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Sabib, Neşriyat Amiri ve 
Başmuharriri I 

vHl 1 SA LI 1 e ............ ı 
idarehane: /zmirde Birinci 1 

Beylc:_ .. ~~~ğında 1 
1 (Halkın Sesi) Matbaasında 1 
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l Basılmıştır 1 
IGeçmiyen yazı geri oerilme~ı 
il ııımınımıının n.nnın mımıllDI • • 
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ALMANYA TUNU HUDUDUNA ASKE Mi GÖ DERDİ? • - fQCllZllm _______ _ - YUNAN BASVEKİLİ., Suriyede Fransızlar Aleyhine 
anmamakta hakkımız ~J BELGRA'DA GİTTİ Nümayişler Devam Ediyor 

• 

varmış! 
~, ~'~--:-----------) aa.. •ıeteden aldığımız bir haberi tahlil eden ( garip 
'p \' tl~kh dünkü baş makalemizde bu haberi bir hayli 
te ~ ınanılmaz bulmuş ve bOyle bir yazının bir faşist 
'k '18tarafından yazılmasına hayret ettiğimizi itiraf et
.._· U yazının (il Telegrafo) gazetesi tarafından yazıl-
et Ve bununla Pars - Londra .- Vaşington mihverinin 

'i d "~. k~drcti karşısında bazı ltalyan gazetelerinin dil
t c~ll'l§brmek 'mecburiyeti hi ~settiği iddia olunuyordu. 
le b~•no ailesinin organı sayılan böyle bir gazetenin 
ketır fey yazmasını garip ve hayretler uyandırıcı bir 
hıı addetmekte haklı olduğumuzu, mezkur gazetenin 

~:ı t~f~iJatı ile geti~en Avrupa postasını açtığımız 
l't1 ha ıyı anladık. ismi telğraf haberlerinde geçen 
deıa •rra~o,, karşılarında kurulacak yeni üç ayaklı mih-

lliıı t~kın?1ek şöyle dursun, bil'akis Roma - Berlin mih
lta ıç bır devletler ittihadından korkmadığını ve bil-
~i 1ranı~ ~illi ve_ tabii emellerind.en hiç bir zaman 
dı,Yecegı.nı çok yuksekten atan bır makamla bağır-. 

Atina 17 ((Radyo}~- Kral 
İkinci Jorj başv~kil general 
Metaksasla dün Seliiniğe git
miş, üniversitede ilaveten ya- • 
pılacak binaların temel atma 
merasimine riyaset ettikten 
sonra, Makedonya ordusu 
kumandanlarile konuşmuş, 

Belgrada..,,hareket eden baş
vekil Metaksası istasyonda 
uğurlamış.ve müteakiben h~ 
susi trenle Atinaya dönmüş
tür. 

'-'Q İtalya ile birlikte Almanyanın da Trablusgarp ve 
il lılcer sevk etmekte devam etmesi gösteriyor ki, 
'ke Berlin, lngiltere ile Fransanın bu gevşek davran-

-----------f!.J~-------

r •rıısında daha çok cesurane sözler söylemekten, 
M ad ri d Alevler İçinde 

~~i&ı~ktan ve hareketlere geçmekten korkmıyacak
lllllıycceklerdir ... 

SIRRI SANLI ........... ._ ..... , .............. _ ...... _ .. ___ .. .. 
• • 

LKEVLERININ 
Yedinci Yıldönümü 
tartesl OUnU "3&7,, Halkevlnde 

Bayram Yapuacak 

• 

( 

t\r( • ... ~-- .... 
t 'Çıl, trı Yii dönümü ile 
lr .... ı Cak olanlarının açı
l' ~er· 

damın söylevilej•;,baş1an.la- ... J 

~ktır. -Radyolarının bu sa- Paris, İki gündenberi top ateşi altında bulu~a~ 
"-r ı~e bu yıl 19 Şu-
~ iUnü saat 15 de 

ına.,,1~ lialkevinde İstik
\rek·ı· dan 

ate -göre ayarlanarak söylevi Madridde dün akşamdan beri mütemadiyen obüs mermılerı 
Yagy dırılmaktadır. Şehrin onbeş yerinde yangın devam et-

dinledikten sonra kendi ha- d N mekte ve halk kırlara iltica etmiştir. Ayni zaman a .ıs-

ı l•· ~onra Sayın 
..... l D 

zırladıkları programa devaml yonalist tayyareleri grup halinde gelerek yakıcı bombalar 
edeceklerdir. 1 atmaktadırlar. Madrid yüzde seksen harap olmuştur. r. Refik Say-

,, Mezardan çiksın da görsün ! ... 
1 >'tteye . 
erde 61 llkbinen kadının tayyareci Kodi'nin karısı madam Kodi olduğu malumdur. Ge-
>'llata iı:~ .. bu k~dın kocasının tayyare imal ederken sarfettiği gayretlere de büyük 
' a•ıet ır~k etmiştir. Bu, havalar aşıkı karı koca 29 yıl önce tayyare yolculuğu hak
laYYar:cı!ere beyanatta bulunurken şu sözleri söylemişlerdi: :t llıad nın harpte pek ehemmiyetli bir surette işe yaramıyacağını zannetmiyoruz ! 
..... arn Kodi 29 30 ·· d · d' b' d .. .. .. h t l t l oqttarda - sene once önce olsay ı, şım ı ız e onun sozunu a ıra a 

'tıt'-1 ol; lksın da tayyarelerin nasıl en korkunç ve aman vermiyen bir harp alet 
ti1ai gör ~~nu görsun,, derdik. Fakal onlar sözlerinin hadiselerle ne suretle tekzip 
llara fay~al er \'e yeni icatların adam evlatları elinde neler yaptığını anlamışlardır. 
p •ctici za alrı dokunsu:: diye icad edilen daha l:ir çok makine ve ilaçların yaptıkları 

rar arı dü .. d . şun e ınsanları yok etmek için besledikleri garaz ve ihtirasa: 

İSTER GÜL İSTER AÖLA 
EF- - -~~ 

········«>········ 

İnkilap~Müzesi 
Anafartalarda Ebedi 
Şefin Hayatını Kurta
ran aaatı araştırıyor 

Umumi Harpta Anafarta-~ 
}arda Ebedi Şefimiz Atatür-" 
kün kalbine isabet eden bir 
mermi parçasına karşılık ve-
rerek büyük adamın ölüm
den kurtulmasına sebeb olan 
tarihi saat, İstanbul İnkilap 
müzesi müdüryetince araş· 

tırılmaktadır. 
Ebedi Şef; bu kıymetli sa

ati oz ·1an Liman Fon San
ders (laşa) ya hediye etti
ğbde , saatın bilahare bir 
Amerikalıya satıldığı tahak
kuk etmittir. 

~ Beyr.ut, .16 (H~~u~i) - Suriyenin her tarafında•karışıkhk 
devam edıyor. Dun Şamda yapıian nümayı'şle .. ı d . . . re yuı. erce e 
hoca ıbrak etmış ve zabıta kuvvetlerı· nu"ma · ·1 · ı ki 
d 

y t ı d yışçı erı zor u a 
agı mış ar ır. 

Roma 16 ( Radyo } - Beyruttan bildiriliyor: Suriyede 
Fransa aleyhine galeyan devam etmektedir. Bazı şehirlerde 
Fransız bayrakları indirilmiştir. 
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B~.n im Köpeğim Başka 
Kopekler Gibi De2"ildir 

Adam hiddetle bağırdı : 

.:; Bu ne rezalet, bir köpeğe bukadar hürmet gösterilir 
mı ..... 

[ Yazısı Üçüncü Sayfada ] 

~-------------=-----~~~~~---

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
Herşeyden Önce Ahlak 

Temizliği •• 
İstanbulda bazı memurların esnafı haraca bağladıkları 

haberini tabii sizde teessür \'e elemle okudunuz. Bu gibi 
suiistimallerin dünyanın her tarafında yapılmakta olduğu-
nuda biliyoruz. Fakat halkımızın rahat ve istirahatı, ona 
her türlü kolaylıklar yapılması için Milli Şefimizin en kavi 
ve sarsılmaz bir idare ile açtığı savaş prensiplerine bu ıibi 

- Devamı 4 üncü sayfada -
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Timarhanede 
-------~------------·Bir Dellnln Hataraları-

- tO -
ANLATAN GÖNÜL EMRE 

Sözde Ben Kasım Ağanın Hi
. ~ayesini Kimseye Söylemi

yecektim •• Halbuki ? 
Başka bir gün gene Ka- )azmıyacağım demedim ki... 

sım ağa ile karşılaştık. Beni Sonr;,-bugü;_hala ... hayitt~ 
kolumdan tuttu ve dükkana olan bu muhterem ihtiyarın 
götürdü. Bermutad güvercin hatırasına hürmeten de adını 
kanı çayından enfes bir bar- ~~ğiştirdi~. ~akat şun~da 
dak sundu. Konuşmağa baş- ılave edeyım kı, Kasım aga-
ladık. nın asıl ismi ile, değiştirdi-

Bir aralık dedim ki: ğim isim, birbirile kafiyedir .. 
neyse... Ortaya gazetecilik - Timarhane hatıralarını 

geçende bitirmedik. Hikaye
lerine devam eder misin ? 

Bir müddet düşündü. Ve: 
- Evlad, dedi, kusura 

bakma amma, şimdiye kadar 
aklıma gelmemişti.. ya sen 
bu söylediklerimi başkaları

nada anlatırsan... Hani hen 
senin doğru sözlülüğüne gü
vendim de hayatımı olduğu 
gibi anlattım yoksa ... 

Güldüm: 
- Emin ol Kasım ağe .. 

bu ciheti hiç düşünme hem 
canım bu hikayeleri başka· 

larına niye anlatayım iki gö-
zum ... 

- Ne bileyim .evlad, dedi, 
insanların dedi-kodu yapmak 
hevesleri vardır.. buna sen 
de kapılırsın diye düşün
düm ... 
Kasım ağaya, lazım gelen 

teminatı verdim. Ve hakika
ten bugüne kadar hiç kim
seye birşey demedim. Amma 
dikkat edin "bugüne kadar,, 
diyorum. Yoksa sözümden 
dönmüş değilim .. fakat belki 
bazılarınız.. "A .. iki gözüm .. 
sen, Kasım ağanın hikaye
sini, bir kişiye anlatmadın 
amma, gazeteye yazarak 
binlerce okuyucuya ilan et
tin ... ,, Diyeceklerdir. 

Lakin acele etmeyiniz. Bir 
c.!ef.l ben K"sım eığ y1, hi
kayelerini, kimseye söyle
miyc ceğim, dedim, gazeteye 

husnsiyet ve zevklerini dök
miyeli gene ... 
Kasım ağa, yarıda bırak

tığı hatıralarına şöyle baş

ladı: 
- Yalancı deli ertesi gün 

pılıyı pırtıyı toplayıp hapis
haneyi boyladı. Ben, ken
dimde epey fark gördüğı.im 

halde doktorlar beni salıver
miyorlardı. Çok kibar bir 
doktorumuz vardı doğrusu .. 
bana: "daha hastalığın geç
medi.. canın sıkılıyorsa emir 
vereyim seni bahçeye bırak
sınlar!,, Diyordu ... Neyse ... 

Bu çok kibar doktoru
muza bir gün arkadaşlar
dan biri, delilik buya... Her 
nedense kin bağlamış ... Şuna 
buna.. "bir biçimine getir
sem bizim doktoru temizli
yeceğim!,, Deyip duruyor
muş.. bu sözler doktorun 
kulağına gitmiş amma, ehem
miyet vermemiş ... Ha şunu 
söyle 1 eyi az kaldı unutu
yordum. En azılı en hatrı 
sayılır deliler bile bizim dok
tordan azrail kadar korkar
lardı. Nihayet hirgün bu 
celi arkadaş eline eski bir 
teneke parçası geçiriyor ve 
günlerce uğraşarak hunu 
taşlara sürte sürte biliyor ... 
Hem inanmazsın beyim, deli 
bu işi okadar gizli yapıyor 
ki, en ızbandud hademelerin 
ruhu bile duymıyor ... 

- Devam edceek -

Devlet Demir yolları 9 uncu 
İşletme Müdürlüğünden 

Beherinin muhammen bedeli 380 kuruş olan 5 - 6 bin 
meşe cari hat travessi kapalı zarf usulile 28-2-939 Sah 
günü saat 16 da Sirkecide işletme binasında satın alına-
caktır. · 

Taliplerin 1710 liralık teminat ve diğer kanuni vesika
rını ihtima edecek olan kapalı zarflarını ayni gün saat 15 
şe kadar komisyona vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak komisyondan verilmektedir. 
11 - 13 - 15 - 17 (743-399) 

Sinemacllık dünyasının en büyük mucizesi 

Şi ago Yanıyor 
FRANSIZCA SÖZLÜ BAŞ ROLLERDE 

1 
Tyron Povver - Don Ameche - Alice Faye 

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

bugün marinelerden itibaren 

ELHAMRA 
SİNEMASININ 

ŞEREF HAFTASI OLACAKTIR 
SEANSLAR: 2 t5 4,30 6,45 9 da 

(HALKIN SESi) 

GMODADA SON 
YE .LİKLER 

Garnitür: Kordela: dantel 
işleme, yünlü robları gitikce 
daha çok süslüyor. Ve onla-
ra ~ir kadın eşyası inceliği 
verıyor. 

,,. 
Bylar: Tayyör etekleri ve 

gündüz robları hem kısalı
yor, hem genişliyor. Bütün 
pelili roblar ve etekler her
gün biraz daha çoğalıyor. 
Kalın kumaşlar, bütün peli 
yerine derin bir iki peli ve
ya gode ile genişletiliyor. 

* 
Yakalar: kapalı ve dik ya-

kalar hala devam ediyor am
ma en yeni yakalar sivri, 
dört köşe, beyzi ve oldukça 
açıktır. Raharda bu yakalara 

rastlıyacağız. 

•J 
Kollar: Uzun -ve nisbili;; 

~d;;-kollarda yavaş yavaş 
bir değişiklik başlıyor. Dir-

'sekten yukarısı, bilhassa o
muzlara yakın olan kısım 

bollaşıyor. Dirsekten aşağısı 
dar. Boyları da değişiyor. 
l.Jç çeyrek uzunluğunda (ya-
ni bilekle dirsek arasını 
geçmiyen) kollar yeniden 
moda oldu. Ancak bu kollar 
insanı yaşlı gösterir. Genç 
ve mütenasip vücudlü olmı
yanla r yapmamaldırlar. 

Bunlar, kısa kolları tercih 
etmelidir. Hem modadır hem 
de genç gösterir. 
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Ankara Radyosunun ( BugUnkU Pr ığramı ) 
ı Türkiye Radyodifüzyon Dalga uzunluğu 

Postaları 1639 m. 183 Kcs./120KW. 
Türkiye radyosu T.A.Q. 19,74 m.15195 Kes./ 20KW. 
Ankara radyosu T.A.P. 31,70 m. 9465 Kes./ 20KW. 
12.30 Proğram 
12.35 Türk müzigi pi. 
13.00 Memleket saat ayarı ajans, meteoroloji haberleri. 
13.10-14 Müzik (küçük orkestra) 

1 18.30 
18.35 
19.00 
19.15 
20.00 
20.15 
21.00 
21,00 
21.15 
21.:J 
2'1.30 
22.45 
23.45-24 

Proğram 

Müzik (bir konserto - pi) 
Konuşma (haftalık spor servisi) 
Türk müzigi (ince saz heyeti) 
Ajans, meteoroloji haberleri ziraat borsası (fiyat) 
Tiirk· müziği 
M~ınlt:ket saat ayarı 
Konuşma 

r s!ıa :n, tahvilat, kambiyo-nukut borsası (fiyat) 
Müzik 
Müzik ( hafif müzikler operetler vesaire pi. ) 
M"-:ı. 

Sor. ajans haberleri ve yarınki proğram. 

Bugün muvaffakiyetle devam ediyor 

Yenı Sinema DA 

1 _ M l Esrarengiz 
O O Adam 

112 -ölüm gölgesi 
Türkçe KUltUr fllmi FOKS Jurnal 

17 ŞUB~ 

Tarihten Bir Yaprak: 

BİT VE DAMAT 
İstanbul un .-seyyar ·satıcı

İm "bekar ~'(;daları,, ~adı ve-~ 
rilen hanlarda yatarlar. Tabii 
sıhhi şartlara hiç riayet et
meden .. ""' esnaf cemiyetleri, 
bu bigiler için yatacak yer
ler hazırlıyacakmış, ucuzca 
karınlarını doyurmak için de· 
aşhaneler açacakmış. 

Bu havadis bana Rüstem 

Bu suretle~gömleğinde b 
bit bulunduğu fiçin,kurtull 
Rüstem]_ lPaşaya ' daıııatlı 
rütbesi de verilmiş. ..-. 

Şair de: ~ 

Oluncak bir kişinin .b,b n 
~ !kavi talii 'f' ... 
Binişinde kehle dahi aoıf ... 
" işine .yar'1tı 

)a 

Paşanın .., "Kehle,, fıkrasını - - _ • _ ta 
hatırlattı. Le bru_!! _Lo_ndcl .. 

Rüstem Paşa, Padişahın __ ~ 

damadı oluyordu. Mihri Mah. • raya gidiyot~i. 
-Suitaıi"la niş;.;ıa~yord-;:-Pa-.. (o 
Şayı ç~k~iyenler: -- Londra 16 (A.A) -%i -·= ... Rüstem Paşa "{"' cüzza~ sız reisicumhuru il~ba>"rııc 
jhastahğına müpteladı;:-----fil1 Lebrtinun Londraya yapa'' ol 
-Dediler. ları r~smi ziyaret hakkı~-'8\l 
·-Tabii Padişah telaşa•düştü:., neşrolunan proğrama gt"j 
---f,Cüzza"iii-hastalığ;-naSıl bu ziyaret 21 martta olac~flıa 
belli olur? --- --- la 

Fizik ·ve kinı~ı 
kitapları sadet~ 
leştirilecek :: 

-= Eğer hastada kehle ı 
bul~rsa' hasta~ d°"eğildi;:-: 
boksa cüzzamlıd;;-dedile-;:

Bunun - üzeri.;e-Mehmet 
-Halife keşfe memur edildi. 
Tarih bUh'idiseyi k~ydeder--
k;~Şöyle. der: 1 
-''Ol dahi nazarı haki~~ ~ 
:ue pirahenin-de (gömleği~de) 
bir kehl~ik müşahede etme-

Ankara (A.A) - Fizik' 1>0 

kimya kitaplarının sadel h 
tirilmesi ve ıstılahların el le 
tirimesini r görüşmek uıli ....... 
kimya ve fizik mualliıııl te 
nin da iştirakiyle bir koJll -..... 

:-yon teşkil: edilmiş ve ô' -..... 
terbine estitüsünde çalış ti 
lara başlanmıştır. Koıni\ 

gin rikabı hümayunılarzet
tikte müşarü;;leyh-d~kap 
Ana:dolu.-mansıbıii'etebcil-
lkılınıp: .. ,~ --- -
• ıu ııı ı ıııdılıfi :ıııııııuınınuıı ııııııımıınımıııııımııııınıııı~a.· 

~ DOKTOR ~ 
't !l!!!ll.!!lınnıııı ııııııınnınııınıımmuıınııoıııınuuıınıııuınuıımıP 

n un faaliyeti . bir hfta 
dar sürecektir . 

- ' • Varis' ·-, 1 ' ı 

- Varis h"°astalığı ya fmesl~k! 
;e m'at neticesi çok ayak-

. ta dikd~rma~ecburiye
tinde olanla;da veyahud Sık. 
~sık gebe olan'kadınlarda-;e:-; 

Hazine ~l' 
y 

yahud-h~hangfbir ameliyat• 
veya güç doğum neticesi 
h~sule- gelen ihtilatl-;~sebe-ı 
bile meydana gelen bir~ da: 

"mar-hastalığı flebit- neticesiı 
,,.zuhme-den- bi;:-hastalıktır. 
Çok-;k·-;e-dai~i k~;:g; kul
lanan kadınlarda bu saydı
ğımız sebeplerden ayrı ola
rak deveranın suubetinden 

vuka tları t.so 
Avukatlık kanununuJJ kil 

maddesine göre, .hazine ~ 
katları hariçte iş göreoıJ~ 
ceklerdir. Ancak Maliye 
kili arzu ettiği takdirde 
maddenin tatbikini üç 9 

müddetle tehir edebilir. 
Maliye Vekaleti şioı~ 6ırı 

bir sene için tehir etıJJı; ~~ 
Fakat daha fazla kabili 1~e 
hir otup olamıyacağı ali 
darlar arasında tetkik ı1' 
zuu olmuştur. 

varis arazı meydana çıktığı Zira bu hüküm tatbik e 
diği takdirde, hazineye , 
avukaklardan bir kısmı 
faya mecbur kalacakl 
Çünkü bunlar, kendi.1 
verilebilecek aylığı kafı 
miyeceklerdir. 

••••••••O•••••••• 

görülmektedir. Herhangi se
bebden olursa olsun varis 
müz'iç bir hastalıktır. Ekse
riya müz'içtir. Fakat hazan 
ilerlemiş varislerde içeriden 
damarın çatladığı ve dahili 
mühim bir nezleye ebebiyet 
verdiği görülmüştür. Varis 
hastalığına düçar olanların Amerik.adıt 
bilhassa akşama doğru ayak-
larında ve bacaklarında çok ceraim ced'1 
rahatsız edecek derecede Vaşington (Radyo) -
ağrılar görülür. Veridler cild leşik Amerikada her d0 

altından adeta büyük ip gi- dakikada bir hırsızlık• 
bi sert ve genişlemiş olarak dakikada bir adam öl~ 
görülür. Tazyik ile az çok mek, 3 dakikada bir 
serttir. Halbuki hali tabiide her dakikada bir soyg&J 
veridler duyulmıyacak kadar luk olmakta ve elye' 
yumuşaktır. Varisin çaresi milyon mahkum hapis~ 
nedir? Bunu ayrıca söyleriz. lerde yatmaktadır. ) 

ulı l~ .,.. 

Tavvare Sineması 
T E L E F o N: 3646 

BU GÜN 
1ef 

Sinemacılık aleminde şimdiye kadar emsaline c ıı0 

tesadüf edilen bir şaheser 

ASRİ BAT KHANELEJı 
Oynıyanlar 

Dita Parlo - Albert PrejaıJ 
İnkijinoff 

AYRICA : EKLER JURNAL son hadisat ve 
RONTKEN Kültür film 

9 
p 

S ~ eanslar hergün : 1,30 - 4 -6,30 ve ,,/; lllllıı llill-• unmı _______________ ......... 



(HALKIN SESi) 17ŞU" · T 

Los Ancelosta Görülmemiş Dava 

ebEsrarı Çözülmiyen Bir 
Tarihteki en 
büyük spor 
kavgası 

~t"":~~...-~-~ .. t ~--:--~-mınn ·~-....:::..=---~~~l .. ~.~ ...... ~ ~ ~..-.. ~:....~ 

·- ~ll" 11w Aydın Linıt Ocaklr 
///ılı ............ 0 .......... .. 1~11~1 ............ .. ......... . 

·: Cinayet Aydınlandı Bizde spor maçlarındaki 
kavgalar herkesin bildiği bir 
şeydir, Fakat, mazide de 
spor ve oyun yüzünden çık
mış bir çok kavgalar vaadır 
ki bunlar hazan dahili harp 

111 KÖMÜ~~~~::~~:cl:,~:.,..~:.LLANINIZ 

ı' ıı~ Sobalarda çabuk yanar, çok hararet verir, . koku 1 
mııııı yapmaz. l 

bah>nııktı 
.. .ıt p nüshadan devam -ur... k" 

30 .... l(e ı, şimdi niçin kaçtı? 
ar' '1 açtıgını da zannetmi

y:·,~erhalde, ortaya çık
\ad uıum görmüyor. 

dıdaf ının o genci bu kadar 

11 
aa etmesi polisin bi-

tıti.•ıara di.kkatini celbet
D ab liususıle ki madam 

\la .. ' 
!J...aaini b~glunun bu arkadaşı 
a>"nıcı ıle bilmediği bir ya
a'j ol Ydı ve evlerine ilk de
ıo ~\l arak geliyordu. O halde 
g6 r k Ilı olduğuna, hadisenin 
•~ıtıa azadan ibaret bulundu-

1' ah~~reden hükmediyordu? 
)1.t . ıkat esnasında mut
,.tı~ •kilkurşun bulunmuştu. 

'ay r,. masanın üzerinde, e etı . l' 
•tıttld .. ış ıyen tabancaya 
tab Ugu zaman görüldü ki, 
•ttnı'ncanın kurşunudur ve 

·ı/ ı>ot. atılmıştır. 
el l h;~~n ~arip karşıladığı 
eSSyıe . lseyı madam Dübua 

·ıt ......._ ~tah ediyordu: 
le tce b~ kurşunları geçen 
ııı , Nı·ı . atttık ... 
G• ....... ıçın ? 
şııı ti Çünkü, bir müddetten
is ~hırsız gireceğine 
~ ~~~WllID~ıııımıunıın 

,h Müjde 
-rlYaka F h 

l ( s. Z~kir So. 
erıan . d 

l Yelek ~sın e yelekli takım 
J ,SQ sız 9 lira tek ceket 

dair bende bir korku uyan
mıştı. Şarl-beni mümkün ol
duğu kadar teskine çalışı
yor, fakat muvaffak olamı
yordu. Nihayet gece tabanca 
ile yatmağa başladı. Geçen 
gece, sabaha karşı, bir gü
rültü ile uyandım. Hırsızlar 
mutfağın pençeresine tırma
nıyor gibi .'geldi bana! He
men· Şarlın odasına koştum. 
O da, gerek beni tatmin et
mek, gerek hakikaten böyle 
bir şey -varsa 1 hırsızları kor
kutmak-için, mutfağın içine 
iki el ateş etti. 

Bu, inanılacak bir hikaye 
miydi? 

Belki, madam Dübua bu
na karşısındakilerin inandı
ğını zannediyordu. Fakat al
dandığını az sonra anladı .. 

Tahkikata memur olan po· 
lis komiseri kadını bir gün 
karşısına çekerek: 

- Oğlunm.cn mi öldürdün? 
dedi. 

"İşin evveliyatından başlı
yalım: Oğlun .. bir kı7.ı sevi
yor. Sen onun bu kızla ev
lemnesini istemiyorsun. Bun
da haklı değilsin ve bunu 
se~ da biliyorsun. Oğlunu 
·~evdiği kızla evlenmekten 
ahkoyamıyacaksın, çünkü 
gösterecek bir sebep yok. 

~ikili., Pantolon 125 kuruş 
~ırsatı kaçırmayın. 
~~-mm 
ethiye 

l(ö~·· .. 

Esasen, maksadım, oğlu
nun bu kızla evlenmemesi 
değil, onu)evmemesidir. Sen 
oğluna, senden başkasını 
sevdiği için düşmansın ve 
onu öldürmek istiyorsun ... 

lıc •••Uru 
Jıtoıııi; u~, kuru lemiz Fethi ye 

... '«tun.. · 

Oğlunu öldürmeye karar 
verdikten sonra evvela bir 
tabanca tedarik ediyorsun. 
Bu tabanca belki hakikaten 

i ra~ar u ıstiyenlerin: Irgat 
• t*ı:ıit .. ltıda 77 numaralı şube" ltı .. 

1 Şarlm tabancası ve sen ha-

Utacaatları ... 
kikaten ortaya bir hırsız 
korkusu çıkarıyorsun. 

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

lz~i~Yü~ ıw;;s..;;~tı-.---~. 
Türk A. Şirketinin ~ 

, lialkapınar kumaş fabrikasının t 
S ~e\'sim dolayısiyle yeni çıkardığı .!umaşlar : (f 

ilglam Zarif Ve Ucuzdur ~!; 
İri11 • SATIŞ YERLERİ ft~ 

\1ittıa~ l<ordonda 186 num~rada ŞA~K HALI. T. y A. Ş. ~· 
..._ l<ernaleddin caddesınde Fahrı Kandemır oglu +. 

' 

~ ~;:;....=~~ ~ .... ~-....-:;~w_....-:,....-;...;: ""..-..:=_~~---...;ı:~...--:....•.._-;...-:::~ 

.__~....__..,_._w~~.-. ..................... . 

Sıhhat Balıkva2'ı 
~orveçya bahkyağlarının en hallsldJr 

ıKı DEFA SuZuLMvŞTuR 
ŞERBET GıBı ıÇıLEBıLıR 

Hamdi NUzhet Çançar 

Sıiıiıat eczahanesi 

~ -iltbiumuminin sonu - felaket ve saadette üç arka-
da, klym ~tini canlandıran müessir ve 

heyecanlı flim 

ROBERT TA YLOR'un 
En güzel temsili 

3 ARKADAŞ 
.,_ Cuma GUnUnden İtibaren 

~ültürpark Sinemasında 
G .. t . . Telefon 3t5t q 

os İ eArılıyor.. . lyi fliın görmek için sen de ~el.. J1 
s. laveten FOKS, JURNAL ve renkli MİKl •l 

..,, •tıslar :2,30 ·4- 6,30-9 Cumartesi Pazar 12 debaşlar. 1 

Hırsızdan korktum dedi
ğin o gece de tabancayla 
mutfağın içine iki el ateş 
eden oğlun değil, sensin .. 
Belki Şarl uyanıp sorduğu 
zaman: "Hırsız var sandım 
da onun için ateş ettim,, 
demişsindir. Fakat asıl mak
sadın, bu tabancayla evin 
içinde ateş edildiği zaman 
etraftan duyulup duyulma
dığıdır. 

·~~_:~~~a~~:::~· 247 M. Toptaş, T. 2947~ .... ı 

. manzarası bile göstermistir. 

O gece etraftan tabanca 
sesini duyup gelen olmamış
tır. Bunun üzerine, oğlunu 
ayni tabancayla öldürdüğün 
zaman derhal kimsenin du
yup gelmiyeceğine emin olu
yorsun ve cinayeti işlemeğe 
daha katiyetle karar verı
yorsun. 

İki üç gün sonra da bu 
cinayeti işliyorsun. O gece 
ne oğlun, ertesi sabah ar
kadaşile gideceği bir ava 
hazırlanıyordu, ne de sizin 
evde sen ve oğlundan baş

ka birisi vardı. 
Doğru değil mi? 

Tarihteki en büyük spor 
kavgası Milattan evvel .. 53: 
senesinde Bizans (bugunku 
İstanbul) da olmuştur. O 
zaman Bizanslılar büyük ara
ba yarışları yaparlardı. Bun
lardan birinde mağlup olan
lar, haksızlığa) uğradıklarını 
iddia ediyerlar ve tarafları 
ile beraber diğer tarafa 
karşı kavga ediyorlar. 

Dahili harp halini alan bn 
çarpışma ~günlere: .. deva?1 
ediyor. şehrin buyuk b~r 
kısmı harap oluyor ve 30bın 
kişi ölüyor. ..................... 
Uykusuzluğun 

Sebeb _Y._e...;,_.; _ 
. ~Çareleri . 

Uykusuzluğun sebeblerı 

Kadın, başını önüne egıp 
ağlamaktan ve suçunu itiraf
tan başka yapacak bir şey 

bulmuyor. 

muhteliftir: Manevi istiraplar 
evin içinde veya dışındaki 
ışıklar, hava cereyanları, 
kuvvetli kokular veya koku 
neşrededen çiçekler, ~kşa~ 
en !f 'l İ ı faı~1 y~~ılm.esı, 

f haz;m veya teneffus_ ~ıha-
zındaki bozukluklar, _ ya-

Bugün madam Dübua Los 
Anceleste kadınlar hapisa
nesinde yatmaktadır. 

;;tak-~disındiki-havanın] 
·-Devamı 4 üncü sahifede -

FIKRA 

Benim l:ıöpeğim 
BASKA KÖPEKLER 

Giai DEÖİLDIR --··--- .. 
Hikipayenize ikirü~ akçe 

vasiyet etmıştır 
-=-==~<C-==-

Bir adamın gayet sevgili ~ 
bir çomarı varmış. Köpek 
hastalanıp ölür. Herif pek 
ziyade keder eder. Mahsus 
bir çukur kazıp ve bezlere 
sarıp defnettikten başkaca
nı için yemek pişirtip fuka
raya dağıtır. Elhasıl, bir in
san ulusu için ne yapılmak 
lazım gelirse yapar. Komşu
larından bazıları bu hali hoş 
görmediklerinden şeh.rin ka
dısına gidip vuku halı, daha 
birçok ilavelerle, nakır .ve 
katmir söylerler. Kadı hıd
detlenip hemen muhziri gön
derir, köpeğin sahibini cel
beder. Herif gelir gelmez 
"bre nadan! bu ettiğin iş 
ne iştir? Bir köpt:ğin cifa
sına bu kadar tazim ne de
mektir! Esbabı keyf bile kö
peğine bu derece riayet, 
aziz peygamber bile eşeğin~ 
bu mertebe hürmet etme-
miştir! Meğer sen bir zındık, 
betprest, yahut aklı başında 
değil bir mestsın!,, y~lunv~a 
tevbihe başlayınca kope.gı.n 
sahibi "efendim! kerem ıdı-
niz! işin aslını anlamadan 
tehevvür buyurmanız! Benim 
köpeğim başka köpekler gi
bi değildi; birçok eylikleri 
vardı . 

Ezcümle malinden haki 

payenize ikiyüz akçe vası

yet etmiştir. 
İzininiz olursa, gideyim, 

akçeleri getirip son vasiye
tini de eda etmiş olayım,, 
Der. Kadı "ikiyüz akçe,, yi 
işidir işitml!z davacılara: 
Allah allah! işte insanlar 
böyledir: sahip nimet olan
ları bir türlü çekemezler! 
Bu müslimanın hakkında· da 
neler ı.söylemediler! Neyse, 
şimdi dediyi koduyu bir ta
rafa bırakalım da vazifem izi 
icra edelim: müteveffanın 
cenazesinde bulunamadık, 
bari matemini tutalım! der. 
Sonra herif ikiyüz akçeyi, 
bir kese derununda olduğu 
halde getirip kadıya ( işte 
efendim, çomar bend:nizin 
parasını!) deyince kadı - es
tağfirullah! çomar dostumu
zun ! - demiş. ............... i 

... 
::::::ı::::: :::············ 

Defterdarlıkta 
terfi 

İzmir defterdarlık varıdat 
müd ü ·ü Talat, Basmane ta
'ıakku1{ şefi Osman Nuri 
Erkn~, hesap muhasibi Ab
dürrahman Fikri Akurgal 
bir derece terfi etmişlerdir. 

Terzi Ka~ .... n Şengüder 
lzmir: Yeni Kavaflar çarşısı 

no. 35 
Avrupanın yüksek terzi mek

binden diplomalı 

Peşin ve 
Taksitle 

En müşkülpesent subayla
rın ve sivillerin mizaçlarına 

göre taksitle her türlü elbise 
Diker. 

~ ~J;:;::t;:a11nıın1:::.t::1~~ ~J;;;;:.t;il~~lii:;;,t2Ji:::t:a ~ 

üRoLoG oPERATöR A ha Mark 
DOKTOR ŞÇI Şl 

Fuat Soyer 
1 

Makarnalar•' 
Böbrek, mesane, prostat, " 

idrar yolu hastalıklarını te
davi ve ameliyatlarını yapar. 
2 nci Beyler Numanzade No. 5 

--=-=- • ~ 

o.::-;;;;.;ıı H-akl;; BiİÖ ;e-;. 1 

Derv1şoğlu 
Dahili, sinir, çocuk hastalıkla rı 

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

T. 376() 

111!1111 --=~~~ -::..+-·..,_-..~ 

Dr. Fahri Işı 
lzmir Memleket Hasta~esi 

Rontken Mütehassısı 
Rontken Ve 

Elektrik tedavisi yapılır 
ıkinci Beyler So. No. 29 

TELEFON 2542 
~~~-~~~ 

1937 - 1938 Selanik sergi
sinden birincilik madalyasını 
kazanmıştır. 
~~~ ~~~-=+~ 

DOKTOR 
Salih Sonad 

Cilt, Saç ve Zührevi has
talıklar mütehassısı 

2 nci Beyler sokak No. 81 
Her gün öğleden sonra 

Telefon: 3315 
~~~ ·k.t:&~~ 

Dr .1 Demir Ali Yün, ipek, Pamuk, Keten, 
&Kamçıoğlu IFloş ve a karışık her cins ku-

Cilt;.Tenasül hastalıkları maşı kolayca ve emniyetle 
~lektirk tedavisi Sboyar. Telefon: 3882 

İzmir - Birincil beyler So. 9 EYLuL BAHARAT' 

.... N•o···= ~5·5~T~e~le~f·onr-.: m34m7m9 ............... DmEiilit~o ... s.u ... ~ 
S. F E R ı T E C~Z A C 118 ~A ş:ı 

A L~T 1 N o .. A l\'1 ·L·A s~ı 1 ,j - .. . 
· Kolonya ve yağsız Kremi~~ ~ 

DEPO: ŞİFA ECZANESİ 

Bavramdan Önce Ve 
Bayramdan S~nra 

Kabadayı: Yüksel . ve. Kor~on rakıları ıçenlere daima bir 
bayram neşe ve sevıncı verır. 



Milli küme 
maçları 

Milli küme maçlarına bu 
sene lzmir ve Ankaradan 
dörder, ]stanbuldan da seki
zer takım iştirak edecektir. 
Bu mevzu etrafında tetkik
ler vapılmaktadır, ilk müsa
bakalar, illüminasyon usulile 
yapılacaktır. 

Borsa idare 
heyeti 

( A~KIN SES~ 

........................... , ..... 1 ....................... . 

YEı İ MACAR KABİNESİ 
Buda peşte 17 (Radyo) - Kont Teleki, kabinesni teşkil etmiş ve kral naibi amiral Hor

tiyi ziyaret ederek, nazırların listesini takdim eylemişir. 
Sabık Başvekil İmrediye yeni kabineden vazife verilmemiştir. 
Kont T eleki, gazetecilere verdiği beyanatta, Macaristanın dahili ve harici siyasetinde 

hiç bir değişiklik olmıyacağını söylemiştir. 
--------- ııuııııuıııııı ıııımı -------"',___ •• 

Azgın Bir Manda Oldürüldü 
İstanbul 17 ( Telefonla ) - Dün Kırkağaç mezbahasına götürülen bir manda, kesil

mek üzere bulunduğu sırada bıçağın altından kutulmuş ve şaha kalkarak, sokaklarda koş
turmağa başlamıştır. Mandanın bu azgınlığmdan herkes korkmuş ve şuraya buraya kaçı· 
şırken, bol\s yetişmiş mandayı takip ederek tabanca ile öldürmeğe muvaffak olmuştur. 

--------ıııııı ııuııımıııııııı--------Borsanın ~eni yıl bütçesi, 
bugün toplanacak olan borsa 
idare heyetince tetkik ve 
müzakere edilecektir, borsa
nın bu seneki bütçesi, elli 
bin lira üzerinden tanzim 
olunmuştur. 

" Taymis" gazetesi, İtalyanların, Tunus hu
dutlarında tahşida1r yaptıklarını yazıyor 

Londra 17 (Radyo) - (Taymis) gazetesinin dünkü nushasında çıkan bir haberde, Ital
yanın Tunus hudutlannda tahşidat yapmağa başladığı ve Italyan tahtelbahirlerinin şimali 
Afrika sahillerinde dolaştığı bildirilmekte idi, bu haber, siyasal mahafilde derin akisler 
yaptı, alakadar makamlar; lngilterenin, bu hususta Italyadan izahat istiyeceğini ve Akde
niz statokosunu mevzuubahs ederek, ltalyanın ona göre har~ket etmesini talep edeceğini 
haber vermektedirler. 

Zira t 
Vekaleti 

Harman makinelerind~ 
kullanılan evrak iplerinin, 
başka işlerde kullanılmama
sı ve bu hususta alakadar 
devairce dikkat edilmesi, 
ziraat vekaletinden lazım 

gelenlere emir verilmiştir. 

ÇeşmeHükô-
m tKonağı 
Çeşme hükümet konağının 

tamiri için Maliye Vekale
tinden kafi miktarda para 
gönderilmiştir. Hükümet bi
nası güzelce tamir oluna
caktır. 

Tramvay Kazası 
Dün vatman Abdülkadir 

oğlu İbrahimin idaresindeki 
12 sayılı tramvay arabası, 

Salliane makası önünde 60 
yaşında İlya oğlu Sabatay 
adında bir ihtiyara çarp
mıştır. 

Müddehımumilikçe tahki
kat yapılmış ve neticede 
vatman İbrahimin kabahatı 
olmadığı tahakkuk ederek, 
kendisi serbest bırakılmışhr. 

İ J r- S 

D ... -... ma..!_ 
~ 

Bayındırda Kurd mahal-
lesinde oturan Ahmed, Hay
dar Ayarın kızın 18 yaşla-
rında Hamideyi ormana gö
türüp girletmiş · ve zabıtaca 
yakalanarak Adliyeye veril-
miştiştir. 

Viiay t 
Umumi eclisi 

Vilayet umumi meclisi dün 
öğleden sonra Vali B. Fazlı 

Güleçin riyasetinde toplan
mış ve mevcut işleri müza
kere etmiştir. 

Bu gece Türki-
1 ye icin konser 

Moskova, 16 ( A.A ) -
Voks cemiyeti ile radyo ko
mitesi 17 şubat cuma günü 
Türkiye saatiyle saat 21 de 
Türkiye için bir konser ter
tip etmi-?tir. 

1744 metre Moskova 1210 
metrede Kiev 1060 metrede 
Tiflis 309 metrede Odesa 
349 metrede Simferpol rad
yoları ile verilecek olan bu 
konserde Gürcü kompozito
rü palisafilın Dalsi operasın
dan parçalar çalınacaktır. 

lngiltere silahlanmakta "evam ediyor 
Paris 16 (Radyo) - lngiltere silahlanmağa devam ediyor. Ingilterenin deniz kuvveti 

ilkbaharda 650,000 ton daha ilave edilecektir. Hava teslihatı gizli tutulmaktadır. 

Korsikada Italya Aleyhine Nümayişler 
Roma, 17 (Radyo) - Korsikada dün tekrar İtalyan aleyhine nümayişler tertip edilmiş 

ve birçok İtalyan müesseselerine taarruz edilmiştır. 
w 

Çine Amerikadan 200 tank gönderildi 
Londra 17 (Radyo) - Amerika hükumeti, Çine mühimmat ve silah göndermekte devam 

ediyor. Evvelki gün, Çin hesabına hazırlanan 200 tank, Rangon yoliyle Çine gönderilmek 
üzere yola çıkarılmıştır. 

Japonlar, Amerikanın Çini takviye etmek hususunda takındığı vaziyeti hoş görmiyerek 
buna karşı bir tedbir düşünmeğe başlamışlardır. 

-"....--:~-Trablusa asker mi r•J 
yollıyor Franko hükô-

son günlerde Alman as- varmış olmasıdır. Son hafta- I metİ hakkında 

Almanya 

keri kıtalarının cenuba doğ- lar içinde buraya - sevki yat 1 

ru hareket ettiklerine dair devam etmiştir. 
haberler alıyoruz.. Bunların Alman ve İtalyan genel 
içinde bir tanesi diyor ki: kurmayları arasında Alman 

İtalyan - Alman hududun- ve İtalyan askerlerinin iş 
da külliyetli Alman kıtaları birliği hakkıada bir plan 
toplanmaktadır. Bu askerle- yapılmış olduğu anlaşılmak-
rin hf9psi cenubi Almanya- tadır. Bu sebeple Almanya, 
dan toplanmış değildir. Yal- İtalyanın İspanya, lspanyol 
nız Avusturya ve Bavyera adaları ve Tunus_üzeı indeki 
trenleri değil, Prusya tren- taleplerine yardım etmek 
leri de Brenner'e asker. ta- üzere· şimdiden hazırlanmak-
şımakla meşguldür. tadır. 

Fakat bunların içinden en 
manalısı bir takım Alman 
müfrezelerinin Trablusgarba 

Fransanın 

Bu suretle Berlin - Roma 
mihveri tam bir askeri itti
fak halini almış bulunuyor. 

ava uvveti 
Paris 16 ( Radyo ) - Fransa hükumeti hava kuvvetini 

28500 hafif ve 4800 ağır harp tayyaresi l..i ceman 9650 
tayyare ve on iki bin motora iblağet etmiştir . 

=======~==-

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
- Baş tarafı 1 inci sayf~ d :ı --

hallerin nekadar aykırı olduğunu düşünecek h 1.. r hangi bir 
memurun bir daha böyle bir harekete cür'et emtiyeceği 
muhakkaktır. 

Bu gibi hadiseler halkı nekadar müteessir ve mükedder 
ederse onların tekerrür etmemesi için hükumetimizin aldığı 
şiddetli tedbirler de okadar memnun ve müteselli etmiştir. 

Birlikte Karar 
Verecekler 

Londra 16 İngiltere hüku-
m t. ti Franko hükumetini he
men tanımak imkanı olma
dığını bildirmiştir. Yalnız ta
nımak meselesinde İngiltere 
ile Fransanın bir karar itti
haz etmeleri tesbit edilmiştir. 

Paris 16 ( A.A ) - Yarın 
akşam Paristen Burgosa ha
reket edecek olan B. Leon 
Berazda hariciye nezaretin
den iki büyük elçilik katibi 
ve daha bazı memurlar refa
kat edecektir. 

Londra 16 ( A.A ) - 42 
Oksford prefösörü lspanyol 
arazisinden bir kısmı İspan
yol hükumeti elinde kaldık
ça İtalyan ve Alman asker
leri İspanyada mevcut bulun
dukça Franko hükumetinin 
ıanınmaması hakkında Lord 
Halifakssa bir telgraf çek
miştir. 

-:;-..":'"'...,._ 

Uykusuzluğun Sebeb 
Ve Çareleri 

- Baş tarafı 3 üncüde -

H ık S • H k •d• çok sıcak olması, şeker, a ın esı a ın .. esı ır üremi, adali büyük yorgun
~~~ ........ ~ ... :..-----41-' ::.~..:..~· .. =~ .... .._...~-=~= --~:ı+:=..-..:: :;:; ~~::::...;:~~~-:.~ luklar, dımaği taab, fazla 

Bugün Elhamra da 1 dar pijama veya birkaç tek 
1 yorgan, motör ve sairenin 

HARP E İ LERİ ı çıkardığı anormal görültüler. 
Fransızca sözlü Yatağın fazla sert veya 

YE ... 1 TU KiYE yumuşak olması gibi ... Rahat 
I~] uyumak için, her şeyden 

Tu•• RKÇ •• ZLU•• önce bu mahzurların gide-
rilmesi lazımdır. ........ --~~ ...... ------~---------~~--- ~ 
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MllH mUcadalatla kahramanhk göster•" 

MAAAS'IN 
TARİHÇESİ 

Maraşın kurtuluşu ayın on ~+1 şehtin kale kapısını . 
birinde kutlandı. Bu, yolnız + yotdu. O eski devletı• 
o vilayetimizde değil, bütün ~ Körküm'dü; AsurileriD 
memleketimizde iftiharla a- cumile inkiraz etmiştir. 
nılacak şanlı bir maceradır. Asurilerden sonra 

Cihan harbinin sonundaki Miladdan once vedincİ 
gargaşabklar içinde düşman da Sahillere geçti, 333 
istilasına boyun eğmeyen va- nesinde şehri Büyük İ• 
tanımizı paylaşan milletlere der aldı ve netieede S 
karşı Türkün dünya hari- - Arkası yarı 
tasından silenemiyeceğini ilk 
defa ispat eden şehirleri

mizden biri olmak itibarile 
Maraç, pek muhterem, mü
beccel bir yurd parçamızdır. 

Anadolunun cenub kısmın
da, İskenderun körfezinin 
şimali şarkisinde, yüz kilo
metre kadar dahilde olan 
Maraş Ahır dağının eteğine 

yayılan düzlüğün ortasında 
hafifçe yoksek,+Jbir sırtın 
üzerindedir. 26 Bin nüfus
ludur. Kendi adını taşıyan 
vi) li yetin merkesidir. 

50 Kadar camisi, medre
seleri, kütüphaneleri, mek
tepleri, hanları, hamamları, 

askeri hastanesj, çeşmeleri 

vardı. Çarşısı, pazarları 
işlekti. Alaca denen kumaşı 
yapan tezgahları, dabagha
neleri, sabunhaneleri, demir
ciliği, yerli sanayii teşkil 
ediyor, şehri canlandırıyordu. 
Bunların ekserisi, işgal za
manında yakılıı> yıkılmıştır. 

Savası sağlam olan şehir 
bol suya da maliktir. Etra
fındaki topraklar münbittir. 
Ağaçlıkları, bağları, bahçe
leri vardır. Büyük kara yol
larının geçtiği bir yere yapıl
dığı için bir ehemmıyeti de 
ticaridir. o~mir yolu 30 ki
lometre cenubundan geçer. 

* . :,. 
Maraşın ilk yerlileri Eti

lerdi. Ağır dağında bu Türk 
kavminin mezarları bulundu
ğu, şehirden 40 kilometre 
uzakta da bir Eti şehri ha
rabesi keşfedilmiştir. Tanın
mış tarihi eserlerded olan 
"Maraş Aslanı,, val.tile bu 

······~ (B••••<;• 

Telğraf ve rad
yo hülasaları 

Ankara radyosu dün ak
şam kısa dalgadan Amerika· 
ile bir neşriyat tecrübesi 
yapmıŞtır. 

§ Kızılay kurumu Şili yer 
sarsıntısı felaketzedeJerine 
500 ispanyadan Fransaya il
tica edenlere 2500 lira gön-
dermiştir. . 

§ iktisat vekaleti bu sene 
teknik tahsili için Avrupaya 
otuz talebe gönderecektir. 

§ Karadenizde fırtına tek
rar şiddetlenmiştir. Güver
cin motoru Istanbula gider
ken Ereğli önlerinde bat
mıştır. Bütün vapurlar yakın 
limanlara iltica etmişlerdir. 

§ Maliye Vekili Fuat Ağv 
ralı hasta olduğundan teda
vi edilmektedir. 

§ Mebus seçimi işinde 
askeri ve adli memurlardan 
gayri diğer me~urlar hepsi 
yardımda bulunmaları baş
vekaletçe devlet teşkilatına 
tamim olunmuştur. 

§ Alman hükumeti Alman 
yada bulunan ecnebi işçile

ri de, ihtiyaç halinde, milli 
tesisat işlerinde çahşm tğa 

mecbur kılan bir emirname 
neşretmiştir . 

Başvekili dl 
Sümerbakta Tetkl 

Bulundular 
Ankara 17 (T elefou)a 
Başvekil Dr. Refik 

dam, dün öğleden soor 
tisat Vekaletine gitmiş 
radan vekil B. HüsnO, 
kırla birlikte Sümerbank 
kezini ziyaret ederek te 
katta bulunmuşlardır. 

Cumhur reisi 
baş tabibli 

Ankara, 16 ( Hususi 
Cumhurreisliği baş tab 
ğine dokıor Zeki Hakkı 
mir tayin olunmuştur. B. 
ki Pamir merkez· hast 
dahiliye mütehssıslığı f 
makta idi. 

İraıı - Afgan 
tan arasınd 
Telgraf anlasma 
Tahran, 16 (A.A) - 1 

ve Afganistan hükume 
Tahran ile Kabil arası 

doğrudan doğruya telli 
telsiz telgraf muhab 
tesisi hakkında bir anla 
akdetmiştir. 

Bu muh~ berat şimdiye 
dar Sovyet birliği ile ya 

ı makta idi. 

Toplantıya 
BUyUk bir ehemmi 

verllmektedlr 
Bükreş 16 ( Radyo ) 

Balkan antantı kvnseyi 
toplantısına büyük bir .!h 
miyet verilmektedir. 

Bu topıantıda Münib 
lafından sonra Çck~v 
yanın parçalanması, Maca 
tanın ltalya Yt. Alnı 

p aktına dah\l ~lması, S 
yonoviç k:abinesinin istif 
gibi mühim vaziydler h 
olmuştur. Aynca da dü 
siyaseti tetkik edilecektir 

---f!J----

Yemenpren 
sini kabul et 

Londra, 17 (A.A) - ı< 
bu sabah Filistin konfer 
sın da Yemen baş deleg 
prens Seyfülislamı kabul 
miştir. 

İspanyaya 
· Döndüler 

Paris 16 (Radyo)- fra 
saya iltica etmiş olan 28 b 
askerle 20 bin kadın 

çocuk İspanyaya 
lerdir. 
Tayyare istasyonun 

Nafia Vekaleti, Cumao" 
istasyonuna içme suyu isal 
için 12 ~in lira sarfedilıı> 
hakkındaki projeyi taıd 
etmiştir. 
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