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' .::rraııın~ık 

~. köseivanofun Seyahati 
Sayın Bulgar başvekili :oaladiye mec

listen vasi se.: 
~ili . ==--=------
'ııı·ıar başvekilinin Istanbul ve Ankarada gördüğü çok 

•
1 

hüsnükabül ona gerek resmi rical ve gerek Türk 
e t ~tta!afından gösterilen sevgi tezahürleri bütün dün
- k llııştir ki yeni Türkiye ona el uzatacaklara her za-

lstanbula döndüler Iahiyet aldı 

1 

. lt llcağını açmağa hazırdır. işte dost ve kamşumuz Bul
b tıın bu sempati duygularının bir sembolü sayılabile-

Köseivanof Türk milletine radyo ile bir hita-
1 be de bulunmuş ve demiştir ki:" Memleke

tinizden sadık bir dost olarak gidiyorum" 
ıı~ kon seyahat Türklerin, anlaşma ve uzlaşma siyase
i adar taraftar olduğunu bir kere daha gösterdi. B. 
~~k~fun müzaker.; esnasında gösterdiği hüsnüniyeti 
d ... alpliliği takdir ve şükranla karşılamamak müm- """~~~~'""'"""'"""""""'" ........ ' ............... ~""'"'-"""~~ 

~ııkiıldir. Hele Bulgar başvekilinin Türkiyeyi ziyartti 
Görüşmeler hakkında bir resmt tebliğ neşredildi 

l'~radan hareketi münasebetile neşrolunan resmi teb
~ 1lttolunan mütekabil anlaşma memnuniyeti, Türk ve "" . bit rıcalinin bu işte ne kadar, hayallerden uzak müs-
t Yolda metin adımlarla yürümekte olduklarını anlat-
~· 
1 :f!Qk. devletlerin her dediğine "Evet,, diyen küçükleri 

1 
t ssız, sedasız ortadan kaybolduklarını anlamayan in· 

ık~n, dünyadan, tarihten ve siyasetten hiç birşey anla
iltını ilan etmiş olacaklardır. 

••• SIRRI SANLI 
~ ................ .................................... c ................ . 

Oslovakyadaki Alman isti-; 
1tıı Sovyetler nasıl ~~arşıladı? ı - .- - -

Ankara (Radyo) - Şeh

rimizi daima ziyaret eden 
Bulgar başvekili ve hariciye 
nazırı Köseivanof dün saat 
20,10 da hususi trenle ha
reket buyurmuşlardır. 

f stasyonda başvekil Refik 
Saydam Hariciye Vt!kili Şük
rü Saracoğlu Riyaseticum
hur umumi katibi seryaver 
Celal Numan Meneme~ci oğ
lu vali belediye reisi emni
yet müdürü tarafından uğur
lanıı.ışlardır. 

İstasyonda bayan Köseiva
nof ve kerimesine müteaddit 
buketler verilmiştir. 

Bulgar başvekili ile hüku
rr.etimiz ricali arasında yapı· 
lan görüşmeler dolayısile a
şağıdaki resmi tebliğ neşre
dilmiştir. 

Birkaç gündenleri memle
ketimizin misafiri bulunan 
Bulgar başvekili ekselans Kö 

. seivanof ile başvekilimiz Re
fik Saydam, Hariciye ve
kilimiz Şükrü Saracoğlu 
arasında yapılan mütead
did görüşmeler sonun
da iki memleketi alakadar 
eden meseleler samimi bir 
hava içinde tetkik edilmiş 
ve her noktada tam bir mu
tabakat hasıl olmuştur. 
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ALMANYA KARA· 
1

1
DEMIZEMllNECEK? 
Hitler Büyük Cihan lmpara
torluiunu Kurmak Hülyasına 

Düşmüş 

. ~ . 
'li • I 

~t:' (Radyo) - Moskovadaki Havas muhabiri biJdi-
~"ti . 
ı ~ Cıye komiseri B. Litvinof dün Çekoslovakya hadise-
'\~;•fında aşağıdaki deklarasyonda bulunmuştur. 

~tler için bu son hadise ehemmiyetsiz telakki edi
~~ l\lnıanlarm gösterdikleri sebebler boş ve manasızdır. 

~ ~:~ ilci kişinin imza~il~ büyük bir milletin _ mukadde
t.t. tı~nıez. Çek milletının arzusu bu olmad.ıgı muhak-

~~t. &ınaenaleyh Sovyetler bu istilayı katıyen ta.nıya-
~~ ~u son hadiseler harbı uzaklaştırmaktan zıyade 

tıraııştır. 

R GÜL İSTER AGLA 
~~·.::...~~~ .. -.... ıhe,~.::..e.:"'::~~ .... ~==-=-~ 

Paris 20 (Radyo) - Bura 
matbuatının bugün yazdık
larına göre Almanyanın ga
y.!sı Karadenize en erek 
"Kolossal,, imparatorluğunu 

kurmak hülyasında olduğu 

anlaşılmıştır. 

Avusturya, Çekoslovakya 
Slovakya ve Ukranya, Bo
hemya tarihe karıştı şimdi 
Macaristana ve sonrada Ro
manyaya dayanması muhte
meldir. 

Londra 19 - Polonya ve 
Romanyada seferi hazırlıklar 
devam etmektedir. 

Bükreşten alınan malumata 
göre Tuna iyi bir kontrol 
altına alınmakla beraber 
ihtiyat tedbir olmak üzere 
hududlara gönderilen elli 
bin askerle takviye edilmiş-
tir. 

~ Neler beklerken, neler göreceğiz? 
, ~~ . 

~ıll Ptda bazı alim ve doktorlar başbaşa vererek insanları uyku uyumadan da yaşat-
ı~•k)olunu aramrğa koyuldular. Bazı gazetecilerin dedikodularına göre bu çare ve usul 

~-ıı~: Pek geçikmiyecekler miş ! . 
•1~tit' r, hu pahalılık devrinde, bu siyaset ve futuhat kasırgaları arasınd~, hır menf~at 
~i ~:s dünyasında kafasını dinlendirmek için başını yastığa koyar~k ~ırk~ç saat goz-
~U Panıaktan ve uykuya dalmaktan başka bir çare bulamazken şımdı alımler onları 
1.~}':e tese.lli menbaından da. mahrum :de~ekler. .. .. .. .. . 

ııı, ahvalı düzelmeden, geçınme derdı bıtmeden, borçların uzuntusu nıhayet bulma-
~~ ~tılara hizmet için ir.~a ·ıları rahat uykuya kavuşturacaklarına, uykularından mahrum 

•at· • ıyenlere: 

İSTER GÜL İSTER AÖLA 

Paris 20 (Radyo) - Var
şovadan bildiriliyor. Hudud
lara askeri tahşidat devam 
etmektedir. Trenler müte
madiyen hududa asker ve 
mühimmat taşımaktadır. 

Londra, - DeyJi Telgraf 
gazetesi; merkezi Avrupa 
hadiseleri hakkında yazdığı 
bir makalede, bundan sonra 
ilk hedefin Yugoslavya ol
duğunu ileri sürmekte ve 
bundan dolayı endişe etmek 
lazım geldiğini kaydeyle
mektedir. __ . ....,. .......... _ 
Suriyede 
Vaziyet 
Şam - Suriyede vaziyet 1 

gerginliğini muhafaza etmek
tedir. Şehrin bütün mağa
zaları ka palıcıır. Sokaklarda 
tezahüratçılar alayları dolaş
maktadır. İlk defa olarak 
Fransız askerlerinin de izin-
leri kaldırılmıştır. ı 

Dünkü bisiklet , 
yarışları 

Dünkü bisiklet yarışları 
İzmir - Urla şösesi üzerinde 
ve 60 kilometre mesafede 
yapılmıştır. 

Birinci Bayram Alsancak 
bit sa:ı t elli dakika ikinci 
S \ileyn an Ateşspor bir saat 
elli s"!.' z dakika ve üçün
cü de İsmail Alsanck gel
miştir. 

Avrupadaki son hadiseler 
dolayisile iki memleketin 
takip edeceği müşterek si
yasetin esaslarında birlı k 
müşahede edilmiştir. 

Dostluk temellerini sağ 

lamlıyan bu görüımelerdcn 
dolayı iki devlet adamları 
büyük bir se•·inç duymuş
lardır. 

İstanbul 20 ( Hususi ) -
Sayın· misafirimiz Bulgar 
Başvekili B. Köse İvanof 
Ankaradan . şehrimize dön-
müşlerdir. istasyon baştan
başa Türk Bulgar bayrakla-
rile süslenmiştir. istasyonda 
hükumet erkanı tarafmdan 
karşılandılar. 

Ankara, 20 ( Radyo ) -
Bulgar başvekili sayın misa
firimiz B. Köseivanof dün ak 
şam radyo evimizi gezmiş 

ve radyo ile Türk milletine 
Bulgarca bir hitabede bulun
muş ezcümle şunları söyle
miştir: 

- Ankarada kaldığım üç 
gün bende silinmez hatıra
Lır bırakmıştır. 

Reisicumhur fsmet fnönü
n ün gösterdiği samimi alaka 
yı elan unutamayacağım Tür-
kiyeye dost olarak geldim 
ve sadık bir dost olarak 
gidiyorum demişlerdir. 

Paris (Radyo) - Cumar· 
tesi mebusan meclisi büyük 
bir ekseriyetle Daladiye hü
kumetine fevkalade tedbir· 
ler almak hususunda vaıi 
selahiyetler bahşeden kanun 
layihasını müzakere ederek 
ittifaka yakın bir ekseriyetle 
kabul etmiştir. Dün de pazar 
olmasına rağmen parlamento 

-Devamı 4 üncü sahifede-

Halkın Sesi Hakkın Sesidir -------- -..... __ ...,_,.__ 

Şimdi de Halkı Dinliyelim. 
-3-

Yiyecekde Ucuzluk •• 
"Halkın Sesi,, nin, çıktığı gündenberi pahalıl.k ile müca

dele etmeği, büyük bir kısmı pek az kazanan halkımızın 
ucuzluğa kavuşturulması için mütemadiyen neşriyat yapmağı, 
kendisine bir prensip edindiği herkesce malumdur. Bizce 
yavrularına, tabiatın, fennin, tababetin muvafık bulduğu 
bolca ve besleyici gıdaları veremiyen bir ana v:e babaya 
"halkımızın refah ve saadete kavuşturulmasından,, bahset
menin fukaralık ve sefalet ile bir nevi istihza demek ol
duğundan halkımıza yapılacak eylik ve hizmetlerin başında: 
Onun çoluk çocuğunun, büyümek, zayif düşmemek, hasta
lanmamak için almağa mecbur olduğu yiyecek maddelerini 
ona, ucuza, çok ucuza mal etmek olmalıdır. ismet İnönü 
devrinin istediği samimi bir lisanla biz, gene halkımızın 
dilek ve şikayetlerine tercüman olRrak bağıracağız ki: Pir 
çok şehirlerimizde et, yağ, peynir, meyva ve daha bir çok 
gıda madddeleri faldr halkımıza luks eşya kadar pahalı 
gelmektedir. 

Maaşı bol, kazancı yerinde olan vatandaşlarımız, belki bu 
feryattan birşey anlamazlarsa da kazandıkları beş on kuruşu 
nereye sarfedeceklerini bilemeyip şaşıranlar bunun nekadar 
yer inde bir dilek ve şikayet olduğunu pek ala takdir 
ederler ... 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 



SAHiFE 2 (HALiCiN SESi) 20 MAlt1' 

rMko~id;;.;·~~~ NDülnyaoda ? Mekteplerde 
imtihan Ve 

' inzibat 

~ Mebusluk mu, İdare Meclisi 
u Canavar! • • ~ e er ıuyor. 
~J;;t:;a~~~YAZAN: GÖNÜL EMREJ;;:t;&'~ ----~-

lzlanda ada~.H ~~:1ye 
(13] ayrıhyor 

Londradan bildiriliyor: 
Yapllan tedkikata göre 

lzlanda adasının ikiye ayrıl
makta olduğu tesbit edilmiş
tir. Güney doğudan, kuzey 
doğuya doğru ada boydan 
boya derin bir yarıkla ikiye 
ayrılmıştır. Bu yarık hergün 
biraz daha derinleşmektedir. 

Bu yarıklar bilhassa vol
kanik arazide çok daha de
rindir. Birkaç yüz kilometre 
murabbaı sahalarda da top
raklar kaymaktadır 

Bilgin~ rJen mürekkep bir 
komisyon hu upuzun çatla
ğın, dağ tepelerinin · hangi 

Nasıl Olacak.. Para ~ .Kuvveti noktalarından geçtiğini in-
- celemektedir. 

·ı Ah ş Mel'An Para Bu incelemeler sonunda 
l e... .. u u -- adanın iki bölüm olup olmı-
Y ok mu? Neler Yaptırır, yacağı tamamile tesbit edi-

.. lecektir. 
Ve Neleri Ortebilir... . Eğer lzlanda adası haki 

Karımın benden yavaş ya· 
vaş soğuduğunu hissediyor· 
durr •. Bir sabah, karımın 
kolunda iki çürük yeri ger· 
düm. Kendisine sorduğum 

· zaman, kolunu kapının de
mırıne çarptığmı söyledi. 
Ben de fazla bir ehemmiyet 
vermedim.. Olurya .. Diyor
dum ... 

Fakat bütün gün tezgah 
başında geçen ağır bir yor
gunluktan sonra eve geldi
ğim zaman karımı çok ne~e
siz ve harap buluyordum ... 

Kendisine: 
- Neyin var karıcığım? 
Diye sorduğumda : 
- Hastayım Bekir .. Ak 

şamları bir kızgınlık geliyor 
bana ... 

Cevabını veriyordu. Zavallı 
ben, inanıyor ve elimden 
geldiği kadar onu teselli et
meğe çalışıyordum. 

Geuç mahbus derin bir 
iç çekişinden sonra devam 
etti : 

- İşte anlattığım gibi 
günler böyle geçiyordu... Bir 
Bir akşam arkadaşlarla top· 
landık ve bir meyh::1neye 
gidcl;m, d.!d.ik. Şiş"l r bir
birini takip etti. Eh .. Kafa
larımızda git gide tütüleni
yordu. 

Bu arada fabrikaların 

birinde çalışan bir arkada
şımız bize şunları anlattı : 

- Çok zengin bir adam, 
güzel kadınları yoldan çıka
rıyor .. Bu herif şimdiye ka
dar söndürdüğü ocakların 
sayısını ·l anrı bilir. 

ihtiyar olmasına rağmen, 

h 

gözlerini bürüyen hırs, her katen ikiye bölünmeğe baş-
facialara sebeb lamışsa Alfred Vagner teo

risi tahakkuk edecektir. Alf-
gün yeni 
oluyor ... 

Orta yaşlı bir arkadaş red Vagner, Amerika kı a
sının Avrupa noktasından 
kopup ayrıldığını iddia eden 
bilgindir. 

sordu: 
- Peki aile ocaklarını 

söndüren bu canavar herif 
yakayı nasıl kurtarıyor ? 

Fabrika amelesi dolu ka
dehi çekti ve ~gülerek cevap 
verdi : 

- Nasıl olacak .. Para kuv
veti ile ... Ah .. Şu mel'un pa
ra yok mu, neler yaptırır, ve 
neleri örtebilir ... 

Neyse geç .. Şimdi gelelim 
asıl meseleye : 

İşte bu azgın adam, bizim 
fabrikada çalışan güzel kız
lardan birini nerede görmüş
se görmüş ve tabii gözüne 
kestirmiş... Kız namuslu 
olduğu için herifin gönder
diği kadınlara kulak asma
mış, hatta onları terslemiş 

bile .. 

Bu adam, nihayet bir güıı, 
kızın oturduğu mahalleden 
bir kadını elde ediyor ve 
adı Leyla olan bu kızcağızı 
dolgun bir maaşla evine hiz
metçi olarak alıyor. 

Devam edecek 

--~=..-.::-

Kiralık Ev 
Birinci Beyler sokağında 

28 numaralı ev kiralıktır. 
İkametgah ve kılinik ola

rak kullanılmağa elverişlidir. 
Görmek istiyenlerin Ana

dolu Ajansına müracaatları. 
1 - 3 

••••••••O•••••••• 
lnadçı bir haç yolcusu 

Hindistanda "Bombay,,dan 

alınan bir habere göre mem
leketin ta içlerindeki köyler
den birinde ikamet eylemek
te olan Azim Celil namında 
bir Hindli müslüman yaya 
olarak haç yolculuğuna ka
rar vermiş ve bu kararını 
tatbik mevkiine koymuştur. 
Buncian üç sene evvel yola 
çıkmıştır. Fakat yanlış bir 
yol takib eylemiş ve Mekke 
istikametine dogru Hayber 
geçidine gideceğine Bomba· 
yın yolunu tutmuştur. Epey
ce yaşlı bir adam olan Azim 
yavaş yavaş 850 millik bir 
yol kateylemiştir. Her beş 

adımda bir durur ve bir du
ada bulunurmuş. Ancak Bom
baya geldikten sonra yanlış
lığının farkına varan Azim 
Celil zerrece hiddet ve in
kisarı hayal göstermeden 
Hayber geçidine doğru yol 
almağa başlamıştır. 

Hayır sahipleri kendisine 
müracaatla bu tarzdaki gidişi 
ile Mekkeye ancak 9 senede 
varabileceğini söylemişler 

ise de Azim bunun sevabının 
daha büyük olduğunu ileri 
sürerek yoluna koyulmuştur. 

······~~··-·· 
Hekimliği yasak eden 

r Altın filimler serisinden müteşekkil buyük 
ı filim MÜS.4BAKASl'nın 4 ncU haftası şerefine 

papa 
13 ü .. cü a~ır başlarında 

Papa üçüncü Honeriyus he
kimliği ha 1·i:· r, ördüğü için 
papazların ve kilise mensup
larının hekimliğe girmelerini 
yasak etmiştir. · 

Mekteplerde talebenin git
tikçe çoğalması, intizam ve 
inzibatı temin hususunda 
idare unsurlarını biiyük müş
kilat karşısında bırakmakta 
olduğunu göz önüne alan 
Vekalet intizam ve inzibatın 
temini işlerinde muallimlerin 
de yard mda bulunmalarını 
kararlaştırmıştır. 
Şimden sonra zil çaldığı 

zaman mual:imler talebeden 
önce dersanelere girecekler 
ve talebenin gelmesine inti
zar edeceklerdir. Dersin so
nunda da talebe tamamen 
çıktıktan sonra muallimler 
dersaneden çıkacaklardır. 

Muallimlerine hakaret eden 
ve mektebe muntazam de
vam etmiyen, çalışmıyan ve 
fena halleri görülen talebeler 
ağır cezaya ça ptırılacak ve 
islah olmıyanlar bir daha hiç 
bir mektebe alınmamak şar
tile mektepten çıkarılacak
lar ve kendilerine işaret ve
rilecektir. 

Türkiyede çalı
şan şirketlerin 

paraları 
Ankara - Türkiyede ic

rayı faaliyet eden yerli ve 
yabancı şirketlerin hariçte 
bulunan hissedar ve tahvi
lat hamillerine göndermek 
mecburiyetinde bulundukla-
rı paralarla bugün Türkiye
de muhtelif sebeplerle bloke 
bulunan paraların hali, ma
den suyu, şarap ve likörlere 
ilaveten mazı ihracı suretile 
de transferi için hazırlanan 
kararın mer'iyet mevkiine 
konulması Vekiller heyetin-
ce kararlaşmıştır. 

lngilterenin 
Ordu mevcudu 

İngiliz müdafaa bakanı 
Bellşa, Hindistan ve Burma
daki Britanya kuvvetleri ha
riç olmak üzere, lngiliz ordu 
mevcudunun 531 bin kişiden 
ibaret olduğunu söylemişti. 

Bizim yaptığımız hesaba gö
re, nizami ordu 133.500 ye
dek 140.300 teritoriyal ordu 
145.000 hava silahı 100.000 
(bahriye dahil) kişidir. 

Bu tevize göre, ordunun 
bütün mevcudu, Belişa'nın 

531.000 rakamına mukabil 
518.800 dür. 

ihtimal ki, aradaki fark, 

ilk defa olarak derpi~ edilen 
miktarı aşan teritoriyal or
dusunun mevcudundan ileri 
geılmektedir. 

Hor - Belişa, 6 ilk kanun 
938de vermiş olduğu malii· 
mata göre, Hindistan ve 
Burmadaki aşkeri kıtalar da 
dahil olduğu halde, nizami 
ordunun mevcudu 200bin 88 
kişiden ibarettir. -----------=-..-·----....... -ıınnı 

E LHAMRA Sineması 
SENENİN EN MAUZZAM VE EN MUHTEŞEM FRAN· 
sız FİLMİNİ SAYIN lZMİR HAFKINA ONÖRL~ su 

NAR .... RUS TARİHiNİN KANLI ÇARI - ZALiM 
HÜKÜMDARI DELİ PETRO 

TA LI 
1 YeniS nemaoA 

1 

CANAVAR 
Baş rollerde : 

HARYV BAUR 
Pierre Renolr-Suzyprim 

başlar . 

Her gün 2,15-4,30- 6,45 - 9 da 
Cuma;t csi ve Pazar tam 21 de 

'

Seanslar: 

................. ~::::m!!llE:!3111 ... lmllallllll:I .... 

Fedakarlık buna derler 
SENENİN EN BÜYÜK PROGRAMI 

Muvaffakiyetle devam ediyor 

BİR A VUK DEVRİLDİ 
Tamamile Türkçe sözlü ve şarkıh 

Kadın Katili 
Müthiş macera filmi ayrıca foks jurnalı fstanbul 
siuemalarile ayni zamanda göstereceğimizi muh·· 

terem müdavimlerimize iftiharla bildiririz 

.... .. ı-= .. ~·•+ı'••911ct~!J4i!illB .. ı::m ................... .. 

Azalıiı mı? 
Hem Mebus, Hem idare Mecllsl Azası Olanlar 

da Hangisini Tercih Edaceklerl Soruldu 

Yeni seçim münasebetile, 

Üniversitede profesörlük 
yapan mebuslara profesör· 
lüğü mü, yoksa mebusluiu 
mu tercih edecekleri Partice 
sorulmuştu. 

Öğrendiğimize göre, son 

Ekrem Köniğ 
SahtekAr Hollandada 
yakalanacağı sırada 

kaçh 
Ankara ( Hususi ) - Ek

rem Köniğin resmi imza ve 
mühür sahtekarlığından do
layı tevkif edilmiş olan Ha
riciye memurlarından Ruhi
nin davasının tefriki için 
kanuni muamelelere devam 
ediliyor. Hariciye Vekaleti 
memurin muhakemat encü
meni, Ruhinin, iradei milliye 
ile nasbedilmiş bir memur 
olduğunu nazarı itibara ala
rak Devlet Şurasına gönde
rilmesine karar vermiştir. 

Devlet Şurasınca lüzumu 
muhakeme kararı verildikten 
sonradır ki Ruhinin davası 

ayrılacak ve muhakemesine 
başlanacaktır. 

Ekrem Köniğe gelince, 
öğrendiğime göre, kendisi 
Hollandada tam tevkif edi
leceği sırada kaçmıştır. Sah
tekar, Hollandada bir otele 
inmiş bulunuyordu. Tevkifi 
için tertibat alındığını anlı

yan Ekrem Köniğ ortadan 
kaybolmuş, valizini dahi o
telden alamamıştır. 

Burdurda 
zelzele 

Çeltikçl nahlyeslle Kuz 
köyünde bazı evler 
çatladı ve eğrildi 

Buı dur - Evelki gece sa
at 5, 15-6 arasında Burdurda 
beş zelzele oldu. Bunlardan 
ikisi oldukça kuvvetli, diğer
leri de hafif geçmi~tir. 

Dün saat onda da bir 
sarsıntı daha duyuldu. Bir
biri arkasına sıralanan bu 
sarsıntılar memlekette olduk
ça büyük bir korku uyandır- . 
mış ve evvelce memleketi 
harabeye çeviren vakanın 
tekerrür edeceği tahmin e& 
dilmişse de Burdurda hiçbir 
zarar yapmamış, yalnız 20 
kilometre ilerde Çeltikçi na
hiye merkezi ile bitişiğinde
ki Kuz köyünde bir kısım 
evlerin dıvarlarında çatlak
lıklar ve iğrilmeler husule 
getirmiştir. 

Çeltikçi yatı okulu baca
larından birisinin yıkıldıyı ve 
Kuzköy camiinin minaresinin 
devrilecek şekilde tehlikeli 
bir surette iğrildiği görül
müştür. 

Büyük Millet meclisinde " 

olup ta şirket veya bank• 
farın idare meclislerinde d 
vazifeleri olan mebuslard• 
idare meclisi azalığı yey 
mebusluktan hangisini ter 
cih edecekleri sorulmuştur· 

Tarihten bir rapralC 

TENKiT 
Avrupada meşhur bir 111 

nekkidin tenkidine mazhar 
olan bir kitap, kapış kap• 
kapılırmış. T enkid, eıeri 
aleyhine dahi olsa.. Biıd 
göklere çıkarılan eser bil 
kitapçı dükkanlarının ca111e 
kanlarında güneşten sararıP 
solmaktadır. Bence bund• 
sebebini, gene tenkid yokhJ• 
ğunda aramalıyız!. 

Tarihte bir kadı zadeJile 
meselesi vardır. Molla Meb· 
med "Tarikatı Muhammedi• 
ye,, Tatar imam da diğef 
bir şerh yapmışlardı. Şerbt~ 
Muhammediye tarikatında1'1 

hadiseler meydana konuyo~ 
du. Ulema galeyana gel 

MoUa Mehmedin katli isten'" 
di. Kadı zadeliler: 

- Elbette katline fetf' 
verin, tepeliyelim .. 

Diye tepiniyorlardi. Fak•t 
şeyhislam Bahai efendi fet• 
vayı vermedi. 

Tatar imam tenkiltere 1ı11· 
lak vermiyordu. Molla Meb: 
met can korkusu ile ter1'1 

diyar ederken Tatar im•"' 
kütübü ahadis ve ol feno• 
müteallik nüshaları bir katı 
ra yükleyerek Fatih camiioİll 
yolunu tutmakta idi. 

- Emri şer'aya razıyıı .. 
Diyordu. Kitapları camil0 

avlusunda katırın sırtınd•• 
indirdi; yaya Hasımlarıol 
beklemeğe başladı. 

Gözü kararmış Tatar idi , 
herkesi yıldırmıştı. Eıerl~ı 
kat kat üstün bir rağbet b"' 

muştu; ve işin büyüyecet'oi 
anlıyan Turhan Sultan "iıl 
bar eslafın telifat ve asarıo' 
dahil ve italei lisan,, ed~' 
mesini mennetti. 

kitap için müellifin katli~: 
ferman bekleme devri tar• 
olmuştur. Babayiğit bir te~' 
kitçi hiç olmazsa eserler•" 
katline ferman çıkarabiJst•" 

N. A·/ 
~- . ·-: 
Satılık yenı 

• 
pıyano 

Z . b' ·1 . k .. ı· engın ır aı enın az 
landığı Alman konkord•11 

markalı tannan sesli piyaoO" 
su acele ikiyüz elli Jir•Y' 
satılıktır. 

Sadık Akseki 
Eski Tevfik paşa oteli 

Telefon 37()6 

~~~------~------li1---~ TAYYARE Sineması 
T E L E F O N: 3646 

Büyük bir rağbet gö;;,;-: Ajk~n Göz.yaşları., filmiflJı 
sonra Mısırlı büyük sanatkar ABDÜLVEHHAS'lrl 

LEYLA MURAD ile çevirdiği ikinci şaheşer 

YASASIN ASK 
9 9 ş~ 

Tamamen Türkçe sözlü ve Arapça şarkılı büyük ; 
komedisi. /ık filminde size gö~yaşı d Jktüren genç art I 

bu filminde güldürecek ve eğlendirecektir . . 
//cive olarak METRO Jurnal dünya haberle~ ·i - ----------·-4E: /ıf' 

Dikkat : Bu flim cok büyük olduğundan seans saat 
1

; 

değişiktir : Hergü'n 2,30-5,30 ve 8,30 da, Crimart' 

------1•2rc,_P•a•z.•a•r•11,30 da başlar ~ 
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S' •rna köfeal: tt T D 
llıenıa yıldızlannın hayatı ~ Dünyaya Bir aş üşerse 

ıVe filimleri ' Oi:ıyanus. kıt' ası 

, 
~~ . Joan Kravford 

erıkanın Teksas eyaletinde San Antonio'da~28 mart 
~t~t .doğmuştur. A'3ıl ad~ Le Sueur'dur validesi ~ir ~a
L tlınce üvey baba-;ının 'adını almıştı, ve Caccın dıye 
ql'd • 

ı. 

~ Filmleri 
· G~el kadınlar, Eski elbiseler, Sally İrene ve Mary, 
· 1 'r~aaıp! Tramp! Tramp, Anlayış. Yü!ek, Çölün galip

! •fı dansözü, On iki mil, Meçhul, ilkbahar sıtması, 
tençtik, Singapura, Rose Marie, Oynayıcı kızlarımız, 

t(duvar, Hollyvvood resmigeçidi, Gayri ehli, Montana 
1'-raıı gelinlerimiz, Dük Hazretleri teşrif ediyorlar, 
Çıliıtıları, Modern kızlarımız, Gülücü günahkarlar, 

ın, Letty Lynton, Grand Hotel, Yağmur, Zapto
tlt~'. BugOn yaşıyoruz, Oynıyan kadın, Sadie Markee, 
~~tirli, Ötekilerden vazgeçmiş, Hayatımı yaşarım, Şanlı 
ı~,~ koıar ayak aşk, Mrs Cheyney'in akibeti, Gelin kır-

1\ btırünmüştü. 

'tinıeri 2aze-.Ziraat bankası 
t~si neler 1938 yılında 

b t .e20.ooo Ura kar etti 
J azıyor Türkiye Cumhuriyeti Zira-

at bankasının 1938 yılı bi-
~ -- -- linçosu hazırlanmıştır. Bilan-
, 

1~•1lldar birbirini bilme- ço bugünlerde tetkik ve tas-
.t ~bıcdcn yardımlaşma dik olunmak üzere İktisat 
i .. ugün Tllrkiyenin en- vekaletine ve umumi mura-

~t '1Y••aaı hakkında bir kabe heyetine verilecektir. 
~~ttı lbalnrnta vereceğim. Banka 1938 hesap yılında 
, i~t:ı. ~tat~r~, Milli h~- 1937 hesap yılına nazaran, 
.)~t 

1 
.. ıçın ıktısadi hakı- bir milyon liradan fazla safi 

i. Q'ıını olduğunu söyle- bir kar temin etmiştir. Fil-
tjıı .u&.tin Türkiye ecne- hakika bankanın yeni plan-

ı •lıtısadi nüfuzundan çosuna göre kazancı 1.820 
~~il\( üzeredir. bin liradır. 1937 deki kar 

iı 1924 te ticaret ba- miktarı ise yalnız 770 bin 
bazı sanayi işlerine küsür liradan ibaretti. Ban-
ttıniş ve ertesi sene kanın safi hasılatında görü· 

"' Ve sanayi bankası len bu artış bilhassa köylü-
~~ ~tu. Bu teşebbüs ol- !erimizin 935 senesinde hu-

ııı'ri netice vermiş ve susi bir kanunla 15 sene 
,ıı S •ekiz sene evvel ku- müddetle taksitlendirilmiş o-

h itı\l~erbank, büyük sa- lan borçlarını kolaylıkla ö-
trıni eline almıştır. demelerinden ileri gelmiştir. 

~ !~~ lllevcudiyetimizle iddia ediyoruz.. Bugün 1 
'iltürpark Sinemasında 1 
~8ETHOVEN .. , .. 

Jıaör ABEL GANJ tarafından sahneye vazedilen 
'ft._d V E H A R R 1 B A U R 
~1 •ıı yapılan bu muazzam filimde Beethovenin ha
~Jıı'd, -"•kını bestelediği senfonileri hangi sebepler 
.~C Yazdığı görülecektir, 

b..~ tı /\: 1914 dünya savaşında Londrada Alman casus 
'lit hın faaliyetini. .. Müthiş tayyare muharebelerini 

hıuaızam filim. 

bt~~ s u z 1 
h~L 't: he "k' f }' . d .. tt' ""~h r ı ı ı ımın evamı uç 111aa ır . 

...... • ... h.e11r.-iinilıiiSiiiuiiiz~3iii.iiı15İl-Iİ7İİ.2İİOlıidiiielllİBİİe•eiiitıiihıiiiov~.50ve9~7 
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nasıl ba·ttı? 
Yıldız yağmurları tarihin 

muhtelif devirlerinde tesbit 
edilmiş hadiselerdir . Orta 
çağda halk bunu ilahların 
bir gazabı diye karşılar ve 
korkardı. 

İlme nazaran yıldız yağ
muru, dünyamızın sehabeler 
yani "Göktaşı bulutları,, a
rasından geçtiği vaki olur. 
Bu yıldız parçaları, milyon
larca, milyarlarcası bir ara
ya gelerek, güneşin etrafın

da dönmektedirler. Dünya
mız yaklaştığı zaman güne
şin cazibesinden kurtulan 
küçük yıldız parçaları dün
yanın üzerine düşer. Binae
naleyh kabahat bu taşlarda 
değil dünyamızdadır. 

Bunlar az çok büyük bi
rer kaya pa:-çası kadar ol
dukları zaman dünya için 
pek tehlike yoktur. Fakat 
büyük bir yıldız parçası dü
şecek olursa .. 

... işte o zaman kıyamet 
kopacak. 

Bir kere, müthiş bir zel
zele olacağı muhakkaktır. 
Ara sıra olan büyük zelze
lelerin sebebi de bilmediği
miz bir yere bir gök taşının 
düşmesi olarak tahmin edilir. 

Şüphesiz gök yüzünden 
atılan bu taşların dünyaya 
vereceği zarar büyüklüğüne 

göre olacaktır. Fakat, dün
yanın altını üstüne getirebil
mek için, küremize nisbetle, 
pek de büyük bir taşa tü
zum yoktur. 

Dün a, kendisi veya ken
disinden daha küçük bir kü-

re ile çar.ı:>ışacak olursa tuz 
buz olacağı ve alevler için-

• de eriyeceği şüphesizdir. 
Çünkü o zaman dünyanın 
kabuğu olan toprak kısmı 
çatlıyacak içerdeki Rteşler 
dışarı fışkıracaktır. O za
man bütün medeniyetten hiç 

Bankanın bu alacak hesa· 
bınlan 1937 de bir milyon 
916 bin lira tahsilat yapma-
sına mukabil 1938 hesak yı· 
lındaki tahsilatı üç milyonu 
geçmiştir. 

Yeni bilançoya göre, ban
kanın 1938 hesap yılındaki 
zira; kredi plasmanları ye-

bir eser kalmıyacak, hakiki 
kıyamet kopacaktır.• 
Dünyanın üzerinde toprak 

kısmının ne kadar ince bir 
kabuk teşkil ettiğini anla
mak için şunu hatırımızda 
tutmak kafidir: Toprak: ta
bakası altmış kilometre ka
dar bir kalıulıktadır, yani 
dünyanın kutrunun ancak 
yüzde biri~ nisbetindedir. Bir 
yumurtanın kubuğu, bu yu
murtanın kutrunun altmışta 
biri olduğuna göre, dünya
nın kabuğu yumurtanın ka
buğundan daha incedir de
mek! 

Bu nisbeti muhafaza ede
rek, dünyanın altını üstüne 
getirmek için ne küçük (!) 
bir taşın kafi geleceğini ko
layca düşünebilirsiniz. 

Bu taş daha küçük olursa 
yalnıt.,... çatlatmakla veya çö 
kertmekle kalır. 

İşte, Atlantid kıtası, böy
le, gökyüzünden=~düşen bir 
taşla yerin dibine batmış ve 
kabuğun •çöken yerine sular 
dolarak bugünkü Atlas Ok
yanusu vücuda , gelmiştir. 

-:aı:::E-

1unada 
Yeni 
Rejim 

Gazeteler, Romanyanın ar
zusu dahilinde Tunada seyri 
sefere mütealik yeni rejimi 
tanzim eden Sinaya konfe
ransının mukadderatına Al
manya ve Italyanın iltihakını 
ve Polonya ile Yunanistanın 
da bu komisyona girmek 
hususundaki müracaatlarını 
sevinçle karşılamışlardır. 

ki'ınu 72 milyon lirayı bul
maktadır. 

Bu milli bankamızın elde 
ettiği mesud netice, köy 

1
• kalkınma davamızın muvaf-

1 fakiyetle tatbik edilmekte 
olmasını göstermesi itibariyle 

1 de memnuniyet uyandırıcı 
1 bir - mahiyettir. 

Tekmll lzmlr halkı bu hafta yine Tel. 2394 
A 

. ASRI ye Koşuyor 
16 Mart Perşembe gününden itibaren azametile dünya 

sinemacılığına boyun eğdiren 2 harika flim birde 

MUSKUL iTiRAF ~k~f:J t Esrarengiz cinayetler işleyen müthiş bir caninin tüyler 
ürpertici mncerası ve • 

Vahşi ?i~c?1~!!:;r v~ A~~~mdarıl 
~ Yeni dünya haberleri yeni reklamlar ~ --.. -----------..~---••ıııııııı-..U 

20 MA~T 

.LÜKS LÜKS LÜKS 

! ı 
KS 

MA~KALI 

mAŞIR 
ANYO·\ 

arayınız,.~ . 
Amili UMID 
fabrikası 
Telefon 3047 
Telgraf kısa 
adresi: 

ÜMIDUN 

Sabunları 

TAYYAREDE BİR 
iZDiVAÇ 

Yakında (Halkın Ç' Sesi) nde 

·-
1
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J;;;:t;::il(m~~~~~~m~m~~~-

T erzİ Kazım Şangüd er 
lzmir: Yeni Kavaflar çarşısı 

ı no. 35 
Avrupanın y:i't)!1

t h:ıi -~ 
binden diplomalı 

Peşin ve 
Taksitle 

En müşkülpesent subayla
;ın ve sivillerin mizaçlarına 
göre taksitle her türlü elbise 
Diker. 

ı:::+"::!r ~mı:::=.::::r:mmmmmmuımıımmm 

Bakkallar, 
Kahveciler 
Ve hususi 
demlikler için 
çeşitli çaylar, 
ıhlamur ve . 
baharat 
Telefon 3882 

~~=..-.: .. ~';"'~~~ 

, oııım-----------

(Dr.~ Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt Tenasül hastalıkları 
elektirk tedavisi 

U:nİ! · d ıri !l!İ b!yl!!r 5.., _, 
No.: SS Tele fon : 3t79 , 

!Et,-::ırTı~ mmm~r=ı"'t= 
ÜROLOG OPERATÔR J 

O R. F u il l S J ı ar 4 
Böbrek, mesane, prostat, 

idrar yolu hastalıklarını te
davi ve ameliyatlarını yapar. 1 

21nci Beyler Numanzade No. '5 
~ ~ .. :~ ~ .. d"=:!: ...-lllllmı~_...,__~.· ...... ~~ ~ 

Acele Satılık 
Otomobil 

8 Silindirli, 85 beygir kuv
vetinde modern bir F ort 
otomobili acele satılıktır. 

Konak karşısında (Oska) 
mağazasına müracaat. 
~m~mmm91 

~~ OH Sahh Sonad 1 Dr. Fahri Jlş ık 
lzmir Memleket Hasta nesi t~ Cilt, Saç ve Zührevi has- ~ 

Rontken Mütehassısı +J talıklar mütehassısı \ı 
Rontken ve elektrik teclavi• · + 2 -nci Beyler sokak No. 81 't~ 

yapılır ıkinci Beyler So. + Her gün öğleden sonra ~ 
No. 29 TELEFON 2542 {+J Telefon: 3315 ;J 

~ m ıı=+:!lr..:!':..~ lii;;::t;llJll;;;t=l S::!::lii;;::t;lllli::.t:a: llii;t;ıl~Jli::.ta 
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Bugünkü Hava Berlindeki ine-iliz Sefiri Meinleketine Döndü 

Yurdun Ege bölgesi kıs
men açık ve kısmen kapalı, 
Doğu ve Trakya ve Şark 
bölgeleri çok kapalı ve ya
ğışlı geçecektir. 

Dün en yüksek suhunet 
İzmir 12, Bodrum Antalya 
ve Adanada l 5 derece idi. 

Turistik yollar 
Tutarı 1.200.000 lira olan 

İzmir türistik yollarına kapa
lı zarf usulile talip çıkma
mıştır. Vilayet idare heyeti 
turistik yolları, kanun muci
bince bir ay müddetle pa
zarlık sureıile eksiltmeye çı
karmıştır. 

General İhsan 
Şehrimizde 
Dün akşam Ankara treni

le Gireson mebusu general 
İhsan şehrimize gelmiş ve is
tasyonda Valimiz B. Fazlı 

Güleç tarafından karşılan
mıştır. 

Y ıldırım<lan 
dili tutulanlar 

Çapak köyüne geceleyin 
düşen yıldırımdan B. Meh
med Akkuşun evi yıkılmış 
ve evde bulunan dört kişi
nin dili tutulmuştur. Bu za
vallılar, şimdi söz söyliye
memektedirler. Hastanede 
tedavi altına alınmış olan 
zavallıların hayatlarını kur
tarmak için lazım gelen ted
birler alınmıştır. 

Vesika 
alacaklar 
Damızlık vesikalarını he

nüz alamıyan hayvan sahip
lerinin mahalli baytarlar 
müdürlüklerine müracaat e
derek vesika almaları lcizım
geldiği Ziraat Vekaletinden 
bir tamimle vilayete bildi-
rilmiştir. 

l\/Ii IA kil 
I aç ! 

.:.) 

Doğans~or - A\eş bera-
bere kaldılar 

Milli küme maçları dün 
Türkiyenin üç şehrinde An
kara, lstanbul ve İzmirde 
başladı. 

Dün Alsancak stadında 
karşılaşan Doğanspor - Ateş 
takımları yaptıkları maçta 
birer sayı ile berabere kal
dılar. Ateşin yaptığı gol 
pek barız bir ofsait idi. 
Takımlar seyircilere futbol 

oyununu göstermekten çok 
uzak kaldılar. Bilhassa Ateş
liler birinci devre çok ha-
kim bir oyun oynamalarına 

rağmen kale önünde muha
cimlerinin beceriksizliğin den 
birçok gol fırsatlarını öldür
düler. 

Hakem bay Hasan bilhas
sa ofsaitleri göremiyordu. 
Fakat umumiyet itibarile 
oyunu güzel idare etti. 

AnkaragUcU Demirspor 
maçı 

Ankara (Radyo) - Dün 
Bulgar Başvekili Köse İva
nofun ve Başvekilimiz Refik 
Saydamın hazır bulunduğu 

çok heyecanlı maç 2-2 bera
berlikle nihayet buldu. 

Paris (Radyo) - Berlindeki İngiliz sefiri Sir Henderson hükumetinden aldıği emır 
üzerine memleketine dönmüştür. 

Pazar olmasına rağmen lngiliz devlet adam
ları bütün gün çalıştılar 

Paris 19 (Radyo) - Dün pazar olmasına rağmen lngiliz devlet adamları fevkalade gün
lerde görülen çalışmalarda bulunmuşlardır. 

Bir taraftan Başvekil Çemberlayn hava nazırile üç saat süren bir görüşme yapmıştır. 
Hariciye nazırı muavini ile birlikte evvela Fransız sefirini ve bilahara Sovyet sefirini 

kabul ederek uzun müddet görüştükten sonra yanında Sir Con Saymon olduğu halde Dov
ning Street'e giderek Başvekile mülaki olmuşlardır. 

Londrada görülen bu siyasi faaliyete büyük bir ehemmiyet atfedilmektedir. 

BENES .,. 
Bir Çek Hükumeti Teşl[il Ediyor 

Paris (Radyo) - Londradan Royter ajansı şu haberi almqtır: Amerikada bulunan Çe
koslovakya eski reisicumhuru B. Edvart Beneş gazetecilere beyanatta bulunarak pek ya
kında Amerikada bulunan Çekoslovakyalılar arasında muvakkat bir Çek hükumeti seçe
ceğini bildirmiştir. 

Alman Ordusunun Resmigeçidi 
Paris (Radyo) - Royter ajansının Prağ muhabiri bildiriyor: 
Bugün (dün) Prağ güneşli bir gün yaşadı. Alman ordusu daha sabahtanberi ya

pacağı resmigeçide hazırlanıyordu. 
Ordunun yapacağı bu resmignçide bütün Çek memurlarıle kabine azalarının bu

lunmaları mecburiyeti vazedildiğinden şeref trübününde başvekil hariciye nazırı ve 
general Srovi bulunuyorlardı. 

Çek halkı daha sabahtanbı.-ri havanın güneşli olmasından bilistifade memleketlerini 
istila edenlerin resmigeçidini seyretmemek için kendilerini istemiyerek kırlara at 
mışlardır. 

Alman Mallarından Yüzde Yirmi Beş GUmrU k Ahnac~k 
Şikago 20 (Radyo) - Amerikaya girecek Alman mallarınd~n yilzde yirmi beş gümrük 

alınmasına karar verilmiştir. 

Çek erazisi üzerinde tesis et- ' 
tiği vaziyetten sonra 
ALMANYA 

Almanya nihayet Çekos
lovakyayı da parçaladı Slo
vakya ve Karpatlaraltı Uk
ranyası ayrı ayrı istiklallerini 
ilan ettiler. Alman askerleri 
tarafından işgal edilmesine 
başlanan Çek erazisi de bun
dan sonra Almanyanın hi
mayesi altında bulunan bir 
eyalet gibi idare edilecektir. 

Geçen bir sene zarfında 
Avusturyayı ilhak eden, Sü
det erazisini de hududlan 
ıçıne alan Almanya Çek 
toprakları üzerinde tesis t
tiği son vaziyetle gerek nü
fus gerek era.d bakımınd.rn 
bir mikdar daha büyümiiş 
bulunuyor. 

1910 senesin-le Almanya
nın nüfusu 64,925,933 raka 
mıııı gösteriyordu; mesaha-
sı da 540,857 kilometre mu
rabbaı idı. 1919 senesinde 
(büyük harbi müteakib) Al
manyanın mesahasında 72, 139 
kilometre murabbalık bir 
noksan görüyoruz. 

Bu arazi ile beraber Al
man nüfusundan da iki mil-
yon 515,374 kişi eksilmiştir. 

Resmi istatistiklere göre 
1937 senesine gelinceye ka
dar Almanyanın nüfusu 
62,410,619 kişiden ibaretti. 
Mesahası da 468,718 kilo-
metre murabbaı idi. Alman
ya Avusturyayı ilhak etmekle 
83,833 kilometre murabbalık 
bir arazi kazanmış, 6,534,481 
Avusturyalı da Alman nü
fusuna katılmıştır. 

Bu vaziyette Almanya 
artık 552,551 kilometre mu
rabbaı arazısı olan ve 
68,945,100 nüfuslu bir dev
let olmuştur. 

Bunu Südet mıntakasının 
Almanyaya ılhakı takip etti. 

Bu mıntakanın 28,68() kilo
metre arazisi ve 3,653,000 
kişiden ibaret bir nufusu 
vardı. Almanya bu suretle 
nüfusunu 72,598,100 e, ara
zisinin genişliğini de 571 
bin 231 kilometre murabbaı
na çıkarmış bulunuyordu. 

Düne kadar nufusu ve ara 
zisi itibarile yukarıdaki ra
kamlarla ifade edilen Al
manya Çek topraklarında te
sis ettiği son vaziyet üzeri
ne bir miktar daha büyü
müfttür. 

Bohemya ve Moravya i -
simli iki mıntakadan mürek-
kep elan Çek arazisi 74,379 
kilometre mes 1hasındadır . 
(Buhcmya 52,046, Moravya 
22,315 kilometre murabbaı 
nufusu 9.333.461)dır. (Bohem
ya 6.670.582, Moravya 2 
milyon 662 bin 884) Alman
yanın bu crazi ÜZl!rinde is
tediği gibi bir idare tesis 
edeceğine bakılırsa Çek 
topraklarını da artık Alman 
yadan sayabiliriz. Eu vazi
yete göre şimdi Almanyanın 
arazisi 645, 610 kilometre 
murabbaı, nufusu da 81 mil
yon 931.566 kişiye baliğ 
olmuştur. Av. upa kıtasında 

arazis ııin büyüklüğü itiba
rile şimdiye kadar Sovyet 
Rusyadan rnn a gelen Fran
sa (550.000 kilometre mu
rabbaı) artık yerini Alman-
yaya terketmiş bulunuyor. 

J!>tiklali ilan edilen Slc
vakyanın mesahası 48,936 
kilometre murabbaı, nufusu 
3,000,870 dır. Karpatlaraltı 1 

Ukranyası ise 606,568nufuslu 
ve 12,656 kilometre murab-
balık bir arazi parçasıdır. 

Bu da son kararla Alman-
yanın işgali altına geçmiştir. 

(Ş.) 

Taçh Canavar ve Büyük Vals 
Elhamra Sineması aldığı binlere.! mektupları ncızarıdikka

te alarak (Taçlı Canavar) filimi ile birlikte (Büyük Vals) 
1 

ıda göstermeğe karar vermiştir. 1 

Dünkü Pehli
van Güreşleri 
Yarım Dünya Mollayı 

Yendi 
.. ••••••O•••••••• 

Balçova Cumhuriyet Halk 
Partisi Ocağının tertip etti
ği yağlı pehlivan güreşleri 

dün öğleden sonra Balçova
da bine yakın seyircinin hu
zurunda yapılmıştır. 

Pehlivanlardan Babaeskili 
İbrahim Tozkoparan Bucalı 
Mehmedi, Torbalılı Mustafa 
Çanakkaleli Rasimi, Yarım
dünya Afyonlu Süleyman 
Balıkesirli Ramazanı, Molla 
Mehmet Babaeskili İbrahimi 
yendiler ve nihayet baş peh
livanlık güreşine Afyonlu 
Süleyman ile Molla Mehmet 
çıktılar ve uzun bir güreş
ten sonra Süleyman Mollayı 
yt. nmiştir. 

--~:::::. ....... __ 
Daladiye 

Meclisten vasi selahi
yet aldı 

Baştarafı 1 ncide 
toplanarak mezkur kanunu 
286 reye karşı 7 reyle tas
vip olunmuştur. Bu müna
sebetle Fransız Başvekili şu 
beyanatta bulunmuştur: 

Eyliil 938 de Fransa 24 
saat içinde bir milyonluk 
bir orduyu seferber etmişti. 

Son hafta o günleri hatır
latacak kadar karanlık geç
miştir. 

Yüksek meclisiniz tara
fından gösterilen itimat ve 
veri len vasi selahiyetlet ic
raatımızda büyük bir rol oy
nıyacaktır. 

Cumhuriyet ve Fransayı 
korumak için her türlü ted
birleri alacağız. 

Bugün Munih anlaşmasın
dan hiç bir şey kalmamıştır. 
Sözlerile beyanatına nihayet 
veren Başvekil şiddetle al
kışlanmıştır. 

bur "a r.ımumha 
nesinde cinaye 

GUzel ve fettan Fatmayı öldüren yarala dellkan 
"Gazeteciler ibret dolu hayatımı yazsınlar,, dly 

[Cumhuriyet refikimizden naklettiğimiz bu aile 
aşk faciasının iç yüzünü Bursalı bir arkadaşımızd 
dinliyeceksiniz. ) 

(2) 

f çyüzü pek acıklı ve ib
retli olan bu facia etrafında 
yapılan tahkikatta cinayetin 
sebepleri tahlil edilmiş bu
lunmaktadır. Erzurumlu saf 
bir köyll çocuğu olan Dur
sun amemelikten makinistli
ğe kanal inşaatında terfi et
miştir. Orada mühimce bir 
ücret de almaktadır. Bu sı
rada şehrimizde temiz bir 
aile kızile evlenmiş ve yu
vasında mes'ud bir hayat 
geçirmeğe başlamıştır. Fakat 
günün birinde bir arkada
şının teşvikile mutadı hilafı

na umumhaneye gitmiş, ora
da cilveli ve cazip bulduğu 
Fatmayı görür görmez ona 
aşık olmuştur. Dursun o gün· 
den itibaren umumhaneye 
sık sık gitmeğe ve Fatma 
ile düşüp kalkmağa, hatta 
kazandığı paranın milhim 
öir kısmım Fatmaya yedir
meğe başlamıştır. Bittabi bu 
yüzden ailesini ihmal etmiş
tir. Karısı bu ihmalin sebep
lerini araştırmaya koyulmuş, · 
lakin kocası yeni aşkının 
kendisine verdiği ıstırabı göz 
yaşlarile karısına itiraf et
miştir. 

Kocasına çok bağlı ve 
müşfik olan Zehra şiddetli 
bir teessüre kapılarak cina
yetten bir müddet evvel de
lirmiştir. Dursun, karısının 

Fatma yüzünden delirdiğini 
görü. ce büyük bir vicdan 
azabı ç~kmeğe başlamıştır. 

M.ıamafih Fatmayı ber şeye 
rağmen asla ihmal etmiyen 

Dursun, bir ıün ona me 
reslik teklif etmiş, 
karısını kendisinden 
turabilirse kendisini 
altına alacağını da 
miştir. Fatma bunların he 
ıını reddetmiş, kendisi 
görmek istediği zaman U 
mumhaneye gelmesinin m 
nasip olacağını bildirmişti 
Dursun, Fatmayı çılgın 
sevmesine karşı ondan bi 
bir vefa görmeyince yuvas 
na dönmek istemiş, lak' 
karısının delirmiş olduğun 

ve saadetinin artık imkans 
bulunduğunu görerek Fa 
mayı öldürmeğe karar ve 
miştir. Bir akşam arkada 
nın e ine giden Dursun, o 
dan bir bahane ile tabanc 
sını istemiştir. Bahane 
şudur: (Karım delirdi. O 
okutmak için köye götür 
ceğim. Yolda lazım olur d 
ye tabancanı istiyorum!) 

Tabancayı aldıktan son 
başka bir arkadaşına da k 
yınbiraderine verilmek üze 
iki mektup bırakmış, solu 
derhal umumhanede almışt 
Fatmayı başka birisile me 
gul bulan Dursun, salon 
sükunetle radyo dint ·ınİ 
Fatma dışarı çılrnlca ( H 
geldin sevgilim ! ) dıye k. 
disini karşılamış ve ku h.0 

ver p üst kattaki odaya çı 

mışlardır. Oda kapısın 
arkadan sürgülenmesile b' 
rlikte üstüstc! üç el tabanci 
sesının duyulması bir o 
muştur. 

Sonu Yarın -

-----·---
Ankara Radyosu 
(Ft~i:ıHı prcgıcn) 

Türkiye Racfyod ıfüzyon Post:ıl;.rı 

DALG~ UZUNLUGU 
1639.ıı 183Kcs. 120KW . 

T.A.Q . 19,74rn 15195Kcs. 20KW . 
T .A.P. 31 70m . 9465Kcs. 20KW 

12.30 Proğ•am, 12.35Türk 
müziğı -pl. 13 memleket saat 
ayarı aj ını;, meteoroloji ha
berleri. 13.15-14 müzik hafif 
müzik pi. 18.30 proğram, 

18,35 müzik cazband - pi. 
19 konuşma doktorun saati 
10.15Türk müziği halk mu
sikisi cura ve sazla Sadi 
Yaver Ataman, 19.35 Türk 
müziği karışık proğram. 

Çalanlar: Hakkı Derman, 
Eşref Kadri, Hasan Gür, 
Basri Üfler, Hamdi Tokay 
Okuyanlar: Tahsin Karakuş 
ve Celal Toksea, 20 ajans, 
meteoroloji haberleri, ziraat 
borsası fiyat 20.15 Türk mü
ziği klasik proğram, idare 
eden: Mesut cemH, 
Çalanlar: Vecihe, Fahire Fer
san; Reşat Erer, Ruşen Kam, 
Kemal Niyazi Seyhun, Cev
det Kozan, Cevdet Çağla, 
Zühtü Bardakoğlu, Basri 
Üfler. 
Okuyanlar: Ankara radyosu 
küme okuyucuları koro 
1-T anburi Zeki Mehmet ağa
F erahfeza peşrevi. 
2-Hammami zade İsmail de· 
de -Ferahfeza birinci beste. 
3- Hammami zade İsmail 

Ziraat aletle 
Ziraatte kullanılacak zir 

at aletlerinin bir yerden d 
ğt!r bir mahalle trenle sev 
ltrinde tenzilatlı tarifed 

istifade edebilmeleri için Z 
raat dairelerince Devlet D 
miryolları müdürlüklerine b 
rer vesika verilmesi vilaye 
bildirilmiştir. 

dede -Ferahfeza ağır seJJl 
4- Reşat Erer - Keman ta 
simi. 

5-Hammami zade İsmail d 
de - Şehnaz şarkı • sana 

canımın canı efendim. 
6-Kemani Rıza efendi· Şe 
naz şarkı- meramı andeJibİ 
vaslı güldür. 
7 · Dellal zade -şehnaz şar 
etmedin bir lahza ihya h• 
rı viranımı. 

8-Dede efendi -şehnaz şat 
gönül durmaz su gibi çağl 
9 - Tanburi Osman beyill 
ferahfeza saz semaisi. Z 
21 memleket saat ayarı, ,. 

'fp 
konuşma, esham, tah91 f 
kambiyo - nukut borsası 
yat, 21.25 neşeli plaklar-
21.30 müzik saksafon solo. 
Nihat esengin, 22 JJlOS! 
küçük orkestra - Şef: Ne~ 
Aşkın, 23 müzik cazbaot

1 23.45-25 son ajans haber 
ve yarınki proğram. .,....,,,,,.,, 
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