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---- Celal Bayar hükumeti istifa etti. 
.'. Yeni kabineyi eski dahilıye vekili ve parti 

teşkil 

genel 
etti 

~· Bayar kabinesi istifa et
k·:~tir. Yeni kabinenin teş
d 1 

•ne Reisicumhur tarafın
V :n. :ski kabinede Dahiliye 

' kıh olan Refik Saydam 
llıeınu d'J . . r e ı mıştır. 

YENi KABiNE 
~Ankara, 25 (A.A) B. 
d · Meclisi bugün saat 15 

, ,. e Faik Öztrakın başkanlı
&ında toplanmış ve celsenin 
~Çılışını müteakip İzmir me
k~su Celal Bayarm Başve
h aletten istifa etmesi üzerine 
oa k . D şve alete Istanbul mebusu 
e~~ ~efik Saydamın memur 

lltnış oldug-una dair Riya
ser 
tıı ıcuınhur tezkeresi okun-
llştur. 

ş ~eis, yeni kabinenin te
.ı:k1 külüne kadar celseyi ta

it ~1 
1
6 

etmiş ve Meclis saat 
t· b ·SO de Refet Canı tezin 
if d a~kanlığmda tekrar toplan

& 
1
i.1 Zaman aşağıdaki Riya

;tıcuınhur tezkeresi okun
ttı. lt' \te alkışlarla karşılan

l\\\r 
··&. 

· u Meclisi yüksek teisl'" ,ıı. 
ıgıne . 

S lstanbuİ mebusu Dr. Refik 
ş~d.~tnın başkanlığında te~ 
he k~l . ede~ icra vekilleri 

Yetını gosteren listenin 

' ' ti latif 
t a eden eski Ziraat vekili 

. F' AIK KURDOGLU 
\li~ilt 
sa,... olarak sunulduğunu 

~ıla.rımla arzederim. 

Reisicumhur 
B İSMET İNÖNÜ 

Dr ~\t~kil: IstanbuJ mebusu 
Adl~fik Saydam 

hll i~ vekili : Konya me-
~-11' e\tfik Fikret Silav, 

~ .... 1 1 Müdafaa vekili: Bursa 

: kırt., siyecilik 
· kalkacaktır 

Anka 26 ( DahT ra Hususi) -
l 

1 1
:e vekaleti vilayet-

dere.dgo~derdiği bir tamim
e ı arı tn k 1 ~ 

nıüracaatı a am ara vakı 
v ·ı . ~ra derhal cevap 
erı mesını k t . . .... n·h 1 ır asıyecılıge 

1 
ı ayet vererek t k'l~ . 

, esasiye ka eş ı atı (l nununa .. rJ 
h k g~e • 

11; ~re et edilmesini · ·t 
" ınışt· ı_ e- 1 • ır. 

) 

Yeni kabineyi teşkil eden 
Dr. REFİK SAYDAM 

mebusu general Naci Tınaz, 
Dahiliye vekili: Bursa meb

usu Faik Öztrak 
Hariciye vekili; İzmir meb:: 

usu Şükrü Saracoğlu. 
Maliye vekili: Elaztk meb-

usu Fuat Ağrah. ,~ 
Nafıa vekili: Afyon meb-) 

usu Ali Çetinkaya. 
Maarif vekili: İzmir meb-

usu Hasan Ali Yüce. 
İktısat vekili: İzmir meb

us ı.ı Hüsnü Ç1k ır. 

MİLLİ ŞEFİMİZ iSMET iNbNO 
Sabık Başvekil Celal Bayarı Teşekkürlerle 

Taltif Buyurdular 
Ankara, 25 (A.A) - Sa- dalı mülahaza ettim. Bu im- Yüksek teveccühlerinin 

bık başvekil İzmir mebusu kanı zatı devletlerinize ver- devamını sonsuz hürmet ve 
Celal Bayar Reisicumhur miş olmak için başvekalet- tazimlerimle istirham ede-
İnönüye aşağıdaki arizayı ten istifamı arz ve takdim rim. 
takdim etmiştir. ediyorum. 

~ . ....-~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .............. --:....- İzmir mebusu 
Türkiye Reisicumhuruı:ıun 

yüksek huzurlarına : 

Türkiye Büyük Millet Mec
lisi intihabının yenilenmesi
ne Parti Divanınca karar 
verilmiştir. Partimizin inti
haba yeni ve taze bir ku~
vetle çıkmasını maksada ve 
esasa daha uygun ve fay-

C. Bayar 
Kur ban Reisicumhur İsmet İnönü 
Bayramı şu cevapla mukabelede bu-

lunmuşlardır : 
İzmir Müftülügy ünden: C ! ~ ı n e ~-· oayar 
Mübarek kurban bdayramı- İzmir mebusu 

nın iptidası önümüz eki Sah 8 .. 1 
•• • M'll M 1• • . • 
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istifa eden eski k b:n" 
CELAL UA YA ı\ 

re sı 

Sıhhiye ve İçtimai Muave
net vekili: Aydın mebusu Dr. 
Hulusi Alata,. 

Gümrük ve İnhisarlar 
kili: İstanbul mebusu 
Rana Tarhan. 

ve-
Ali 

Zi raat vekili: Kony.ı meb
usu Muhli:i Erkmcn. 

B. M, Meclisi yarın saat 
14 te tekrar t oplan:ıc:ıktır. 

YENİ İNTİHABAT 
YAPILACAK 

Ankara, 25 (A.A) - C
H. Partisi B. M. Meclisi gu
rubu umumi heyeti bugün 
(25/1/939) B. M. Meclisinin 
umumi içtimaını 0 müteakip 
saat on yedide Trabzo:ı say
lavı reis vekili H.ısan Saka
nın reisliğinde toplandı. Ye· 
ni başvekil Dr. Refik say
dam söz alarak kürsüye gel
di.. V L' yeni t~şekkül eden 
hükiımcti.1 t~şki\iltı esasiye 

' hükmünç: rr5rı.! cun:.a günü 
toplanacd ·. B. r.t Meclisi 

l .. 4 ' d b umumi ıey\.. .. ı: .ımaın a e-
yannamesini .. okuyup :timat 
rei istiyeceğini bildirdikten 
-;onra bu sabah saat on bir-
de Reisicumhur İnC:ui:nünn 
riyaseti altında topla:'n"ış o
lan fırka divan:nm Lüyük 
Mili .:t Meclisi s çimini yeni-

[ Devamı 4 ürıcüsayfada] 

Halkın Sesi Hakkın 
Belediye reisimizin himmeti 

bekleniyor ! 
1251 sokak ve 24 numaralı evde oturan Kazım Birön 

imzah mektuptur : 
"Basmanenin Kemer köprüsü cihetinde azami beş metre 

genişliğinde 1251 ve 1252 No.lu sokaklardan yevmiye yüz
lerce arabalar geçmektedir. Kaldırımların bozukluğu ve 
araba gürültüsün1en hanelerimiz sallanmakta olduğu gibi 
dıvarların çatlaması ve inhidnmı gibi büyük tehlike karşı
~ındayız. Her iki sokakta kanalızasyon ter ~:batı olmadığın
dan kışın çamur, yazm toz d.!ryasındayız. Ehalinin sıhhat 
ve rahatı ve selameti namına acaba Musta bahçesinden 
münasip mikdarda yer alınarak ve ~rabalarm mururu için 
cadde haline ifrağ edilmek suretiyle bu mahzur ortadan 

kaldırılmaz mı? 
Sayın belediye reisimiz hu derdimi~e. d~ bir ça~e bularak 

hepimizi memnun ve minnettar etmesını rıce ederız. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
~~~ .. ""9---:-:a .. ~:-..:: ~*' ......... ~-:~ .. ~ ....... ~~-=-~""~-;,;;:"' .. : .... :""!:---:."':'...--":"'~F"'~":~':'...:.:~ 
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Tarihin meşhur sporcusu 

Deli Mustafa 

TARiHi TEFRiKA -16- Yzan: Yaşar Adatepe 

.. gatQ~~t=l~~~r:a~~~~~~r 
Prenaes Marlyanın kö,kUnde 

---~~.---
Prenses; sarayda ziyafet ı takibetti. Fakat, dişarıda 

gecesi, davetlilu dağıldığı konuştuğunuzu duyup duy-
ve Mustafanın da saraydan madığını bilemem. 
ayrıldığı bir sıra~a haber - Ben, Mustafa ile ko-
gönderdiği ihtiyar kadın nuşurken onun geldiğini 

"Oduksiyayi,, bekliyordu. gördüm ve sözümü kestim. 
Mustafadan muvafakat ce- O geçtikten sonra muvafı

vabı alan:bu kadın gecikmedi, kat cevabını aldım. 
· biraz sonra prensesin yanına - Şu halde Komnen duy-
sokuldu. ' Mariya bunu gö- madı değil mi? 
rünce yavaş sesle sordu: - Evet; o hiç bir şey an-

- Ne haber Odoksiya ? lıyamadı. 

- Emrinizi söyledim. - Komnen; eğer duymadı ı 
- Gelecek mi ? ise isabet, duydu ise felaket 1 
- Evet. olur. Çünkü; bu zavallı de-
- Nerede bekliyceğimizi 

söyledin mi? 
- Sularda beliyeceğimizi 

ve kendisinin geleceği yola 
karşı köşkten işaretimizin, 
ışıkla olacağını anlattım. 

- Peki, Odoksiya, dur
mıyalım derhal gidelim, dedi. 
Ve sarayın merdivenlerini 
inmeğe başladı. 

Prensesin arabasile muha
fızları sarayın kapısında 
bekliyordu. Arabasının ya
nına geldiğinde bir tek ke
lime söylemeden arabasına 
bindi, araba sulara doğru 
ilerliyordu, yolda arabasında 
kendisine refakat eden yaşlı 
Odoksiya vardı. Fakat; her 
ikisi de o gecenin şaraplı 
eğlencesinden ayrılmış bu
lundukları için o günün, o 
gecenin parlak, zevkli eğlen
celeriyle fikren meşgul idi
ler. 

Bir aralık prenses, Odok
siya 'ya eğilerek sordu: 

- Ne dersin Odoksiya; 
öbürünün: haberi olur mu? 

- O birşey duymadı ki. 
- Öyle amma, ziyafette 

şüpheli bakışlariyle bizi kol
luyordu. Sen, Mustafaya ha
ber götürürken o da seni 

likanlı beni seviyor bunu 
biliyorum, fakat; ne yapa
yım ki, ben onu sevemiyorum. 

(Bulunduğu yerde kendini 
toplıyarak] 

Bak; Mustafayı sevdim ve 
seveceğim, çünkü; onun hali 
başkadır. Bilhassa; Hipodrom 
meydanındaki kahramanlığı, 
onun at üstünde gösterdiği 

hünerleri, maharetleri yalnız 
beni değil; bütün seyircileri 
kendine meftun etti. 

[Dışarıya baktıktan sonra 
tekrar sözüne devam etti] 

Bilmem, bu Türk genci 
kalbimde derin bir iz bıraktı, 
gözlerim onu görmek, kalbim 
onu sevmek istiyor. Onu 
gördüğüm dakikadan itiba
ren adeta irademi kaybettim. 

[Bir müddet sükuttan son
ra Odoksiya ya hitaben:] 

- Ne dersin, gece vakti 
yabancısı olduğu bu yerle
re gelir mi ? Yoksa seni 
başınan savdı mı ? 

- Ben; Türkleri eskiden
beri tanır ve işidir~m. Türk 
verdiği sözden dönmez, yıl
dırımlar düşse, ateşler yağsa 
yine sözünü yapar. 

-Sonu yarın-

Gorkifabrikasıl Toprak kav

soo BİRİNCi OT<?MOBİLİNi :gası kalmamış 
VERDi ---

Gorki şehrin:eki Molotov Roma (Radyo) - Ştanpa 
otomobil fabrikası, 500 bi
rinci otomobilini imal etmiş
tir. Bu fabrika, 1932 senesi 

gazetesi, Kont Cianonun ta
vassutile Yugoslavya ile 

kanunusanisinde işlem eğe 
başlamıştı. 

Macaristan arasında artık 

bir toprak kavgası kalmadı-
Bu fabrikada halen inşa 

edilmekte olan yeni atelye-
ğını yazıyor. Epuluna gazetesi 
de Macarların bu halden 

ler de çalışmaya başlayınca, 
senelik istihsal yarım milyo
na varacaktır. 

memnun olduklarını işaret 

ediyor. 

•• 
Bayramdan Once Ve 

Bayramdan Sonra 
Kabadayı, Yüksel ve Kordon rakıları içenlere daima bir 

bayram neş'e ve sevinci verir. 

1 

----... ··--------------· ELHAMRA idaresinde Mllll KUtUp-
hane sinema•~ 

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 Mİ ~(İ nin POLO maçında 
Tamam ile renkli c ~siz kahkaha tufanı 

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

(HALKIN SESi) 26 IKJNCI KANUN 

• 
AKDEMIZ • • HA VASi ENDISELI • BiR .. 

ALDI 
• SEKiL .. 

İtalyada üç, dört milyar ihtiyat altınla 6 aylık erzak 

varmış bu müddet zarfında İtalya muvaff akiyet 

Akdeniz havası tekrar bu
lutlanmış endişeli bir hal 
almış bulunuyor. İtalya ile 
Fransanın Akdenizde bir 
harp etmek ihtimali var mı? 

kazanmazsa mağlôp olur 

Fransız donanmasının ma
nevraya çıkması, İtalyanların 
hududlara asker yığması bu 
suali akla getiriyor. Fakat, 
harp etmek için sadece 
manevra yapmak veya as
ker yığmak kafi midir? 

Harp için para ve ordu 
kuvveti lazım değil midir? 

İtalya Fransa ile bir harbe 
giriştiği takdirde ordusunun 
vaziyeti ne şekil gösterecek
tir? 

İtalya harp halinde 8 mil
yon asker seferber ve tec
hiz edebilir. Ordunun motor
lulaştırılması çok ileri götü
rülmüştür. Silahlar mükem-
.aııııııııuııınııuıııııııınııııııııınımıınııııııııuııııııııııııaııuııııoıııuıl. 

~ DOKTOR ~ 
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Prostat bUyUmesi 
Prostat büyümesi, araz 

noktai nazarından üç devre 
gösterir: 

Birincisi ihtikan devri bu 
devrede hastanın ilk evvel 
idrar etme vaziyetlerinde 
görülen teşevvüsat geceleyin 
sık sık idrara kalkmak su
retile başlar. Ve her zaman 
idrar etme iht:yacı kendini 
gösterir ve idrar ederken 
mayi kuvvetsiz fırlar. Ve ni
hayet idrar ederken hasıl 

olan intiha kaybolarak amu
di bir vaziyete girer ve 
meşhur tabiri le hasta kendi 
üzerine işer. Bütün bu araz, 
uzun müddet oturmakla faz
la yemek yemekle iç
ki içmekle üşümekle elhasıl 
havsalanın ihtikanını mucip 
bütün sebeblerle artar. Ma
mafih bu devrede hasta me
sanesini boşaltabilir. Bak~ya 
kalmaz. 

İkinci derece ihtibas devri
dir. İhtibas (hapisten) gelir. 
Birinci devir ile ikinci devir 
arasında mühim bir hattı 
fasıl hissedilmez. Hastada 
idrar ederken müşkülat ve 
güçlük artar ve idrar etse 
bile mesanesini başaltamadı
ğı hissi baki kalır. Mesane 
civarında bir ağırlık duyu
lur. Hastaya sonda konursa 
mesaneden 100 - 200 hazan 
300 gram idrar alınır ve o 
miktar idrarın artık mesane
den çık.::n:a dığı anlaşılır. Bu 
esr.:;.!arda hastanın ahvali u
mumiyesi de bozulmağa baş
lar. Der:nin kl'ruluğu yor-

gunluk zafiyeti l:mumiye cil
din renginin tebeddülü gibi 
umumi bozukluklar kendini 
gösterir. 

meldir. Romada yeni açılan 
madencilik sergisinde 37 
kalibrelik, patlayıcı mermili 
yeni bir hava müdafaa mit
ralyözü görülmektedir ki bu
nun bir benzeri F ransada 
yoktur. 

İtalyannın bugün 106 tah
telbahiri vardır ve sekizi 
müstesna olmak üzere, di · 
ğerlerinin hepsi yeni tipler
lerdedir. Fransanın komşusu 
tabtelbahirlerinin adedi ile 
de ona üstündür. 

İtalyanın bugün elinde 
1500 kadar birinci sınıf tay
yare bulunuyor. Bunlar, bil
hassa bombardıman tayya· 
releri, çok yeni sistem ma
kinelerdir. 

Diğer taraftan, avcı tay
yareleri de tadil edilmek 
üzeredir. İki yeni tip üze
rinden çok miktarda avcı 

tayyaresi yapılmaktadır. Bun
lardan biri tek satıhlı, 4 
mitralyözlü, saatta 500 kilo
metre süratli 200 Makki 
tipidir, diğeride, İspanyada 
tecrübe edilip iyi neticeler 
a'ınan çift satıhlı, birin
cisinden daha yavaş fakat 
daha kullanışlı Fiat C. R. 
42 tibi. 

Görüyoruz ki, bir harp 
çıktığı zaman Fransanın Ak
denizdeki bu komşusu, ge
rek harp kuvvetleri, gerek 
malzeme cihetinden tama · 
mile hazırlanmış bir vaziyet
te bulunacaktır. 

Böyle bir harp çıktığı tak
dirde Fransanın karada, ha
vada ve denizde ani baskın
lardan korkması lazımdır. 
Bilhassa Fransanın Akdeniz 
sahilleri ile cenubu şarki 
merkezi hücuma uğrıya

caktır. 
Tunusda, Bizertada oldu

ğu gibi cenup mıntakalarına 
kadar şiddetli ve toplu bir 
hücum karşısında kalacak, 
bütün kara, deniz ve hava 
kuvvetleri ani bir zafer ka-

Tayyar; ' Si_n_e ... m ... a .. s ... ı-~I 
T E L E F O N: 3646 
27 ikinci kanun cuma 

Meşhur komik Fernand .!lin Suvalles ve Elvir Po
pesko ile oynadığı en son filmi 

İKİ AÇIKGÖZ 
Gülünçlü eğlenceli zengin dekorlar içinde ge9en bü-

1 yük filim - Bu filimde F ernandel müteaddit rollerde 
görülecektir. 

AYRICA: Ekler jurnal son havadisler 
Her gün 3 - 5 - 7 - 9 Cumartesi 1 - 3 - 5 4 - 7 ,.. 9 
Pazar halk matinesi 11 her yer 20 kuruş 

f zanmak;için bir arada hare
ket edecektir. 

Filhakika, İtalya harpte 
çabuk muvaffakıyet kazan-
mak usulünü tatbik etmek 
kararındadır. Mussolini mem
leketin uzun bir harbe de
vam edemiyeceğini biliyor. 
Vakıa ihtiyatı vardır. Mese
la, altı aylık benzin stoku 
olduğu hesap ediliyor. Fakat 
bu kadar bir müddet bile 
gecikmeksizin büyük ihti
yaçlar başgösterecektir. 

İtalyan hazinesinin üç, 

Emniyet Neza

retinden Ka
çılmaz 

İkiçeşmelik Çukurçeşme 
mevkiinde emniyet cezasını 
çekmekte olan Mehmet oğlu 
sabıkalı Topuz Ahmet 13-
12-938 tarihinde firar etmiş 

ve yapılan takibat sonunda 
yakalanmış ve hakkında 
meş~ut suç muamelesi yapıl
mıştır. 

§ İkiçeşmelik Çukurçeşme 
mevkiinde emniyet cezasını 
çekmekte olan Hasan oğlu 
sabıkalı Minare Mehmet 
11-11 938 tarihinde firar et
miş .ve yapılan takip sonun
da yakalanmış ve hakkında 
meşhut suç mahkemesi ya
pılmıştır. 

••••••••O•••••••• 
Tabanca bulundu 

İkiçeşmelikte Dolaplıkuyu 
mevkiide Mehmet oğlu İsma
ilin üzerinde bir tabanca 
bulunarak alınmıtır. 

dört milyar altın ihtiyatı da 
vardır ve bu, hiç el dokun
durulmadan harp için sak
lanmaktadır. 

Binaenaleyh, ilk altı ay 
zarfında bir zafer kazana
mazlarsa, İtalyanların manevi 
kuvvetleri bozuiacak, açlık 
tahammül edilemez bir hal 
alacak, ellerinde mühimmat 
kalmıyacak. O zaman da der
hal mağlup olacaklardır. 

Bunun için, Fransanın ya
pacağı şey ilk şiddetli hü
cumlara karşı koymaktır. 

Otomobil 

Çarptı 
Alsancak Atatürk cadde· 

sinde F eti oğlu şoför Sü
reyya İren: Malı olan oto
mobilni Hasan oğlu Feti 
Çama çarptırarak hafif su
rette yaralanmasına sebebi-
yet verdiğinden yakalanmış
tır. 

.................. 

Durmuş yaralandl 

Keçeciler caddesinde Sü
leyman oğlu arabacı Hayri; 

idaresindeki arabasını Ab
dullah oğlu Durmuşa çarptı
rarak başından hafif surette 
yaralanmasına sebebiyet ver
diğinden yakalanmıştır. 

•••••••• o ........ 
.Bıçak Ta,ıdı 

Kemer Tepecikde Hasan 
oğlu Mustafanın üzerinde 
bir biçak bulunarak alınmıı
tır. 

e A 

ımı e-ncümeninden 

Urla yeni okulunda harici su tesisatile robor~!t ka_!>lama 
ve saire işleri (1365) lira keşif bedelile ve 15 gun mudde.le 
açık eksilmeye konulduğundan isteklilerin hazırlıyacaklan 
teminatlarile birlikte 9 şubat 939 perşembe günü saat 11 
de 11 daimi encümenine baş vurmaları. (231) 

• ,-r-- --,~ 

26 İkinci kanun perşembeden itibaren 
• • 1 

i~':~1ar~~~a YENi SiNEMA 
TELEFON: 4065 TELEFON: 4065 

Yalnız s gUn lçlnŞahane bir proğram 

1-Nevyorku titreten haydut 

2-Raspotin (Harry Baug'r) 

1:1 
............ 0 ........... . ............ .. ........ .. 

renkll mlkl - Türkçe foks jurnal 

SEANSLAR: Cumartesi ve pazar günleri 10-2-5-8,30da1 
diğer günler 2 - 5 - 8,30da 

9 
.................... 11El ..... a:::ımım11 ........ :ıımıı .. -.:· ~ l ................. ~---------------- ••1 .. :---·~~ 



durum Fransızların 
hatasıdır 

----:(i)----
... ıw (Radyo) - "Otro" rar verilmiştir. Yalnız Fran-

bir bq makalesinde: aızlarla lngilizler bu konfe
_. .. -... politikui iki mil- ramta gaflet etmitlerdir. 

da birletiyor: Ak- Bu konferamta bu yerler-
Dltlvazene şarki deki milletlerin mukadderab 

cenubi Avrupada . diltiin.lmemiştir. ÇOnkü o 
tavizli ve iktisadi zaman. Fransızlar ve lngiliz-

, deducten •ara ilave ler galip meYkiinde bulunu-
: • yorlardı. Almanya da silih-

........ cı_ IDeleleyi uyandıran lardan tecrid edilmişti. ltal
, ikincisini de Al- yanı~ bir g6n gelip bu hakkı ·-·-···-• Bu iki meaeleye Alm~• ~ hirlikte araya-
~ onfenuwnda ka- cafftu: t$nit etmiyorlardı. 
--~~~~-3!!!3E--.--'---~~~-

-... -... .................... . Almanya .... ................ 

ı 

en cam yaptı Rtt•Y• ile harbe 
hazırlanıyor 

Sofya (Radyo) - Alman
yanın askeri mecmuası yiiz
bqı Şayna\ imzalı bir ma
kale- neırediyor. Alman or
dusunun Şarkta bir harbine 
hazır bulunmasına ayni za
manda ordw.ınun Garpta çı
kacak bir taran ihmal etme
mesini tavsiye ediyor. Al
man askeri mücehhez ve 
hazu bulunmab ve soğuk 
yerlerde karlar altında yata
rılmamalıdır, diyorlar. 

-IE'li:-

Graf çaki Belg
rad'a gidecek 

Sofya, (Radyo) - Bura 
siyui mahfillerde Macaris• 
tanın Hariciye Nazın Kont 
Çaki 'nin Şubat ayı içinde 
Bel~da giderek Kont Ci
ano aun dediği siyasi ağaç-
lann meyyelerini toplayaca
ğa s6yleniyor. Yugoslavyada 
yqayan Macar ırkına men
sup olan doktor lmre'nin 
bugJn)erde Ayan izahğana 
tayin edilme8ini de bu ziya
retle allkadar addediyorlar. 

Yug•lavyada ifan izalı
jına ilk defa bir Macar ta
yin ediliyor. 

ya · ile de İf birliği yaparağa 
=~ olclatunu ilive et-

-
( BuoUnkU Pr . ıremı > 

e Radyodiftlzyon Dalga uzunluğu 
Poatatan 1639 m. 183 Kcs./120KW 

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

M&zik (aoliatler pi) 
ıo Memleket saat ayara ajana, "me~eoroloji haberleri 

• Tlrk mllzigi - (Pi) 
lt M&zik (llvertürler pi) 

Projram 
Tt1rk Mlziıi 
Koa111ma (ziraat saati) 
T&rk mtlzigi - fasıl heyeti mubar faab. 
Mnzik (ıolist - havayen gitar - Saadeddin Suad) 

'°·45 Mtmk melodiler - Pi) 
21.oo ~jam, meteoroloji haberleri zir}lat borsası (fiyat) 
2ı.oo llemleket saat ayan 
~~c kon11f1Da 
~ ladyo orkutruı - ıef Praetoria 
22..ıs Ş..i, esham, tahvilit, kambiyo-nukut borsası(fiyat) 
2!-ts ltlak komer .. Pi) 
23.(5:_~ Mlalk (klçtlk orkestra-şef: Necip Atkın 

Son ajans haberleri ve yuuıld projram. 

Sılıl at Balıkyağı 
OY• ••lıkr•ll•rının en, hall•ldlr 

bet DEFA S0z0LM0ŞT0R 
ŞERBET GiBi IÇILEB1LIR 

H.,..dl NDzhet c;ançar 
.. .. 

10nat eczıtbanesi 

Türküm •• 
crazlerimin 6nünde mezanmı açsalar, 
Amızın yakalayıp aldiirerek kaçsalar, 
Ölmemi hayır, 6lemem vatandan ayn isem 
Çtınkll nurlu g6ğs~mde Tiirldlğlln damgası var! 

Akaa bir da:JAla kamm tarihin bir denizi, 
Bize en büyük bir yol Kemal'in nurlu izi! 
Kotanz kucaklanz her an lsmet'imizil 
T annm, Tannm! ne kadar bilyük yarattın bizi! 

Tilkilik Ortaokul S. ıll. C. 
Burhanettin Şarbalkan 

Gül 
Dallann tutuşmut yaprağı btltiin 
Bir mevsim geçtiği yerlerde buglın; 
Bir gönill, her yaprak kızıl g6l olm111. 

Yüzllnün rengini vermiı bahara 
Sular işlenirken ince dallara 
Akşam gözlerinden süzillüp dolmuş 
Bir g6nlll, her yaprak kızıl giil olmuş. 

KEMAL PAKER - -
Yarasa 

GüııPüz Yarasayı 61ü sanırsın 
Gtlri onun nurunu alıpta gider. 
Silkôttan içlidir gece tamrsın 
Kendini boşluğa salıpta gider. 

Ayrı bir gecedir esen rüzgarda; 
. Körden daha kördür o, ıııklarda, 

Hayal gibi yalnız karanlıklarda; 
Fosfor hülyalara dahpta gider. 

Gece uzaklaşıp arbk kaybolsa, 
Gtlndüz verir ona ipek bir t .... 
Yarasa ruhumdur, içli yar-; 
Giindiizii yerlere çahpta gider. 

NAHiD ULVi AKGÜN 

Batı ve Sabah 
Bu ne bir tahayyiil, ne de hakikat 
Ve ne bir tefekkiir, :ne de bir o mum 
Aldanıı, aldar lf, aldanıı fakat: 
Yakan kim mlbeflde bir s&nen mumu? 
Karanlık kalaydı eğer bu mi\>ed 
Gnnahı kimindi, kimindi Günah? 
Gene bir doğufun adı var elbet •• 
Batılar, o bab, sabah, o sabah .• 

A. F, Tagseven 

Çoban 
Şeher de, allitınle o ..ptil yere 
Uyanan -.rtlardan akafti' çoban 
Kl)'de bırakbfaD bula dllbere 
Şurada tllrklllv yakıver çoban 

Gebeydi o koyun daha geçen g6z 
, Attı çalılığa bir kuzu giirbiiz 

Adsızken zavalh yavrucak heniiz 
Sen ona bir isim takaver çoban 

Fail bir motoriin qiyken için 
Smuyor kavalın şu anda niçin 
Altından mısralar iılemek için 
Dojacak pqe bakıver çoban 

Lltfl - Gllney 

BUGONDEN ITJBAREN 

Kültürpark Sineması 
Telefon at•t 

1 - Seviştiğiniz Zaman 

Birdenbire parhyarak flhreti blltlln dllnyayı sarsan 
MARGARET SULLAVAN 

Senenin en hini en acıklı filmi 

2 - Dünya Caz ve Dans Kralı 
ltl 

HARRY ROY'm En Şık Ko....-ı.ı "• I 
HER YERDE ŞE:~ 

Her gtln ıeanılar 5,40 • 4,15 - 2,45 - ve 7,45 de 
Cumart:ui ve Pazar "1 .. de bqJar 1 

Kizım ~ Şengiider 
İzmir: Yeni Kavaflar çarpsa 

Terzi 

••-.•ac••a::s z•• ~ 
0ROLOG OPERATÖR 

DOKTOR 
Fuat Soyar 

-S5brek, mesane. prostat, 
idrar yolu hastahklannı te
davi ve ameliyatlanm yapar. 
2 he i Beyler Numanzade No. S 

Merkez hastaneaı gk 1 
mUlehassısı 

Dr. Halit Baran 
Her glln öğleden sonra · 
hastalannı kabul eder. 
2inci beyler So. No. 79 

TUtün lnhisan ka!'şısında 
~~~"-"'-''''"'"''''~ 

-=--- - -=-DO le TOR 
Tevfik Lütem 

MERKEZ HASTANESi 
Kulak, Burun, Boiaz 

M ltehau .. ı muayenbane 2 acl 
Beyler Numaaude sokak No. 5 

Her p itleden SODI'•· 

••• lf D 1111 ---· 

DOKTOR 
fsmail Hakkı 

BUgeer 
Dervlfollu 

Dahili, sinir, çoCuk hastahklan 
saat 9-12 lkiçeımelikte 

1-6 KU'flyaka Yalı 71 Na.da 
T. 3760 

DO. 35 
Avrupanın yüksek terzi mek: 
~ binden diplomalı 

[!] 

Peşin ve 
~Taksitle, 

[!] 

En milıkiilpesent subayla
-;:m ve sivillerin mizaçlarına 
f göre taksitle her tiirlii elbise 
Diker. 

'!i!!:IE:W ++ .. 

Aşçıbqı Mıo-ka 
Makarnaları 

1937 - 1938 Selinik sergti
sinden birincilik madalyasını 
kazanmıttır. 

r~öÖlTOR 
Sal.h Sonad 

Cilt, Saç ve Zührevi has
talıklar miltehassısı 

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

Telefon: 3315 

Dr. Fahri lsık . 

lzmir Memleket lHastaneıi 
Rontken Miitehassısı 

Rontken Ve 
Elelıtrilı teJaoi•i yapılır - " 
ıkinci Beyler So. No. 29 

TELEFON 2542 
..... •• OEIM .. ,Wgtagt• 

Dr • Demir Ali Ynn, ipek, Pamuk, Keten: ; 
Kamçıaııu Floı ve karaıık her cins ku-

Cilt Tenu&I hastalıkları mqı kolayca ve emniyetle 
elektirk tedavisi boyar. Telefon: 3882 

lımir - Birinci beyler So. . 9 EYLuL BAHARAT 
No. : ss Telefon : 3479 DEPOSU 

8. FE1

R 1 T Ewc z2A c 18 ı, 1 -
- ~ 

ALTIN DAMLAS~ı 
Kolonya "• Y•l•ız Kremi - - -,-_--' 

il 
~i 

DEPO: ŞiFA ECZANESi 

, 



IAHIFE4 

Celal Bayar 
-~:...---

JfOkOmetl istifa etti 

-Baştarafı 1 nci sahifede
lemek hususuna karar ver
diğini, bu karar umumi he
yetçe de tasvip edildiği tak
dirde cuma günü toplanacak 
B. M. Meclisi umumi heyeti 
içtimaında muamelesinin ik
mal olunacağını izah etti .. 

Divan kararı, grup umumi 
heyetinin tasvibine arzoluna
rak ittifakla seçimin yenilen
mesine karar verildi .. 

Müzakere edilecek başka 
madde olmadığından celseye 
nihayet verildi. 

iSTiF A NE SURETLE OLDU 
İstanbul (Hususi) - Parti 

divanı bugün saat on birde 
Reisicumhurun riyasdi altın 
da toplanmış ve içtima 40 
dakika sürmüştür. Bunu 
müteakip vekiller heyeti B. 
Celal Bayarın riyaseti altın
-da toplanmıştır. Söylendiğine 
göre, bu toplantıda dahiliye 
vekili ve parti genel sekre
teri B. Saydam Meclisin 

~ intihabatını yenilemek kara
rını vermek üzere bulundu
ğu şu günlerde hükumetin 
istifa etmesi muvafık olacağı 
kanaatini ileri sürmüş ve 
bu fikir etrafında ekseriyet 
hasıl olmuştur. 

Bunu müteakip Bay Be!al 
Bayar Reisicumhuru ziyaret 
ederek kabinenin istifasını 
takdim etmiştir. 

--::::ı.=-:-+w-

Bulgar kralları 
Roma da 

Sofya, (Radyo) - Bulgar 
kralı Borisin karısının kız 
kardeşinin bugünlerde Ro
mada yapılan diiğünü müna
sebetile Romaya düğüne Bul
gar kralı da gitmişti. Bu 
düğüne davet edilen üç yüz 
kişi arasında İspanya ve 
Bulgaristan'ın sabık kralları 
Alfons ve F erdinand birçok 
mütekait hükümdarlar da 
vardı. Sabık Bulgar kralı 
Roma garında gayri resmi 
bir surette karşılandı. Öni:.
ne ilk çıkan iki Bulgar ga
zetecisi oldu. Bunlar kendi
lerini F erdinanda takdim et
tiği zaman F erdinand durdu 
ve şu sözleri söyledi: 

- Ah, siz, Bulgarlar! Ben · 
Bulgar gördüm mü yüreğim 
galyana gelir, duygularım 
uyanır. Oğlum Boris gelme
di mi? Diye sordu. Gazete
ciler de : 

- Evet majeste, haşmet
hi kralımız Boris bir saat 
evel geldi. Cevabını verdi
ler. 

Kızılay 
Yoksulları Giydiriyor 
Kızılay cemiyeti, Halkevile 

elele vererek Kurban bay
tamında 650 kişiyi elbise 
vermek suretile giydirmeğe 
karar vermiştir. 

Köpek ısırdı 
Çorakkabıda Taslıçeşme 

sokağında Sabri oğlu 7 ya
şında Nevzad ve Rifat oğlu 
5 yaşında Güngöreni bir fi
no köpeği ısırmıştır. -u-Fethlyeyl · kaçırdllar 

Eşrefpaşada Çukurçeşme 
mahallesinde İbrahim oğlu 
fınncı Bayram 18 yaşında 
Fethiyeyi kaçırmıştır. 

(HA l..K/N SES/) 

.. ' . . . 

• 
SON DAKiKA 

BARSELON TAHLİYE EDİLDİ 
' Franko 

İşgal 

--------111 mnıııın ııın--------•• 
Kuvvetleri Oğleden Sonrcı 
Edeceklerdir. Soygunculuk 

Sehri 
ve 

Katliam Başladı 
Paris 26 - Barselonunn üçüncü kordon ı ' Paris, 26 (Radyo) - Makineli Littorio 

istihkamı sukut etmiştir. Şehir içinde kat- ltctlyan fırkası dün de Barselon üzerine 
liam ve soygonculuk başlamıştır. .. . . w 

P · 26 C h . .1 B l hucum etmıştır. Ve agır bombardıman tay-
arıs - um urıyetçı er arse on 

şehrini terketmişlerdir. Şehirde asayiş kal- yareleri şehre beş saat bomba yağdırmak 
mamıştır. Buğün akşama doğru Franko suretile her tarafı ateş içinde bırakmış-
kuvvetlerinin şehri işgal etmeleri bekleniyor. lardır. 

ALMANLAR iN YENİ BİR HAZIRLIGI 
Sofya (Radyo) - Ujo gazetesinin öğrendiğine göre Almanlar altı yıldanberi dahili bir 

hazırlık yapıyorlar. Buda umumi bir harp olduğu takdirde Almanya kendi ahalisini besli
yebilmek için kendi ekmeğini kendisinin hazırlamasıdır. Almanya bugün bu ihtiyacı temin 
etmiştir. Bu baptaki en büyük amil de Avusturya topraklarıdır. 

Bitlerin baldızı vergileriı:, i vermemiş 
Sofya (Radyo) - Havas ajansı veriyor: Vergilerini ödemediğinden dolayı Hitlerin bal

dızı Brigdet Hi~ler mahkemeye verilmişti. Dokuz İngiliz lirası 13 şilinden ibaret olan bu 
borcu ancak altı haftada ödeyebileceğini söylemiş ve mahkemece kabul edilmiştir. 

--------un n n nn--------

MacarİSt8DID bizden alacağı yünler 
Budapeşte (Radyo) - Türkiye ile yapılan ticaret muaheôes!nde Macaristan Türkiyeden 

yüz bin liralık yün almağı taahüd etmişti. Eğ ~r bu yünler Macar destigahlarına elverişli 
görülürse Macarlar bu yüz bin liralıktan fazla olarak daha dört yüz bin liralık yün almağı 
kararlaştırmışlardır. 

• 
lngilizlere Bir Kuşku Daha •• 

Sofya, (Radyo) - Londra'dan bildiriliyor: Almanya'nın Rrasih bankasının baş direktörü 
Şah'tın istifası neticesi olarak Alman ticaretinin kuvvetlendirilmesi için iki milyon frank 
tahsis olunması burada kuşku uyandırmıştır. Bu para ticaretten ziyade endüstriye sarfedi
lecektir. Almanya bu suretle dünya pazarına bir rekabet yolu açacaktır. Bu rekabette en 
büyük rolünü şark ve cenubi şarkide oynıyacaktır. 

Japonya Çin'den Çekilmiyecek •• 
Sofya, (Radyo) - Tokyo r7dyosundan: Harbiye Nazırı başvekilden sonra parlamentoda 

söz alarak Japonya ordusunğn bir kısmı uzun bir müddet için Çin toprağı da kalacaktır, 
demiştir .. 

Barselonun çelik kuşa2"ı koparıldı •• 
Paris, (Radyo) - Franko ordusu Barselonun mukadderatını tayin etmiştir. Barselona 

giden yolların her birinde cumhuriyetçi ordular ric'at ediyorlar. Motörize gönüllü ordular 
lgvalad'd~n ileri yürüyorlar. Barselonun yanındaki çatal yol gönüllüler elindedir. Barselo
nun bura~aki çelik kuşağı koparılmıştır. Frankonun Pirene ordusu Bagoyu heçmiştir. Ön
lerinde arıza görmeden Fransız - İspanya hududuna varmıştır. Barselon tayyare bomba 
yağmurlarında ateş içindedir. Bu akşam sukutu bekleniyor. 

• 

Milli Şefimiz ismet 
• 
in önü 

hatırJıyacaktır. 
Hükumetin teşkiline İs-

- Baştarafı 1 inci sahifede -
1 

daşlarınıza halis teşekkürle-
üzerine vukubulan istifanız rimi ifade etmek isterim. 
kabul olunmuştur. Siyasi tarihimizin çetin 

I"kt"d k"" de bir devresini yüksek mezi-
ı ar mev un geçen 

yetlerinizle iyi idare etme
hizmet zamanınızı takdir ile 

tanbul mebusu Doktor Re
fik Saydam memur edil
miştir. 

nizi, milletimiz daima teşek-
yad ederek size ve arka- kür ve takdir duygularile 

Reisicumhur 
ismet İnönü 

İSTER GÜL İSTER AGLA 
5 

~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ 

İkiz S!garaları 
Geçen gün gene bu sütunda tiryaki ve pipo tütünleri hakkında bir fıkra yazmıştık. Bu 

tütünlerin piyasadan eksildiğinden şikayd e .. :n!"Ş~ik. Bu kere Akşam refikimizde bizim gi
bi bağrı yanık birinin de şikayetini gördük. bu.ıu aynen dercediyoruz : 

" Bazı bayiler paketleri açarak, sigaraları tane ile satıyorlardı. Bu bir ihtiyaçtı. İnhisar
lar idaresi bunu görerek "İkiz,, ismile çift sigaradan mürekkep hır paketcik nevi yaptı. 

Fakat bu cinsin zuhurile kaybolması bir oldu. Bağrı yanık bir tiryaki kariimiz aşağıdaki 
- mevzun değil, fakat mukaffa - şikayetnameyi yollmıştır : 

İKİZ Ne güzel düşünmüştü İnhisar idaresi 
Bir sigara çıkmıştı satışa Budur diyerek züğürdün çaresi. 
Gidiyorlardı almağa kapış kapışa. Fiatindc <le yoktu çok değeri 
Veriyorlardı bunu tane ile Onbeş paraya geliyordu beheri. 
Artıyordu züğürdün keyfi bile Şimdi pe!< meyus olduk bizler 
Tıpkı onbirliğin şeklü biçiminde Piyasadan kalktı diye ikizler. 
Pek farkı da yoktu içiminde. Hangi bayiye gitsen yok cevabı, 
İkiz namı verilmişti adına Züğürdün yok mu aceb ahbabı ? 
Ehli keyif bakıyordu tadına. REŞAİ> UYURAN 

Sen de ey okuyucum i~e bu vaziyet karşısında : 

· İS TER GÜL İSTER AGLA 

K. 
İstanbulda 

• 
iz mirde 

Bir 
Bir 

Mülakat, 21 

Saat 
---[!]----

insanlığın müşterek hede
fi olan medeniyet hakkında
ki tetkiklerim bana şunu an-
lattı : Dünyada "Şark 
"G b "' ar ,,, medeniyeti diye 
ayrı ayrı iki medeniyet ,yok
tur. Bir tek mediyet, 'miiş
terek beşeri medeniyet var· 
dır. Beşeriyetin Şarktan ve 
Garbtan gösterdiği terakki 
hamleleri hep bu müşterek 
medeniyet yolunda birer 
merhaledir. Beşeriyet de, 
bütün kainat parçaları gibi 
yürüyor, gidiyor. Bu hız 
içinde duranlar veya durak
lıyanlar yürüyenler tarafın
dan ezilip çiğneniyor. 

- Milletlerin müşterek 
medeniyet hedefine varmak 
için tuttukları yol hakkında 
intibamız nedir ? 

- Bu noktada en mühim 
mesele, hedefe varan en 
kestirme ve en ·emin yolu 
bulmaktır. Müterakki mil
letler. böyle bir yolu ilmi 
metodla bulurlar. Demek 
medeniyet metotla müvazi 
bi~ inkişaftan ibarettir. 

ilerleme yolunda milletle
rin ik i kuvvetli muhafıza ih
tiyaçları vardır. Milletin ha
kimiyeti ve ilmin hakimiyeti. 
Yine bu ilerleme yolunda 

Parti Genel 
Sekreterliği 
İstanbul (Hususi) - Öğ

renildiğine göre dahiliye ve
killiğinden parti genel sek
reterliğinin ayrılmasına karar 
verilmişt"r. Parti genel sek
reterliğine Genyönkurul-ctza-

sından Erzurum mebusu Dr. 
Fikri tayin edilmiştir. 

Parti genel başkan vekilli
ğine yeni Başvekil Dr. Refik 
Saydam tayin edilmiştir. 

Yeni mecliste 
Azaların adedi 

lstanbul (Hususi) - Yeni 
seçim münasebetile Mart ayı 

içinde Cumhuriyet halk par
tisi namzedlerini ilan eder
ken Reisicumhur ismet lnö
nü bir beyannamı.! neşredc

cektir. Yeni mecliste aza 
... adedi 420 olacaktır. 

Hayatı 
En Pahah Memleketler 

Sofya (Radyo) - Yapılan 
tetkik neticesinde, dünyada 
en pahalı memleketi Çin 
ondan sonra Romanya oldu
ğu anlaşılmıştır. Romanya 
da hayat gittikce pahalılaş
maktadır. 

•• 
Oğretmenlere 
Mezuniyet 
V.erilmiyecek 
Oğretmenlerden bayram 

münasebetile mezuniyet is
tihsal ederek başka yerlere 
gitmek istiyenlerin mevsim 
hastalıklarına tutulmaları 
muhtemel görüldüğünden 
vesikaya müstenit bile olsa 
mezuniyet verilmiyeceği bü
tün mekteplere tamim edil
miştir. 

fikir ve iş biribirini tu 
dır. Fikri, ilmi vesayet 
bulundurmak acısına k 
nan milletlerin emin ve 
adımlarla yürümeleri 
nemez. Medeniyet kafil 
iltihakta gecikmiş bazı 
letlerde bu esaslara d 
mış ve müterakki mili 
den örnek almışlardır. 
demiler, Üniversiteler t 
etmek ve bunları siyası 
fuz altında bulundurma 
işte imrenilecek iki örn 

- Müşterek hedefe 
mek için daha başka şa 

- Medeniyet hed 
giderken, milletin biltünl 
bir saf halinde yürü 
şarttır. Bu hususta ferdi 
içtimai vaeifeler vardır. 
sela burada matbnata d 
en büyük vazife, mevz 
giren hadiseleri ve o 
selerle alakalı şahsiye 
gençliğe, millete tam 
dürüstlükle, objektif ol 
anlatmak, tanıtmak, onla 
muhakeme kudretinin in 
fına yardım etmektir. B 
riyetin ibtidai devirle'ri 
olduğu gibi, zamanımı 
da modern hurafeler var 

- Sonu var _,, 

Romanyanı 
Vaziyeti Nazlkml 

Balkan blrllAI de öyl 
Sofya (Radyo) - Lo\' 

Faşisto gazetesi Bel m 
katından bahsederken " 
manyanın durumu nazi 
Prens Paulenin Roma 
Kralı Karol ile gidip gö 
mesi, Çano - Stbyadino 
görüşmesile alakadar de 
midir?,. diyor ve illve e 
yor : Romanya nazik m 
kidedir. Çünkü Rusya, M 
caristan gibi Romanyacl 
isteklerde bulunacak de\' 
ler arasında bulunuyor. B 
dan dolayıdır ki Karlo 
lotikasrna yeni bir cer 
vermeye mecburdur. Kar 
nun ikizli ittifakı düşnı 
üzeredir. Çekoslovakya Fr 
sa ile Rusya arasında 
köprü idi. O da yıkıl 
Şimdi o tabii hududları a 
sında büzüldü. Artık Alm 
ya ve ftalya ile mücadele 
mecbur kaldı. 

Kont Ciano ile konu 
lanlar arasında Şark ve 
nubi şarki Avrupanın düz 
tilmesi de vardır, ki bu d 
zelmiye Macaristan, Çek 
lovakya, Polonya ve Yug 
lavyada dahildir. 

Vaziyet Deii 
miş Değildir 
Paris ( Radyo ) - Sa 

gazeteleri, bir ağızdan 
Belgraddan aldıkları mevs 
malümata güvenerek, "O 
Avrupa vaziyetinde deği · 
lik yoktur, Yugoslavya 
diği siyaset planından ay 
mamıştır,, diyorlar. 

Yeni • 
seçım 

Ne zaman ba,hyor 
Ankara 25 ( Hususi ) 

Yeni meb'us seçimi ayın 
kizinci günü yurdun her t 
rafında başlıyacaktır: Se · 
nisana kadar tamamlana 
ve yeni Meclis nisanın 
günlerinde fevkalade ola 
toplanmağa davet olunacak 

zengin Olmak Pı·yango 
leter•enlz 
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