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f Basr~~ Harap Olduktan 
i Sonra mı? 
Yalnız f . . --· .....__ __ _ 

rhnsız d' ngılız ve Fransız gazetelerinin değil, İngiliz ve 
l'Si Fr ~ploınatlarının da etekleri tutuştu. "Taymis,, gaze
}kten an oya şuradan buradan her türlü yardımların gel-

sonra C h . . 1· k tr yür.. .. .. um urıyetçı spanyaya arşı yaptığı müzaf-
. uyuşun a 'll · · k N l' ı· ı~vletle mı erını sayar en, asyona ıst spanyanın 

ıükeın~e~ra~ındaki rekabet ve· rejim münakaşalarından 
ifın a ~ hır surette istifade ettiğini ve bunu da diğer ta
btzıyorgı~ Ve gafletli uykusu sayesinde tahakkuk ettiğini 
Jği ın~kt ele n_ıuhalefet Başkanının Çemberlayna gönder
lrnesj f u~ta 'Jspanyaya yardım etmek teklifinin redde-

11~k bi ngı~terenin artık naml'S ve şerefine uyğun düşmiye· 
,ağlubiiet1ıl _aldığını,, hatıdatmas'ı ile Cumhuriyetçilerin 
~et p e erınden demokratik devletler biiyiik bir mesu-
Tehıil:1 tıkarmak lazım geleceğini anlatıyor. 
tzeteJer~ . apılarma gelince birdenbire ateş olan Fransız 

t'ırıı ve ı~e gerek Fransaya k ıybedilecek vakıt kalmadı-
t Jakla ı~gıltere ile Fransanı n nüfus ve müttefiklerinin 
treke; a tında çiğnendiğini görmek istemiyorlarsa hemen 

~ ttlar. e geçmelerinini hararetli bir lisanla tavsiye edi-

Gazetecile .b. d' d 
kleri t r gı ı ıplomatların a etekleri tutuştu. Bakalım 

1'~nını utuşanlar büyük bir yangının önüne geçmek im-
~ ne suretle bulabileceklerdir ? 
ı .. 

................... SIRRI SANLI ra ................................................................................. . 
1
1-_ nsız harp gemileri =Cebelüt
tLilrık k -ıylarında manavraya 
Lorı_,dra 19 başl~~ılar _ 
eheluttarık (kRadyo) - Y~z~ yakın Fransız h~p .. g~.mileri 

'-fta başl ıylarında buyuk manavlarına onumuzdeki 
ert'b ıyacakı d B Af -~atına ait ar ır. u manavralar rikanın müdafaa 
r ~ olacaktır. 

ko_n __ t Ciano ._Belgradda 
.. l 

l 

• 
Reisicumhurumuz Istanbula 

Gidiyorlar 
l 

Ankara 19 (Hususi) - Milli .. ·Şefim1z;§İsmet fnönü ikinci! 
tetkik seyahatlerine ayın yirmilbeşinde başlıyacak!ar ve o 
gün doğruca İstanbula hareket edeceklerdir. 

Reisiçumhurumuz İstanbuldan Trakyaya geçerek tetkik=
Jerini orada da devam edeceklerdir. 

Ankara 19 (Hususi) - Mi!li Şef dün yenı Milli Müdafaa 
Vekili General Naci Tınaz'ı kabul buyurmuşlardır. 

.....•.....•........•...•. ....•. , ................. , .............................. . 

Yeni Miilli . ü-
daa ekili 

--- -·--
Vazife E asında . 
-~~---

Ankara 18 (Hususi)-Mil 
li müdafaa vekili emekli 
general Naci Tınaz bugün 
vazifesine başladı. Vekalet 
erkanının tebriklerini kabul 
etti. 

-~==·--

Fransada 
Askerlik iki sene 

Paris, 18 (A.A) - Hüku
met askeri hizmet müdetini 
gayri muayyen surette iki 
sene olarak ifa eden bir ka-

lnun layihası tevdi etmiştir. 

ransa 
C m uriyeti 

e but\ ak 50 kuruşa bir fare ! ... 
t~110:ıd\l: Şaın bulunduğum . bir aile toplantısında laf laftan açılarak arada şöyle bir konuş-

B. LEBRON 

Paris, 18 (Radyo) - Bir 
mebus tarafından verilen bir 
takrirde Reisi Cumhurun ifı SeL· 

11 ezdi ~ız ya d 
il1 B retek şın a bir kız 50 k~nuşa bir fare satın almış ve bu fareyi bütün gün elinde 
., u fıkt onunla oynuyormuş ! 
ı v ayı d' l /t1.na &elttıi. ~~ eyenlerden bazıları güldü, bazıları da kızı ayıplar gibi oldular. "Evlenme 
ıeft ~~ce bu ~ ı~ kızın böyle bir oyuncakla oynaması ayıp görülürmüş!..,, 
~ e ıkleri ha,,ese. ede ayıplanacak bir ha! yok. Eğer bu kız da bazı kadınların kocalarını 
efancak fare a ı~e bazı kadınların da yalnız kocalarını değil, bir çok erkekleri ellerinde 

unun ı'ç• Yerme oynattıkla 'b' d .. ··1 .. d" ,,ı ın Yal f rı gı ı, yapay ı o zaman ayıp goru ur u. 
nız areyle oynıyan bu kızı ayıplıyanlara: 

İSTER GÜL İSTER AGLA 
~~~~-.......... ~~ ....... ~~ .... -·"1111"~ ~ ~ .. ~·~ ~ .............. 

~~~~~~~ 

bundan sonra "Fransa Cum
huriyeti ve İmparatorluğu 

· reisi,, unvanı haiz olması 
talep edilmektedir. Esbabı 
mucibe olarak Başvekilin 
Tanu~ ~·e Cezayir ziyareti 
r"nacı , h ı· · F ' ~ .a a a ının ransaya 
ba~lı 'ı )nı bir daha ilan et
miş olması ileri sürülmek
tedir. 

•• 
Universıtede 

Deneme 
. İmtihanları .. -

Ankara, 19 (Hususi) 
Maarif Vekili B. Hasan Ali 
Yücel Üniversitenin daha 
verimli bir çalışmaya kavuş
ması mevzuu üzerinde tet
kikler yapmaktadır. Liseler
den Üniversiteye gidecek 
olnn talebelerin intisap et
tikleri fakülteler bilgilerini 
ta 

1:ib edecek kabiliyette ol
n alarma vekalet bilhassa 
dikkat etmektedir. 

Olgunluk imtihanı bu ise 
15. !ım gelen faydayı temin 
t.' mekle beraber istenilen 
r, :.~~-ımanı vermediği göriil
c ugunden üniversite tahsili-
1 : .ta~i.p edecek olan genç
lrrımızın ilk yılda ayrıca lir 
c, ·neme imtihanına tabi tu
l t 

1 maları düşünülmektedir. 
- -

Yeni barem 
• • 

pro1esı 

Ankara 18 (Hususi) - Ba-

Zıraat Vekili 
Ankara ya 
Dönüyor 

İstanbul, 19 (Hususi) -
IZiraat \'eldli e. Faik Kurd
oğlu dün Ankaradan geldi 
Vekal~te mensup müessese
lerde tetkiklerle me{gul ol
du. Vekil Bu akşam Anka
raya dönecektir. 
. ...................... ·········••ı»••···· .. •· .. . 
Tayyareci 
Lindberg 
Parise Geçti 

rem projelerinin bütçe en- .-. Paris, 18 (Radyo) - Tay-
cümeninde aldıkları son şek- yareci Lindberg, buıün tay-
le göre azami maaş 600 1ira ;yare ile Berlinden buraya 
olarak tesbit edilmiştir. Hu- ~gelmiştir. 
susi vaziyeti olan mütahas- - -
sısıara heyeti vekile karariıe Bulgar 
100 lira daha verilecektir. 
Müktesep hakların tasfiyesi Başvekili Ankaraya 
ve bareme uydurulması içın geliyor 
2,5 yılda yapılması düşünül- Sofya 19 (Radyo) - Baş 
müş böyle bir tesviye sureti vekil Kös~ İvanof Şubat ayı 

1 
formulü bulunmuştur. ic;inde Ankarayı ziyaret ede-

cektir. 
...._ ...... ~:::~ ~ ~ ~ • ...., ................ llll11l ~--~~....... -. . 

Halkın Sesi H~k:J;~ - s~~idi~ -
Maarifte Faaliyet -

c==-=:ıı===-~=~ 

. !'-:1~~rif Vekaletinin okull~r v; talebeler üzerinde gezdir
dıgı oneI?li nazarları sevinçle göğsümüzün kabarmasına 
başlıca hır sebeb teşkil etmektedir. Bir milletin yükselmesi 
maarife istinat ettiği için her yapılan işin fevkinde olan 
maarif işlerinde de halkın istediği kolaylıklar ve talebenin 
daha olgun yetişmesi için alınacak tedbirler, maarifimizin 
sonsuz faaliyeti çok yakın l:ir zamanda başlanılan bütün 
işlerin, başarılacağına delil olmakla beraber bugünkü çocuk-
ların daha parlak bir malfın ata malik olmaları hepimizin 
dileyip, beklediği esaslı işlerden biridir. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 



SAHiFE 2 (HALKIN SESi) 

~™~:::reBa~~~~l.IDünyayı 
Tarihin meşhur sporcusu re 

yaya olarak üç L:e-f 

Deli Mustafa 
TARI Hl TEFRI KA -10- Y zan: Yaşar Adatepe 

.. 
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dolaşan adam 
-=-c:=~== 

vapurlardan çok az istifade 
etmistir. 

ilk geçen ateş arabası Eğrikapı kalesinin 1 

dibine sokuldu 

Dünyanın en ihtiyar sey
yahı 88 yaşındaki Bordolu 
Piyer Depujon dur. Eski bir 
maliye memuru olan bu adam 
20 yıldanberi seyahat etmek
tedir. Atlet vücutlu çevik bir 

400.000 kilometre yol yü
rüyen bu adam yaya dolaş

ma'k- rekorunu almıştır. Se
yahatlerinde gördüklerine 
daır şimdiye kadar birçok 
kitap ve risaleler neşreden 
ihtiyar seyyah 88 inci yıl
dönümünü bordoda kutladık
tan sonra dördüncü defa o
larak Fasa gidecek ve Af
rikayı bir kere daha dolaşa
cektır. 

-====~===-== 
Bizansın bu dönemeçli dar O zamanlar Türk donan-

sokaklarını bir müddet takip masının Haliçe geçmemesi 
1 

ettikten sonra, Eğrikapıya için Saray burnundan Gala-

ihtiyar olan Piyer çocuklu
ğundan itibaren seyahate 
meraklıdır. Bu hayali haki
kat haline koymak maksa-

geldi. taya Bizanslılar tarafından 
Bu kapı sonraları yani bir zencir de çekilmşiti. 

857 Hicride Fatih Mehmedin, 11 Bu zencir şimdi Askeri 
giren ordusiyle zaferi kazan- müzemizdedir.,, 
dığı Eğrikakıdır ki, Bizans- Fatih Mehmed ordusunun 
lılar bu kapıya Grı kapı en büyük kısmını,, Eğrikapı 
derlerdi. karşısına toplamış ve hücu-

Okuyucularımıza bu kapı- ma geçmişti. 
nın Fatih Mehmed devrinde Bizans kalelerinden atılan 
İstanbulun zabtına sebep taşlara ve ateşlere karşı ka-
olan bir Türk sporcu gen- lelerin diplerine kadar soku-
cini ve onun şanlı kahra- labilmek için Fatih ordusu-
manlığını anlatmadan geçe- nun kullandıkları ve bir 
miyeceğim. nevi şimdiki tanklara ben-

*** ziyen ateş arabaları vardı. 
Fatih Mehmet ordusu . Bunların içerisine yirmi kişi 

lstanbulu elli iki gün muha- girer ve bu arabaların üzer-
saraaltında bulundurduktan lerı ıslak derilerle örtülürdü. 
sonra elli üçüncü gunu Bu ateş arabalarından birin-

diyle ve yaya olarak şimdiye 
kadar dünyayı üç kere do
laşmıştır. 

j Seyahatlerinde tren ve 

1 J.. .---=- h t ; upıter ya u 
1 Zeus 
1 J piter yıldızında görülen 

l
l kırmızı lekeler etrafında bir 
yazı neşretmiştik. Bu müna-

1 
sebetle ilah Jüpiter'den bah
setmeliyiz. 

1 Yunan motolo jisinde i en 
' büyük ve en kudretli ilaha 
Yunanlılar Zeus, Romalılar 

Jüpiter ismini verirlerdi. Jü
piter insanların ve ilahların 

Evlenmeye 
Karşı sigorta 
Danimarkada tesis edilen 

ve 13 ten 20 yaşına kadar 
çirkin ve evlenmiyeceği zan
nedilen kızları sıgorta eden 
birçok şirketler vardır. 

Kızları güzel olmıyan bir
çok aileler bu şirketlere 
müracaat etmektedirler. Ev-

fecirle beraber umumi son de ve en önde bir genç 
bir hücuma başladı. kahraman "Uluabadlı Hasan,, 1 

babası, ' kralların hamisi, ni
zam ve kanunun koruyucusu, 
suçluların ve sözlerinde dur
mıyanların intikamcısı idi. 
Elinden saçılan nurla yıldız
lara yol gösterir, mevsimleri 

lenmiyecekleri zannedilen 
ve pahalı, pahalı sigortaya 
konulan bu kızlardan bir 
çoklarının kısmeti ise, sigor
ta ile teminat altına alındık
tan sonra, çıkmaktadır. 

Denizden Balta ağlu Sü- bulunuyordu. 1 
leyman paşa kumandasında Kalelerin önünde su dolu 1 
donanma abluka etmiş, ka- geniş hendeğin üzerinde ku- { 
radan Y edikule kapılarından rulan köprüden ilk geçen ateş 
itibaren toplar ve ateş ara- arabası Eğrikapı kalesinin 
baları Bizans kalelerini sı- dibine sukuldu. İçinden fır-
ktştırmış ve Galata tepele- lıyan yirkmi kişi arkadaşla-
ri nden "Zagnos,, paşa Haliç- riyle beraber Uluabadlı Ha-
ten Türk donanması umumi san da vardı. 
bir harekete geçmişti. -Devam edecek-

;1ıınıınuunııDnıııÖuıııK1111DTııuOıııııRııınrnıııınn'; 
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SINIR ve RUH HASTALIK-

Zekai dede 

LARINA DAiR Zekai Dede de, "Dede 
Muhtelıf akıl, ruh ve si- Efendi,, diye maruf Hama-

nir hastalıklarının sebebleri- mizade İsmail Dedenin ta· 
ni araştırırken irsi veyahud !ebesidir. Şöhreti onunkine 
kisbi frengiyi aramayı asla yakındır. Eserlerini sık sık 
ihmal etmemelidir. Gerçi radyoda dinlemekteyiz. 
bir çok sinir ve akıl hasta- 1824 ile 1897 senelerinde 
lıklannın babanın veyahud z k D d 
büyük babanın alkolik ve- yaşıyan e ai e e, Eyüp-

te dogv muştur. İmam Hafız 
yahud mecnun olmalarında 
aramak en tabii ve en akla Süleyman Hikmeti efendinin 
gelen bir iştir. Fakat bun- oğludur. Kendi de Hafız 
ların yanında frengiyi de olmuş, hüsnühat öğrenmiş, 
asla ihmal etmemelidir. Pek zamanın müsiki üstadların-
eskiden çekilen bir frengi dan Eyüplü Mehmed beyden 
hastalığının muayyen bir musiki dersi almıştır. • Bir 
devreden sonra birdenbire sene de Dede efendinin 
cümlei asabiyei merkeziyede talebeliğini etmiştir. 
mühim bir seri araz tevlid Mısırlı Mustafa Fazıl pa-
etmekte olduğu muhakkak-

şaya intisab ederek onunla 
tır. Ve bu teşhis tedavide 

birlikte bir kaç sene Mısırda 
mühim bir rol oynamakta-

değiştirir, tabii hadiseleri 
idare ederdi. 

Efsaneye göre Jüpiter ba
basına ve zebani sürülerine 
karşı açık mücadelede galip 
gelmek suretile dünyanın 
idaresini eline aldı, devlerin 
ve ilahların suikastlarına 
mukavemet ederek ·göklerin 
denizlerin ve Cehennemin 
hükümdarı oldu. Bütün il · h
lar emri altına girdi. İlahlar 
Olimpus dağı üzerindeki 
sarayına gelerek ondan fi
kir alır, istişarede hulunur
ler, insanların işlerini orada 
beraberce hallederlerdi. Jü
piter, yahut Zeus'ün karısı 

Juno göklerin kraliçesi idi. 
Hakim ve hükümdar Jü

piter elinde bir kılıçla bir 
taht üzerine oturmuş olarak 
tasvir olunur. 

Tabiat kanunlarının ku
mandanı olarak ta elinde 
bir kalkanla bir yıldırım 
arabasına binmiş görünür. 
Fidyas tarafından yapılan 
Zeus heykeli Yunan sanati
nin en büyük şaheseri ola
rak gösterilir. 

--~.~-

Denizin 
13000 Metre dibinde 

İtalyan gazetelerinde okun
duğuna göre, denizin 13000 
metre dibine kadar inecek
lere mahsus yeni bir alet 
bulunmuştur. 

Galeatso de Lastetsiye 
isminde bir İtalyan olan mu-
cit bu aleti deniz askerleri
nin hizmetine vermiştir. 

--~ ....... ~--

Sekiz yıl 
Kocasını bekliyen .: kadın 

Avusturyalı meşhur kaşif
lerden Herbert Vilkins sekiz 
sene evvel evlenmiştir. 

Fakat~ evlendiği Ledi isimli 
kadınla bir hafta kadar bir
likte kaldıktan sonra ilmi 

keşiflerde bulunmz k. üzere 
seyahate çıkmıştır. 

Karısı sekiz sene beklemiş 
ve kocası geçen hafta Viya
naya dönmüştür. 

Bu kadar uzun ayrılık se
nelerinde zavallı kadın evin-

dır. Bazı böyle hastaların kalmış, Darüşşafakada mu-
kanlarında frengi teamülü siki muallimliği yapmıştır. 

• Beş kilo baklava yemiş 

den bir kere olsun çıkma
mış, yalnız kocasına mektup 

yazınak, gelen metupları 
okumakla vakit geçirmiştir. 

menfi netice verebilir. Buna Eyüpte ölerek Kaşgari 
itimad etmemelidir. Bellerin- dergahı yakınına gömülmüş-

den alınan mayi dimağı şev- Rauf Yekta, bu zatın ta-
kide frengi teamülü aramak }ebesiydi. Zekai Dedeye da-
lazımdır. Ekseriya kat'i teş-

ir bir risale yazmıştır. Ta
his bu mayiin muayyenesin-
den sonra kuvvetlenir ve nınmış musikişinaslardan 
tedavi de derhal ona göre Eyüplu Hafız Ahmed efendi 
tatbik edilmeğe başlanır. Zekai Dedenin oğludur. 

1 

....... :mi ..... ._ .................. . 

• SENORITA 

s 

Kadınların en güzeli 

Şarklların en güzeli 

Filimlerin en güzeli 

enorita 
Jeanetta Macdonald 

VE 
Nelson Eddy 

Bu gün Elhrmra sinemasmda zafer tacı olacaktır. 

Seanslar: 3,30-6-8,30 cumartesi pazal lde başlar 

Bosna Sarayda yaşayan 
müslümanlar arasında bakla
va en me~~-u:- ~atlılardan bi
ridir. 

Geçen Irfta Bosnada ça
lı~.:n S:!nskimostlu Osman 

· Hromaliç isminde bir işci 
arkadaşhri1 ~ ' · a ':-::e tutuşmuş 
ve on kişinin yiyebileceği 
beş kiloluk büyük bir tava 

J;;;;;:.t:j(~~ıııı ı ııı ~~~ 

Ucuz Ve Kuru 
Kömür 

Yazın depo edilen F eti ye
nin Pirnar kuru ve sağlam· 
kömürünü Basmane Gaziler 
caddesinde samancı Salibin 
evi altında bulacaksınız D.12 baklavayı yemiştir. 

!'le .................... ri?il~-~~-:: ...... ~ .......... ~ 

Tayyare Sinemasında 
T E L E F O N: 3646 

20 - 2 inci kanun 939 cuma gününden itibaren 
Sinemacılık aleminin en maruf san'atkarı 

A e 

POLANEGRI nin 
İbda ettiği layemunt eser 

Şahane Tango 
AYRICA 

EKLER jurnal ve miki Cmll................. •mll!l ......... .
Bugün - 2,30 - 4,30 - 6,50 ve 9 seansında 

SIRNAŞIK KADINLAR 

19 lKJNCl KANUN__,,_:! 

Yakıt refikimlzde okunmuştur: 
.... ~"""'"'~~"""""~~~""""'-'""-''"""''"' 

İST ANBUL VALİSİNE 
AÇIK MEKTUP 

00 al i 
Yazan: DOKTOR CEMİL SÜLEY~~ 

Duydum, Taksim meyda
nındaki abdesthaneler kaldı
rılacakmış. Memleketin en 
şerefli bir meydanında, kar
şı apartımanlardan her tarafı 
görünen bu rezalet nümu
nesi nasıl şayanı hayret bir 
zevksizlik eseriyse kaldırıl
ması da o nispette zevk ve 
hüsnü tabiat misali olacak
tır. Fakat sokak içine ve
yahud yer altına daha kon
forlusunu daha kokusuzunu 
yapmak şartile ... 

Sonra diyorlar ki Beyoğ
lunda büyük istimlakler ya
pılacak; cadde genişletilecek. 

Bence hayır. .. Büyük bi
nalar istimlak edilip Beyoğlu 
caddesi genişletileceğine kü
çük binalar istimlak edilip 
İstanbul sokakları, insanların 
geçebileceği bir hale getiril
melidir. 

Memleket ortasında oto
mobil çamura batar mı? İs
tanbul sokaklarında batar. 

Bizde adettir, yola orta

sından başlanır; otomobille
rin hayvanların geçtiği yer-

lere asfalt döşenir. Siz ke-
nardan başhyacaksınız, insan-
ların geçtiği yerlere para 
dökeceksiniz. 

Sizden evvel ğelenler, gö
ze görünen caddeleri imar 
ederlerdi· Siz, göze görün-

miyen sokakları , mürur ve 
ubura salih bir hale getire
ceksiniz. Şerefi şöhreti dü
şünmiyeceksiniz. Halkın ra-

hatını saadetini göz önünde 
tutacaksınız. Size en büyük 
şerefi veren ünvanınızdır-

' zaten ona ihtiyacımız yoktur. 
Sizden evvelkiler mühim 

işleri bir tarafa bıraktılar; 

yapacak başka bir şey kal
mamış gibi hamallığı menet
tiler; arabaları insanlara çek
tirdiler. O zavallı eşeklerin 

ne günahı vardı? onları hu
dud haricine çıkardılar; tur

şu fıçısını insanlara yüklet
tiler. 
Köpekler öldürüldüğü zaman 
kediler sokaklara dökülmüş
tü; şimdi kediler ölüyor; 
farelere kalıyor .. · 

Hicazda görür de şaşar
dım. Neden kediler fare 

tutmazlar; sokaklarda bera
ber dolaşırlar. Demek ki 

biz de yakında köprünün 
üstünden alay alay farelerin 
geçtigini idrak edeceğiz. 

Tramvaylarda omuzlarımıza 

't çıkıp oturacaklar, ona pek~~: 
diyeceğiz. .. 

)C 
Ah bilseniz biz daha rıtr' i 

lere katlanıyoruz!.. 
Deniz kirleniyor, balıkl•B 

hazımsızlığa uğruyor di~ a 
bir zamanlar da şüprüntülef-. ~ 
şehir kenarına dökmeğe b~i 
lamışlardı. Sıcaklar bastı 
bir karas:nek istilası ofdıJ:; 
Şişlide oturanların bir ço~ 
ları uzak mahallelere hicrtg• 
ettiler. Fakat sinek bu .. k• 
natları var, uçuyor. Şişlid 
durur mu? .. Sıra ile OsmsH 
bey, Pangaltı, Altınbaks'Aj 
Sürp Agop, Taksim... Bı 

Zaten Cihangirden de pirıı\ 
yüzünden kaçmıştım. Ta~ 
sime tam yerine gelmişiııSı 
Ne uyku ne rahat ... Saba1B 
leyin tam tatlı tatlı kendiıı~ 
den geçerken, bir tane ~ 
başımın üştüne konar; k' 
varım, gözümün pınarı il: 
gelir; yanağımın üstünd 
döner dolaşır; dudağıJJll 

kenarından yürüyerek bıırV. 
numun deliğine girer; gıcıı 
lanır aksırım bir deli git 
yataktan fırhyarak kalk' 
otururum. Kış değil ki yo~A 
ganı başına çekesin mJ , 
mışıl uyuyasın. 

İnsan pireyi 
kurusunu ezer; 

b·1· ? ne yapa ı ır ... 

tutar, taht 
fakat sine~ 
Bir arkad 

şım anlattı : il 

Bir tarihte Parise bir otr 
··t de garson, çantasının üstll 

de bir tahta kurusu bulIJ>\J 
evire çevire bakarak ; 

- Bunun çantamızla ıtd 
münasebeti var ? Demiş. ..., 

Öyleya tahtakurusutı \ 
çanta ile ne münasebeti o\ı. 

- Sonu Yarın -
........... ..-1,t .................................. . 

Yeraltı 

Şimendiferler 

Paris polis müdürü 
Sena valisi bir proje haı' 
lıyarak Parisin yeraltı şi 
difer tünellerini bir h,; 
vukubulduğu zaman, ahali~ 
korunmasına tahsis etıne 
teklif etmişlerdir· 

.. ·1 1 Bu plana göre yuz mı o 
tünellerden yarısı ve 62 d 
rak kapatılacaktır. TüneII 
kısım kısım tefrik edildil 

ten sonra 150,000 insan ~ 
ralarda muhafaza olunabı 
cektir. 

19 ikinci 
İsmet Paşa 
Bulvarında 

TELEFON: 4065 

kanun perşembeden itibaren 

YENİ SİNEMA ' 
TELEFON: 406S 

Kahkaha tufanı ve Kovboy haftası 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

3 Ahbap Çavuşlar 
Haydutlar arasında 

............ 0 .......... .. ··•·•········ ........... . 
Meksika Gülü 

İzmirde ilk defa 

Türkçe foks jurnal - renkll mlkl 

O d' SEANSLAR: Cumartesi ve pazar günleri 10-2-5-8,3 
diğer günler 2 - 5 - 8,30da 
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(HALKIN SES/) 

~n™'~~Tarlhten bir sahife: 

~en Y a7:!t:~J . . . 
~unnn iKiNCi 
.sterim 

SULTAM AHME• 
DİN EMRİ 

ınma ••• 
·~ayan işaret etme 
.. en. o dilden anlamam 
>evışınek . t' 
t~ ıs ıyorsan 

aşın on sekiz tamam 

' Bana açıkca söyle 
,<arşıdan gülme .. l ... 1 oy e 
-ce eve doğru ş . 1 ~· k oy e 
tlır ere görsün anam 
ıı ..... v •• 

ı.->ogsunij a 
"Cilven' Çına hayan es.. ı .açına bayan 

oz verı k 
'Ben b p açına bayan 
Ö un t dayanamam 

•Hastayım. .... 
Aşkına .. u~uyorum 
B duşuyorum 

azan d" .. 
r1A.k . . uşunüyorum 

sı ıse k 
~ ayn anam 

ııSırf onun d' . 
•Bu d ılı yeter 

ert h 
Dök" erşeyden beter 

ıı "C up alev gibi ter 
e ayır c 

ayır,, yanamam 

ııEvJi dev' 
oFakat b?ıl• bekarım 
ıl() ıraz fakirim 

nun i . 
rV ar . Çın ha kirim 

·ıı gıt seni alamam 

it A. F. T. 
1 Batmaz Diken 

........ 0 
o~AVE ....... . 
""'b TLERDE CÖRSEN 
ı,v Ur l k 
re:du· h.0 

antada yemek 
v- N• ır arkadaşı gördü: 

e Çok · 
fDedi, oh yıyorsun? .. 
~t-_ B Ut güldü: 

. u bir ş . h 1 
nı sen ey mı, e e 

trsen 1 davetlerde bir ., 
........ 0 ........ 

YA 
ol dan ... 

tdi: geçen birini çe-

- Bonjur Ah 
'tnıiyefi ınet, seni 

llı.. anımr da değişmiş-

,; dA~~edersiniz ben Ah-
egıliın. 

; Ya... Demek ismind de 
ı•şti ' 1 ... 

........ 0 ........ 
Af ZENCİ 

acana k·· "k 
cuğ\t uçu bir Zenci 

ıJ tanıttılar 

\-
8erab . 

facan er oynayın. 
ş\ sord Zenciye baktı baktı 
. ., \t: 
l - ı,.-. 

"ını· 
'rsu ? ltı matemini tutun . 

01 l<AniN'······--
tı f stanb l KESEN 
1 u a h' 
1 r Profe .. ır aralık meş-
. sor h k Jı•n(Fur 1 o kabaz Zati 

6 ge nı· 
)1'Ce sah •şti, Bu zat her 
il bötuy n~de bir kadını iki
Karı Ot u. 

sının h 
an bir uysuzluğmıdan 

·atronu11 ı/daın bir gece 
- Her •şesine geldi: 
' . 'k &e~e b' k d • ıp ı iye ır a ını 

65b-ada m ? ayıran profesör 
't'." ı . 
(;.Vet • 

.......... lütfen b· 
-nd· . ıraz v 

•sıne bir sip . ~agınnı,z 
~ arışım var. 

Sarayın güzel kajınları zevklerini tatmin edecek erkek bulamadıkları 
için harem ağalarile anlaşmışlardı 

İkinci Sultan Ahmet tahta Gene bir gece böyle: inanırdı. Bir çok kimseler de: 
geçer geçmez şu emri verdi: - Koca gördük.. diye - Billahilayim kabil değil. 

- Hizmeti olmıyan Arap yalınkılıç has oda semtine - Bir kaza iş vücuda 
hareme girmesin, nöbetçi koşuşmağa başladılar ve ha- geldi. 
olan da gece kalmasın.. kikaten de görmüşlerdi. Bir Demeleri de kar etmedi . 

Emir, okadar şiddetli idi insan karanlıkta dolaşıyordu: Bostancıbaşı Süleyman a-
ki, bütün haremdeki kızlar - İşte koca.. ğa daha ileri gitti : 
ve onların bütün muhafızları - Vrun kafiri.. - Biz bu namı kabul et-
harem ağaları isyan ettiler. Hemen üzerine üşüştüler. meyiz. Cümle neferime ke-
Fakat bu isyan etrafa şüyu Kıskıvrak yakalıyarak padi- filim. Buyrun padişahım a-
bu~muyordu. Kendi kendile- şahın huzuruna çıkardılar: ğaç ile duvar beyni ne 
rine isyan ediyorlardı. Se- - İşte, dediler, hareme 

1 

denlü baiddir? İmkanı var 
bebi de vardı. Sarayın güzel giren budur. Bahçeye iner- ise ibret için beni ve cümle 
kadınları zevklerini tatmin ken tuttuk.. neferimi katliam et.. 
edecek erkek bulamadıkları Harem ağalarının telaşla- Sultan Ahmed bunların 
için harem ağaları ile an- rına ehemmiyet verilmezken hiç birini dinlemiyordu : 
}aşmışlardı; envai rezalet bu av padişahı küplere bin- _ Katli gerek emrini 
kolayca yapabiliyorlardı. dirdi. vermişti. 

Fındıklılı tarihi bir hadi- Megv er hadisenin içyüzü f d d Erik uğruna e ai gi en 
seyi ka.rdederken : şu imiş: bostancının, Babıhümayfın 

"Haretıi hümayunda olan Bu adam has oda bostan-
önünde kellesi uçuruldu ve 

nisvan ile tavaşi Arap kaf- cılarındanmı~. Gece canı erik 
ıslahat olsun diye duvara 

fesi aşık ve maşuk ve külli istemiş; duvardan uzak du-
l d yakın ne kadar ağaç varsa 

gece er e nöbetçi namile ran küçük bir erik ağacına 
içeride! kaldıkça bazı feza- tırmanarak birkaç tane ye- hepsi kesildi. Hadım ağala-
h tl · ı rı, artık nöbetlerin gene a erı ... ,, mek arzu arını{. 

Padişah harem ağaları için Fakat buna kim inanır. başlıyacağını umarak sevi-
şiddetli tedabir koyması, Derhal işe vaziyet eden niyorlardı. Fakat olan zaval-
onları da bu zevkten mah- Darüssaade ağası: lı bostancı ile kızlar ağası-
rum ediyordu: _ yok, dedi. Bu koca na olmuştu. Kızlar ağası da 

- Buna bir çare bulalım.. değildir. Erik ağacı divar 
1 

saray muhafazasında ihmal 
Dediler. Bunlar da her beyni ile on züra ve on beş gösterdiği için azledilmişti. 

gece ortalığı telaşa veriyor- züra dahi •ağaçtan balaya Genç kızlara gelince, on-
lardı. Gece yarıları: çıkıp inmek ne mümkün bin lar arapların hasreti ile 

Koca gördük.. koca gör- pare olması muhakkak. dörtduvar arasında tutuşup 
dük .. diye harem dairelerinin Darüssade ağasının söyle- duruyorlardı. 
etrafında yaygaıalar koparı· diği doğru idi. Fakat kim N. A. 
yorlard ı. ıııııııınıııııııııııııııııııııııııııoııııııııuıııııııııııı, ıııııııı 11111111 ,1111111 ııııııııuıııııı ııııını ııınııuıııınıııııııııınıııı ıııınıııııııııııııııııııııımı uııuııııııııı ııııı ııınııın 11111111 

\ 
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MANTIK 
- Sorma başıma geleni; 

bugün bin liralık bir hona 
ödemem lazım, cebimde on 
p~ra yok. 

- Ne yapacaksın ? 
- Hiç ... Senden bin lira 

borç istiyeceğim. 

- Amma tuhaf adamsın 
yahu. Benim gibi bir arka-
daşından bin lira alıp hiç 
tanımadığın bir adama mı 

vereceksin ? Böyle şey yapı
lır mı ? .. 

········«>········ 
LOKANTADA 

Garson yemek güzel 
amma, çorba biraz tuzlu idi. 

- Siz hele hesabi bir gö
rün de o zaman tuzlunun 
ne olduğunu anlarsınız!.. 

••••••••O•••••••• 
ÇÜNKÜ 

Adam ailesi aleyhine da
va açtı. Reis sordu : 

- Demek kaynananız ba
şınıza iskemle attı. 

- Evet. 

- Karınız da 
lattı öyle mi? 

- Evet. 

maeayı fır-

- Peki neden evden kaç-
tınız? ... 

- Baldızım bu aralık dik
krtli dikkatli büfeye bakı-
yordu!... 

Ankara Radyosunun 
-------[!]~-----

(Bugünkü Pruğramı ) 

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

Türkiye radyosu T.A.Q. 19,74 m.15195 Kes./ 20KW. 
Ankara radyosu T.A.P. 31,70 m. 9465 Kes./ 20K\l'. 
12.30 Türk müzigi - (Pl) 
13.00 Saat, ajans, meteoroloji haberleri 
13.10-14 Müzik (operetler ve hafif müzikler) 

18.30 
18.35 

Proğram 

19.00 
19.20 

Müzik (cazband - pl) 

Konuşma (ziraat saati) 
Saat, ajans, meteoroloji haberleri ziraat borsası 

(fiyat) 
Türk müzigi (fasıl heyeti - hicazkar faslı) 
Konuşma 

Türk müzigi ( şarkılar) 

19.30 
20.15 
20.35 
21.00 
21.10 

Saat, esham, tahvilat, kambiyo-nukut borsası(fiyat) 
Müzik (Oda müzigi - Fritzsche Kuartet) 

22.40 
23.45-24 

Müzik (küçük orkestra-şef: Necip Aşkın 
Son ajans haberleri ve yarınki proğram. 

BUGÜNDEN İTİBAREN 

Kültürpark Sineması 
Telefon a1s1 

Dünyanın en muazzam iki şaheserini takdim ile 
gurur duyar. 

Tamamen renkli Aşk · şarkısı 
Talih Güneşi Milano Iskala tiyatrosu baş 

1 

Sıhhat =·Öalıkyağı 
.. QI' 

Fredriç Janet tenörü dünyanın en güzel 
March Gaynor sesli erkeği 
Harikülade eşsiz ve nefis ALESSANDRO ZİLLAN 

"eçya bahkyağla rının en halisldlr 

İKİ DEFA SÜZÜLMÜŞTÜR 
ŞERBET GİBİ İÇİLEBİLİR 

Hamdi NUzhet Çançar 

~ bu senenin mutlak en iyi Viyana operası baş hafiyesi 
1 filmi.. Holivudun esrarı, Altın Sesli 
~ artistlerin hayatı, artist MARYA MAYISNER 

olmak için Holivuda giden in beraber temsil ettikleri ~ 
bir genç kızın enteresan dünyanın en meşhur opera ~ 

Sıhhat eczahanesi 
macerası .. Bila istisna her- ,. ve Oi' · ·etlerin en seçme ~ 

büyük filim.. L. Vo~. :ı.. 
kesin hoşuna gidecek en parçal . ·ile süslenen enfes 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 

19 iKiNCi KANUN 

1 

Merkez hastaneai göz 
· mütehassısı 

Dr. Halit Baran 
Her gün öğleden sonra 
hastalarını kabul eder. 
2inci l:seyler So. No. 79 

Tütün İnhisarı karşısında 

Dr. Fahri lsık 
lzmir Memleket Hastanesi 

J 

Rontken Mütehassısı 
Rontken Ve 

Elektrik tedavisi yapılır 
ıkinci B_· le;- So. No. 29 

1937 - 1938 Se1anik sergi- TELEFON 2542 
sinden birincilik madalyasını ~;:.t;n;;:.•.;;;ıt::..t;;;1 1 H~~li:::t:::::& 
kazanmıştır. 

. ~'""~'-'"'-"'"'""-''''"'-'"""'""""''-

Yün, ipek, Pamuk, Keten, 
Floş ve karışık : her cins ku
maşı kolayca ve emniy'etle 
boyar. Telefon: 3882 

9 EYLuL BAHARAT 
DEPOSU · iı , 

mmm.~mmm 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt Tenasül hastalıkları 
elektirk tedavisi 

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

DOKTOR 
Tevfik Lütem 

MERKEZ HASTANESİ 
Kulak, Burun, Boğa~ 

Mütehassısı muaye 1lıane 2 nci 
Beyler Numanzade .sokak No. 5 

Her gün öğleden sonra. 

DiKKAT! 

Peşin ve 
M..A. Ve Askeriyeye ait de 

Taksitle 
En şık en ucuz elbisele

rinizi Kavaflar şarşısında 35 
No da 

TER Z J 

Kazım 
Şengüder'e 
Yaptırınız. 

1 nci Sınıf Mutahassıs. 
ıııııınuıııınıınııuıııaııııııınıınıımıınııreoıııuınnımııınuııınıınıaııııwımıa 

:noKTOR 

İsmail Hakkı 
ıBilgeer 
Dervişoğlu 

Dahili, sinir, çocuk hastalıkları 
saat 9-12 İkiçeşmelikte 

1-6 Karşıyaka Yalı 71 Na.da 
T. 3760 

ıııııııı mınu111111 mıım uıaıu wıınımımıınıım11ımııııııımnııımnmınuımn ıınıumııımııııııı Dll!llımnn ımıııı mmı nııım nnnnııııın'llllm '1119 

S.~ F~E R İ T . E C Z A C 1 B A Ş 1 
'i 

ALT 1 N DAMLA S:I 
Kole>nya "e yağsız Kremi 

1 
DEPO ŞiFA ECZANESi 



. SAHIFE4 

Fuarın yeni 
kapılan 

Fuar komitesi dün beledi
ye reisi Dr. Behçet Uz'un 
reisliğinde toplanmış, Fua
rın yeni inşa edilecek üç 
kapısından bazılarının inşa
atını ihale etmiştir. Fuar sa
hasındaki elektrik tesisatın
dan mühim bir· kısmının yer 
altından yapılması da karar
laştırılmıştır. 

Belediye reisi B. Dr. Beh
çet Uz dün havagazı fabri
kasında yapılmakta olan ye
ni inşaatı, otobüs servisini 
ve merkez· ğarajı inşaatını 
teftiş etmiştir. Merkez gara-

~ının alt kısmı bir hafta sonra 
tamamlanacaktır. O vakıt 

belediyenin otobüsleri bu 
garaja nakledilecektir. 
.1 ıımııuııımmnınınımınııımmnınmımııııııınınnmnııun mm. 

~ ZABITA ~ 
.. llll8r.nmmUlllll1aııııı nıını nıuırmını:ıınıırunıırnıllltııııııP 

Keçeciler Mezarlık başın-
da Osman oğlu şoför Şev
ket Sarıkaya otomobile bin
mek meselesinden Muhar
rem oğlu O'Jman Tutakini 
dövdüğünden yakalanmış ve 
mağdur bilahare davasından 
vaz geçtiğinden feragat zaptı 
yapılmıştır. 

§ İkiçeşmelik Dolaplı ku
yuda Mustafa karısı Sühey
la Cemal kızı Penbe İsmail 
karısı Penbe Çatanı dövdük
lerinden yakalanmışlardır. 

§ İkiçeşmelik Dolaplıku
yuda Ahmed oğlu Mehme
din üzerinde bir bıçak bulu
narak alınmış ve hakkında 
muamele yapılmıştır. 

§ Kemerde Muharrem oğ
lu Hüseyinin üzerinde hır 
kama bulunarak alınmış ve 
hakkında muamele yapılmıştır. 

§ lkiçeşmelik Dolaplıkuyu 
Şaban oğlğ Halil Murat oğ
lu Nuri kendigelen Ahmed 
kızı M eryemin üç hindi ile 
beş tavuğunu çaldıklarından 
yakalanmışlardır. 

§ Çorakkapı Kazım paşa 
mektebi yanında: Besim oğlu 
22 yaşında Ali, Abidin kızı 
20 yaşında Nerimanı biçakla 
sol kalçasından üç ve sağ 
kalçasından da bir defa ha-
fif surette yaraladığından 
yakalanmıştır. 

§ Keçeciler Kantar kara
kolunda: Selahiddin oğlu 
Ahmet Salimin vaziyetinden 
şüphe ederek karakola celp 
ve üzerının aranmasında 

belinde 150 gram kadar 
afyon bulunarak alınmıştır. 
~ Keçeciler Çukurhanda 

Ahmet oğlu Ahmet Alim, 
Mehmet oğlu Abdullah, bir 
odada yattıkları Mustafa oğ
lu Ahmet Aslanın 28 lira 
parasını çaldıklarından ya-
kalanmışlardır. 

§ ıkiçeşmelik Çukurçeşm(: 
Hamdi oğlu mehmet Ali 
Keloğlu, Kamil kızı Belkis 
Bilmanın odasına girerek bir 
kutu çikolata yarım kilo 
lokum ve bir şişe likörünü 
çaldığmdan yakalanmıştır 

.... iöiis·i .... iii"iiifRTeR1-
-:•"-::"'.'""~-

Çuval Cinsi Fiat 
7 Üzüm 13,50 13,50 

121 F asulya 11,50 
990 Palamut 230 440 
522 Pamuk 41,50 51 

(HA l..KIN SES/) 

•• ;!!''• . . 

SON D A 'K İKA 
;;:w·-~-~r ............................. ; .......................... . 
CASUS ŞEBEKESİ BULUNDU 

Belgrad (Radyo) - Kopenhaydan bildiriliyor : Büyük takibat neticesinde burada keş
folunan ve meydana çıkarılan büyük casus şebekesinin faillerinin 400 kişi olduğu tahak
kuk etti. Bunların milli müdafaadan aşırdıkları mühim ve gizli vesikalar arasında birçokl 
planlarda mevcuddur. Bu casusluk şebekesi buradaki bir film aparab ticaret hanesi .tara
fından himaye edilmiştir. Bu film şirketide buradaki Sovyet ticaret heyeti ile münasebette 
bulunmaktadır. Bütün bu failler Sovyet ticaret heyeti ile bir binada oturmaktadırlar: 

-------- ıııııuıuıııınnııııo --------

Balkan Banka .Müdürleri Toplandı 
Belgrad (Radyo) - Balkan paktı hükumetlerinin bankalarının murahhasları toplandılar. 

Konferans Yugoslavya miJli bakası müdürü dortor Rodoslavın başkanlığı altında toplandı. 
Bu konferans Balkan hükumetleri arasındaki valota döviz ve umnm maliye politikasına 

şekil verecektir. 

Müttefik Nazırlar Bükreşte Tofilanacak 
Ankara, 18 (Husnsi) - Balkan antantı hariciye nazırları şubatın ilk günlerinde Bük

reşde mutad toplantılarını yopacaklardır. Bu toplantıya hariciye vekilimiz Şükrü Saraçoğlu 
da iştirak edecektir. Antant dahil bulunan dört müttefik devlet bu toplantılarında bey
nelmilel vaziyetide gözden geçirmeğe ve Balkan Antantını alakadar eden meseleler üzerin
de görüşme birliklerini teyide fırsat bulacaklardır. 

FRANKONUN KUVVETİ 
Roma (Radyo) - İspanyanın ihtilalciler hükumetinin Franko kumandanında bir milyon 

asker bulunmasına mebni İtalya gönüllülerinin çekilmesinden dolayı bu ordunun zafa uğra
mıyacağını gazeteler yazmaktadırlar. 

Adana da bir haydutluk vak' ası 
Adana, 18 (Hususi) - Kilise köyü çiftliğini basan yüzleri maskeli, ayakları poturlu 

dört haydut, çiftlik müdürü ile müstahdimini bağlamışlar, burunlarından kan gelinceye 
kadar döğmüşler, dört bin liralık kıymetli eşya ile bir miktar para alıp kaçmışlardır. 

Mütekait, dul ve yetim maaşı 
Ankara, 18 (Hususi) Maliye Vekili mütekaitlerin maaşları hakkında B. Halil Menteşenin 

sual takririne önümüzdeki günlerde mecliste cevap verecektir. 
Mütekait, dul ve yetim maaş ve tahsisatları 1938 bütçesinde 16,5 milyon lirayı bulmak

tadır. Eski kanunla maaş almakta olan mütekait, dul ve yetimlere bir miktar da olsa zam 
yapılması bu yekunu esaslı surette kabartacaktır. 

, 

Kadınlar da Sukutu Hayale Uğramış 
Londra 19 (Radyo) - "Deyli Meyi,, gazetesi; Çemberlayn Romada karşılanırken kadın

lar büyük" bir rol oynadılar, Roma istasyonunu terkederken büyük ümitler besledikleri bu 
adamın bu ümitleri boşa çıkardığından dolayı da aksi duyğularla uğurladılar. 

İngiliz hava mareşalı yaralandı 
Londra, 18 (Radyo - Bir İngiliz tayyaresi, Stofue ormanında kazaya uğrıyarak yere 

düşmüştür. Tayyarenin pilotu ölmüş ve içinde bulunan bava mareŞallarından Şah Bender 
yaralanmıştır. 

-------- 111111111111111111111--------

Okul şahadetnameleri puldan muaf 
Ankara 18 (Hususi) - Maarif vekaleti orta okul şahadetnamelerinin puldan muaf tutul

ması için alakadarlara bir tamim yapmıştır. 

İstanbul - Ankara arasında 
motorlu trenler işliyeeek 

Ankara, 18 (Hususi) - Devlet Demiryollarmın Almanya
ya 16 milyon liralık yaptığı vagon ve lokomatif siparişleri 
arasında 160 kişi istiap eden motörlü trenler de vardır. 
Bunlar 940 bidayetinde memleketimize gf"lecek ve önce 
İstanbul - Ankara arasında işliyecektir. Bu suretle Anka
radan İstanbula sekiz saatte gitmek kab;} olacaktır. 

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

İtalya Tunus hududuna takviye 

Vatandaşlık 
Kanunu 

Ankara, 18 ( Hususi ) 

Dahiliye vekaleti tabiiyet 

kanununu değiştiren bir ka

nun projesinin ismi "Vatan

Iık kanunu,, projesi olacak
tır. 

kıtaatı gönderdi İncir Ve Üzüm 
Tunus 19 (A.A) - Bugünlerde Tunusa gelen Trablus 

mültecilerinin söylediklerine göre altı kanunuevvel sonunda 
ve kanunusani başlangıcında budu boyunca ezcümle Na-
lutha doğru takviye kıtaatı sevkedilmiştir. · 

onımıuııııııuıııııuımııuııunınııımınnuıııuır. mnnıınımııınıı uıııııı ıııuınaıımınnın ııı ııı ıı ıı n ~ı~ıuıııı ıııınuı nnıııııınınımfüııırnılın ııı 

Kır ko,uları M. Ozbeyİtl 
Muğlada 4500 metrelik s•• J • 

bir yarış yapılmıştır. Tek- OY evı 
nik Neticeleri : M. Özheyin geçen hafta 

1 Ali kurtuluş (M.Y.S.) ve:·diği söylev Pazartesiden 
13. d. 40, 1 Kemal Zeren itibaren başlıyacaktır. 

(M.Y.S.) 14. 44, lll Hüseyin 

Kızömer (M.Y.S.) 15. 45. 

Takım halinde; Muğla (B) 

9 puanla birinci, Mugla ( A) 
12 puanla ikinci, Milay spor 
üçüncü olmuşlardır. 

-:_:....~-

Borsada Satllacak 

İncir mahsulünün önümüz

deki seneden itibaren borsa-

da nümune üzerinden satıl

ması için hiçbir mahzur bu-

lunmadığı anlaşılmıştır. 

Tütün mahsulünün de bor-

sada satılması muvafık olup 

olmıyacağı meselesi üzerin

deki tetkikler, ctevam .:t-
' mektedir. 

19 iKiNCi KANUNı . 
K. KARABEKİR'LI 
İstanbulda 

• 
iz mirde 

Bir 
Bir 

Mülakat, 
Saat 

-----------------[!J----------
Buna askerler, "Kara- ~ tından sonra ailesi bana 

kedi,, tabir ederler, dedi. diye etmiştir. Diğerleri ~ 
Çanakkale yadigarıdır. Na- lardan iğtinam ettiğim 
sıl olup da böyle delik de- binlerdir. Cephede kull 
şik hale geldiğini soracak- yordum. Şu gördüğün tar 
sınız. Anlatayım : Düşman sut dürbini ile şimdi g 
bu torpillerle yakın hatlar- havalarda balkona çık 
dan döğüyordu. Bizim mu- denizi seyrederim. B 
kabil silahımız yaktu. O za- tayyarelerimize bakarım. 
ruretle bu torpilleri havada yaz geceleri çocuklan 
kurşunla patlatmağa muvaf- denizi ayı yıldızları seyı 
fak olmuştum. Tıpkı tayya- tiririm. 
reye ateş eder gibi manga - Şurada paraşut ~ 
ile bu torpillere ateş ettiri- bir şey görüyorum ? J 

yordum. Gördüğünüz delik- - Evet. Gece fişekler' 
ler, kahraman Mehmetçikle- balonlarıdır. Bunlar hav 
rin harikulade cesaret ve düşmeden darur ve pro 
nişancılığının unutulmaz e- , tör gibi tenviri uzatır. F 
serleridir. sızlardan alınmıştır. Çan 

- Ya bu kurşun ve mer- kale yadigarı .. 
mi parçaları? General Karabekirin Ş 

- Bu kurşun ve mermi cephesinde işgal ettiği 
parçalan da girdiğim bütün mandanlık dairesinin k 
harplerde hayatımı tehlike- sındaki "kumandanlık,, " 
ye koyan şeylerdir. Kısmen rilemez., ve yaverler o 
toplayıp getirdim. sının kapısındaki "Yaver 

- Şu kılıçlar? levhası bile burada .. 
- Yine iştirak ettiğim Sonra diğer bir köş 

muharebelerde iğtinam edil- geçiyoruz. Burada da Ş~ 
miştir. ta yetiştirdiği çocukl~ 

Müzenin bir köşesinde sanat ve askerlik terbiy 
avcı çantası, eğer takımı, rinin birer nümunesi sa 
bastonlar, matra, dürbinler bilecek hatıralar görülü 
ve lfayraklar görünüyordu. Mesela ortasında birkaç ~ 
General Karabekir : şun deliği bulunan, at 

- Onlar da, muhtelif se- mi merbut bir kahve 
ferlerin hatıralarıdır, diye sisi... 
anlattı. Karargah bayrakla- - Üzerini okuyunuz, 
rım, dağlarda gezdiğim bas- Tepsinin bir kenarın 
tonlar, ve kullandığım dür- kıştırılmış olan kartın üs 
binler... Dürbinlerden biri de şöyle yazıyor : 
Mareşal Golç'undur. Vefa- -Devam edece 

İzmir Askerlik şubesinden: ~Dış Memlek 
Yoklamaya )ere hıryva 

davet ihracatı 
1335 doğumluların 7 şu- Dün Ziraat Vekaletin 

bat 939 gününden itibaren 
vilayete gelen bir telgrı 

ilk yokla~alarının yapılma-
sına başlanacaktır. Bunun Şap hastalığı sönmüş 
için bu doğum erbabının a- Yette olduğundan 1 

liınanından Tütkiyenin 
şağıdaki maddelere dikkat telif liman ve iskeleleı 
etmeleri : 

hayvan ihraç ve sevkiyal 1 - 1335 doğumlu olupta 
b l açılması bildirilmiştir. 

nüfus cüzdanları u unma-
lız dış memleketlere ha 

yanların ilk yoklaması ya-
. ihracatı yapılmasına h 

Pılamayacagv ından şımdiden 
müsaade edilmemiştir. 

nüfus idaresine müracaatla 
Ticaret odası salon 

hüviyet ciiz:!anı tedarik et-
bir toplantı yaparak m 

meleri. kerede bulunacak ve h 
2 - Arap harflerile yazıl- lık sönmüş olduğuna 

mış huviyeı cüzdanları kabul limanımızdan dış memle 
edilemeyeceğinden hu kahil lere de ihracat müs 
cüzdanı olanların hemen ye- edilmesi için alakadar 
ni harflerle yaztlmış nüfus kamlara telgrafla müra 
cüydanıle tebdil eylemeleri. edecektir. 

3 - Yoklama memurları :::-=~~.- .. - . ...:.:: -=-..... - ~~ _ 
şubatın yedinci gününden le birlikte Belediye mı 
itibaren İzmire merbut na- kasında bulunmaları : 
hiye ve köylere giderek ma- A - 1 ve 2/Mart/939 
hallinde yoklamaları yapa- leri Basmane ve civarı 
caklarından köy muhtarları- lediye mıntakasında. 
nın şimdiden 1335 doğum- B _ 3 ve 4/Mart 939 
lularm esamisini ihtiva eden leri Eşrefpaşa ve civarı 
bir defteri hazırlamaları. refpaşa belediye uı ınt 

4 - İzmirde mukim yaban- sında. 
cı eratın dahi yerliler mi- C _ 6 ve 7 /Mart/939 

sullü 1/ mart/939 dan 31 mart leri Karantina Güzelyal 
939 tarihine kadar hergün civarı Karantina hele 
öğleden evvel şubedeki ya- mıntakasında. 
hancı kısma müracaat etme- D - 8 ve 9/Mart/ 939 
leri. leri hükumet konağı ve 

5 - İzmir n' erkez kasa- varı Elhamra sineması 
basının ilJC yoklamaları nındaki belediye mınt 
1/Mart/939 dan itibaren baş- sında. 
lıyacağından şehir atideki H. 10 ve ll/Mart/939 
mıntakalara taksim edilerek leri Alsancak ve civarı 
gösterilmiştir. Bu günlerde mir askerlik şubesı 
mükellef hüviyet cüzdanlari- sında. -------
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