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Devlet işlerini komisyonla satmak isti yen bir şirket yakalan~ı 

Ankara, 25 ( Hususi ) - · _,_ 1 dana çıkıncaya kadar hepsı-
Çin Diriliyor mu? •• 

il Çinlilerin son muvaffaki;e·tl:rini, son tayyare hücumla
b llcfan elde ettikleri oldukça parlak neticeleri tetkik eden 
}'. •tı İngiliz ve Fransız gazeteleri bugünkü yazımıza başlık 
~Ptığımız suali kendi kendilerine veyahut bazı diplomat-

a sorup duruyorlar. · ' 
~ lia~ikaten Çinlileri en ziyade bitkin ve perişan saydık
l'tl bır zamanda kendilerini toplıyarak · mukabil bir taar
d~ ~eçmeleri ve kendilerinin en zayıf ve aciz zannedil
fh lerı hava muharebelerinde bankalar göstermeleri bütün 
1 anı hayretlere düşürmüştür. 

l Halbuki insanı daha derin hayretlere düşürmesi lazımge
~~ birşey v~rsa o da kocaman bir milletin böyle, kocaman 
k elerden çıl yavruları gibi dağılarak düşman önünden 
tılÇoıaları, sığınacak, barınacak yerler aramaları idi. Anla
ç ~n o~Jarın uğradıkları "Bir müsibet bir nasihattan,, daha 
\lo tesır ve intibah hasıl ettiği için, Çin dirilmeğe değil, 
Ya~mağa başlamıştır. 

c H P t . · B M M ı· · • ni durdurduk. Aynı zaman-. . ar ısı . . ec ısı b 
gurubu umumi heyeti bugün da İngiltere hükümetine u 
toplandı. İlk söz alan muh- ' şirketi tanımadığımızı ve bu 
terem Başvekilimiz aşağıdaki 1 şirketin hUk fi netle asla ali-
beyanatta bulundu: kası olmadığını duyurduk~ 

Arkadaşlar: Ve keyfiye'İ bu kanall.ı bü-

Size bir hoşunuza gitmi
yecek ve be: iki de sizi eze
cek bir haber vermek vazi
fesiyle mükellefim. Gayet 
kuvvetli bir men baddn isti-
ha p ettik ki (lmpeks) adın
da bir şirket İngiltcrede 
bazı müesseselere müracaat 
etmiş ve kendisine yüzde 4 
veya ~ltı komisyon verildiği 
takdirde Türkiye ile yapıla
cak işlerin o müesseselere 

verilmesini temin edecekle
rini söylemiştir. Bu haber 
tabii nazarı dikkatimizi cel
betti. Derhal hükümetin mali 

1 tün ticari müesseselere ha-

~ 

müesseselerim:Lin ingiltercd ' 1 
açılmış olan krediyi istin"al 
yolunda ne gibi teşebbüsleri 1 
varsa bu işin mahiyeti mey-

ber verme~ e teşebbüs ettik. 
İngilterede l u hareketi 

yapanlar ihtimal ki kendile
rine fazla kıymet ve ehem 
miyet vermiş olmak için 
yanlış bir temsil sıfatı takın
mı~lardır, Aldığımız habere 
göre bazı resmi daire ve 
müesseseler memurlarının 
şirketlerine dahil olduklarını 
idda etmişlerdir. 
[Devamı 4 üncüsayfadal 

lb Çunkü milli vicdanının uyanmağa başladığı bir milletin ölü
tt'::e hükmetmek kolay birşey değildir. Bununla beraber itiraf 
k eliyiz ki Çinlilerd~ bu dirilme, uyanma, kımıldama hare-

"ı~ltriı;ıe.' Çinin mahvolmaması, Japonyanın pek çok büyü-. T o p L A R p A T L 1 y A C A K M 1 ? 
•i tnesı ıle alakadar büyük devletlerin yardım ve himaye-

.. ::e aramak lizım gelmektedir. SIRRI SANLI İT ALYA İHTiY AT KUVVETİNİ SİLAH AL TJNA ALOJ 
. ...~ ..................................... , ............................. . 

Ha tayın ~ :(, Harp halinde f ngilteredeki gönüllülerin mikdarı 7 milyon-
t:ran~ Ö:ieaesı • dur. İtalyan başvekili Berline, Göring de, Romaya gidiyor 
lsta Ankarada 

1-fat n~ı, 24 (Hususi) -
l<oı ayd1a~ Fransız delegesi 
~ k~ kole hükdmetimiz 
O:akan~yt. '--aslarda bulun-
" UZCn! Ankar \d" &\.'.>) l h . . aya ge ı. one arıcıye •ekil" . 
S v Ş .. k .. ımız aracoglu u ruyü ziyaret 
tderek görüşmüştür. 

Mnstakil Hatayı alakadar 
~den mühim işler hakkında 
~dzı ~ ~üz~kereler cereyan 
el ecegı, bır müddet sonra 
il Fransanın Suriyedeki 

~ilks~k komiserinin Ankara
.Ji .. _:ıyaret edeceği bildiri· 
~! ~ 

lıarselo.u İstikimlannın İkinciı 
Sırası da Düştü 

C "1adrld Depheslnden Franklstler PUskUrtUldU 
urnhurıyetçller Sekiz GUn!le 200 bin Esir Ver

Clller Barselondak 1 Ecnebiler Şehri Terkettller 

iSPANYADA iT AL YAN GÖNÜLLÜLERi 

Madrid NASIL ÇALIŞIYORLAR 
v h •b24 (Radyo) - Ha- ı son müdafaa hattında mu-
as mu a İrinden · kk k'f · 1 d' 

B 1 
· va aten tev ı etmış er ır. 

arse on nı"" • • k . ~dafılerı, Fran- Frankistler Gars tepesinde 
- ocuların ılerı hareketlerini r - Devamı 4 üncü sahifede -

Paris, 24 (Radyo) - İtal
yanın ihtiyatları silah altına 
davet ettiği hakkındaki ha
ber, İtalya resmi makamınca 
tekzip edilmekte ise de, Ha
vr.ns ajansı, 37 yaşında o· 
)anların silaha çağırıldığını 
haber vermekte ve bu hu
susta ısrar eylemektedir. 

Deyli Herald da, iki yüz 
bin kişilik bir kuvvetin silah 
altına celbedildiğini yazmak
ta ve bundan başka, asker-

lik çağında bulunan bir çok 
gençlerin de, davet kartları 
aldıklarını ilave etmektedir. 

Paris, 24 ( Radyo ) - Lö 
Jurnalin Berlin muhabiri, , 
Kont Cianonun bu ayın 
yirmi sekizinde Berline gi
deceğini ve Göringin de 
şubat bidayetinde Roma, 

müteakıben Trablusgarbı 
ziyaret eyliyeceğini bildir
mektedir. 

Ciano, Almanyada Bay 
Hitler ve Fon Ribbentropla 
görüşecektir. 

..._ ... ...,.. ..... -....,..~ ~ ._... ~ ~.ıı,.uı=~•""" 

· H~~kın Sesi Hakkın Sesidir 

Sinemalarda Vakıtsız Görü:
len Talebeler 

Mektep taleb.esinde? ba~ıl.arı Çarşamba günleri kendi 
kendilerine tadıl verdıklerını bazı çocuk velileri söyliyorlar. 
Bunun önüne geçilmesi iı;in Halkın Sesi sütununun yardı
mını istiyorlar. Bu tadili Çarşambaya hasretmelerinin sebe
bide o gün sinema filimlerinin yenilenmesinden dolayı bunu 
görmek için gösterdikleri sabı sızlık imiş! Halbuki bu filmi 
gösterecek mektepliler günü \'armış bu gençlerin bir gün
lük derslerini feda etmeleri hi ı;te uyğun olmasa gerektir ki 
b:.1 da " "' ziyade mektep direktörlarini alakadar ettiği için 
c • .larır. Hkkat gözüne arzediyoruz. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 

Londra 25 ( Radyo ) -
İngiliz Başvekili Çemberlany 
nın askerlik çağında bulu
nanların gönüllü kaydedil
meleri emri üzerine kayd 
başlamıştır. Harp halinde 
İngilterede askerlik hizmetine 
gi~cek olan gönüllü 7 mil-
2!1a yakındır. Herkes elli 

... yaşına kadar olanlar gönüllü 
yazılmağa mecbur tutulmuş-
tur. ............................................ " ...... 
Halifaks 
Konuştu 

Londra, 24 ( Radyo ) -
Hariciye nazırı Lord Hali· 
faks, bug~n liberalleri lideri 
Sir Assi Bat Sinkleri kabul 
etmiş ve müteakiben de İfÇİ 
partisi lideri Major Atle ile 
görüşerek, Roma müzake
rele,ri hakkında malumat 
vermiştir. 



SAHiFE 2 

Tarihin meşhur sporcusu 
1 

Deli Mustafa 

' TARiHi TEFRİKA -15- Yzan: '\aşar Adatepe \ 

.. ~~~~~~~~~~~~r 
Atlarının üzerinde blrblrlerlne hançer 1 

savurmağa başladllar 
--~~~~~oo~~~~~-

Şimdi her ikisi de kılıçsız 
kaliriı.Ştı. Maskeli bağırdı; 

- Haydi bre Mustafa, 
kılıçsız kaldık, hançerleri
mizle işe girişelim. 

n.r ustafa; elini belinde ta
şıdığı kıymetli hançerinin 
kabzesine attı. Ve: 
-"Haydi hazırım maskeli,, 

dedi. 

mam.ştı. Şimdi herşeyi unut
muştu, güğremiş aslan kesil
mişti. 

Mustafa; hasmına hiddetle 
bağırdı: 

- Az sonra, çok iş mas
keli; şimdi ı anlasın. 

(HALKIN SESi) 

RESMi AGIZLAR NE 
DİYORLAR? 
------;;:.~==-----

8 el gr ad (Radyo) - İtal- beraber bir de zıraat mem-
yan gazeteleri Fransa aley- leketi olması itibarile İtal-
hindeki hücumlarını tevlid yanın işine pek çok yarıya-
etmişlerdir. Onlar şimdi Yu- cağını, İtalyanın en büyük 
goslavya meselesile_ uğraşı- iktisadi rakibi olan AJman-
yorlar. Jurnale di Italia ga- yaya karşı durabileceğini, 
zetesine "Gabda,, imzasile bahusus YugosJavyanın son 

yazılan bir seri makaleler zamanlarda çıkardiğı ma-
vardır. Gabda bu makalele- denler İtalyanın iptidai mad:-
rile Kont Cianonun Belde deler ihtiyacını pek güzel 
Tuna meselesini küçük temin edeceğini de ilave 
itilafda Balkan birliğinde ediyor. Ve sözüne şöyle son 
konuştuğunu, bunların birleş- veriyor : 
mesi fikrinide ortaya sürdü- - Kont Ciano ile Sitoya-
ğünü yazıktan sonra Yu- dinoviç arasındaki bu gö-
goslavyanın 160 endüstri rüşmenin tatlı meyvesını 
fabrikası ve 60 bankası ile bize istikbal yidirecektir . 

'" 
Atlarının üzerinden birbi

rine hançer savurmaya baş-
' Jadılar. 

Bir müddet bu suretle 
çarpıştıktan sonra; her iki 
taraf ta pek çok yara al
mıştı, her ikisi de pek çok 
kan zayi ediyordu, birbirle
rini bir türlü öldüremiyor
lardı. Eğer bu halleri böyle 
uzun muddet devam ederse 
birbirlerini öldürmeye vakit 
bulmadan zayi edecekleri 
kanın neticesi her ikisi de 
kuvvetsiz kalacaklar ve yere 

Atlarının başlarını biran 
da çevirerek birbirinden 
uzaklaştılar. Mustafa; bir 
. ıralık atının üstünden yere 
eğildi birşey arıyormuş gibi 
elini sürüdü ve yerden bir 
kaya parçası aldı, avucunu 
bu kaya parçasile doldurdu. 

ıköylü sarhoşun ı 

marifeti · 
Uç Casus 
Tutuldu 

yuvarlanacaklardı. 

Uzaktan bu iki hasmın 
çarpıştıkları yere doğru dört 
nalla yakla,Şan süvarilerin 
geldiğini ve sür'atlerine ba
kılırsa beş, on dakika sonra, 
yanlarında bulunacaklarını 
gören maskeli, acı acı güldü 
ve bağırdı: 

- "Mustafa, Mariya seni 
' elimden kurtarmak istiyor, 

faka; ben, seni sağ bırak
mıyacağım ve hançerle de 
seni tepeleyemiyeceğim, bu
nun için de gürzüme müra
caate mecburum. Senin gür
zün yoksa yumruğun var. 
[ Müstehziyane ] "bir Türk 
yumruğunun gürz kadar iş 
görüp görmiyeceğini şimdi 

anhyacağız! " dedi. 
Bu istihza, Mustafanın pek 

Çok kan zayi etmişti. 
Adeta duyğusuz kalan yaralı 
sol koluna atının dizğinini 
bağladı ve yüz adım mesa
feden atı kartalı dört nala 
salıverdi. 

Bu son ve şiddetli hucum
da her iki hasmın atları bir
birine çarpıştı. Bu anda 
maskelinin gurzu havadan 
Mustafanın başına doğru ini
yordu. 

Mustafa; avcunu doldur
duğu taşlı yumruğuyla başını 
siper aldı. Fakat; gürz sol 
omuzu üzerine inmişti. 

Mustafanın; gözleri karar
mış başı dönerken; dedesi 
Ket Boğanın, kaşlarını çat
mış savaşlardaki heybetli 
hayali karşısına dikildi ve 
elini Mustafaya uzattı. 

- Haydi bire Mustafa; 
ne dnruyorsun ? Deden Kent 
Boğanın torunu ve Türk 
oğlu Türk olduğunu göster. 
Dedi. 

Bu hayali gören Mustafa; 
yıldırım sür'atle atının üze
rinde ayağa kalktı ve bütün 
kuvvetile maskelinin maf
zarh kafasına kaya parça
lı yumruğu indirdi ve her 
ikiside atlarından yuvarlan
dılar. 

-Devam edecek-

ağırına gitti, o vakite kadar 
da bu derece hırslanmamıştı. 
Lakin Türk adı anılır, anıl
maz gözleri birden döndü, 
bu ana kadar böyle kızış-

-------"'--------------~~----------~---•• 
Bayramdan Once Ve 

Bayramdan Sonra 
Kabadayı, Yüksel ve Kordl)n rakıları içenlere daima bir 

bayram neş'e ve sevinci verir. 
....................... ,~~ .................. . 

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 

1 

·-------- ~ ---------
I 

Belgrad (Radyo) - Belo
çrkvi kasabasında evvelki 
gün kilisede ibadetten sonra 
yapılan eğlenti esnasında 
komşu köylerden de yüzlerce 
halk hazır oldukları halde 

, köylülerden iki gurup ara
sında kız kıskançlığı yüzün
den bir çarpışma olmuştur. 
Bu yüzden iki kişi yerinde 
ölmüş, ikisi sonradan can 
vermiş, üç ağır yaralı ile bir 
çok hafif yaralılar hastaneye 
nakledilmişlerdir. 

--:...-..;:-~-::--

--~~--

Paris (Radyo) - Şam be
ride polis üç casus tutmuş
tur. Bunlar marifetlerini itiraf 
etmişlerdir. İkisi Fransız biri 
de İtalyan olduğu anlaşılan 
isim ve Hüviyetleri gizli tu
tuluyor. Bunların ehemmi
yetli kimseler oldukları zan 
ediliyor. 

~nıııııııııııınıııııınuıııınııınınıııınııuıuınıuıııuııwııınınnınıııml. 
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Prostat büyümesi 
Hangi sebeblerle prostat 

büyür? 

Türkmenler de. İrsi ve şahsi sebebleri bu
rada kat'i olarak dermeyan 
etmek mümkün değildir. O
turmuş san'atların prostat Edebiyat 

--~~--

Türkmen Dil ve edebiyat 
Enstitüsü, halkın ağzından 
şimdiye kadar 3,698 hikaye 
destan, şarkı ve şiir topla
mıştır. Bu halk destanları 

arasında, meşhur °Köroğlu11 
halk romanının yedi muhte
lif variyantı mevcuttur. Bun~ 
lardan en uzunu, bu sene, 
Taçavuz'un meşhur halk 
destancısı Pelvan Ataev'ın 
ağzından plaka alınmıştır. 
Bu son "Köroğlu,, masalı, 
on iki kısımdan ibarettir ve 
kahramanın bütün hayatını 
ihtiva eylemektedir. 

Barselon 
Etrafında Çellk Kuşak 

Senjan (Radyo)- Barse
londan gelen haberlere gö
re Cumhuriyetçi İspanya 
erkanı harbiyesi Barselonun 
etrafını yeni bir müfafaa 
hattı yaprr.ağa karar ver
miştir. Bu hat on beş kilo
metre olacaktır . vak
tile Bilbao etrafında mevcut 
oJan çelik kuşağı andıracak
tır. Bu iş için on bin erkek 
ve kadın se: .:rber bir hale 
konmuştur. 

damamesini husule getirdiği 
iddia edilmiştir. Bundan baş
ka küçük karnın yani hav
salanın ihtikanını mucip se
bebler de prostat büyümesi 
için amil sayılabilir. Mesela 
fevkalade çok bir surette 
kadın temasları veyahud bu
nun aksini olarak kadın te
masından . son derece iştinab 
vaziyetleri de sebeb olarak 
gösterilmektedir. Mecrayı 

bevliyenin ve tenasüliyenin 
müzmin entanları müzmin 
belsoğukluğu ve diğer afet
ler kezalik frengi ve umu
miyetle artiritizm ve betateti 
tagaddiden gusule gelen 
bü .. yevi hastalıklara müpte
la olanlar tansiyon yüksek
liği, şeker hastalıgı, kum ve 
taş hastalıkları, nikris has
talığı gibi sebebler de pros
tat büyümesine ' sebeb ol-

maktadır. Sonra da bunlarm 
hepsinin fevkinde ifrazatı 

dahiliye guddelerinin vazai
finde vukua gelen tegayyü
ratın dahi prostat dehama-

1 mesinin başlıca anıili oldu
' ğu zikrediliyor ki muhakkak 
1 ve mantıka en yakın ve mu-
vafık olanı da budur gibi 

, geliyor. -........................ --ı------........ . 

1 

ELHAMRA İdaresinde Mllll Kütüp
hane sineması 

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

'ta.ı ::re;a,.,-- :ı::s:rr • 3K: :; ı •• - ·------,---... ı 

25 iKiNCi KANUN 

DEVLET "M EM URLU G UN DA 
................................................................ 

HAZIRLANAN YENİ 
PROJEYE GÖRE 

Aranan şartlar tayin ve 
terfi usulleri 

Memurlar kanunu muvakkat encümeninin evelki gün toP' 
lanarak yeni proje üzerinde tetkiklere başlandığını habeJ' 
vermiştik. 

Yeni proje kanunlaştıktan sonra 788, 960, 1129, 1154 
1205, 1321, 2017, 1791, 1496, 1595, 1610, 1700, 1777, 19201 
2324, 2350, 2379, 2390, 2429, 2636, 2658, 2768, 2772, 29191 
numaralı kanunlar ve 1277 numaralı kanunun 788 numarab 
kanuna matuf hükümleri ve 1702 numaralı kanun ile tadil• J 
terin projeye uymıyan hükümleri kaldırılacaktır. Ba itibari• .. 
yeni proje, muhtelif tarihlerde memurlarımız için konulmul 
olan bütün hükümleri hep bir araya toplamakta ve böyle 
likle hususi bir ehemiyet taşımaktadır. 

TEKAÜD MUAMELELERİ bulunmaması dolayısiyle me· 
ve TAHVİL SEBEPLERİ murun derhal tahvili müın· 

Bir derece veya sınıfta · kün olmazsa kendisine has· 
bulunan memurlar, lüzumu talık izini verilecek ve me· J 
sabit olduğu takdirde, ken- zuniyetinin ceryanı sırasınd• 
dilerini tayin etmek selahi- ilk açılacak mahalle tayiO 
yetini haiz makamlarca aynı edilecektir. Aksi takdirde 
derece ve sınıftaki merkez yapılan tayinlerden dolayı 
ve mülhakat memurluklarına Devlet Şurasında iptal da· 
tayin olunabileceklerdir. vası açılabilecektir. 

Her memur, şahsına ait İdari sebeblerden 
sıhi sebebler dolayısiyle tah- hususi vaziyeti haiz 
vilini istiyebilecek ve resmi larına İcra Vekilleri Heye• 
tabib raporuna müstenit o- tince karar verilen mahalle• 
lan bu talebler doğrudan re, bu mahaller dışındaO I 
doğruya terviç edilecektir. gönderilen memurlar 3 se•, 
Böyle olmakla beraber me- neden fazla bu mahallerde 
muru tayine selahiyetli ma- kalmıya icbar edilmiyecek• 
kam, lüzum gördüğü takdir- lerdir. Her memur, terfiaO 
de o memuru bir sıhat he- tevcih edilecek memuriyeti 
yetine tekrar muayene ve makul mazeret gösterere1' 
tahvili lüzumunu tevsik et- kabul etmemek hakkını ha• 
miye selahiyetlidir. Münhal iz olacaktır. 

KRALLARA • Orta Asyanın 
Borç para veren adam b •• •• k b 'j 

Fransada krallara borç en UYU 8r8J 
para verecek kadar zengin Kırgızıistan cumhuriyeti 
bir adamın iki yüzüncü ö- dahilinde 1 Celalabad'a 30 
lüm yıldönümünü anıyorlar. kilometre mesafede, ortı 

Devrinin meşhur maliye- Asyanın bu bakımdan eıı • 
cisi olan Samoel Bernard muazzam eserini teşkil ede· 
bir ressamın oğludur. Ken- cek büyük bir baraj, halen 
disi küçük yaşta iş hayatına inşa edilm\!ktedir. Kaea-Der 
atılmış ve hazan hileli hazan · d · l ya lrnıağı üzerın ~ kampır cürctkar ış ere girip çıkarak 
kırk, elli milyonluk bir zen- vat geçidinde yapılan bU 
gin olmuştu. Parasından , bir baraj sayesinde, Fergana o• 
çok on dördüncü Luiye, vasında 175,000 hektar mü 
sonra on beşinci Luiye, borç bit arazi sulanacaktır. Sula· 
vermiş bu suretle memleke- nacak arazi, büyük ekseri• 
tin hazinesini iflastan kur- yeti itibariyle pamuk ve pi• 
tarmıştı. rinç tarlaları ve bağdır. 

Samoelin tuhaf tabiatları Bu barajın insa'\tı süratle 
varmış. Mesela, bir gece bir ilerlemektedir, inşaat 1940 
Holandalı ile kumar oynamış. senesinde tamamiyle bitece1' 
Misafir eJli bin "ekü kazan- ve sulama işlerine hemeıı 
mış. Samoel kızmış, misafi- derhal başlanacaktır. 
rini tuttuğu gibi kapı dışarı ~ 

d adamın evine kadar bizzat etmiş ve a amın kazandığı 
paraları da gümüş bozuk pa- kendisi götürüp bırakıyor. 

ı k Samoel Bernard ömrünüO ra o ara çuvallara doldur-
muş yanına bırakmış. son senelerinde de bir ta' 

Ertesi sabah hizmetçiler vuğa düşmüş. Evinin avlu• 
kapıyı açınca paraları orada sunda bu siyah tavuğu o 
b_~luyorlar. Samoel bunu gö- kadar çok seviyormuş ki, 
runce hemen bir araba koş- hayvan öksürecek olsa alıt 
turtuyor paraları alıyor ve doktora götürürmüş. 

~~V\\A~:::::s:ı f.-..... - · 
26 İkinci kanun perşembeden itibaren 

i~'::!t1ar~~~a YENİ SİNEMA 
TEtEFON: 4065 TELEFON: 4065 

Yalnız s gün lçinŞahane bir proğram 

1-Nevyorku titreten haydut 
2-Raspotin (Harry Baug'r) 

············O· .......... . ............ . .......... . 
renkli mlki - Türkçe foks jurnal 

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

Bu gün son defa olarak 

1- 3 Ahbap Çavuşlar 
Haydutlar arasında 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

2- ' Meksika Gülü ----_. ___________ ..... 



._SAHiFE 3 (HALKIN SES/)~----------------------------

'11N DİST AN DA ÖLENLERDEN FAYDAll 
BİLGİLER 

Terzi Kazım Şengüder 
İzmir: Yeni Kavaflar çarşısı • • PEK AZ DEFNEDiLiR 

lrı llYade tesadüf edilen yakmak usulüdür. Ölül~rini tuzhyan, tUtsüliyen 
A. bala batrran, ağaca asan, akbabalara bırakanlar da vardır 

~a sya milletlerinde ölülere distanda yalnız bir tahnit J yılan inekten çıktığı ıçın 
10 tşı Yapılması İcab eden etme ve mumyalaştırılma tercih ediliyor. Bir hindlinin 
IU ~ .. ~~amele hakkında tür- bilinmez. Buna mukabil ölü- nazarında tezek birşeyi im-
:rtirı. ~ u adetler vardır. Çi- lerini tuzlıyan, Bengal' deki ha etmek için kullanılabile-
Yak l azı yerlerinde ölüler Magb'ların yaptığı gibi tüt- cek yegane yakılacak mad-
a .~ ır, fakat umumiyet iti- süliyen, Himalyadak Kasis'- dedir. Bundan başka teze-

·~a r.ıd~ orada tedfin usulü ler gibi bala hatıran kabi- ğin bir faydası daha var-
ha~ ır. Parslar ölülerini ak- leler vardır. Nagaslar ise dır ki o da yanarken pek 
le a kuşlarına ikram eder- ölülerini ağaçlara asarlar; az bir duman çıkarmasıdır. 
":;d~.ib .. e1~t1e öb'lü 

1 
köpeklde~i Çünkü bunların itikadınca, Aradan 24 saat geçtikten 

r\\ir, S <> u erd un ara ye ı- öJüler artık toprakla irtibat- sonra ölü tamamiJe tahrip 
Ya azan a balıklara ve larını kesmek lazımdır. olur. 

hetf1"~~cı kuşlara atılır. Ti- Fakat Bindistanda en zi- Bu merasim bittikten son-
te ... e olünün gömi.dmesi za- .,.·ade tesadüf edilen usul saat 

.. ra geçen yirmi dört ' Çi:. .rn. evzuubahis olamaz. ölülerin yakılmasıdır. Bu "llk zarfında yağmur yağarsa, 
y;~k u. toprak, senenin bü- muamele, yalnız Mecusi di-
" b k merasimin mabadı ile artık lir. ır ısmında buz kesi- nının şartlarından birini 

meşgul olmağa hiç lüzum F teşkil etmiyor, ayni zaman-
Ilı akat ölülere yapılan son da sıhhi sebeblerden dolayı yoktur. Çünkü bütün küller 

eras· · h l k Ş t w tıı . ınıın mu telif nevileri da böyle bir hareket en mu- çamur a arışır. aye yag-
tq)·~ıyade Hindistanda gö- vafık sayıhyo·. mur yağmazsa ertesi günü 

'l~ 'lir. Buna hayret etmemek Ölülerin yıkama merasi- ölün.ün akrabası gelir, kül-
y ~•ıngelir. Çünkü 300 mil- mine gelince, bu iş şu su- leri ve yanmıyan kemikleri 

1 onluk b' k"tl b' b' · ı d M 1 B 1 k ır u e ır ırıne ret e cereyan e iyor : u- top ayıp götürür. un ar ya 
ctrış k · 
~ 1 

surette lslamlardan, kaddes kanunlar tarafından nehre veya denize atılır, 
dıı.ecusUerden, Hıristiyanlar- emredildiği veç:ıile, tezek sahilde bekliyen akraba el 
lil.r:' · Parslardan, Dravida- almıyor ve ölünün etrafı bu- sallamak suretile ölülerile 
le,./n ve yarı vahşi kabile- nunla doldurduyor. Tezek, vadalaşırlar. 

...... en müteşekkildir. Hin- Hindistanda mukaddes sa-····· h ........... . ••••••••()•••••••• 

--~-

RÜTUBET NASIL MEYDA
NA ÇIKARILIR ? ...................... 

Bir yerde, bir odada rü
tubet olup olmadığını mey
dana çıkarmak için darası 
alınmış bir kaba 500 gram 
iyice dövülmüş kireç koyu
nuz. Rütubet şüphe edilen 
yerde yirmi dört saat bırak
tıktan sonra tekrar tartınız. 
Eğer ağırlığı bir gram art
mış ise odanın rütubeti nor
maldir. Eğer 4, 5 ve daha 
ziyade artmış ise odada rü
tubet çoktur. Oda gayrı 
sıhhidir. 

••••••••O•••••••• 
ARZIN, GÜNEŞİN KUTRU 

•••c••••• .. • ••-•••• 
Arzın kutrunu 108 ile zar· 

bettiğimiz zaman güneşin 
kutrunu buluruz. Güneşin 
kutru-:u da 108 ile zarbet
tiğimiz vakit de, arzdan 
güneşe kadar olan mesafeyi 
elde ede ederiz. 

108 ile zarhedilen ayın 

kutru da arz ile ay arasın~ 

daki vasati mesafeyi tayin 

eder. 

~~~~ı;:;:.t::;a·:~ 

ÜROLOG OPERATÖR 

DOKTOR 
Fuat Soyer 

B 3brek, mesane. prostat, 
idrar yolu hastalıklarını te
davi ve ameliyatlarını yapar. 
2 nd Beyler Numanzade No. 5 
~~~ ; .. ~. ::!f... ~;: :~ ..... ı ....._ ·~ .;---... ~ .. : ....... :~ıj 

Merkez hastanesi göz 
mütehassısı 

Dr. Hal~tBaran 
Her gün öğleden son;a 
hastalarını kabul eder. 
2inci beyler So. No. 79 

Tütün İnhisarı ka :·şısında 
~~~,~,~~~~,,~~~~~~~~~· 

;;'\ 
o 
!il ..... c:: 
a 
C: 

u ................................................ - ................................... . 
· ıu e,,ıet demir yolları g Uncu işletme müdür

AUnden: 

~~ ...... :ı;-
PARALI REKLAMIN TARİHİ g. ~ :l: 

..................... o = ~ Konserve 
ltt lıeherinin muhammen bedeli 380 kuruş olan 5 ila 6 bin 
eşe . h . 

RU .• carı at traversı kapalı zarf usulüle 6-2-939 Pazartesi 
ctit llu saat 11 de Sirkecide 9 uncu işletme binasında satın 

lilcaktır. 
ti\ra aHpJerin 1710 teminat ve diğer kanuni vesikalarını ib
kad ed~cek olan kapalı zarflarını ayni gün ve saat ona 

J ota ark k<?misyona vermeleri lazımdır. Şartnameler parasız 
. ta k<>misyondan verilecektir. (4141255) 

ı~~ 23 - 25 - 27 

• • 
s lımir 
atış NCl. . Defterdarlığından : 

M. bedeli 

Bortıova Kürt Ömer sokağında 12 taj 
'\ no. hı dükk .. 

Lira Kr. 

< 2 . an 80 
ınci Tepecik 1142 no. lu sokak 29 taj 

3 no· lu 51,84 m. rn. arsa 41 47 
2 inci Tepecik 1154 no. Ju sokak 1611 taj 

4 no. lu 63, 18 m. m. arsa 
31 59 

Birinci Tepecik 1229 no. lu sokak 2 taj 

5 no. lu 177,32 arsa m. m. arsa 106 39 
Birinci Topecik 1225 ve 1202 sokak 76 ve 

6 6 no. lu dükkan 150 
7 Bornova Türkmen sokak 16 taj no.Iu dükkan 25 

~rat~ş Mecidiy~ mahallesi İrfan sokak 
8 taJ no. lu evın 9124 hissesi şayıan 22 50 

Mahmudiye mahallesi Molla Ahmet sokak 
9 5~1.54 taj no. lu evin 3/4 hisesi şayıan 63 

]Q ~ırınci Tepecik 1229 no.lu sokak 3 no. ahır 125 
epecik Aslanlar sokak 39/l taj no. lu 

l] 61,75 m. m. arsa 56 
Birinci Tepecik 1220 no. lu sokak 8-8/l 

, 12 taj no. lu ev ve dükkan 250 
13 Buca Ziyapaşa sokak 11 taj no.lu dükkan 50 

I<arşıyaka Bostanlı mehtap sokak 103 taj 
1'1 ~o. lu kah~ehane 200 
15 ~:Yraklı kıra~ .sokak 8 taj no. Iu ev 250 

.......... 3 ........ . 
Gazetelerde paralı reklam ~ --e er 

usulü ilk defa F ransada §: D) ~ 
1836 da tesis edilen Mat- .; p:;- ?-: 

Sovyet ...... ~,~dÜ~.t~·i·si, 1939 buat adlı gazetede Emil dö -g ~ § 
Endüstrisi istihsali 

senesi zarfında, 1938 sene· Jirarden namındaki gazete- ~ ,..;- ~ 
sıne nazaran 212 milyon ' ci tarafından ihdas edilmiş- ı! ,.,, ~ 

c: ... 
fazlasile, ı milyar 85 bin tir. O zaman paralı reklam '.'l'J - tı:j S s· a Si) ~ 

i
l kutu konserve istihsal ede- yapılmasına şiddetle hücum .... c: ~ ~ 

cektir. edilmişti. ;ı ~ ·~ ğ 
mııınııııııııuıımınıııuııırnınıııııııııııııııııuıınıııııııııııııııııııııııııııııııııınııııı ııııııııuııııııuııııııuııııııııııııııuıııııııııııııuııuıuııııııııııııııııııııını1111111111111111ıııııııı ~ ~ '::! g. ' 

Ankara Radyosunun rı- Ql = = 

(Bugünkü 

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

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

12.30 
12.35 
13.00 
13.10-14 

18.30 
18.35 
19.05 
19.20 
19.50 
20.10 
~0.45 
21.00 
21.00 
22.00 
22.iO 
23.00 
23.45-24 

radyosu 
Proğram 

Türk müzigi - (Pi) 
Memleket saat ayarı ajans, meteoroloji haberleri 
Müzik (Riyaseti cumhur bandosu-ief : İhsan Künçer 

Proğram 
Türk Müzigi (saz eserleri) 
Konuıma 
Türk müzigi (Peşrev ve şarkılar) 
Konuşma (Mizah saati) 
Türk müzigi 
ajans, meteoroloji haberleri ziraat borsası (fiyat) 
Memleket saat ayarı 
Müzik (küçük orkestra-şef: Necip Aşkın 
Saat, esham, tahvilat, kambiyo-nukut borsası(fiyat) 
Sinema sesi. 
Müzik (opera aryaları) 
Son ajans haberleri ve yarınki proğram. 

BUGÜNDEN İTİBAREN 

DOKTOR 
Tevfik Lütem 

MERKEZ HMT ANESİ 
Kulak, Burun, Boğaz 

M . .itehassısı muayenhane 2 nci 
Beyler Numanzade sokak No. 5 

Her gün öğleden sonra. 
ıııı ıı ı:ımıııııı ıırııııııuıııııııııııınııııııııııoıııımıuııııııııııııaıııııııııııır.1 1::mnı 

DOKTOR 
İsmail Hakkı 

Bilgeer 
Dervişoğlu 

Dahili, sinir, çocuk hastalıkları 
saat 9-12 İkiçeşmelikte 

1-6 Karşıyaka Yalı 71 Na.da 
T. 3760 

~~ı=::+~ ~---~~~~ 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt Tenasül hastalıkları 
elektirk tedavisi 

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

no. 35 
Avrupanın yüksek terzi mek~ 

binden diplomalı 
00 

Peşin ve 
Taksitle 

En müşkülpesent subayla_: 
rın v~ sivillerin-~izaÇl~~nal 
göre taksitle her türlü elbise 
Diker. 

"'j-....:;-.....-:~~s=--~ ~~~..,..._. 

AŞçibaşı Marka 
Makarnaları 

1937 - 1938 Se\anik sergi
sinden birincilik madalyasını 
kazanmıştır . 

ttmDüi. fôR~ 
~ Salı h son ad 

Cilt, Saç ve Zührevi has
talıklar mütehassısı 

2 nci Beyler sokak N o. 81 
Her gün öğ1eden sonra 

Telefon: 3315 
~l=;t::[~ ·~~~ 

Dr. Fahri Isık . 

lzmir Memleket Hastanesi 
Rontken Mütehassısı 

Rontken Ve 
Elektrik tedavisi yapılır 
ıkinci Beyler So. No. 29 

TELEFON 2542 
~~~ııuıııı ~J•;;::t::ıu;;;:t::;;& -

Yün, lpek, Pamuk, Keten,. 
Floş ve karışık her cins ku
maşı kolayca ve emniyetle 
boyar. Telefon: 3882 

9 EYLuL BAHARAT 
DEPOSU 16 Ş rnova sevgılı sokak 10 taj no. lu ahır 300 

Yukhitler tramvay C. 66 taj no. lu ev 400 Kültürpark Sineması 
mmnıııuıııoııno1111m ıııımıınıın11m111ıııımı111111111u11uımımı11111mnııımıınıınmıımıımıuııımRmımı1111nıı1111110111ım11wmmmnuııunıın111mıım1111111 

S. F E R i T E C Z A C 1 8 A Ş 1 
İtibar 'ltıda yazıh emvalin mülkiyeti 14/1/939 tarihinden 
~onuJetı. bir a~ müddetle açık arttırma suretile müzayedeye 
silat l~llştur: Ihale~i 1~/2/~~9 tarihi~e müsadif Sah günü 
Si y t dedır. Taliplerın yuzde yedı buçuk depozito akçe
biri a. trdıklarına dair makbuz veya muteber bankalardan 

nın t . k b . 
l'aca tl emınat me tu u ıle Milli Emlak müdürlüğüne mü-
~lan _ol~nur. .... .. (154) 

Sıhl at Balıkyağı 
"

0
rveçya •ahkyağlaI" ının en hallsldlr 

İKİ DEFA SÜZÜLMÜŞTÜR 
ŞERBET GfBi İÇİLEBİLİR 

Hamdi NUzhet Çançar 

Sıiıiıat eczahanesi 

Telefon a1s1 

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 

91 

~ 
HER YER:>E ŞE : J ~, 

Her gün seanslar 5,40 · 4,15 - ~,45 - ve 7,45 de 
Cumartesi ve Pazar " 1 ,, de başlar ----

ALTIN DAMLASI 
Kolonya "e yağsız Kremi 

• 
~. 

--~.....:....__L~----
DEPO ş t FA ECZANESİ 
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KARA.BE İR'L~ 1 

Karşıyaka Bostanlı köyün -
de 72 yaşında balıkçılıkla 
geçinen Ali adında bir ih
tiyar karısı 40 yaşında Na
ciyenin gene ayni köyden 
40 yaşında Süleymanla mü
nasebette bulunduğunu kom
şulardan haber almış ve 
hu haber üzerine evinde bu
lunan iki yüzlü kamasım 

1 

alarak Süleymanın oturduğu 
kahveye koşmuş ve Süley
manı tavla oynarken görün
ce kamayı çıkardığı gibi 
Süleymanın vücuduna sap
lamıştır. 

Müddeiumumilik, meşhud 
cürümler kanunu mucibince 
Ali hakkında tevkif kararı ! 
vermiştir. Gene ayni kanun 
mucibince muhakemesi sür' -
atle görülecektir. 

Eşref;~;-yolu! 
Eşrefpaşaya gidip gelen 

otomobll, otobüs, kamyon
ların virajlarda tehlike kor
kusu geçirdiklerinden bele
diyemiz bunu nazarı dikkate 
a larak virajları genişletmiş
t ir. 

Spor 
lzmirimizin yetiştirdiği ıyı 

bilardo sporcularımızdan bay 
Nazminin idaresinde Karan
tina kulübünde pek yakında 
bilardo müsabakaları yapıla
cağı haber alınmıştır. 
--~-....:--

Zeynebın evini taşladllar . 
Karantinada Reşadiye so

kağında izzet oğlu Cemal 
kayar Ahmed kızı 18 yaşın
da Bn. Zeynebin evini taşla
mış, taş atanı görmek için 
sokağa çıkan kadınıda döv
müştür. Suçlu zabıtaca ya
kalanmıştır. 

-r:--:::-.;:-

Silah attı , 
Güzelyalıda Poligonda Şe

rif Ali oğlu Ahmed sebebsiz 
silah attığından tabancasile 

birlikte zabıtaca yakalanmıştır. 
---~~-

Deniz bank 
umum mUdürü istifa etti 

Denizbank umum müdürü 
B. Y nsuf Ziya, bugün istifa 
etmiştir. Yerine, eski Şirketi 
Hayriye müdürü B. Yusuf 
Ziya vekaleten tayin edil
miştir. .................................................... 

1 

' 
1 
1 

1 

t 

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

Milli Şefir Riyasetinde icra Vekilleri 
Toplandı 

Ankara, 24 (Hususi) ·- icra Vekilleri heyeti bu sabah saat 9,30 da Cumhurreisimiz 
Milli Şef ismet lnönünün riyasetinde Başvekalet binasında toplanmıştır. Saat 12 ye kadar 
devam eden içtimada Büyük Millet Meclisi Reisi B. Abdülhalik Renda da hazır bulun
muştur. 

=-=--------m!l•• ---------• 
lngilizler günün en Önemli hadisesi 

•• 
Onündeyiz diyorlar 

Londra, (Radvo)- Taymis, bütün hükumetlerin göz diktiği orta Avrupa olduğu için İtal
ya Yugoslavya ile yeni bir muahede akt edemez, yalnız Yugoslavya ile Macarlar arasında 
hudut gerginliklerinin önünü alan bir anlaşma olabilir diyor. Nuyus Kroniki gazetesi ise şu
nu yazıyor: İtalya Ticaret aleminde dördüncü derecede olduğundan, birinci derecede olan 
Almanyaya rekabet için çareler temini arkasında dolaşıyor. 

• ııııııııııııııııımıuı----~----

Jta)ya ~)dandı 111:ı ? Aldattı mı ? 
Belgrad (Radyo) - Bazı ltalyan gazeteleri ltalyanın bugünkü Yugoslavya seyahatini 

ihtaç eden, İtalyayı bir Alman akınına karşı bu ihtiyata baş vurduran Alman ile olan itti
fakıdır. Zira Almanyanın orta Avrupada işgal ettiği mevki ve burada oynamak istediği 
rol İtalyaya yapılan vadlerın şekli ile uyğun görülmiyor. Bu yüzdendir ki İtalyan ulusun
daki kütlelerin biri acaba İtalya bu p'azarhkta aldandı mı yoksa aldattı mı ? Diye soru-
yorlar. 

Orta Avrupacta yeni hayat 
Soma (Radyo) - Lavoro Faşisto gazetesi, par:inin orgoni olmak itibarile, diyorki: 
İtalyan - Yugoslav konuşmaları orta Avrupa için yeni bir temin edecektir. Yugoslavya 

son yıllar da Tuna ve Balkan devletlerinin en kuvvetlisi olmuştur. Bugün orta Avrupa ve 
Balkanları koruyacak yeni ve geniş bir kuşak yaratılmakta olduğu farz edilebilir. 

Delilerin Fikrine Uysaydık ! 
Paris (Radyo) - Liberte gazeteside Blum kabinesinin politikasını murad ederek şunları 

yazıyor: Eğer delilerin harpcüryane fikirlerine uysaydık bugün beş cephede harp etmeğe 
mecbur kalacak idik. ispanya, Fas, İtalya, Tunus ve Alman cepheleri. Bu hareket bir 
milleti mahva sevketmekten başka bir hareket sayılamaz. 

- - ------- mınıınıııınnnım --- - ---- -

Orta Avrupa Nazilerin Emrine Baş Eğiyor 
Paris (Radyo) - Peti Pariziyen gazeteside: Orta Avrupa nazilerin emrine baş eğiyor. 

Bütün kuvvetini şimali Tirola yükletiyor. Bunun önüne geçmek için vaktile Çokoslovak
yayı feda etmeyip de silaha sarılsaydık emin olmalı ki milletleri söndürmekten başka 
birşey yapmış olmıyacaktık. Hitlerin feveran eden yakıcı hayalleri Romanın asarıatikasını
da yerleyeksan edebilirdi. ltalyada bunu bilerek Hitlere mümaşata mecbur oldu. 

1 ·-----------

Seçim Şubat İçinde Başlıyacak 
Ankara, 24 (Hususi) - Cumhuriyet Halk Partisi Meclis grubu Cumadan evvel bir top

lantı daha aktedecektir. 
Bu toplantıda mebus seçiminin yenilenmesine karar verilecek ve bu karar Büyük Millet 

Meclisi Cuma toplantısında bir takrir halinde umumi heyete teklif olunacakrır. 
Seçim için lazım gelen formaliterlere Şubatın ilk haftasında başlanması ve seçımın en 

kısa bir müddet içinde ikmal edilmesi kuvvetle muhtemeldir. 
Yeni meclis Nisan başında fevkalade olarak toplanmağa davet edilecektir. 

Komünistler ve İspanya 
Paris (Radyo) - Komünist partisinin aktettiği bir kongrede eğer Deladiye İspanya 

hududunu açar ve komünistlere İspanyaya yardım imkanını verdiği takdirde onlar da 
hükumet tarafını tutacaklarını ve aksi takdirde hükumet İspanyaya ihanet etmiş addolu
nacaktır, demişlerdir. -----------·-·-· ---- - - -----
T.. k• d y h d• M J • Mektep kitapları Ur ıye e a U 1 ese eSl Ankara, 24 ( Hususi ) - · 
İstanbul 25 (Hususi) - Çankırı mebusu · Bay Hüseyin Bütçe encümeni bugünkü 

Cahid yazdığı bir makalede "Türkiyede Yahudi meselesi toplantısında mektep kitap-
yoktur. Yahudi Türk vatandaşları için her mektebin kapısı ları beyiyelerinin yüzde yir-
açıktır. İstedikleri mesleklerin hepsine rahat rahat girebi- mi beşe çıkarılmasını kabul 
lirler,. demektedir. etmiştir. 

Hatır helisı 1 İSTER Gu·· L · 
Fransa işe karışmah mı JSTE 

Paris (Radyo) - Eransız 
gazetelerinin ziyadesi İspan
yanın Alplerdeki hududunun 
açılmaması ve Fransanın bu 
işe karışmaması mütaleasını 
yürütüyorlar. 

Ezcümle La Viktuvar ga
zeiesi diyor ki: " Biz Habeş 
harbinde her ne kadar İngil
terenin hatırı için İtalyan
larla aramızı bozduk ise de 
bu kere de İspanyaya olan 
hudud yolunu da açarak 
Frankoya yardımcı gidenlere 
yol vermek suretiyle , İngil
t ereyi bizden soğutmaktan 
bir şey çıkmaz. 

Hezimli 
~illandiyada bir adam .evli iken bir ikinci kadın ile münasebet peyda etmiş, evli olma

dıgından bahsle onuda nıkahlamış , g ünün birinde ilk karısı ikincisinden haber almış, fa
k~t kurnaz adam ilk karının isyaııına meydan vermeden işi yoluna koymuş ve iki karıyı 
hır ar~ya getirmiş. Kadınların arası okadar düzğün gitmiş k ı birbirini kıskanmak hatırla
rına bıle gelmiyen bir anda müddl iumumi haber almış, adamın aleyhinde bir dava ikame 
etmiş adamı ve kadınları mahkemeye çağırmışdır. Adam h qeyi itiraf etmiş, kadınlar da 
bu adamın adaletinden, mertliğinden, kabadayılığından hül5.sa her şeyinden memnun ol
duklarını ve davacı olmadıklarını iddiada bulunmuşlardır. M.ıhkeme bu iddiaları hükmün 
hafiflenmesi için bir sebeb olarak kabul etmiş ve adamı cezasız bırakmamıştır. Zira bu 
hareketi evlenme kanununa aykırı görmüştür. Bir karıyı bile barındırmağa muvaffak ola
mıyan ve kız kardeşini bile kocasından kıskanan bu kadınlar devrinde bu bayanların 
cömetliğine bu adamın da cesaret ine : 

R GÜL İSTER AGLA 

K. 
İstanbulda 

• 
lz~irde 

Bir 
Bir 

Mülakat, 
Saat 

---oo---
- Sizi bu yeni vaziyeti- 1 · f''I · Menfi fikirler ve ıı' 

nıze intibak ettiren çalışma ler nedir ? 
programızın başlangıçta ne j - İlim, hakikat düşmaıı 
olduğunu anlatır mısınız ? 1 1 

1 
arının, i mi mahcur sayarsı 

- Evet. Beni yeni vazi- vesayet altında tutmıya kal 

1 

yetime intibak ettirecek ve kışmaları. bununla da kal 
ileri için hazı.rlıyacak prog-. mıyarak onu imha etme\ ı 
ram şu idi : insanlığın müş- için ellerinden geleni yap· 
terek hedefi nedir? Oraya malan .. İnsanların içerisinde 
varmak için müterakki mil- k pe eski zamandanberi ye' 
Jetler nastl bir yol tutmuş- tişegelen nice b'r düşünce~ 
lardır? Bu yolda nasıl yürü- mütefekkirler cehlin, taassll' 
yorlar? Bunun için ilk önce, bun, ihtirasın taassubun' 
beşeriyetin geçirdiği teka-
mül safhalerını, tarihin ana uğratılmıştır. Bütün beşeri 
h 1 yet tarihi böyle büyük il' 

at arı içinde incelemiye 
k ld B k damlardan birçogw unun ıztı· oyu um. u tet iklerimde 
kendi milli tarihimizle ayrı- rapları, sefaletleri ve niha 
ca ve itina ile meşgul ol- yet bir sürü cahillerin ayak' 
dum. Ayni zamanda umu- ları altında can vermele~ 
miyetle askerliğin terakki- gibi acıklı maceralarla dolu' 
yatını takib etmekten vaz- dur. Beşeriye'i: için yüz ka' 
geçmiyordum. rası olan bu maceralar ol· 

- İnsanlığın müşterek masaydı, insanlık tarihinİC 
hedefini ne yolda tasvir e- seyri ve bugün bulunduğu' 
diyorsunuz ? muz medeniyet safhası baJJl' 

- İnsanlığın müşterek he- başka olurdu. 
defi, birçok menfi lfikir ve ) - Medeniyet hakkındal\İ 
fiilJere rağmen, medeniyeti ıelakkinizi sorabilir miyim? 
ileri götürmektir. 1 - Sonu var -

ıınımıııııınuıı ııı:nıuırıııııınmınıınııımıııınııııııııoıııııınıumnuıımı ıııuın ınmı ıımıı ıuııo mıın mmı ımm ımm umu uıım ıuıın nnıu ıılllD r·:ıı 

Barselon İs ı ikimlarının İkinc _ ___ __.,; s 

Sırası da Düştü 
-----mınnıınınn--~ -----

::-B~ştara~ı 1 nci sahifede- 1 mişlerdir. Frankistler 43oC ş 
uç şıddetlı taarruzda bulun- kilometre arazi ve 284 şehir 
muşlar, püskürtülmüşlerdir. ve kasaba işgal etmişlerdir· l 
Bu harpte cumhnriyetçiler Bu kuvvetler 200.000 esir 
bir karış bile yer vermemiş- almışlardır. 
lerdir. Paris, 24 (Radyo) - Cutt1' 

Salamanga, 24 (AA) - huriyetçi İspanyol başvekili 
Büyük umumi karargah Fran- Negrin, Katalonya ·hükumet 
sız kıtaatın dün bütün Ka
talonya cephesinde vasati 
yedi kilometre derinliğinde 

1 
ilerlemiş, ve düşmanın bü
tün mukavemet teşebbüsle

rini kırmış olduklarını bil
dirmişlerdir. 

Pasis, 24 (Radyo) - Bar
selonanın üç sıra istihka
mından son sıra kalmıştır. 
Düşman şehrin lkenarındaki 

evleri farkedecek kadar 

reisi Kumpani ve . MartineJ 
bugün Barselonayı tcrkcd c• 

rek şimale çekilmişlerdir. 
Paris, 24 (Radyo) - Fra" 

sa. Barselonadaki sefiri ile 
şubelerini çekmek için Bar· 
selona limanına bir har 
gemisi gönderecektir. 

Marsilya, 24 ( Radyo ) --' 
lngilterenin Barselona kon' 
solosları ile tebalarını haınil 

ilerlemiştir. olan Greant adındaki dest' 
Frankistler 8 gün içinde royer, bugün buraya gel· 

75 kilometreden fazla ilerle- miştir. 

--------00--------
BAŞVEKİLİMİZİN BEY ANA 11 

- Baştarafı birinci sahifede -
Bu isim evvela bize ecnebi 

bir isim hülasası olarak te
lakki ettik. Hariciyemiz üç 
gündenberi bu meselenin 
mahiyetini İngiltereden anla
mağa çalıştı, Bu sabah öğ
rendik ki, şirket İstanbulda
dır. lmpeks limitet namını 
taşımaktadır. Üç ay evvel 
kurulmuştur, 

hilafet hal.ınnda da "hilafet 
düşünceleri modası geçmiŞ• 

ihtiyar, zararı karından faz)B I 
korkuluktur ki, bulunduğtl 

yere cihan şümul husumet 
celbeder,, demişlerdir. ................................................ ~ 
Arnavutlukta 
· Komünistler 

Tiran 24 (A.A) - Arn8 
vutluk ajansı bildiriyor: 

r,, 

Adliyemiz işe vaziyet et
miş ve İkt •sad vekaleti de 
faaliyete geçmiştir. Tahkikat 
iki cepheden y,ürüyor. Elde 
edilecek netice bütün sara
hatiyle u umi heyetimize 
arzcdilecektir. Müteşebbüs
ler hakkında icap eden 

· kanuni muamelelerin ehem
miyetle tatbik ve ifa oluna
cağına emin olabılirsiniz. 
Başvekil in bu beyanatı u

mun i heyetin tasvip sadala
riyle karşılandı. 

Umumi emniyet ajanlar1 
son günlerde Korcc. Tira~ 1 
ve İşkodrada ellerinde ko' 
münist propagandası beyarı: ' 
nameleri bulunan 69 kişi) 1 

tevkif etmişlerdir. Bunlıı' 
marangoz, fırıncı. ayakkll' 
bıcı ve bazı mektep talebe' 

Başvekilden sonra Hariciye 
Vekili Şükrü Saracoğlu söz 
almış ve on beş günlük siyasi 
vaziyeti anlattıktan sonra 

sidir. 
Bu propaganda 

melerinin menşei 

tahkikate devam 
tadır. 
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