
,... __________ imi\ 

ı •UNCU ~~ .• ~o. 35731 

1 5 

1 Salı İ 
1 ~ I 24 İKİNCi KANUN 939 ! 
1 TELEFON ... 3503 1 1 FIATI (100) PARA 1 

-. •mnmnınnıuıomuııımımımnnnanımnııııımmıımıımmııınmııııııııl 

1 
HAKKIN • • 

SESiDiR 

-
ı 

,-----------!!! Sahih, Neşriyat Amiri ve 
~ Başmuharriri 1 
8 SIRRI SANLI 1 
§ ••••••••.••• il 
~ idarehane: iz.mirde Birinci 1 
fi Beyler Sokağında 1 
1 (Halkın s;~)····Matbaasında 1 
il Basılmıştır 1 
lcecmiyen yazı geri oerilmezl 
m ııııım ıiıun nııın lllllll'lllllll nııınilllllllllllını mııuıuııııuıııımUllllDmam 

GHIT~LER~B~OT~UN~KU~VV~ET~ILE. ITALYAYAYARDIM EDECEK~ 
............................................. n••• ................... JEm ...................... naı.._ 
kısa ve Acık 
-lllDmuoumınomııınonımwııTnD11DD 

Roma - Berlin Mihveri Yeni 
Projeler Hazırlıycr ! 

!REİSİCUMHURUMUZUN DOÖDUGU EV 

___ .._ ..... 
Ş Barlin gazetelerinin yazdıklarına göre, Ofta Avrupa ve 

ark memleketlerine seyahate başlıyan Airran \'e İtaly~ 
liariciye nazırlarının seyahat neticelerinde henüz tenevvür 
etnıemiş noktalar vardır. Macaristan Almanya ile işbirligi 
Yapnıış gibidir. Ancak Yuguslavya ile aralarındaki ekalliyet 
llıes~lesinin hallini istiyor. 

Polonya, müteveffa Cumhuueisi Bilsuskinin Almanya ile 
kkdettiği muahedenin daha on yıl temdidini dü~ünüyor. F~ -
at Almanyanın Po'onyadaki ekalliyetlerine bazı imtiyazlar 

~lep etmesinden korkuluyor. 

İstimlak muamelesi 
bugün ikmal 

edilecek 
Mil!i Şef ve Cumhurreisi

miz İsmet İnöni.iniin 1884 
yılında İzmirde Me<line yo
kuşunda doğdukları . evin 
müze haline gcti iln•csi hu
sunda cvvc!c .! bclc!d iye Rei
simiz Dr. Behçet Uz tara
fından yap.ha t cş _ bbiis da
hi!ind~ binanın istimlak mu
amelesi bugün taman lana
caktır. Biiyük Ş t:fin doğdu

ğu bu e\'in kapısına (İsmet 
paşl bu evde doğmuştur 18-
84) cümlesine ha" i bir lev
hada asılmıştır. 

Çekoslavakyaya gelince; Almanya ile Çekoslavakya ara
~ndaki münasebetler planı üzerinde el'an biı kararsızhk 
avası esiyor. Zira Çekoslavakya katolik Ukrenler hakkın
~ Almanyamn tatbik etmek istediği plandan koşkulanıyor. 
f ug~slav, Alman teklifini kabule meyaldir. Küçük itilafın 
eshınde de beis görmüyor, Ancak Yugoslavyanın en çok 
rvendi~i ~-al~an ~i~liğine. bir sarsıntı ibraz etmemesi için 

iiyiik bı duşunce ıçındedır. Romanyayı da ele almak için 
tiden gelen gayret sarfolunmaktadır. · 

Amerikada Görülmeniiş 
SoR-uklar 

İtalyan gazeteleri ise Orta Avrupada Tuna hükumetlerini 
he ınüm~ün olursa, Bal~a?bları da bir daire içine sokacak 
~Ytik bu anlaşma pro1esı hazırlandığını yazmaktan çekin

llııyorlar. 

. l Ş~ halde Roma - Berlin mihveri diplomatları, İspanya 
lf erınden sonra başka yerlerdeki başka işlerlerle de uğraş
kağa sevkedecektir ve bu hareket dikkatle takip ve tetki-

e •ayandır. 
SIRRI SANLI .... 

............................................... , ............................ .. 

l(\ldüste En zengin Yahudiyi 
öldürdüler 

londra 23 - Kuciüsten bildiri:iyor: Filistinin en büyük 
~hginlerinden Yahudi tacir Bohor, Kudüsün merkezinde 
1-taplar tarafından silahla öldürülmüştür. Katillerin yaka
~ 1111lası için taharriyat yapılrmşhr, Kudüs şehrine 24 saat 
~tle ateş söndürme mecburiyeti tahmil edilmiştir. 

Nevyork, 23 (Radyo) - Şehir karla örtülüdür. 'llll:Miithiş'1 
bir kar fırtınası bütün Nevyork devleti arazisinde büyük 
tahribat yapmıştır. Riizgar saatte 120 kilometre süratle 
esmiştir. Sühunet derecesi sıfırm altında 33 tür. Fırtına 
sükunet bıramamıştır. 

Acaba bir itikat mı? 

Zıraatçı bir muharrir arkadaşımızın anlattığına göre yetiştirdiği havyanlardan aldığı sütü, 
:vve!ki gün Pazar o: nak ve her tarafın kapah bulunması dolayisile satamamış. Bunun 
b ı~rıne muharrir arkadaşımız bu sütii yoğurt yaptırmak istemiş~ ve çiftliğine yakın 
a~ Unan bir yoğurtçudan ücretini vererek mayahk yoğurt iştemiş. Fakat mayahk yoğurt 

•rtına~ için gönderdiği adamın yoğurt kabım boş getirdiğini görünce sormuş : 
- N~o yoğurtçuda yoğut kalmamış mı ? 
- Hayır mayalık yoğut satmıyormuş ! 

cıI~~aba ~u adam neden mayabk yoğurt satmıyor, yoksa Hazreti İs ıdan evvel hayvan
k d~ geçınen halkın itikad ettiği gibi, "eğer mayal. k süt, yoğurt, ayran vesaire satıhrsa, 
y=~ 18•ütü·~~n bereketi gide:·,, uydurmalarına yirminci asırda da mı itikat edenler bulunu-

u gı 1 feylere daha h~ıla inananlar varsa onların akhna sen de : 

İSTER GÜL İSTER AÖLA 

Balkanlı 

Sporcular Aras1nda 
Turnuva musabakaları 

Istanbul, 23 (Hususi) -
Mevsuk bir menbadan aldı
ğımiz b"r habere göre; Bal
kanlı futbolcular arasında 
bir turnuva müsabakası ter-
tibi takarrür etmiştir. 

Türkiye, Romanya, Yugos
lavya, Yunanistan ve Maca

ı ristanın gireceği bu turnuva, 
' Orta Avrupa kupası şeklin

de yapılacak ve buna Tür· 
kiye, Romanya, Yunanistan 
ve Y t! o,lavyamn milli kü-
r L.! b · ncilerile ikincileri 

1 

fac?. · i >'.amn da üçbncü, 
dördüncü takımları iştirak 
edeceklerdir. 

Hitleı-in üutkul 
1 

Sabırsızıııda-- ı1ek lenlyo) 
Berlin. 23 (Radyo) - Hit

ler, bu ayın otuzunda topJa
nacak Rayiştagda mühim bir 
söylev verecektir. 

Fransız mehafi!i bu nutku 
sabırsızlıkla beklemektedir. 

Mebus 
Seçiminin 
Yenilenmesi 

-e-==-
İstanbul, 2) ( Husu ~i ) -

Mebus stçim i ııin yLni'c"l
mesi hakkında Biiyü'< ~4 ıfü.t 
Meclisinde mc\ cut d n ev 
reyanın bugün daha kuvvetle! 
kendiı i gösterdiği Li'dir l· 
mektedir. Bu cereyunın daha 
genişlemesi ve buJün!erdc! 
bir karar hdınce tece\lisi 
de tahmin o!unmaktadır. Bu 
tak irde Büyük Millet Mec
lisi ya önümüzdeki Cuma 
veya Pazartesi günü son 
toplantısını yaparak dağıla
caktır. 
Eğer se\=-imin tecdidi ka

rarı verilecek olursa yeni 
seçime en kısa bir zamanda 
başlanacaktır. 

Yeni celis toplandıktan 
sonra da Mayıs ayı içinde 
Büyük Parti kurultayımn 
içtimaa daveti muhtemeldir . 

Barselon öııünde şiddetli mu
harebeler devam ediyor 

------111111111111 
ler tarafla örfi idare ilin edildi hUkOmet 

Barselonda kalacakbr 
Barselon 23 (Radyo) - Nazırlar meclisi, bütün cumhuri-

y .. " arazisinde örfi idare ilan etmiştir. . _ • . . 
Meclis akdettiği son topl "\ntıda cumhurıyet hukumebnın 

B • "'5elonda kalmasını karar altına almıştır. . • 
İ .tihkam işleri ile Barselonun müda~aasmı ış~~l edecek 

ol..ı n sivil halkın tahliyesi i ;in bir komısyon teşkılıne karar 
Vl'rmiştir. 

İuıgiliz 

• 

• 

•• 

Donanması 'da Manev
raya Başladı 

• 

. Cebelüttarik, 23 (Radyo) ~ yarma kadar sürecektir. 
Ingiliz donanması, dün gece Donanma manevralanna, 
manevralara başlamıştır. Bü- Cebelüttarik istihkamları 
yük ehemmiyeti haiz olduğu ile deniz tayyareleri de işti-
söylenen bu manevralar , rak etmiştir, 

, (Halkın 3esl-Hakk111 Sesidir) Yazısı 4 üncü sabifedeclir. 
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Tarihin meşhur sporcusu 
Deli Mustafa 

TARiHi TEFRiKA -14-
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Havada parlıyan keskin kılıç
lar çarpıştı 

·------00------
- Beni öldürmek isteyi

şini anlıyorum, lakin benim 
içinde bulunmadığım böyle 
bir işte bir tesadüf yüzün
den nefretin insanlığa yakış-
maz sanırım. 

- Büyüklük, vuslat ümit
sizliğiyle dolan yüreklerde 
olamaz. Silahım kılıç, gürz, 
hançer, bunlardan sende 
yalnız:gürz yok, ben de gür
zümü kullanmam. 

- Gürz mü yok; yanılı
_yorsun, biraz evvel demiş
tim; bir Türkün yumruğun
dan ala gürz olamaz. Haydi 
çok laf etme, hazırım mas
keli. 

Bu sözleri müteakip bir 
anda her iki süvari atlarının 
başlarını çevirerek birbirin
den uzaklaştılar. Yüz adım 
kadar açıldıktan sonra; bir
birlerine hücum dtiler. Şimdi 
bu iki hasmin, iki sporcu 
gencin birbirlerini ölürmek 
için havada parlıyan kılıçları 
ve kılıçların çarpışması neti
cesi çelik namlulardan çıkan 
ve etrafa saçılan ateşler gö
rülmi ye değerdi. 
Ormanın sessizliği içinde 

atların nallarından ve kılıç 
tuslamalarından başka bir 
şey duyulmuyordu. 

•) nin kılıcı başına doğru ini-
yordu. Eğer bir saniye gaf
let edeydi, başı iki parça 
olarak yere serilecekti. 

Bir anda vücudunu sağa 
doğru eğiltti; kılıç sol u u
zu üzerinden koluna indi. 

O gece üzerine geydiği 
kısa abası buna mani oldu. 
kılıç kolunu koparamadı, la
kin kemiğe kadar dayanan 
derin bir yara açtı. Artık 
bu kolu bir iş göremezdi. 

Halbuki; bir süvarinin sol 
kolona şiddetle ihtiyacı var
dır. Çünkü; atını sağ kolu 
ile idareye kalkarsa silahı 
ne ile kullanabilirdi. 

Bu suretle bir~ ·müddet 
çarpıştılar. Birbirlerini dü
şürememişlerdi. Sol kolunun 
yarasına ehemmiyet vermi
yen Mustafa bağırdı: 

- Haydi maskeli, atlar 
hızını aldı başlarını çevire
lim hücum edelim. 

- Maskeli cevap verdi 
"haydi çevirelim,, 

Atların başlarını çevirdiler 
uzun bir mesafe aldıktan 
sonra; tekrar birbirlerine 
hücum ettiler. 

Şimdi, bu iki hasmın yek
diğerine olan kin ve şidde
tini görmeliydi. Maskeli; 
kendi sevdiği Bizanz dilbe
rini elinden almak istiyen 
bu yabancı hasmının biran
evvel vücudunu kaldırmak 
istiyordu. Mustafa ise; tesa
düfün eseri olan bu kanlı 

Maskeli pek heyecan!ı; 
Mustafa ise ateş kesilmişti; 
birbirlerine savurdukları kı
lıçlar havadal şimşek yaratı
yordu. Ruhları gözlerine 
gelmiş, gözleri birbirlerinin 
kılıçlarına dikilmişti. 
Mustafa; hasmına son dar-

beyi indireceği bir menzele
ye gelmişti ki: kulağına ge
len bir kadın feryadı onu 
şaşırttı. 

Ses pek acıklı, pek yürek 
tırmalayıcı idi. Kadınlar bu 
kadar acı bir feryadı, bayı
lacağı, cansız düşeceği esna
da çıkarırlar. 

hadiseye nereden ve ne su
retle düştüğünü, netice hiç f 
tanımadığı bir gencin kanına 
girmiş olacaktı. Fakat; ne 
çareki; öldürmezse, öldürü
lecekti. 

Başını köşke doğru çevirdi, 
köşkte ışık yoktu. Bu ted
birsizlik Mustafaya pek tuz
luya mal olmuştu. Maskeli-

Orman 
Umum mUdUrlüğU büt

çesine too bin lira 
tahsisat 

1938 Yılı · orman u-
mum müdürlüğü bütçesine 
100 bin lira munzam tahsi
sat verilmesi kararlaşmış ve 
buna aid layiha Meclise ve
rilmiştir. 

İki kasının atları göğüs, 
göğüse gelmişti, iki genç ve 
kuvvetli bileğin k u Handı ğı 
havada parlıyan keskin kı
lınçlar çarpıştı bu şiddetli 

çarpışmada her iki kılınç 
birbirini kesmişti. 

-Devam edecek-

1 Ucuz Ve Kuru 
Kömür 

Yazın depo edilen F eti ye
nin Pirnar kuru ve sağlam 
kömürünü Basmane Gaziler 
caddesinde samancı Salihin 
evi altında bulacaksınız. D.12 -ELHAMRA idaresl!'de Milli Kütüp-

hane sıneması 

1 

Bugün matinelerden itibaren senenin en büyük Aşk -
W 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 Jurndda en son haberler 
Seanslar: her gün 1,30 - 4 - 6,30 - ve 9 da 

_. .... tm .......... llm::!l:l!l:EWBl ............ m1mmmr r:-
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(HALKIN SES/) 

Kocasına 

Kedi eti yedirmiş ! 

Bosnasaraydan bildiriliyor: 
Madam Vasler mahkemede 

kocasına kedi eti yidirdiği

ni itiraf etmiş ve vak'ayı şu 
yolda söylemiştir. 

Ben kocama kedi eti yi
dirdim fakat bunu fena ni
yetle yapmadım. Kocam bu
nu ancak dört yıl sonra an
ladı. Bu et kocamın sıhhatı
na iyi geliyordu. Bizim eve 
de çok kediler geliyordu ve 
iki oğlu da kedi tutmakt.a 
büyük bir maharet gösterı-

yorlardı. Ben de bunu tabii 
bir surette yapıyordum kedi 
etinden ona türlü yemekler 
pişiriyordum. Bazı kedi kı-
zartması, bazı kedi köftesi, 
bazı kedi bulaması hazırlı
yordum .. O da büyük bir iş
taha ile yiyordu. Şu ikrarı 
dinliyen mahkeme kocasını 
her vakit aldatan bir kadı
nın nikahının feshini lazım 
geleceğini karat ı nı verdi. 
.1:.ıııır.ımıııııııııınıınnmııııııımıımınuınıııııın ınıımınııınıııınr 1. 
!; O O K T O R ~ 
.. :ıımııııııııııwnınııııııııuıııınuııııımınnınııııııuınnınıınnımnnP 

Prostat büyümesi 
Prostat denilen uzuv bey

nelavam kestane de derler, 
mesane ile, yani idrar depo-
su ile oradan çıkan idrar 
mecrası arasındadır. Bu yal
nız erkeklerde vardır. Ka
dınlarda bulunmaz. Prostat 
gençlerde ve orta yaşlı olan
larda normal hacmini muha
faza eder. Büyümez ve tabii 
idrar ederken de hiçbir zor
luk çekilmez. Fakat altmış 
yaşından sonra az çok her
keste şişkinlik kesbeder. Bu 
büyüme bazılarında hiç his
sedilmiyecek derecede asgari 
bir haldedir. Bazılarında ise 
idrar zorluğu ile başlıyan 
mühim bir arızanın başla
masına sebep olur. Prostat 
büyüdükçe bulunduğu teşrihi 
ve vaziyeti dolayısile mace-
rayı bevil üzerine hafif bir 
tazyik husule getirir. Mace
rayi bevil az çok dirsekli bir 
vaziyet alır. Ve evvela me
sanede idrar terakümü ile 
iztırablı idrar etmeler baş
lar. Macerayi bevildeki dar
lık dolayısile idrar çok güç 
çıkar v ! tabii mesanede de 
idrar teraküm etmeğe başlar 
ve bu andan itibaren hasta-

Lise mezunlarıf 
Hakkında bir karar 

Eylül devresinde mezun 
olan ve liselere kayıt ve 
kabülleri yapılan mezunların 
diplomaları kayıt mumele
sinden en geç bir ay sonuna 
kadar talebenin mezun ol-
duğu okuldan istene-
cek ve bu gibi talebenin 
diplomaları kendilerine veya 
velilerine verilmiyerek, kay
dolduğu liselere bildirile
cektir. 

Hatay 
Bütçesi 

.................... 
Antakya - Hatay Millet 

Meclisi yeni sene bütçesinin 
görüşmelerine başlamıştır. 

Bütçe encümeninde küçük 
değişikliklere uğrıyan hüku
metin teklifi umumi heyete 
gelmiş ve Millet Meclisi Ab
dülgani Türkmen'in reisliğin-
de yaptığı son toplantıda 
bütçe kanununu kabul et
miştir. 

Hatay bütçesinin gelir ve 
masraf rakamları şöyledir: 

Gelir (Lira olarak) 
390,000 Vasıtasız vergiler 
478,000 Vasıtalı vergiler 

72,000 Milli emlak hasılatı 
51,000 Devletçe idare edi

len müesseseler 
63,000 Müteferrik varidat 
4,000 Devlete ait emva

lin hasılatı 
2,000 Fevkalade irat 

200,000 Gayri melhuz irat 
1,260,000 Yekun 

Masraf (Lira olarak) 

103,236 Meclis tahsisatı 

40,522 Devlet riyaseti 
162,474 Başvekalet, Harici

ye, Dahiliye ve Milli 
Müdafaa Vekalet
leri 

93,807 Adliye Vekaleti 
155,301 Maliye Vekaleti ve 

İktısat Vekaleti 
32,000 Tekaüt sandığına 

yardım 

194,277 Maarif Vekaleti 

318,357 Nafıa ve Ziraat 
Vekaleti 

160,026 Gayri melhuz mas
raflar 

1,260,000 Y ekfın 

nın hayati vaziyeti ciddiyet 
kesbeder. Vaktile teşhis ve 
tedaviye şitap edilmezse bu 
arıza insanların muhakkak 
hayatına mal olur. Bu bahse 
devam edeceğiz. ----------! .. -- ~-... -------~ 

1 

I 

Tayyare Sinemasında 
T E L E F O N: 3646 

Gösterilmekte 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 

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

24 IKINCI KANUN 

DEVLET MEMURLUGUNDA 
................................................................ 

HAZIRLANAN YENİ 
PROJEYE GÖRE 

Aranan şartlar tayin ve 
terfi usulleri 

Memurlar kanunu muvakkat encümeninin evelki gün to 
lanarak yeni proje üzerinde tetkiklere başlandığını hab 
vermiştik. 

Yeni proje kanunlaştıktan sonra 788, 960, 1129, 115 
1205, 1321, 2017, 1791, 1496, 1595, 1610, 1700, 1777, 192 
2324, 2350, 2379, 2390, 2429, 2636, 2658, 2768, 2772, 291 
numaralı kanunlar ve 1277 numaralı kanunun 788 numar 
kanuna matuf hükümleri ve 1702 numaralı kanun ile tadi 
terin projeye uymıyan hükümleri kaldırılacaktır. Ba itibar 
yeni proje, muhtelif tarihlerde memurlarımız için konu im 
olan bütün hükümleri hep bir araya toplal\lakta ve böyl 
likle hususi bir ehemiyet taşımaktadır. 

Oradaki hizmetlerinin ilk dukça diğer vekalet vey 
senesinde dahi aynı sicilli 
alırlarsa inzibat komisyonu 
karariyle haklarında tekaüd 
kanununun 13 üncü madde
si hükmü tatbik olunacaktır. 

MEMURLUGA TAYİN, TERFİ 
VE TAKDİR USULÜ 

Memurlar, tayinleri itiba
riyle dört dereceye ayrılmak
tadırlar : 

A - Büyük Millet Mec
lisi tarafından intihap olu
nanlarla kanunları mucibince 
İcra Vekilleri Heyeti kara
riylc ve Cumhurreisinin tas
dikiyle tayin olunanlar; 

B - Kanunları mucibince 
vekil ve başvekilin müşterek 
kararnamesi ve Cumhurrei
sinin tasdikiyle tayin olu
nanlar: 

C - Kanunları mucibince 
vekil, vali ve umum müdür
ler tarafından tayin olu
nanlar; 

D - Kaymakam veya o 
sınıftaki salahiyetli makam
lar tarafından tayin olunan
lar. 

Açık memurluklara me-
mur almak için en az on 
beş gün evel ilan edilmek 
lazımdır. Talipler birden faz
la olduğu takdirde müsaba
ka imtihanı yapmak şart 
olacaktır. 

Terfi için her derecede 
en az üç sene bilfiil hizmeti 
olmak ve terfı edeceği me
murluğun vazifesini yapmıya 
ehli olduğu, salahiyetli ma
kamlarca tasdik edilmiş bu
lunmak şarctır. Ehliyetler 
arasında kıdemi fazla olan 
ve kıdemde müsavi olanlar 
arasında ehliyeti yüksek o
hn tercih edi!ecektir. 

Bir vilayet veya dairede 
memurluk boşalınca gene 
o daire veya vekalet memur
larından biri terfian tayin 
olunabilecektir. Bu vekalet 
veya daire memurları arasın
da ehliyetli ve terfie istih
kak kazanmış olan bulun-

daireden veya hariçten ın 
mur alınmıyacaktır. 

Memurların tayin ve terf 
lerine tekaddüm eden teki 
ve inha muamelelerinin n 
sıl yapılacağı memurlar n 

zamnamesinde tasrih edil 
cektir. Nizamname haricin 
yapılan muameleler alakal 
ların müracaatı üzerine De 
let Şurası tarafından ipt 
edilebilecektir. 

Vazifesinde yüksek ın 
vaffakiyet gösteren memu 
lara takdirname verilece 
tir. Takdirnameye; verilın 

sine sebeb olan hizmetin y 
zılması şarttır. Takdirnaın 

ler, merkezden tayin edihn· 
olan memurlara mensup o 
dukları vekaletler tarafınd 
ve vilayet tali memurları 

valiler tarafından, resen v 
ya inzibat komisyonları k 
rarına müsteniden veril 
cektir. 

Takdirnameler, 
ve fili hizmete 
mıyacaktır. Ancak 
nameler, kıdemleri müsa 
olan memurların terfiin 
rüçhan hakkı verecek 
bir takdirname, bir ceza 
ortadan kaldıracaktır. 

-Sonu yarın -

~~~ııııını~~ 

İtalyanın nüf 
su artıyor ........ ()•••••••• 

Roma, - İtalyanın nüfu 
1938 senesisonunda 44 ın' 
yon 56 bin olarak tesbit 
edilmiştir. Gene 1938 sen 
sinde İtalyada doğnm say 
bir rekor teşkil etmiştir: 
milyon otuz birbin 193. 
lülerin sayısı 606.99 d 
İtalyanın nüfusu bir se 
içinde 424.394 kişi artmışt 

" 
19 İkinci 

İsmet Paşa 
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 d• 
diğer günler 2 - 5 - 8,30da 

-----------------·-... 
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B DiRİLEN ÖLÜ PARA YAGMÜRU .. _, ... .., TALEBE VE MUALLİM 
M undan iki sene evvel, Ellerini gök'e açıp Allah- Muallim - 2-2 dört eder Geliyorum -b ~selle nehrinde bir naş tan para istiyen insanlar diyorum. 
k \lldu~ınuş, suda uzun zaman pek çoktur. Şu istatistiği Talebe - Sizin bir dedi-

-~ - r 

a ıgı · · · ı 
t. ıçın hüvıye - okurlarsa, bu iptiladan vaz-
1 l b' • es ıt edilememişti. Adli- geçerler sanırım. 

Yeye .. p tnuracaat eden Madam Büyük harpte, Fransız 
t lur:fer isiınli bir kadın, bu- cephesinin yalnız bir nokta-

b an naşın uzun zamandan sında tayyarelerin attığı 
ef k 

· 
8 

•. 
1 aybola ı lrocasının ölü- bombalar 60.000 tonu bul-

' u oldugv u ·· ı · .. muş, Fransız frankile tutarı; t' nu soy emesı uze-
ı ıne, ölüyü gömdüler. 450 milyon altın frank. 
ı Bu v k' Verdun taarruzunda atı-Q.· a anın cereyan etti-

cııl ta 'h lan bombalar 40.000 ton tu-, ın. rı te, Metz ahalinden 
~şhu b' h ı ' tar, 280 milyon altın frank. 

8~ r ır en~ ese profe-
0tu k k d Şimdi frank düşük. Ayni 

. tak ' so a ta yarı eli ola- şekilde taarruzlar için ayni 
kaı bulunmuş; şifahaneye miktarda bombanın kıyme~i 

dırılm ı ı;:tı. 
il. '$ milyarla hesab edilecek. 
uır 'k' .. l ba ı ı gun evve , aklı Gökten para yağar amma 

• ;\dşı~a gelen bu profesör, işte böyle yağar. El açıp du-
lıye .. . is . ye muracaat etmış ve a edenlerin kulakları çınla-

lllın · p • sud ın rufer olduğunu, sın ! 
f d' ·i boğulan adamın ken- KÖPE'i('''.\.i°ERGİSİ 
, 

1M olınadıgını ispat etmiş. Paris Belediyes, sokakları 
, bit etz .mahkemesi müşkil ve evleri insan kalabalığı 

Ilı rnevkıde. Profesör res- kadar köpek kalabalığının 
' yen ölü, fakat hakikatte da doldurduğunu görünce 
d~ş~Yor. Haydi onu resmen birköpek vergisi ihdas et-

, "ıktılttiJer diyelim, ya sudan miş belediyeye irad memba-
• 

11 an ölü kim ? larının lhepsinden daha ve-

1 l<ONtrş·AN .. DAKTİLO rimli varidat gc.tirecek olan 
bu vergi üzerine, Parisliler: 

f.'iı~ MAKİNELERİ "Bu vergiyi vermemekten 
etı ~delfiyada, Franklen fen daha kolay ne var diye? 

' k stıtüsünde iki pefa olarak düşünmüşler. Köpekleri ev-
• g~nuşan daktilo makineleri de kaparız. Gören olmaz ki 
· O.sterilmiştir. vergi alsınlar!,, Dediı 1 !ri gi-
, "r Bu makinelerden, yaznm bi de yapmışlar amma, bir 
' ta Zl.lsuna göre, kızan, bağı- iki gün içinde sokakların 
f butı~. yalvaran bir adamın tenhalaşıvermesi belediyenin 
• te tun ruhi haletlerini göste- gözüne çarpmış. Aldığı mu-

f}
ll sesler çıkarmaktadır. kabil ~edbir hakikaten şahe-
akrı k ser, Pariste, köpek tklidi 

ı,,. ı o ma tnelerinin tuş- h b 
"tına b ) yapan bir hayli hüner sa i i 

' ka.dın ~sı ınca, ~Iazan bir bulunmuş. Bunlar evlerin ö 
' t'll" sesı, veya ag ıyan ço· nünde köpek gibi havlayıp 
, teet\n feryadlarını anlatan içerideki sahici köpeklerden 

'ia heca1ı kelimeler, ba2an cevap aİmağa memur edilmiş 
~ Ciinıleler duyulmaktadır. dışarıdaki avlamaya içeriden 

oecı.t kafi gelmiyormuş gibi, ı es e b cevap gelir ge mez, memur 
: Seslerj u .. ~~ki?elerden şarkı kapıyı çalıyor, köpeğin ken-
ler· ' 0 'fuz, ınek böğürme- di itirafile sabit olan mevcu-
~() 11 

kuzu ınelemeleri, domuz diyetinden mütevllid vergiyi 
~\lltıurd~rnaları gelmektedir. Köpek taklidi yapan insan 
r Yenı makineler, sabii bü- lar günün ·birinde bu zanat-
dliklükte makinelerden biraz tan para kazanacaklarını u-
~abacadır. marlar mıydı? 

·:-------:------:::~-=-----------------------=. ____ ~------~-
i lzmir Defterdarlıgw ından •• tar t..1 ,,o, 
435 

Karşıyaka Yem işçi Paşa sokak 32 eski 
no. lu Dükkan 

· M. Bedeli 
Lira Kr. 

136 
Hacı Mahmut mahallesi ikinci Beyler 

437 so~~k 83 yeni no. Iu dükkanınl/3 hissesi 
438 Gırıd hanında 32/45 eski no. lu mağaza 

Birinci Kordon balıkhane altında 7 taj 
439 no. lu dükkan 

Murtakya - Kahramanlar da 197 eski 

36 

42 
35 

125 

440 no. lu ev 40 
441 Oruç r:is ~· Çirkin sokan 19 taj no. lu ev 72 

Altındag Sınekli tepe mevkiinde biribirine 
b't• 9 1 ış kıtada 82,50 dekar arazi ve içinde 
Zeytinlik, incir ağaçları ve sair ağaçlar 

125 
96 

4\~ 11111939 tarihine kadar 9 aylık icarı 
443 YoI?edesteninde 38 taj no. Iu dükkan 

Şehıtler mukaddes mezar sokak 125 taj 
444 tıo. lu dükkan 24 
Yu~ epecik Kağıdhane cad. 64 yeni no. lu ev 90 

lleJik .a.rıda yazılı emvalin 441 nuınara.dan gayrisi bir se
;ı.Çlk •carları 14/1/939 tarihinden itibaren bir ay müddetle 
l arttır rı .. d . 4121 ma usu ı e muzaye eye konulmuştur. 1halesı 
l'U~de 9!9 .tarihinde Sa1ı günü saat 14 dedir. Taliplerin 
~\tt vey dı buçuk depozito akçesi yatırdıklarına dair nıak-
lle ıtıilfıae ın~tebe~ ~.~n~~~~rdan birinin teminat mektubu 
~la~ mü .urlugune müracaatları i1an olur. (153) 

Sıht at 
Norveçya ıahkyağl zrının en hallsldlr. 

iKi DEFA _S'ÇJZÜLMÜŞTÜR 
ŞERBET GiBi İÇİLEBİLİR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıiıiıat eczahanesi 

1 

ğiniz öbür dediğinize uymu
yor. Sabahleyin 3-1 dört e
der demiştiniz ... 

••••••••C>•••• .... 
SES 

- Baba annem niye hay
kırıyor?J 

- Haykırıyor oğlum nin
ni söylüyer, 

- Neye ninni söylüyor? 
- Küçük kardeşin uyu-

sun diye. 
- Uyuyunca susacak mı? 
- Evet. 
- Rüçük kardeşim buda-

la mı benim gibi, uyumuş 
gibi yapsın bari!. 

••••••••C>••······ 
İKRAM 

Hayli yol yürümüşler, yo
rulmuşlar, susamışlardı. Biri 
dedi ki : 

- Gel şurada oturalım 
da birer kadeh bira ıçe-

lirn . 
- Ben gelemem. 
- Neden? 
- Param yok. 
- Ne zarar var yahu, gel, 

gel sen biqey i ~ :nezsin! 

•••,••••(l•••••••• 

Dün Ma ,'a1
{ ~olJnda mo- 1 

tosikletle gezerken arkasına 
bindirdiği arkadaşile iskam
bil oynıyan lay Ahır.et yo
lun kenarında başı boş du
ran bir ağaca çarparak ya
ralanmıştır!.. Yaralı hastane
ye kaldırılmıştır. 1 

WMektup attım postaya, 
·okur-sun doya doya;- --

Sarı - saçlı sevgilim, -
l(Geliyorum haftaya.' 

Okurken mektubumu, 
Bir müjde verdim sana, 
Harap ettin uykumu, 
Geliyorum nişana, 

Bir hafta sonra eşiz 
Cana can katarız biz 
Kol açsın bize artık 
Yer, gök, mehtaplı deniz. 

Çılgın bir flrtınayım 
Saçına tutunayım 

Öpucük ateşinde 
Senin ile yanayım. 

Cevap: 
Sevmiyorum seni ben, 
Senin gibi deliden, 
Ho?lanmak şöyle dursun, 
Tiksinirim dilinden!. .. 

Burhane tin Şarbalkan 

······••()••······ 

. BAGLILIK 

Biri derd 'yanıyordu : 
- Baldırımı büyük bir 

köpek ısırdı. Hem de öyle 

bir ısırış ki bir türlü bırak

mıyordu. 
Biri atıldı : 

- Bunda şaşacak birşey 

yok, köpekler insana bağla
nır!.. 

llllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllMllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllll 

Ankara Radyosunun 
( Bugünkü Pr Jğramı ) 

Türkiye Radyodifüzyon 
Postaları 

Dalga uzunluğu 
1639 m. 183 Kcs./120KW 

Türkiye radyosu 
Ankara radyosu 

T.A.Q. 19,74 m.15195 Kes./ 20KW. 
T.A.P. 31,70 m. 9465 Kes./ 20KW. 

12.30 Proğram 

12.35 Türk müzigi - (Pl) 
13.00 Memleket saat ayarı ajans, meteoroloji haberleri 
13.10-14 Müzik (Muhtelif senfonik plaklar) 

18.30 
18.35 
19.20 
19.35 
20.05 

Proğram 

Türk Müzigi (Hicaz faslı) 
Konuşma (Türkiye Postası) 
Türk müzigi 
Konuşma (Hukuk ilmi yayma kurumu 
Türk müzigi 
ajans, meteoroloji haberleri ziraat borsası (fiyat) 

20.20 
20.45 
21.00 
21.00 

Memleket saat ayarı 
Temsil 

22.00 
21.30 
22.40 
23.45-24 

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

BUGÜNDEN İTİBAREN 

Kültürpark Sineması 

Telefe>n 3151 

1 - Seviştiğiniz Zaman 

Birdenbire parlıyarak şöhreti bütün dünyayı sarsan 
MARGARET SULLAVAN 

Senenin en hissi en acıklı filmi 

- Dünya Caz ve Dans Kralı 
r~ 

HARRY ROY'ın En Şık Komedisi ~ 
HER YERDE ŞLI ~, 

Her gün seanslar 5,40 · 4,15 - 2,45 - ve 7,45 de 
Cumartesi ve Pazar '1 1 ,. de başlar ' 

ÜROLOG OPERATÖR 

DOKTOR 
Fuat Soyer 

B5brek, mesane, prostat, 
idrar yolu hastalıklarını te
davi ve ameliyatlarını yapar. 
2 nci Beyler Numanzade No. 5 

24 iKiNCi KAfVUN ~ 

Merkez hastanesi göz 
1 mütehassısı 

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

Tütün İnhisarı karşısında 

Aşçıbaşı Marka ~mliô1~.fôTm 
Makarnaları ~ Salih Sonad 

1937 - 1938 Se~anik sergi
sinden birincilik madalyasını 
kazanmıstır. 
-~"-""-~~,,~~'~,~~~~~~ 

Yün, ipek, Pamuk, Keten, 
Floş ve karışık her cinsJku
maşı kolayca ve emniyetle 
boyar. Tele fon: 3882 

9 EYLuL BAHARAT 
DEPOSU ~ ~~ 

mmmo:;,,;;:,·~mm 

Dr. Demir Ali 
. Kamçıe>ğlu 

Cılt Tenasül hastalıkları 
elektirk tedavisi 

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

~ Cilt, Saç ve Zührevi has-
~ talıklar mütehassısı 
U 2 nci Beyler sokak No. 81;: 

~ 
Her gün öğleden sonra..;. 

Telefon: 3315 
~~·~:ı;;·~ 

Dr. Fahri lsık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Re>ntken Ve 

Elektrik tedavisi yapılır 
ıkinci Bevler So. No. 29 

TELEFON 2542 
J;;;;t:;:;:l:l';:;:.t;;(~ lllllll~~~ 

DOKTOR 
Tevfik Lütem 

MERKEZ HASTANESİ 
Kulak, Burun, I3oğaı 

Mütehas'>ısı ınuavcnhane 2 nci 
Beyler Num :uızade sokak No. 5 

Her gün öğleden sonra. 
::~=~=~~~~:....-::~: ~=~;~...!..~:Ciil 

DiKKAT! 

Peşin ve 
Ve Askeriyeye ait de 

Taksitle 
En şık en ucuz elbisele

rinizi Kavaflar şarşısında 35 
No da 

TER Z l 

Kazım 
Şengüder'e 
Yaptırınız. 

1 nci Sınıf Mutahassıs. 
ıınıınıııııuııııııınııııunıııııınıııııınııııınıoum: .. aııııı 1 11ıııııııııııııı111111111111111 

DOKTOR 

İsmail Hakkı 
ıBilgeer 
Dervişoğlu 

Dahili, sinir, çocuk hastalıkları 
saat 9-12 İkiçeşmelikte 

1-6 Karşıyaka Yalı 71 Na.da 
T. 3760 

omınııııııa uıım11ıuımmıımu1111ıınıııı1111ııııuuımıı·ııııınınııınııuuıı111aııı ıııınııanoııwııııımıT1Rııııımınıı111nmıo 11111111uıımımı111111mmnııım111mn1111111 

S. F E R İ T E C Z A c:ı B A Ş 1 

A L T 1 N D A M L A S~I 
Kolonya "e yağsız Kremi · 

DEPO Ş i FA 

'' 1 i 

ECZANESİ 
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Dört Amele 
'landı ................. .._ 

Şehitlerde Gomel ve şu
rekasına ait pamuk ve yağ 
fabrikasının makine daire
sinde çalıştırılan dört amele 
kazanın birdenbire açılıp 
yüz derecei hararette fışkı
ran buhar etrafa yayılırken 
amelelerden M. Ali Mustafa, 
H. S. Ali ve A. Kemal az 
yanarak kaçmağa muvaffak 
olmuşlar fakat M. Ali orada 
banyo almakta olduğu için 
çok feci bir surette yan
mıştır. 

Yanan ameleler fabrika 
direktörlüğü tarafından İtal
yan hastanesine kaldırıl
mıştır. M. Alinin yarası teh
likelidir. 

-:~:~-

Toprak mahsUlleri 
ofisinden ahnacak 
Ziraat vekaleti vilayete 

yolladığı bir tamimde, ordu 
mektepler ve diğer resmi 
dairelerle müesseseler buğ
day, un, ekmek ve afyon 
terkibatına ait ihtiyaçlarının 
toprak mahsülleri ofisinden 
temine mecbur oldukları bil
dirilmiştir. 

-~ 

Hava Raporu 
Bugün yurdumuz İtal,anm 

şimalinden Şarka doğru iler
lemekte olan alçak tazyikin 
tesiri altında bulunacak ve 
Orta Anadolunun Şark kıs
mı ile Cenubu Şarki Ana
doluda hava çok bulutlu, 
Karadeniz ve Trakya mın
takalarında kapalı ve mev
zii yağışlı, diğer bölgelerde 
kapaiı ve yer yer yağışlı 
geçecektir. .................................................... 
Bekri 
Düğününde 
Yugoslavyanın Pançalo 

kazasında Çingenelerin bekri' 
düğününde Şahin Canbaz 
oğlu Toma yarım domuz 
kızartması ve iki ekmek 
yiyip beş litrede şarap iç
tikten sonra şarabın az gel
diğini görmüş daha bir litre 
getirilmesini emretmiştir. Bu 
şarabın ancak yarısını içe
bilen sarhoş artık dermanı 
kalmamış ve sandalyanın 
altına yuvarlanmıştır. 

(HAl..KIN SES/) 

• 
SON DAKiKA 

................................................................ 
• • • 

GiZLi KALAN CINA YET 
Osman Karısını 802-durduktan Sonra 

Tarlasına Gömmüş 
Bilecik (Hususi) - Ehemmiyetsiz bir sebebten hakkında tahkikat yapılmakta olan Bile

ciğin Selbüke köyü halkından Osman sorgu esnasında bir sene evvel karısını öldürdüğü 

ve toprağa gömdüğü anlaşılmıştır. Katil, müddeiumumi, sorgu hakimi ve hükumet tabibile 
beraber cinayeti işlediği tarlaya götürülmüş ve burada, ailesini öldürdükten sonra göm
düğü yerden çıkarılmasına kendi de vardım etmiştir. Aradan bir sene geçtikten sonra 
tesadüfün meydana çıkardığı bu cinayet hakkında tahkikat genişletilmektedir. 

Rusyadan - Rayn, şimal.den Adriyatik denizi
ne, karadenizden Ege denizine kadar eminlik 

Roma (Radyo) - İtalya gazetelerinin düşündüklerine göre Bel mülakatı üç esasa ayrı
lır. Siyasi, ekonomik ve kültürel. İtalya ile Yugoslavya arasında hal edilecek bir şey yok
tur, zira 937 muahedesi bu iki hükumetin nasıl çalışacaklarını tayin etmiştir. Bu iki millet 
samimi bir surette çalışmaktadır. Bugün Kont Ciano Stoyadinoviç ile Avrupanın yenileş
mesini konuşmaktadır, istikbalini de tayin etmektedir. Bunun için hiç bir muahede yahut 
protokol imzalanmıyacaktır. çünki aralarında daha hal edilecek çok işler vardır. Bu işler
den birincisi Fransa ile İtalya arasındaki muhalifattir. 

İspanya meselesi Fransanın koyduğu kızıl ordu parmağile bütün dünyayı yakacak bir 
hal almıştır. Yugoslavya Adriyatik ile alakadar olmak itibarile Mussolini ile Çemberlayn 
arasında Akdeniz hakkında ceryan eden konuşmalar ile de alakadardır. Komonizim ve 
Soviyet politikası ile Tonre ve Balkan Avrupası meseleleri de İtalyayı alakadar eden ~ey
Jerdir. Fransız - İlalyan meselesinde Yugoslavya bitaraftır. Yugoslavya yalnız adı olan ltal
yan politikasını bilir. Çünki bu politika Yugoslavyaya muhalif değildir. Yugoslavya İspan-
ya meselesinde de bitaraftır. . 

Yugoslavya Akdeniz meselesinde buranın siatokosunu genişletmek azınında olan ltalya 
ile beraberdir. Bununla beraber Yugoslavya Fransa, küçük itilaf ve Balkan ittihadı ile 
olan dostluk köprüsünü yıkmak durumunda değildir fakat bütün bunlar mutesavvur büyük 
inkılabın yoluna çıkamazlarsa Belgrad Büyük Tuna ve Balkan anlaşmalarının merkezi ol;ı
caktır. Belgradın anlaşmaları pek yakındadır, zira bu anlaşmalar Tuna ve Balkan mesele
lerindeki pürüzleri düzeltmektedir. Berlinin ve Romanın yardımı ile yakında birde Yugos
lavya - Macar ittifakı yapılacaktır. 

--------- ımııııınııııınınııı---------

İta)yan, Alman birliği nasıl çalışa~ak ? 
Belgrad (Radyo) - Şarkta ve çenubi şarkide ki memleketlerde Alman - ltalyan siyaseti 

programını kabul ettirmek için bu iki hükumetin hariciye nazırları memur edilmiş olduk
larından nazırların harici vaziyetlerinde büyük bir faaliyetle çalıştıkları Berlinden bildirili
yor. Romanya ve Yugoslavyayı ikna etmek için çalışılıyor. Bunlarda bu sıraya girerse 
Çekoslavakyanın tabii bir surette dahil olacağından şüphe edilmiyor. 

-------- UlllllllllilllllllllUI ---------• . 
Italyan gazeteleri Yugoslavyada Italyanın 

kuvveüerinden bahsediyorlar?! 
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General Kazım Karabe-
kire, önce şunu sordum : 

- On beş seneyi kendi 
aleminizde umumiyetle nasıl 
geçirdiniz? 

kimdi... Askeri lise tahsil" 
sıralarında bilhassa edebiyat. 
riyaziye, tarihten en ç~ 

' hoşlanıyordum. Diyebilirimkİı 
bunların bana verdiği kuf' 
vetle bütün derslerimde 1#' 

- İlk yılları bir~z zaru-
, nıf birinciliği temin ettilll' ret çektim. O günlerimi Bay 

S Neş'eli bir ruhum zaten vat• 
t!dat Simavi Kanlıcadaki -• 

Riyaziye ve tarih hassasiy~ temaslarile görmüşlerdir. Fa-
kat yaradılışımda çok neş'e- vücude getirdi. Müzik ve ': 

debiyat hayatımın neş'esi., li olduğum için, ömrümde 
kuvvetlendirdi. Onun içİ' hiç bir sıkıntı ve zorluk, be-
şimdiye kadar arasıra mil' 

nim için yenilmez bir düş- zikle meşgul olurum. Gere~ 
man asla olmamıştır. Hatta 

hususi hayatımı, gereks' bu vaziyette ikiz çocuğum 
dünyaya geldi. Fakat neş'em milli hayatımızı şiirle terell' 

nüm ederim. Böy'.e yazılnıd gibi, bu yavrularımla uğraş-
mak meşgalesi de bana da- hayli şeylerimiz var ... 
ha büyük bir kuvvet verdi. - Çocuklarınız büyüdük' 
Çocuklarımı büyütmekte bir ten sonra meşguliyetiniz o' 
anne şefkati ile çalıştım. Bu gibi bir istikamet aldı ? 

- Çocuklarım biraz bil' suretle onların sıhhatlerini, 
sonra da terbiyelerini idea- yüdükten, ben de maddi si' 
lime uygun bir tarzda yap- kıntıdan kısmen kurtuldulı-
mak imkanını buldum. Sıh- tan sonra, esasen her şeyd• 
lıatleri Alman erkek çocuk- muvaffakiyetin birinci aoıilİ• 
larından daha gürbüz ve saydığım çalışmayı progra111• 
mukavemetli, boy ve cüsse- koydum. Yıllarca muharebe-
leri de aynı nisbette, neş'e- lerde sertleşen askeri mao-
leri benim yaradılışıma uy- tığımı, bir fikir ve ideal •' 
gun, intizam ve çalışkanlık- damı olarak da olgunlaşbt" 
ları birdüziye tenmiye edil- mak ve hassas kılmak esall' 
mekte olduğu için - ümit e- nı düşündüm. Bilirsiniz kİı 
rim ki - büyüdükleri zaman kamutanlar, nihayet kurmaf 
bana benzeyişlerini kaybet- Jarın mütalealarını dinlerle' 
mezler. Bu dinlemeden sonra onlaılt 

- Yine bu esnada musi- verdikleri karardan döndO-
ki, edebiyat ve şiirle meş- recek, um~mi vaziyette fi 
guliyetiniz artmış olacaktır, askeri şartlarda hasıl olac~ 
değil mi? l ü1ük tahavvüldür. Halbu"' 

- Çocuklarımın bakım milletin içine sivil bir fe1' 
ve terbiyesile nğraştığım ilk olarak çekildikten sonra af 
yıllarda yuvamın neş,esini tık zihniyetimde, karar vt 
kıracak bazı hadiselerle kar- riş tarzımda bir denişiklit. 
şılaştığım için, bu neş'enin ihtiyaç vardı. Dinlenm~ 
müdafaa kudreti olmak üze- ve hürmet edilmesi lazılf 

d b Olan kurmaylar degv 'ıl, mu"n•-rc müzik ve e e iyatla, bil-
hassa şiirle biraz meşgul ol- sebette bulunduğuaı bütlf 
dum. Esasen küçüklükten vatandaşlar, bütün insanl,r 
beri bu iki güzel sanata dı. Hasılı; iş başa dul' 
meftundum. Müzik dinlemek yordu. 
şiir dinlemek en büyük zev- - Sonu var -~ 

Belgrad (Radyo) - Bugün buraya gelen İtalyan gazeteleri İtalyanın kara kuvvetlerin
den bahsediyorlar. Bu gazetelere göre İtalyanın kara ve sahil kuvvetleri beş kolordu ku
mandasındadır. Birde fevkalade ordu kumandanlığı vardır. On yedi formül kolordu ile 
dört de mutahassıs kolordu mevcuttur. Elli bir fırkası piyade, on dört fırkası motorize, 
zehirli ve seri ateşlidir. Yedi hudud muhafızlığı kumandanlığı ve üç de adalardahili muha
fazası kumandanlığı ihdaz olunmuştur. Alp müdafaa kumandası Trente de seri ateşli ku
mandanlıkta Padue'de dir. 

uııımuıuııııııııııı ıııuıııınınııuıınaıınııuıuınmıınıuuıııııııınmııııın ııııııa uııııı• ııııın ıııınuumuııınrnııın.ıunu ııunıııunnını111mmıı:ıtllll"' 

! İzmir, Adan.(>, Antalyada yeni' 

Hariciye Nazırları Berlinde 
Sofya (Radyo) - Çekoslovakya ve Macaristan hariciye nazırları bu hafta 

linde toplanacaklardır. Orta Avrupa devletlerinin ittifakına dair olan Alman 
kik edeceklerdir. 

içinde Ber
teklifini tet-

Talısil Müddeti 12 Seneye Çıkacak 
Ankara, 23 (Hususi) - Maarif Vekaleti, 10 senelik mesai planı hazırlamağa başladı. 
Orta okullardan çıkan talebenin, yüksek mekteplerden gayri devam edecekleri okulla

rın tesisine ehemmiyet vermek, planın ba!J:ıca maddelerinden birini teşkil otmektedir. 
Maarif Vekaleti, liselerde tahsil müddetinin 10 seneden 12 seneye çıkarılmasını da 

düşünmektedir. 
------~-- .--ıpj.11 ·----------

den umumi müfettişlikler 
kurulacak ,, 

Ankara 23 ( Hususi ) - rundadır. 
Aldığımız malumata göre Bunlardan şimdilik yeri~ 
hükümet, Kamutaydan almış tesbit edilenlerden bir tane" 
olduğu umumi müfettişlikler İzmir, diğeri de Adanadır. 
teşkili salahiyeti hakkındaki Kurulacak umumi müfet-
kanunun hük .. mlerine daya- tişliklerden üçüncüsünün AO' 
narak yeniden dört umum talyada teşkili mevzuubahf 
müfettişlik kurmak tasavvu- tir. 
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Halkın Sesi Hakkın Sesidit 
-----~~~--~------~~~----~---..,,,1 

Düğünde bulunanlar hepsi 
bu oburluk rekorunu kıran 
Tomayı alkışlamışlardır. Bu
nun üzerine Çinge
neler Tornayı kaldırıp oturt
muşlar, ona birkaç Çingene 
şarkısı söylettikten sonra, 
bekriler reisi ve Çingenele
rin çeribaşısı olarak intihap 
etmişlerdir. 

Zıraat Vekili- ' Çırağan Sarayı Vekiller heyeti 
ı nin Bir Tamimi Otel Oluyor nin toplantısı 

Radyo bize her şeydir 
Hükumetimiz memleketin her tarafının radyodan istifad' 

edebilmesi için bir kanun hazırladığını yazmıştık. Rad1' 
demek mektep, mürebbi, mürşid, konser, hülisa herşefı 
herşey demektir. Radyonun yardımı iledir ki yurd, dOO~ 
yanın vak'alarını saatı saatına, dakikası dakikasına işidiyoı'1 

siyasi, ilmi ticari haberleri, ahlaki, ibretamiz konferansl~ 
radyo bize samimi bir ahbab, selahiyetli bir profesör gı• 

Burada Çingenelerde bu 
adet pek eskidir. Her zaman 
ve hangi bir Çingene ye
mek ve içmek rekorunu 
kırarsa onu çeribaşı intihap 
ederler. Ve bir sene müd
detle hep onun aklıyla iş 
görürler. ............ _ ................................. .. 
BORSA HABERLERi ı 

Çuval Cinsi Fiat 
71 Üzüm 13 13 

990 Buğday 5,125 5,50 
38 B. Pamuk 43 51,75 

445 K. Palamut 170 480 

---Ziraat Vekili Faik Kurt-
oğlu, Zıraat Vekaletine doğ
rudan doğruya merbut veya 
dolayisile bağlı bulunan mü
esseselere bir tamim gende
rerek, vekil veya başka ve
kalet erkanının seyahatle-
rinde, istasyon veya rıh-
tımlara hangi memu-
run teşyi ve istikbal 
maksadiyle gittiği görü-
lürse vazifesini ihmal et
miş telakki edilerek hak
kında takibat yapılacağını 
vazife zamanları haricinde 

-E!IE!i!E-
İs tan bul 24 (Hususi) 

Çırağan sarayının modern 
bir otel haline getirilmesi 
için lazımgelen tamiratın ya
pılması mevzuubahistir. 

İstanbulun imarında turis

tik hareketlerin büyük bir 
inkişafa mazhariyetini temin 
edecek tedbirler ön planda 
tu~utmaktadır. 

---Ankara 23 ( Hususi ) 
Vekiller Heyeti bu gün saat 
17,30 da Başvekaletler bina
sında toplanarak müzake
ratta bulunmuştur. 

Toplantı geç vakite 
devam etmiştir. 

kadar anlatıyor. Ya, ruhun ve dın:cığın azalarından biri olan md' 
sikiden okadar istifade ediyoruz ki ... 

Bu, bunun gibi pek çok şeylerle bizi faidelendiren rad1' 
Habe,ıst~;-;~ ltalyan hakkındaki bu kanun alkışlarla karşılanmağa değer. Millelf 

Tah,ldatı bu kolaylığı bahşeden büyüklerimizin bu ihsanı tamamll' 
malan için radyolar üzerine l.onan senelik abonamn üctf' Harrar, (Habeşistan) 23 .,-

i~·~···i·~t·i·;;h;t·-;·~·.;·~;j~;;~·h;i«:·· (A.A) __ Havas ajansının tini de bir radyo edirmek l.ususunda yapacakları ucuzl 
kı olduğu için gene teşyi muhabiri bildiriyor : kadar kolaylaştırmalarınılda halkımız rica ediyor. 

ve i.:.tikbale lüzum olmadığı- İkinci bir siyah gömlekli- Halkın Sesi Hakkın Sesidit 
nı bildirmiştir. ler taburu buraya gelmi11:tir. ~----~...,.....,.,._..,...~~...,,......, .... -=-·----..,-.,.,.. ..-- ,..;:;o3E:iil 

Zengin Olmak p• 
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