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1 Sahih, Neşriyat Amiri ve 
! :"4 Başmuharriri 

~ SIRRI SANLI , -~ 
~ ... . ............ - -· 
!!I idarehane: Jzmircle Birinci 
İ Beyler Solıağı.nda 1 ............ 
1 (Halkın Sesi) Matbaasında 
1 Basılmıştır 
lcecmiyen yazı geri verilme 
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UMHURREİSİMİZ VE MİLLi SEFİMİZ i. MET İNÖNÜ'NÜN 
ltıaa ve Acık 
llııli-...uumnııııımıııITmııuıın 

tansa da okumağa , TÜRK GENÇLiGiNE TARİHi HİTABELER meydan 
başladı! 

--------------~~--------------~ Dtın gece bütün Fransız istasyonları ltalyanın Fransadan 
ı, ~l Yerler ve imtiyazlar koparmak için ortaya attığı talep
tir~ hücum eden Fransız politikactlarının şiddetli hitabele
~~1 ~ütün dünyaya yaydılar, başta eski başvekil ve Liyon 
\t~dıye reisi bay Heryo olduğu halde daha birçok büyük 
~ •rler belediye reislerinin temsil ettikleri memleketler na
tnltıa Fransızların vatanlarından hiç bir devlete bir karış 

"Millet Murakabesi Olmadıkça Hakiki Bir Halk 
İdaresi Vardır Denilemez" 

Sevgili Cumhurreisimizin ~ 
bugün saat 11 de üniver<;İte 
salonunda irat buyurdukları 

~ak bile vermiyeceklerini bağırıp durdular. 
~l'd u h~ti~ler .arasında ( Fransız partilerinin dahili mesde
~·ıı e bırbırlerile yaptıkları münakaşaya bakarak Fransa da 
ılı~ i bir birlik bulunmadığını zannedenlerin pek çok aldan- ' 
~annı izah ettiler.) 

' kıymetli ve tarihi hitabele
rinden radyoda zapt edebil
diğimiz mühim 1 ısımlarını 
karilerimize sunmakla bah-
tiyarız: 

"İstanbul üniversitesinin 
kıymetli mensupları! 

~t \l ~itabe1er içinde Fransanın bu son aylar zarfmda hay
Ilı edıtecek derecede silah1andığını ve Tngiltercl in yardı
~tllt ve Amcril ar:ın sempatisini temin ettikten sonra artık 
<ı~ltseder. pen·a -· o!rr adığını anlatarak lu defa rr.e)d<n 
~Ytıcu sözler de ' a eh. 

tıı 0 tnadan sonra f arisin d e fazla kuvvetinden lazım oldtı
'lıl~adar ha zırlandı ğın da n l:ahsedişi gösteıi;or ki Avrtp:ıda 
fıı I en çok taraftar gö ı ün en devletler de ırevki ve nü
Ilı~ arını kaybetmemek için silahlanmaktan ve bu maksatla 
':arlanın sarfetmebten başka çare bulmamışlardır. 

tıt Undan sonra da devletlere çarpışmak ve yahut uslu uslu 
\ltnıak vazifesi düşecektir. 

"" .. .,. SIRRI SANLI 
~ .................... ., .................................. ~ ........... . 

İstanbula gelişimde beni 
muhabb _t le selamladınız. 
Yakından gördüğüm ça

lışma larında iyi ümit k rle 
dolu i t 

1.Hh: bı ·a'ctt. S iz .! 
te şeH.ü , ler imi ve takdirle
rimi söylemek ist l rim. (Va
rol sesleri ve sürekli c. )

kışlar.) 

Bilirsiniz ki cumhuriyet 
hükumeti lstanbul üniversi· 
tesinin mükemmel ve iyi ol· 
masını emel edinmiştir. 

~AREŞAL GÖRING TRABLUS 
GARBA GiDiYOR 

l'unus Hududuna· italyan Kuvvetlerile Be· 
raber Alman Askeride Gitmiş 

~-b~ilris 6 (Rady~) - Alman Mareşal-;-Göringin bÜ ayın onbeşinde ı rablusgarba gideceği 
'fl~t ahnmışbr. Mareşahn seyahati Londra ve Pariste alaka uyandırmıştır. 

l~I' Cltis 6 (Radyo) - Mütemadiy~n Trablusgarba asker gönderdiğinin esbabı takrar İngil
~ hükumeti tarafından İtalya hariciye nezaretinden sorulmuştur İtalya cevap vermemiştir. 

~~§ 0 ndra 6 (Radyo) - iki gün evvel meçhul istikamete hareket eden içerisi asker dolu 
~'k İtalyan nakliye gemisinin içindeki askerlerin bir kısmı Alman olduğu anlaşılmış ve 

ller Trablusgarba çıkarılmıştır. 
b~ ,0 ndra 6 (Radyo) - Şimdi alınan bir haberde Mussolininin bu ay içinde Trablusgar

~ldeceği ve orada Tunus hududundaki istihkamları teftiş edeceği bildirilmektedir. 

'-~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~!!!!!!!!!!!~~~~~!!!!!!!!!!!!!~ 

ls'l'ER GÜL İSTER AGLA 

Kılıbıklar, Aslana Benzerlermiş! •• 

"" ~il ç\thur. bir hayvanat alimi, hayvanlar üzerinde yaptığı uzun ve yorucu tetkiklerden sonra 
&-u0 eşıne bağh hayvanın aslan olduğunu anlamıştır. 

~tıa: \'aıiyete göre, eşlerine çok bağlı olduklarını söyliyen kılıbık erkekleri biz de aslana 
fq,tla eteıneyiz? Öyle ya .. Bu gibileri dinlediğimiz zaman bıze, aileye bağlılıktan, kadına 
lı~,,.i saygıdan dem vuruyorlar ... Diseniz a, süt dökmüş kedileri andıran kılıbıklar da bir 

l\a aslanımışlar da haberİlri: yokmuş 1 
rısından dayak yiyen, başı gözü yarılan kılıbıkların aslana(!) benzetenlere ey okuyucu: 

• • 

İlim seviyesinde İstanbul 
üniversitesine bugünkü şek
lile umumi olarak güvene
biliriz. 

Asıl mühim olan nokta 
talebemizin istikbal için ver
diği temioatbr. 

Talebenin idealist olması 

ahlak ve karaktere büyük 
bir ehemmiyet vermesi 
vatan için çok hayırlıdır. 

Hocalardan ve talebeler-
den bilhassa rica ettiğim 

nokta da budur. 
Gençliğin Türk miHetine, 

Türk vatanına faydalı bir 

unsur olması gayesi her ş 

ye hakim olmalıdır.ı . 
Türk milleti insaniyet al 

minde kıymetli - varlık h 
lini almıştır. Bilmenizi iste 
rim ki ahlak ve karekter sa~ 
lam olmadıkça cemiye 

- Devamı 4 ncü sahifede 

Japonlar 30_0~ 
... ....... "e' ...,., .., .. 

Telefat Verdiler 

Paris (Radyo) - Çin umumi karagahından ver.ilen bir habere göre Çin ordulanls 
günlerde Japonlara karşı büyük bir muvaffakıyet ~azanm~şlardır. 

Japonların zayiatın üç bin ö1ü ve binlerce y~r.alı~an ıb.a~ettır. Japonların bukadar ağ 
bir mağlubiyete düçar olmasl Tokyo mahfellerını hayret ıçınde bırakmıştır. 
Şanghay 6 (Radyo) - Çin Ajansı biJd~riyor. Çin kuvv~tleri ilerlemektedir. Hoven ı 

Tiyende yapılan kanlı süngü muharebelerınde Japonlar mühim telefat vermişler. 
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Umumi Evdeki Facia 
Sarı Osman Evi Mezbahaya Çevirdi 

Katil Bağırıyordu: "BANA DEGIL1 

ALLAHA YALVARIN'' 
~~~~~~~~~,~~~~~~~~v~~~~~~-vv"V" 

Aşçı HidayetGünay,,,Bu Cinayette Kıskançlı 
Değil Bir Teşvik Vardır" Diyor 

Ayşe Münevverin cesedi otopsi, Ve Diğer Dört Kadına da Mühim Am 
llyat Yaplldı. Varahların Sıhhi Vaziyetleri Tehllkelldir 

Evvelki gün akşam Tepe
cikte Umumi evler sokağın
da işlenen feci cinayet hak
kında tahkikat dün de Müd
deiumumi muavinlerinden B. 
Sabri Atamaner tarafmdan 
devam edilmiştir. Şimdiye 
kadar ifadeleri alınan şahit
lerin adedi otuzu bulmuştur. 
Ölen Ayşe Münevverin ce
sedi dün otopsi yapıldıktan 
sonra gömülmesine müsaade 
edilmiştir. 

Bugün sabahleyin bir mu
harririmiz hastahaneye gide
rek yaralı kadınlarla görüş
müştür. 

Yaralılardan Aysel Sarma
şık ağlıyarak vak'ayl şöyle 
anlattı: 

- Salonda tırnaklarımı 
manikür yapıyordum. Bu 
adam elinde koca bir sal
dırma ile evvela İhsan Zehra 

Sinoplu Necmiye Gülse
ren ise mahzun bir vaziyette 
şöylece anlattı : 

- Sormayın başımıza ge
len bu felaketi beş ay evvel 
düştüğüm bu sonsuz bu gir
dap hayattan çekilmekliğim 
için babamdan aldığım mek-

tuh dolayisile düşünürken b 
vahşice cinayeti görünce ş 
şahyarak bahçeye kaçtı 
Bu sırada canavar kaçma 
için kapıyı şaşırmış ve ha 
çeye girdi beni görür gö 
mez ha sende mi bura idi 

- Devamı 4 üncü sahifede 

Halkın Sesi Hakkın Sesidi 
"Tiryaki'' tiryakileri gene 

•kA e' şı ayetçı •••• 
------- ~ ........... ......== - -

25 Sigarası 15 kuruşa olduğundan mı, yoksa içiminin ho 
luğundan mı nedir, bilmiyoruz, tiryaki sigaralarının tiryak 
ler! gün geçtikçe çoğalmaktadır. 1 

Inhisarlar idaresi, başka paketlerin içine de "tiryaki içi 
niz! ,, reklamını koyduğu halde, müşterisi artan bu .sigarı 
kolay kolay bulunamıyor .... 

Ya bu sigara paketleri bütün bayilerinin camekanlarında 
istif istif bulundurulması, yahut bu sigarayı içiniz, rekla 
mile halkı buna alıştırmamalı ... 

Halkımızm bu dileğinin dikkat nazarına alınmasını biı 
k~rre daha hatırlatmağı bir vazife bildik. 

. ..~ .. Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
n.ıın _a.naa.ıımo a~.~---.ll-..;;::.-----~------------------~---

vekili Hidayet Günayı vurdu 
ve on '! ;n sonra zavallı arka· 
el a.şımtr.1 bir kasap gibi etini 
parçabdı ve sonra bıçağı 



SAHiFE 2 
ı Jf,' O f? 

:hiinyada neler oluyor? 
---O~ğuı:nlar art.yor Bir Avuca 

y e~~~ündeki doğum nis- h 
betle-· nedir? .. Sı2an Timsa 

937~senesi istatistiği . do-
ğum i1'bınnın diğer sene- Ya vru}arl 
Jer ! ~ sbetle armakta oldu- Küçük bir, kız lngiliz 
ğunu -ıtHE'etlerini gösteri- hayvanat cemiyet! aza-
yor: • hğına kaydedildi 

Mı-;ır binde 44,4 - Meksi- Dokuz yaşında bir İngiliz 
ka 40 2 - :Cezair 36 - Hin- kızı, Londr'a hayvanat ba~-
dietan 33,~ - Romanya 30 - e · müdürünü ziyaretle hır 
Japonya 29,9 - Yugoslavya avuca sığacak kadar küçü-
27,6 - Polonya 24 - Bulga- cük üç timsah yavrusu he-
ristan 24 - Italya 22,9 - Ar- diye etmiştir. İngiliz kızı, 
jantiı:ı 22~8 - Felemenk 19,8 müdürün suallerine cevaben 
Almaya 18,3 - IDanimarka garip hediyesi hakkında şu 
18 - ~merika 17 - lngiltere malumatı vermiştir: 
15,4 - B;lçika 15,2 - lsviçre " Babam uzun müddet Gü-
15 - Ftansa 14,7. yanada çalışıyordu. Oradan 

daha birkaç gün evvel Lon----~ ....... ..--
Fütüristler krah 

9 Ş1,1bat 1904 de Fütüriz
ma cereyanı başlamıştı. Bu 
cereyanın başinda da ltalyan 
şairi Marinetli vardı. Hani 
şu: Bum, güm, pat !.. nevin
den şiirler yazan zat, 

ltalyada Fütürizmanin otu
zuncu yılı tutlulandı ve Ma
riettinin sesi gene çıktı, 

draya döndük. Güyana'dan 
ayrılırken uşaklarımızdan bi
ri, bana bir timsah yumur
tası hediye etti. Bende bu 
hediyeyi pamuklu kutuda sak 
}adım. Hergün birkaç defa 
kutuyu açıp timsah yumur
tasını seyrederdim. Evelki 
gün tekrar kutuyu açınca 

yumurta kırıkları arasında 
Bu zat bu sefer de 

c~vher yumurtlardı: 
Yeryüzünün sihhati harp

tir! diye haykırıyor. Arkasın-

bir üç timsah yavrusile karşılaş 
tım ve korkumdan kutuyu 
yere att m O kadar bağır
mışım ki, evd kiler hep bir
den başıma toplandılar. İlk 
korkuyu geçirdikten sonra 

d b·- p b .. 1 an ta ıı: aı, um, gum ... 

••••••••O•••••••• 

Ölüm kusu ! . 
Yeni Gin.-'de küçük, se

vimli, prlak tüylü air kuş 
vardır. ıilu kuşu görecek 
olsanıct.utup sevmek, okşa
mak, öl>mek istersiniz. Am
ma bu 'kuşun adını yerliler 
ölüm şu koymuşlar !.. 

Yaliışık almaz! diyeceksi
niz. Görünüşte öyle, fakat 
bu kuŞ, ı.; bu sevimli kuş bir 
insaua bir gaga vurdumuydu, 
gagayı vurduğu yer evvela 
acıyot-. '.Sonra kaşınıyor, on
dan sonra vücudda bir ür
perme başlıy,or ve insan bir 
kaç saat feci bir can çekiş
me sonunda ölüyor. 

-~=...---=--

Ga:ab~t v .:! muci~e'cr m m 
leketi olan Hindi.>tanda re
şit olmıyan e~li ka lı:ı'ar pek 
çokt11t. Son yapılan tahriri 
nüfusa göre Hindistanda ha · 
len beşer yaşında nikahlı iki 
bin çocuk vardır. Onar ya-

şından aşağı olarak evlen
miş kadınlarda iki milyon· 
dur. altı ile onbeş yaşları a
rasında evli kız çocukları da 

6 milyondan fıztadır. 15-20 
yaş arasında kadınlar da 9 
milyondur. Fakat bu yaşlar-

da izdivaçlar yalancı olup 
birer pazarlık aktinden baş
ka birşey değildirler. 

Hakikatte Hintli kızlar 12 
yaşında evlenirler. Bunun 
içindir ki Hindistan da en 
genç anneler 13 yaşındadır
lar. 

gene timsahlara yaklaştım ve 
onları üç gün besledim. Fa· 
kat cıonuna kadar besliyemi
yeceğime kanaat getirdiğim
den onları size getirdim, var 
sınlar arkadaşlarile beraber 
burada oynasınlar, eğlensin
ler ve büyüsüııler .. 11 

Hayvanat bahçesi müdürü 
ilk defa olarak gördüğü Ü· 

çüz timsahları teşekkürle ka 
bul etmiş ve hayır sever kü
çük kızı da hayvanat cemi-
yeti fahri azalığına kaydet· 
tirmiş tir. 

······~· .. ···· 
Gandi hasta 

Londra, (Raayo) - Ma
hatma Gandi; zayif olduğun· 
dan, siyasi faaliyette bulun
maması hakkında doktorlar 
tarafından vukubulan tavsi
yeleri dinlememiş ve bu se
fer ağır surette hastalanmış
tır. Gandi yetmiş yaşını ik
mal ettiğinden doktorlar ü
midlerini kesmişlerdir. 

Kaçakçılık 
Ankara, (Hususi) - Bir 

hata içinde gümrük muhafa
za teşkilatı Suriye hududun
da biri ölü 42 kaçakçı ve 
pek çok hayaanlar yakala
mıştır. İstanbulda da üç ka
çakçı tutulmuştur. 

Tehdid Etti 
§ Kemer Tepecik mevki· 

inde Mahmut oğlu Rağıp 
sarhoş olduğu halde İbra
him oğlu Hasan ve kızı Zeh
rayı tehdit ettiğinden yaka
lanmıştır. 

a ALTIN FLİMLER SERİSiNDEN müteşekkil hediyeli 
BUyUk Flimler Müsabakası 3 Mart 

Cuma Gününden itibaren 

E L HAM R A Sinemasında 
BAŞLIYOR 

İşte müsabakan .o birinci pırlantası 
Sinemanın en güzel kadını DOROTHY L A.MOUR 

Senenin en güzel ve ilahi filmi 

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

(HALKIN SESi) 

Kerbela Yakası ımmLt:am m..-•=t•mm~ 

~ Aile Ocaklarını S · iMAM HUSEYIN 
--:...""'!' ..... ""'-- ~ Canavar! •• 

Lt:aLt:a:.ı;;•:a;c;;•ALt:aYAZAN : GÜNÜI Meşhur kerbela vakası 
üzerinden -Kameri s ::: r.~ he
sabile- 1297 yıl geçmiştir. 
Yani on iki asır doksan yedi 
sene evvel bugün, Hazreti 
Muhammedin torunu İmam 
Hüseyin, maiyetile birlikte, 
Y ezidın adamları tarafından 
şehid edilmiştir. Bilhassa 
Aleviler muharremin onunu 
büyük matem günü sayarlar, 
merasim yaparlar. Eskiden 
İstanbulda da döğünürlerdi. 
Eski anane mucibince bugün 
aşure pişirmesi bizde de 
adettir. 

*** 
Dördüncü halife Ali ile 

Peygamber kerimesi Fatma 
Zehranın ikinci oğlu olan 
Hüseyin, İslam tarihindeki 
on iki imamın üçüncüsüdür. 
Hicretin altıncı senesinde 
ve biraderi Hasandan 22 "ay 
sonra dünyaya geldi. 

Pederi kendisine Harb 
ismi koyduysa da Hazreti 
Muhammed bu adı Hüseyin 
suretinde değiştirdi. Pey
gamber bu çocuğu çok sever 
dizlerinden ayrılmazdı. 
Ağabeysi Hasan yüz iti

barile, imam Hüseyin de vü
cud cihetinden büyük baba
ları Muhammed Mustafaya 
benzermiş. 

1mam Hüseyin, pederi Ali
nin şehadetinden sonra hicri 
41tarihinde Medineye dfn fü 
ve biraderi Hasanın halife
Hği Muaviyeye terkedişini 
muvafık bulmadı. Hele Mu
aviye kendi oğlu Yezidi 
veliahd tanıtarak namına bi
at edilmesini isteyince, Hü
seyin, bazı refiklerile birlik
te bu teklifi kabul etmedi. 
Muaviyenin vefatından son
ra da Yezidin halifeliğine 

boyun eymedi. 
O sırada lmam Hüseyin 

Mekkede bulunuyordu. 
K\ıfe şehrinin bazı şahsi

yetlerile mektuplaştı. Zu 
zatlar ona biat ediyorlar; ir
sen ve liyakaten istihkakı 
olan ha lif eliği alması ıçın 

kendisini teşvik ediyorlardı. 
Her n ~ kadar dostları 

Hüseyini menetmek istedi
lerse de Peygamberin toru
nu bu nasihatleri dinlemiye
rek Muhammed ailesinin en 
yakınlarından ve sahabe ile 
tabi'nden 72 kişi ile lraka 
doğru yola çıktı. 

Bu seyahati Yezid Şam
dan haber alınca Irak valisi 
bulunan Übeydullahı. karşı 
durması için tavzif etti. Va
li de Ömer bin Saad'in ku
mandası atı . :.!:ı asker sev
ketti. 

Kfıfelil..:, korktukları için 
sfö.k, inden caydılar. İmam 
Hüseyin de maiyetindeki bir 
avuç adan: 1 .1 kalJı. 

Ömer bin Saad, kendisi
ne itaatı tavsiye ettiyse de 
Hüseyin ölümden yılmaz, ce-

sur bir şahsiyet olduğu için 
Kerbela sahrasında düşmana 
karşı durmağı tercih etti. 
Yezidin askerleri Fırat ke
narını tuttuğundan o sıcak 

yerde susuzluğa dayanarak 
şehid oluncaya kadar sebat 
etti. "Kerbela gibi susuz,, 
tabiri, lisanımıza bu müna
sebetle girmiştir. 

Hüseyin, arkadaşların!! is
terlerse teslim olmalarını 

teklif etti; lakin bunlar da 
hacalete razı olmadılar. 

Bu çarpışmada, Ali aile
sinden 19 kişi ve ceman 72 
·kişi ölmüştür. Kadınlarla ço
cuklar hakaretlere, iziyetlere 
uğramışlardır. Hüseyinin ka
tili Şemr olduğu meşhursa 

da bu adam halkı mukatle
ye davet ettiği için bu şöh
reti almıştır., Diğer bir id
diaya göre Ömer. bin Saad 
öldürdü derler. Fakat bu da 
askere 1 kumanda etmesinden 
galtttir Asıl katil Sinan bi ' 
İns isminde biridir. 

Bu adam imamın başını 
kesip vali ,.Übeydullaha gö
türdüğü vakıt, vali elindeki 
değneğile kesik başa vurdu. 
Sahabeden bir ihtiyar da: 

- Bu senin vurduğun du-
daklara, Peygamberin dudak
ları birçok defalar temas 
etmişti. Defalarla gördüm! 
dedi. 

Ubeydullah hiddet ettiyse 
de yaşına hürmeten adamı 
öldürtmedi. 

Kerbela vakası hicretin 
61 inci senesinde cereyan 
etmi~, .. müslümanların ara
sına büyük ihtilaflar düşür-

müştür. 

İmam Hüseyin öldürüldüğü 
zaman 55 yaşındaydı. Kesik 
başlar ve üsera Şama gön
derildi; orada Yezidin tah
kirine uğradı. Hüseyinin 
Kerbeladaki merkadı bu ta-
itibaren bir ziyaretgah hali
gelmışti. 

Bu vaka birçok mzslüman 
edipler tarafından nesred ve 
nazmen hikaye edilmişti. 

Türkçe güzel bir beyti bu 
münasebetle hatırlatalım. 

Düştü Hüseyn atından 
Sahrayı Kerbelaya 

Cibril! Koş haöer ver 
Sultanı Enbiyaya! 

mıımmmmm 

Şeıı Yazılar 
1111111111 ıuııııı"lıı.'. 

SevglllYe mektup 

Gözlerim kamaşıyor. 
Güneş gibi nurunla 
Her yanım kavrılıyor 
Senin ölmez aşkınla. 

Bağlandı her tarafım 
Bülbül aşkınla yandı. 
Tutmaz oldu her yanım. 

Kalbim sana bağlandı. 

* 
İnandı buna kalbim 
Ruhum imana geldi. 
Görünce bunu rabbim 
Bana teselli verdi. 

Süleyman Yalavaç 
-------•-lllliııııı ____ ı ______ t' 

1 MART ÇARŞAMBA t 

Yeni Sinema DA, 
Zafer Haftası 

(Gary Cooper) Türkçe söziU (Gary Cooper) 

MARKOPOLO'nun Müthiş 
Maceraları 

Koyboylarıın şahı JON V .-\ YN tarafından yaşatılmış • 
İzmirde ilk defa 

• 
lotikam Yolunda 
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Genç Bir Hapishane 
nün .Pikkate Değ 

Onemli Sö.ı.le 
( .... ) De iken bir hapısha

ne müdürü arkadaşım vardı. 
Vazifesine bağlı, çalışkan bir 
gerıçti. Sık sık davetlerine 
rağmen, işlerimin çokluğun

dan ötürü ziyaretine gidemi
yordum. Beni gördüğü vakit, 
elimi avuçlarının içine alarak: 

- Gene uğramadın.. Bi
zim oraya ne zaman gele
ceksin ? 

Diye sorardı. 
Ben de: 
- Aman birader.. Sizin 

oraya uğramayı Tanrı bana 
göstermeye ! 

Cevabını verir ve gülü-
şürdük.. · 

Nihayet bir gün bu arka
daşımı ziyarete gittim. 

Beni, çok samimi karşıla
dı. Sigara sigara üstüne ver
di; kahveler, çaylar ısmarladı. 

Bir aralık sözü hapisha-
neye intikal ettirerek de-
di ki : 

- Görüyorsun ya dostum!. 
Bizim burası korkduğun ka
dar asık suratlı bir yer değil.. 
Ge!'çe hiç bir batandaşın bu 
taş dıvatlar arasına girmesini 
temenni etmeyiz .. Fakat talih 
ve kaderin sürükleyip getir
diği betbaht yurtdaşlar için 
hapishanenin bir çile doldur
mak yeri olmadığım da söy
lemeliyim. 

Hayat bu... Beklenmiyen 
asabi bir buhran, kör topal 
şeytana uymak ve bir kaç 
kadeh içkinin bütün bir öm
re sarılan sarhoşluğu; maa
lesef bir çok vatandaşları

mızı buraya düşürüyor .. Va
zifemiz, bize teslim edilen 
betbahtları islah etmek ve 
onları biz nevi hasta say
maktır ... 

Hayat bu.. Dedim ya ... 
Hapishane müdürünün 

sesinde şefkat ve iztirap 
dolu bir eda vardı. Alaka
lanarak sordum: 

- Ma'lıbusların islahı için 
ne gibi çarelere baş vuruyo· 
rsunuz? 

Genç müdür, şu cevabı 
vermı: 

- Mahbuslara yapılacak 
ilk tesir, bence, onları suçlu 
mevkiinde görmemektir. 
Yani, senin anlıyacağın ka
bahatlarım yüzlerine vurma
mak... Kendilerine, nihayet 
kaza ve kadrin kur
banı olduklarını söylemekte 
ve bu yoldan islahları cihe 
tine gitmekteyis ... 

Yani azılı ve yılla r dan 
beri islah kabul etmedikleri 
anlaşılanları da bu şefkati
mizin, acız ve merhametin· 

den ileri 
termek de 
mına Jüzu 

Emin ol 
çunu işle< 

kaç saat s 
tiren buza 
lü, tatlı s~ 
müsaiddicl 
muhtaçtır} 

Ayrıca 

yup yazmaf 
kar olanları 

kanun ve 
iktisap et 
meğe çalış 

Mahpusa 
canlandı v 

- Vazi ' 
Dedi ve 

- Bizim 
snlü romaD 
dıramıyaca 

diselerin, 
kahramanl• 

Benim 
biraz muh~ 
bunları ht 
dim. 

Sırası 

kaçırmadın 

- Seni~ 
yapabiliri 
dım etmek 

Genç m 
niyetle kall 

- Hay .. 
Ve _birde 

}erek: 

- Seni 
rüştüreyim 

içeriye gir 

- Suçu 
- Çok 

faciası son 
kunç iki c 
tulup 18 
bir zavallı. 

Bu sıra 
düriyetin 
pençerede 
Hapislerin 
arkalarına 

dukları ha 
yukarı dol 

Bazıları 

kenarında 
zılarıda iri 
tına oturm 
hararetli 
yorl~rdı ... 
Daldım 

sadüflerle 
birrçilvesin 
ömrü töke 
raplarını d 

- ))ev 
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'l'~rihten Bir Yaprak: Havvanların evlilik 1haya-1 

l~UR VE BEYAZID • • 

Seyyah kanarya 
Massagvzette bir terzi 

dükkanından evine bir ka
narya ile mektup gönder
miştir. 81<ARŞIKARŞIYA tında aslanın ıdea/ bır 

u kafest kadınlar seyahat iade eğerim. 
Dükkandan uçan kanarya 

ayağına bağlanan mektubu 
doğru terzinin evine götür
müştür . 

.:~en)ki katırın arasına Lakin Bursadan ve Edir- k ld ğ -l ld 
2"nan bir odacıktı ki, neden fena haberler geli- oca o u u an aşı l 
. t bir yatak~mesabesin- yordu. Oğulları birbirlerine 

~ıt,. girmişti. Artık d~.vl~ti. yeni-
Posta güvercinlerinden son 

ra kanaryalar da postacılığa 
başlayacaklar! . avıyeralı Schildbergert den kurmaktan umıdı kes-

boıu mubarebesinde ya- mişti. 
n esirler arasından Beya
tarafından kurtarılmış, 
tılı beraber Tatarlara 
Öüşerek Şah - Ruhun 

\l hibi olmuştur. 
'lttıratını yazmış olan bu 

kafes meselesinden ba 
bile etmez. Zira, Yıldı
ıı kafeste hapsedildiği 

* ~ .. 
Bu sıralarda, galip Tatar-

lar, Anadoluda har vuruyor, 
harman ~~savuruyorlardı. Ak
deniz sahillerine inmişlerdi. 
Bursaya girdiler, burasrnı 
yağma ettiler. Şehrin ~beş 
gün beş gece yanışını f stan
bulda Bizanslılar memnuni-

1 

Bir Fransız t~biiyat mütehassısı uzun tetkik
lerinden sonra bir eser neşretmiştir. Bu Ese

re göre hayvanlardan bir kısmı arasında 
aile hayatı vardır. Bir kısım hayvanlar 
arasında harem hayatı mevcuttur 

J;;:;;t::lt~~J;;;:::t:I( ııın~ 

sulh ve sükunet hükum sür-
meğe başlar. 

Balıklarda kadınla erkek 
arsındaki roller ekseriya de· 
ğişiyor. Bayan balık evde ço
cukları be\demeğe mecbur 
oluvor. Bazı erkek balıklar 
yuvalarıuı ihşa için bin t?~
lü zahmete katlanırlar, dışı
nin yegane vazifesi ise ge
lip o yuvaya yumurtlamak-. rrk efsanesinden ibaret

b U kelimenin lisanımızda 
t~lif manalara gelmesin-
~ doğmuş olsa gerektir. 

ika bir rivayete nazaran 
~ııdt sehayatler esnasın
~lenıin kendisini seyret
ııı~en rencide olduğunu 

lktf. ttn.iş, şehirler girerken 
~ hir şekilde nazardan 

· ~n olrnağı bizzat iste-

a "· 
aııları dat Timurun ata 

· trken Beyazıdı tahkir 
0nun sırtına bastığını 

~tla H lb k' "H .. k" -ti r. a u ı, u um 
kık tııesleği,, ni küçült-
h ltıanasına gelecek olan 

d ilreket Timurdan asla 
l~ olamazdı. 

1ınur, esirini oyalamak 
: haremini de getirmesine 
'-ade etti. Sırp kralı 

\lib~ın hemşiresi zevcinin 
~ d~nden büyük hürmetler 
r u. Derler kit Timur bir 

't bu kadının kendisine 
~ ~lldeh Kıbrıs şarabı eli 
r.~~l'aaı etmesini istemiş ... 
J~u~"'nı Beyazıddan yegane 
'd' trıı da bu olmuş... Zira, 
't 'taht galip gelince bütün 
'k~~ini Timurdan alacağını 
&·'it aöylemişti. 
it g" un· ' . 

't 1 t Oğulların Anadoluda 
ı. ~ ~t l\vrupada bana karşı 
1 

1 
tnıadiyen isyan ediyor-

ttd· ·Diye Beyazıda haber 
C\b. hatta şüpheleniyorum: 

il senin serbet bırak
• 1 t, Padişabhğını artık tanı
ı t ~klar mı? 
a~ \.' b • .. .. -Jle v,r 0cnı azat et, gorursun. 

~t~ '~tlerinin ne olduğunu 
ş '•ne .. v • • , ogrebrım. 

t~,.. -..Biraz sabret Sultanım ... .. , -
t~.. Semerkandime kadar 
" Utcc v. "ra egım ... 
b~ '•tıı gösterdikten sonrat 

0rdu..! ile memlekdtine 

yetle "seyretti. 
Timur tereddüt içindeycıi. 

Bir taraftau Yıldırımın atakt 
1 

inatçı karekterini düşünü-

yor; onu ~er.bet bırak~r.sa, • ı 
bir siyasetsızlık edecegıne 

1 
kani oluyord. 

Diğer .. taraftan da, garp 
Türklerini_bu derece zayif 

düşürmekt müşterek düşman 
olan Hiristiyanların ekmeğine 

- 1 

yağ sürmek değil midi ? Ken-
di galebesinde başkaları isti-

fade etmiyecek midir ? 
Belki de birinci şıkkı ter-

cih edecekti. Fakat yeis için 
de kalan Yıldırım fazla ya
şıyadadı. 43 yaşında olarak 
ve esir düştüğünün sekizinici 
ayında öldü. Y. Ç. 
~=-~ ::---=~mllDI~...., :--:~..;!!;.. 

.1ııın11•mım•111111ııııııaımnııımuııanmıımowm1. 

9-mm..!.,!.!J,.~! ... .,., 
Sar'a: 3 

Sartanın başlıca sebeble
rinden birini içki belasında 
aramak lazım geldiğini dün 
söylemiştik. içkinin bilhas

sa daimi olarak devam ede 

gelen carhoşluğun n.esil üz.e: 
rine olan bu müth1ş tesırı 
bile ondan ne kadar uzak 
kalmaklığımız icap edeceği
ni gösterir, kaldı ki alkolik 
bundan başka daha çok şah
si sıhhi ve ictimai zararları 
ve tehlikeleri vardır. Fakat 
şepheıis bunları tafsil etme
nin bugün bu sütunlarda 
imkanı yoktur ve sarası de-

ğildir. 

Sar anın ikinci büyük se
bebi irsi frengidir. YüzdO) 

on altı nisb~tinde olarak tes
bit edilen bu sebeb de çok 

mühimdir. Bilhassa küçük 
çocuklarda görüıen hav~lc 
nöbetlerinin husulünde ırsi 
frengiyi aile doktorları da~-

~-:;~::---:::-:: ..... :; -
h... ma nazarı dikkate almagı 
~~flı maiaza anutmamalıdırlar. Çünkü he-
~~Ohen ve Saban men 3 aylıktan 3 yaşına ka-

~· 1tar h 1 . · · dar olan görülen bila sebeb el ıfat et ane erın1 yenı ma-
1 

d b · 
t . blll11 ~tacılarda Necati bey havalelerin a tı a eşı ırsı 

i'ta.il.tı eski Orozdibak ma- frengi neticesidir. Niteki~ 
~6 eı Yanında üst kat 29/1 bunlara tatbik edilen frengl 

lilere bırakıp çekilirler. başka bir hayvanla münase-Dişi hayvanlarla erkek hay 
vanların müşterek hayatları

nı ~ tetkik edenler garip sah
nelere tesadü} ettiklerini an
latıyorlar. 

Bu tedkil<lcre bakılacak o 
lursat bazı hayvanlarda dişi 
ile erkek arasında müsavat 
hükfım sürdüğü halde bazı
larında erkeğin dişiye tahak
kümüne tesadüf edilmekte
dir. Bu bakımdan hayvanla
rın hayatı kakkında tedkik
ler yapmış olan bir Fransız 
tabiiyat mütehassısı gördük
lerine dair enterasan şeyler 
anlatıyor. 

Yeni evliler bir müddet be 
raber yaşarlar, dişi aslan er-

keğine itaatle onun peşinden 

1 
gider, hatta hazan ava bile 
iştirak eder. Erkek aslan ka
rısına karşı o kadar galan
dır ki getirdiği avın en iyi 
parçasını ona ayırır karısı

nın karnı doyuncıya kadar 
bekler ondan sonra kendisi 
yemeğe başlar. 

• bete girişmek istedikleri za
man erkek fena halde hid
detlenir. Böyle bir hal vuku
unda ihanet eden dişi tek
melenir, döğülür ve aile için
den çıkarılarak tardolunur. 
Ondan sonra ailede gene 

tan ibarettir. Ondan sonra 
yumurtaların üzerine tohum 
atmak, yavruların yumurta
lardan çıkmalarına nezaret 
etmek ve onları büyütmek 
vazifesi gene erkeğe düşer. 

Memeli hayvanlar arasın

da ideal evlilik hayatıt yani 
dişi ile erkeğin aralarındaki 
hakları ve vazifeleri sadıka
ne bir surette paylaşmaları 
yalnız goril, şempaze ve o
rongotan gibi maymunlarda 
görülmektedir. Bunlar, tıpkı 
insanlar gibi aralarında ölün
ciye kadar devam etmek ü
re bir karılık kocalık haya
tı kurarlar. Karı koca mu
muhabbeti. ve evlad şefkatı 

bu hayvanlarda pek ziyade 
inkişaf etmiştir. Mesela bir 
düşman hücum ettiği zaman 
anne evvela çocuklarını dü
şünür ve onları alıp tehlike 
mıntakasından uzaklaşır. 

Yavruların ana tarafından 
selamete çıkarıldığını bilen 

baba düşmana göğüs gerer 
ve onunla boğuşur, ailesini 

müdafaaya atılır. Bu boğuş
mada kaçıp gitme yoktur er
kek ölünciye kadar müdafa
adan vazgeçmez. 

Et yiyen hayvanlar arasın

da hakiki bir aile hayatı sü· 
ren hayvan aslandır. Bir as
lan sevdiği ve kendisine ka
dın yapmağa karar verdiği 
dişi bir aslanı elde etmek 
için çok çetin mücadeleye 
girişir t uzun boğuşmalardan 
sonra rakidlerine galebe ça
laralC sevgilisine sahip olur. 
Dişi bir aslan erkek bir as
lana kadınlık yapmayı kabul 
ettikten sonra diğer erkek 
aslanlar bu intihap karşısın
da boyun eğmeğe mecbur 

Aslanların evlilik hayatın
da yavrularıda mühim bir rol 
oynarlar. Yavrular dünyaya 
gelince ana ve baba çocuk
larına büyük •bir dikkat ve 
ihtimamla bakarlar. Analart 
yavruları yalar, temizler on
larla oynar ve yavruların her 
tnrlü yaramazlıklarına taham 
mül ederler. Bu esnada ba
ba ava çılrar ve çocuklarına 
en nadide şikarlar avhyarak 
getirir ve önlerine koyarak 
yedirir. 

Diğer, memeli hayvanlar 
içinde böyle insana yakın bir 
aile hayatı sürenlere nadiren 
tesadüf olunur. EvliJik haya
tı ancak bir iki gün, hatta 
bir iki saat sürer. Demek ki 
dişi hayvanlar hürdürler ve 
istediklerile düşüp katkarlar. 
Fakat bu hürriyetleri yavru-
layıncıya kadar devam eder. 

Ondan sonra evlilik haya
tından daha ağır bir tahak
küm altına girerler. Çünkü 
büyütmeğe mecbur oldukları 
yavrular, bir kocaya tabi ol
maktan daha büyük bir dert 
teşkil eder. 

Bir de memeli hayvanlar 
arasında öyleleri vardır ki 
bunlar adeta bir harem ha
rem hayatı sürerler. Erkek 

.._~ ~_,.~nımı ...... ~-...... =~ ~-~ ~ ~ ~ ..... ~m ~ ~ ~ ~ .....--~·~-..-.::: ~ 
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Türk A. Şirketinin 
Halk~ .1111ar kumaş fabrikasının 

Mevsim dolayısiyle yeni çıkardığı kumaşlar : 
* •• 
·~Sağlam Zarif Ve Ucuzdur 
:' SATIŞ YERLERİ 
+Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK HALI T . A. $. 
+Mimar Kemaleddin caddesinde Fahri Kandemir oğlu 
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-ô~ôıf ö~ ;:~ Wo~~ TöR--:A.şçıbaşı Mark 
Böbrek, mesane, prostat, 1 Makarnaları 

idrar yolu hastalıklarını te-
davi ve ameliyatlarını yapar. 
2 nci Beyler Numanzade No. 5 ' 
~ .................................. ~- .... ~ ........ ~ ·~·..::-

Or:"ı~Riaiı Hakkı -BilğH~ 
Dervişoğlu 

Dahili, sinirt çocuk hasta) klan 
saat 11-14 ıkiçeşme.ikte 

3-7 Karşıyaka Yalı 71 Na.da 
T. 3760 

Dr. Fahri Işık 

1937 - 1938 ' Selanik 1 sergi 
sinden birincilik madalyasın 
kazanmıştır. 
mmm~, 

IDR Sahh Sonad 
Cilt, Saç ve Zührevi has

talıklar mütehassısı 
2 nci Beyler sokak No. 81 

Her gün öğleden sonra 
, Telefon: 3315 
~~ Jii>tS~ 

ttr/' naklettiklerini muh- tedavisi sayesinde ha~alele~ 
/ trı ........ t .1 . b·ıd· . 1 rin tamamen kayboldugu he 1 

"'UŞ erı erme ı ırır er .. ..
1 

kt d' 
kalırlar ve meydanı yeni ev-

birçok dişiye sahiptir ve on
lara zalim bir hükümdar gi
bi muamele eder. Paviyon 
cinsindeki maymunların er
kekleri dışilerine mütemadi
yen dayak atarlar. Geviş ge
tiren vahşi hayvanlarda, ge
yiklerde dişinin yükü da.ha 
hafiftir. Herne kadar erkek 
hayvan birkaç dişi hayvanla 
beraber yaşarsada bunlar se
vişirıer ve birbirlerile dostça 
geçınirler. Yalnız dişiler sa
dakatsızlık gösterdikleri ve 

ızmir Memleket H;\stanesi 
Rontken Mütehassısı 
Rontken Ve 

Elektrik tedavişi yapılır 

l'7 gün goru m e e ı r. • • :a:::ı::a:a:::ı::am:a:::ı::a:a:::t::a :a:::ı::a :a:::t::a :a:::t::a :a:::t::a Jii::t=I ~ 

Yalnız şaheserler vermekle sayın müdavimlerinin :a:::t::a Terzi Kazım Şangüd er 
ıkinci Beyler So. No. 29 

TELEFON 2542 
mmm-:.:-mms=a 

ittmadını kazanan ızrnir: Yeni Kavaflar çarşısı 
1' 35 Yün ipek, Pamuk, Kete 

t . ~ültürpark Sinema~ı . Avrupanın n;Uksek terzi mek- Dr. Demir Ali Floş v~ karışık her cins k 
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il.tn
1
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Hava Raporu 
Bugün yurdumuzun Trak

ya ve Ege bölgelerinde kıs
men kapalı ve kısmen açık 

orta ve Karadeniz şarki Ana 
doluda yağışlı geçecek Ege 
ve Karadeniz de fırtına de
vam edecektir. Rüzgarlar şi
malden saniyede onbeş met
re süratJe esecektir. İzmirde 
dün derece, hararet on idi. 

Şirket Bulvarı
nın Açılması 
Şirket bulvarının biran ev

vel açılması için servili, Ka
ra Osman oğlu, büyük kuzu 
oğlu küçük kuzu oğlu han
~arınm yıkılmasına ehemmi
yetle devam edilmektedir. 
Yakında bulvar açılacak 

ve İzmirimiz bir kat daha 
güzelleşecek tir. 

(HA l.KJN SES/) 

...................................................................... 
Filistinde karışıklıklar devam ediyor 

Kudüs 6 (A.A) - Dün gene bir taktın hadiseler olmuştur. Asiler Lida ile Hayfa ara
sında işleyen treni yoldan çıkarmışlardır. Yafada bir kaç yahudi ve Hayfada bir Arab 
katledilmiştir. Arasa da 50 kişi kadar tevkif edilmiştir. 

Rusya ademi müdahele komitesindeki 
delegesini geri ca2'ırdı 

Moskova 6 (A.A) - Tas ajansı bildiriyor: Londra ademi müdahele komitesi uzun 
zamandanberi işlemediğinden ve esasen hikmeti vücudu da kalmadığından Sovyetler Bir
liği Halk komiserleri heyeti 1 Mart tarihinde Londra ademi müdahele komitesindeki dele
gesini geri çağırmağa karar vramiştir. 

Romanya Hariciye Nazırı Bü~:reşe Dönüyor 
Varşova 6 (Radyo) - Romanya Hariciye Nazırı Gafenko, dün Polonya Cumhurreisi 

tarafından kabul edilerek öğle yemeğine alıkonmuştur. Polonya ile Romanya arasında yeni 
bir ittifak akdedilmiştir. Romanya Hariciye Nazırı bugün \ ükreşe dönecektir. 

İstanbuldaki dünkü maçlar 
İstanbul 6 (Hususi) - Dün lstanbul çok canlı bir spor görmüştür. Sahada bulunarı8000 

seyircinin huzurunda yapılan Tamşuvar takımı ile lstanbul muhteliti arasında yapılan ma
çında sıfır sıfıra berabere kalınmıştır. 

ikinci maç Ankara ve Istanbul muhtelitleri 
muhtelitini yenmiştir. 

arasında yapılmış 3 - 1 lstanbul Anrara 

Tepecikte u- ı Emir Abdullaha karşı bir komplo tertip edildi 
ZU Et• 35 K \ Umman 6 (Radyo) - Havas ajansı bildiriyor: Maveraierdende siyasi vaziyet oJdukç.ı 

1 uruş karışmıştır. 
Tepecikte oturan bir kari- Emir Abdullaha karşı bir suikasd tertip edilmişse de iş meydana çıkmıştır. Şimdiye ka-

mizden aldığımız bir mek- dar 50 kişi tevkiJ edilmiştir. Çeteler bazı köyleri yağma etmek istemişlerse de Emirin 
tupta belediyemhin aldığı kuvvetleri çeteleri dağıtmıştır. 
sıkı tertibat sayesinde Te
pecik pazarında kuzu etinin 
kilosunu 35 kuruşa satılmak
ta :hr. Ayni zamanda açık 
arsalar temizlendirilerek dı
var ile çevrildiğini minnetle 
yazmaktadırlar. 

Dünkü r~'Iaçlar 
Doğanspor - Ateş Nazilli 

Aydın berabere kaldılar. 
Dün Alsancak stadında şeh 

rimizde bulunan Aydın -şam
piyonu Aydınsporla İzmir 2 
ncisi Ateş arasında yapılan 

maç 1 - 1 beraberlikle neti
celenmiştir. 

Doğanspor - NaziJli takım
ları arasındaki maçta 3 - 3 
beraberlikle nihayetlendi. 

Efenin aşkı 
opereti 

Muhlis Sabahittin ve onun 
otuz san'at Ç'>cuğu Kültür
park fuar gazinosunda pa
zar günü ilk temsillerini ver
mişler ve ümidin fevlsinde 
muvaffak olmuşlardır. Üsta
dın yeni yazıp bestelediği 
(Efenin Aşkı) isimli eserir.
deki tatlı ve akıcı ahenk 
dinliyenlerin üzerinde bir te
sir bırakmış samiinin takdir 
ve alkışlarını toplamıştır. 

Cumhurreisi
mizin İstanbul 

seyahatleri 
Sevgili Milli Şefimizin bu 

son İstanbul seyahatlerindeki 
tetkik ve temagları tesbit 
eden bir filimi mevcut proğ
ramlara ilaveten bugünden 
itibaren (Elhamra) ve (Yeni 
Sinema) da göreceksiniı. 
~~~~il 1 ~Hlll rıııııu 

Acele Satılık 
Otomobil 

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

Konak karşısında (Oska) 
mağazasına müracaat. 

Panama Kanalı Tahkim Ediliyor 
Novyork 6 (Radyo) - Ruzvelt Panama kanalının tahkimi için parlamentodan 

istenmiştir. Panama kanalında mühim tahkimat yapılacaktır. 
tahsisat 

Umumhanedeki Facia 
- Baştarafı 1 incide -

diye hücum etti ve yalvar
mağa başladım. Gözünü kan 
bürüyen bu kasap bana yal
varma Allaha yalvar diye 
biçağı arkamdan sapladı ve 
ikinci biçağı kalbime vur
mak isterken polis yetişerek 
hayatımı kurtardı : 

- Şükriye Yazlık ise, söz
lerine şöyle başladı: 

Minder üzerinde oturu-
yordum, Osman kızın oda
sına girdi ve tekmiliyerek 
yere düşürdükten sonra kı

zı param parça etti. Ben 
size hakikati söyliyeyim mi? 
Bu adam bu işi dost için 
yapmadı bu kız bize başka 
bir evden geldi bunun için 

bir teşvik vardır. Zaten bu 
adam külhan beyin birisi bi
zjm evimize külhanbeyler gi
remez teşvik olmasaydı bu 
cani yalnız bu kızı vururdu 
bu evin içindeki kızları bı

çaktan geçirdi. Allahtan ev 
sahibi İhsan dışarıda idi 
ve diğer dört kız da güçlük
le sokağa kendilerini atarak 

canlarını kurtarmışlardır. 

Ihsan Zebranın vekili ve 
aşçı elli yaşlarında Hidayet 
Günay da şöylece anlattı : 

- Bak evladım, ben çok 
tecrübe gördüm. Ve bu tec
rübemin sayesinde Hayatımı 
kurtardım. Osman ilk defa 
benim üzerime saldırdı ve 
biçağı barsaklarıma savur-

duğu zaman hemen oturu
verdim ve biçak mememi 
kesti. Ben bu muhitin çok 
eski emektarıyım Osmanın 
böyle bütün ev halkını bi
çaktan geçirmesini kıskanç
lık değil bir tahrik görüyo
rum. Artık zabıta ifadeleri
mizi aldı bu adam cezasını 
çekecektir. 

Katil Ali Osman Pulad 
Denizbank işlerinde amelelik 
yapmakta idi Osman kaçmak 
isterken düşmüş ve üç yerin
den yaralanmıştır. 

Yaralıların vaziyetleri teh
liklidir. Dün hepsi ameliyat 
olmuşlardır. 

Tahkikat bugün de devam 
etmektedir. 

İspanyol Mültecileri Arasında,Hariciye Veki-
Hastalık Çıktı limizAnkarada 

Paris 6 (Radyo) - Fransız hududuna iltica eden iliiyüz 
bin İspanyol kadın ve çocuğu dün İspanyaya dönmüşlerdir. 
Bu kafile arasında tifo hastalığı zuhur d:niş ve beş yüz 
çocuk ve kadın ölmüştür. 
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Ankara Radyosunun ( Bugünkü Pr ğramı ) 
Türkiye Radyodifüzyon Dalga uz.unluğu 

Postaları 1639 1t1. 183 Kcs./120KW. 
Türkiye radyosu T.A.Q. 19,74 nı . J ... 195 Kes./ 20KW. 
Ankara radyosu T.A.P. 31,70 m. ~465 Kes./ 20KW. 
12,30 Türk müziği plak 
13.00 Memleket saat ayarı : jans ve meteoloji haberleri 
13.15 Müzik 
13.45 Cazbandla plaklar 
18.00 Proğram 
18.05 Müzik 
19.00 Konuşma doktorun saatı 
19.15 Türk müziği (ince saz faslı) 
20.00 Ajans haberleri 
20.15 Türk müziği glasik parçalar 
21.00 Memleket saat ayarı borsa haberleri 
21.15 Konuşma 
21.25 Neşeli plaklar 
21.30 Müzik 
22.30 Müzik operet 
23.00 Cazband 

.:23.45. Son haberler ve yarınki proğram. 

Ankara, 6 ( Hususi ) -
Hariciye Vekilimiz Şükrü 
Saraçoğlu c ün istanbuldan 
şehrimize dönerek istasyon
da merasimle karşılanmıştır. 

Hariciye Vekilimiz Saraç
oğlu Başvekili ziyaret ede
rek seyahati hakkında izahat 
vermiştir. 

Maarif Vekale-
't• • 1 T • • ının amıroı 

1 Talebeye lüzum olan yatak 
gömlek, çamaşır gibi levazı
mı bazı okul idarelerinin ya
bancı mallardan mübayaa et
tilderi anlaşılmıştır. Vekale
tin ehemmiyetle yaptığı bir 
tamimde bu gibi eşyanın be
hemehal yerli mallarından se 
çilmesi bildirilmiştir. Ak~i ~e
kilde hareket edenlerden taz 
min ettirileceği gibi ayrıca 

da t:ı •clbı ~ y.ıpılacaktır. 

----------------------------------·-----------~<~----- ~-~ 
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Cumhurreisimi J Ve Milli 
• • 

miz ismet lnönü'nün 
Gençli2'ine Tarihi Hitab 

- Baştarafı lnci sahifede - rt' vaziyetini almıştır. 
esaslı hizmet imkanı yoktur. f, rımızm halkla tem 
(Şiddetli alkışlar.) ziyade artıracağız. 

Genç üniversiteliler! sıkı murakabesi 
Moralinize ve karaterinize halk i(daresi vard 

teşhis koymak isti yenler tah- me
8
z:. .':'-klkMış.llal rt) M 

·ı v d b J I . uyu ı e e 
sı çagın a u unan genç erı- h · - ·f l · 

. . hl-k k k . . ve arıcı vazı e erı 
mızın a a ve ara terının leketin hakikaten 
sağlamlığından ders almalı- - ufak bir şüphe ve 
dırlar. (Şiddetli ve sürekli uyandırmıyacak 
alkışlar.) kudretli teminatı o 

İstanbuldaki vatandaşları- (Sürekli alkışlar) 
ma beni karşılarken göster- (Sevgili ve aziz 
dikleri samimi sevgi tezahü- miz Millet Meclisle 
ratına tesekkür etmek iste- li savaşta gördükle 
rim. Vatandaşlarım dört ve unutulmaz hi 
gündenberi beni bahtiyar et- minnet ve şükranla 
mişlerdir. ten sonra bugünkü 

Halkımızm her tabakasiyle ların Ebedi Şef At 
yaptığım temaslar benim için resinin bir neticesi 
çok istifadeli olmuştur. şu tarihi sözlerile 

Çok defa konuşulan şey- ettirmişlerdir): 
ler, bilinen şeylerdir. Bu- " Atatürkün ebe 

nunla bereber ayni şeyin muh- yüreklerimizde taş 
telif vatandaşlar tarafından ve saygı ile yaded 
söylenmesinde büyük bir tezahürlerimizle yer 
istifade vardır. (S rekli al- )ere kadar bir daha 
kışlar.) ( Şiddetli ve sü 

Sevgili vatandaşlarım! ktşlar) 
Şimdi İstanbul üniversite- (Sevgili Cumhurre 

sinden bütün vatandaşlar- lerine devamla hal 
ma hitab ediyorum. Yeni siııde milletin ihtiy 
seçim başında milletimiz göz vap veren en uygun 
kama~tıracak bir vaziyette re olduğunu ve bu 
birlik ve beraberlik havası gerek anarşi ve ger: 
içinde kendisini göstermek- yapılan bir idarenin 
tedir. lerini izah buyurdu 

(Sürekli alkışlar) yeni seçim başında 
Türk milleti beynelmilel mizin göstermekte 

beklenmedik ihtimaller kar- birlik ve beraberlikt 
şısında her türlü nifaktan nuniyetle bahis buy 
masun, kendine güvenir bir sonra): 
vaziyettedir. " Türk milletinin 

Milletler için; en büyük raber bu imtihanı şe 
kuvvet ve her siJahtan üstün şaracağımıza eminim 
milletlerin birlik kuvvetidir. Diyerek ardı ark 
Memleketimiz bu bakımdan meyen sevgi ve sa 
çok olğun ve kuvvetlidir.(Al- tezahürlerine teşekk 
kışlar) ler ve üniversiteli 

Gerek matbuatımızda ge- şu iltifatta bulunmnj 
rek siyaset adamlarımızda - .. Sizlere çok t 
gördüğüm siyasi olğunluğunu ederim. Davetinize h 
zikretmek benim için hakiki gelirim. Beni sık d 
bit zevk, hakiki bir sevinçtir: meğe bakınız. ,, 
(Alkışlar) Milli Şefimizin 

Aziz vatandaşlarım , besi üniversiteli ge 
C. H. Partisi şimdiden büyük bir heyecan 

memleketin bütün ihtiyaç- sına kaptırmış, alkış 
ları ı karşılıyan bir akide varol nidaları daki 
haline gelmiş ve bütün ev- üniversite salonunu 
ladlarını kucaklıyan bir Olail mıştır. 

ispanyadan Hiçbir Devlete Toprak Verllm 
········()••······ 

Paris (Roady) - Nasyo
nalist İspanya orduları baş 
kumandanı general Franko 
dün çok mühim bir hitabe-
de bulunmuştur. Franko ez
cümle dedi ki: 

ispanya hiç bir zaman 
şu veya bu şekilde bütün
lüğünü tehlikeye sokabilecek 
vaıtlara bilhassa Almanya 
ve İtalyaya karşı bulunma
mıştır. ispanya kimseye alet 
olamaz. 

Hitabesine devamla Fran-
ko; dostlarımız ve düşman
larımız bilmelidirler ki: ıs
panyanın hiç bir zaman bir 
karış toprağını kimseye ver-

miyecektir. İspanya 
yollarındır. Sözleriyle 
sine nihayet vermişti 

Frankonup bu ka 
leri Fransa ve lngil 
yasi mahfellerde fe 
iyi bir tesir bırakmış 

Paris Soir bu müna 
yazdığı bir makaled 
ki: 

Franko bu 
Fransa ve lngilteren 
dığı en kıymetli t 
vermiş oldu. Fransa 
lngilterenin Franko h 
metini tanımak hus 
yaptıkları jest 
vermiştir. 
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İnhisarlar Umum Müdür 
2-ünden: 

Cinsi Adet Muhammen fiat Muhammen bedel 1 
ak 

33033 lira "takriben 2 Beyaz çul 115000 70 kuruş 
başı balı kilosu 

1 - Yukarıda yazılı çullar için 27 Şubat 93 
hinde kapalı zarfla yapılan münakasada 
olunan fiat haddı layık görülmediğincl 
zarlıkla mühayeası kararlaştırılmıştır. 

6 2 - Pazarlık 7 Mart 939 tarihinde saat 1 ' 
Kabataşta levazım binasında alım ko 
nunda yapılacaktır. J1 

3 - Taliplerin teminat akçelerile birlikte be 
1 de komisyona gelmeleri ilan olunur. 70 
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