan ettin 
Şarbalkan 

······••CJ•• ...... 

SEBEBİ 
Karşıyakaya gidiyorlardı. 

Salamon bir gitme, bir de 
gidip gelme bilet aldı . 

Karısı sordu : 
- Gitme bilet kimin ? 
- Senin. 
- Niye bana gidip gel-

me almadın? 
- Sen orada denize gi

receksin. Yüzme bilmiyorsun. 
Boğulursan beyhudu bilet 
parası vermiş olmıyayım ! ........ ()········ 

HALKA 
Bay 

sordu: 
arab hizmetçisine 

- Hani sana verdiğim 
altın yüzük ? 

Arab hizmetçi : 
- Kuyumcuya bıraktım, 

burnuma halka yapacak! 

········()•··· .. ·· 
ADİ İMİŞ 

Şapkacıya giren adam, 
dükkanın sahibim gördü : 

- Bana sathğınız şapka 
çok adi, çok fena imiş ... 

- Ne münasebet bay, 
kim söyledi ? 

- Kimse söylemedi amma 
ben anladım.. bir meyhane
de unutmuştum: Hiç kimse 
almamış; ertesi günü gene 
orada buldum. 

Sahi 
Muharrir söyledi : 
- Yeni romanım kapış 

kapış kapılıyor. 

- Sahi mi? 
- Tabii sahi, kilo ile sa-

tın alıyorlar. 
Gidemedim 

Ziyafette esniyen adama 
sordular : 

_ Mademki canınız sıkı-

lıyor, ne diye gitmiyorsunuz? 

- Gidemem! 
- Sebeb? 
- Buraya misafirleri eğ-

lendirmem için beni çağırdılar. 
Temizlik 

Garson! 

rebeleri vaziyetinden anlaşı- Fransızlar şehrı 1808 le 
lıyor. Katalonyanın merkezi 1813 arasında (Napolyon 
olan bu şehrin, hayli ehem- Bonapart zamanında) işgal 
miyetli mazisi vardır. ettiler. 

Tarihi, aşağı yukarı Kata- Barselonun yakın tarihi 
lonyanınkine bağlıdır. Tah- kanlı isyanlarla doludur. Son 
mine nazaran Kartaceli asır zarfında memleket ikti-
Alimcar Barca tarafından saden müreffeh bir hale gel-
kurulan şehir, onun ismile diyse de, daima siyasete"ii"" 

1 
Barcino diye anılmağa baş- tehlikeli bir yer, fitili tutuş-
mıştır. ( Şimdi İspanyollar muş bir dinamit sayılmıştır. 
Barcel-0na yazarlar.) Burası şehir olarak pek 

Oğüst, burasını bir Roma mükemmeldi. Yarım milyon-

müstemlekesi haline getirdi. dan fazla nüfusu vardır. 
Vizigotlar Barselonu zapte-

dip 415 ile 431 arasında 
merkezleri yaptılar. Şehir, 

sekizinci asırda, Magrıbiların 
eline düştü. 

801 Senesinde, Louis'le 
Debonnaire Müslümanları 

püskürtüp Barselon kontlu

ğun u kurdu. Bu teşekkül 
874 de müstakil oldu. 

Barselon on ikinci asırda 

Arauon'a iltihak ederek Ak-
o 

denizin en mühim bahri si
hsi haline geldi. 

Lakin İsabelle ve Ferdi
nand devrinde Aragon'la 

Kastilin birleşmesi ve on 
beşinci asırdaki keşfiyat, 

şehrin coğrafi ve iktisadi 
ehemmiyetine balta vurdu. 

Birçok isyanlara sahne olan 
Barselon ~"fueros,, denen 

Üniversitesile, bahriye mek
tebile, katolik seminesile, 

muhtelif kütüphanelerile bil-

hassa Aragon arşivile (hazi
nei evrakile) meşhurdur. Bir 

çok kara ve deniz yollarının 

içtimagahıdır. Yünlü ve ipek

li ku111aşlar, deri, tentene 
yapar. Çok şarap ihraç eder. 

Şehir, bir sınıf daire halin

de tatlı meyilli bir dağdan 

sahile iner. Büyük Rambla 

caddesi üzerinde Kristof 

Kolombun heykeli pek gü
zeldir. 

Bu son dahili harp esna
sında hava hücumları yüzün-

den hayli harap olan Bar-

selon, Cumhuriyetçi muka-

vemetin ruhu mesabesinde
dir. 

----------------~,,_, ____________ __ 
Ankara Radyosunun 

---[!] 

(Bugünkü Pr ığramı ) 

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

Türkiye radyosu T.A.Q. 19,74 m.15195 Kes./ 20ı<W. 
Ankara radyosu T.A.P. 31,70 m. 9465 Kes./ 20KW . 
12.30 Türk müzigi - (Pi) 
13.00 Saat, ajans, meteoroloji haberleri 
13.10-14 Müzik (Riyaseti Cumhur Bandosu - Şef: İhsan 

Künçer) 

18.30 
18.35 
19.35 
19.50 
20.20 
20.40 

20.50 

Proğ.rnm 

Türk müzigi (İncesaz sultani yegah faslı) · 
Konuşma 
Türk müzigi (peşrev ve şarkılar) 
Konuşma (Mizah saati) 
Saat, ajans, meteoroloji haberleri zira;,ıt borsası 

. (fiyat) 
Temsil (Fırtınadan sonra) yazan - Ibnirrefik Ah-

met Nuri - Merhum 
Müzik (küçük orkestra-şef: Necip Aşkın 
Saat, esham, tahvilat, kambiyo-nukut borsası(fiyat) 
Müzik (Senfonik plaklar) 

y ~-· -------e~ Trakya'da 
a1" aa T 

el \' ane cezaevi 

Emrediniz bayi 
Mutfağınız çok temiz 

bunun için sizi tebrik ederim. 
- Mutfağı gördünüz mü? 

21.20 
22.20 
22.30 
23.00 
23.45-24 

Müzik (dans pJakları) 
Son ajans haberleri ve yarınki proğram. 

' 

Ed· apııacak 
ıtne. (lı 

·e inıiba't~ c-ıususi) - Sıhhi 
. urlu ola ı bakımından mah- Dünkü 
binaları n ınevcut cezaevi k d 
~2 . Yerin T k Gazete okuyan ar a aşına 

yerınde e ra yanm sordu: 

- Görmiye ne hacet bü-
tün yemekleriniz sabun ko-
kuyor . 

~atarlaştırıı~~n!Ierinin inşası - Bugün ayın kaçı? 
c. Su bina) ş ır. - Bilmiyorum, eJindeki 
;;ıy11 • arın .. .. .. d k' 

ıçinde in onumuz e ı gazetene bak. 

4 

ca~tır. Şasına başlana- - Gazetemden anlıyamam 
-......._ ki bugünkü değil dünkü! 

----=----.-..--------------~ Sıhhat 
~ 

Balıkyağı 
Qrveçya bahkyaölarının en hallsidir 

İKİ DEFA SÜZÜLMÜŞTÜR 
ŞERBET GİBİ İÇİLEBİLİR 

Hamdı Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczahanesi 
ı~-------

BUGÜNDEN İTİBAREN 

Kültürpark Sineması 
Telefon aıs1 

Dünyanın en muazzam iki şaheserini takdim ile 
gurur duyar. 

Aşk şarkısı 
Talih Güneşi Milano Iskala tiyatrosu baş 
Fredriç Janet tenörü dünyanın en güzel 

Tamamen renkli 

March Gaynor sesli erkeği 
Harikülade eşsiz ve nefis ALESSANDRO ZİLLAN 

~ bu senenin mutlak en iyi Viyana operası baş hafiyesi 
~ filmi.. Holivudun esrarı, Altın Sesli 
n artistlerin hayatı, artist MARYA MA YISNER 
i olmak için Holivuda giden in beraber temsil ettikleri ! 

bir genç kızın enteresan dünyanın en meşhur opera § 

macerası .. BiJa istisna her- ' v ~ o;-> "retlerin en seçme ~ 
k~s~~ h~~una gidecek en :;arça:,. ·ile süslenen enfes 1 
buyuk fılım.. . Vod"1 .. 

Seanslar: 3,30 - 5, 15 - 7,20 - 9 
........................................ ! __________ _ 

ÜROLOG OPERATÖR 

DOKTOR 
Fuat Soyer 

Böbrek, mesane, prostat, 
idrar yolu hastalıklarını te
davi ve ameliyatlarını yapar. ! 
2 nci Beyler Numanzade No. 5 1 

1937 - 1938 Selanik sergı
sinden birincilik madalyasını 
kazanmıştır. 
'-'"""-' ............ ~""'-"-'"'-............... "'-................................. '"'"' ........ """""" .......... 

18 IK.!NC/ KANUN 

Merkez hastanesi göz 
mütehassısı 

Dr. Halit Baran 
Her gün Öf leden sonra 
hastalarını kabul eder. 
2inci beyler So. No. 79 

Tütün İnhisarı karşısında 

Dr. Fahri lsık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontken Ve 

Elektrik tedavisi yapılır 
ıkinci Be ı~ · So. No. 29 

TELEFON 2542 
lli;;;;;:.t;(~~ııııııı~~~ 

DOKTOR 
Tevfik Lütem 

MERKEZ HASTANESİ 
K ulak, Burun, Boğaz 

Mütehassıs ı m uayen han e 2 nci 
Beyler N uın-.n:t:ade so k a k N o. 5 

1 He r gün öğleden sonra . 

Yün, ipek, Pamuk, Keten, 
Floş 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 
İzmir - Birinci beyler So. 

No. : 55 Telefon : 3479 

,..:~ ~: ... * ...... ~-: .... ~ .... ..;.~ ......... ~ ~:~~ .... :ı--::~ 

DiKKAT ! 

Peşin ve 
Ve Askeriyeye ait de 

Taksitle 
En şık en ucuz elbisele

rinizi Kavaflar şarşısmda 35 
No da 

TER Z l 

Kazım 
Şengüder'e 
Yaptırınız. 

1 nci Sınıf Mutahassıs. 
ııaıııııııııııııııııınıııııınııınınıııııııııııııııı: ıııııınuııııııııııııııııııııı:ııuıııi,1ının 

DOKTOR 

İsmail Hakkı 
,Bilgeer 
Derviş()ğlu 

Dahili, sinir, çocuk hastalıkları 
saat 9-12 İkiçeşmelikte 

1-6 Karşıyaka Yalı 71 Na.da 
T. 3760 

nı nmıııı ı ınııııııuııının nıınıı ı ı rruıııııı ı ınıınıııııııııııı~'!!!.!"ın~!!.Ullmınııınımımnaı11111hıınıımnıııııııııı~.!!!".!!!!!!!!J!!l.!!!!!!!!!'.'!!!!!!!!!!!!!.Dlll 

S. F E R İ T E C Z A C 1 B A 5 1 . 
ALTIN DAMLASI 

Kol()nya "e yağsız Kremi 

il 

t . J 

DEPO ŞİFA ECZANESİ 



SAHIFE4 (HA1-KIN SES/) 

• 
SON DAKiKA ŞEHIR 1 

~BE~~~~=·=~ii-------------
Suç ortaklar ... EKREM KÖNici' DAV ASI 
da yakalandı 

_.,..,,..,_ 
Ateş Mehmedin suç ortağı 

Bulvadinli Ali ile Mustafa, 
Osman. Salita ve Hüseyinde 
dün yakalanmı,lardır. Bun
lardan Mustafa ve Osman 
Manisada, Salih ve Hüse· 
yin de Akhisarda derdest 
edilmiştir. Sabıkalıların ya
takları olan ve çaldıklan 
eşyayı satın alan on kişi 

hakkında aynca tahkikat 
yapılmaktadır. Zabıta Ateş 

Mehmedle Bolvadinli Aliyi 
yakaladıktan sonra suç or
taklannın Manisada bulun-
duklannı tesbit etmiş Mani
sa zabitasiyle müştereken 
oradaki suçlulan da yakala
mak kabil olmuştur. ---Meslekten Çekilen 

Ölrelmenler 
Maarif vekaleti vilayet 

kültür direktörlüğüne yap
tığı bir tamim üzerine, ba
kanlık bir istatistik yapmağı 
lüzum ğormüştür. 

Bununla öğretmenlerin mes
lekten çekilmelerinin sebe
bini araştırarak onları mana
siyle meslekine bağlayabil
mek için tedbirler alacaktır. 

-::ıiilE3!E-

Mustakbel plan. 
Dün belediye reisliği, Na

fia vekaletine bir mektup 
göndererek evvelce Nafia 
vekaletine arzolunan · şehrin 
imar plinı için hazırlanan 

esaslann tasdik edilmesini 
ve gönderilmesini istemiştir. 

ToprakAlbnda 
Kaldı 

Büyük Gazi Bulvarında 
B. Ziyanın binasında çalış
makta olan amele Ramazan 
oğlu İbrahim, temel kazar
ken toprağın çökmesile al
tında kalarak sol ayağı kı
rılmış ve hastaneye kaldırıl
mıştır. -·· •• 

Oz Türkçe 
ilk mektepler için yazılan 

kitaplarda kullanılan bazı 
oz Türkçe istilahların yeni
den tetkik edilecekleri ve 
bu hususta öğretmenlerin 
fikirleri sorulacağı anlaşıl-

mıştır. 

·Mekteplerde 
Lisan 

Maarif V ekileti bir tamimle 
mekteplerdeki talebelerin 
lisan hususunda zayif olduk
lannın sebebini öğretmelere 
sormağı uyğun görmüştür. 

Diğer taraftan bilhassa 
Anadolu vilayetlerinde tale-
benin lisan bakımından çok 
zaif olduğu da müfettiş ra
porlariyle tesbit edilmiş bu-
lunmaktadır. 

Ankara Müddeiumumisinin Anadolu ajansına 
beyanatı 

-------- ımnnnımnnnmı--------

Ekrem Könlg~Bulunamazsa ŞerlklcürmUnUn Davası Tefrik Edllecektlr 
Ankara, (A.A) - Ankara tayyare ka

çakçılığı hadisesine dair bazı İstanbul ga
zetetelerinde intişar eden son yazılar müna
sebetile Ankara Cumhuriyet müddei umu
misi Baha Arıkan kendisini ziyaret eden 
Anadolu Ajansı muhabirine şunlan söyle
miştir. Hadisenin mahiyetini sayın Adliye 
Vekili Parti içtimaında izah etmiş idi. Ha
dise hakkında bundan başka söylenecek 
bir şeyim yoktur. 

Bizi n tahkikile meşgul bulunduğnmuz 
hadisedeki tahkikata nazaran bilmediğimiz 
noktalarla bunlara verilen cevablar hakkın-

/ 

da efkin umumiyeye tenvir etmeyi faydalı 
görüyorum. Bilfarz yeni Sabah gazetesi 
Ekrem Köniğin lstanbula geldiğin.i ve va
pura o zaman yüksek bir mevki işğal 
eden bir zatın girerek Ekreme namı 
müstearla bir pasaport tedarik etmek sure
tiyle kaçırmış bulunduğunu ve hadisede 
elyevm meb'us bulunan üç kişinin de isim
leri geçtiğini ve bu işte bazı eski devlet 
memurlarının da rol oynadıklarını yazmış 

idi.· 
Gazetenin sahibi bulunan Ahmet Cema

leddin Saracoğlu bu hususta İstanbul müd
deiumumisine vermiş olduğu ifadede yazıyı 
kendisinin yazmadığını ibrahim Hakkı 
Konyalı ile Murat Sertoğlunun yaz~ıklannı 

bu hususta kendisinin ne bir malumatı ne 
de bir delili olduğunu beyan etmiş. Murat 
Sertoğlu ise yazının bazı eski devlet me
murlarına rol oynadıkları bir hadise başlı · 
ğını kendisinin koyduğunu (memur) keli
mesinin bir yanlışlık eseri olarak yazıldığı
nı, yazıyı İbrahim Hakkı Konyalı 'nın yaz
dığını kendisinin hadise hakkında bir delil 
ve malumatı olmadığını ileri sürmüştür. 

İbrahim Hakkı Konyalı ise kendisinin 
hiç bir malumatı olmadığını yazıyı Murat 
Sertoğlunun kendisine vermiş olduğu not
lar üzerine yazdığını başka bir malumat ve 
delili bulunmadığını beyan etmek suretile 
yazı hakkındaki bilgisini ise tamamile in
kar eden Murat Sertoğluna atfetmiştir. 
Diğerlerinin verdikleri ifadeler de bunlara 
müşabih bulunmaktadır. 

Ekrem Königin firari bulunduğu anlaşıl-
ması üzerine firar ettiği anlaşılan mahal
den iadesi istenilmiş ve neticeye intizar 
olunmuştur. Gelen cevaplar suçlunun aran
dığına mütedairdir. (Bulunamamıştır) tar
zında kat'iyet ifade eden bir malumat ge
linceye kadar da dava neticelendirilmiye
cektir. Ancak böyle resmi bir malumata 
sahip olunduktan sonradır ki halen mev-
kuf bulunan şerikicürmünün davası tafrik 
edilerek mahkemeye tevdi edilecektir. Bu 
cihetin de ef kin umumiyece bu suretle 
bilinmesi faidelidir. 

Tarih kurumunu himayelerine aldılar 
Ankara, 17 (Hususi ) - Reisicumhur, Milli Şef ismet İnönü Türk Tarih ve Dil 

kurumlannı yüksek himayelerine almışlardır. 

-----------------------------1 s p an ya Başvekili Pariste •• 
Roma, 18 (Radyo) - Cumhuriyetçi İspanya başvekili Negrin gizlice Parise gittiği haber 

alınmıştır. 
Başvekil Fransadan son defa olmak üzere yardım istemiştir. 

--------ııuıınuııınuıuım--------

Halepte Te,:rar Nümayişler Yapıldı 
Halep, 18 (Radyo) - Vata ı ilerin tahrikile dün tekrar dükkan, fırın, gazino ve kahve

ler kimilen kapanmıştır. Nümayişe beş bin kişi iştirak etmişse de zabıta güçlükle dağıt
mıştır. 

~~~~~~~--.... •-~~--~--~~ 
Bir İngiliz Vapuru Kayboldu 

Paris, 17 (Radyo) - Kamberta adındaki lngiliz vapuru, Bombaydan iki yüz mil uzakta 
kaybolmuştur. 

Memur Olabilmek İçin Lizımgelen Şartlar 
Ankara 17 (Hususi) - Muhtelit, encümen, memurin kanununun hükümlerini değiştiren 

kanun projesini tetkik etmektedir. 
Projede memur olabilmenin şartları, mühim esaslara istinad ettirilmektedir. Memur ola

bilmekte tahsil kaydı tahdid edilmemek şıkkı ile yabancı ile evli bulunmanın Türk kültürü 
üzerinde yapacağı tesir nazarı itibara alınarak kanuna bir madde ilave olunmaktadır. 

Sovyet Radyolar!nda Türk Gecesi 
Ankara, 17 (Hususi) - Sovyet ,radyo':ı ::-ındJ. 20 ikinci kanun cuma gilnü için bir Türkiye 

gecesi tertip edilmiştir. Neşriyat 21 de b:l~'?j·acaktır. 

Türkiyede Nekadar Radyo Var 
Ankara, 18 (Hususi) - Türkiyede elyö nn 41,000 radyo çalmakta ve bunlardan 6765 

Ankaradadır. Radyolar 35 liraya indikten sonra bu rakamın~ iki üç misli fark edeceği 
tahmin edilmektedir. 

Ya denize veyahut tavaya! •• 
- Ba9tarafı birinci sahifede 

kabın etra-

18 iKiNCi KA 

K. KARABEKİR1 

------·~·-~ -------
İstan ulda 

• 
iz mirde 

Bir 
Bir 

Mülaka 
Saat 

---------------l!J------
-2- § etti. Ermeni çocukl 

- Bütün hatıralarınıza "" lan şefkatimi gördtıl 
kıymet verdiğinizi görüyo- tabloyu Ermeni çocu 
rum. Siz her şeyden evvel parak bana hediye 
bir askersiniz, muharebeler lerdir. 
idare etmiş, muzaffer olmuş Resme dikkatle 
bir kumandansınız. Doğru- Altında şöyle yazıyor 
dan doğruya harp meydan- "Yetimler babası 
!arından getirdiğiniz hatıra- Karabekir Hazretleri. 
ları da saklamış olacaksınız. Trabzon Ermeni ye 
Onları da görebilir miyim? tarafından, 9 Eyi 

- Hay hay .. Yukan çı- Okuyaculanma 
kalım. Size müzemi göste- General Karabekirin 
reyim. 

General Kazım Karabekir 
beni çalışma odasından ala
rak, evin en üst katındaki 
büyük tarihi müzesine gö· 
türdü. Ve O müzeye girer
ken bütün mazinin gözünde 
canlanmış .. olduğunu hissedi
yordum. Uzerinde sivil elbi
se bulunmasına rağmen, hü
viyetine güvenmiş olduğu 
abedi asker üniforması ru
hunda parıldıyor; kılıcıııın 
şıngırtıları kulağına aksedi
yor gibiydi. Geniş omuzlan
nın çizdiği heybetli silüeti
nin ardında müzeye gider
ken, ben de, o bombardu
manları dinlemiş, barut ko
kuları henüz silinmiş, sessiz 
ve tarihi bir harp meydanı
na uzanıyormuı kadar heye
can ve hayal içinde kendimi 
kaybetmiştim. 

General Karabekir, sol 
tarafta duvarın yüksek bir 
yerine asılmış olan kara ka
lemle yapılmış kendi potre
sini göstererek şöyle d~di : 

- Biz, Şarkta harbettik. 
Fakat medeni bir harp yap
tık. Bunu orada bulunan 
Amerikalılar da müşahade 

yazacağt "Ermeniler" 
kitap ve diğer es 
dair neşrettiği bir ri 
mevzula alakası dola 
bir kaç satır almayı 
buluyorum. O risale• 
yaprağında diyor ki : 

"Türk ordusunun 
zaptı rapta malik old 
katliam yapılmadı w 

Ermeni çocuklanna 
diğimiz şefkati ciha 
eden Karstaki Amer· 

1 yetinin emrinde 6000 
veya kimsesiz Erme 
vardı. GümrGde de 
vaziyeti muhafaza e 
Bu Ermeni çocuklan 
birer delikanlı oldular· 
larındaki Türk şefka 
nutmamış olduklannı 
ederim. Bunu, orad 
meni halkı da yakın 
lir. Ermeni yetimleri 
na (Yetimler babası) 
bile hediye ettikleri 
kalem resmimi sami 
hatıra olarak hususi 
de saklıyorum." 

Sayın General 
delinmiş bir torpil p 
eline alarak : 

Kazım Özalp Neden İstifa E 
----ıııııounıın . 

Ankara, 17 (Hususi) - C. H. P. Büy\lk Mıllet 
grubu, bugün Trabzon saylavı B. Ha•an Sakanın ri 
de toplanmıştır. ilk söz a!an Batvekilimiz Celil Ba 
miştir ki: 

Milli Müdafaa vekili arkadaşımız, sırf mahkemen' 
metle cereyanını temin etmek maksadiyle istifa et 

Başvekil, bu beyanattan sonra aynen şu sözleri 
miştir: 

- Şunu da ilave etmek isterim ki, Milli müdaf 
hakkında madde tasrih ederek her hangi bir İ 
bulunmak veya sual tevcih etmek istiyen 
varsa, kapı açıktır. 

Londrada patlıyan bomba u 
mi efkarı galyana getirmi 

Londra, 18 (Radyo) - Bugün de, muhtelif yerler 
laklar olmuş ve Birmingam önünde bir bomba pa 

· cadde fenerlerinden birinin sütununu uçurmuştur. 
dündenberi biribirini takip ve umumi efkarı heyecan 
Bu hadiselerin, lrlandalı cumhuriyetçiler tarafından 
edildiğini tesbit etmiş ve Londrada ikamet eden 
lrlandalıların evlerinde araştırmalar yaptığı gibi, bu • 
lerle alakadar o,lanların harice kaçmamalarını tem 
bütün limanlar da tertibat almıştır. 

----~~--~------~ 

Belediyelerin b ırem cetve 
------111111111111 

Varıdatı 25 bin lira veya ' cedvellerinin icra 'I 
Gelecek cevaplar tasnif 

edildikten sonra lisan ders
lerine yeni bir şekil verile
cektir. 

iki erkek balık suyun içinde biribiri ile çarpışmaya başla r. Bu muharebeyi, 
fına toplanmış olan Siyamlılar heyecanla seyrederler. 

Balıklardan hangisi diğerinden kaçarsa onu tutar, hemen pişirip yerler. Galip 

daha fazla olan belediye heyetince tasdik ed 
gelen bütçelerinden maaş ve ücret nuniyet kesbedece 

alan memur ve müstahdem- barem cetvelini hell 
............ ,.... .............................. .... 
Şahane tango 

Polanegri'nin bu şahane 
ve muhteşem filmi Tayyare 
sinemasında görmek fırsatını 
kaybetmeyiniz. 

balık da, ayni cinsten muharip balıklar yetiştirmesi için, tekrar denize bırakılır .. 
Şu fıkradan anlaşılıyor ki dünyada kuvvetli olan kazanıyo:-, zayif ve aciz olan güme 

gidiyor. işte galip gelen balık tek:ar denize atılarak hayat::u kurtardığı halde mağlup 
olan talihsiz balık da tavaya atıla ·ak kızartıldıktan sonra mideye indiriliyor. Güçlü olma
dan önce güçlü olanlara çatarak dayak yiyen çalımcıların hJ.llerine sen de ey okuyucum : 

İSTER GÜL İSTER AGLA 

lerin barem kanununa göre zim etmemiş bele 
tasnife tabi tutulmaları ve cetvellerini biran e 
kacra cetvellerinin icra Ve-
killeri Heyetince tasdiki icap zırlıyarak icra Veki 
etmektedir. yetinin tasdikine arı 

Dahiliye Vekaleti kadro üzere Vekalete göo 
cedveler·nin ve bu kadro sini vilayetlerden ist 

zengin oımak Piyango 
l•l•r•enlz 

~~~~~.za; ...... ~-~~~~~~.--- ~· ..... : + ---ae:~:i*:!iıE 
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