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Hul bir söyley verdi ır-r;~~iı;;.,·v;- 1 
Japonya, lngiltere Ve Fransaya Haynan 

Adası Hakkında __ ... _...,. ...... __ _ 
versin ki ••• 

:~ ~ -...---
~lJ~l\o:ıı itaJyan ve Fransız g;;;teleri arasında neşriyat dü-

j ''il;/ devam edip duruyor. Romadan yükselen seslerde 
O ~de 

1

~. arzularımızı yerine getirmek için sarfettiğimiz ve 
hO ~all~egırniz gayretleri boşa çıkarmak istiyenler bizim düş
a~İtrı· ~tı~ızdırlar. Bu düşmanlarımız bilsinler ki biz istedi-

~\! •tı sılahla da alabiliriz.,, Mealinde tehditlerde vardır. 
'ir· 'apıtehditlere mukabele eden Fransız gazetelerinin de ce· 
b G~tını dünkü (Halkın Sesi) inde okumuşsunuzdur ! 

j Düşmanlar 1 Japonya Hariciye Nazırı; Hay
Bilsinler ki 1 nan Adasının, Ne Vakite Ka

l dar Japon yanın İşgali Altında 
1 Kalacağını Söylemek İstiyor 
1:1 m lb...A.=-:=.-ğ p-, 

i Tokyo, 14 ( Radyo) başlamışlardır. Alakadar ma-
~ Fransız sefiri gibi, İngiliz hafi!; japonvanın, bu adayı Ot Orüiüyor ki gazete bombardımanlarının arkası kesilmi

a . .Japonlar, Fransa ve İtalya arasında her gün biraz ca-
hJc11ia;''ddetienen bu mutekabil münakaşa ve hücumlardan 

; sefiri de bugün hariciye na- bir hareket merkezi haline 
• 1 zırı Aritayı ziyaret etmiş ve koymak ve icabında Hindi 

Vaşington 13 (A.A) - B. İ Haynan adasının işgalinden Çini Şarktaki deniz yolları 
1 tıı.. ilan adasının üstüne oturuverdiler. Bu meselede Fransız a '<l\lrn- • 

tan 1 efkarını oldukça yerinde sayılabilen yeni bir heye- Hull dün akşam radyo ile 1 1 Japonyanın ne gibi bir fai- ile Singaporu tehdid etmek 

nutuk söylemiştir. B. Hull 1 nezamana kadar m !~gul etmektedir. 
~i b· kaptırdı. Bu münasebetle gürültülü münakaşalar bel

'f ltaz daha ateşlenecektir. 
lııtı alnız dünyayı baştan başa kana boyayacak korkunç ve 

ı ll.okllıi bir harp tufanından korkanları müteselli eden bir 
J hit ta vardır ki o da gazeteler bombardımanlarının kolayca 

~ llluharebeye çarpışmasını hasıl edememesidir. 

bütün dünyaya yayılan bir 1 g de beklediğini ve bu aca·un niyetinde olduğunu iddia 

bihassa demiştir ki: J kalacağını sp :·muştur. Japon don anması, korka-
Halihazırdaki şartlar için- ~ 1 Hariciye nazırı 'Aritaya rak kayıklarla kaçan ada 

de lüzumu olan müdafaa ı : adanın, sırf (Çan - Kay - Şek) ahalisine ateş açmiş ve bir 
kuvvetlerinin muhafazası bir il İ hükumetine si!ah ve mühim- çok kayıkları, içindekilerle 

it e ereket versin ki, büyük devletler ricalinin sinirleri, kafi 
ır ~i tehede böyle gürültü ve patırdılarla müteessır olmiyacak 
if \l; ale gelmiştir. Yoksa şimdiye kadar gözlerimiz çok 

hükumet için mukaddes bir ı; "Y · S b h refikimiz e mat gönderiln e ;inc imkan beraber yakmış!ır. 
~ enı a a ,, g I d'I I 

vazifedir. Mu~liha~e anlaş- j (herhangi bir devletin Türk 1 bırakmamak ma \:Sa ı e işga ::::::::::::füf:::::::::::: 
malarl~ hal!ed.ıl_:mıyecek bey- 1 vatanına göz dikmesine im- i edildiğini ve Japonyanın, 

e anlar ve kıyametler görecekti. .. nelelmılel ıhtıla~l.ar mevcut ~ kan yoktur.) Mealinde yaz- ! araziye ihtiyacı olmadığındar, 
olmadığına ka~~ız. . Fakat 1 dığı bir makalede S~vgili ~ bu işgaldan başka birşey 

Davaların 
o 

SIRRI SANLI _ Devamı 4 üncu sahıfede - I Cumhurreisimiz İsmet lnönü-I beklemediğini ve adanın, ne 

~; tf,;k··--7·~p;~·ki~·;ına Göz . ~ fü~:f=~~:~~;~:JfI~J;~i i ~l:~:~:~~:i:!::ik:~;\:~;'. 
/( k l ' 

1 inkar kabul etmez bir ha· 1 Nevyork 14 (Radyo) 

l O n ar i kikat yapmağa muvaffak 1 Bütün Amerika matbuatı, oyan ar _ usu e ~olan Milli Şefimizin b~ bin J Haynan adasının, Japonya 

1 bir çeti .ı kaleden sagla. m ; tarafından işgalini endi~e ile 

Talika lUğramadan 
Bitirilmesi 

Ankara, 14 ( Hususi ) -
Mahkemeye çağırılan şahıs· 
lara hazır bulunacakları sa· 
atlerin de bildirilmesi ve 
zaruri sebebler mevcut ol
madıkça davaların talike uğ
ratılmaksızın kısa bir zaman-

a 
1
' lfE:a HALDE DOSTLARIMIZ İT AL YAN

da neticelendirilmeleri husul olan sözlerini gazetemıze - karşılamakta ve bu mevzu 
k b. k ~ sondaki kanun hükümlerinin ! almakla büyü ır zev ve = etrafında uzun makaleler 

l! bahtiyarlık duyuyoruz. i tamamile yerine getirilmesi 
; Mil!i Şefimiz demiştir ki: § yazmaktadır. için Adliye Vekaletince lü-

LARIN HAFIZALARI TÜRK LERİ UNUT 
P4IY ACAK KADAR ZA Y lF EÔİLDİR 

Sürülerimizden koyun kapmak 
isteyen kurtlara kızarmıyız? 
kızmayız, yalnız tüf eğim izi 

!elimize alır, saldıraıP. 
kurdu tepeleriz 

Ortaya yeni çıkan harita
lar ve iddialar Türk top
raklarında İtalyan emelleri
ne dair bize yeni bir şey 
öğretmiş değildirler. Osmanlı 

İmparatorluğu arazisinde, 
Umumi Harpten evvel bü
yük Avrupa devletleri ken-

dilerine nüfus mıntakaları 
ayırırken İtalyanlar da An
talya ve civarını benimse
mişlerdi. Umumi Harp baş
ladıktan sonra, İtalyanlar 
Osmanlı imparatorluğu yağ
masından hisse almak hak-

[ Devamı 4 üncüsayfada] 

'---~~~~~~~~~~~~--~~~~~ 

!~'!}:R GÜL İSTER AÔLA 

BAY ANLAR OKUSUN 
İn T 
11€~ ıı ~ecrnualarından alınan şu fıkrayı bilhassa bayanlarımız dikkatle ok.u~alı?ırl~r: 

, feh • ş agrısı ve hazımsızlıgw ın başlıca sebebi ayakkabıların uygun olmaması ımış. lngıltere 
h -.n, v b' · · Otı e sınai araştırmalar dairesi uzun tedkiklerden sonra mühim ır rapor neşretmıştır. 
llıesr~orda birçok fı::zalara sebep olan ayakkabılar olduğu zikredilmektedir. Raporda her 

A e ve iş sahibinin ayakkabısının ayrı ayrı olması l zım geldiği bildiriliyor.,, . . . 
bir .caba ayakkabım şık ve zarif olsun diye nasıl yürüyeceklerini şaşıran, kendılerını hın 
Ş ı~kenceye sokan bayanlarımız şu fıkradan lazım gelen dersi alacaklar mıdır? 

llıek .h~ ve terafet yolunda milyonlar sarfeden Amerikalı kadınların rahat ayakkabı gey
tak ıçın onları çok defa erkeç ayakkabı haline soktukları da göz önünde tutulmıya

rnıdır? 

ı Gene şıklık hl'k k kt ıtitırn· . Y~Pacağını diy.:! hayatlarını sıkıntıya, sıhhatlarını te ı eye oyma an çe- • 1Yeceklerın ınatla 
rına: 

İSTER GÜL İSTER AÖLA 
c~.-=....,....,,_~~~~ ~~~~·~-- ·~~ 

~ "Sulh ve terakki yoluna 1 Paris, 14 (Radyo) - Ja- zumlu tedbirler alınacaktır. 
= 11 ponun, Haynan adac;ında 
~ bütün gayretlerini asil bir ~ d 1 Vekalet bu maksatla teşki-
- r. tayyare mey an arı yapmağa ~ surette vakfetmiş olan mil- ıı 1 . 1 }atından mütalealarını sor-
., k 1 ve liman arı temız emeğe 1 letimiz mecbur olursa, en · muştur. 
1 disi ve Şanlı ordusu geç- 1 
g miş kahramanların hayran- 1 
i lığını celbedecek yeni kah- i 
~ ramanlarla dolu olan feda- 1 
) kar göğsünü en parlak ~ 
~ zaferlerle süslemeğe hazır- 1 
i dır. 11 6 
- uınıı ıın ımm ._ •• - uııııı uıım 11mı !1111111 ıııaıııııı 

Meb'us seçimi 
Meb'us seçimi için hazırla· 

narak asılan ddterler, halkçe 
dikkatle takip olunmakta ve 
isimleri yazılı olmıyanlar, 
seçim teftiş heyetine müra
caat ederek haber vermek
tedirler. Dündenberi isimleri 
yazılı olmıyanlara tek tük 
rastlandı. 

Halk, bu hususta büyük 
alaka göstermekte ve siyasi 
rüştünü ispat etmektedir. .................... 
50 Bin Lirayı 
Kim Kazandı 

Kim kazandırdı ? · 
.Şehimizin en uğurlu ve 

refah sahibi bir kişesi olan 
( Başturakta Rifat Göner 
kişe~i) bu son keşide de iki 
vatandaşımıza, (50,000) lira 
kazandırmak suretiye büyük 
bir servet ve refaha kavuş
turmuştur. 

Bu bahtiyar vatandaşları
mızdan biri seyyar tatlıcı 
Mehmed Ali, diğeri de Kı
nıkta kömürcü Mustafadır. 

Vat- ~'uımızı zengin eden 
hı uğu ' u kişe ile bay Meh
med A:i ve Mustafayı başla
rına konan bu devlet kuşun
dan dolayı kutlularız, 

Kızılay 
Senelik Toplantlsını 

Bugün Yapacak 

········«>·· .. ···· 
Kızılay kurumu senelik 

toplantısınıt bugün halkevin
de saat 17 de olacak ve bir 
senelik iş raporu okunduk
tan sonrat kuruma idare he
yeti seçimi yapılacaktır. 

Kızılay kurumu menfeatına 
tertip olunan önümüzdeki 
Cumartesi akşamıt hükumet 
konağı salonlarında verile
cektir. Biletler tamamen tev
zi edilmiştir. 

--::ı.·~.--

Dahiliyede 
Yeni tayinler 

Ankara 13 ( Hususi ) -

Dahiliye Vekaleti levazım 
müdürlüğüne eski levazım 
müdürü İhsan Güan, Dahi
liye muamelat umum müdür
lüğüne vekalet idar~~i eski 
umum müdürü Fazıl Ozelcin, 
mnavinliğine vilayetler ida
resi eski şube müdürlerinden 
Hlit akalın, ikinci şube mü
dürlüğüne de eski şube mü
dürlerinden Şükrü Alptekin 

tayin edilmişlerdir. 

P..,w~:~:~:~ ... !. ..... ":~+--~-~!JllIIJD~...:"•.,...""."....;:~z: ..... ::._....,=~'+--=...-.::•-...._...~::~ .• ~_.._+JM 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
Hakiki Halkçılık Böyle Olur 

- -=' 
(Ulus) Arkadaşımız da bitl sevincimizden ve iftiharımız· 

dan tatlı bir heyecan içinde bırakan şu satırları okuduk : 
"Milli Şefimiz İnönünün son yurt seyahati mesut netice

lerinden birini daha verdi. 
Zonguldak kömür havzasında açılan 17 bin amele tam 

kalorili ve sıcak yemeğe kavuştu. 
Bütün ocaklarda sıhhi mutbaklar ve aş evleri kuruldu. 

Her amele ayda 4 liraya kalorisi 4,000 den aşağı' düşme
mek şartile ve günde üç kerek sıcak yemek yiyecek.n .. 

Kömür madenleri içinde çalışmağa mecbur olan Turk 
işçilerine bu yapılan babaca ve müsfikane yardımın ne ~e~ 
mek olduğunu herkes kolayca takdir edebilir. İşte hakıkı 
halkçılık buna derler. Halkı sevmek, halkın kalkınmf~l~ına 

d w ·ı b"yle ı ıyat yardım etmek ağızla, parlak yazılarla egı 0 

sahasında iş görmekle mümkün olur. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
~~~.z-..2&!2 --~~~~~~~~-~~%~~ 
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385GÜN 

Timarhanede 
- ---------
-Bir Delinin Hatıraları-

-8- 1 
ANLATAN GÖNÜL EMRE 

Yerini sapıtmış aklıma 

göre birbir dereden su ge· 
tirmeğe çalışırmım. Fakat 
herifçi oğlu: 

- Olmaz... Benim vere
siye alış verişim yoktur .. 

· Çık paraları ulan ... 
Deyip durdu. 
Öyle zaman gelirdi ki, 

yerleştirdiği yastığı fırlatır. 

(Param yok .. Al karpuzunu!) 
Der yürürdüm. 

Fakat gene 
imkan olmazdı. 
nav: 

kurtulmağa 

Çünkü ma-

- Karpuzlarımı kestir
din bana.. Geri alır mıyım 
artık? .. Haydi sökül papeli ! 

Sık boğaz ederdi. Nihayet 
bir çaresini bulup sıvışırdım .. 

Fakat başka talihlinin biri 
(!) yakayı ele verirdi .. 
Kasım ağa, bu hikayeyi 

anlatırken ar'asıra acı acı 
gülüyordu. Sigarasını içtik
ten sonra: 

- Sana bir de (Halife) 
nin deliliklerini anlatayım ! 

Dedi .. sordum: 
- Hangi Halifenin ? 
Kasım ağa, gülerek ceyap 

verdi: 
- Canım bizim timarha-

nedeki deli Arabı demek 
istiyorum. 

Ve devam etti : 
- Timarhanede Arap bir 

deli vardı 60 yaşında sakal
lı bir adam .. azcıkta Türkçe 
biliyordu. Arap, çoğu zaman 
etrafına bizi etrafına toplar, 
gözlerini gök yüzüne dike
rek şunları söylerdi : 

(Ben ahirzaman halifesi
yim. Bunu sizlerde (!) bilir
siniz.. maksadım halifeliğimi 
ilan etmektir, amma dünya 
denen bu kuru kalabalıkta 
sözümü dinliyecek bir akıllı 
(!) bulamadım gitti... Şimdi
ye kadar benim gibi sahici 
bir halife gelmedi. Bunları 
size söylerken hiç birşey dü
şünmiyorum ! Yani halife 
olduğumu anlatmak istiyo
rum hepinize .. 

Nasıl, bir bakın bakayım, 
benim halifeye benzemiyen 
bir tarafım var mı? ha ... ) 

Deli Arap, bize bu marta-
valları okuduktan sonra 
elini göğsüne koyar ve yar; 
beline kadar eğilerek: 

[ Ehlen ve sehlen ] diye 
arabayı çekerdi. Yirmi dört 
saat, postun üzerinden kalk
maz, habre mırıldanır du
rurdu. 

Sessiz bir adamdı. Fakat 
hazan kendi kendine bağıra 
bagıra konuşur, birdenbire 
ezan okurdu. 

Doktorumuz bile onu : 
(Halife!) diye çağırır ve sık 
sık hatırını sorardı .. 
Adamcağız bir gün (hali

feliğime kimseyi inandıra
mıyorum , dünyada akıllı 

adam kalmadı!) diye büs
bütün zivaneden çıkmış ve 
uzun kuşağile kendini boğ
mak istemişti. 

Güc bela kurtardılar.. Çı
kacağım günlerde halifenin 
artık sesi, soluğu kesilmiş 
gibiydi... 

- devam edecek -

=-><--
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Ankara Radyosunun ( BugUnkU Pr...ığramı ) 
Türkiye Radyodifüzyon Dalga uzunluğu 

Postaları 1639 m. 183 Kcs./120KW. 
Türkiye radyosu T.A.Q. 19,74 m.15195 Kes./ 20KW. 
Ar.k:?ra radyosu T.A.P. 31,70 m. 9465 Kes./ 20KW 
12.30 Proğram · 
12.35 Türk müzigi 
13.00 Memleket saat ayan a1ans, meteoroloji haberleri. 
13.10-14 Müzik 

18.30 
18.35 
19.00 
19.15 
20.00 
20.15 
21.00 
21,00 
21.15 
21.30 
22.30 

22.45 
23.45-24 

Proğram 

Müzik (senf~nik plaklar) 
Konuşma 

T urk müziği ( faslı heyeti) 
Ajans, meteoroloji haberleri ziraat borsası (fiyat) 
Türk müzigi 
Memleket saat ayarı 
Konuşma 

Esham, tahvilat, kambiyo-nukut borsası (fiyat) 
M~zi.k(radyo orkestra - şef: P. aetorius.) 
Muzık (operet kupleleri - pl) 
Müzik {cazband) 
Son ajans haberleri ve yarınki proğram. 

Sinemacıhk dUnyasının en bUyUk mucizesi 

Şi ~ ago Yanıyor 
FRANSIZCA SÖZLÜ BAŞ ROLLERDE 

1 
Tyron ~ovver - Don Ameche - Alice Faye 

lkı senede 2 milyon dolar sarfile vücuda 
getirilen bu harikalar şaheseri flim 

bugün marine!erden itibaren 

ELHAMRA 
SİNEMASININ 

ŞEREF HAF r ASI OLACAK TIR 
SEANSLAR: 2 15 4,30 

(HALKIN SESi) 14 ŞUB ;_, r .. ..... 
.1D UNY ADA NELER OLUYOR? ı s1·nmnnunn•nınınnıınnJmınunnınnoınmmnıuınnmınn'=" ~ Fa dalı 

ımrıııDlllllı:uııılmııımımıuı:ıuınııııı nmıı ımm .. 1111 nıımlllllllllllll ııınu mımumm:ııın llJllllQmmaımo:ınnn.ıııımııımoııımqnnnıııımı = O O K T O R =; r·~ Y 
llK istimlak kanunu Çocukların lslmlerinİ °l unmmn~ıııııııuı ınnııunıı ııııu~mınıoınııı1uunı1!11ım~ınr e•ı •tef 
Birinci Fifipin oğlu şişman sırtlarına yazıyorlar Bo~maca öksürüg~. 1 gı 

ogv lu Lui büyük bir kıl ise- Afu "k d b" h t h Bogmacanın nasıl geldıgı ' erı a a ır as a ane-
nin kapısı önündeki evlere de orada doğan çocukların yani sari olmakla beraber 
baktı baktı da: sırtlarına sun'i güneş ışığı mikrobunun ne olduğu he-

- Bu evler yolları kapı- ile isimlerini yazıyorlar. nüz malum değildir. Boğma-
yor gelip geçmeği sekteye Bunların faydası hastaha- cada uzvi bir tegayyür de 
uğratıyor, yıksınlar bu ev- nede doğan çocukları baş- ğörülememektedir Krizlerin 
leri dedi. ka başka annelere vermek harici zamanlarda çocuk a-

Bu emri 1115 senesinde tehlikesinin önüne geçilme- şağı yukarı normal bir hal-
d . B t 'h" h" ·ı· v · dedir. Birden nefes borula-ver ı. u arı ı şe ırcı ıgın sine yaramasıdır. Çocukların 

başlangıcı sayamazsak, -çün- doğar doğmaz annelerinin rmda ve hançerede başlayan 
kü kadim Yunanistan ve Ro babalarının isimlerile bera- öir ispazmodik lhal boğmaca 
mada şehircilik hareketleri her arkalarına yazılan adla- tablosunu meydana getir-
başlamıştı- Menfaatı amme rı altı aya kadar silindiği mektedir. Boğmacanın müd-
namına ilk istimlak ameliye- için bütün ömürlerince dam- deti muayyen değildir. Her-
si telakki edebiliriz. galı kalmaları gibi bir mah- halde iki üç ay kadar va-

Kral şişman Lui şöyle dü- zarda yok. sati devam eder. Fakat si-
şünmüştü : rayet devresi nihayet bir 

Mademki bu evlerin yıkıl- 10,000 Fare buçuk ay kadardır. Ondan 
masında herkesin menfaatı BİR HEYETİN ÜZERİNE sonra öksürük mevcut ol-
vardır, yıktıralım. HÜCUM ETTİ makla beraber sirayet tehli-

Ya parası şişman Lui bu- Dün gelen Lübnan gaze- kesi zail olmuştur. Boğmaca-
nu hiç düşünmemişti. Fakat telerinde şu garip haberi nın kat'i bir ilacı yoktur, 
evlerin sahipleri kılise rüe- okuduk: fık zamanları teşhis konur 
sasına şikayet etti. Kılise rü- Belebek civarındaki Buka konmaz Neo Dmetis ampul-
esası da krala ceza kesti. mıntasında külliyetli miktar- ferinden çocuklara zerket-
Evleri yıkılanlara birer altın da tarla faresi zuhur etmiş, mek lazımdır. Yüzde yüz 
akçe verecek.. hükumet bunun önünü almak kat'i olmamakla beraber has-

Bunun üzerinede ilk istim- üzere bir heyeti mahalline talığın şiddeti üzerinde ve 
lak kanunu çıkmış oldu. Her tetkikat için oraya gönder- devamı üzerinde muhakkak 
kesin menfaatına uygun dü- miş. hüsnü tesiri olan bir ilaçtır. 
şen yollar genişletilmek iste- Heyet tarlalara gitmiş, fa- Dahilen aethon yani (Eton) 
nirse, o yolların üstünde ki kat on bin fare birden hey- da damla halinde verilir ve 

etin üzerine hücum ederek binalar yıktırılır, ancak sa- iyi gelir. Fakat dediğimiz 
kendilerini firara mecbur b hiplerine parası verilir. gi i bütün bu tedavilere 

Sanatoryom gemileri eylemiştir. rağmen bir çok boğmacalar 
Pariste intişar eden Sıh- Lübnan hükumeti, şimdi bu vardır ki gene şiddet ve a-

bat mecmuası yazıyor : afetin önünü almak için çare ğırlık devresini gösterir. 
Bugün artık deniz hava- düşünmekle meşgulmüş. Boğmacaya saf hava iyi ge-

sının bir çok hastalıklara, --:;....~-- lir. Çocukları (üşütmemek 
bilhassa vereme çok yararlı şartile gezdirmek muvafık-Par is yangınları 
olduğu anlaşıldı. Ne yazık tır. Boğmacada çocuğun kay-

ı:::::= - -ki, vapurlarda hasta tedavi larına rağmen tagaddiyi asla 
Bizde aşağı yukarı kök- h l ımkanı yoktnr. Bir kere bü- i ma etmemelidir. Çocuk 

leşmiş bir kanaat vardır: 
yük gemilere, bulaşık has- zayıf düşmemelidir. Sonra 

Batının büyük modeni şehir- f talığı olanlar kabul edilmi- göğüste za iyet bezleri pey-
lerinde sık sık yangın ol-

yor; sonra da en son sis- da olur. Bu da ciddi bir maz. Paris belediyesinin bu 
tem Transatlantiklerde bile takyidi istilzam eder. Mü-

sene çıkardıg" ı bir istatistik h d 
hastaların tam istirahatlerini im ir. bu kanaati kökünden söküp ~~~ - ~~ 
temin edecek şartlar mev
cud değildir. 

Bunun için hastalar sözün 
tam manasile denizden, de· 
nize havasından deniz te
davisinden istifade edemi· 
yorlar. Çaresi? Çaresi gayet 
basic: Modern sıhhat şartla
rını haiz büyük bir sanator
yom gemi yapmaktır. 

Bundan birkaç ay evvel 
Savuada bir sanatoryom kö
yü kuruldu. Bütün bir köy 
sanatoryom haline kondu. 

atıyor. Kemeraltında Sakızpa-
1938 senesi zarfında Paris zarı ka,.şı-ıında 

itfaiyesine 11.270 yangın tt 
haberi verilmiştir. Paris itfa
iyesi geçen · bir sene içinde 
2.694 yangın. 3.943 baca 
tutuşması söndürmüş, 2.226 
can kurtarmıştır. 

Canları kurtarılanların ço
ğu toprak ve enkaz altında 
kalanlardır. İtfaiyeni:ı emrin
de, muayeneye tabi 42 kan 
verici vardır. Bu kan veri
ciler bir sene zarfında 161 

1 kişiye kan vermişlerdir. 

! ~lllP.OI J;;;;:t:;;;( OllUllUllllDllii:tU!::+=3:~ 

insandaki altıncı hl• 
Görme, işitme, tatma, ko~· 

lama, dokunma hislerindeO 
bakşa insanlarda bir altıııcl 
hissin daha olduğu söylenir· 
Mesela, karanlık bir odada' 
sınız. İçeride birisi olduğuıı0 

görmeden, sesini işitmedell 
kokusunu duymadan,' eliniılt 
dokunmadan, anlarsınız. ~ · 

Bunu, hangi hissinizle ali' -., 

!arsınız? Altıncı his~iniıle ı.ı 
mi? 

Fakat, son tetkiklere ıı•' l 1 
zaran bu altıncı his, de,ı; 
hararete karşı olan hassasb' 
ğından başka bir şey değil• 
dir. 
İnsan derisi hararete karf 

en ince termometrelerdef 
daha hassastır. Onun içiJI 
karanlıkta diğer bir insanıC 
neşrettiği harareti cildiJJJ~ 
farkeder. 
ÇlçEkll Nebatların 
Faydası Nedir? 
Çi'çekli nebatların bize bİ 

çok faydaları vardır. 
Evvela teneffüs etmeınİJ 

kolaylaştırırlar. Çünkü çiçe~' 
ler bizim nefes alıkken jçt 
ri çektiğimiz oksigeni veri 
ve bizim nefes verirken çı 1' 
kardığımlz asit karboniki • s-=.. 
lırlar. ath 

Sonra ağaçlar yazın bit lllıışt 
gölge yaparlar. Bazan çabU ()"ad 
tebahhur yüı.ünden husul' ....... a 
gelen yağmur ve çiğ yağJJJ• 'Utı? 
sına mani olurlar. . ....._ ~ 

Çiçekli ağaçların çoğu b1 ....._ 1 
ze yediğimiz meyvaları ve~ltı ts 
rirler. Çay,· kahve, kak•0 

çukulctta gibi içkileri n'ebat 
hatlar temin eder. Yeme~ A 
lerde kullandığımız bütün b1 Yşe 
harlar nebatlardan çıkar. J(e .\Çalı 
ten ve kener nebati madde'. ~, . ...... 
lerdır. krıt . 

Nihayet evlerimizi, eşyaıJJI erıı 
mızı Y'!Pmak için kullandığı ' 
mız ağaç ve kerestelerle ısııı 
dığımız odun nebat ve ağıf 
}ardan çıkarı!ır. Ağa•, sız vt 

nebatsız yaşamak mümk~ &it 
d0eğildir. liaş111a 
Nıçin bazllarına doğr' Ote 

yu anlatamayız ? 
Aksini iddia etmek meP' 

faatine uygun düşen bi' ' 
kimse ile bir meselenin miİ' ~'Ilı 
nakaşasına başladığımızı fıf ~1~d1 
zedelim. Bize hoş görünell 
noktalar dimağlarımızı taı· 

Bugün artık açık deniz 
havasının bilhassa veremli
lere iyi ğeldiği tebeyyün et· 
tiğine göre, sanatoryom ge
miler inşası zaruret halini 
almıştır. 

1 

Satılık Bakkal 
yik ettiği gibi muarızımıı• Ot

0 
hoş görünen noktalarda o' ~tl>a 

Gidenler bütün arkadaşlarını nun dimağına tesir edet• b t.\u t 
da oraya sürüklemektedirler Bu yüzden ne biz onun de' it, ~~ 

'"imren" 
Lokantası 

--~...!.~--

Yankeseclllk 
Kemerab c:ıddesinde İb

rahim oğlu Bekir, Abdullah 1 
kızı Fatn::t::ı n paralarını yan- 1 

kesicilik suretile çalarken 
zabıtaca yakalanmıştır. 

Dükkanı 
Başturakta Kestelli cad

desind ! 8/5 No. lu bakkal 
dükkanı azimet dufayısile 
devren satılacaktır. Talipler 
içindekine müracaat etsinler. 

1-6 

• .., ""'' 4• . . ... 

izmlr Haikını Gene Koşturacak Bir Proğram 

Yeni Sınema DA 

Bir Gecede Üç Cinayet 

_ ı AMUS DÜŞMANLARI 
Milli Şefimizin Kurultaydakl Nutukları 

enkli Miki Ve Türkçe 
Foks Jurnal 

s BUyük Film 23 Kısımı Birden 1 
Büyük muvavfakıyetle devam ediyor 

·--~---------

ııuııııuıııuııııııınnmııınııııııııııııoıııuıııını!lllmıı~ı:ııııınııoıınc nıınııaııım diklerini dinleriz ve ne dt >'e ~::ı 
o bizim dediklerimizi ani-' Şof .. 1 

ve beyhude yere bir birİ tik Ilı 0 

mizi iknaa çalışırız. Siy• -: 
DOKTOR . 

Ismail Hakkı seue ve politika işlerind' 
ekseriya böyle olur. İnsaJI 

Bilgeer 
Oervışoğlu 

Dahili, sinir, çocuk hastalıkları 
saat 9-12 ıkiçeşmelikte 

1-6 Karşıyaka Yalı 71 Na.da 
T. 3760 

lar düşüncede ve muhak' 
mede aldanabilirler; fak' 
en fenası kendi kendini a 
datmadır ki zeki addettiğ 
miz kimselerde bile bu g 
rülür. Hissiyatımız ve me1 

faatlarımız tedai vetirelef 
ni bozup bizi aldatabili~ 

~------111111!11!!!!!-•hıi 1 ~ '# T E L E F O N: 3646 • ...._._ ........... -
Uzun zamandanberi eserlerini göremediğimiz, 

bütün sinema meaaklılarının takdirlerini kaza
nan şen ve şakrak san'atkar 

MILTON'un 
Dalaveracılar Kralı 

Namındaki son eserini 

Tavyare Sineması 
Muhterem müdavimlerine taktim eder .. oF 

AYRICA : EKLER JURNAL son hadisat ve KUL 'f 
filmi DİŞÇİ 

Bugün seanslar - 3 - 5 - 7 suvare 9 d~ uıınn __________ ........... 
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.~ mm Aydın Linıt Ocakları nının~ıın 

Y "E r' ~ma~sın fem· •••• 
.... Dagları ... yararak• göründü' bir at,' 
111.Geliyor .. son~ hızla" Kahraman Efem. 
I l<olundaPcepkeni"" oluyor! kanat, 

llapraklar yanlsın koş~yaman Efem. 

Gcğsünde yaralar zafer nişanı, 
Dünyaya yayıldı Türklüğün şanı, 
lier Türkün seninle yoğrulmuş kanı 
Vermedin kimseye sen aman Efem. 

Attığın nağradan titriyo~dağ taş, 
Yüce Türklük için yılmadan savaş. 
l<ır atınla haydi "İsmet,,e ulaş, 
Tarihe saplanmış al kaman Efem .. 

Sazını eline, meze önüne 
Getirdim, bir saz çal sen de bugüne, 
l<ır atla kanatlan koş İnönüne, 
Yamansın, Yamansın, çok yaman Efem !.. 

Burhaneddin Şarbalkan 

!\rlimisin? ıışair olacakmış 
oş elekfirik fenerine Bir çocukla babası kır ge-

1ttı· 
rad · zısı yapıyorlarmış. Çocuk 
Q an geçen biri çıkıştı: bir ağacın altında oturan 

'1 ?u halinden utanmıyor- bir adamın şaşkın, şaşkın 
....._ ~·· Evli misin? etrafına bakındığını ve bir 
....._ 1 ayır. şeyler yazdığını görerek ha-
il ••bet, karın olacak ka besına seslenir. 

l•llh· 1 
ı varmış. - Baba bu adam delimi 

Piyanom ki, etrafına şaşkın şaşkın 
~"ite . bakınıyor. 

Çah k~z durmadan pıya- - Çocuğum bu gördüğün 
A.:'lh"Jor~u.. . adam şairdir. Onlar hayatı 
...... fi ltlısafırıne fısıldadı; kalemlerile anlatırlar. 
le ... er halde biraz sonra - Baba bende şair olmak .. ,r 

......, 1( ••nırım. 

......, •:tınız mı? 
liayır piyanom. 

bilseydim 
Q· 
ır .... .. 1 · · b' k ""'ır şıır erını ır ar a-

istiyorum. 
- Nasıl olursun evlad; .J..? 
- Kalem satarım ve ka-

lemin en iyisinin nur kalem, 
elduğunu söyByerek. 

~~a g.. d. "t k· oster ı . 
....... e ı dedi ki= Gazeteciymi~ 
ı_. Yazın çok fena neden Y 
l(•ııe ·1 ......_ y ı e yazmıyorsun? 

ahu makina ile yaz-
111 bı'ls d. ·· )d ey ım şıır yazar-
•ın. 

() Pttaşaııah ! 
l>tornobil önüne gelene 
lf~ak yol alıyordu. 

L'tl, )'teri - Canım bu ne 
)e Ç\ "°mi dakikada üç kişi
. Şof~ın. 
tık l'1 ~r - Maşallah, istatis

._:rnurusunuz galiba! 

-~-

Herifin biri sabaha karşı 
kapısının, hızlı, hızlı çalın
dığını işitir. Adam hiddetle
nerek yatağından kalkar ve 
kapıyı gelip açar. 

- Ne istiyorsunuz. 
- Yeni sabah gazetesi 

var bayım. istermisiniz? 
- Gazeten kafanda par

çalansın. 

Der ve kapıyı hiddetle 
kapar. 

2000 lira 
kazanmış 

Ne zaman? 
- Anne, ablamla Nuri 

Adamın birine tayyaare 
piyangosundan 2000 lira çık
mış. Adam bu parayı har 
vurup harman savurmaya 
başlamış. Bütün parasını ku
marda kaybedince kendisini 
minareden aşağıya atmış. 

dün gece başbaşa konuşu

yorlardı. 
- Ziyanı yok evladım, 

yakında nişanlanacaklar. 
- Babam matmazelle ne 

zaman nişanlanacak! 

········e»········ 
Meğer ki adam karyola

dan aşağı düşmesin mi? Hayır 
i. G. 

Sağlamlık 
Yarın doktora gidip 

çatacağım. 

Hüseyin: Çok şükür vücu
dumda hiç bir şey yok. 

Bademciklerini alan dok
tora mı? 

- Hayır, metresimi alana. Kemal: Elbette olmaz, çün
kü pazar günleri sinemaya 
gitmiyorsun. Fethiye 

Kömürü Mezar taşı 
Güzel mermer amma, 

biraz pahalı. Ucuz, kuru temiz Fethiye 
kömürünü istiyenlerin: Irgat 
pazarında 77 numaralı şu
bemize müracaatları ... 

- Amma çok dayanıklı
dır, kıyamete kadar başka 
taşa ihtiyacınız olmaz. 

w 

J E W> ._,. • w..- • • .--. 

Sıhhat Balıkvaiı 
Norveçya bahkyağlarının an hallsldlr 

ıKı DEFA SuZuLMuŞTuR 
ŞERBET GıBı ıÇıLEBıLıR 

Hamdi NUzh9tjÇançar 

~ . -
~1noat eczahanesi 

ww;:i* 

•• 
Bayramdan Once Ve 

Bayramdan Sonra 
Kabadayı, Yüksel ve Kordon rakıları içenlere daima bir 

bayram neş'e ve sevinci verir. 

----------------~-~-~-ııııım Harbiumuminin sonu - felaket ve saadette üç arka-
daş kıymetini canlandıran müessir ve 

heyecanlı fJim 

ROBERT TA YLOR'un 
En gUzel temslll 

3 ARKADAŞ 
Cuma GUnUnden itibaren 

Kültürpark Sinemasında 
. Telefon 3151 

Gösteriliyor... iyi flim görmek için sen de ~el.. 
İlaveten FOKS JURNAL ve renkli MİKI 

Seanslar :2,30 -4- 6,30-9 Cumartesi Pazar 12 debaşlar . 

• FER 1 T s. 

11111 
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ımı1ı KÖMÜRÜNÜ TERCİHAN KULLANINIZ ~rı~ 
~ i'i" mm ........ - ...... -..a ........ 3 .. - " 
nnım ................ .,~········ .... m 
ı !lj[ Sobalarda çabuk yanar, çok hararet verir, kok u ~~İN 
1 fül yapmaz. fı\1'\n 
4.-~:~~;a~ ~~~; ~.~_;!~4Fl!:.!.-:~!~:!;~:!91~~ 

Terzi Kazım Şengüd er~ 
lzmir: Yeni Kavaflar çarşısı 

DO. 35 
Avrupanın yüksek terzi mek

binden diplomalı 

Peşin ve 
Taksitle 

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

~~~ııır.m~~'li:.taJ;;:.t;l~~E::..ta ~m 

oRoLoG oPERATöR \AşçıbaşıMark 
DOKTOR ;,Makarnaları' 

Fuat Soyer · " 
Böbrek, mesane, prostat, 

idrar yolu hastalıklarını te
davi ve ameliyatlarını ya par. 
2 nci Beyler Numanzadc No. 5 

-..- ..... .e:' .... ~~--...... ~---~_...,~ ~-..... 

""Merkez hastanesı 9öz 
mütehassısı 

Dr. Halit Baran 
Her gün öğleden sonra 
hastalarını kabul eder. 
2inci:beyler So. N o. 79 

Tütün inhisarı karşısında 

~--~~- ~ ~ ~ ......... ~ 
Dr. Fahri Işık 

· lzmir Memleket Hastanesi 
Rontken Mütehassısı 
Rontken Ve 

Elektrik tedavisi yapılır 
ıkinci Beyler So. No. 29 

TELEFON 2542 
~~~-~~~ 

Dr. Demir Ali 
KamçıoAlu 

Cilt Tenasül hastalıkları 
elektirk tedavisi 

İzmir - Birinci beyler So. 
No. : 55 Telefon : 3479 

1937 - 1938 Selanik sergı
sinden birincilik madalyasını 
kazanmıştır . 
~~~ııııını ~liii::..9:2:ı;;;;;ıı. 
~~~ ~~=+=OE:~~ 

DOKTOR · 
Salih Sonad~ 1 

' Cilt, Saç ve Zührevi has-
talıklar [mütehassısı 

2 nci Beyler sokak No. 81 

~ 
Her gün öğleden sonra 

Telefon: 3315 
~llii::::ts:~ ·~~tak:W 

Yün, lpek, Pamuk, Keten, 
Floşlve karışık her cins ku
maşı kolayca ve emniyetle 
boyar. Telefon: 3882 

9 EYLuL BAHARAT 
DEPOSU . 

Eczacı başı 
MUSTAHZARAT ve ITRİYAT LABORATUVARI . 

Müşterilerine diş hıfzısıhhası üzerine yaptığı tetkiklerin neticesini yepyeni 
bir formülle taktim eder · 

S. F E R İ T 

Sayın 

Eczacı başı 

~9RMüL: , Diş Mac u n u 
· laboratuv · d · ı· b l · d 3 A 'ti d latif d . ~ .arırnıza mahfuz bulunan formülün ıhzarı esnasın a 1 ım ve tecrü e erın en - sı er en tamam ile aridir ve gliserin esası üzerine imal edilmiştir. 1 

a e ettıgını· d "'k 4 H A h S. FERiT ız memleketin güzide diş doktorlarına me yunu .şu ra~ız. . - ususı ma iyette ihzar edilen S. FERİT Eczacıbaşı Diş Macunu esansı ağzınıza 
~itlcaç gaye !:~•cıbaşı Diş Macunu terkibindeki mevaddı kımyevıyeyı tesbit ederken bir ferahlık tatlı bir titizlik verir. 

1 _ S. /ERl~nünde t~tuldu. .. . .. 5 - S. FERİT Eczacıbaşı Diş Macununu adet yerini bulsun diye kullanmıyacaksınız. 
( Oxy ) Eczac :ışı Diş Macunu ağıza temaz eder etmez muvellıduhumuza :;eni 1 rmülümüz dişlerinizin muhafazası ve ag~ zınızın hıfzısıhhası için bir ilaçtır. Tadı ko-

gen neşred .. '- 'k f d 2 _ S k.b. d . r e ıc: mı ropları muhakkak surette tele e er. kusu, ~ .!siri emsalsiz güze) bir ilaç. 
u)tc:eL '} er ı ın e, ditin kendini katiyyen çizmeden mevaddı ecnebiyeyi sıyırıp temiz· 

• ı içlan Yardır. ŞİFA ECZAHANESİ 
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Pazar 
Yerlerinde 

Halk Aldat.lmıyacak 
Belediye şehrin muhtelif 

yerlerindeki pazarları beton 
yapmağa ve pazarlarde çar
şı dan daha yüksek fiaktle 
satıldığı tesbit olunan bazı 
gıda maddelerinin ucuz sa
tılması ve halkın aldatılma
ması için tedbirler almak
tadır. 

Belediyemizin, pazarlarda 
satılan gıda madleriJe yakın
dan alakadar olmağa karar 
verdiği söylenmektedir. ...... ~ ...:.. ...... 
Karısını öldü
ren yakalandı 

Bundan evvel Ödemişte 
karısı Hamideyi öldürüp 
kaçan ve başka bir nam 
altınaa şurada burada gezen 
Cumaibalalı Mustafa oğlu 
Mehmet, Akhisar kazasının 
Marmara nahiyesinde yaka
lanmış ·Ve İzmire getirilmiş
tir. Mehmet, Ödemişe sevk 
edilecek ive orada ağırceza 
mahkemesince muhakeme 
edilecektir. ........ () ....... . 
Yaralananlar 
İkiçeşmelik Yapıcıoğlunda 

Ahmet oğlu Mehmet, gayri 
meşru yaşadığı Cenneti bir 
portakal meselesinden ek
mek biçağile hafif surette 
yaral:ıdığından yakalanmıştır. 

§ lkiçeşmelik Dolaphkuyu 
mevkiinde, Selim oğlu Nafiz 
Emin oğlu Kemali taşla ba
şından hafif surette yarala
dığından yakalanmıştır. 

§ Kemer pazar yerinde 
Recep oğlu Hasan, kavga 
sırasında Veli oğlu Alinin 
başına taşla vurmak suretile 
yaraladığından yakalan. ıştır. 

····--::········ ··············-· 
Bi~akla•ı 
Alındı 

Keçecil...r caddl!sinde Sü
leyman oğlu Arifin üzerinde 
bir biçak bulul!arak alın
mıştır. 

Kemer Tepecik mevkiinde 
Musa oğlu Nazımın ilerinde 
bir bicak bulunarak alın
mıştır. 

§ ikiçeşmelik Alaybey 
caddesine, Hilmi oğlu Mu
zafferin üzerinde bir biçak 
bulunarak alınmıştır. 

--·~·~·-

Esrar satanlar 
Keçeciler Alipaşa mey,da-

1?.ında Kemal oğlu sabıkalı 
Omer Akay esrar satarken 
20 santigram esrarla birlikte 
yakalanmıştır. 

Keçeciler İsmetpaşa bul
varında Hüseyin oğlu İbrahi
min esrar sattiğı haber alın
mış ve işaret edilen para
larla satış yaptığı sırada 
esrarın bir kısmını yutmuş 
ve hastaneye kaldırılarak 
esrar midesinden çıkarılmış
tır. 

Keçeciler Cumhuriyet mat
baası : önünde İzzet oğlu Ha
sanın esrar içtiği görülerek 

... ......~.·~ 

"'-ş O N, ~~P .. A,i·~ i K A·. 
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iTAL YADA YAHUDİLER ALEV-· 
HiNDEKi KANU~~ TATBiK 

•• • MEVKllNE GiRDi 
Roma 13 ( Radyo ) - hükumet ırk kanunu tatbik mevkiine koymuştur, Bu hususta 

intişar eden bir talimatnameye göre, İtalyadaki İtalyan tebaası yahudiler, iki ay içinde 
bütün gayri menkul mallarını tesbit ederek hükumete bildireceklerdir. Hükumet yahudi
lerin bu mallarını satın alacak ve mukabilinde yüzde dört fayizli bonolar verecektir. 

Yahudilerden memur olanlarsa, üç ay zarfında memuriyetlerini terk etmek mecburiye
tindedirler. 

ÇİN JAPON HARBi 
Paris 14 ( Radyo ) - Japon tayyareleri dün Lançehu şehrini bombarduman etmiş

lerdir. Bu esnada yirmi beş çin tayyaresi uçmuş ve düşman tayyareleri ile karşılaşmıştır. 
iki taraf arasında vuku bulan muharebe çok feci olmuş; düşen tayyareler alevler içinde 
yanmışlardır. 

NÜMAYIS .. YAPTILAR 
Paris 14 (Radyo) - Dün cumhuriyet meydanında 16 bin kişinin iştirakile büyük miting 

yapılmıştır. Nümayişçiler Cumhuriyet abidesine çelenk koymuşlardır. Bu esnada yapılan 
taşkınlık dolayisile zabıta iş~ müdahele etmiş ve zabıta kuvvetlerine karşı gelen nümayiş
çilerin elebaşıları tevkif edilmiştir. 

---------umınıııınıı ıııımı ---------

İTALYA İSPANYA ARASINDA 
ASKERİ İTTİFAK MI? 

Londra 14 ( Radyo ) - İtalya ile frankist İspanya arasında askeri bir !ttifak akte
dilmek üzere bulunduğu hakkındaki haber bnrada derin akisler uyandırmıştır. Bu haber, 

1 

( Deyli Meyi ) gazetesinde intişar etmiştir. 

14 ş 

Japonların bir baskınla İŞ 
ettikleri Hainan adası ------.. - ·-----

Japonların Hainan adasını, 
bir baskınla işgal ettikleri 
malumdur. 

Hai - Nan, Çince, "Deni-
zin cenubu,, demektir. 

Bu ada, Lei - T cheou (Ley 
Şeu) yahud da diğer ismile 
(Luey - Tsiu) yarım adasının 
cenubundadır. Çin kıtasının 
hemen bitişiğinde gibidir; 
denize sarkan en cenubi kı
sımdır. Fransızlara aid Hindi 
Çini ile Amerikaya aid Fi
lipin adalarının ve beyaz 
ırk devletlerine ait muhtelif 
müstemlekeleri teşkil eden 
diğer Asya adalarının kar
şısında, binaenaleyh sevkul
ceyşi kıymeti haiz bir mev-
kidedir. Hele Hindi - Çininin 
şimal kısmına pek yakındır. 
Japonların Çini elde etme
lerinden sonra, buranın as-
kerlik ve bahriye noktasın
dan kıymeti büsbütün art
mış olacaktır. 

Heinan 34, 100 kilometre 
murabbaı sathındadır, nüfu
su iki milyona yakındır. 
• Adanın dahilinde granit 
kayalardan dağlar vardır ki, 
dereler buradan iner. İçlerin-
de en mühimmi Fu - Ho 
suyudur. 

Dağlarda Sai ve Miu isim-

rini de Kuang - Si'nill 
Tselerine kan noktası 
bağlı sayarlar. 

Okyanuslarda altı a 
tarafından, altı ay öte 
fından esen rüzgarlara 

11 

son,, denir. Şimali şar 
cenubu garbi mussool 
süpürülen Hainan'da, 
şin yakıcı tesiri azalıll 
dır. Bunun için adada 
ırk da yaşıyabilmektedit· 

Başlıca zirai mab5 
9pirinç, şeker kamışı, h 

1 tütündür. Bazı havalide 

1 

böceği de yetiştirir. 
Çinliler, bu adayı, şinı' 

de ve bitişiğindeki Y 
adadan gelip Miladdao 
vel 108 senesinde atdı 
1876 dan itibaren Hai -
limanı harici ticarete • 
mıştır . 

Başlıca ihracatı 

şeker, deri, kumaş, 
tancevizi ve kanatlı ha 
lardır. İthalat pamuklu 
sucat, afyon, petroldur. 

* >,< 4 

Hainan adasının an 

Suriye hükumeti muahedenin derhal i li müstakil kabileler yaşar. 
Bunlar ırkça da ayrıdırlar. 
İlmen birincilerini Tibet'in 
kara Lo - Lolarına, ikincile-

Japonlar tarafından işga 
aynı zamanda Fransaya 1' 
bir hareket telakki etme 
imkansızdır. Japonlar, f 
sanın İtalya ile meşgul 
lunmasından istifade ede 
Hindi - Çini'nin ta yanı 
şına böylelikle yerleşmiş tatbikini istiyor 

Şam 14 (Radyo) - Suriye hükumeti, Fransanın Suriye fevkalade komişeri 
Puyo) ya bir muhtıra vermiş ve Fransanın, Suriye - Fransa muahedesini bir an 
dik etmesini istemiştir. 

(Gabriyel 
~vvel tas-

Balkan Konseyinde Neler Görüşülecek 
Bükreş 14 (Radyo) - Balkan Antantı Konseyi 20 Şubatta Bükreşte Romanya hariciye 

nazırının riyasetinde toplanacaktır. Bu toplantıda ezcümle komşu devletler bilhassa Ma
caristanla iyi siyaset tesis, enternasyonal vaziyetin tetkiki, Franko İspanya meselesinde 
müşterek bir cephe alınması gibi mühim meseleler görüşülecektir. 

--------·a;ı;~- --------
1 

yorlar. (V·) 

Usta Diplomas 
Olmıyanlar 

Alman zırhlısı denize indirildi 
Berlin 14 (Radyo) - Hamburgda yapılmakta olan otuzbeş bin tonluk Alman harp zırh

lısı bugün Hitlerin huzurile denize indirilmiştir. 

Kendi Başlarına Küçük Sana 
1 

• lar yauamıyacaklar 

Kırk Beş Bin Kişi 
Paris 14 (Radyo) - Fransaya iltica eden 45 bin 

dönmüşlerdir. · 

Daha Döndü 
İspanyol mültecisi memleketlerine 

.......... ~-------
Ankara 13 (Hususi) - Hü- V ckaletince verilecektir. ( 

kumetin hazırladığı küçük ı raklar, çırak mektebi 
sanatlar kanunu projesi mec- imtihana tabi tutulacak, 

ı . · 'kt· t 'f d vaffak olanlar kalfalık 
ısın ı ısa , maarı ve a- ki d K lf 

---------mıııoıııııınnllllD---------
h·ı· .. l . d k.k danı alaca ar ır. a 

ı ıye encumen erın e tet ı h d t · l 1 b ) 
edilmiş ve bazı tadilat ya- şda kal e nametstı akan ar u 

Türk topraklarına göz ko
yanlar okusunlar ! 

istiyen kurtlara kızarmıyız? 
Kızmayız. yalnız tüfeğimizi 

- Baştarafı 1 inci sahifede -
kını müttefiklerine tanıtmış
lardı. 

Fakat, milli mücadelenin 
zaferinden ve Türk Cumhu-
riyetinin teessüsünden sonra 
bu hulyalar hükümden düş
müş, kendisini her zaman 
müdafaaya hazır ve kuv .etli 
bir Türkiyenin varlığı birçok 
hırslara hatime çekmiş ol-
mak icap ederdi. İtalyanlar 
bizimle de dostluk muahe-
hesi imzalamak zahmetini 
ihtiyar etmişlerdi. 

işi hak, adalet, mantık ve 
tarih namına üzerine sarıl
mak istenen riyakarlıklardan 
tecrid ederek bütün çıplak
lığı ile düşünmek iktiza 
eder. 

Türk topraklarına göz 

elimize alır. saldıran kurdu 
tepeleriz. 

Hüseyin Cahid, İtalyanla
rın bir çok memleketlerden 
yerler ve Fransadan bazı 
müstemlekeler istediğini ve 
Fransayı aldığı enerjik vazi
yetten sonra yumuşadığını 

söyledikten sonra diyor ki: 
Şimdı kabadayılıklarını 

şark-1 ve Türkiyeye çevirdi
ler. Bizi bu oyunda mazur 
görmele. :ni rica ederiz. Ç . n
kü kendileı :ni ciddiye alma
mıza imkan yoktur, Çünkü 
İtalyan dostlarımız bizi pek 
iyi, pek yakından tanırlar. 
Kendilerile Trablusgarp ve 
Bingazi sahillerinde bir par
ça teşerrüf etmiştik. Os-
manlı imparatorluğu oraya 
asker ve mühimmat gönder-
mek imkanını bulmamıştı. 

Yalnız beş on fedakar Türk 
zabiti gizlice Afrika sahil
lt"ri ne koşarak orada İtalyan
lara karşı gayet iptidai tarz
da bir müdafaa tertibatı 
vücude getirmeğe çalışmış

mııııııınıın urnıııuımuıııııwııınınnıııınııınııınıınııımııııııımn: uıınmnınu u arı sana a anunuo 
Beş on Türk zabitinin pılmıştır. · tt' v · .. dd t• dold 

d' · l' · ·1 h . yın e ıgı mu e ı 
ısıp ınsız, sı a sız, parasız 1 Proje altıncı Büyük Mıllet ranlar ellerindeki şahad 

bir mikdar kuvvet ile yap- Meclisi iktisat encüme- namelerle müracaat ede 
tıkları müdafaanın yetmiş · d k'k d'ld'kt nın e tet ı e ı ı en son- ustalık imtihanına girece 
seksen bin kişilik bir Italyan ra umumi heyete arzoluna- lerdir. 

-:~...::...-...::-
aylarca sahile mıhlı bir hal-
de tuttuğunu cihan biliyor. caktır. Bu projeye göre bir 
Faşistler isterlerse bu hika- ustanın tek başına ve ondan 
yeyi o zamanki ltalyan baş- fazla olmamak üzere çırak 
vekili Ciolitti'nin hatırların- ve kalfa kullanarak hususi 
da' okuyabilirler. imalathanelerde, çarşı ve pa 

Deniz bank 
Memurları 
Hakkında Herhalde dostlarımız ita!- zarlarda el emeği V\! ihtiza-

yanların hafızaları Türkleri sı ile yaptığı sanata küçük İstanbul 13 ( Hususi ) 
unutacak kadar zayıf olaca- sanat denecektir. Evlerde 
ğına ihtimal vermeyiz. Bu- Denizbank umum müdürüO 

aile fertleri ile yapılan sa- yaptıgv ı bir tamimde bund1 
günkü ltalyanın dünkü Ital-
ya olmadığını biz biliyoruz. natlar ve bunlar hiç bir ka- böyle her hangi bir ki 
Fakat on milyonluk bir Ital- yıt ve şarta tabi olmıyacak- mesai zamanında memu 
yan ordusu sözlerine gülmeyi tır. rın çalıştığı odalard.t otu 

t k t il it 1 hasbihal edemiyecek ve 
ar ı unu an zava ı a yan- Bu projeye göre her hangi olanlar da ı"şlerı' bı'ter bı'td 
ların bile güleceklerine emi-
nız. bir küçük sanata intisap daireyi terkedeceklerdir. i 

Acaba İtalyanlar bugünkü edebilmek için l2 yaşında Bu yolda ilk tedbir ola'"~ 
Türklerin de Trablusgarp olmak şattır. Askere gittik- memurların odalarında b~ 

1 
muharebesi esnasındaki Türk- leri zaman ayni sanat şube- nan kendi iskemlelerin1,tt 
ler olmadıklarını biliyorlar sinde hizmeti askeriyelerini başka oturulacak koltu1' 
mı? Bilmiyorlarsa, ziyanı yok, ifa ederlerse bu müddet sandalyalar kaldmlacaktı' 
vücutlariyle sahillerimizi şe- çıraklık müddetinden sayı- Kar adenizd' 
reflendirdikleri zaman öğ- lacaktır. Memleketimizde 
renirler. çalışmalarına kanunen izin fırtına 

Hüseyin Cahid Yalçın verilen yabancılar, Türkiyede e' 
Hul Bir Söylev Verdi sanat yapabilmeleri için yerli Ereğli 14 (Hususi) - -

- Baştarafı 1 cide - sanatkarların haiz oldukları rüzgarı ile başlıyan fır'' 
sulh içinde yaşamak istiyen şartları taşımaları lazımdır. her an şiddetini artırıl';, 
milletleri diğer milletlerin Ancak bu gibiler hakkın- tadır. Deniz çok dalgalı 
hareketleri neticesinde harbe da c1a mahalli küçük sanat- Yollarda bulunan geıııi ".I 
sürükliyecek ahval zuhur lar birliğinin mütaleası da vaziyetlerinden endişe e 

yakalanmıştır. 

dikdiklerinden dolayı İtal
yanlara kızacak, sövüp sa
yacak değiliz. Geceleri gelip 
uykumuzu kaçıran, bizi tazip 
eden sivrisineklere kızmak 
kimin aklından geçer? !'un
lara karşı pençerelerimize 
ince tül gereriz, odalarımıza 
ilaç serperiz, olur biter. Sü
rülerimizden koyun kapmak edebileceğini de biliyoruz. alınacak ve karar İktisat mektedir. ,J 

~~~--~--------------~----~----~~~--~~--~-----------~~~---~ ~~__;_~·~~----------~ 
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lardı. 


