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~':mmm::nnn~~~~ MACAR - CEK MÜNASEBETİ TEHLİKELİ 
Fransa Hududlarını Açarsa... ~ BİR ŞEKİL ALDI 

Çekler taarruz b Bir iki günden beri yazdığım:+ ~akalelerde İspanya har
sı~:n son kanlı safhasını bütün dünya polotikası için bir 
h et merkezi olduğunu anlatmıya çalışmıştık. Her gün, 
1 atta her saat gelen yeni haberler bunu teyit etmekte ve Buda peşte 20 (Radyo) _ Mun Kaçı hududunda tekrar ' 

ederlerse Macarlar derhal mukabele edecek 
ve harp ilan edeceklerdir 

t•Panya muammasının bütün Avrupa devletlerini heran ar- bir Çek müfrezesi Macar hududunu geçmek istemiş ise de 
ean .hir alaka ile meşğul kılmakta ve büyük bir telaş ve püskürtülmüştür. Bu son hadise Macafr;tanda umumi heye-
n:ışe!.e düşürmekte olduğunu gö~termektedir. tid :! usandırmıştır. Hühumet derhal Çek hududuna yeniden 

Ugun Fransanın Cumhuriyetçi ispanya için hududlarını 
aç üç kol ordu göndermiştir. . 
k-nıaya karar verdiği ve bu karardan İngiliz umumi ef- Budapeşte 20 (Radyo) _ Çek hu udunda askerı kuvvet-
~arı sevindirdiği haberi resmen tehakkuk edecek olursa ler takviye edilmiştir. Çek askeri t ekrar taarruza kalkarsa 
<>nıa - Berlin mihveri ile Londra - Paris itilafının ilk ve derhal Çeklerle harbe girişieleceği kat'i surette bildiri!-

İert Çarpışmasını teşkil edecektir. Bu meselede Fransız ve miştir. 
a~gili~ parlamentoları ile gazetelerinin kendi hükumetleri j Varşoya 20 (Radyo) - Macar - Çek münasebatı tehli-

, d eybınde söyledikleri ve yazdıkları acı şeylere bakılırsa 'ı keli bir şekil almıştır. Sayankada Çekler aleyhine dün ya
ltı enıokr~tik hükumet ve milletlerin bu defa yeni bir Ro- pılan bir mitingde halk "yaşasın Polonya, yaşasın H!tler, 

a - Berfin zaferine tahammülleri kalmadığı görülmektedir. ı yşasın Mussolini,, diy\! bağırmışlardır. viye etmişlerdi r. Macarista'1 .l:ı şimendiferler askeri nakliyat 
B ı . 20 (R d ) M Çekler hudutlarını tak dolayısiye sivil v~ digw er nakliyat şimdilik durmuştur. 
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Manevralada 
MANEVRALAR 

OL ALEM ••• 
Paris (Radyo) - Buyoler 

gazetesinde eski Başvekil 

Leon Blumun çıkan maka
lesinde: Roma seyahati hiç 
bir değişiklik yapmadı. Av
rupanın içinde yuvarlandığı 

zorluklar kaldırılmadı. Vazi-
yet değişmedi. "Alem gene 
ol alem devran, gene ol dev
ran,, diyerek emperyalistlerin 

----Hakiki harp tallmlerl 
yapıhyor 

Paris 19 (Radyo) - Fran
sız donanması dün Fas sa
hillerinde manevralara baş-
lamıştır. Akdeniz filosu, iki 
ay manevralar yapacak ve 
Atlas filosu ise, manevrala
rını 17 şubatta bitirecektir. 

Manevralara yüz harp ge
misi iştirak etmiştir hakiki 
harp talimleri yapılmaktadır. 

B. LEON BLUM 

sönmez ihtiraslarını tenkit 

1 
ediyor. -------------------------------------------------------------

FRANK Q KAZANIRSA • HITLER HAVA 
lONDRA KONFERANSINDA1 -===~===== 

• .. • ::- İtalya İsmanyadan Çıkmıya· 
lfalebı Turkıyeye Vermegı cak Daladyede Birdaha Güne-

Düşünüyor lar~ __ .. _I şin Yüzünü Görmiyecektir 
' .... .. -.. ...... 

~~ ~l-. HALEPTEN ıBIR GÖRÜNÜŞ 

loli:lep 20 ( Radyo ) - § Suriye, Erdün ve Irak dahil 
A n rada toplanacak olan olmak üzere büyük bir Arap 
tı raplar konferansında bulu- devletinin kurtulmasını ve 
t~ca~ heyetler Londraya iki yüz bin Türkün bulun-

Bege başlamıştır. duğu Halep ve havalisinin 
bt t heyetlerden sızan ha- Türkiyeye terk edilmesini 
lot :re göre Arap heyeti konferansa teklif edecek-
~a toplantısında Filistin, lerdir. 

lstER GÜL iSTER AGLA 
~ • ......-: ·....,:w~ ___ ..................... :.;ı-~-~ :.... .... ..... . ~.~ ~ ........ --.. ............ :..~ 

Paris, 19 (Radyo) - Par
lamentonun öğleden sonra-

Kaşlarını Yolanlar Düşünsün ! 
'ltı~aş~arı yolup, yerine, çıplak eti kalemle boyamak modası yavaş yavaş kalkıyor. Holi
tıı. ~~.elle~i .kaşlanmağa başlamışlar. Bu moda, kadınların çoğunu düşündürecektir sanı
nek dı ık .~ıdık yolunan kaşın tekrar yerine gelip gelmiyeceği şüpheli. Gelse bile 

a ar sur Ew b Yapt ki er. ger u moda hakikaten ilerlerse bu sefer de evvelce kaşlarını yolanlar 
ı arına d. 1 cakta b na ım o acaklar ve ne yapacaklarını şaşırıp saçlarını da yolmağa başlıya-
r.. unun · · d ıçın sen e her modaya uymak istiyenlere : 

İSTER GÜL İSTER AGLA 

ki toplantısı, çok gürültüln 
olmuştur. Mebuslardan İzor, 
söz alarak kürsüye çıkmış 
ve uzun beyanatta buluna
rak ezcümle şunları söyle
miştir: 

- italya ile Almanyanın, 
Frankoya her suretle yar
dım ettikleri bir zamanda, 
Fransanın bitaraf kalması, 
istikbalimiz için çok tehlike
li lir! f ranko, Mussolininin 
Luklas .l ır. Cumhuriyetçi is
panya mağlup olursa, İtalya 
İspanyadan çıkmıyacaktır. 
[Devamı 4 üncü sayfada] 

• • • 
MISAKI TEKLiF ETTi 

Ankara, 15 (Radyo) -
Övr gazetesi yazıyor : 

Alman Şansölyesi B. Hit
lcr İngiltereye bir hava mi
sakı teklif etmiştir. Bu mi
sak iki sene içinde her iki 
devlet hava kuvvetlerinde 
müsavatı kabul edecektir. 

Fransa, bu misaka girmek 
istediği takdirde İtalya ile 
müsavat hususunda anlaş

ması lazımdır. B. Hitlerin 
teklifine göre İngiltere ve 

Almanya 1941-1942 senesin

de müsavi miktarda tayya -
raye malik olacaklardır. 

ı - ,. 
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Halkın Sesi Hakkın Sesidir 

Belediyemizin Himmetini 
Bekliyoruz 
~---~~==-=---· 

Saman iskelesinin köşesinde belediye yolları ve kaldırım-
ları düzeltiyor. Bu münasebetle orada bazı lağımlar da 
açılıyor. Bu açılan lağımlardan etrafa fena kokular intişar 
ettiğinden dolayı o cıvardaki bazı tacir okuyucularımız da 
taciz edildiklerinden şikayet ediyorlar. 

Sıhhat işlerinde pek titiz ve imar işlerinde de pek mu
vaffak olan belediye reisimizi ikaz ederek bu lağım inşaa
tının çarçabuk başarılması ve koku tacizliğinin bir saat 
evvel izalesi için lazım gelenlere keskin emirler verilmesini 
dileriz. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 



SAHiFE a (HALKIN SESi) 

.a:z=~~~ıntmg;§~~•'.Fransızlar Suriyeden korku-) 
yor ve kuşkulanıyorlar Tarihin meşhur sporcusu 

Deli Mustafa 
TARiHi TEFRiKA -11- Y zan: Yaşar Ada tepe 
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Ellndekl palayı dlşlerl arasına sıkıştlrdı ve ilk 
hamlede kale dıvarlarına çıkmağa başladı 

---~----
Ara hadan çıkardıkları mer

divenleri kale dıvarlarına 
dayadılar. 

Bu sırada kale dıvarlanna 
atılan topların taştan mermi
leri parçalanarak etrafa da-
ğılıyor, ateş mancınıkları iş
liyor, oklar havada yağmur 
halinde serpiliyordu. 

Önde ~genç kahranan Ha
san, hırsından gözleri dön-
müş köpüren bir arslan ke
silmişti. 
Elindeki palayı dişleri ara-
sına sıkışbrdı ve ilk hamle
de kale duvarlarına dayanan 
merdivenleri çıkmağa baş
baladı, arkadaşları onu ta
kip ediyordu. 

Merdivenin ortasına kadar 
çıkmıştı. 

O bir an evvel kaleye çıkmak 
ve oradan da kapıya atılarak 
kapıyı · kendi ordusuna aç
mak istiyordu, fakat; Bizans 
askerlerinin kale üstünden 
attıkları bir taş Hasanı mer
divenden yuvarlamış ve aşağı 
düşürmüştü. 

1 
Hasan; yere düşer düşmez 

son bir gayretle yaralarına 
bakmıyarak tekrar kaleye 
tırmanmağa başladı ve kale-
ye çıktı . 

Dişleri arasına sıkıştırmış 

olduğu palasını eline aldı 
Bizanslı askerlerin üzerine 
atıldı. Bu sırada arkadaş
ları~ da kaleye çıkmışlar ve 
yalın kılıç çarpışmağa ko
yulmuşlardı. 

Hasan; keskin palasile 
yere yuvarladığı Bizans as
kerlerinin üzerinden atlıya
rak kale merdivenlerini ini
yor ve önüne geçenleri de
viriyordu. İlk işi geri kapı
nın arkasına atlamak oldu 
ve bir hamlede dayanmış 
olan destekleri yıktı. Ve 
kapının arkasındaki kolları 
geri çekerek eğri kapıyı 

açtı. Fakat çok kan zayi 
eden bu kahraman şimdi 
şehid düşmüştü. 

-Devam edecek-

Hayvanlarla konuşan adam 
---------~ınoının---------

Atina gaztelerinde okun- Petrpviç bır emirle köpeği 
duğuna göre Selanikte Ana- emrine tabi kıldı. 
dol Petroviç adında bir Rus Petroviç bir arı ile de ayni 
hayvanlarla konuşmaktadır, imtihanı verdi. Ona hücum 
hayvanların dilinden anla- eden arıyı ısırmadan evvel 
maktadır. Bu Bdam Rusya- yola getirdi. 
nın sabık imparatorunun Petroviçin ifadesine göre 
saray zabitlerinden biridir. bu kabiliyetten dolayı çok 
Harpten sonra zeolo jiyi ye- kere tehlike karşısında kal-
niden çalışmış ve hayvanla- maktadırr. Ona bu hayvan-
rın dilinin mütehassı olmuş- larla konuşmak sevdasını 

tuPetroviç hayvanlara emre- veren kendi atıdır. Çünkü 
diyor. Onlara önünde baş büyük harpte Kafkas cephe-
eğdiriyor, diz çöktürüyor. sinde Türk süvarilerinin ta-

Önüne yabanc ve saldırıcı arruzauna uğradığı zaman onu 
bir: köpek getirildi, kör ek ı bu taarruzdan kurtaran bu 
buna hücum etti. at olmuştur. 

---~-----11 .. •~----------

Doktorlara 
mahsus rozet 

İstanbul, 19 ( Hususi ) -
Doktorlar bir rozet yaptırma
ğa karar vermişlerdir. 

Nümunelerden seçilenler 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekaletine gönderilecektir. 

Vekalet nümuneleri tetkik 
ederek seçecektir. Vekaletin 
muvafık göreceği rozet nü
munesi üzerinde derhal si
pariş verilecektir. 

Bu rozetleri doktorlar ta
şıyabilecektir. 

Romayı 
Düşündürmüş 

---~-.,..:-

Peti Jurnal gazetesinin 
yazclığına göre: Fransanın 
mukabil ta;ırruzu, İngiliz -
Fransız kat'i beyannamesi, 
İtalyanın da d~diklerinin, ve
rilmiyeceginin kat'i surette 
anlaşılması Romayı düşün

dürdü ve düşündürüyor. 
Duçede anladıki kendisile 

görüşen İngiliz ve Fransız 
diplomatları da demokrasi 
görüştükleri halde garezkar 
ve gürültüye papuç bırakan
lardan değildir. 

.................... .Jllllll ... I._ __ ......... . 

ELH AMRA idaresinde Milli KUtUp-
hane sineması 

Bugün matinelerden itibare:ı senenin en büyük Aşk -
Macera ve Sergüzeşt filmini iftihar ve şerefle sunar 

1 
Marko Polo nun Müthiş 

Maceraları 
Türkçe Sözlü 

Ayrıca: sinemacılık dün) a~ının büyük komikleri ve 
şöhretli yıldızları MI ~I nin POLO maçında 

Tamamile renkli e }siz kahkaha tufanı 
PARAMONT Jurna 1da en son haberler 

Seanslar: her gün 1,30 - 4 - 6,30 - ve 9 da 

---=---~-------
F r ansanın Repoplik gaze- biliye ve Hariciye nazırıdır. 

tesine baş makale yazan Üçüncüsü Maliye nazırıdır. 
Piyer Dominin Suriyelilerin Bütün bunlara diyeceğimiz 
istiklallerini ellerine almala- yok fakat bu baylar bugün 
rı için bugün yaptıkları mü- Fransa aleyhinde , hazırlık 
cahededen bahsederken di- yapıyorlar. Gurdi ordusundan 
yor ki : 920 de ve general saray o;-

Eğer Hanri Juvelen elan dusundan da 925 de öldür-
aramızda olsaydı, Suriye dükleri Fransız askerlerine 
muahedesinin tastiki zama- verilmekte olan tekaüdiyeyi 
nında geçenleri hatırlasaydı, bize ödetmek istiyorlar. 
o pek hürriyetperver olan Bütün bunları bilelim. Ta-
bu arkadaş 1926 da yapılan şın ne taraftan geldiğini gö-
bu muahedeyi tasdik eder- relim. İtalyanlarla Almanlar-
ken Suriyelilerin idaresini dan korunalım, bilhassa İtal-
mustakil bırakmak yulundaki 
düşüncesinde nekadar hata yanları mühim bir oyun 
ettiğini anlıyacak idi. O za- oynıyorlar. Ve Suriyede ye-
man Şam heyetinden idareyi rımızı kapmak istiyorlar. 
ellerine vermek istediği Kars, Farzedelim ki Tunus ve Ci-
Suri, Sadullah, Cabiri ve butidc ki yerimiz sağlamdır. 
Lütfü Gaffarı bugün görse Fakat yarın ortaya bir Suri-
idi. Bunlardan birincisi bu ye meselesi atılmıyacağına 

gün Meclis reisi, ikincisi Da- nasıl inanalım. 

Kır koşuları 
yapılacak 

5 Şubat 1939 . tarihinde 
yapılacak olan lstanbul -
Ankara - İzmir kır koşuşu 
birinciliğine hazırlanmak ve 
bu müsabakaya iştirak ede-
cek İzmir takımını seçmek 
üzere Kızılçullu at koşu ala
nında bir kır koşusu teşvik 

müsabakası yaplacaktır. 
Bu teşvik müsabakasının 

tarihi 29-1-939 Pazar günü
dür. Bu müsabakada üçün
cüye kadar derece alanları 
İzmir takımını teşkil ede-
ceklerdir. 

Teşvik ıı. üsabasında bü-
yüklere 7000 ve küçüklere 
3500 matre koşturulacaktır. 
Her iki müsabakanın top
lantı yeri Konaktaki tram
vay durağı olup iştirak ede-
cek atletlerin ve çağırılan 
hakemlerin yukarda adı ge-
çen mahlde saat 9.30 bulun
maları rica olunur. 

Üç şehir kır koşusu birin
cilikleri için İzmir bölgesi 
başkanlığı birinci ve ikinci 
gelecek bölgelere verilmek 
üzere iki kupa koymuştur. 
ıı:;::t:;l~llllllll ıı:;::t:;IJ;;;;::t;;;;I:~ 

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 

Avrupa 
Gazeteleri 
Roma mUlakallndan 
hahsederken .... manah 
misaller buluyorlar 

- .---.. -----
Mesela : Londranın Deyli 

Meyi gazetesi şöyle diyor : 
İtalyan kadınlanda Alman 
kadınları gibi, Münihdeki 
kararına sulhu kurtaran ada-
mı alkışladılar. Onlar sulh 
hamisini hararetli alkışlar 
arasında karşıladılar. Bunun-

la beraber sulh adamının-bu 
kere Romada İtalyanların 
düşündüğünü yap~ ığı için 
sukutu hayale düşmelerine 

meydan yoktur. Çünkü bu 
adam gene vazifesini gördü. 
Romada da sulhun temini 
için kararını verdi. 

Tehdit mi 
Teselli mi? 

T aymis gazeteside İtalyan 
meselesinden ve Romada 
cereyan eden konuşmalarda 
Çemberlayn sulhun teminin-
den bahsederken Duçenin 
de maksadının temini için 
elden geleni yapacağını tek
r_ar ettiğini yazı yor. Ve so
ruyor acaba bu vad tahdid 
mi teselli mi idi ? 

~ ...................... 1-=-~= .................. . 

1 
Bugün 

Tayyare Sinemasında 1 
T E L E F O N: 3646 

Sinemacılık aleminin 
en maruf san'atkarı 

Polanegrin 
İ~da ettiği 

Şahane 
Tango 

AYRICA EKLERjurnal 
Bu ak,amkl 

sürpriz - -
9 Suvaresinde teş

rif edecek bayların 

refakatinde gelen yal
nız bir bayandan bi
let ahnmıyacaktır. 

seanslar: 3 - 5 - 7 

Suvare 9 da 

20 iKiNCi KANUN 

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

İST ANBUL VALİSİNE 
AÇIK MEKTUP ,, 
-----------00 ----------

Yazan: DOKTOR CEMİL SÜLEYM 

Çünkü tahta kurusu, Fran
sada yalnız bazı köy ahırla
rında bulunur. 

- Aklıma 
geldi.. derdi. 
çok bakımsız, 

gelmiştir .. 

bir bühtan 
Sırp trenleri 
belki oradan 

Fakat garsonun aklı bunu 
da almadı; başını sallaya 
sallaya gitti, sabunla elini 
yıkadı .. 

O garson bilseydi ki bi
zim evde onlardan milyonlar 
var! 

Daha neden bahsedeyim?. 
bilmem ki ... 

İç sokaklarda süprüntü 
yığınlarından mı ?.. Aşçı 
dükkanlarının pisliğinden mi? 
Berberlerin bakımsızlığından 
mı? .. Otellerin sıhhi talima
ta riayetsizliğinden mi?. O
tobüsten, tramvaydan, tünel
den mi?.. Yoksa İstanbul 
halkını daraltan hayat pa
hallılığından mı?. 

Filhakika ben iktisat dok
toru değilim. Sathi düşünü
yorum ve bir türlü aklım 
ermiyor. 

Şurada burnumuzun di-
binde, İneboluda, elmayı 5 
kuruşa alıyoruz. Yirmi dört 
saat sonra ayni elma, İstan
bulda yirmi kuruşa satılıyor. 
Hatta bazen de Amasya el
ması diye de otuza, kırka 
yutturmuyorlar değil. 

Biraz ileride, Gerzede, 
besli tavuğu yirmiye veri
yorlar. O tavuk burada yet
miş!. Terme ve Boyabat pi
rincini yirmiye alıyoruz. Bir 
etiket takıyorlar; türlü türlü 
başlıklarla otuza, otuz beşe 
satıyorlar. Daha ötede, Vak
fıkebirde, Türkiyenin en gü
zel kokulu ve temiz tereyağı 
mevsiminde kırka, kırkbeşe. 
O yağın karışığı, burada 
yüz otuza kadar sürülüyor!. 
Biraz daha ötede Rizede 

1 

kırk paraya verilen porta-
kal, dört gün sonra İstan
bulda beş kuruşa!. 

Hele et.. Rizede sığır on 
altıya burada kırka. Koyun 
yirmiye.. burada elliye alt
mışa! 

Diyorlar ki araya madra
bazlar giriyor; elden ele ge
çiyor. Bu ne demek?.. Be
nim de aklım işte buna er
miyor. Madrabaz denilen 
mahluk, dört başlı bir e j
derha mıdır?. Yoksa r'gözle 
görünmez elle tatulmaz bir 
mikrop cinsinden zararlı bir 
mahluk mudur ? 

Siz ki Türkiye Cumhuri 
yeti hükumetinin İstanbuld 
bir mümessili sıfatiyle büyii 
salahiyet taşıyorsunuz, o ej 
derhayı gırtlağından yakalı 
yarak silkip atar: araya gi 
ren ellere de demir kelepç 
takarak zararsız bir hal 
getirebilirsiniz. 

Nakliye ücreti... Hayı 
yalan.. tatbik edilen tarife 
dünyanın en ucuz tarifesidi 
İşte size küçük bir cetvel : 
Yaş meyvalar tonu 400-6 
Hububat tonu 100-3 
Sığır: adedi 200-25 
Koyun: adedi 40 
Hindi: adedi 6- 7 
Tavuk: adedi 3- 4 
Yumurta 1000 adedi' 5 

kuruş. 
Görüyorsun ya aziz mes 

lekdaş.. Nasıl müşkül v 
mühim bir vazife deruht 
ederek geldiğini anlıyorsu 

ya.. Kararını ona göre ve 
ve yürü.. Ayaklarının sesin 
dinliyorum, ordularını hare 
kete getiren bir asker gib 
adımlarının sert ve ahenkl 
temposu kulağıma geli, or 

Çok eminim, mücadelede s 
muvaffak olacaksın .. 

br. Cemil Süleyman 
m~J;;;;::t;;;;1:-~ 
.aıııımı ııı mnııımımıınunıınııııııııııwıo ııınıuıııııııınıınıunı 

~ DOKTOR 
•ıınıınııınıuııııııııııınınnıınıııııııınıımınııııııııuunnnııunmı 
Yemek zamanlarınd 
ne,'e ve ruh sUkOnel 

IAzım 

Neş'enin umumi hayatımı 
üzerindeki ehemmiyetli rol 
asla inkar edilemez. Bilhas 
sa hazım : r cihazı ve bazı 
fiziyolojisi üzerindeki mü~ 
sir vaziyeti her zaman g6zle 
görülebilecek el ile tutula .. 
cak derecede aşikardır. 
Dikkat ediniz. gayet saki 
neş 'eli ve normal bir tarzda 
yemek yediğiniz esnada an" 
olarak fevkalade müessif bi 
h dise, bir kaza veya bi 
felaket haberi {alırsınız der 
hal iştihanız kesilir. Y alnıı 
iştiha kesilmekle kalmaz 
Bazılarında derhal midede 
bir tıkalıklık, bazılarında da 
biraz ileriye giderek midede 
bir sancı kay ve gasyan gi
bi alametler başgösterir. De
mek ki midedeki hazım der-
hal durmuştur. Hazmı yapan 
uzaratı mideviye ani ve asa
bi bir buhran tesirile artık 
akmaz bir hale gelmiştir 
Bunun daha çok misaller" 
zikredilebilir. Yemek zaman 
çok neş 'eli olmalı, güzel ko 
nuşmalı ve ruban çok sakin 
ve asude bulunmalıdır. ,... 

19 İkinci 
İsmet Pa,a 
Bulvarında 

TELEFON: 4065 

kanun perşembeden itibaren 

YENİ SİNEMA 
TELEFON: 4065 

Kahkaha tufanı ve Kovboy haftası 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

3 Ahbap Çavuşlar 
Haydutlar arasında 

............ 0 .......... .. ............ .. ......... . 
Meksika Gülü 

İzmirde ilk defa 

Türkçe foks jurnal - renkll mlkl 

SEANSLAR: Cumartesi ve pazar günleri 10-2-5-8,30 da 
diğer günler 2 - 5 - 8,30da 

-
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Jl~X ADA NELER O~!J.!~~I~ fil~J--~ N Y A Z 1 L A_ ~-___ : 
D . AÇ BALIK ÜLÜMDEN KURTULMANIN B c b. MUVAFFAK OLDU 

111 k enız altında resim çek- ÇARESİ a Y a 1 Genç kız, sevdiği genç 
Be te yekta Amerikalı Otis 1880 de Meksika ordusu Şapkası yana yatmış, erkekle konuştu : 
nı:~? .. ~' Aklından bEc geçir- subaylarından birisini hay- Mantoyu kola atmış, - Babam bütün servetini 
Dah ıgı b~r kazaya uğramış. dudlar yakalamışlar, ve kur- Birkaç ci,1~e yaparak kaybetti.! 

a dogrusu kazaya uğrı- şuna dizmeğe karar vermiş- Bay Cabıyı aldatmış. Genç erkek yüzünü buruş-
ia~ kendi değil elindeki fo- lerdi. Hüküm infaz edileceği *** turdu : 0

taf. makinesi. sırada, kendisine bir isteği Bara gitmişler gece, - Ben sana, bu banan 
Çek en~z altında fotoğraf olup olmadığı sorulmuş, su- İçmişler saatlerce, olacak adam evlenmemise 
k. hıege mahsus zırhlı ma- bay da son bir kurtuluş ça- Körkütük olan Babi mani olmak için elinden 
ınesi .. · E h d · kt d · .. ıı omuzuna vurup su- resi d ·işünerek biricik piro· ve sar oş önünce, gelenı yapaca ır, ememış 

Ya d•Ian Barton sazlar ara- sunu içmek istemiş, ve bu *** miydim ?. İşte yaptı, ve mu-
••nd, ' d ld .İri ,. salına salına gezerken prosunu tam dokuz saatte Bütün komşular koşmuş, vaffak a o u. 

r iistll ır köpekbalığı, birden, bitirmiştir. Bu zamana ka- Bay cabinin evine. MOD'ı~:RN···INEK 
' 
t~ ile hücum etmiş ve fo- dar da, hadiseyi haber alan Adamcağız sarhoşmuş, . . 
-.ı-lf Köylü veterınerı çağırttı. 

4 etti"• Çının, vilcudüne siper hükümet, haydudların üze- Dayak yimişti yine. Öküzü hastalanmıştı. 
'l'llill ~kit:eyi, bir hamlede rine asker yollamı~, ve su- *** veteriner hayvanı muaye-

A. eye ındirmiş. bayı kurtarmıştır. Cabi Efendi artık, ne etti: 
rnid: .gözlü balığın, balık ........ 0 ........ Karısından çok yılmış, _ Hasta değil dedi, sa-
hll .~•ne mahsus olmıyan SANİYEDE 2500 RESİM Hatta 0 gece bile dece bsynu tutulmuş. 
l!ıe .ıır lokmayı hazmede- ÇEKEN MAKİNE Kömürlüğe atılmış. - Neden acaba ? 
ett~~. öteki dünyaya göç Amerikada bir makine Burhanettin Şarbalkan - Gayet basit. Yalnız 
naa~:ı, :u nakli mekan es- mühendisi yeni ve çok şa- UNUTMUŞTUM trenlerin geçmesini seyret-
içind a a, karnı yarılıp, yanı dikkat bir fotoğraf _ Niye çocuğu sarsıyor- memiş, tayyarelere de bak-
ne . en fotoğrafçının maki- icad etmiştir. sun ? ı 

•ı ,. k mış .. bi·ı L ~1 arıldığını ilaveye ta- Bu makine saniyede 2500 _ ı·laA cını ı'çı'rmeden ev- • ••••·••••••• 
Ql AK··ı·L··· .YOK'VıU Cet yokur. resim çekmektedir. ı · t ve , şişesinı sarsmayı unu -........ o ....... . 

FJ İNSAN SESİ 
A adelfiya 'da alınıp, bir 
ehtllpa gazetesinin kemali 

. ç;~1rnnıiyetle sütunlarına ge
li leı en bir haber gördük. 

öı e!on şirketi mühendisleri, 

0 ki enı~ bezenmişler, bir ma-
de~~ ıcad etmişler. Kil'seler
Ped ı erganonlara benzeyen, 
rll) al~, körüklü, madeni bo
t~ bır. makine imiş. Elek
tab··e ışliyor, harikulade, 
da 

11
den farkedilmiyecek ka-

r .. k 1 t' c nıu emme ne ı-
e \'e . N . rıyormuş. Bu makineyi, 

ae;\'York ve San Fransisko 
llıy illerinde teşhire hazırla

Orlarınış, 

Ay ........ o ....... . 
N Nf\NALAR KULÜBÜ 

~ lem ev!0rkıu kaynanalar mü
adıyen tezyif ve tenkid 

t\'ıu l çi u o maktan bıktıkları 
a ıı, aleyhlerindeki cereyan-

))' lıllicadele etmek üzere 
e:~ kulüb tesis etmişler. Bir 
d~~ •esi çıkmaz, derler. Pek 
b lrrudur. İşte kaynanalar, 

~:, ~akikati düşünüp elele 
lllışler, mücadele ile ge

lin hayatlarını mücadeleden 
rtarın k . . " d 1 •ra a ıçın muca e eye 
1 .' \'ermişler. 

... ,, t hl'k ı· çind e ı e ı goruyorum. 
e bir tek kaynana bu-

t:arı ev, Allahın günü hop 
u tur, hop kalkar. Nevyor-

ll: bütün kaynanalarını 
.. •rları arasında, hem de 

::adete etsinler diye, ba
·1 · ırınak vaziyetine düşen 

na 
er . acaba ne hale gelir 
••nız? 

ACRı~~··:i;~İş İÇiN 
y APILAN MBBED 

l i nci asırda Hindistanda 
t}aaratorluk etmiş olan 

• . ltıed Tug-lu agv nyan di-•n,._ ' 
a\) çıkarıldığı yerde bir 

tına td inşa ettirmiş ve al
tUr. da bu dişini gömmüş-

........ ()•••• .. •• 
143 YUMRUK ATAN 

ARTiST 
Amerikada bir film çev

rilmiş. Bu filmde başrolü 
oynıyan artist Charles Bick
ford bir sahnede ikinci de
recede artistlerden birine 
arka arkaya tam 143 yum
ruk vurmuştur. 

........ o ....... . 
DÜNYANIN EN ESKİ KILICI 

Çinin Hopei eyaletinde 
Shansi şehrinde dünyanın 
en eski kılıcı bulunmuştur. 
Bu kılıç, Miladdan evvel 
4802 senesinde Çinliler ta-

~ 

!rafından kullanılmıştır. ........ ()•••••• .. 
GARİB YÜRÜYÜŞLÜ 

BİR İHTİYAR 
İngilterede, 77 yaşında 

bir ihtiyar ellerini ayakları
na değdiresiye kadar belini 
büktükten sonra, dizlerini 

bükmeden, 500 adım yürü
yebilmektedir. 

••••••••o ........ 
UGURSUZLUK GETİREN 

ŞEYLER 

Amerikada büyük bir ti
caret müessesesinin odala

rında şöyle bir lavha vardır. 

Eğer başınıza felaket gel
mesin istiyorsanız aşağıdaki 

şeyleri yapmayıniz. Bunlar 
insana uğur getirmez. 

1 - İşinizin başına on 
dakika geç gelmeyiniz . 

2 - İşinizi on dakika 
evvel bırakıp git:Oeyiniz. 

3 - Jyice düşünmeden 
bir işe başlamayınız. 

4 - Müşterinin adını a

dını yanlış yazmayınız. 

5 - Kabahati başkasının 
üstüne atmayınız. 

6 - Bir gün içinde üç 
kere hiddet etmeyiniz. 

7 - Altı saat çalışıp se
kiz saatlik ücret almayinız. 

8 - Tok karnına merdi
venleri hızlı çıkmayınız. '7 -.... ................... ~. -, 

Sıhhat Balıkyağı 
tforveçya bahkyaiilarının en hallsldlr 

iKİ DEFA SÜZÜLMÜŞTÜR 
ŞERBET GİBi İÇİLEBİLİR 

Hamdi NUzhet Çançar 

Sıhhat eczahanesi 

muştum da .. .................... 
- Komşu teyze .. 
- Ne var yavrum? 

BİR LİRAM VAR - Annem gönderdi, bizim 
kazan sizde imiş istiyor. - Taksi bir lira 25 ku

ruş yazdı, 

- Yalnız bir liram var, 
yirm beş kuruşluk geri gi
gidin ! 

- Senin annenin, benim 
kadar aklı yok mu? 

- Neye? 
- Bir komşudan iğreti 

YATARKEN 
bir kazan alıp işini gördüse. .....•.............. 

Budala ile karısı yatmış- NE OLUR Ne OLMAZ 
lardı. Budala bir kiprit çaktı, - Ne o, babamdan heni 
Karısı merak etti: istemeğe gelirken paraşüt 

- Neye gibrit çaktık? mü takıyorsun! 
- Yatarken elektriki sön-

1 
- Ne olur ne olmaz ye-

dürdün mü ona bakıyorum. dinci katta oturuyorsunuz!.. 
a111111uııııııınııın111111111111111ıuıııırı1111111ıııınıı ıııı1111ı ıııııııııııııııııııın11ıııııııı 1111111 mıııı uııııııuııııı ınıııı ııııııııııııııııuıııuı 1111111ıuııuıııııııııaııııııınııınıııııııı 

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./ 20KW. 
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 (şen parçalar - Pi) 

18.30 
18.35 
19.15 
19.20 

19.40 
20.30 
20.45 

21.45 
21•55 
22.00 
23.45-24 

Proğram 

Türk Müzigi (İnce saz Acem aşiran) 
Konuşma (Haftalık spor saati) 
Saat, ajans, meteoroloji haberleri ziraat ... borsası 

(fiyat) 
Türk müzigi (muhtelif şarkılar, Rumeli türküleri) 
Konuşma (Çocuk esirgeme Kurumu) 
Müzik (riyaseti cumhur Flarmonik orkestrası - Şef: 

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

BUGÜNDEN İTİBAREN 

Kültürpark Sineması 
Telefon 3t51 

1 - Seviştiğiniz Zaman 

Birdenbire parlıyarak şöhreti bütün dünyayı sarsan 
MARGARET SULLAVAN 

Senenin en hissi en acıklı filmi 

ıg p -Dünya Caz ve Dans Kralı 

HARRY ROY'ın En Şık Komedisi ~ 
~ 

HER YEF DE ŞE:.J 1 
Her gün seanslar 5,40 · 4, 15 - 2,45 - ve 7,45 de 

Cumartesi ve Pazar " 1 ,, de başlar 

ÜROLOG OPERATÖR 

DOKTOR 
Fuat Soyer 

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

1937 - 1938 Se1anik sergı
sinden birincilik madalyasını 
kazanmıstır. 
·~~,"""~""""""-''~~,~""' 

Yün Jpek, Pamuk, Kete'iı7 
Floş v~ karışık her cins.ku
maşı kolayca ve emniyetle 
boyar. Telefon: 3882 

9 EYLuL BAHARAT 
DEPOSU i: 

mmm-mmm 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt Tenasül hastalıkları 
elektirk tedavisi 

f zmir - Birinci beyler So. 
No. : 55 Telefon : 3479 , 

20 iKiNCi KANUN 

Merkez hastaneal göz 
mütehassısı 

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

Tütün İnhisarı karşısında 

Dr. Fahri Isık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontken Ve 

Elektrik tedavisi yapılır 
ıkinci B_yl!r So. No. 29 

TELEFON 2542 
~~~lii::tol ı n~~ ';;;..t;il~ 

DOKTOR 
Tevfik Lütem 

MERKEZ HASTANESİ 
K ulak, Burun, Ilcğaı 

Mütehass ı;ı mua) e-ılıane 2 nci 
Beyler Nuııı ınzade sokak No. 5 

Her gün öğleden sonra. __ ....... __ 
DiKKAT! 

Peşin ve 
f;liVe 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. 
ıınımıuıııuııuıınıııı nıııııınııııııınm ııro: uı unııııı ı muııınu ııvuınm 

rDOKTOR . 

İsmail Hakkı 
ıBilgeer 
Dervlşoğlu 

Dahili, sinir, çocuk hastalıkları 
saat 9-12 İkiçeşmelikte 

1-6 Karşıyaka Yalı 71 Na.da 
T. 3760 

-aııau11U1DaıamıımmB11noaııııııım11 urmıımırmmmnımıaııuıım mımaııımnurmm1111 ımaıımımımıaıımınmmamnıınuınııımı--

S. Ft E R 1 T E C Z A C 1 B A Ş 1 

ALTIN DAMLASI 
Kolonya "e yağsız Kremi 

F 

il 
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V. U. Meclisi ---Vilayet umumi meclisi 9 
şubatta toplanacak, yeni 'yıJ 
büdcesi üzerinde müzakere
lere başlıyacaktır. 

Dün sabah vilayette yapı
lan toplantıya Hususi muha
sebe müdürü B. Adil Sayar 
ile Sıhhat müdürü Dr. Bay 
Cevdet Saracoğlu da iştirak 
etmişlerdir. Daimi encümen 
yakında büdçe üzerinde yap
makta olduğu tedkiklerini 
sona erdirecektir. 

--=--:----:::-

Hayatı ucuz
latmak için 
1zmir ticaret ve sanayi o

dası, bayat, pahalılığı ile 
mücadele işlerindeki mesai
sine devam etmektedir. 

Tedbirler tatbik mevkiine 
konulmamıştır. Odanın ra
poruna göre bu tedbirler 
tatbik edilecek olursa et fi
atinin asgari olarak 10 ku
ruş ucuzlatılması mümkün 
olacaktır. 

Ticaret, odası muhtelif 
madde ve mahsullerin top
tan ve perakende satış fi
atlerini, bunların yükseliş 
,.e iniş sebeblerini tetkik 
ederek günlük rapor ve lis
teler hazırlamaktadır. Hayatı 
ucuzlatmak için bu rapor ve 
listelerden istifade etmek 
mümkün olabilecektir. 

-~~--

Maaş Zammı 
İzmir vakıflar müdüriyeti 

veznedarı Münir Akbalın 
maaşına beş lira zam ile 
25 liraya iblağ edildiğini 
me nuniyet ile haber aldık. 

Uzun müddet vakıflar vez-
nedarlığında bulunan ve dürüst 

hareketile iş sahiplerinin ve 
amirlerinin hoşnutluk ve te
veccühünü kazanan bu çalış
kan işyarı biz de öz yürcL
ten kutlularız. 

--:. ..... --:::::~--
Men,e Şahadetnamesl 
Aranmıyacak Maddeler 

Hariçten gelen ve kıymeti 
elli lira olan eşyalarla, sikle-
ti beş kilogramı geçmiyen 
posta paketlerinden menşei 
şahadetnamesi aranmama~ ı 
hakkındaki karar dün ala
kadarlara bildirilmiştir. 

Bu şekilde gelen eşyala
nn ödenmesinde - Merkez 
bankası da şahadetname 
aramıyacaktır. 

--~ ... ~-

Eğitmen kursu 
Kızılçulludaki Köy Öğret

men olulunda bu yıl da 
eğitmen kursu açılacaktır! 

Kursa 150 talebe alına
caktır. 

-~=-..::-

Kızllay Balosu 
Kızılay yıllık balosu 18 

Şubatta Hükumet konağı 
salonlarında verilecektir. 

Balayu hazırlıyacak komi
te yakında seçilecektir. 

-; ..... :...-_ 
Sil Ah atmak 

Uepecik mahallesinde Ah
med oğlu Hüseyin sarhoş 
olarak havaya silah attğın
dan tabancasile birlikte tu
tulmuştur. 

(HALKIN SES/) 

Fransanın İspanya Hududunu Açması 
• 
lngilizleri Sevindirmiştir 

Londra (Radyo) - Fransız umumi efkarında hududların açılması arzusu uyanmıştır. Bu 
haber lngiliz umumi efkarında da hoşa gitmiştir. Zira ne Fransızlar ve ne de lngilizler 
ademi müdahale kararının infazına muvaffak olamamışlardır. Ingilterenin bundan memnun 
olmıyacağı haberi doğru değildir. lngiltere dış bakanı Fransaya "bu hak sizindir, fakat 
böyle birşey yaparsanız bize de acele haber verin,, demek ile iktifa etmiştir. lspanyol 
hududunun açılması ve hükfımet\:i lspanyolların ihtiyaçlarını daha kolay temin edebil
meleri için bazı İngiliz politika adamları da Başvekil nezdinde teşebbüste bulunmuşlardır. 

Yarın elli İngiliz şehrine bu maksad için ve İspanya lehinde gösterişler yapılacaktır. 
Ayni zamanda İspanyanın Londra sefiri Başvekile bir nota vermiş ve bu notada 937 sene 
sindenberi İtalya tarafından genral Frankoya her türlü yardımla beraber bir çok harp ge
mileri de verdiğini bildirmiştir. 

---------ıııınıı ıııımuııııı--------

Fransız gemileri faaliyette 
Belgrad (Radyo) - Fransanın Akdeniz filosundan bir kısmı iki gün evvel Tulona 

gitmiştir. Bu gidiş Şimali Afrik ı kıyılarını gözden geçirmek içindir. Bu filonun teftişi 
Martın sonuna kadar devam edecektir. Bundan başka üç tane deniz altı gemisi Suriye 
kıyılarını daima dolaşacaklardır. 

Atlantik filosu da harekete gelmiştir. Bunun ikinci filosu Fas sularına gitmiştir. Bu filo
dan iki denizaltı gemisi de Antil adalarına doğru yürümüştür. Diğer gemiler de Şubatın 
on yedisinde harekete geçmiş olacaklardır. 

--------·-~·-· --------
Sulh Emniyettedir, Fakat ••• 

Paris (Radyo) - Herald Tiribun gazetesi baş makalesinde diyor ki : 
"İtalyanların onlara Münihte vad olan şeylerin verilmemesi yüzünden yapılan haksızlık

tan dolayı şikayet avazlarını yükseltmelerine rağmen sulh tehlikede değildir. Ancak yeni 
bir suikasta uğrayıpta gene bir tarafına bir kundak konmazsa. 

• • SOMALI CEPHESiNDE 
Paris (Radyo) - Somali cephesinde Fransızlarla - İtalyanlar arasında tüfek patladığı 

haberi doğru değildir. Bu haber İtalyanların o cephede büyük tahşidat yapmasından 
galattır. Bu tahşidatın merkezi Fransız Somalisi hudududur. Bilhassa en çok askerler 
Mordal, Yoldo ve Sardo mevkilerinde toplanıyorlar. 

Almanya Polonyayı kazanmak istiyor 
Varşova (Radyo) - Almanyanın Dış bakanı Fon Ribentrop ayın 26 ında Varşovaya 

gidecektir. Bu gidiş Polonya istiklalinin yıldönümü münasebetiyle 1934 de yapılan mua
hedeyi tazelemek içindir. Bu suretle Almanlar Ukranya meselesinde gücendirmiş oldukları 
Polnyalıların gönlünü almış olacaklardır. 

-------- ıaııı uııııınımıı--------

Çinde 500 Casus İdam Edilece"k: 
Hung Kong 19 (P. P.) - Çin zabıtası İçançada Japonlara Çinin kurtuluş mücadelesini 

sarsacak mahiyette haberler yetiştiren büyük bir casus şebekesini meydana çıkarmıştır. 
Bu şebekenin azası yüzlercedir. Divanı harplerde 500 casus idama mahkum olmuş ve 
idam hükfımlerinden altmış ikisi infaz edilmiştir. 

• 
Frau sız Italyanın Dediğini Y apmadı2-ından 

İnadeı Oluyormuş ! 
Pariste çıkan (Figaro) gazetesi İtalyanın Fransadan istedikleri verilmediğinden İtalyanlar 

Fransaya 11İnadcı Fransa,, lakabı veriyorlar. Halbuki İtalyanlar Duçenin siyasetinin iç yü
zünü anlamıyorlar. Duçe dünya sulhunun teminini ancaK Italyanın istedikleri verilmelidir. 
Diyerek ltalyan milletini avuttuğunun farkına varmıyorlar. 

• 
Arap Çeteleri Bir lngiliz 

Karakolunu Bastılar 
----;ıııınııııııııı-----

Kudüs, 19 ( Radyo ) - Kudüs, 19 (A.A) - Cami-
Ingiliz askerlerile Arap çe- iömer yakır.ında altı bomba, 
teleri arasında kanlı çarpış- dokuz tabanca · ve bomba 
malar olmuştur. Arap çete- imaline n • ~sus birçok me

vad meydana çıkarılmıştır. 

Zabıta camiin muhafızların-

leri bir lngiliz karakoluna 
hücum ederek karakolda 
bulunan on lngiliz neferile 
bir zabit öldürmüşlerdir. dan biriııi ~L • l...if etmiştir. 

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

FRANKO KAZANIRSA 
----~-=====-

-Baştarafı birinci sahifede- '+1 vurdular. Alman erkanıhar-
T otaliterler, Akdeniz için biye sinin son planı da bunu 

mücadele ettiklerini behane ispat etti.., 
ederek her tarafa saldırıyor- - General Franko galip 
lar. Bu, onlar için bir mas- ld'kt T t h 
k d

. ge ı en sonra, unus e -
e ır. 

likcye düşecektir. O zaman Mussolini, ispanyadan bir 
menfaat bekliyor ki, binlerce 
msan ve milyonlarca para 
sarf ediyor. 

Totaliterler, Akdeniz için 
besledikleri emelleri açığa 

korkarım ki, bize Tunustan 
çok memnun döndüğünü 

söyliyen Başvekil, bir daha 
o ırcmleketleri görmek fırsa
iını bulamıyacaktır.,, 

Köylere Mun
tazam Posta 

--.. ~:-.....·--

Ankara, (Hususi) - Köy
lere gidecek mektup ve ga
zetelerin bir intizam altına 
alınması maksadile posta 
idaresi vilayetlere bir taffiim 
yapmış, alınacak tedbirleri 
izah etmiştir. 

--,E'! • ..-... -

•• 
Uçler Birliği 

Roma - Abloçyoni İnter
noçyoli mecmuası bir Alman, 
İngiliz ve İtalyan anlaşma
sından bahsetmekte devam 
ediyor. Bu gazete bu üçler 
birliğinin temin edeceği fai
deleri uzun uzadıya saydık
tan sonra ısrarla diyor ki : 
İngilizler bize inanmıyorlar, 
halbuki bu üçler ittifakının 

temin edeceği faideyi de tak
dir edemıyorlar. 

20 iKiNCi KANU. 

K. • KARABEKIR1L 
--------~..,.=---------

İstan bulda 
• 
iz mirde 

Bir 
Bir 

Mülakat, 
Saat 

----------[!]----~ 
"100 metre mesafeden 

attığım iki kurşundan ikisi
nin isabetile vurdugum bu 
tabloyu, benim gibi küçük, 
on üç yaşında bir talebenin 
muvaffakiyeti olarak hediye 
ederim. 
Şark cephesi şehit yavru

larından M. Şükrü 
26 Eylul 338,, 

Müzede bir sandalye de 
bulunuyordu. 

- Bunun hatırasını anla
tır mısınız? dedim. 

- Bu neviden kitapl 
daha çoktu; dedi. Fakat 
yük bir yangın geçirmİ~-r-..ı 

Meşhur Zeyrek yangını .•• 
vakit yandı. 
Kazım Karabekirin. i 

büyük bir maziyi an 
müzesinden çıkarken 
şeyi gördüm ve size he 
anlattım diyemen. Onlar 
bir çoğunu - daha evv 
söylediği gibi diğer kıyııs'
milli hatıralarla birlikte 
mumi müzeye verdiği za 

General, hayli uzak bir sizler de teferrüatile 
maziye uzandığını sezdiren ceksiniz. 
bir deı inlikle : 

- İttihat ve Terakki Ce- P;rıl . pı;ıl yanan mad 
miyetinin Manastırdaki ilk bir kuş kafesinin yanın 
teşkilatı ile uğraştığım za-

geçiyorduk. İçerisinde 
manların hatırasıdır, dedi. 
D hıcır konuşan bir kana aima bu sandalye üzerinde 
çalışırdım. Gelirken berabe- General Karabekir : 
rimde getirdim. - Kuşlar, çicekler, nı 

Şarktaki yetimlerin vücu- ki ve şiir ... daima sevdi 
de getirdiği türlü diğer e- hususi meşgalelerim olııs 

serler.. Oyma oyuncaklara, tur, dedi. Yağmurlu ve 
çatal bıçağa, küçük ayak lı havalarda bile bahçe 
sandallarına varıncaya kadar uğraşmaktan sevk alı 
hemen hepşinden birer nü- Hergün biraz keman ç 
mune getirmiş; birer hatıra rım. Çocuklarıma mü · 
olarak saklıyor. Ve birçok terbiyevi oyunlar yaptın 
tarihi kitap .. G ~neral : -Devam edecek 
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Maliye Memurları 
Lise Mezunu Olacak 

------~=-----
Ankara, 19 ( Hususi ) - İmtıhanlar senede iki 

Maliye vekaleti bundan böy- fa olmak üzere 15 eylül 
le dairelerinde 20 ve 25 lira 15 şubat aylarında yapılaClr 
maaşlı 60 ve 75 lira ücretli tır. ~ 
münhal memuriyetlere açık- Bu imtihanlarda muva 

tan alınacak memurların ve 
ya diğer dairelerle mülha-
kattaki maliye teşkila ına 
naklen tayin olunacakların 

en aşağı lise tahsili görmüş 
olmalarını ve açılacak müsa
baka imtihanında muvaffak 
olmaları şart koymuştur. 

Alay sancak
larına ---lstlkUU madalyası 
verilecek 

Ankara, 19 (Hususi) - İs
tiklal madalyası kanununa 
müzeyyel kanuna muvakkat 
bir madde eklenmesine dair 
hükumet Meclise bir layiha 
verdi. Layiha esaslarına gö
re 15 mayıs 1335 tarihinden 
İzmirin istirdadı tarihi olan 
9 eylül 1338 tarihine kadar 
milli orduda vazife alan nu
mara ve adları muayyen 
muhtelif sınıf alay sancakla
rına birer İstiklal madalyası 
verilecektir. 

---~.::::..e:..--

planların tayinleri yapı~ 
dıkça müteakip müsaba 
larda muvaffak olanların 
yinleri yapılmıyacaktır. 

Daktiloluklara alınaca 
rın da memurin kanun ..... .-.. 
beşinci maddesinde 
evsafı ve şeraiti haiz 
ları kafi görülecektir . 

Hatay 
Mebusları 

Trenlerlmlze Para 
Binecekler 

Ankara, (Hususi) -
tay saylavlarının demiy 
rımızda parasız seyahat 
meleri hakkında hazırl 
layiha hükumet tarafın 
Meclise gönderilmiştir. 

-~~-

Kız Enstitü 
inşaatı 

Kültürpark yolunda 
edilecek kız enstitüsü bi 
için tedbirler alınmıştır. 
diyed~n 25 kuruşa me 
temin edilen arsa üz 

Bulgarlstandan Muhacir inşaata önümüzdeki ilkb 
Geliyor da başlanacaktır. 

Elefteron Vima gazetesine Temel için Vekaletçe 
Paristen bildiriliyor : Beyoğ- bin lira tahsisat gönd 
lundan alınan malumata gö- miştir. Bina 250 bin r 
re. Türkiye hükumeti Bul- çıkacaktır. 
garistan, Romanya ve Yu- --------
goslavyadaki Türkleri Tür- J d 
kiyeye yerleştirmiye karar an arma 
vermiştir. Bahsolunan hüku- Umum Kumand• 
metlerle müzakereye gırı- Ankara, 19 (AA) -
şilıniştir. darına umum kumand 

Bu proje kuvveden fiile ğına korgeneral Cemil· 
çıkarsa, Tür ki yeye üç mil- Toydemir tayin edilmİf 
yon Türk göçecektir. bugün vazifesine başlalll 

Zengin Olmak p• 
isterseniz ıyango Biletlerinizi Mutlaka SA-ADET Kişesinde~n-Alınız çH'.a\1Afısi~01is~ö~f:i karşıs;. ~49~ 


