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·;~SiJALYAN BASVEKiLi AV UPAYA EMiR Mi VE iYOR 
, .. iısa Ye •• r'l' ııınıuım.~ııııımnır 
vel 
J Barış Aşkı mı, Harfi 

öfl Korkusu mu? 
Parla ---.. 

• l>ıltt nı~ntolarda irad edi~en ağır suallere, gazetelerde 
detdiğ? şıddetli hücumlara, lngiliz ve Fransız halkının gös
d hii~·heyecan ve galeyana rağmen Çemberlayn ve Dalad
bı~ ca unıetleri umumi efkara hoş görünecek bir iki küçük 
rY'ldarnsız hareketten sonra gene kendi bildiklerinden zerre 

~
e Şaşrnıyarak dünya sulhunu kurtarmağa çalışıyorlar. 
I~~ hııdudlarının açılacağı, İngilterenin ademi müdahale [ 

i kk asına bir nihayet vermek mecburiyetinde kalacağı 
ıO ru;nda yüzlerce makaleler, binlerce haberler yazılıp uy- 1 

k •nt duktan sonra, nihayet anlaşılıyor ki ne Fransız hudud- j 
h açnıa.ğa ve ne de İngiltere karşısındakileri ürkütecek I 

t .. arekette bulunmağa niyet etmi~tir. Artık İngilizler gibi 
s un d" 1 

ç. lh unyada takdir etmiştir ki Çemberlayn kabinesinden 

1 
z~ Ba:e sükun politikasından başka hiç birşey beklenmez. 

~1ler al~rn bu sulh ve müsalemet siyasetini, rakip olan dev- I 
0 

ı' hır sulh ve insanlık aşkınamı yoksa harba girmekten 
Yu an bir korkuya mı atfedeceklerdir ? 

t.. SIRRI SANLI ....... ....................................... , ........................... , .. 
fllya Tunus hududunu tak

viye etti 
-===~--==-

. Başvekil 
Istanbulda 

İstanbul, 21 (Husnsi) 
Başveki1imiz B. Celal Bayar 
Bu gün Ankaradan şehrimi
ze gelmiş ve istasyonda Va
li ve hükumet erkanı tara
fından kaqıl~nm ştı ... 

Loid Corç 
ne söyledi 

--~ifl111·--

Mu solinl vruraya 
emir verir gibi hareket blu •aarba asker dolu Uç nakliye gemisi gitti • ediyor 

Pari 
jtfUnus sh 21 (Radyo). - Tunustan bildiriliyor: Trabusgarla 

ill udud blldudunda ltalyanlar tahşidata devam etmekt~dirler. 
ker] . aştan başa takviye edilmiş ve iç taraftaki Italyan 
Pa ~rı kanıilen hududa sevkedilmişlerdir. 

e k~;ıs 21 (Radyo( - Şimdi alınan bir habere göre içerisi 
tabı Ve ıtıühimmat dolu üç İtalyan nakliye gemisinin 

llsgarha doğru gitmekte olduğu bildiriımiştir. 

j~!Sl}:R GUL İSTER AGLA 
~~~ ~ ~~~ ....... =~~~·~..=-:;.~~~~~~~~ 

Londra 20 ( Radyo ) -
Loid Corç dün radyoda ver-§ 
diği bir nutukta Çemberlay
nın seyaha_ini şiddetle ten-
kid etmiştir, Loid Corç; Mü
nihde müsbet hiç bir şey 

yapılmadığını beyan ettikten 
sonra, Mussolini İspanyaya 
yardım göndermekte ve ora
da İtalyan zaferini temin 
için çalışmaktadır. Mussolini 
Avrupaya emir verir gibi 
hareket ediyor. Bu vaziyet 
Avrupanın emniyetini ihlal 
etmektedir. 

Yeni bir modamı? 
ıt"e:ı~er:,k~lıl~r bir yenilik daha yaptılar. Büyük bir rağbet göreceği muhakkak olan bu 
Jlkoncu şımdıye kadar nasıl düşünülmemiş?,, denilecek kadar basit, Kadın çoraplarının 
ı~a rn ~a, kopçalı bir eep yapmışlar· Ruj kutusu, kudra kutusu gibi ufak tefek eşya, bura
t E ~ af aza edilecek ! 
lını::::en b~zı kadınlar çoraplarında paralarım saklarlardı: Amma diyeceksiniz ki ka-

İSTER GÜL İSTER AÖLA 

ıt'ınoda kruJ ve pudraları onlarca paradan da kıymetlidir. işini gücünü bırakıp ta böyle 
~ çı aranlara: 

MiL!J ŞEF 
Londra büyük elçimizi 

yemeğe ahkoydu 

~ 

I 

Ankara (Hususi) - Reisi 
c mhur İnönü dün akşam 
y ni Londra sefirimiz Dr. 
T vfik Rüştü Arası akşam 
y meğine alıkoymuştur. 

Başvekil Celal Bayar ve 
riciye Vekili Şükrü Saraç 
lu da yemeğe davetli bu
muşlardır. 

tıulgar Kralı 
Roma da 

KRAL BORİS 
R-""o-m-a·-.. 21 .. (R°"ady_o.,...)---· -=p B~u"":'ı-: 

gar Kralı Boris bugün Ro-'.:.ı 
maya muvasalat 'etti ve bü
yak-merasimle karşılandı.: 
Bu akşam Bulgar Kralının• 
şerefine Kaisal sarayında:. 
:uyük bir ziyafet verilecek-~ 
tir. 
--~ ....... __ 

FRANSA 
MUdahele taraftarı 

değilmiş 
Londra (Radyo) - Pa

risten alınan haberlere göre 
Fransız hükümeti, sol cena
hın, İspanya işine müdahale 
edilmemesi hakkında yaptı
ğı müteaddit tekliflere rağ
men bitaraf kalmağa karar 
vermiş görünüyor. . 

İngiliz matbuatı da lngil
terenin de bu meselede 
Fransayı taklit edeceğini 
teessür ve teessüfle kaydet
mektedir. 

JAPON 
Gazetelerinin hUcumleri 

Tokyo, (Radyo) - Hiç 
bir Amerikan fabrikasının 
J · gonr~ya tayyare satmama
m hal '. i nda Vaşington hü
kum t:ı.in verdiği karar Ja
pon matbuatı tarafından şid
detle tenkid edilmektedir. 

İktisat Vekili -=====-İstanbula Gidiyor 

İstanbul 21 ( Husu >i ) 
İktisat Vekilimiz B. Hüs rı ü 
Ça.kır önümüzdeki Çarşamba 
günü şehrimize gelerek Ve
kalete bağlı olan müessese
lerle ihracat ve ithalat işle
rini teftiş edeceklerdir. 

FUNK 
-5!iii5!1-

Rayişbank Umum Mü
düril Olacak 

Berlin, 20 (Radyo) - Ra
yişbank umum müdürü Dr. 
Şaht, bugün istifa etmiş ve 

yerine milli iktisad naztrı 
Dr. Funk getirilmiştir. 

Doktor Şaht, Alm: n ka
binesinde devlet nazırı ola
rak kalacaktır. 

CEMB RLA N'DE 
~-

Müdahele Ta-i 
raf tarı Değil 

Paris, (Radyo) - İngilte
r -.!nİn İspanya meselesinde 
müdahale arzusunu göster-
m~ lini bu meselenin de sul
ha ı hal edileceğini ima et 
rr.ektedir. 

Bu haberi yazan bazı ga
z .teler bu siyaset muhakka\ 
su .-ette Roma gazeteleri:ı ~ 
yine büyük bir rüzgar ver~ 

cktir, diyorlar. 
Atina (Radyo) - Etniki 

gazetesi Roma seyahatindc.ı 
bahsle yazdığı bir makaleyi 
şu zözlerle ikmal ediyor: 

--~ 

.. 

"Vaziyet hakkında şahsi bir ~ b~acağı ve riyakarla-] 
kanaat edinmiş olan~~Çem- • rm telkina_!.ın~- kapılari"k,'J 
berlayn'ın Avrupada sulhper- !dünyayı alstüst etmek isti-;ı 

~ 

verane gayretine devam ede- yen müşfiklerin ihtirasatını • 
ceği mulak meselelere bir kıracağı ümidi besleniyor. 
~~~ ...... :.e- ~~~~·...,.._e...,..aııtnlll~~_.,.~=~~=...-:= .-.. ~,,.....__....~ ...:.-~~~ 

- Halkın Sesi Hakkı~S~id~ 

Kat'i Fiat Bahsında 
==a==!:~== 

r """= 

Kakt'i f~atle, yahut pazarlıksız olarak satış :yapılması 
hakkındakı kanun tatbik sahasına gireli hayli zaman geç
ti~i hald~, halkımız um1;1lan faideyi göremediklerinden şi
kayet edıyorlar. Bunun bazı satıcılar için bir fırsat oldu
ğunu da ortaya atıyorlar. Mesela diyorlar ki : 

ıpek çorap denince, bu cins çorabın 40 kuruşluğu da 500 
kuruşluğu da var. Bu kırk kuruşluk çorabın üstüne 100 
kuruşluk fiaat etiketinin konulduğunu görüyoruz. Bu fiatin 
çok olduğundan bahsedince, tüccarda "Fakat bu çorap 
ipeklidir,, cevabında bulunuyor. Demek olunuyor ki satıcı
lar hazan malın kalitesi itibarile fiat koyuyorlarda değerini 
göz önüne almıyorlar. Bu ise kanunun ruhuna uyğun de
ğildir. Bunun için biz yüksek fiat meselesinde çevrilen 
dolapları da alakadar makamların dikkat gözüne arzeder 
ve bu babda daha büyük enerji sarf olunmasını halkımızın 
menfeati namına dileriz çünkü : 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 



SAHiFE 2 (HALKIN SESi) 
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Tarihin meşhur sporcusu 
Deli Mustafa 

İTALYANLAR 

TARiHi TEFRiKA -12- Yzan: Yaşar Adatepe 

----E!ii!!E555!&1---
Mustafa; Eğrikapuda Bi- t 

zans nöbetçilerini gördü ve 
onlara yaklaştı, yolun nereye 
gittiğini sordu. 

girdi, bu güzel köşk-
leri, bahçelerı seyrederek 
ilerledi. 

Kağıdhanenin sık, sakız, 
kestane ve çınar ağaçların
dan örülmüş ormanlığa daldı. 

Nöbetçiler biri; Sulara 
"Kağıdhaneye,, gideceğini 
söyledi. 

Mustafa; kapudan geçti, 
Eyüp tepelerine doğru ileri
lemeğe başladı. 

Uzaktan domuz sürülerini 
otlatan çoban ıslıkları ve do
muz zillerinden başka bir 
ses işidilmiyordu. 

Bir müddet bu sessiz yol
ları da geçtikten sonra: mavi 
ve beyaz köşkleri görmüştü. 

Bizanslılar devrinde de 
Kağıdhane, eğlence yerleri 
idi. Pazar ve Yortu gülerin-
de Bizanslilar buraya topla
nır, eğlenirlerdi. · 

Prenslerin, Prenseslerin 
köşleri, bahçeleri buralarda 
idi. 

Mustafa; bahçeler arasına 

Ayın ışığı ağaçların ara
sından süzülüyor ve yere 
serpiliyordu. Vakıt gecenin 
yarısını geçmişti. 

Birdenbire karşısına eli 
ve yüzü kapalı bir hayalin 
dikildiğini gördü. 

Bu maskeli hayali anlamak 
istiyordu. Fakat; yıldırım 
gürültüsünü andıran bir ses 
işitti "bire Mustafa Alla-
hın bu ıssız] ormanında ca
navarların barınamadığı bir 
yerde ne işin var ? Bu yer
lerde gezenlere bir vuruşta 
kelleyi uçuran kılıcımın ce
vap verdiğini bilmiyor mu
sun? .. 

Haydi kılıcını çek.. gürzü
nü çıkar, ölüme hazırlan,. 
dedi. 

-Devam edecek-

Romada neden bir h:arar 
verilemedi? 

Londrada çıkan "Observer,, 
gazetesi Roma seyahatinden 
bahsederken şunları yazı
yor: 

"B. Çemberlayn Romadan 
hiç bir netice çıkaramadı, ki 
bu yüzden ne grurlanabili
yor ve ne de beyhude zah
mete katlandık, diyor. 

Bu seyahin manevi bir 
tesir uyandırdığı kanaatını · 
besliyor. İtalyanın misafiri 
ev sahibine Fransa ile olan 

ittifak o kadar kuvvetlidir ki 
çözülmesi imkansız olduğunu 
anlattı. Ev sahibi de misafi
rine dileklerinin dehşetini 
ima etmiş oldu. İşte o ka
dar ... 

İngiltere İspanya politika
sında Fransadan ayrilamaz. 
Akdenizde dahi Fransa ile 
işbirliğinden vaz geçemez. 
Bunun içindir ki Romada da 
bu vaziyetleri değiştirecek 
hiç bir karar verilemedi. -- :::~ ......... ~ ... -- --··--- -

"E~~ dö Pari" gazetesi şerefi 
Italayaya bırakmıyor 

. " Pariste çıkan "Figara ga-
zetesi ispanya meselesinden 

yaptıklarına sükutle · muka
bele ettik, fakat geç kal
makla beraber yine işe giriş
mekten, savaşa atılmaktan 
çekinmeyiz. 

bahsederken diyor ki; 
"General Frankonun zafe

rinin meyvesini İtalyaya bı
!akamayız, Zira bu galebe 
Italyaya, bizi de zararlara 
sokan tavizat temin edecek
tir. Fransızların emeli ise 
İspanr.ayı İspanyollara bırak
mak ve temin etmektedir. 

Spor 
Hareketleri 

Bugün Ramaya salladığı
mız yumruk ta bunu gösteri
yor. Şimdiye kadar İtalyanın 

B. Takımları: Yamanlar -
Üçok saat 9 da hakem İs
mail (Doğanspor). 

B. Takımları: Alsancak -
Doğanspor saat 11 de ha-

M kem Mustafa Necati. 
at baa Maki- A. Takımları: Yamanlar -
• t• A Üçok saat 13 de hakem B. nJS 1 ranıyor Hasan Yayık (Alsancak). 
Pedal ve tipodan anlar bir A. Takımları: Doğanspor -

makinist aranıyor. (Yeniyol) Alsancak saat 15 de hakem 
matbaasına müracaat. 3-1 B. Esat Merter (Yamanlar). ·------- ---tmm-----·---·· ELHAMRA idaresl!'de Milli Kütüp-

1 

hane sıneması 

Bugün matinelerden itibaren senenin en büyük Aşk -
N! acera ve Sergüzeşt filmini iftihar ve şerefle sunar 

Marko Polo nun Müthiş 
Maceraları 

Türkçe Sözlü 
Ayrıca: sinemacılık dünyasının büyük komikleri ve 

şöhretli yıldızları MİKİ nin POLO maçında 
Tamamile renkli eşsiz kahkaha tufanı 

PARAMONT Jurm !da en son haberler 
Seanslar: her gün 1,30 - 4 - 6,30 - ve 9 da 

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

FRAN G ONUN ZAFERİ
NE KANİ 

"Pöti Pariziyen,, gazetesi 
muharriri Romadan dönen 
lngiliz nazırlarile bir müla-
kat yapıyor ve diğer mese
leler arasında İtalyanın Du
çenin İspanyadaki mücade
lesi hakkındaki mutaleasını 
soruyor . lngiliz nazır
larıda şu cevabı veriyorlar : 

- Bay Mussolini, Gene
ral Frankonun isyankar or
dusile Cumhuriyetçi İspan
yaya galip geleceğini zan
nediyor. Bununla beraber 

Mussolini bu İspanya harbı
nın neticede yeşil masaya 
geleceği kanaatindedir ki 
o zaman İtalyanın bu masa 
başında sö:ı sahibi olacağını 
ümid ediyor. İtalyan Baş
vekili 938 de İspanya ile 
yapılan muahedenin hükmü
ne güvenmiyor, harbın so
nunda İtalyan kıtalarının 
oralardan çekileceğini ista-
tokofun muhafaza edilece
ğini söyliyor. ................................................... , ....................................................... . 
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Ademi iktidar meselesi 

" - 1 -
Bazı karilerden aldığım 

mektuplarda sıksık bu mev
zua dokunulmakta ve cidden 
dertlerini dökmek için muh
telif vesilelerden istifade et
mektedirler. Herşeyden ev
v~I söyliyelim ki ademi ik
tidar meselesi uzvi bir has
talık olduktan sonra mesela 
husyelerin dumuru veyahud 
husyelerin veremi veyahud 
eski bir belsoğukluğu ihtilatı 
neticesi husyelerin ve civa
rının iltihabı gibi vak'alar 
mevcut olmadıkça hemen 
kat'i bir ihtimal ile daha 
ziyade ruhi ve asabidir. Hoş 
yukarıda saydığım uzvi a
fetlerde bile ademi iktidar 
kat'i değildir. İntiaz munta
zam vaki olur. Fakat çocuk 
olmaz olmıyabilir. 

Bunun haricindeki biitün 
sebebter hemen hemen ta
mamen söylediğimiz gibi ru
hidir. Muhtelif heyecanlar, 
ikrazlar fazla yongunluk sui
istimalat ademi tegaddi nef
se ademi itimad, korku ve 
umumiyetle nevrastenik hal
ler daima ademi iktidarı hu
sule getirir. Müstesna olarak 
bazı nühai şevki hastalıkları 
mevcud olduğu vakit ademi 
iktidar arazı görülür. Tabii 
bu başka ve mühim bir mev
zudur. Bu seheble ademi ik
tidardan şikayet edenlerin 
bedeni ve ruhi tam bu isti
rahate çekilmeleri üzücü yo
rucu cümlei asabiyeyi inhı
tata ve yeise sürükleyici ha
disattan uzak kalmaları şart
tır. Bu sebeble muhterem 

Ticaret oda
sında toplantı _ .... ~~-

Hayvan ihracaatçıları 
ticaret odasında bir toplantı 
yapmışlar ve İzmir limanının 
kapanmasından mütevellid 
haberlerini tesbit etmişlerdir. 
Tüccarlar şahsi zararlarının 
memleketin de zararı olduğu 
tebarüz ettirmişlerdir. 

Ziraat vekaletinden gelen 
bir tamimde bazı tüccarların 

hayvan ve hayvan maddeleri 
ihracatı için müracaatte bu-
lunduklarını beynelmilel ve
teriner mukavelesi ahkamı-
na göre hayvan ihracatı ya
pılabilmesi için merkez ka
siyle 20 kilometrelik saha 
dahilinde 40 günden beri 
hastalık görülmemesinin esas 
olduğu hatırlatılmakta ve bu 
itibarla boşuna müracaat 
yapılmaması istenmektedir. .... ............................................... . 
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 ..................................................... 
karilerime ayrı ayrı cevap 
vermekle beraber şikayetle
rinin sıkı bir müdavatı sıh-
hiye ve tıbbıye ile az za
manda kaybolacağını ve iyi
leşeceklerini şimdiden söyli
yebilirim. Sıhhi müdavatın 
esaslarını yukarıda söyledik. 
Tıbbi kısmını da ayrıca ken
dilerine yazarız. ....................... ,~~ .................. ~ 

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

Gfü:~:·ilmekte olan bu senenin en güzel filimi 

Şahane 
Tango 

Layik olduğu rağbete 
mazhar olmuştur 

Oyniyanlar: 

Polanegri 

ALBRECT 

SCHNHAS 

Bugün seanslar 1-3-5-7 

Suvare 9 da 

Bugün tenzilatlı talebe 
seansı 

Duhuliye 15 kuruştur 

....................... _ ...................... .. 

DEVLET 
................................................................ 

HAZIRLANAN YENİ 
PROJEYE GÖRE 1caq 

nıış 

Aranan şartlar tayin ve rör 
bir 

terfi usulleri lier 
Memurlar kanunu muvakkat encümeninin evelki gün tofan 

!anarak yeni proje üzerinde tetkiklere başlandığını ha~kş 
vermiştik. 18te 

Yeni proje kanunlaştıktan sonra( 788, 960, 1129, 11"1a 
1205, 1321, 2017, 1791, 1496, 1595, 1610, 1700, 1777, t~u 
2324, 2350, 2379, 2390, 2429, 2636, 2658, 2768, 2772, 291 
numaralı kanunlar ve 1277 numaralı kanunun 788 numar Ü 

kanuna matuf hükümleri ve 1702 numaralı kanun ile tadiİıfı 
lerin projeye uymıyan hükümleri kaldırılacaktır. Ba itibarhn 
yeni proje, muhtelif tarihlerde memurlarımız için konuhn~Yl 
olan bütün hükümleri hep bir araya toplamakta ve böyltPo, 
likle hususi bir ehemiyet taşımaktadır. llfa 
UMUMİ HÜKÜMLER : 1 - Türk olmak 
Proje, me uru şöyle tarif 2 - 20 yaşını tamanıl'Z 

etmektedir : Devletin amme mış bulunmak 
hizmeti kadrosuna dahil da- 3 - Askerlik fili hizoJ'aıü 

tini yapmış olmak ve yabııı'Je 
fili hizmet yapmıya ma'di) 

imi bir vazifeye ücretli ve
ya maaşlı olarak selahiyetli 
makamca tayin edilmiş o
lanlara (memur) denilir. 

Maaşlı veya ücretli me
murlar arasında vazife ve 
mesuliyet noktasından hiç 
bir fark olmıyacaktır. Ancak 
ücretli memurlar bu kanu
nun 25, 26, 47, 48, 49, 54, 
55, 57, 71, 76 ve 84 üncü 
mad -:lelerinde yazılı hakla
rından ve 1683 numaralı te
kaüd kanunu hükümlerinden 
faydalanamıyacaklardır. As
keri ve adli memurlar husu-
si kanunlarına ve emniyet 
memurları polis teşkilat ka
nunu hükumlerine tabi ola
caklardır. Devlet Şurası ve 
divanı muhasebat kanunları-

bir maluliyet dolayısiyle ar~he 
kerliği tecil edilmiş olmak 

4 - Başkasına geçer bliahı 
hastalığı veya vazifesini ya_&<>z 
mıya mani bir maluliyeti "' l 
madığına dair sıhhat heyelayn 
raporu ibraz etmek hıa 

5 - Orta mektep meıd l 
nu olmak (orta mektep JJ11eki 
zunu talip olmıyan yerlerd J..~gi 
ilk tahsili bitirmiş olanI,-al 
imtihan edilerek işe yarı~t~. 
cağı anlaşılırsa memurlui'ta 
alınabileceklerdir.) Y 

6 - Ecnebi ile nikab ~Y 
olmamak (nikahsız olduklaıil er 
halde ecnebi ile karı ko'' 
gibi yaşıyanlar dahi meınuf" 
luğa alınamazlar) ~n~ 

7 - F end ahlak ile dil~~ .. 1 

nın, intihap, tayin ve inzı- gelmiş, kumar oynatmış, k~ -.d 
bat muameleleri hakkındaki mar oynatmayı adet edinınılt>lari 
hususi hükiimleri 
tutulmaktadır . 

mahfuz olmamak ı . tay,. 
8 - Haysiyet kırıcı b•'arı 

suç ile mutlak surette ~e eş Vilayet hususi dairelerine 
ve belediye hizmetlerine ta
yinleri, umumi idarelere ait 
olan memurlar, bu hizmetle
rinden geri alınarak devlet 
memurluğunu iade kılındık
ları zaman; hususi idare ve 
belediyede geçen hizmet 
müddetleri gerek memurluk 
farında, geı ek tekaüdlükle
rinde muteber tutulacaktır. 

Memurluk sıfat ve şartla
rını haiz olmadıkları halde 
kendisine devlet idaresinde 
vazife verilenlere müstahdem 
denilecektir. Bunlar bu ka-
nunun hükfımlerinden hariç 
olup haklarında mukavele 
mevcut ise mukavele hüküm 
leri tatbik edilecek ve mu
kaveleleri yoksa umumi ka
nunların hükumlerine göre 
muamele olunacaktır. 
MEMUR OLABİLMENİN 

ŞARTLARI: 
Memur olabilmek için a

şağıdaki şartları haiz bulun
mak şarttır : 

herhangi bir cürümden Jo: ~tı 
layı ağır hapis veya altı ~) llış. 
dan fazla hapis cezasıY ~•u i 
mahkum olmuş bulunmaıııa tsp 
(böyle bir halden dolayı ce'llti 
za takibi altında bulunanla'aay 
dahi memurluğa alınamıY')bat 

caklardır.) ~sı 
Memurluğa alınacak olan ta 

iki sene namzetlik devres }'r 

geçireceklerdir. Bu müdde 'di 
tin ceryanı sırasında abla1' Pi 
gidiş itibariyle memurluğl~ay 
liyakati görülmiyenlerin -ve'ııti 
ya ehliyeti itibariyle memuffe) 
luğa kabiliyeti bulunmıyaıı· 

ların hizmetlerine' nihaye1 f 
verilecektir. Ehliyeti itibari.)"f ş 
le memurluğa kabiliyeti gö' 

1?d 
.. l · l · d l t d · Je'Çın ru mıyen erın ev e aıre :li • 

rinin diğer birinde yeni bit rJu 
namzedlik devresi geçirıne-•rıı:ı 
leri caiz olacaktır. Namzet·~Yle 
lik müddetinin bitmesinde l\1E 
liyRkat ve ehliyeti haiz ol•lt, 11 

duklar. amirleri tarafındaıtbetJj 
tastik edilenler, arın 

-Sonu yarın- Ar 
•·--•- Qlm11:sıı1m::~:r..:ı~:wıı;;ıt:P"".:h'Z'.:"7- -... rir in 

19 İkinci kanun perşembeden itibal'en b Je 

i~r:;::,~,..~~~a YENİ SİNEMA 
TELEFON: 4065 TELEFON: 4065 

Kahkaha tufanı ve Kovboy haftas.ı 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

3 · Ahbap Çavuşlar 
Haydutlar arasında 

············O··· ........ . ............ . ......... .. 
Meksika Gülü 

İzmirde ilk defa 

TUrkçe foks jurnal - renkll mlkl • 

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

·-----------------------

''B 
}' l 

~i~ ' 
~~ 

tıt'tııt 
Steki 

' 

.... 



(HALKIN SES/) 

~Y~~~~~!ADANELER-~YX2~[:_~=1~~N-- -vA-zı-t A!_-_-~-_ı · 
Ge e DOLU_ A HOPARLÖRLÜ BİSİKLET UNUTMUŞ ~ B~ŞKASINA 

kad çb ~ler de Şımalı Afri- Harbeden asker için en Neden sonra bay damat Yolcu, ... koşa koşa, nefes 
aıı a Dır kasabaya dolu yağ- büyok tehlikelerden biri pa- geldi : nefese, bitkin bir halde is-
tö!uı olu~an evvel, misli niktir. Ani bir tayyare veya Baş açık, bacağında kısa tasyena geldi. . 
bir k ınenıış derecede müthiş gaz hücumu karşısında asker pantalon, ayağında futbol Oradan duran hır memura 
lier asıraga etrafı sUpürmüş. paniğe uğrarsa bir çok za- potini, üstünde smokin ca- sordu : 

tofan ~~nı~n, her yerde ola- yıat veraceği gibi kuvvei keti.. - Son tren kaçta kalkı-
bOkş k ış. Tabiat, maalesef t maneviyesi de kırılır. Ondan Kayınvalde atıldı : yor? 
İste a~ en deviren, yıkamak 1 sonra da artık pek iyi har- - Bu ne kıyafet damat? -- Memur kekeledi : 

liıazr e~ ~oğan, hızını ala- bedemez. - Kusura bakmayın, bu - E ... E.. eğer ... B.. be .. 
~uv~e~ucunü zaptedemez bir İste Londra hükumeti bu gün düğünüm mü vardı, yok- benden ha.. baş... Kasına 
91 Fak· gibi panik hadiselerine istik- sa futbol maçım mı, unut- -;c>: So... Sorsaydınız ye .. 

..L... .. "d at, hu seferki dolu, haldeki harblerde sebebiyet tuml ye ... Yetişirdiniz !~ l"91UJ CCİs' • r 

djıfır bı k kasırgayı solda vermemek ve tedbirli dav ••••••••O•••••••• ~ ••••••••O•••••••• 
~n d Ira nuş. Gökten ciöğü- ranmak için çareler araştır- ALIŞKANLIK ARASI 3 0 

u ta 1 · · h b' · b 1 B ~Yle h" .. ne erının er ırı mağa aş amıştır. u çare- Salamonun bir oğlu oldu. Ne alacağımı bilmiyo-
ylıPo, hu:~uknıüş ki, tenis to- lerden biride hoparlörlü bi- Gidip nüfusa muamelesini •rum, birine hediye f edece-

nfakJ .. arın yanında zıpzıp siklettir. Düşman tayyarele- yaptırdı. Sordular : ğ!m, hnşa gidecek bir şey 
ıgı_nda kalıyormuş. rinin yaklaştığı haber veri- - Babası sen misin ? olsun istivorum. 

lfZtJN .~ ...... O•••••••• lir verilmez bu muhbirler Salamon göğüs kabarta- _ Efendim bizim mağa-
Y OMüRLÜ MUAHEDE derhal yola çıkarılacaklar rak cevap verdi: zada, yüksükten 'tayyareye 

ı~Ürl~ Yüzünün en .uzun ö- ve hoparlörleri ile halka _ Evet. kadar her şey vardır. 
ıı'.le p muahedesi lngiltere müteyakkız davranmaları, _ Öyleyse şuraya imza et. _ Ala, ala, bana ikisi or-
a'dilen °rt:ltiz arasında akde- saklanmaları için ihtaratta Salamon kemali dikkatle tası bir şey veriniz öyleyse .. 
a9l hed ~Utekabil yardım mu- bulunacaklardır. imzasını attı : Salamon ve Sayynre ile yüksük ortası !,, 

ak a .. esı. Ayni zamanda bunların kA 
ü. " rn h d şürc ası. .. ırJİnd.. . ua e e 1377 sne- birer canavar düdüg~ ü vardır ········«> ~······· 
..a. "' ını 1 ••••••••O•••••••• Sf.'l'Olu) za andı ve bir daha ki bu kilometrelerce mesa- SÜT İKİZLER 
iİ 166~adı. feden işitilmektedir. 
eilYni de ve 1899 da bu ••••••••O .. •••••• 
bıadd 01

1uahedeye daha başka KAMBOÇ L 1 
,zo 182e6

er ıl~ve edildi. KRA iNiN AD 
d 1 Resmi gazete Kamboç 

rttkil' · a spanyollar Por- Kralının adını neşretti. Yer-
d,ll<>ı'ltı ışgal etmek isteyince 
1,laİd ere nıuahedeye sadık yüzünde bundan daha uzun 

ı \1 p isim yoktur. İşte : 
y,ttti, e ortekize yardım Pre Bah Samdah Prea 
ttt 

1914 d 1 s· t · ş k ~''Ya L e ngiliz[er Alman- ıs ova monıvong amşa -
qar rapong Harireah Barmintor h eye P açınca bu muahe-

,rıJler h~a~ık kalan Portekiz- Fuvanay Kraykeofa Sulalay 
uyuk harbe iştirak etti. Prea Şan Krong Kampü-

'1 şea Tippedey. 
~ . .., .. ••••••O•••••••• 
w E~I( Bu uzun isimli kral çok 

li ı· EK GÜZELİ daha mütevazi bir imza atı-
il~lli ~:\'u~, 1939 erkek güze- yor. Sadece : 
ıı·tUd'a Çnıış ve bütün Holi- Sisovatmanivang. 
İl3larak Yeni sene hediyesi Ancak bunu tevazuundan 
tay"an sunmuş. Filadelfiya mı yapıyor, yoksa asıl adını 

i'•rı d at bahçesi maymun- tam olarak yazmağa imkan 
te eşes·a, bu yıl, insanların olmadığı için mi ? .. 

"
• •ne . . k . l 

ndil . ıştıra etmış er ••••••••O•••••••• 
y- Diş, B~rıne hediyeler veril- SİGARA VE İŞ 
le•u ik· ır Avrupa mecmuası, Amerika sanayi kralları, 
~esPit 1 

hadiseyi resimlerile bilhassa içşçilerinin sigara 
e'lltih b etnıiş. Erkek güzelinin içmesi bahsinde pek müste-
ar bay~ ına sebeb, insanın, biddirler. Orada işçi öğle 
''•bat tın neslinden geldiğini tadilinde yarım saat akşam 

ia1 ~d~cck bir tipte bulun- tadilinden az evvel de yarım 
tif ıınış. Erkek güzelinin saat sigara içebilir. Bunun 
}'r •na alan kadınlardaki haricinde fabrikada sigara 

e 'diş~= btkışları görünce, bu dumanı görülürse içenin hali 
lı Pinin' 940 senesi erkek dumandır. 
~r~ayllı ' doğrudan doğruya Son zamanlarda yeni bir 
e4ıtirtıa~~~an seçilivermesi tecrübe yapmışlar. İşçiyi si-
t'felrtı· ını düşünmemek elden gara içmekte serbest bırak-

... 
1
Yor. 1 k' 

'" mışlar. Bir de bakmış ar ı 
el · lı\................. işler eskisinden daha mun-
'f iş ad F YASAGI tazam ve daha verimli gidi-
6,flnda anıları işlerinin ha-

. tah yor. Şimdi Amerikada çalı-e'Çın, ÇaJ atsız ed!lmemek 
;r'rJu 1 

1 Ştıkları yerlere türlü şırken serbestçe sigara içil-
'Yh ı mesine müsaade edilecek e-•rın a ae asarlar. Bun-

t• Ylerd~kserisi pek makul gibi görünüyormuş. 
ır KUŞ YİYEN BALIK 

tı l'.1eseıi "B' . kf . Atlantikte ve Akdenizde 
' e, siu ızım va ımız 1 yaşıyan Bodrua dedikleri 
ollet)jd.'n Vakiniz kadar kıy-

ır . h kocaman kafalı, büyük ağızlı 
arın ş h Vecızesi bu lev a- bir balık vardır ki Marti, 
Anıea. eseri sayılabilir. Karabatak, yaban Ördeği 

in h tıkla barlarından biri- gibi deniz kuşlarını yer. 
leyh~adarı-da, başucuna Bir gün karnı yarılan bir 

''B· Yı asmış: Bordua'nın karnında iki ıze sı.ı 1 }' bil a sormayınız. Bir Marti bulunmuştur. Su kap-
. seyd'k b d · · 1 b v 1 ld v 'b' •l .., ı ura a ne ışı- um aga arını o ugu gı ı 
~~ardı !,, yuttuğuda vakidir. 
tnıtı~ezeleri susturmak ha- Bodrua yiyecek kuş bul-

Stekitı;n, bu levhay:ı ben matlığı zaman karnını balık 
en bakın buldum. ve midye ile doyururmuş. ------·-
Sıhhat Balıkyağı 

tiorveçya bahkyaAla rının en hallsldlr 

İKİ DEFA SÜZÜLMÜŞTÜR 
ŞERBET GİBİ İÇİLEBİLİR 

Hamdi NUzhet Çançar 

Sıhhat eczahanesi 

Ahmet, arkadaşlarından 
sütçü ehmedin mağazasına 
gitti. Mağazada Mehmedin 
sekiz yaşındaki oğlu da 
vardt. 
Çocuğa sordu : 
- Sen büyüyünce ne ola

cuksın? 
Sütçü olacağım... Amma 

ben karışıksız süt satacağım. 
- Ata!... Hiç diyecek yok. 

Karşında hiç rakip bulamaz
sınız. Bu işi tek yapan sen 
olursun! .................... 

YAŞ 
- Ada : ı damdan düşer 

gibi: Sizinle evlenelim, kaç 
yaşındasınız? dedi. Ben öyle 
heyecanlandım ki, yirmi beş 
mi, yirmi altı mı yaşında ol
dugumu şaşırdım. 

- Ne dedin? 
- Yirmi iki yaşındayım 

dedim!.. 
Salamon konuşurken el

lerini kollarını sallar. Bu iyi 
bir şey degildir. Misali. 
Yağmurlu bir hava. Levi

nin şemsiyesi altına sığınan 

Salamon tek kelime söyle-
meden yürüyor. 

- Levi soruyor: 
- Neye konu~muyorsun? 
- Kollarım ıslanmasın 

diye. ..................... 
VAPURDA 

Bir bayan diğer bayana: 
- Gerdanlığınızın incileri 

sahtemi sahici mi ? 
- Size ne? 
- Bana göre hava hoş; 

denize düşürdünüz de ... 

Salamonun karısı ikiz do
ğurdu. 

Ertesi günü Salamon nü· 
fus dairesine gitti : 

- Bir oğlum oldu, dedi.
Kayıt muamelesı yapıld, 

Salamona hüviyet cüzdan~ 
verildi. 

Salamon sordu : 
- Kaç para vereceğim? 
- Hiç... Para alınmaz. -
- Öyle ise kaydet bir 

oğlum daha olc1u. .................... 
SERSERİ 

Polis, yersiz yurtsuz iki 
serseıiyi yakaladı• !merkeze 
götürdü. 

Serseriler aralarında bir 
müddet konuştular. Neöyli
yeceklerini iyice tasarladılar. 
Nihayet çağırıldılar. 

Komiser bey sorguya çekti. 
Birine sordu:: 

- Nerede oturuyarsun? 
Serseri başıuı kaşıdı: 
- Şnrada bura efendim. 
Ötekine sordu: 
- Ya sen nerede oturu-

yorsun? 
Öteki hiç düşümeden der

hal cevap verdi: 
- Arkkadaşımla konuşu-

ruruz! 
···········•········ HASTA 

- Doktor uyku uyuyamı-~ 
yorum. 

- Her yarım - saatte bir 
bir kere bir ·kadeh o; konyak 
içiniz. 

- Uyur muyum. 
- Bilmem amma her hal-

de hoş vakit geçirirsiniz ... 

BUGÜNDEN İTİBAREN 

Kültürpark Sineması 

Telefon 31St 

1 - Seviştiğiniz Zaman 

Birdenbire parlıyarak şöhreti bütün dünyayı sarsan 
MARGARET SULLAVAN 

Senenin en hissi en acıklı filmi 

Dünya Caz ve Dans Kralı 

HARRY ROY'ın En Şık Komedisi 

HER YERDE ŞE .~ 
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 

21 iKiNCi KANUN 

Merkez hastanesi göz 
mütehassısı 

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

Tütün İnhisarı karşısında 

Aşçıbaşı Marka ~~Töi~fiiffm 
Makarnaıarı ~ . Salih ısonad~i 

1937 - 1938 Selanik sergi
sinden birincilik madalyasını 
kazanmıstır. 
·~~""""'-'"-'~""-'-~ 

fll Yün, ipek,' Pamuk, Keteı;:: 
IFloş ve karışık her cins:ku-.... 
[maşı kolayca (ve emniyetle~ 
~boyar. Telefon: 3882 -

9 EYLuL BAHARAT 
DEPOSU 

mmm-mmm 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt Tenasül hastalıkları 
elektirk tedavisi 

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

~ Cilt, Saç ve Zührevilhas-
tt talıklar ~· mütehassısı 
~ 2-nci Beyler sokak No. 81 
tt Her gün öğleden sonra ~ a Telefon: 3315 
~J;;;:.t:::l~~ ·~~~ 

Dr. Fahri Isık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontken Ve 

Elektrik tedavisi yapılır 
ıkinci Beyler So. No. 29 

TELEFON 2542 
J;;:;t:::U;; .. t::l i>'::::!:;;( 111 ~ ';;;;.:!2:1i;;:.t;a 

DOKTOR 
Tevfik Lütem 

MERKEZ HASTANESİ 
Kulak, Burun, Bcğaz 

Mütehassısı mun} en hane 2 nci 
Beyler Nuınaıızade s okak No. 5 

Her gün öğleden sonra. 

DiKKAT! 

Peşin ve 
Ve Askeriyeye ait de 

Taksitle 
En şık en ucuz elbisele

rinizi Kavaflar şarşısında 35 
No da 

TER Z 1 

Kazım 
Şengüder'e 
Yaptırınız. 

1 nci Sınıf l\Iutahassıs. 
nnımı ıınuıııınııııı ınınnmııııı ııro :nımm ıı nnnımıınıl!Jllllllllll 

DOKTOR 

İsmail Hakkı 
\Bilgeer 
Dervişoğlu 

Dahili, sinir, çocuk hastalıkları 
saat 9-12 İkiçeşmelikte 

1-6 Karşıyaka Yalı 71 Na.da 
T. 3760 

1111mıııııınmımıaımnmıımmınnmımıııııımııınııııııııııımıımımmıoımıı Jlllll!IDUDllllllDllltlllllDIDJDDDDDllDllllllllllnımummmıımmnmmıımıım 

S. F E R İ T E C Z A C 1 B A Ş~I 

A LCT 1 N D A M L A S 1 . 
Kolonya "e yağsız Kremi 
r -

DEPO ŞİFA 

1 
ı 11 

ECZANESİ 



SAHIFE4 

Asfalt 
Yapılacak 
Belediye Elhamra karşı

sındaki otobüslerin durduğu 
sahayı asfalt yapmağa karar 
vermiştir. 

Teftiş Ettiler 
Belediye reisı Dr. Behçet 

Uz dün sabahleyin erken 
şehrin bazı yerlerini teftiş 
etmiştir. Belediye reisimiz 
teftişlerini saatlarca yaya 
olarak yapmıştır. 

_,..-~-

iş kanunu ve mUtahltler 
Müteahhidlerin teftiş ve 

murakabeden azade kalarak 
iş kanunu hükümlerine aykı
rı hareketlerde bulunduklan 
ve hatta istihkaklarını hazi
neden tamamen aldıktan 
sonra dahi işçilerin ücretle
rini vermiyerek bunları sefil 
ve perişan bir uaziyete sok
tukları tevali eden şikayet
lerden öğrenilmiştir. 

İktisat vekaletinden vila
yete gelen bir tamimde iş 
kanunu tatbikatının temin 
edilmesi ve cezayi müstel
zem olan bu gibi hallerin 
önüne geçilebilmesi için, bü
tün hükumet teşkilatında 
kendisine her türlü inşa, ta-
mir veya tadil işi verilen 
müteahhitlerin hüviyetleriyle 
sarih adreslerinin ve taahhüt 
olunan işin, her ihaleyi mü
teakip hemen iş dairesinin 
bölge amirine bildirilmesinin 
usul ittihaz olunması bildi-
1ilmiştir. 

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

ikişer buçuk llrahklar 
Geldl 

Yeni ikişer buçuk liralık 

banknotlar Merkez bankası
na gelmiştir. Bu yeni para
lar yakında piyasaya çıkarı
lacaktır. 

Bir kızca2'ız 
-"ı:..-~--

otomobil albnda kaldı 

Karantinada İnönü cadde
sinde Mehmed oğlu soför 
Ali Tuğrul, idaresindeki oto-
mobili Sabri kızı 14 yaşın: 
da Saniyeye çarphrarak yüz 
ve bacağından yaralanması-

na sebebiyet verdiğinden 
zabıtaca tutulmuştur. 
-·~=wı~-

Muhasebel Hususiye 
Avukab 

İzmir vilayeti muhasebei 
hususiye avukatı B. Şeref 
Kazım terfian Maliye veka-
leti muşavir avukathğına 

tayin edilmiştir. 
Muhasebei hususiye avu

kathğına B. Ali Haydar Zin
cirli oğlu tayin olunmuştur. 

-~~·-

Maarif vekllllği tebliğler 
dergisi 

Bu unvan altında Maarif 
Vekaleti bir dergi neşrine 
başlamıştır. Bu dergi de 
Kültürel bütün tamimleri 
kanunları ve idari talimat
nameleri her hafta Pazartesi 
günleri çıkacaktır. 

(HALKIN SES/) 

• YENi SLOVAK • • KABiNESi 
Prag, 20 (A.A) - Yeni Slovak kabine- ~ 

si aşağıdaki tarzda teşkil olunmuştur : 1 
Başvekil, Dahiliye, Sıhhıye ve içtimai ~ 

muavenet nazırı Tisso, Ekonomi nazırı Dr. ~ 

Pruzinski, Maliye nazırı Pavel Teplanski l ı 
münakalat ve nafia nazırı Dr. Durcanski, ~ 1 
Adliye nazırı Dr. Vanto Maarif nazırı me- ~-

. busan ikinci reisi Sivak. = 

Y-eni kabine eskisine nazaran fazla fark- 1 
lı değildir. Yegane mühim yenilik eski ~ 

Ekonomi ve Maarrif nezaretinin ekonomi 
ve maliye olarak iki nazırlığa ayrılmış ol
masıdır. Ekonomi ve Maarif nazırları yeni
dir. Şurasını da kaydetmek lazı~ gelir ki; 
Slovakya Nazırı olarak Çekoslovakya ka
binesinde bulunan Slovakya başvekil mu
avini Sidor merkezi kabineye dahil bulun
duğundan istifa etmemiştir ve yeni kabi
nede de eski mevkiini muhafaza eyle-
mektedir. \ 

• • 
lıalya lngilizlerden ne is~edi ? 

Paris (Radyo) - Peti Pariziyen gazetesine beyanatta bulunan Ingiliz Başvekili İtalyanın 
Fransadan ~ neler istediği sualine şu cevabı vermiştir : 

- ltalyan Başvekili ile konuştuğumuz zaman Fransadan birşey istediğine dair hiç bir 
şey söylemedi. Çünkü o bilirdiki bu talebi benim tarafımdan reddedilecek idi. 

• ıı ıı ııı ııınımıı 

Italya saygı ve büyümek istiyor 
Berlinde çıkan "Trankfurte Cayturag gazetesi Kont Cianonun nutkundan bahsediyor, 

İtalyanın harp istemediği fakat büyüklüğünün göz önüne alınarak sayılmasını ve tevizat 
hakkının tanınmasını istiyor. Tabii büyümesinin mani olunmamasını dileyor. Bu da Cibuti, 
yahud Tunusa doğru uzanmaktan ibarettir. 

Fransa Almanyaya harp ilan 
etmediğine nadim ! 

Övr agzetesi "bugüne kadar yaptıklarımızda kazandıkmı inadını ettik bunu bilemeyiz,, 
dedikten sonra şunuda söyliyor. Bildiğimiz birşey varsa oda "İspanya işlerine müdahale
den çekinmek yüzünden hata ettiğimiz gibi geçen, Eylulde de Çekoslovakyayı himaye için 
tahüdatımızı tutupta Almanyaya da harp ilan etmediğimizden ikinci bir hata yaptık. Çe
koslovakyaya verdiğimiz sözde durmadık.,, Makalesini ikmal ederken şunları ilave ediyor: 

- Artık geçmişi bırakalım. Bugün bize yapılmakta olan tehdidler karşısında nazıl dav
ranacağımızı tayin edelim. 

Müstemlekleri Paylaşıyorlar 
Polonya gazeteleri Almanyanın müstemlekeleri nasıl taksim edeceklerine dair makaleler 

yazmağa başladılar. Sundaydizpaç gazetesine göre B. Hitler müstemlekelerin taksimini 
gösteren bir plan çizmiştir. Bu plandaki müstemlekelerin çoğu İngiltereden alınarak 
Polunya, İtalya ve Almanya arasında bölünecektir. 

Bu plan Polonyayı _fazla memnun etmemiştir. Çünkü Polonya İngiltere aleyhinde hare
ket taraftarı değildir. Bundan başka Polonyanın Ukranyadak\ mıntakasının da taksimi 
Hitlerin programına dahil olduğu için bu hareket Polonyahları gücendirmiştir. 

Romanya silah ve mühimmat alıyor 
Belgrad (Radyo) - Romanya hükumetinin Fransadan silah mühimmat fabrikalarından 

büyük mikyasta mübayeat yapmak için B. Tatareskonun memur edildiği ve bu müzakere
lerin hayli ilerlediği Vreme gazetesine telefonla bildiriliyor. 

KAVGANIN SEBEPLERİ 
Belgrad (Radyo) - Alman gazeteleri Avrupanın büyük devletler arasındaki münakaşa 

sebeplerini ikiye ayırıyor: İspanya kavgası, İtalyanın Fransadan dilekleri. Eğer ortada 
İspanyol savaşı da · olmasaydı İtatalyan - Fransız anlaşması da kolaylaşacaktı. Çünkü 
İtalya da Almanya gibi sulh istiyor, sulhun idamesi iı;in gayret ediyor, diyorlar. 

-----------nıınııııııııuıııııı---------

İtalya usule uygun ric'at ediyormuş 
Pariste çıkan Ropoplik gazetesi "İtalyan gazetelerinin bugünlerdeki telaşı tabiidir,, di

yor ve ilave ediyor. "Bu şekildeki yazılar İtalyanın . muntazam bir ricatını gösterir. Çünkü 
büyük sözlerinden dönebilmek için böyle bir maskeye ihtiyaçları vardır. 

Kont Ciano - Stoya rlinoviç 
görüşmeleri 

Belgrad (Radyo) - Pravdanın ::.ı 1; :ı hariciye nazırı Kont 
Ciyanonun Yugoslavyada istikbali ve Yugoslavya başvekili 
Sitoyadinoviç ile olan görüşmeleri hıkl-ı!'"'!a yazdığı bu 
makalede diyor ki, bu iki diplomatın bu son konuşmaları 
bir çok memleketlerde bir çok tefsirlere uğramıştır. Halbu
ki bu konferans bu iki komşu devletin sulhu idame ettir
mek için işbirliği yapmak istemelerinin bir ifadesinden 
başka bir şey değildir. 

1 İslam Halifesi 
Kahire, 20 ( Radyo ) -

Kral Faruk; Londra konfe
ransına iştirak için Şam Hi
caz ve Filistinden gelen 
Arap de1egasyonlarile bir
likte bugün cuma namazına 
gitmiş ve camiden çıkarken, 
toplanmış olan binlerce halk 
tarafından İslam halifesi di
ye alkışlanmıştır. 

ÜÇ MÜHİM MESELE 

İtalya - Yugoslavya Münasebeti 
Roma (Radyo) -İki gündenberi gazeteler Kont Cianonun Yagoslavya seyahatinden 

bahsederken Yugoslavya hakkıda pek samimi sözler kullanıyorlar. Bu gazeteler bu seya
hatte üç mühim meselenin halledi leceğini yazıyorlar: 

1 - İngiliz diplomatlarımn Rom1yı ziyaretlerinde teha düs eden Akdeniz meselesi, 
2 - Yugoslavya ile Macaristan mi.hrsebeti, 3 - Sırf İtalyan - Yugoslav_ münasebetlerini 
sağlamlaştırmak siyaseti. 

21 /KiNCi KANUN 

K. • KAAABEKIA1LE 
--------~--- , ______ _ 

İstanbulda 
İz mirde 

Bir 
Bir 

Mülakat, 
Saat 

~~~~~[!]--------~ 

Dimağımı dinlendirmek '•l le yetiştiriyor kendi ellerile . . b d v l~ ' 
ı~ın aş vur. ~gum meşgu- becerebilecekleri işleri ken-
lıyetlerden ~ırı de . evimin dilerine yaptırmak gayesini 
alt katındakı hususı tamir- güdüyorum. 
hanemd_e g~r~üğüm maran- General Karabekir; ço-
goz~uk ışlerı~ır:. ~en . dah.a cuklarımn-birçok terbiyevi 
Fatıh Askerı. ruştıyesıne gı- hususiyetleri olan- odalarını 
~arken pederı~ vefat etmiş- da göstermek istiyordu. Fa-
tı. O z~m~n hır hayli sıkın- kat Ankaraya göçediş tela-
t~ çekmıştık. Es~sen müzda- şiyle birçok eşya sarılmış, 
rıh olan annemı daha fazla denkler yapılmıştı; özür di-
sıkıya düşürmemek için, mü- ledi. Tekrar çalışma odasına 
zayakamızın acılarını sezdir- indik. 
meme~ için geceyleyin su Şimdi ona, on beş yıllık 
taşıdıgım ve b~zan evimizin inziva hayatını umumiyetle 
damını aktardıgım bile oldu. nasıl geçtiğini, neler oku-
Evin öteberi yapılarını ben duğunu, fikri ne gibi kana-
yapar, kırık döküklerini ta- atler hasıl ettiğini, idealini 
mir ederdim. O günlerden soruyorum ... 
kalmış olan bir ihtiyatla bu- General Karabekir, kırmı-
gün bile hala, marangoz iş- zı ~aroken koltuğun.a. yer-
lerimi basit aletlerle kendim leşt~k~en sonra, ~ııe.rı_nı çe-
yaparım. Ayrıca kitaplarımı nesının altında bırbırıne ka-
kendim cildler; cedvel, gön- vuşturarak ; 
ye vesair eşyayı hep kendim - Durun bakayım, dedi. 

Suallerinizi teker teker so
işliyerek vücuda getiririm .. runuz. 
Çocuklarımı da aynen böy- H'k t M" · ı me unır 

ııoııııqııımnıııımımııınıııınuımııııııımııııııııımım!ıımuaıumııuıın UJIIlDJllını •ınıı 1110 :nıuı J ııı nmıı ııını ınm ııına ıııınıııınn nına ıııınınıım ... 
200 Universiteli genç geldi 

Bazıları rnatbaamızı ziyaret ettiler 
16 ikinci kanın pazartesi Halkevi kıyafet sergisini de 

günü İstanbuldan 200 kusur görmüşlerdir. Bu gençlu 
Üniversıteli genç İzmir va- 28 2 nci kanun 1939 lUr.ar-
purile şehrimize gelmişlerdir. tesi günü akşamı İzmir An-
~kserisi İzmirli olan gençler karapalas salonlarında bir 
lzmirli olmıyan arkadaşlarını "gençlik gecesi,, tertip et-
müsafir etmişler ve şehrin mişler 0 gece sabaha kadar 
güzel yerlerini gezdirmişler- dans, konser ve büyür eğ-
dir. Onlara İzmirin mazisin- l l d ence erin evamı proğramı-
den ve istikbaline dair olan nı çizmişlerdir. Gençlerimi-
düşüncelerinden de bahset- nin bu fırsatı kaçırmamala-
mişlerdir. Aym zamanda rını tavsiye ederiz. 

Suriye Parlamentosu Fehs mi 
Edildi? 

Lazklye rnürşitlerl istiklAllerinl ilan ettiler 
Adana, 21 (Hususi) - Suriyeden şimdi alınan bir habe

re göre Suriye meclisinin fehs edildiği bildirilmektedir. 
Kolenel Kole Beruta dönmüştür. Vataniler tarafından 

Dr. Şehbendere bir suikast yapılmıştır. 
Lazkiyede Mürşid kuvvetleri Suriyeden ayrılarak Fransız 

mandası altında istiklallerini ilan etmişlerdir. 

BAYRAM MÜNASEBETİLE 
-----:ııııoıuının-----

MemurJar Maaşlarıı1 ı Ayın 
Yirmi Yedisinde Alacaklar 
Ankara, 21 ( Hususi ) -

Kurban bayramı münasebe-
inci Salı gününe rastlaması 
münasebetile bu dört günlük 
tadilin sonu Cumaya tesadüf 
etmektedir. 2466 sayılı ka
nuna göre Cumartesi günü 

tile memur ve müstahdimin 
İkinci kanun ayı ücreti ile 
Şubat maaşı İkinci kanun 
27 sinde ödenecektir. 

Bayram İkinci kanunun 31 1 

de tadil yapılacak ve devair 
6 Şubat Pazartesi günil açı
lacaktır. 

--------111111111111---------
BugUnk'U radyo j Noter Harçları 

Proğramı Ankara, 20 (Hususi) 
13,30 : Müzik (operalarda- Hükümet, Noter harçları 

Pi), 14 : Saat, ajans, mete- kanununun bazı maddeleri-
orolaji haberleri, 14,10:Türk nin değiştirilmesi hakkında 
müzigi (Pi), 14,45 u 15,30 : Meclise bir kanun layihası 
Müzik (operetler), 17,3S:Mü- vermiştir. 
zik (dans saati), 18,30: Türk ······· ······································ .. ···· 
müziği (İncesaz-Kürdili hi- BORSA HABERLERi 
cazkar faslı), 19,15: Saat, Çuval Cinsi Fiat 
ajans, haberleri, 19;25: Ko- 29 Üzüm 14-17 
nuşma (Dış politika hadise- 200 Arpa 4-1,18 
leri), 19,40 : Türk müziği 25 B. Pamuk 50-51 

l d 190 K. Balamut 260-414 (Muhtelif okuyucu ar an şar- ••••.••••••• _ ....................... ) ............. . 
kılar. 1 tahvilat, kambiyo - nukud 

20,30: Temsil: Per Günt borsası (fiat) 21,40: Müzik 
• 1 

(yazan Heinrick lbsen) (Türk-
çesi: Seniha Bedri Göknil) ! 
Montaj: Ekrem Reşid), Rad
y_o küçük orkestrası refaka- l 
tıyle, 21,30: Saat, esham, 

-

(küçük orkestra Necip Aş
kın) 22,15: Konuşma (hafta
lık posta kutusu) 23,45 - 24 
Son ajans haberleri ve ya
rınki program. 
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