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" Ingiliz kral ve kraliçesinin 
seyahatları 

GENÇLiK VE 
YURDUN HER 

SPOR BAYRAMI DUN 
YERiNDE HA· 

KUTLU LAN Dl RARETLE 
lngiliz kral ve kraliçesinin Kanada şehirlerinde yaptığı 

\le Birleşik Amerika etalarında yapacağı seyahat ve ziya
J tetierin yeni dünyada daha şimdiden hasıl ettiği tesirler ve 

Beden hareketlerini şehrimizde 30 bin ve Ankarada 
cıt' ~kisler büyük Britanya ' nııı bütün cihan siyasetinde oynadı
~- ~ı ve oynıyacağı rolün kıymet ve ehemmiyetini bir kat 
r_ daha tebarüz ettirmesi dolayısı ile, hakikaten dikkate şa-
5tİ' Yandır. Fransız gazetelerinin bu seyahat ve ziyaretlere her 
~il ~etnleket matbuatından önce atfetmiş oldukları ehemmiye- , 

tın çok yerinde olduğunu hadisat her gün biraz daha tas
r•' dik ve tekid etmektedir. 

.Biz öyle zannediyoruz ki, Sa majeste Altıncı Jorj ile kra- 1 
·" lıçe Sa majeste Elizabetin bugünlerde Ameri.kada bulunmasl 

•on günlerde demokrasilere ve bilhassa lngiltereye fazla 1 

illeyi( gösteren ve fırsat buldukça totaliter hükümetlere de 
hücum etmekten kendini alamıyan Amerika Cümhurreisi 

9 ~ay Ruzvelt'in takip ettiği politikanın çok isabetli olduğunu 
11Pata pek çok yardım etmiş olacaktır. 

t Bu seyahat, şüphesiz, Ruzvelte, siyasetini müdafaa için 
"· t11 zengin bir mevzu ve en beliğ bir delil hizmetini göre
e~ C·kr 
iOi ır. 

SIRRI SANLI 
~ '------------------~------------------------
e;: l'ürk - Fransız müzakereleri 
~ .I>aris 19 (Radyo) - Türk - Fransız müzakereleri, mü
f' '-•d bir hava içinde cereyan etmekte ve son safhada ou-

~llnıaktadır. Alakadar mehafilde söylendiğine göre, mü
~kereler sona erdikten sonra Fransız hükümeti, lngiltere-
tyaptığı gibi derhal Türkiye ile bir itilaf akdedecektir. 

Garip bir moda 

ŞEHRİMİZDE 
Dün, bütün f zmir Orta ve 

Lise okulJarı talebeleri bir 
çok ıamandanberi hazırla
dıkları idman talimlerini her 
türlü takdirin fevkir.de ola
rak büyük bir muvaffakıyetle 
19 Mayıs Spor ve Gençlik 
bayramı şerefine Kızılçul1u
daki Koşu meydanında bü
yük bir intizamla ve muvaf
fakıyetle yapmışlar ve otuz 
bin kişilik büyük bir halk 
kütlesi tarafından hararetle 
alkışlanmışlardır. 

AN KARADA 
Ankara, 19 (Hususi ) 

Ebedi Şef Atatürkün 20 yıl 
evvel Sam sura ayak bastık
ları büyük günün yıl dönümü 
bütün memlekette coşkun, 
fevkalade tezahüratla kutlu
lanmıştır. 

• • 

Sin E. ma köşesi 

Büyük 
Vals'in 

Fransızca 

Nüshası 

Bugünden itibaren 
Elhamra sinema me,·
siminde eşsiz bir mu
vaffakiyet kazanan 
ve tertip olunan mü 
sabakada birinciliği 

kazanan " BÜYÜK 
VALS ,, filminin F
ransızca nüshası oy
nama ğa başlanmıştır. 

lzmir halkı bu fil~ 
me bizzat kıymet ver 
miştir. 

Film revüler le, 
danslarla ve şarkılar 
la bezenmiştir. 

Musiki sevenler 
bedii zevklerini bu 

filmi seyretmekle bir 
~.. ~ 

daha tatmine fırsat 
bulmuş olacaklardır. 

-----111111------
\>tupada son günlerde yeni ve garip bir moda daha çıkmış.. Bu öyle bir moda ki .. 
ti taklid etmeğe kalkışmayınız ha ... 

~~ lıpalı genç bir kız çok sevdiği yavuklusuna karşı olan sarsılmaz sevgisini göstermek 
>,4\anikürlü ve boyalı tırnaklarının her birine. bir ~arf yaz~ak ~u~eti.l~ sev~il.isinin adı-
~tnış.. Bunu gören diğer arkadaşları da aynı şekılde sevgıhlerının ısımlerını tırnakla· 

\t~ azırnışlardır. işte böylelikle bu orijinal buluşu gittikçe genç delikanlılara da sirayet 
gi~ ~ tamim etmiş ve bugün bir moda halini almıştır. 
~ :t bunu okudukt.an s~nra: yeni bir gara~~t ~ö~te~~ek ~a~esine düşen bu genç kız-

1~•1 tırnaklarına ışledıklerı harflerle sevgılılerının ısımlerını yazan bu akıllılara: 

t İSTER GUL İSTER AÖLA 

40 bin kişi takip etti 
19 Mayıs Stadyumda me- rini göstermek fırsatını bul- resmi ile merasime başlan

mış, önlerinde Türk ve per
ti bayrakları olduğu halde 

~asime saat onda başlanmış- muştur. 
tır. Cümhurreisimiz, Milli Milli Şefimizin stadyon:u 

- Devamı 4 üncüde -Şefimi~ İsmet İnönü ile Sayan teşriflerini müteakip geçid 
,,,,., '-'"'--~"-"'~~""""'" "'-"'-"-"'"'-"V...,...,,-'J"oJ'W...,.......~-~""-' ' "" .......... .... ~~""-~"-""'-

lnön ü stadyumu şereflendir- f spa. n \lfT_~ da ki Italyan asker-
miş ve halk, kendilerine fcv- J 

kalade sevgi ve saygı hisle- leri nihayet dönüyor 
Loid Cor 

Türk - lngiliz ittlta :~m 
tdan dolayı Çembertly ."1§ 

1 kabinesini tebrik e~t : 1 

Londra 16 ( Radyo ) -
Avam kamarasının bugünkü 
içtimainda heyecanlı müna
kaşalar olmuştur. Liberal 
partisi liderlerinden sabık 
başvekil Loid Corc, hüku
metin siyaseti etrafında uzun 
uzadıya söz söylemiş ve 
Türk - lngiliz itilafnamesin
de t evakkuf ederek, bu ese
rin büyük kıymet ve ehem-
miyeti olduğunu beyaula.., 
Çembedayn kabinesini teb-
rik eylemiştir. 

Şuşni g 
nezaret altında 

Paris, 19 -(Radyo) - Sa
bık Avusturya başvekili Dr. 
Şuşningin, Viyanada Metro
pol otelinde daimi bir neza-
ret altında bulunduğu ve 
haftada bir kere refikasiyle 
doktorunun ziyaretini kabul 
ettivi haber verili or. 

İspanyadaki İtalyan gönüllü feri bir resmi geçicte 
Roma 19 (Radyo) - Ispanyada bulunmakta olan ltalyan 

askerlerinin gelecek hafta iptidasında hemen geri alınması • 
tekarrür etmiştir. Bu askerleri almak için pazar günü Na
poliden beş nakliye gemisi hareket edecektir. 

Dost Yunan 
Kralı 
umıııunııu ııımn 

Hududlardakl Kahraman 
Mehmedciklerin 
Habrlarını Sordu 

Londra 19 ( Radyo ) -
Royter ajansı, Dedeağaçta 
bulunan Yunan Kralı lkinci 
Jorj'un, hududlardaki Türk 
askerlerini ziyaret ederek 
hatırlarını sorduğunu ve 
Türk subaylarının, Elen 
Kralını selamladıklarını ya
zıyor. 

~:-.-- ~~ ..... ~~~z.....:......;: .... =-.... :&:-= .... ~~~ 2::!EBE3B~ım:iBEıE:ıwl 

iiaikın Sesi Hakkın Sesidir 
Denizden mahrum olan 

yerler gibi 
Geçen gün gazetelerde şöylece okuduk : Karşıyaka

dan mada, Bayraklıya, Yalılardaki iskelelere ve bilhassa 
yaz me.vsi!11i!1~e İnciraltına vapurlar işlemeğe başlıy:ac.ak. 
Bu sevıncımızı artıra bir şey daha varsa o da lzmırlıler 

için çok mühim ve hayati olan bu meselelerin halli için 
bizzat Bay Ali Çetin Kayanın meşgul olacağı müjdesidir. 

Denizden mahrum olan birçok yerlerde sün'i göller ya
parak, şehirleri islah ederek kayık ve vapur yüzdürmeğe 
heves edilirken güzel lzmirin güzel körfezini bu gibi seyri 
sefer hareket ve bereketinden müstefid etmemek, hiç te 
doğru değildir. 

Trenin yaptığı ucuzluklar ve kolaylıklarla halkın . duasını 
alan Münakalat V ckilimizin bu hususta da yapacağı him
metle bütün lzmirlilcrin minnet ve şükranıoı kazanacağı 
tabii dir. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 



• 

SAHiFE :1 (HALKlN SESi) 20 MAY1S 
---~:.:..:~.:.....:::.:......::__~~~~~~~~~~~~--------~------------------------~~------------------------------------------------------------...:..:....------

Tarihten bir sahife ANKARA RADYOSU 

Karısının 
cak 

elinde 
------·---(Bugünkü program) 

O Yun•. Türkiye Radyodifüzyon Postaları 

1 
DALGA UZUNLUGU 

1639m. 183Kcs. 120KW. 
I T.A.Q. 19,74m.15195Kcs. 20KW. olan paşa T.A.P. 31,70m. 9465Kcs. 20KW. 

13.30 Program 
13.35 Müzik (bir konsrto-pl.) 
14.00 Memleket sa at ayarı 
ajans ve meteoroloji haber
leri. 

Hicri 1225: Yeniçerilerin (+~ birbaç kişi daha sahneye 
lstanbulu çeşit çeşit tecavüz- girdi. Balıkpazarı esnafı, 
leri, azgın ve taşkın hareket- mutat feryadı bastı : 
leriyle kasıp kavurdukları - Müslüman yok mu!!. .. 
yıllardandır. Bu sefer halk da, eline ne 

İstanbulda hemen her gün geçerse, taş, sopa ve ke-
bir cinayet işleniyor , penk sırığı ile hamallara 
bir ailenin ırı.ına, namusuna hücum etti. Hamalları kaçıt-
tecavüz ediliyor. Yeniçeri tı ve kadını kurtardı. 
ocağının korkunç adına sı- Fakat mesele burada bit-
ğınmış caniler, mütecavizler, medi. Balıkpazarı ~snafı ile 
ekseriya cezasız kalıyorlardı. Mısır çarşısı esnafı toplan-
Kahvehaneler ve hamamlar dılar. Bıçak kemiklerine da-
birer batakhane olmuştu. Irz yanmıştı; sesler yükselmeğe 
ehli hatunlarla çocuklar so- başladı: 
kağa çıkamazlardı . Esnaf ca- - Bu ne demektir! Bir 
nından ve malından emin takım hamal makuleleri şeri 
değildi. Bir taraftan da Rus- şerifin hilafına fahişelerle 
ya ile cenk oluyordu. alenen rezalet ve habaset 

Sadrazam ordu ile bera- 1 etsinler, halkın mallarına ve 
her Rumelinde, cephede idi. eşyasına taarruz ve hiyanet 
İstanbulun idaresi kaymakam etsinler verilen emri dinle-
Osman paşanın elinde idi. memek yetişmiyormuş gibi 

İşte böyle bir nazik za- evvelce 20 paraya kaldırdık-
manda kaymakam Osman ları yükü şimdi üç kuruş 
paşanın zevcesi de bir çengi verildiği halde kanaat etme-
karı ile gayet samimi dost sinler ! 
olmuş, geceleri, Babıalidt n Sonra ehli İslamın evlat 
saz ve nekare sesleriyle cün- ve ayaline taarruz ile her-
büş gürültüleri etraftan işi- kesin kanı pahası olan ırzı-
tiliyordu. Osman paşa, karı- nı payimal etsinler. Gözle-
sını çok severdi. Onun elin- rimiz önünde hergün din-
de oyuncak haline gelmiş kardeşlerimizin ve padişah 
kılıbık bir adamdı. reayasının ırz ehli kadınla~ 

Her türlü iffet ve namus rını ve ogullarını cebren ve 
kayıtlarından uzak yaşayan kasten hanlara ve odalara 
bir çengiyi Babıiliden uzak- sokuyorlar. Kişiin ırzı git-
laştıracak yerde zevcesinin tikten sonra yaşaması ne 
israrı ile çengi karıya emlak lazım! Bizim ücretli ~hizmet· 
ve akar alıyor, irat tanzim karlarımız olan ipsiz hamal 
ediyordu. makuleleri eşkiya ntçin ce-

Bu hal nihayet padişahın zalandırılmasın! 
kulağına kadar gitti. ikinci Esnaf ve tüccar vesair 
Mahmut Osman paşayı Lim- çarşı ve pazar halkı müşa-
niye, karısını Bursaya sürdü. vereye başlayıp içlerinden 
Çengi karı da idam olundu. kalabalık bir heyeti Babıa-

Osman paşa sevgili karı- liye l{Önderdiler ve bir pro-
sının hasretine dayanamadı. testo dayadılar : 
Bir müddet sonra aklını oy- - Hergün bir türlü reza-
nattı. Geliboluya gatirildi ve Jet yapılıyor. Yeniçeri tay-
orada öldü. fası, içlerinde olan şakileri 

1225 yılının Rebiülevvel zapt ve terbiye eylesinler, 
ayının on birinci günü Istan- yoksa bundan sonra biz o 
bulda Balıkpazarında birkaç makuleleri hemen kendi c.-
hamal - ki hamallar da limizle katleyleriz! 
yeniçeri ocağına kayıtlı idi - Dediler ve yavaş yavaş 

bir ırz ehli kadını tutup dükkan ve mahzenlerine si-
cebren ve kasten bekar oda- lah ve cephane yığmıya baş-
larına götürmek istediler. }adılar. 
Kadın feryada başladı. Ci- Bunun üzerine, zapt ve 

varda bulunan esnaf man- raptıh temini için ikinci 
zaranın fecaatinden fevkala- Mahmud şiddetli bir ferman 
de müteessir oldular. Yeni- kaleme aldırttı. Bu fermanın 
çerilerin şerrinden de kor- teksir edilen nüshaları Istan · 
karak evvela hamallara yal- bulun her semtine <lağitıla-
varmak suretiyle kadını kur- rak mahalle imamlar tarafın-
tarmak istediler. Hamallar dan halka okundu, Yeriçe-
israr edince halk birdenbire rileri bir müddet için din-
coştu. Hamallara saldırdı. dirdi. Hemen o gün hamam-
Bunun üzerine hamalJar da lardan beş on kişi tutulup 
silaha davrandılar. idam edildi. Bir kısmı da 

Kendileri gibi İpsiz güru- vilayetlerine kaçtılar. 
hundan, baldırı çıplaklardan Fakat bu sükunet de çok 

~ Bütün sabırsızlıkla bekliyenler..... Nihayet büyük 
' filim müsabakamızda tam bir ittifakla birinciliği 

kazanarak en yüksek takdirleri kazanan 

Büyük vals 
l Harika lar şaherinin Fransızca Ver~iyonu bugün t matinelerden itiba1 en 

.ELHAMRA SİNEMASINDA 
ı_. • . :~."•lar: :~~:~o :·.:da ba:~~: 

4 0 
IE 

sürmedi. Birkaç gün sonra 
Istanbulda başka bir vak'a 
halkı gene heyecana verdi: 

Üsküdardaki büyük hama
mı, hamamcı Hafız adında 
bir adam işletiyordu. Bir gün 
dört tane zorba hamama ge· 
lerek hamamcı Hafızı teh-
dit ile para koparmak iste
diler, Hafız feryadı bastı: 

- Ümmeti Muhammet yok 
mu?! Dünkü gün ferman 
okundu. Bu ne haldir! .. 

Ahali, sopa, balta, kazma, 
eline ne geçerse kavrıyarak 
büyük hamama koştu. Zor-
balardan ikisi hemen orada 
öldürüldü. Diğer ikisi Atpa· 
zarı semtine kaçmağa baş

ladılar ve orada bir bostana 
girerels: tüfek ve ta!>anca ile 
müdafaaya başladılar. Zor
balardan biri de bostanda 
tüfek ile vurulup öldürüldü. 
Dördüncüsünü de diri ya
kalıyarak Üsküdar kulluğu
na teslim ettiler. Sonra, ölü
lerin ayaklarına ip takıp ha
karetlerle teşhir ettiler. Sü· 
ı üklediler, iskele meydana 
götürüp sair • eşkiyaya ibret 
olsun diye bıraktılar. 

Diri tutulan zorbaya ge
lince, yediği yumruk ve tek
meden bir müddet yarı ölü 
derecede kulluk önünde 
yattı . Sonra fstanbul tarafı
na geçirilerek ağakapısına 

götürüldü. Ahırda boğularak 
idam edildi. 

Gene 1225 yılı içinde, Ve
fa meydanında bir zenci ca-
riye altı aylık gebe olan ha
nımını satırla öldürdü. 

Taphane civarında diğer 
bir zenci cariye de hanımını 
öldürdü. Her ikisi de asıl
mak suretiyle idam edildi
diler. 

--::::::::--

Ecnebi 
Talebeler 

Mekteplerimizde tahsilde 
bulunan ecnebi tebaalı tale-
belere yabancıların seyahat 
ve ikametleri hakkındaki ka-
nunun 8 inci meddenin (A) 
fıkrasına tevfikan harçsız 

ikamet tezkeresi verilmesi 
icabettiği ve bu ecnebi ta-
lebelerden muayyen müddet 
için beyanname verip te u
mumi hükiimlere göre ika
met tezkeresi almamış olan-
ların para cezası ile ceza
landırılmamaları hususu ala-
kadar vilayetlere bildiril· 

14.10 T lirk müziği 
1-nişaburek peşrevi 
2-Ziya paşanın nişaburek 
semaisi : (ey gönül ne acep) 
3-Ziya paşanın nişaburek se
maisi : (bin zeban söylersin) 
4-Fahire Fersan : Kemençe 
taksimi 
5-Ahmet Rasimin rast şarkı: 
(bir gönlüme bir hali peris 
şanıma lbak) 
6-Ali Rifat beyin nişaburek 
şarkı : (meyledip bir) 
7-Nişaburek saz semaisi. 
14.40 Müzik {neşeli plaklar 
pi.) 
15.30 Milli küme müsabaka
ları (19 Mayıs stadından 
naklen) 
17.30 Program 
17.35 müzik (dans saati) 
18.15 ~Türk müziği (Fasıl he· 
yeti) 
19.00 Konuşma (diş polotika 
19.15 Türk müziği (Pi.) 
20.00 Memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haber
leri. 
2015 Temsil : (Verther) 

Yazan : Goethe 
21.15 Esham, tahvilat, kam
biyo - nukut ve ziraat bor
sası (fiyat) 
21.25 Neşeli plakler R. 
21.30 Müzik (Küçük orkes
tra • Şef : Necip Aşk) 
:l2.00 Haftalık posta kutusu 
22.30 Müzik (Balet müziği -
Pi.) 
23.00 Son ajans haberleri 
ve yarınki program. 
23.15 Müzik (Cazband-pl.) 

Pazar proğramı 
12.30 Prağr"m 
13.35 Müzik (Küçük orkes
tra - Şef : Necip Aşkıu) 
13.00 Memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haber· 
leri. . 
13.15 müzik (Küçük orkes
tra - Şef: Necip Aşkın de-
13.50-14.30 Türk müziği 
1.-Hicaz peşrevi 
2-Şerif içlinin hicaz şarkı : 
(derdimi ummana dökdüm) 
3 - Şekip Memduhun hicaz 
şarkı : (Mahvolsun o tali) 
4-Udi Fahrinin hicaz şarkı : 
(bahar olsa çimenzar .. ) 
5-Taksim 
6· Halk türküsü : (ince çayır 
biçilir mi) 
7-karacıgar türkü : (Benliyi 
aldım kaçaktan) 
8-Saz semaisi 
15.30 milli küme müsabaka
ları (19 mayıs stadından nak-' 
len) 
17.30 Proğram 
17.35 Müzik (Pazar çayı) pi. 
18.15 Çocuk saati 

mişşir. 18.45 Müzik (şen oda mil-

~--------------~--[:~ Yeni Sinema'nın 
Ucuz - Türkçe - Yeni Filimlerin 1 inci Haftası 

Yeni ve Tam Kopya 
HAZIM - VSFI RIZA - İ. GALİP-CAHİDE-MUAMMER 

Söz Bir Allah Bir 
1 Z M İ R D E iLK D E F A 

SAHTE ŞOFÖR 
TÜRKÇE EN SON Foks JURNAL 

~ ............ ... 

CÜRÜMDE KULLANILAN 
Silahlar hakkında bir eınir 

Cürümde kullanılmış olan ' 
silah ve fişeklerinin muha
keme kara?'iyle veya alaka
dar makamlar tarafıadan 
tetkik edilmek üzere Milli 
Müdafaa Vekili fen ve san-
atlar umum müdürlüğüne 
gönderilirken alınması lazım 
gelen tedbirler hakkında 
Adliye vekaletinden alikar
lara bir tamim gelmistir. 

Dolu olarak postaya veri
len silah ve fişekler, posta 
memurlarını ve muhabere 
evrakını tehlikeye düşürmek-

te ve hazan da bozuloıakt• 
idi. Bunların posta ile se\fk· 
leri ~menedilmiştir. 

Badema, silahlar ve fişek~ 
ler boşaltılarak gönderilec~ e <ttd 
ve her halde endaht suretti ilın 
tecrübe olunması lazıoı ge· ~ttı 
len silahlar . ve fişekler bil' 

susi surette ambalaj edil~ 
rek Ankara müddeiumuOJiJr 
ğine sevkedilecektir. 

Bu ambalajlar için Ad!i~ 
vekaleti büçesiode tahsı5' 
ayrılacaktır. 

Heyamola
name 

""'Müfredat proi' 
ramlarında 

--~--

Şöyle bir havadis intişar 
etti : 

"Lise imtihanlarında dört 
defa imtihana girdikleri hal
de muvaffak olamıyanlar iki 
defa daha imtihana alına
caklardır. Ancak bu son im-
tihanlarda muvaffak olamı
yanların lise bitirme diplo-
malarına, vaziyetlerini göste
rir bir damga basılacaktır.,, 

Bu gibi diplomalara "şe

hadetname,, değil, "heyamo
laname,, demeli. 

Diplomanın şerefini kur
tarmak lazımdır. Değil altı, 

hatta dört, hatta üç tekerle
nişten sonra diplomasını ni
hayet kopartıp_ ta münevver 
mesleklere sülfık edeceklerin 
ciddiyetine inanılır mı? P öy
lelerine devairin ışını mi 

teslim edersiniz? Yoksa dok
tor olsunlar da nişteılerinin 
altında tedavi olalım mı der
siniz? Yapacakları köprü
den mi selametle geçmeği 

umarsınız ? Kullanacakları 
gemiye biner misiniz? He

saplarına inanıp sermaye ya
tırır mısınız?... O halde bu 
heyamolanamelerin faydası 
ne? ... 

Cömerdlik her şeyde iyi-
dir. Diploma dağıtmakta 

fenadır. 
-Akşam-

nııımoıııınınııınıınıınıuııınunımuınm uııııııuııııoumııımnı cıııııınııııOD 

ziği: Ibrahim Özgbr ve ateş 
böcekleri 
20.00 Memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haber
leri. 
20.15 Türk müziği 
21.00 Neşeli plaklar - R. 
21.10 Müzik (Riyaseti cum
hur bandosu - Şef : İhsan 
Künçer) 
22.00 Anadolu ajansı (spor 
servisi) 
22.10 Müzik (Cazband) pi. 
22.46-23 Son ajans haberleri 
ve yarınki program. 

deeişiklik 
--~ ».--

Maarif Vekaleti önüıniW 
deki ders yılı başmdan itİ' 
haren lise ve orta okullart1' 
ders müfredat proğramlarılJ' 
da yapacağı değişmeleri tel' 
bit etmeğe başlanmıştır. 

Bundan başka Istanbul ~~. 
Anadolu vilayetlerinden ı11ıl 
telif orta tahsil müessesele' 
rını ayni zamanda mesle1'1 

tedrisat yapan müessesefel 
haline koymak üzere t ctki1'' 
lere başlanmış bulunmakt•' 
dır. 

Şimdilik tecrübe mahiye: 
tinde çalışacak olan ve ayf1 
zamanda mesleki bilgi t' 

sanat öğretecek olan bu o~ 
ta tahsil müesseselerinin rı1' 
dmanı yıl içinde ve sonuııcl' 
yapılacak teftişlerden soot' 
müsbet netice alınırsa ge~ 
cek yıl umumileştirilecekti' 

--------
1 Dakikadıı 
neler oluyot 

--::t:::::--

Bütün dünyada iki bin İ~ 
yüz elli kilo tütün istib_,I 
edilmiştir. 

Vatikanda otuz nüsha gl' 
zete satılmıştır. 

Amerika mağazalarına ~ , 
müşteri şikayette bulunıll 

tur. 
Fransada otuz üç bin Jitf 

süt sağılmıştır. 
··ti' 

En fazla otomobil buJ'_.,, 
rinde kullanılan bariuoıd ·to 
bütün dünyada dört yüz ~1 

,1 
istihsal edilmiştir. , ı.' 

'ti)' I~ 
Lehistan manifatura ı ~ ~ 

lathaneleri, yedi yüz ~t,I' ~ 
franklık Alman siparif1 ~ 

mışlardır. ~ I" 

Bir beyaz karınca alt ' 
yumurta yumurtlamıştır· aç ~ .. 

Rusya iki yüz sekse.il ~~I" 
gram altın ihraç etmiştıt· e' l't 

Amerikada bir bina •
lesi yaralanmıştır. 

TAYYARE Sineması 
~ 

Telef0
6° 364 

Bugün 2 Büyük Flim Birden 

1- ZEHİRLİ SEVDA 
(Ses loups entre eux) casus' 

Baştan başa heyecan . ve hareketle dolu harp ve 
luk filmi - Başröllerde: 

RENEE SAINT - CYR - JULES BERRY ~ 

2- MADAM DÜ BARR ~ ,;oi 
15nci Souis devrinin saray intrikalarını ve sefa~:.t filı:J1j 
tekmil açıklığı ile gösteren, büyük aşk ve musı 1 

• 

Başrölde: G 1 T T A A L P A R tef• 
1-Sevda 2-5.15-9 Dü Bari: 4.45 ve 7.30da. cuaıar 
ve Pazar: 12-15de başlar. 
Fiyatlar: 20 25 ve 30, Talebe 10 kuruş. 

•• 2 ..... 



.. 
~ ~AHJ#E 3 (HALKJN SESi) 

--~--------~~~~:.::.:::.:=.:....=.::.=::~--------~~----------------------.-.-------------. 
20 MAYIS 

i l'Uyıar Urpartlcl vak'alardan: 

lr Kara kedi .. 
~kt• 

:fk· ---~ -
• iri yarı bir hayvandı .. aca· demem. Öyle. ya .. burunla-

:ek· ~ Yafı kaçtı? gözüme gö- rını binbir- çeşit pisliğe so-
ce~ 'ıncdiği zamanları nere- kan bu hayvanlar insana 
ttile ~tde geçirirdi?. Ne yapardı adı duyulmadık bolaşıcı has 
ge- 1ıniyorum. Komşuların an- tahklar getirebilirler. 

bll• ltığına bakılırsa, hepsi Hele bu -araba "[ hiç taham 
tile- :~dini bildi bileli arap o mül edemiyordum. Zira ne 
~ili" ~n, o mahallenin malıydı.. zaman birşeye kızgın olsam 

"lan günlerce kaybolur derhal karşıma ~· bu hayvan 
ltunınez, sonra birdenbire çıkardı,~ Mesela bir bardak 

kin ve çatlak bir miyav- mı kırdım. Arab hemen: ora 
f)a gene geldiğini haber cıkta peyda ' oluverdi. Yü-

P 

İtdi. Çocuklar hatta az
Q \>e yarı vahşi sokak 
~ekleri bile ondan kor
lardı. Tuhaf ve esraren
bir hayvandı. Bazan ne 

~J İrse yer, · hazan da en 
ti kızartma parçalarını 
§Öyle aşağılatıcı bir göz-

\~ter, bırakırdı. 
1
1't. bu eve taşınalı altı 
l(adar olmuştu. Bizden 

burada bir subay ailesi 
Yormuş, onlardan ev

de yaptağı kanunsuz iş-

,.. .. 
~zume 

miy:wlar her 
beceriksizliğimi yüzüme vur 
mağa kalkışı:dı. · Birgün iş
lerim fena mı gitti, akşamı 
arabı muhakkak gene ya 
kapının önünde ya taşlıkta 
görürdüm, öyle gelip ayak
larıma sürünüp, yaltaklan
mağa falan da kalkmazdı. 
Yalnız uzaktan yüzüme ba
kar, sanki her halile: 

- işte uğursuzluk bende. 
Derdi. 

Kediler sahiden de tuhaf 
}iizünden çalışma izni 
d hayvanlardır. Gelip insana 

b, tn alınmış bir doktor. 1 k k d 1 "+in nasıl sahibi, bilmem ya ia lanır, en ilerini zora 
sevdirirler, fakat bizim arap-

\ i paşanın tekaüde çı- ta öyle şeyler yoktu. Kafir 
;~iı arap cariyelerden sanki kedilerin asilzadesiydi. 
~ru ve uğursuz bir zen Gözlerinde bana: - Sanki 

ısıymış. l:u kadın uzun sen de adam mısın? diyen 
ler büyücülük ve falcı- bir hal sezer gibi olurdum. 

~ IDilleti aldattıktan Ka- Zamanla bu hayvana sevgi-
ediyi de evine ve ma- sizliğim o kadar arttı ki 

tye iyice alıştırdıktan nerede görsem kovalar, tek 
~ birgün, bir daha gel- meler oldum. Fazla üstüne 
1f ortalıktan kdybolmuş.. varmağa da gelmezdi. Daha 
le çok karışık görün- birinci tekmeyi yer yemez 

. İçin zamanın zaptiye- birdenbire tüyleri kabarır 
t\'i tavan aralarından vücudu gerilir, insanın üze-
~tnlerine kadar aramış- rine atlayacak gibi bir hal 

tt' ' lltun uzun incelemeler alırdı. Kim ne derse desin .. 
. tler yapmışlar. fakat Bu iri kara kediden biraz 
11 

sonuç alamamışlar, da korkuyordum doğrusu. 
~ltgeçmişler. Ondan son- -Sonu yarın-
~\t belediyenin mah ol- ııımıı llllUU ·lllllllllllllll mıınıı-ıııaııımmmıı-111ımauıoı-
I \re belediyede istiyene Koklamak hassasını 
'ınağa başlamış. Arab kaybeden adam 

~tai kaybolduğu zaman 1918 senesinde cephede 
mühim bir eşya da bir gaz hücumu neticesinde 

ınış imiş.. yalnız bey- kuku alma hassasını kaybe-
~alı gibi bu kara kedi den bir lngiliz yirmi f sene 

'tdan hiç ayrılmaz ol- sonra, hava hücumlarından 
~ korunma kursunda ayni gaz 

6ç ,~tt, kedi köpek gibi hay- mahlfılünden yapılma bir 
~ l'dan pek hoslanmam. enfiyeyi tecrübe mahiyetinde 

l'ıtt böyle ayak altların- burnuna çekince, burnu açıl-
ı ~'tak diplerinde gez- mış ve koku duymıya başla-
~tirıe pek tahammül e- mıştır. 
11ıiinden itibaren biri kahkaha, diğeri büyük şark filmi~ 

ICültüruark Sinemasında 
iki büyük ve eşsiz Fransız şaheseri 

, SAHRA BEKÇİLERİ 
• O. S. SAHRA Jean Rierr Aumant-Charles Vanel 

Heyecan, aşk, ihtiras dolu büyük şark filmi 

SAHTE KONT 
B A R N A B 

Si • En büyük Fransız komiği FERNANDEL 
~, .. ~, katılıncıya, gözlerinizden yaş getirinciye kadar gül
~-~tek, dans, müzik ve göz kamaştırıcı revüler dolu 

lcaha filmi.. 
Seanslar: Barnab 3.40-7.10 .. Sahra 5.20- 9 da 

Cumartesi ve pazar saat l.30da başlar 

a t , ··rrrrrr-~ı 
..~:ıını~D1111111.11 m1mrıının:ımırı:ıınnmııım nı ınmıı:r j 
Kızamıkçrn. veyhud I 

Gülkızamığı 

Güney Yu rtda 
- Fol~lör 

Atalar sözü 
deyişe 
--w:_::sı-

-9-
Derliyen: Sait Uğur 

-B-
* Bereket versin dipiye; 

kömürcü geldi kapıya. 

Bugünlerde bu küçük ve 
ehemmiyetsiz hastalık da ço
cuklarda görülmektedir. Fil-

1 
hakika gülkızamığı büyük 
bir tehlike ve arıza göster
miyen bir hakikattır. Nor
mal vaziyette iken çocukta 
birdenbire yüzünden başlaya
rak bütün vücudunu ihata 
eden ve kızmığa çok benze
miyen bir döküntü başlar. 
Ekseriyetle yoktur. 

* Başına geçen külahı yü· 
1 zünden gitmiş nur ilahi. 

Çocuk zayıf bir baş ağrısı 
ve kırğınlık arazı gösterır. 
Ve döküntü de bir iki gün 
zarfında solar. Ve hasta da 
iyileşir. 

Gülkızamığı saridir. Hususi 
bir ilacı yoktur. Çocuğu oda 1 

da birkaç gün istirahat et
tirdikten başka yapacak bir 
şey yoktur. Ağzını, burnunu 
gözlerini asidborik mahlulile 
sık sık temizlemek muvafık
tır. Mühim bir pehriıi yok
tur. Bir hafta on gün sonra 
diğer çocuklarla temas ('de
bir. 

Bazan döküntü scbcbile 
görülen kaşıntıyı izale için 
bir miktar talk pudrasile 
vücudü pudralamak fayda 
verır. 

-------!..~--

* Bugünün yarım da var. 
* Bülbülü altın kafese 1 oy

muşlar da vay vatan demiş. 

* Binininin sağı solu ol
maz. 

* Ben bayram haftası de
rim o mangal tahtası der. 

* Bir yumurta edip taşa 
çarpmalı. 

-:. Bardağı kıran da bir 
dolduran da bir. 

Bir söyle iki dinle. 
o;, Bir ... delinin attığı taşı 

bin akıllı çıkar. maz. 
* Başın pınar ayak ucun 

göl o:sun. 
* Yaktığı ocak su istemez. 
* Birikinti südün yağı çok 

çıkar. 
,., Bekara avt-at boşa m:.ı~ı 

kolay olur. 

1. Burnu çok yüksek. 
* Baş kes, yaş kes, 

kes olmamazmış. 
taş 

Sayın MUşterilerill'P 

Mühim ilan 
Yeni mev.simin yaklaşması dolap..;l;le r .. !t·cssesem1;:: Kımvevi 

temızlem ~ ve boyama işle~ini bir istisna olmak 
üzere fiatlerr.'c ·d ... ı 

Bu mevsiı nı 1~in 
. . Rekabet kabul etmiyecek Ct!'~t.c.de tenzilat 

İtınah ışleriyle şöhret kazanmış olaıı mi.iessesem bu fevkCJl
ade iskontosu ile sayın müşterilniıc ;l1 teveccühünii 

kazanacağına emiııdi 

Ş A R L -p R 1 M ÜS 
BUyUk Kardlçah Han No. 48 Telefon : 3449 

~ Bugün Asri Sinemada T~3~4° ~ 

~ 17 Mayıs 1939 Çarşambadan itibaren ~ 
Senenin en korkunç filmi mevsimin ., en heyecanlı şa-
hes~ri .ak~llardan ~~ç .çık~ıyan ve unutulmayan bütün ~ 

ZORö.° KAMÇiLi° SôVARi 1 
2 Devre 25 kısım tekmlll birden 

Türkçe Sözlü 
Komiklerin şahı Lorel Hardl 

Çocuk Hırsızları 
Ayrıca Dünya Haberleri Ve Miki 

~---

v 

gını te-

minetme-

kle 

her 

bera

ber 

türlü yün

lü, ipekli 

kumaşla· 

rın aslını 
• • ve rengını 

bozmada
n temizler 
ve elleri kat'iy .. 

yen bozmaz, ha
lis zeytlnyağın
dan yapllmlf en 
temiz sabundur. 

•ıd ., 1 1 (Litks Markasına Dikkat) Ami-
CI _:_: ",.'"e saç a- li ü,nit fabrikası ticarethanesi 

ki Telefon: 3047 Tel. Ümidun 
f ID yum UŞ8 l • (Kesstane Pazarı İımir) 

1937 - 1938 Selanik sergi
sinde birincilik madalyasını 
kazanmıştır. 

.... ················································ 
Dr. Demir Ali 

Kamçıo9:1ıu 
Cilt T cnasül hastalıkları 

1 

Terzi Kazım 
Saneüder 

lzmir: Yeni Kavaflar çarşısı 
no. 35 

Avrupanın yüksek terzi mek
binden diplomalı 

Peşin ve 
Taksitle 

_,,,...~!:i!!i!Clilll!Bm!:~ :::3!!!:--
Dr. Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 
. Rontken Mütehassısı 

Rontken ve elektrik teJaoi•ı 
yapılır ıkinci Beıler So 
No. 29 TELEFON 2542 

elektirk tedavisi 
tz:mir - Birinci beyler So 

Nr>.: SS Telefo~ : 3179 

-----------~------------~!!!!!!!!!~ 
Alkol, benzin, 
gomlak, sant
rak, pomzataşı 
vemeşhur Arti 
markalı analin 
boyalar. 
Tel. 8832 



AHIFl:.4 ( HA'-ICIN SESi) 

H~~~ı:~~:NımmSONmHAB~mff[ERmmi • .J .....,....,....,.....,.,__~...,....,._.. ..... ...,....,. • ...,......,....,....,....,....,....,....,.~=~ 
Gençlik ~e 
Spor hayra 
-:-- Baştarafı 1 ncide ~ 

filN:);-~-obü~ HAHAM BAŞI BEYAZ KİTABI PARÇALADI 
-;;:::~ .. --

Az daha yanıyordu 
nmmuııımommıı:ınn 

Dün öğleden sonra saat 
14 de Katipoğlundan Kızıl
~ulluya gitmekte olan 425 
numaralı otobüs yaptığı bir 
arızayı tamir edilirken ben
zin ateş almış ise de yakında 
bulunan benzin deposundan 
getirilen ateş söndürücü 
aletle yangın söndürülmüş 
ve büyük bir tehlikenin 
önüne geçilmiştir. 

--~-

Mallarımızı 
Almak üzere lngiltere
den bir heyet gelecek 

Önümüzde Ağustos ayın
de Ingiliz kooperatifleri mü
dürü ve mümessillerinden 
mürekkep bir heyet memle
ketimize gelerek incir ve 
üzüm mahsullerimizi göre
cekler ve mühim mikdarda 
mubayaa edeceklerdir. 

--.. ..-.-~--

Yakında 
Aydınla da görüfeceğlz 

Şehirler arasında yapıl
makta olan yeni tesisatlara 
devam edilmektedir. Bu ayın 
•onunda Aydın hattı üze
rindeki kazalarla da görü
şülmeğe başlandcaktır. 

-::::::::--

Hamiyetli 
Vatandaş 

lzmir Keçecilerde Servet 
bey aile evleri müsteciri bay 
Ali Aksu, 19 Mayıs bayramı 
şerefine dün (15) öksüz ve 
fakir mektep talebesine 
baştan ayağa kadar elbise 
papuç ve iç çamaşırları al
mak suretiyle sevindirmiş ve 
büyük bir insaniyet yapmış
tır. 

Hamiyetli ve hayır sever 
arkadaşımızı tebrik ve tak
'1ir ederiz. 

Binicilerimiz 
· Döndüler 

Istanbul, 19 (Hususi) -
Avrupa müsabakalarına iş-
tirak etmiş olan binicileri
miz, bugün Italyadan şeh-

rimize dönmüşler ve hara
retli tezahüratla karşılan-

mışlardır. 

--:::::.:::--

Mısır Beyaz 
Kitabı Tavsi.ye 

Etmiyecek 
Kahire 20 (Radyo) - Mısır 

hükumeti Filistin Araplarına 
Beyaz kitabı resmen tavsiye 
edemiyeceğini Iogiltereye 
bildirmiştir. 

iki 
--~--

Hariciye 
Nazırı 

Tuna üzerinde mühimi 
görüşmeler yapacaklar 

Bükrc ~, 19 (Radyo) - Ha
riciye nazırı Gafenko, pazar 
günü Tuna üzerinde Yugos
lavya Hariciye nazırı Mar
koviçle bir mülakat yap~rak 
mühim müzakerelerde bulu-

Kanlı çarpışmal~rda beş yüz kişi yaralandı 
Kudüs 20 (Radyo) - Dün baş Haham beyaz kitabı yır- kitabı sureti katiyede kabul etmiyeceklerini ve Ingilizlerle 

tarak atmıştır. t "k · d b 1 kl l 
Yuzbin kişinin iştirakile yapılan nümayişte 500 kişi yara· eşr~ me~aı. e . u u~mıyaca arını te grafla lngiltere hükü-

Janmıştır. Hayfada grevler devam ettiği gibi Yahudiler beyaz metıne bıldırmışlerdır. 
--------------------~~ .... -------------------------

Kral Zogo servetini banka-
larımıza yatırdı 

lstanbul, 20 (Hususi) - Mevsuk bir membadan aldığımız 
malumata nazaran, şehrimizde yerleşmek kararını veren 
eski Arnavudluk Kralı Ahmed Zogo, berab?rinde bulunan 
servetinin esham ve tahvilat şeklinde olanından maadasını 
milli bankalarımızdan birine yatırmıştır. 

Söylendiğine nazaran, Kral Zogo bu bankaya tevdi ettiği 

para mikdarı 2.500.000 altına baliğ olmaktadır. 
Çubukluda, evvelce Hidiv Abbas Hilmi paşaya aid olan 

ve iki sene evvel 60.000 lira mukabilinde belediye tarafın
dan satın alınmış bulunan köşk, kral Zogo'nun, misafireten 
ikametine tahsis edilecektir. 

Ruslar vaziyeti çok bedbin 
görüyorlar 

Londra 20 - lngiliz Sovyet görüşmeleri hakkında Roy 
ter Ajansı şunları bildirmektedir. Sovyet mehafili variyeti 
çok bedbin görmektedir. logiliz mehafili ise o kadar bed
bin görmemektedirler. 

-----=~ ----- • • Atilay Denizaltı gemımız 
denize indirildi 

lstanbul, 20 (Hususi) - Denizaltı gemilerimizden dör
düncüsü olan Atilay dün haliçteki tersanede inşa edilmiş 

ve merasimle denize endirilmiştir. 

--------E:--------

Q 

Lehistanda zırhlı trenler 
işletilmeğe başlandı 

Londra (Radyo) - Varşovadan Gydina'ya giden bir Leh 
ekspres katarı, bugün Danzig'ten geçtiği esnada, merkez 
istasyonundan hareketini müteakip yoldan çıkmış ve bazı 
vagonlar devrilmiştir. 

Bunun bir kaza v~ya suikasd neticesi olup olmadığı tah 
kik edilmektedir. Bu vaziyet karşısında 7.ırhlı trenler tah
rik edilmeğe başlanmıştır. 

V ARŞOV A GAZETELERİ 
Müteyakkız davranmasını hü

kumete tavsiye ediyorlar 
Paris, 19 (Radyo) - Danzigteki Almanlar, büyük ve ta

rihi Yahudi havrasını tamamen yıkmıştır. 
Naziler, birkaç gündenberi Yahudi ve Leh mağzalarını 

abloka etmişler ve halkı bu mağzalara girip alış veriş et
mekten menetmeğe başlamışlardır. 
Varşova gazeteleri, uzun makaleler yazarak, müteyakkız 

dayranmasını hükumete tavsiye ediyorlar. · 

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

Danzig meselesi Mussoliniyi ' 
düşündürüyor 

Paris, 19 (Radyo) Romadan bildiriliyor : 
Mussolinio, Danzig meselesinde Hitlerin noktai nazarına 

göre hareket etmekten imtina ettiği ve iki devlet arasın
daki ihtilafın sulhan halline taraftar olduğu söyleniyor. 

-------~~~-------------Çemberlayın Avam Kamara
sımda münim bir nutuk söyledi FRANKO'Y A MALI YARDIM 

Londra 20 (Radyo) - Çemberlayn dün öğleden sonra Londra, 20. (Hususi) - Eski B~Içika başvekili Van Zee · ı 
mühim bir nutukunu söylemiş ve ilk önce hatırlatmıştır ki: land Franko ıle görüşmek üzere ispanyaya gitmiştir. Van 

1 ·1 lh ı·1A h b h 1 1 Zeeland fspanyayı mihver nüfuzunda kurtarmağa çalışacak 
ngı tere su u ze ı ane er ne a asına o ursa o sun b·t k k ı k t"l F k 200 ·ı ı· 1 k b" , 

v .. v. • • • ı ara a ma şar ı e ran oya mı yon ıra ı ır ma-
muhafaza etmege mutemyıl degıldır. Demıştır. ı· d t · · v kt 

ı yar ım emmme ugraşaca ır. 
Çemberlayn escümle şunları da söylemiştir: -----

" Almanyanın bazı milletlere karşı taarruz niyetleri besıe- Zafer bayramı dün Mad-
mediğine kanat edilmedikçe bu LLemleketle kat'i sulh şart-

larıv g~rüş~lemez. Felaket, artık Almanyanın sözüne i~a~- ridde yapıldık 
maga ımkan olmarr asıdır. Harp başlamadıkça harpten ıçtı- . 
nabt imkansız sanıyorum. Sovyetler iş birliğinden Rusyanın Madrıd 20 (Radyo) - Madrid zafer geçidi dün Franko-

t . d b ht" 1 v ' nun huzurunda yapılmış ve geçide 250 bin muharib iştirak 
muavene ın en a ıyar o acagım.,, t · t• B l · d 1 ı · 

-------nınınıınnn e mış ır. un arın arasın a ta yan ve Alman le 1yonları da 

LORD HALIFAKS PARISTE 
Daladye ve Bone ile görüştü 

Paris, 20 (Radyo) - lngiltere Hariciye nazırı Lord Hali
faks bugün Parise geldi ve hararetle karşılandı. Lord Hali
faks doğruca başvekalet binasına giderek orada başvekil 
Daladye ve Bone ile görüşmeğe başlamıştır. Bu akşam 
Cenevreye gidecektir. 

Uzun Atlama Rekoru 
lstanbul, 19 (Hususi) - Bugünkü atletizm müseıbakala

rında lzmirli Hüseyin Şükrüye aid olan 6,88 metrelik uzun 
atlama rekoru genç atletlerden Muzaffer tarafından 7, 10 
metre ile kırılmış .. Bu alınan derece Balkan rekorundan 
bir santim geridedir. 

.......................................... ~ ................................ ~ .... .. 
Bu sabah alınan 

Radyo haberleri 
Eski lngiJiz hariciye naz,rı Eden lngiliz - Fransız - Sovyet 

anlaşmasının ehemmiyetinder uzun uzadıya bahsetmiş ve 
bunu bir an evvel imzalanmalı lüzumunu ileri sürmüştür. 

§ Çemberlayn bir çok liderlerin münakaşalara iştirak et-
tiği bir avam kamarası içtimaında Sovyet Rusya ile müza
kerelerin Stalinin hüsnüniyetiyle iyi bir safhaya girdiğini 
ve lngilterenin Sovyet Rusyadan hiç hır zaman ona, yara
mıyacağı bir şeyi kendisinden istemiyeceğini beyan etmiştir. 

§ Fransız siyasi mehafilinde logilterenin Türkiye ile yap
tığı anlaşmanın ehemmiyeti hakkında tekrar nutuklar söy
lenmiş ve Fraosanın da pek az zaman zarfında Türkiye ile 
her türlü · pürüzlü işlerini temizlemekle bahtiyar olacağını 
kaydetmişlerdir. 

bulunmuştur. Zafer alayı tam dört buçuk saat devam et
miştir. 

-------------- ımnn ----------

TÜRK - iNGiLiZ 
------;:....--::~"": ----

Anlaşması için "Jornal de Ge
neve" Türkiye yeııi bir 

gedik kapattı, diyor 
Cenevrede 115 seneden- Atatürk olan büyük Türk 

beri intişar sahasında bulu- kurtarıcısı istiklal savaşın-
nan " Jornal de Geneve ,, daki eşsiz galibiyetleri bil-
gazetesi Türk - lngiliz dek- hassa lngilizler unutmamış-
lera~yonu hakkında aşağıda lardır. 
hulasaten naklettiğimiz ya- Türk ordusunu bir dev-
zıyı neşretmiştir: let lehine veya aleyhine o-

" ismet lnönünün reisi )arak bir harpte görmek o 
bulunduğu genç Türkiye harbin neticesi üzerinde bü 
cumhuriyeti Avrupa demok- yük bir rol oynar. 
rasileri taraf111dan yapılmak Türkiyenin coğrafi vazi · 
ta olan müdafaa duvarının yeti itibarile olan değeri 
bir gediğini kapatmakla bu genç memleketin askeri kud 
bloka azami yardımda bu- retini birkaç kat daha faz-
lunmuştur ,, lalaştırmaktadır. 

Muharrir bu başlangıçtan Türkiye bugün, dün ol-
sonra Türk ordusunun kud- duğu gibi boğazların anah-
ret ve kuvvetinden stayiş- tarını elinde tutuyor, Kara-
kar bir lisanla generallerin denizden Akdeoize, Akdc-
ve erlerinin fedakarlık ve nizden Karadenize geçmek 
kahramanlıklarından Çanak- içjn Türkiyeden izin alın-
kale harbindeki lngilizlere ması lazımgeldiğini hatırla-
karşı kazandıkları unutul- tırsak Türk - lngiliz yarın 
maz muvaffakiyetini hatır- ( Türk - Fransız ) anlaşma-
latmaktadır. Evvela Kemal sının ehemmiyeti meydana 

Milli Şefin önünden ~ 
rek en büyüğümüzü sel 
yan talebeler ve geo 

·-~--sahadaki yerlerini alıı>1 

dır. f stiklal marşından JO 

Maarif Vekilimiz B. ~· 
Ali Yücel, bir nutuk i 
ederek bütün yurdda 
nastik ve spor bayraınıo• 
mış, bütün milletin Atatatl •a 
bağlılığım, lnönü'ne iti b 
nı gösterdiğini bildirın~ '\c 

Sonra genç bir kız O 1 
söylemiş ve talebeler, . t4 
Büyüğümüz için üç defi' ,. 

- Yaşa ! Diye bağı 'I •r ı 
lar, bunu takiben de ' ~ 
ağızdan (Dağ başım d it 
almış) marşını söylemişle' ~ 

Ankara, 19 (A.A) - h 
isicümhur ismet lnöııil 
bayan İnönü 19 Mayıs 5 

yumundaki merasimi Ol 

akib B. M. Meclisi reisi 
dülhalik Renda ile ber• , 
Atatürk'ün Etnoğrafya tlt 't 
zesindeki muvakkat nıeoı· ı.ı 

nine gitmişler sevgili , , ~ u 
ebedi şefin mezarına t~ •k 
le buket koymuşlardır. ' 

Bu ziyarette Riyasetic~ 'n 
burun bütün erkanı, d• ,c • 
ye vekili, Ankara valisi ~ 
kumandanları reisicümbuı' ' 
maiyetinde bulunmuşlardı' 1 

Rahatsız bulunan b•f1' 
kil namına da Atatür~ I 
mezarına bir çelenk ~ 
muştur. 

lST ANBULDA ~ " 
İstanbul, 19 (Hususi) f 

Mayıs burada emsalsiz te ( 
hüratla tesid edilmiş 'le ti 
bedi Şefin hatırası saygı 
sevhi ile anılmıştır. 

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

Ağaoğlu 
Ahmedi 
Kaybettik 
İstanbul, 20 (Hususi) 

En eski gazetecilerimiı 
üstad Ağaoğlu Ahmed, 
vefat etmiştir. Merhumuıı 
nazesi, bugün kaldırılaca 

Ağaoğlu Ahmed, me 
yet devrinden beri mat 
tımızda uzun müddet k 
miyle hizmet etmiş ve 
mücadelenin başlangıcı 

Anadoluya geçerek, -;I 
mebusu sıfatiyle Büyük 
let Meclisine dahil olnı~ 

Ölümü, memleketimiz ı,
bir ziyadır. - . ..,.,_.,_~--

Bir meb'uf 
daha kaybetti! 

Istanbul 19 (Hususi) ,1 
Trabzon meb'usu Süle~lll ~ 
Sırrı bugün vefat etın•f ~,· 
cenazesi merasimi.: k• 
rılmıştır. 

--::::::::--

Bitler , 
lsviçre hududu11d ,,,,. 
Karlsruhe, 19 (RadY0~ ;Je 

Führer bu sabah J<ehd•lıİ 
Isviçre hududu arssıll tı•' 
hudud müatahkem ınıot• et' 
sında teftişlerine devarıı 

uıı' 
Sulh duvarı günden g ~· 

.. k 1 v d rn etıııe 

miştir. 

yu se mege eva be' 
t d. 1 .. k. . bu ceP ~' e ır. ur ıyenın . br 
ye iltihakı pek ınübıP1 sııı• 
h-d· d. s·· 1 ·ıe yaıı a ıse ır. oz erı 

nacaklardır. 

zengin Olmak 
ıster•enlz 

§ Filistin hadiseleri alınan tedbirler sayesinde bir haylı 
yatışmış bulunuyor. paşa anılan bilahare ismi çıkmış olur. 

Piyan20 Biletlerinizi Mutlaka SAADET Kişesinden Alınız 
nihayet vermiştir. , 
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