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ki:~~dost~mak istiyenJer
1 İSTANBUL BAST 4N.BASA SEVİNÇ 

VE NES'E ICINDE 
ıa, •aın propaganda işleri ile ın~şgul selihiyetli bir ma
'll Tiirkler aleyhinde neşriyat yapılmaması hakkında 

E IDat~uatma talimat verdiğini memnuniyetle haber 
~ela, bu cemilekir teşebbüsünden dolayı Roma 

ttine teşekkür etmeği, Türk karekterine uyan bir 
t ve minnet borcu biliyoruz. Gönül arzu ederdi ki: 
• ~atbuab, Türklerin milli duygularını, istiklal ideal

~ttte~il~cek h.erhangi bir yazı Yeya resmi, bir direk-
•• ia ıhtıyaç hıssetmeden de, neşretmenin münasebet

takdir edebilsin. 

Coşkun Halkımızın "Varol Sağol Milli Şefimiz'' 
Nidaları Istanbul Afakını Çınlattı 

1 
gazetelerinin, Ankara ile Roma arasında ticari ve 
anlaşmaların imzalandığı bir zamanda böyle bir 

._ e bulunmaları, her şeyden önce iki hükumetin yal
~hada değil, başka meseleler~e de çalışmalarını zor-

Sevgili Cumhurreisimiz Dün T~ccar ~ e .Esna~lanm~ı 
Birer Birer Kabul Buyurarak Dıleklerını Tesbıt Ettıler 

eğini anlamalıdırlar. 
~ \'esile ile, yalnız ftalyan matbuatına değil, hükô

ll' TOrldye ile iyi geçinmek istiyen memleketlerin bü
ıetecilerine hatırlatmak isteriz ki: Türk milleti, onun 't"•, oı:un yllksek gayelerine uygun düşmiyen neş

lttr·•r.şı !'on d< rece hassas ve uyanık davranmaktadır. 
•ı:e il"' Türkler i'e dos~ olmak için tek bir çare, 

'l>f bir yoJ vardır ki o da: Türkiyeye, Türklere karşı sa
~~ dostluk beslemek ve bunu samimi bir şekilde gös-
tir ... 

SIRRI SANLI ................ -.............. - .............. ~ ............... .. 
l'"":~~A=• mr•••mmmmmmm 

Ocaklarını Söndüren ~ 
Canavar!.. t 

: .. ~~~~YAZAN: GONOL EMRE~~ 

llla"•hı kadınları felaket uçurumlarana yuvarlıyan bir ırz 
iq'llı~ nefret verici maceraların~ ok~yacaksımz. 

)e)'i anlatan 18 seneye mahkum bır mahbustur. 
- Pazartesi günll ''Halkan Sesi,, nde -

GÜL İSTER AÖLA 
W • BIF fF F 9 * + * 5ii! * ~=-=~ :S3!:E 

İstanbul 2 (A.A) - Reisi- 1 
cumhur İsmet İnönü bu sabah 
saat 10,20 de Riyaseticum
hur tireniyle şehrimizi teşrif 
etmişlerdir. 

Bugün şehrimizdeki bütün 
binalar ve limandaki bütün 
deniz vesaiti l:ayra~Jarla süs
lenmişti. Haydarpaşa istas
yonun içi ve dışı irili ufaklı 
bayraklarla donanmıştı, 

Milli Şefi geçecek olan tre
nin vurudundan bir saat evvel 
istasyon binlerce halk tara
fından çemberlenmiş bulunu
yordu. İstikbal heyeti ara-

B.~RECEP PEKER 

ı 1 

r 

sında vali Lütfi Kırdar, Is• 
tanbul komutam general Ha- ~ 
lis Bıyıktay, generaller, me
buslar, milli şefin hemşiresi 
bayan Seniha, biraderleri ve 
akrabası milli şefi ·karşıla
mak için sabırsızlıkla bekli· Dahiliye vekili Faik Ôzt

rak Milli Şefi huduttan kar
şılamak Uzere Pendiğe git-

yordu, 

mişti. . . 
Reisicumhuru gf'tıren ~·

ren tam saat 10,20 de ıs-
tasyona girdi. lstasyon~a .sı
raya dizilmiş bulunan ıstık
bal heyetine iltifatta bulun
dular. 

Bayan lnönüye Bayan Lütfi 
0

lld· Kırdar bir buket verdi. 
'tleltt•ııda beş altı yaşında çocukların ebeveynleri tarafından yaptırılan nikah muame- Reisicumhur her zamanki 

Evli Çocuklar Hakkında! •• 

a t ~vli ıayıldıklarını ve nihayet 12 - 13 yaılanna da girince sahiden evlendiklerini sevimli tebessümiyle kendi-
}ç :~p ve esrarengiz diyarda evlenenlerin rekor kırdıklarını okudu~.. . . . 1 sini karşılamağa gelenleri 
'tt1a Phe yoktur ki orada evlenenlerin bu kadar çok olmasının en bırıncı sebebı bu ışe, selimladılar ve iltifatta bu-.. ı: demek olduğunu anlamağa vakit bulmadan, karar vermek imkanını bulmalan- lundular. 
~ed f ve nllkteyi seven bir adama sormuşlar: Reisicumhuru Dolmabahçe 

.& Otataaı ;ıı oğlunu bu kadar genç, daha aklını başına toplamağa vakit bırakmadan evlen- 1 sarayına götllrecek olan De· 
"'et. I nizbankın Suvak vapuru llıca&.z k v b'ld•v• b · h d h ç6 •• pe çogumuzun ı ıgı şu ceva ı vermış: Haydarpaşa n tımın a azır 

i.:~ onun evlenmesini istiyorum, eğer sizin dediğiniz gibi onun aklının başına bekliyordu. 
~ ~ ekler ve o da aklı başında bir adam olursa hiç bir zaman evlenmeğe yanaşmı- ismet İnönü ve maiye-
~ı,, · tindeki zevat gençliğin ve 
~ ... ll~~ie herkesin, her :;" .. cin mecbur olduğu şu zamanlarda binbir türlü masraflar ' halkın · çten gelen his ve sü

•rla onu, yanaşıln~ z bir kale kapısı haline sokan insanların adet ve heveslerine: I r .!kli a ·· ışları arasında va-

iSTER Gu•• L iSTER A""LA pura t : .diler. Suvak tam sa· 
U at 10,35 de Dolmabahçeye 

miiteveccihen hueket etti. ··---w:e ..... • - ------

kondracıları, fırıncıları, sına
macıları, zıraatçıları, ithalit
çıl.ırı, ihracatçıları ve tlltün
cüleri dinlemiş ve hepsiaia 
dileklerini tesbit ederek ken• 
dilerile yakından alakadar 
olmuştur 

lstanbul 3 (Hususi)-Cum
hurreisimizi karşılayanlar ara
sında Fethi Okyar veiRecep 
Peker de vardı Milli Şef 
Fethi Okyarla görllştü. 

Fethi Okyar, Bolu intihap 

8. FETHi OKYAR 
dairesindeki tetkiklerini an
lattı, Bolunun ormanlan ve 
dertleri hakkında uzun iza
hat verdi. Yurdun bu en 
güzel bölgesini ıimendif ere 

Saat 11 de rıhtıma yanaştı. 
Reisicumhur beraberindeki kavuşturmak lizımdır, dedi. 
zevatla beraber Dolmabahçe Milli Şef Fethi Okyan din-
sarayına teşrif ettiler. )erken: Yam mebus iıte .• 

ıstanbul 3 (Hususi)- Re- Diyordu vapurda filimler 
isicumhurumuz İsmet İnönü alındı Suvak vapuru saat 
dün öğleden sonra nezdle- on ikide Dolmabahçeye ya-
rinde lstanbul valisi Lütfi naştı. Evveli bayanlar sonra 
Kırdar bulunduğu halde - Devamı 4 llncü sahifede -
~~:WWliEl:Elıa=-a!i!.::as.dll!!!mumı::!~!Ea~W-iEll•a!!Cii!l!:m:ıma-•-

Halltın Sesi Hakkın Sesidir 
~-----.....--------------.=..:==.:=::::.~~--------------

Tilkılik Orta Okulu Hakkında 
--~~-:;;p. + 

Tilkilik Orta Okulu binasının yan cephesi tehlikeli oldu-
ğu anlaşıldığından bir kısım öğreniciler muvak!rat bir zaman 
için tadil edilmişlerdir . 

Bu hal hem anne ve babaları ve hem de öğretmen ve 
öğrenicileri çok üzmüştür. Okul ve Kültür direktörlerinin 
pek büyük bir gayretle çalıştıklannı, onların da harkesten 
fazla üzüldüklerini görüyoruz. Bununla beraber yavruların 
dersten kalmaması ve çocuk velilerinin bu ilzüntnden kur
tulması için bir an önce, bu çalışmalara biraz daha hız 
vererek bu hale bir sonuç verilmesini halkımızla beraber 
dil4!rİz. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
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ADAM OLMAK BAHSİ Sınema olmadığı için 
Hemşiresiz kalan 

sanatoryom 
lngiltere Keyt'te bulunan 

Linham sanatvryomunda ka
dın hastabakıcı buhranı çık
mıştır. 

Bu sanatoryomda hemşi
relere verilen maaşlar dol
gun ve üstelik bedavadan 
iaşe ve üniforma da temin 
edildiği haldt>: sanatoryomda 
çalışacak lngiliz hemşire ka
dın bulunamıyor. 

Buna sebep sanatoryomun 
Linham şehrinden 4 kilometre 
uzakta bir ovada bulunması 
ve sanatoryom civarında si
nema almamasıdır. 

Sinemada olmadığı için 
genç hemşire kız ve kadın
lar sanatoryomu taketmek
tedirler. 

TUtUn tlriyakile~ı 
Pariste tütün içenler cemi

yetinin reisi Ernest Dupra
Jıonun istatistiklerine göre, 
bir Amerikalı vasati olarak 
senedel,045, '"Ingiliz 946 ve 
Meksikalı da 740 sıgara içi
yormuş. 

Senede vasati olarak 630 
sigara içen Belçikalılar da 
dördüncü geliyorlar. Orta 
yaşta bir Fransız da senede 
412 sigara içmektedir. 
Bir canbazın marifeti 

Muvazene canbazlığmda 
dünya şampiyonu olan Ras
sana ismindeki bir kadın bir 
şampanya şişesinin üzerinde 
tek ayağile durmaktadır. 

Rassana şimdi Londrada
dır ve herkesi hayrette bıra
kan numaralar yapmaktadır. 

Bir keşif 
lngiliz tayyarelerinden biri 

Nelson adası civarında uçar
ken denizin dibinde sıra sıra 
beyazlıklar görmüştür. Ma-
llı .ı ya, ne kadar yüksekten 
bakılırsa denizin dibi o ka
dar iyi görülih. 

Tayyareci, g~üğünü Mı· 
sır arkeoloji enstitüsüne ha-
ber vermiş, söylenen nokta 
araştırılmış ve Büyük İsken
derin mükellef bir heykeli 
i!c birçok mermer sütün bu
lunmuştur. 

Orasının, kadim Mısırlı
ların deniz kcnarlnnr.da kur
muş olduldarı Kanopüs şehri 
olduğu tahmin edilmektedir. 

········<1········ 

Birbirlerini 
Dövdüler __ ...._;: .... :--
Kemerde Bozkurt soka

ğında Hasan oğlu Salilt ve 
Süleyman oğlu Salih alacak 
meselesinden birbirlerini döv
düklerinden yakalanmışlar
dır. 

§ Alsancak cumhuriyet 
bulvarında Şükrü oğlu İhsan 
ve Mes'ut oğlu Zeki bir iş 
meselesinden sopa ile bir
birlerini dövmüşlerdir. 

Gürültüsüz harp 
Nankin hükumeti, Franstt 

ve lngiliz hükümetlerine "gü
rültüsüz harp,, açacakmış. 

Kaç kere öğrendiğim hal
de ismini nedense hatırımda 
tutamadım. fakat kendisini 
uzun zamandanberi tanırım. 

Oldukca zeki şirin bir çeh
resi, eski elbiselerindeıi, es
ki potinlerinden, daima ar
kasına saklamak ister gibi 
elinde tuttuğu şapkasından 
utanır gibi bir hali vardir. 

Şu Çinliler cidden kuv
vetli mizahcılar. Kararlarını 
"gürültülü sulh,, içinde bu
lunduğumuza ve bu sulhun 
gülünçlüğüne bakarak veri
yorlar. 

En küçük keman 
Leh gazetelerine ğöre, Leh 

Silezyasında Katovits kasa
basından Y osif Sivrek ismin
de bir san'atkar dünyanın 

en küçük kemanını yapmış
tır. 

Bazan bir gazete muhbir, 
hazan bir dairede katip ya
hut bir avukat yazıhanesinde 
el ulağı gibi birşey olarak 
karşıma çıkar. Hatta güm
rükten tüccar eşyası çıkarır
ken, yeni yapılan bir yola 
kum ve taş getiren kamyon
ların hesabını tutarken de 

Bu keman kibrit kutusun
dan biraz büyükçedir. Bu
nunla her türlü melodi de 
çalına biliyormuş. 
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Ankara Radyosunun ( BugUnkU Pr .ğramı ) 
Türkiye Radyodifüzyon Dalga uzunluğu 

Postaları 1639 m. 183 Kcs./120KW. 
Türkiye radyosu T.A.Q. 19,74 m.15195 Kes./ 20KW. 
Ankara radyosu T.A.P. 31,70 m. 9465 Kes./ 20KW. 
12.30 Proğram 

18.35 Türk müziği - pl. . 
13.00 Memleket saat ayarı ajans ve meteoloji haberlerı 
13.10.14 Müzik (Küçük orkestrası - Şef: Necip Aşkın) 

18.30 
18.35 
19,00 
19.15 
20.00 
20,15 

-

21.00 
21.00 
21.15 
21.30 

. 21.45 

22.30 
23.00 
23.45.24 

1-Carlys - Dülsineye Serenad 
2-Ferraris - Çigan sevgisi 
3-Siede - Nalıira - İntermezzo 
4-Becce - Notturno 
5-Rahmaninovv-Serenad 
6-Arnold Meister - bohemya rapsodisi 
7-Liszt - İkinci macar rapsodisi 

Program 
Müzik (Sololar ve Lieder - pl.) 
Konuşma (Çocuk esirgeme kurumu) 
Türk müziği (Fasıl heyeti - Acem aşiran) 
Ajans, meteoroloji haberleri ziraat borsası (fiyat) 
Türk müziği 

Çalanlar: Vecihe, Refik Fersan, Cevdet Çağla 
Fahire F ersan. 

Okuyanlar: Haluk Recai, Safiye Tokay. 
1-Gamboş ~ Uşak peşrevi 
2-Hacı Arif - ,, şarkı- meyhanemi hu bezmi 

tarabhaneyi cemmi 
3-Haldun-suzinak şarkı- söyle ey cananı ruhum-. 
4-Şemseddin Ziya-mahur şarkı- Çıkdı bir feryadı. 
5-Fahire Fersan- Kemençe taksimi. 
6-Hacı Arif -rast şarkı- Nihansın dideden. 
7-Refik Fersan- rast sazsemaisi. 
8-Rakım- uşak şarkı- bana hiç yakışmıyor. 
9- ,, ,, ,, - şahane gözlere gönül 

bağladım 

10-Udi Ahmet · saba şarkı- gülzarı harabeyleme 
Memleket saat ayarı 
Konuşma (haftalık spor havadisi) 
Esham, tahvilat, kambiyo- nukut borsası (fiyat) 
Konuşma (Konserin takdimi ltHalil Bedi. 
Müzik (Riyaseticumhur flarmonik orkestrası) 

Şef: Hasan Ferit Al nar , 
1-K. M. von vveber: Euryanthe üvertürü 
2-VV. A. mozart: keman konçertosu, La majör. 

a) Allegro aperto, 
b) Adagio 
e) 'l empo di Menuetto. 
Solist: Enver Kapelman 

3-L. van beethoven: Sinci senfoni, do minör, op67 
a) Allegro con brio 
b) Andante con moto 
c) Allegro (Seherzo) - allegro. 

Müzik (Romans, halk şarkılan ve s .!İr..! • pi.) 
Müzik (Cazband - pi.) 
Son ajans haberleri ve yarınki proğram. 

ı gördüğümü hatırlarım. Bendeki intiba odur ki, 
bu çocuk nerede olursa ol
sun hiç bir zaman kendi 
yerinde olmamıştır. Alın ve 
çehresindeki vakitsiz kırışık
lar, ara sıra ağzından çıkan 
beklenmez bir kelime veya 
cümle çalışmış, okumuş, dü
şünmüş fakat bunların vadet
tiği hakkı alamamış bir in
san olduğunu gösterir. 

Mevki ve para sahibi in
sanlara bakarken gözlerinde 
beliren hüzün, dudağında 
beliren acı tebessüm, kenai
sinin de bu kanaatte oldu~ 
ğunu gösterir. 

Maamafih birçokları gibi 
bu haksızlığa kafa tutmıya 
ve bir takım manasız küs
tahlıklarla, darğın mektep 
çocuğu jestlerile vaziyetini 
büsbütün berbatlaştırmıya 
taraftar olmadığı da bellidir. 

Mevki , ve para sahiplerine 
karşı bilakis fazla nazik bir 
hali vardır. Onları her gör
düğü yerde hizmetlerine ko
şar, kalabalık bir yerde 
ayakta kalacak olursa kendi 
sandalyasını verir yahut et
raftan başka bir sandalya 
aramıya gider, vapur ve şi
mendifer gişelerinde önlerine 
çıkarak biletlerıni alır ve bu 
muhterem insanları beklemek 
ve sıkışmak zahmetinden 
kurtarır. 

Pek hatırı:sayılır, dostluğu 
aranır insanlar sınıfından 
olmamama rağmen -eksik 
olmasın- benden de iltifat
larını esirgememiştir. Sokak
ta beni uzaktan görünce 
şapkasını başından çıkarır, 
yerlere kadar eğilerek selam 
verir. Hatırını sorduğum 
zaman kızarır, cevap verir
ken mahcubiyetinden keke
ler, kelimelerini ~şaşırır. 

Kendi kendime: 
- Hazreti Ali "Ah.:. ey fak

rü azizi Sen insan olaydın 
ben seni katlederdim,, der-
mış ... 

Nekadar duyularak söylen
miş bir hikmet. Şu biçare 

"genç de muhakkak!:-olan 
değeri derecesinde tutun
muş, bir baltaya sap olmuş 
olsaydı elbette bu böyle 
kekelemiyecekti. O 'zaman 
kim bilir nekadar ~ emniyetle 
konuşacak, en manasız ke
limderi etrafında ne hayran
lıklar. neşeler, ümitler doğu
racaktı. derim. . 

REŞAT NURi 
- Sonu Yarın -

İstanbulda 
ikinci Vali Muavinliği 
Ankara, (Hususi) - İstan

bulda ikinci bir vali muavin
liği ihdas edilmiştir. Buraya 
Dahiliye Vekaleti nüfus 
umum müdür muavini Mu
·wfferin tayini muhtemeldir. 

- AL TIN FLİMLER SERİSiNDEN müteşekkil hediyeli 
BUyUk Filmler Müsabakası 3 Mart 

Cuma GUnUn ı:ten itibaren 

1 MART ÇARŞAMBA ~·l 

Yeni Sinema DA •. 
E L HAM ~ A Sinemasında 

~ BAŞLIYOR 

İşte müsabakanın birinci pırlantası 
Sinemanın en güzel kadını DOROTHY LAMOUR 

Senenin en güzd ve ilahi filmi 

1 Tabii~~i~!~~~~ha~~~~~~inde 1 SEANSLAR: 1,30 4 6,30 9 da başlar 

Zafer Haftası 
(Gary Cooper) Türkçe söziU (Gary Cooper) 

MARKOPOLO'nun Müthiş 
Maceraları 

Koyboylarıın şahı JON VA YN tarafından yaşatılmış 
İzmirde ilk defa • 

lo tikam Yolunda 
TÜRKÇE FOKS JURNAL - Hergün matinede Talebe 8,5 krş. 
Seanslar : Cumartesi. Pazar 10·2·S·8.30 sair günler 2·5 8,30 da 

P''r'ISE$'~ 

yen Milletlerin Mükafatı~ 
. b'l e~t lngiltere her şeyden evvel gaz maskesi vere ı ec 

kendisine güveniyor. İşte bu Halbuki biz, Pariste otu 
itimad sayesindedir ki, en lara gaz maskesi verebile 
güç vaziyetlerden şerefle miyiz, diye sorup duruY0 

çıkar. İngiltere bugün dün- Nihayet lngiltere, iste. 
yanın en kuvvetli denizci kadar asker toplıy• d 
devletidir. Tezgahlarına otuz Geç kaldığı yerlerde 
beş bin tonluk zırhlı koyu- adımı atarak yetişebilir·h6 
yor!. Bundan Çemberlayn,a 

İngilterenin tayyaresi yok- met beslemek hakşiP 
1 tu; fakat bugün ayda: 400 olur. Sulhçu Çemberla>',° . 

tayyare uçuruyor. Havaya lamıştır ki, sulh kendıl 
karşı İngilterenin almış ol- koyvermiyen milletlerin 111 

duğu müdafaa tertibatı ile kafatıdır. 
düşman hava taarruzlarından Kendimize Çemberi• 
kendisini mükemmelen koru- ve takdire şayan milleti . 
yabilecek hale gelmiştir. sal tutalım. lngiliz mil.l.et~ 

Pasif müdafaa teşkilatı o ciddiyet, devamlı enerJ11 b 
kadar faaliyet göstermiŞtir met ve derin oir realizDl 
ki, bügün İngilterede yaşı- birden tece.ssüm etmiŞ 
yan sivillerin üçte ikisine haldedir .. 
ıııımuwın •ııııııırumıı11Uımınnmınıımııınııı1111D111mmııııu1111U1111ıtt1Daııı11aınıuııııuu-ınmnmmuunımnmm-ırımo.-• 

Bitler, ko.-ku ~1" .. '"'iö'i""fiiff 
nedir bilmedim D!uııııneııım•mııııu5u:~!111~ınmn~nıın 

diyor Tedavisi, mahiyeti güç t 

. . hastalıktır. Bugün artık . 
.~~rlın, - Her Hıtler d~n anın hangi sebepler tab~ 

Munıhte nas yon al sosyalıst sirinde meydana geldi 
partisinin ilk toplantısınının bili oruz. Sar'a hakkınd• 
19 ncu yıldönümü münase- kid~n pek çok efsaneler 
betile yapılan merasimde bir dı. Sar'alı olanların yakı 
nutuk söylemiş ve bu ara- sı hakkında Fransada 
da "Harbe tahrik,, , mesele- eskiden kanun bile çıkar 
si?d~n bahsederek şöyle de- larmış. Çünkü bunlar şe 
mıştır: ni alametler gösterirler 

"Bundan yiımi sene kadar Sar'a hamleleri 0 eso• 
e~vel~ tam~mile ~eçhul olan vücudlerinde şeytanın do 
hır kımse ıken ımparatorlu- tığını gösteren tezab 
ğu fethetmek i.çin mücade- imiş. Tabii bu saçma sa. 
leye atılan ve ınanılmıyacak şeylerden şimdi çok uı~ 
d~recede zo~ !olları ~şan Gerçi sar'anın sebeplerı 
hır adamın ıktıdarı elınde tekevvünü marazisi hak 
bulundurduğu bu~gün~başka- da şimdi eskiye bakınca , 
larınd~n k~~~acagı nasıl ak- çok şeyler biliyoruz. Sar 
la getırebılır · lar bir takım tasniflere ti 

. "Şi.mdiy~ kadar ~orku ne- tutulmuşlardır. Esas sar'• 
dır bılmedım. Bugun korka- arızi ve mıntakavi sar'• 
cak . ol~rsam utanırım ve ı bi. Mesela dimağın kışrı" 
kendımı Alman milletinin mevcud olan öazı urlar 
Führeri sayamam. yahud kafa kemiklerinin 

"Milletleri bir harp delili- hi sebeplerle ?çeriye d 
ğine sevkedecek bile olsam çökmesi gibi sebepler de 
testi ıı olmıyacağım. Alman li ve arızi olarak sar'aya 
tarihinde 1918 senesi bir bebiyet verirler. Fakat 
daha tekerrür etmiyecektir. gibi sar'alar tedavii cer 

ile düzelirler. Sar'a hak 
da bir seri yazı yazacar 
Bugünkü bir mukaddeoıe 

Esrar 
Satıyormuş 

Keçecilerdeki Tilkilik par
kında Sait oğlu Kamil esrar 
satarken 2 gram 10 santig
ram esrar ile birlikte yaka
lanmıştır. 

Hakaret 
tehdit 

ve 

Damlacık yokuşunda Ha
lil oğlu Hüsnü alışveriş me
selesinden Ömer oğlu İbra
himi hakaret ve tehdit etti
ğinden yakalanmıştır. 

-~"'":'.....:"-

' Bıçak çektı 
Kemer kağıth'\ne ca~ 

sinde Mehmet oğlu Ah 
kadın meselesinden Mus 
oğlu Hasana bıçak çekt 
saplamak istemişse de Y' 
lanmıştır. 

Fehlmeye hakaret ' 
Güzelyalıda Ragıp 0 

Naci M~stafa kızı 32~~.şı~ 
F ehimeyı hakaret ettıgıll 
yakalanmıştır. 

~---------~ıiıl-~-.. ------...... 
Bugün TAYYARE Sinemasında 

T E L E F O N: 3646 

Şimdiye kadar gördüğünüz flimlerin en giizeli 

ŞEYHIMOÖLU 
Oynayanlar : 

Rodolf Valantino 
VilmaBank)' 

SESLi VE TÜRKÇE ŞARKILI . 
Tanburi Cemil merhumurt ŞA TARABAN ~eşr.e~l~ 

FERAHFEZAR - MUHAYYER saz semaılerı 1 

d fa olarak bu flimde çalınmıştır. 

okuyanlar 
Hamiyet Yüceses, Muzaffer Güler, All 

Bülbül, Hafız Yaşar ve saire 
Ayraca EKLER JURNAL ve MİKİ 

SE~NSLAR :2 - 4 - 6,30 ve 9 da ____ .. 
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Şen Yazılar 
ı G lllll1U1nwıuıu11 

t 8 el - Gelme! 
en se • • 

J li nı sevıyorum. 

B atırlarıın her gece. 
... / akşam bekliyorum, 
atalım saatlerce. 

Ate ı· d "' d· B· ş 1 udağından, 
D~ damlacık tatayıoı. 

6 ~ UŞeyim ICoUarından, 
~llc ~ 

agında yatayım. 

Ne bir - "'b-ı -ı_ .. .... N sum u , ne guusun, 
A e de sarı bülbülsün 
N şkımın çiçeğisin; 

e hercai, ne fulsün. 

YUzUcU hayvanlar 
Dört ayakJı hayanlar i

çinde en iyi yüz eni ayı dır. 
Ayının iyi yüzdüğü uzun 
zamandır, bilinmemekte idi. 
Ayı çok sıçrayan iyi koşan 
ve bilhassa, iyi tırmanan 
hayvanlardan sayılmakta idi 
Yüzücülükte de ustalığı mey 
dana çıkınca tam bir atlet 
olduğu anlaşılıyor demek
tir. 

KAD 
-~~--

( HALlllN SBSI) 

1 N 
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&. F E~R 1 T 

Diş Maciınu 

3 MART 

rt :::;;;;:::-;: llllı =;----4!:~-----=-~ı.-:::.-··----m"'-...... _.. .. - -~-.:.-;;:~.,...-""'!!: 1 

rf lzmir Yün Mensucatı ı~: 
t, Türk A. Şirketinin 
+) H :ılkapınar kumaş fabrikasının + 
t) Mevsim dolayısiyle yeni çıkardığı kumaşlar : ~ 

: Sağlam Zarif Ve Ücuzdur ~ 
•J SATIŞ YERLERi (tl 
/•Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. 
!j~~~~_:--~~:!~~-~;.~~i~~:.!~!,ı:~ -~~mir oğlu 
~-~ .. ~~::;.- ~ ~ .- ~-~ ... ~-'4:-..Z...:=:-~-::=~~** 

Terzi Kazım Şangüd er 

...__ 

it n'·: Y'!1 İ Kwı fl ır ç.ı.·ıuı 
no. 35 

A •t ' ~ • k 
vrupanın y ı<ı ! c , · zı 111' 

binden diplomalı 

Peşin ve 
Taksitle 

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

m~~ınıııa~~~ı.~~~~~ J;;:::t::K:a::::::.-. 

, ÜROLOG OPERATÖR f1A b M k 
. O :t. Fual Soyer il' ŞÇı aşı ar 

Böbrek, menne. prostat, Makarnaları 
idrar yolu hac;talıklarını te-
davi ve ameliyatlarını y;;. par. 
2 nci Beyler Numanzade No. 5 

~:se; .... ·--.~..:::•-:--.:: ~-...... ... _....-":....=~ 
Dr. ltJmall Hakkı Bilğeer 

Dervişoğlu j 
Dahili, sinir, çocuk hastal kları 

saat 11-14 ıkiçeşme ikte ı 
3-7 Karşıyaka Yalı 71 Na.da 

T. 3760 

Dr. Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontken Ve 

Elektrik tedavisi yapılır 
ıkinci Beyler So. No. 29 

' TELEFON 2542 
mmıt•=sr:~m~~ 

Dr. Demir Ali 
J Kamçıo§lu 
Cilt Tenasül hastalıkları 

elektirk tedavisi 
ızmir -· Birinci beyler So. 

No.: 55 Telefon : 3479 

1937 - 1938 Selinik sergi
sinden birincilik madalyasını 
kazanmıştır. 
~mm :ııt=•>«•=st 

DR Sallh Sonad 
Cilt, Saç. ve Zührevi has

talıklar mütehassısı 
2 nci Beyler sokak No. 81 

Her gün öğleden sonra 
Telefon: 3315 

---~·-

Yün, ipek, Pamuk,!Keten,~ 
Floş ve karışık her cins ku- ~ 

"maşı kolayca ~ve emniyetle~ 
boya;:-<-·:t~lefon:·3SS~ 
- - 9EYLuL BAHARAT 

· _DEPOSU 

Üç günde inci gibi dişlere kavuşmak için 
diş macunu 

kullanacağınız ilaçlı 

~z Depo: 
Büyük Tüpü Yalnız (~O) Kurus 

ŞiFA ECZAHANESI 
.... 
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Mebus Seçimi 
Ankara, 3 ( Hususi ) 

H<Jr tarafta yeni mebus se
çimi etrafında\< i faaliyet de
vam etmektedir. itiraz dün 
hitam bulmuştur. Vilayetlerin 
verecekleri malumat geldik
ten sonra intihabın bundan 
sonraki safhası üzerinde fa
aliyet başlıyacaktır. 

Muhlis 
bettin 

Saba-
• 
lzmirde 

Memleketimizin vücudu ve 
yarattığı müstesna eserleri 
ile bihakkın iftihar ettiği 
kıymetli san'atkarımız Muh
lis Sabahettin dün akşam saat 
sekiz buçukta kendi eseri 
olan ( Efenin düğünü ) adlı 
operetinin general provasını 
halkevi salonunda Vali Be
lediye reisi ve meclis aza
ları huzurunda yapmıştır. 

Bu ilk prova çok beğenil
miş ve alkışlanmıştır. 

yaralandı 
Keçecı1er mevkiinde bek

çilik eden 85 numaralı Meh
met vazifesinden sonra isti
rahat için odasına çekildiği 
sırada tabancasını düşürmüş, 

ateş alaa tabancadan çıkan 
kurşun bacağına saplanmış
tır. Yaralı derhal hastaha
neye kaldırılmıştır. 

Kır koşuları 
Pazar günü Bucada Çipu · 

ra yolunda büyüklere 6000 
metrelik ve küçüklere 3000 
metrelik İzmir bölgesi kır 
koşusu birincilikleri yapıla
caktır. Bu müsahakalara:_bü · 
tün amatörler. iştirak ede
bileceklerdir. 18 yaşından 
küçük olanlar küçükler ka· 
tagorisinden ve ondan bü
yük olanlar da büyükler ka
tağorisinden koşacaklardır. 

Büyükler müsabakasında ka
zananlara bölge tarafından 

birer mükafat verilecektir. 

~ Eylul kap:.sı 
lzmi: Fuarı için Kültür

park kap.la:ını:1 yenden in
şasına başlanmıştır. Bu yıl 

Fuarın açılma töreni Kültür
parkın l> asmahane istasyonu 
karşısındaki 9 Eylul kapısı 
önünde yapılacaktır. 

Onun için burada çok 
güzel büyük bir antre inşa 
edilecektir. Bu kapının 15 
hin liraya inşa edileceği 

haber alınmıştır. Kapının 

üzeri bir gazino olacaktır. 

Ha hibenin 
Bilezikleri 
Çorakkapıda Selvili ~escit 

sokağında Ali karısı 22 ya
şında Habibenin 130 lira 
kıymetinde altın bilezikleri 
çalındığından tahkikata baş
lanmıştır. 

~:E-:--=+=~~ı:: ........ ~ .. ~ ..... .:_e--:~ ~o:-~ 
lzmir Sicili Ticaret Memur

luğundan: 

Hilmi İbrahim Çelebi tica· 
ret unvanile lzmirde Osma
niye caddesinde 16 numaralı 
mağazada her türlü iplik 
kaput bezi ve mensucat üze
rine ticaret yapan Hilrr i 
İbrahim Çelebinin 2448 nu
marasına kayıt ve tesci' ed\l-
diği ilan olunur. (691) 

(HA 1..KIN SESi) 

japonyada Müthiş Bir İntil~k 
900 Ev Harap Oldu 400 Kişide Oldü 

Tokyo 3 (Radyo) - Dün Osakada mühimmat deposunda şiddetli bir infilak olmuştur. 
Bu infilak hakkında neşredilen resmi bir tebliğde beş yüzden fazla insanın yaralandığı 
bildiriliyor . . 

İnfilaktan sonra yangın çı'cmış ve beş yüz ev yanmıştır. Ölülerin sayısı dört yüzdür. 

Döndü Bulgar Kralı Sofyaya 
Belgrad 3 (Radyo) - Bulgar kralı Boris dün akşam Sofyaya dönmüştür. Kral Boris is

tasyonda büyük bir teşyi merasimi yapılmıştır . 
Londra 3 (Radyo) - Bulgar kralının Yugoslavyayı sebebi ziyareti anlaşılmamıştır. Ala-

kadar mehafilde ketümiyet vardır. 

Balık avcıları hakkında •• •• 
goruşme 

Moskova 3 (Radyo) - Balık avctlan hakkı..da burada Japon elçisi ile Litvinof arasında 
görüşmeler devam etmektedir. Balık avcıları meselesi yakında halledilecektir. 

Onbir milyara mal olmuş 
Tokyo 2 (A.A.) - Simbun gazetesi Çin harbi için hükümetin istediği munzam tahsisatı 

mevzuubahsederek şimdiye kadar Çin ihtilafını Japonyaya 11 milyar 990 milyon yene mal 
olduğunu, yani nüfus başına 120 yen isabet ettiğini yazlyor ve bugüne kadar olan mas
rafların bütün Çin - Japon harbi masraflarının yedi misline baliğ olduğunu kaydediyor. 

İn2iliz başvekili Sovyetler birliği elçiliğinde 
Londra, 2(A.A)-Rusyada S:>vyet rejiminin teessüsündenberi ilk defa olarak dün akşam 

bir muhafazakar başvekil Sovyetler birliği büyük elçiliğinin bir resepsiyonunda hazır bu
lunmuştur. Grip'den muztarip olan Lord Halifaks B. Çemherlayna refakat edememiştir. 

İspanyada Cumhurreisi İntihabı 
Madrid, 3 - Negrin yarın bir beyanname neşredecektir. Reisicumhur intihabı Nisan 

ayında yapılacaktır. Reisicumhur namzedi olarak Baryo gösterilmektedir. 

Franko .hükômetine para vermiyecek 
Paris 3 (Radyo) - lngiltere hükumetinin Franko hükumetine istikraz) vereceği hakkın-

da çıkan şayialar doğru değildir. İngiltere böyle istikraz yapmıyacaktır, ' 
• 

Londr ada Yeni Bir infilak 
Londra 3 (Radyo) - Dün sabah tethişçilet tekrar suikast yapmışlardır. Yeni infilak 

olmuş ve şimal yolunu açan büyük kanal harap olmuştur. Sular sızmağa haşlamış ve bü
yük blok çimento parçaları caddelere düşmüştür. 

Tunusta Kanlı Çarpışmalar Oldu 
Roma 3 ( Radyo ) - Tunustan bildiriliyor: Tunus umumi valisi dün anide tayyare ile 

Parise hareket etmiştir. 
Roma 3 ( Radyo )- Tunustan bildiriliyor: Dün yerli Tunuslularla Fransız jandarmalar 

arasında kanlı çarpışmalar olmuştur. Fransız jandarmalarından on kişi ölınuştür. 

Frankonun lng~ltereye Verdi2"i Nota 
Paris (Radyo) - Franko hükumeti lngiliz hükümetine gönderdiği bir notada Londra

daki ajanı Duc D'albe'in sefir olarak kabulünü istimiştir. 
İngiliz hükumeti bu talebe henüz bir netice vermemekle beraber Frankonun arzusu ye

rine getirikceği kuvvetle ümid edilmektedir. 

KARDiNAL PACCELLİ 

On İkinci Pie Ismile Papa İlan Edildi 
Roma (Rodyo) - Dün saat 17 de yapılan seçimde müteveffa Papanın yerine sekreteri 

Kardinal Paccelli on ikinci Papa namile Papa seçilmiştir. 
Seçimin neticesi bütün dünyaya ilan edilmiştir. 

Ankara muhteliti Tamşuvar takımını 2-4 yendi 
Ankara 2 (Radyo) - Ankara muhteliti ile karşılaşan Romanyanın Tamşuvar takımı 

2-4 ile mağlup olmuştur İkinci karşılaşma Cumartesi günü yine Ankara muhteliti ile 
yapılacaktır. 

Filistin konferansının neticesi 
belli olaca· ~ 

bugün 

Londra (Radyo) - Filistin konferansı bugün mesaisine devam etmiştir. Yahudilerin kız· 
gınhğı henüz zail olmamıştır. 

Dün Y ahudi1erin lideri doktor V ·v· ..:izman İngiliz başvekili ve hariciye vekili tarafın<la n 
kabul edilmiştir. Çok uzun bu mülakat neticesi hakkında kat'iyen bir haber sızmamıştır. 

Dünkü içtimadan sonra kongrenin mud .i 1):t ,niş addedilmektedir. Resmi bir tebliğ 
neşredilmesine intizar edilmektedir. 

Araplar 31eni bir muhtıra verdi 
Londra, 2 (Radyo) - Arap delegasyonları, bugün Müstemlekeler nazırı Malkom Mak 

donaldı ziyaret eder~k bir muhtıra vermişlerdir. Bu muhtırada, Filistin Yahudilerinin is
kanına müsaade edilmiyeceği ne dair teminat verilmesi fevkalade komiserin ne gibi vazi
fe göreceğinin tayin edilmesi ve Filistin parlamentosunun ne şekilde olacağı hakkında 

3 MAR 

• 
Istanbul sevinç Mill.i Şefin 
ve · neş' <""' içinde) Güzide Mesaj 

- Baştarafı 1 incide -
İnönü ve maiyeti çıktı. Ankara 2 (A.A) - Nafi 

Saray dire~ine R.iya~e~i- vekili Ali Çetinkaya 11193~ 
~.u~hur. ba~ragı . ç~kılmı~tı~. Nevyork dünya sergisi rac 
Unı~ers!te~ıler ~ıllı Şef un!- yo direktorü B. John YuP~ 
versıteyı zıyaretınde gençlı- t v d k' t l f Jınıı 
v • h" t" b v 1 1 k . an aşagı a ı e gra ı a . 
gın u un ag ı ı ve sevgı 
duygularını ifade edecek en tır : 
coşkun tezahürata şimdiden "Türkiye cumhuriyetinin 
hazırlanmaktadırlar. le!.lere selamını, Amerik 

Hariciye Vekilimiz Şükrü halkı ve matbuatı büyük h 
Saracoğlu Dolmabahçeye gi-
derek Milli Şefe tazimatını raret ve şevkle karşılanı 
arzetti' ve Sofya, Bükreş, lardır. Proğramınız, reisicü 

hur hazretleri lnönü güıi Belgrad, Atinadaki temas-
ları hakkında izahat vermiş- mesajları ve Flarınonik 
t. · kestra ve mugannilerin te 
ır. 

== == = silleriyle radyo muvaffakı 

·Refi Bayar 
Ankaraya Gitti 

İstanbul 2 ( Hususi ) -
Milli Reasürans Müdürü Refi 
Bayar ani bir davet üzerine 
Ankaraya hareket etmiştir. 

'
1Yeni Asır,, 

tinin en büyük biri olar 
kaydolunacaktır. 

Bu pek çok muvaffak n 
riyattan dolayı size ve 
saj arkadaşlarınıza samİ 
takdir ve hazranlığımızı 
zederim.,, __ _..... ___ .. __ _ 

Telgraf ve radyo h~lasaları 
Moskov;ı gazetelerinin yazdığına göre ispanya meseles 

den lngiltere ve Fransanın meşgul olduklarını yazm 
tadırlar. 

§ Iran Veliahtı Mısır Kralına aid bulunan Mahruse Y 
ile bugün lskenderiyeye vasıl olmuştur. 

§ Hataydan ecnebi memleketlere gideceklerin 25 r·· 
lirasından fazla para götürmeleri mennedilmiştir. 

§ Franko dün verdiği bir nutukta ltalya, Al~anya 
Portekiz hükumetlerine yaptıkları yardımlardan dolayı 

şekkür etmiştir. 
§ Japon imparatoriçesi dün bir kız çocuğu doğurmuşt 
§ Karadeniz ile Baltık denizini birle,tiren Vilhelm ka 

lının genişletilmesine karar verilmiştir. 
§ Fransanın Kanşehrinde buluuan Danimarka Kral 

Kraliçesi Paristen memleketlerine dönmüşlerdir. 
§ Frankist ispanya kabinesi dün gece Frankonun riya 

tinde toplanmlŞ ve hu toplantı gece yarısına kadar de~ 
etmiştir. General Franko içtimadan sonra cepheye gitmiş 

Cihan Matbuatı Ve Arnavut 
lok riies'elesi 

Mussolini nüfuzunu kurtarmak için Arna
vutluğu işgal edecek 

Londra 3 (R:=-dyo) - Ci- line koyacaktır. Zaten o 
han matbuatı ltalyanın Ar- senedenberi Arnavutluk 1 
navutluğa oynıyacağı siyasi yanın kontröl ve hakimi 
oyun hakkında uzun uzadıya altında olmakla beraber i 
bahsetme tedir. Bu yazılara 
göre Mussolininin herne pa
hasına olursa o1sun nüfuzu
nu kurtarmak için yapacağı 
bir teşebbüs olarak tefsir e
dilmektedir. İtalya Tunus ve . 
Korsika meselelerinde mu
vaffak olmazsa Arnavutluğu 
işgal" ederek müstemleke ha-

Deniz bank 
lzmir Şubesi 
Teftiş Doğru Değildir 
Yaptığımız bir tahkikata 

göre Denizbank lzmir şube
sinin iktisat vekaleti müfet 
tişleri tarafından reftişe baş

landığı hakkındaki haberler 
doğru olmadığı gibi Anka

radan hiçbir miifeitişde gelme-, 
miştir. Almanyadan ve lngil
tereden alınan vapurlar Kar-
şıyaka ile Konak arasında 

sadi askeri idari bütün 
him mevkilerinin ltalyaP 
işgal etmektedirler. Şimd 
Arnavut kralını gücendir 
mek için kral Zogoya g .. 
nüşte bir hakimiyet hır 

lacak fakat Arnavutluk İ 
yaya ilhak olunacaktır. 

Işıklar 
Köyünde 

Bir hadise 
Işıklar köyünde Afy 

Ali oğlu Arif Ergu ile Hii 
karsı Remziye işçilerin g 
leyin evlerine tecavüz 
silahla tehdid eden sabt 
Hamid oğlu Hayri Erte 
yakalanmıştır. 

Bn. F tebd' 
edildi 

muntazam seferler yapmak- Güzelyahda oturan . 
tadırlar. "F,, müddeiumumiliğe b• 

Denizl a 'lkın İzmir şubesi 1 
tida ile müracaat edere1' 

kadrosu henüz tasdikten ki nişanlısı "N,, nin ıce. 
gelmemiş olmakla beraber sini mektupla tehdit ett~ 
müdüriyeti umumiyenin e ri bildirmiştir. Adliye liad• 
üzerine memurlara dün eski tahkik etmektedir. ......4 

malumat verilmesi istenmektedir. kadro üzerinden maaşlerı da ~~~~ııutıa];;V"" 

Bir Alman gazetesi ateşler püskürüyor .. :.e.:::,,~~!!,~,~-"""'H'""""'"""'00- (Tayyare Si 
Berlin (Radyo) - Hükumet organı sayılan "VVest - Deut-;cher Beobachter,, gazetesinin Borsa 1 ması) nıll 

"Amerika Cumhurreisi kuduruyor m 1?,, başlığı altında yazd ğı makalede diyor ki: H b J • Yeni ve zengin prO 
"Bu adamın otoriter hükumetle ·ı aleyhinde söyledikleri artık bütün hadleri aşmaktadır... 8 er eri mındaki 1 

Rozvelt ve adamları irat ettikleri kia dolu nutuklarında hiç bir kimsenin artık inanamı- Çuval Cinsi Fiyat ( PARİS ÇIÇE~ f 
yacağı ve kulak asmıyacağı sözler söylemektedirler. 552 Üzüm 11,25-18,50 Dünyada olduğu gib1 

Medeni Avrupada, bu adamları :-: dediklerine inanacak devletler bulunması artık bir is- 6098 İncir 5,25-16,50 · sinema aleminde ortalığı 
kandal halini almıştır.,, 200 Buğday 5,50-5819 kahyan bir hadise ola'' 

~z-T:-,9.-.~-.-~n-1'1'1-za_k_P_iy_a_n_g_o_Biletleri-;i;i M.;.il~ka SAADET Kişesinden Al-ın_ı_z çoH~~AHsrNli• ~Nf>Ekkarş••• NT J~ 


