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BAY MUSSOLİNİYE SUİKAST MI ...... ~ ............................................. . YAPILACAKTI? -'Suriyede vaziyet çok kötüleşti Reisicumnuru -1 Maarif Vekili 
Fransız mümessili Beyruttan muzun - teşek-1 Sovyet Elçlalnl 

1 Kabul Etti 

kuvvet istedij kabine buhranı kürleri . -
b~~~~~~ç~ bfspwanyanın dah: ;ek ço~ zaman mukavemet 
bu gını agıran bazı Fransız ve lngiliz gazeteleri bu

llda Sevdalarından vazgeçmişler ve partinin Franko ta
lard n kazanıldığını itiraf etmekten çekinmemeğe başla
et ~r Hatta bu gazeteler şimdi daha ileri giderek hü
el~ı ere "artık bu kardeş kanı dökme savaşına nihayet 
lğ~ ": °;1~ğl~~ İsp~nya galip İspanya ile h~r halde an
eg. e ışı bıtırmege çalışmalıdır.,, Deye bır de nasihat 

etı' e koyulmuşlardır. Allah bir insanı düşürmesin ve bir 
illa~ l A • o llJe g up etmesın, ona yalnız nasıhat ve teselli de 

e .
1
r çok bulunur! 

ti en 'h t v .nası atlere, yapılan tavsiyelere rağmen oradaki 
İçie nıfak ocağı henüz söndürülememiştir. İspanya daha 

l"ld n Yanarken İspanya haricinde kalanlar, gazeteleri 
ti:oları vasıtasile İspanyoJ işlerini mevzu yaparak bir
rt· e Çatmağa başladılar. 
l~~de çıkan Lokal Anzeiğer gazetesi "lngiltere gene 

"'-ak •111~ya konmak ve Franko hükumetine burnunu 
et •sbyor. Fakat bu defa onu oyuncağı olacak bir hü
l Yoktur.,, 

ha~:ıı gaz.eteleri de Minorka adası münasebetile İngilte
llıa~ edıyor ve Fransız gazetelerin.ide bu hücumların
llilı tım bırakmıyor! Görülüyor ki ispanya harbı tama-

h.,· '!et bulmadan ispanya hakkında ispanyanın hudut
~ ~~~de yapılan gürültülü münakaşalar devam ediyor 

ıtle daha pek çok devam edecektir. 

· devam ediyor c 
' 

( 

Beyrut, 17 ( Radyo ) - gidecek ve Suriyenin vazi-
Suriye Başvekili Cemil Mar- yeti hakkında hüümete bir 
dam, bugün kabinenin isti- rapor verecektir. 
istifasını vermiştir. Halep, 17 ( Radyo ) 

Cemil Mardanı, Fransanın, Şamdan bildiriliyor: 
Suriyeye karşı aldığı vazi- Suriyenin her tarafında 
yetten dolayı çekilmeğe mec- asayiş kalmamıştır. Halkın 
bur kaldığını söylemiştir. ekserisi evlerden çıkmıyor. 

Fransa fevkalade komiseri Fransız mümessili Beyrut-

Kızılay kongresi münase
betile, çekilen tazim telg
rafına , Reisicumhur ve milli 
ŞefimizŞuce;ab~;;miş
)e;dir:-
- B. Fazlı Güleç vali ve Kı
zılay cemiyeti kongre reisi 
C. 16-2-939 kongre üyeleri
nin duygularına teşekkür 
eder başarılar dilerim.: 

Reisicun hur 
İsmd İııör. ii 

1 
Şirket B tılv. r ı 

Belediyec:! Açıhyor 
--~..:~---

Şirket Bulvarının açtırıl

ması, belediyece kararlaştı

rılmış; Çakıbedesteni , Kuzu
oğlu çarşısı ve Odunpazarı 
kaldırımlarının söktürillme
sine başlandığı gibi, bu ci
vardaki dükkanların da, kısa 
bir müddet içinde tahliye 
edilmesi, belediyece sahip
lerine bildirilmiştir. 

An.kara, 17 ( Hususi ) -
Maarıf Vekili bugün öğle
de~ . sonra Sovyet Büyük 
Elçısı Bay T rentiyefi maka
mında kabul etmiştir. 

-awww:_ 

Mecliste 
42.3 Mebus bulunacak 

-.._ SIRRI SANLI Gabriyel, bugünlerde Parise tan kuvvet istemiştır. 

iiii~f,;;;;t~i/;·;-· ... madridi de ·te_r._k_e_t_tiler 
. lstanbul 17 (Hususi)- Er
zıncandan yeni alınan malu
mata• göre bu vilayet d6rt 
yerine beş mebus çıkaracak 
_!!r. Bu suretle yeni meclisin 
aza adedi geçen Meclice 
nazaran 24 fazlasiyle 423 
azayı bulmaktadır. 

, 

~.ti, 
f,lt,~Rady~) - . İspanyol hükfımetçileri Başvekil ve diğer birçok Vekiller olduğu. halde 

lıangı şehırde olacağı hakkında büyük bir ketumiyet muhafaza edilmektedır. 
mıııuıuuııınıoııı --------

. ~·ak .. 
1 
Set~rethan~yi ıorla işgal ettiler 

8Pa11~' 17 (Radyo) - Frankist lspanyollardan mürekkep bir grup, bugün cumhuriyet
•ııın bura sefarethasini zorla işgal etmiş ve Frankonun bayrağını çekmiştir. 

' ZEE 

fs~ GÜL İSTER AGLA 
ALiı~:tYUTAN ÖKÜZ! 

Q· 
• 1rkaç .. 

ÇıJetden r~ ~vvel Adana mezbahasında kesilen hayvanların bağırsaklarım temizleyen 
lt buna ne ır~ bı~ ?kilzün bağırsağında bir altın lira bulmuş! 
~ lirayı ko ers~?ız ? insanların bile artık gözlerinin görmediği, ellerine geçiremedikleri 

61 
"•ıun ıok:ı oküz nasıl ta bağırsağına ka~ar yerleştirmek imkanını bulmuş? eğer altın 

~ile oraya k annda bulunuyorsa, vaktile lstanbulun yollarında gümüş altın bulunur 
liftı..ltçolc: fakir ioşan bazı mülhakat halkı gibi bizde soluğu Adanada alalım! 

ıu cilvesin::sanlar du: urken altın lirayı öküzün bağırsağına indiren talih ve tesa-

İSTER GÜL İSTER AGLA 

Denizbank ta 
~lr yolsuzluK daha 
ls~anbul, 17 ( Hususi ) _ 

Denızbankta yeni bir yol
suzluk daha meydana çıka
rılmıştır. Yapılan tahkikata 

-göre, Deniz bank kadrosunda 
yüksek ücretli dokuz ~avu
kat ile üç hukuk müşaviri 

~varken, bir dava için hariç
ten tutulan bir avukata 12 
bin lira ücret verilmiştir. 

••••••••O•••••••• 

Madridi terketmişlerdir. Hiikfım !t merkezi Madrid civarın-

Bulgar takımı 
İstanbul da 
İstanbul, 17 ( Hususi ) _ 

Şehrimizde maç yapmak ü
zere 14 kişilik Bulgar takı
mı sabah geldi. MEBUS SEÇiMi 

Namzed gösterilmek 
istlyenler hakkında 

-~-

C. H. P. Genel sekreteı li

ğinden tebliğ edilmiştir. 
1 - Önümüzdeki mebus 

seçimine Parti namına nam
zed gösterilmek üzere müra
caat .!deceklerin, hangi inti
hap dairesinden namzed 
gosterilmek istediklerini ve 
ayrıca hangi intihap dairele
rinde intihap kabiliyetleri 
bulunduğunu tal~pnameleri
ne sarahaten yazmaları. 

2 - Şimdiye kadar müra
c :ıat C'1 İb de bu hususu bil
dirmen · ş olanların, genel 
sekrct _ ·liğe yeniden gönde
recekleri bir mektupla bil
dirmeleri rica olunur. 1 

~~-~fi"":~ -
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Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
Gene Mektep Kitapları 

Hakkında 
Maarif vekAI t" · · k a e ımızın şükranla karşılanacak bir kararı ile 

0 ulla;da okunan Fen kitaplarının herkesin açık bir lisanla 
yazm

1
a arkına dikkat olunacak ve bunun için bir müsabaka 

yapı aca tır. 

~i~çok mektep kitaplarının bilhassa Riyaziye kitaplan· 
~1~ ıçı~den çıkılmaz ve çözülmez bir kördüğüm haline ge
tı.rılmesı çocuklarımızıda, öğretmenlerimizide çok müıkül 
hır mevkie sokmakta idiler. Madem ki Maarif işlerine bii-
yük bir ehemmiyet vereceğiz, bunun için birinci şart: Mek
tep kitaplarını açık bir dil ile yazmak ikinci şart ta onları 
ucuza, çok ucuza sattırmaktır. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
IE!!i&~~bi91~~-;s::Ea;:.;E:ililiCmıı:3111LlliL .. E• .. l&iillliB .. _.iEll ........... 



SAHiFE 2 (HALKIN SESi) 18 şlJ 

85GÜ 
tİngiliz gazeteleri Franko hü-!, 

• 
Tarihten Bir Yaprak: 

Timarhanede 
----~- - - ----
-Bir Delinin Hatlraları-

- u 
ANLATAN GÖNÜL EMRE 

e i rlutlaka İr Gün 
Geberteceğim ! 

Ve bir sa h~oktor gene görüyorum.. İşte o kadar ... 
muayeneye g elirken, hazır- ilave etti : 
ladığı biçağı pelerininin al- - Delilik bu ya evlad, 
tına saklıyarak doktorun timarhaneden çıktığım gün 
üzerine hücum ediyor, ve herkes bana bakıyormuş gibi 
rastgele, batırıyor ... Bereket geliyordu .. Sanki yoldan ge-
versin ki, doktorumuz ırı çenler: "bu delinin sokak-
yarı adamdı da, herifi bir larda işi ne? ... ,, der gibi ge-
yumrukta yer~ seriyor ve fiyordu bana .. . 
canını kurtarıyor. Maamafih Sonra hızlı hızlı manğalı 
doktor birkaç yerinden ya- karışhrmağa başladı. Ve : 
ralanmıyor değil.. . - Ara sırada eski kara 

- P eki dedim, ne yaptı- dalgalar kafamda esmiyor 
lar o deliye ? değil. .. Yani birden kaybe-
Kasım ağa gülerek cevap diyorum ke.ndimi!.. Kolay 

verdi: değil beyim .. Suçsuz, günah-
- Ne yapacaklar.. Deli sız dağ gibi bir evladımı 

bu... Bir iki gün bir yere kara topraklara verdim.. Bir 
kilitled .. er, sonra çıkardılar. orospu yüzünden ... 
AmmJ uslandı sanma.. çünkü - Canım eski günleri 
doktoru her gördüğünde karıştırmayın, dedim ... 
doktora yumruklarını sıka- Güldü : 
rak : "Seni mutlaka bir gün - Doğru... Doğru sonra 
geberteceğim!,, diyormuş.. kafayı karıştıracağız gene ... 
Tabii doktor babacan bir _ devam edecek -
adam olduğu ve halden çok 
anladığı için delinin bu söz
lerine güler geçerdi ... 
Kasım ağa bir müddet 

durdu. Ve başını iki yana 
sallıyarak : 

- Ah.. Beyim dedi.. insan 
çıldırmayı görsün, neler var 
beyim neler var ... 

Ve ilave etti: 
- Kendini ısıran bir deli 

vardı. Nihayet kendi ken 
dini yiye yiye bir gün kan
gıran oldu.. Ve göçtü gitti.. 
Gör eydin şaşardın dağ gibi 
bir adamdı .. 

Amma ellerini, kollarını 

. bağladıkları halde gene ne 
yapıp yapıp kendini ısırırdı 
zavallıcık.. fşte böyle beyiw ... 

Oı .. a.lığa karanlık çökü
) O. du.. K3~ı :n ~ğ .. , la! .~ ı, 
lamb yı yaktı ve gene gelip 
yanıma otu. du. D. :?a:ıJa ge
ne rüzgarlı bir gece vardı .•. 
Gene sözü ben açtım, de
d im ki : 

- Kasım ağa .. Sen timar
haneden çıkarken artık ta
mamile iyileşmiş miydin ? 

Güldü: 
- farkında değildim ki 

cvlad!.. Bana sorarsan ken
dimi sapa sağlam hissedi
yordum. 

- Fakat nasıl olur? 
- Basbayağı .. Yalnız ara-

sıra gözlerimin karardığını 

........ ()•••••••• 

ve çaresi 

Evvela ayakta durmak 
mecburiyeti olan mesleği 

mümkünse derhal değiştir
melidir. Varis yürümekten 

ziyade dik ayak çalışmak

tan ileri geıir. Yürümek va
ris için zararlı değildir. Va- 1 
risliler oturdukları zaman fır
sat buldukça ayaklarını düz 
ve ufki tutrnağa çalışmalı

dırlar Varisin ilk tedavi ça-

resisi lastik çorap ve band 
ideal elastiktir. Bunların her 
ikisi de iyidir. Fakat gerek 
lastik çorap ve gerekse elas
tiki bandlar o tarzda olma
hdır ki hafiJ bir tazyik his· 
sedilmekle beraber deverane 

büzbütün mani olacak dere

cede şiddetli tazyik asla ca
iz değildir. Busbütün gev
şek çorablar eskimiş ve 
elastikiyeti kalmamış çorap 
ve bandlardan ise tabii hiç 
bir istifade edilmez. 

Varislilerin elastikiyeti kal

mamış ve gevşemış damar

larına kuvvet vermek için 
yeni yeni bazı ilaçlar çıkmış
tır. Bunlardan iyi netice a-

Bug .. nEL AMRA da 
Umumi harbin henüz bilinmiyen safhalarını tasvir 

eden müthiş - muazzam - heyecanlı sahnelerle 
dolu harikulade Fransız filmi 

HARP SIRLERİ 
Fransızca sözlü 

Baş rollerde.: . 
JEAN GABIN-DITA PARLO-ERIH FON STROHEIM 

Sayın halkımızın dikkat nazarına : 
Amerikalı rejisörlerin iki sene evvel memleketimize 

g elerek ilerleyiş ve inkilaplırımızı, Atatürk'ün hususi 
hayatlarına dair tarihi ve ebedi kıymetli sahneler en 
s elahiyetli bi lgilerle filme alıp Amerika cumhurreisine 

takdim ettikleri 

yeni Tür iye Türkçe sözlU 
• Filmi Amerikada Türk çe sözlü olarak ya ılmı 

kômeti ve lngiliz bahriyesi 
için neler yazıyorlar 

~~------l!J~--------
"Times gazetesi İspanyol ı nan gemilerin ilavesi ile va-

dahili harbinin sona ermek- racağı kuvveti bildirdikten 
te olduğundan bahseden u
zun bir yazısında Minarko 
adasının, İspanyol toprakla
rının büyük bir kısmının ha
kimi olan general Frankoya 
teslim edildiğini kaydederek 
İspanyol harbinin ufak bir 
bilançosunu yapıyor, Franko
ya karşı çok mutedil bir li
san kullanıyor ve asi gene
ralin işgal ettiği mıntakalar
da halka karşı çok makul 
muamelelerde bulunduğunu 

kaydediyor. 
"Daily Telegraph and 

Morning Post,, gazetesinde 
de İspanyol harbi hakkında 
hemen hemen "Times,, te
kine müşabih bir başmakale 
vardır. Gazete İspanyol har
binin neticesinin artık anla
şılmış olduğuna göre hüku
met kuvvetlerinin daha fazla 
ısrar etmek suretiyle milletin 
kırılmasına, misli görül e
miş meşekkat çekmesine ve 
ecnebi topraklarında bin bir 
türlü yoksulluk içinde sürün
mesine meydan vermemesini 
tavsiye ediyor ve bu husus
ta verilecek kararın İspan
yol hükumeti tarafından bir 
an evvel verilmesi gerekti
ğini bildiriyor. 

Yine ayni gazetenin deniz 
işleri muharriri H. Ci Byvva
ter "İngiliz bahriyesinin dö
ğüş kudreti,, başlığı altında 

yazdığı bir yazıda İngiliz 
deniz kuvvetlerinin bugünkü 1 
sayısı ile önümüzdeki seneler 
zarfında halen inşada bulu-

sonra geniş mikyasta yapılan 
tevsi işinin İngiltere bahri
yesinde lııfelson ruhunu ye
niden ihya etmiş olduğunu 
tebarüz ettiriyor. 

••••••••I>•• ...... 
lnglliz tayyrelerinln 

rengi 
İngiltere Hava nezareti 

tarafından verilmiş olan bir 
karara göre gece kuJlanıla-
cak olan avcı tayyareleri 
bombardıman tayyareleri mi-
sillfı boyanacaktır. Gündüz
leri vazife görecek olan avcı 
tayyarelerin alt tarafları ma
viye boyanacaktır. 
Amerikada · ve bizde 

tavla 
Tavla, Avrupamn bir çok 

yerlerinde ve Amerikada 
oynanır. Fakat oralarda oy
nıyanlarla bizde oymyanlar 
arasında zar atmak cihetin
den bir fark vardır. Onlar 
zarı bir külaha koyar ve 
öyle atarlar. 
Almanyada tütün yasak 

mı edilecek ? 
Berlinden bildirildiğine 

göre, ağzına bir damla içki 
koymuyan, sigara içmiyen 
ve sade sebze yiyen Hitler 
pek yakında Almanyada tü
tünün istimalini men husu-
sunda şiddetli bir mücadele
ye girişecektir. 

Hitler Almanların pek sev~ 
dikleri birasına ilişmiyecek
tir. Fakat, taraftarlarından 
kahve, çay, kakao ve tütüne 
boykot yapmalarını istiye
cektir. 
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Ankara Radye>sunun ( Bugünkü Pr . ğramı) 

Türkiye Radyodifüzyon Dalga uzunluğu 
Postaları 1639 m. 183 Kcs./120KW. 

Türkiye radyosu T.A.Q. 19,74 m.15195 Kes./ 20KW. 
Ankara radyosu T.A.P. 31,70 m. 9465 Kes./ 20KW. 

13.30 Proğram 1 
13.35 Müzik 
14.00 Memleket saat ayarı ajans, meteoroloji haberleri. 
14.00 Müzik (dans müziği pi.) 
15.15-30 Türk Müziği 

17.30 
17.35 
18.15 
19.00 
19.15 
19.35 
20.00 
20.15 
21.15 
21,25 
22.00 
23.30-24 

Proğram 

Müzik (dans saati - pi) 
Türk .-ufizigi (ince saz heyeti) 
Konuşma (dış politika hadiseleri) 
Türk müzigi (Halk türküleri) 
Türk müziği 
Ajans, meteoroloji haberleri ziraat borsası (fiyat) 
Temsil 
Memleket saat ayarı 
Folklor 
Haftalık posta kutusu 
1\lli 1 ik, opera arya' arı (cazband) Son ajans haber
leri ve yarınki proğram. 
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lı l _~:.tadır. Fakat bir kaç 
ay ilaçlara devam lazımdır. 
Bazı ilt! ı le-:-; varisleri ilaçla 
kurutmak vcyahud ameliyat-

la çıkarmak da mümkündür. 
icabında bu usullerle has
talar çok istifade etmekte
dirler. 

Bugün muvaffakiyetle devam ediye>r 

Yeni Sınema DA 

CAMBAZLIK 
Memleketimizde bir tek ~ 

üstadı kalmıyan sanatlardan 
biri de cambazlıktır. Avru
pada hala çok rağbet gör
mekte ve sahnelerde yer al
makta olan cambazlığın biz 
de tarihe karı ması cidden 
acınacak bir haldir. 

Tarihin "Şubedebaz,, diye 
kaydettiği Türk cambazları 

mühim maharetler gö, teri
yorlardı. 

İşte bu oyunlardan bir 
kaçı: 

Çember oyununda bir çem
berin içine, dışına, etrafına 
fincanlar konulur, cambaz 
uzaktan atılıp havada balık 
gibi süzüldükten sonra bu 
çemberin içinden geçer, bir 
tek fincana çarpmazdı. Ba
zan çemberin etrafına biçak
lar sokulur ve ca 11 baz bu 
keskin biçakların arsına da 
ayni şekilde atılır, muvaffa
kiyetle geçerdi. Bu t ehlikeli 
oyunun daha tehlikelisi de 
vardır. Çemberin arasında 

bir adam iki kılıcı aralıkla 

tutardı. Çemberden geçen 
cambaz, bu keskin kılıçların 
arasından da maharetle sü
zülürdü. Cambazların çember ti 
oyunları pek çoktur. Bunlar
dan biri de şudur: Adam 
boyu bir sırığı bacak yapa
rak süratle koşmağa başlı· 
yan cambaz, birden kendini 
fırlatır, karşısınd~ki gene 
biçaklı çemberden geçerdi. 

İşte bir numara daha: 
Cambazın iki eli, iki ayağı 
bağlanır ve gözleri sıkıca 
kapatılarak bir zembilin içi
ne konur. Zembilin de ağzı 
kapatılarak dikilir, üstüne 
ayrıca bir peştemal sarılır. 
Bütün bun1ar bittikten sonra 
meydan da dikilen uzun bir 

...... , ..... :::• ........... . ••••.• •••••J::i············ 
ingilter-edeki işsizler 
Neşredilen istatistiklere 

göre, üç senedenberi ilk 
dda olarak, bütün lngilte
rede 2 milyon işs iz bulun
duğu anlaşılmıştır. 

Ev lşlerl ile asabiyet 
geçer mi? 

20 yaşlarında olan bir İn
giliz delikanlısı, asabi bir 
hastalığa tutulmuş, doktor
lar tedavisinden aciz kal
mışlar. 

lngilterdc 
nın yaşlıları , . 
sıne: 

Huli kasabası
çocuğun anne-

"- Çocuğu çalıştır, evde 
sana yardım etsin, bulaşık 

yıkasın, zerzevat ayıklasın, 

ortalık süpürsün. Göreceksin 
gayet kısa bir zamanda oğ
lun iyileşecek!,, demiştir. 

Bu tavsiyeleri yerine geti
ren kadın , ço cuğuna ev işi 

1 gördürmüş. Aradan üç ay 
geçince de delikanlının has
talığı iyi olmuştur. 

sırığın tepesine çıka 
bağlanır. Cambaz hayr 
rici bir suratle bu bağl 
kendini kurtardıktan 

sırığın üstünde kahve 
ğinden fincana bo 
kahveyi kemali sük 
ıçer. 

Cambazlar, bunlara 
dahada birçok ve h 
cidden bir maharet ola 
maralar yaparlardı. 
cambazlığının mahvoluş 
den ziyadır. N. ........ :,: ....... . .................. 
Sıhhi imd 
ta yyarecili 

Uzak mıntakalarda 
nan hastalara çabuk s 
sıhhi yardım götürmekle 
kellef sıhhat tayyare 
Sovyetler Birliğinde 
inkişaflara mazhar ohı' 
lunuyor. Tayyareciliğİtl 
kısmında . halen, So\') 

Birliğinde , binlerce ki 
lışmaktadır. 

Zabıta 
Anafartalar cadde 

Sadık oğlu yağcı Aıiı 
cuk meselesinden M 
oğlu İsmete Hakaret etl 
den yakalanmıştır. 

~ Keçecilerde Kaba5 

soğında, Selim kızı 

iş meselesinden Ali 
kömürcü Osmana bıt 
ettiğinden yakalanmıştı 

~ Kemer T epeciktt 
san oğlu amele Ali ve 
tiş oğlu Hamit bir ~f: 
sırasında Bayram oğlu 
zayı demirle kolundan 
ladıklarından yakala 
lardır. 

~ Kemerde Süleyma" 
aş~ı -;ırağı Nihat, Ömet 
Rasimin fırınından ~ 
su borusunu çaldığınd• 
kalanmıştırı 

"Bare>nluk yene 
bir şey ml?tt 

İngilterede Noel ari 
bir çok tanınmış ı00 
sahalarda hizmeti gö~ 
insanlara, kral tara 
rütneler verilir. 

Bu meyanda ke . 
baronluk tevcih edilıııı 
Mister Hills isminde b 
Noel arifesinnen evvel 
ğünden, ünvan, İngil 
nunları mucibince beŞ 
daki oğluna intikal et. 
keyfiyet, çocuğa bild1 

zaman, beş yaşındaki 
bir safiyet ile: 

- Anne, diye sorıı1 
baronlu}s ta ne?.. ye 
b. ·? 
ır şey mı ... 
Bundan böyle 

rona Sir Andrev 
olunacaktır. 

----------•· ıı nı:;;.~-------~ Tavyare Sineması 
T E L E F O N: 3646 

Bu GON ~ 
Sinemacılık aleminde şimdiye kadar emsaline efJ 

1 M t Esrarengiz ASRisaJifA'.T0 

biKffANELf:~ 
• O O Adam Oynıyanlar 

12 _ o••Ju•• m go••fgesz· Dita Parlo - Albert Prejs~ 
İnkijinoff 

1 1 AYRICA: EKLER JURNAL son hadisat .,e 
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• en büyük artisti .• 

ŞIRLEY TEMPLE nin 
Şimdiye kadar yaptığı filmlerini~ en büyüğü 

KIR CIÇEGI 
Cennet Perisi 2-

li .~ÜRKÇE RÖZLÜ DOLEREZ DEL RİYO 
\>etaıtı adalarının korkunç yanar dağlarının mütkiş 

sanı arasında çekilmiş aşk ve sergüzeşt filmi.. 
eanslar: KIR ÇİÇEGİ 2,15 5,20 

CENNET PERİSİ 4 7,30 
pazar 12,30 da cennet perisi ile başlar. 

• D l 
s. 
ş 

(HALKIN SES}) 

lngiltere harbe 
Girince ... 

ifadesi değiJdir. Bunların 
arkasında kökleri yüzlerce 
yıllık ordu tarihine kadar 
varan •temelli bir duygu 
gizlidir. 

Büyük "Britanya, Cihan 
harbında bir milyon kişilik 
bir ordu çıkardı. Ve niha
yet günün birinde Avrupa 
topraklarındaki siperlerde 
bu memleketin tekmil genç
liği harbe girdi. O mücade
le, Britanya milletinin şim
diye kadar gördüğü en çetin 
bir askeri mücadele idi;· 
bundan dolayı, zaferi kazan
dığı anda bile, memnun ol
madı. Bu derece kuvvet 
harcamak, Britanya ananesi
ne haddinden fazla aykırı 
geldi. 

İn r!İliZ milleti, mazide ,ne-
" ferleri don&nma ve mali 

kudretin bir harbı telakki 
etmişti; Avrupa toprakların· 

- Devamı 4 üncü sahifede -

FER 1 T 

Macunu 

150 00 
211 00 
80 00 
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Terzi KaLi .. n Şengüder 

tzmir: 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. . 

-OROrôG noPERATôR"'~AJ•;:.t;;ıu;:;;~b ;ı;;;;_•..:.::1:J;;:.t:;;&M~k~ 
DOKTOR şçı aşı ar 

Fuat Soyer Makarnalarıg 
Böbrek, mesane. prostat, 

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

..... -~ .~ ~-.-~· ......... ~ - -::... ~··~~~ ar. i~mail Hakkı Bllğeer 
Dervişoğlu 

Dahili, sinir, çocuk hastalıkları 
saat 11-14 ıkiçeşmelikte 

3-7 Karşıyaka Yalı 71 Na.da 
T. 376{) 

~---~ ~ ~ 

Dr. Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanl!si 

Rontken Mütehassısı 
Rontken Ve 

Elektrik tedavisi yapılır 
ıkinci Beyler So. No. 29 

TELEFON 2542 
~ıı=:r-!(~ ·-~~~ 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğluj . 

Cilt Tenasül hastalıkları 11 
elektirk tedavisi J 

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

1937 - 1938 Selanik sergi
sinden birincilik madalyasını 
kazanmıştır. 
~~>==ı:::t'. ~~~~~ 

DOKTOR 
Salıh Sonad 

Cilt, Saç ve Zührevi has
talıklar mütehassısı 

2 nci Beyler sokak No. 81 
Her gün öğleden sonra 

Telefon: 3315 
Jii;:.ta~~ •J;;;.t;a~ 

liJYün, ipek, Pamuk, Keten, 
FloşJve;karışık her cins ku
maşı kolayca ve emniyetle 
boyar. Telefon: 3882 

- 9 EYLUC BAHARAT_ 
DEPOSU 

Bavramdan Önce Ve -
Bayramdan Sonra 

Kabadayı, Yüksel ve Kordon rakıları içenlere daima bir 
bayram neş'e ve sevinci verir. 

Üç günde • • 
ıncı gibi dişlere kavuşmak için kullanacağınınız il3.çlı 

diş macunu 
Büyük tüpü yanlız (20) Kuruş 

Merkez Depo : ŞiFA ECZAHANESI 
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Mahut Esai: 

Bozkurt 
Ankarada bulunmakta olan 

fzmir saylavı Bay Mahmut 
Esat Bozkurt şehrimize gel
miştir. 25 şubatta Halkevin
de bir konferans verecektir. 

········fl········ 

Kızılay Balosu 
Kızılay kurumunun sene

lık balosu, bu akşam hüku
met konağı salonlarında ve
rilecektir. Salonların deko
rasyon işleri, bugün öğleden 
sonraya kadar tamamlanmış 
buluna nacaktır. 

Balonun ~ok zengin ve 
parlak olması için bütün 
tertibat alınmış ve bir de, 
eşya piyangosu tertip edil
miştir. 

[!]---

Bn. Zübeyde
nin kabri 

Atatürkün valideleri Bn. 
Zübeydenin Soğukkuyudaki 
makberleri, bir inşşat pla
niyle yediden tanzim oluna
caktır. Çahşmalara başlan
mak üzeredir. EvveJa, bura
da istimlak edilerek makbe
reye eklenen saha ihata du
varlariyle çevrilecek ve bir 
park meydana getirilecektir. 

arla farele.rile 
mücadele 

Dikili kazası dahilinde tarla 
fareleriyle mücadeleye baş
lanmış ve birkaç gün içinde 
150 hektar arazi farelerden 
temizi nmiştir. Mücadelenin, 
~ubat sonuna kadar bitmiş 
olacağı zannediliyor. 

• 
lzmirde şenir 

opereti 
Belediyenin hi naycsinde 

lzmir i" n b:r "~ehi - o .. ereti 
)" . " 

teşkii olunacagı memnuni-
yetle haber alınmıştır. Bu 
operetin ba~ında, san'atkar 
B. Muhlis Sebahettin bulu
nacaktır. 

B. Muhlis Sebahettin, şe
hir opereti için hazırlıHara 

başlamıştır. 
hmir opereti, fuar zan:a

nında fuar tiyatrosunda tem
siller verecektir. 

Belediye, faaliyete geçer 
geçmez lzmir OtJeretinc mii
nasip bir yer temin ede
cektir. 

Verem 
Mücadele 

Cemiyeti Senelik Kon
gresi Toplanıyor 

Verem Mücadele cerniye
inin senelik kongresi, bugün 
· ğleden sonra saat 14 de 
ırınci Beyler ~okağında 
emiyetin merkez binasında 
oplanacaktır. 

Cumhuriyet Halk Partisi 
ardım komitesi, Verem 
ücadele cemiyetine bu se

e bin elli lira vermiştir. 

MI? 
Paris 18 (Radyo) - Dün Mussolininin oturduğu villa civarında müteaddid defalar 

dolaşmak suretiyle polislerin nazarı dikkatini üzerine çeken meçhul bir şahıstan hüviyeti 
sorulduğu zaman cevap yerine tabancasını çıkararak polise iki defa ateş etmek suretiyle 
ağır bir su •ette yaralamıştır. Meçhul şahıs firara teşebbüs etmişse de etraftan yetişen po
lisler tarafından yakalanmıştır. Bu haber dün gece geç vakit Fransız P.T.T. Syon radyosu 
tarafından yapılmıştır. 

Romada bu hususta bir ketümiyet muhafaza edilmekte bulunduğu Spkerin sözlerinden 
anlaşılmıştır. 

Bu adamın deli olduğu rivayet olunmaktadır. 

E FRA 
Londrada 26 

KOA 
Nisa da i Ü ayis apılacak 

Londra 17 - Muhalif partiler tarafından 26 Nisanda tertip edilecek büyük nümayişte 
• Franko hükumetinin tanınmamasını İngiliz Başvekili Çemberl;:ıyn istiyecektir. 

İtalyan Gönül ·· eri Nezam Dönec :.kler 
Roma, 17 (Radyo) - İtalyan g önüllüleri kumandanının bugün gazetecilere verdiği be-

yanatta gönüllülere general Franko tarafmdau vazifeleri bittiğini söyler söylemez bütün 
gönüllüler İspanyayı terkeder~ k ltalyaya döneceklerdir. 

Londrada iki kız tevkif edildi 
Londra 18 (Radyo) - Tedhiş hareketlerile alakadar oldukları tesbit edilen iki kız, dün 

tevkif edilmiş ve adliyeye verilmiştir. Bu kızlar, muhtelif devlet hizmetlerinde bulun
muştur. 

Trablus Garba Mütemadiyen Asker 
Ve Mühimmat Gönderiliyor 

Londra 18 (Radyo) - Tunustan bildiriliyor: 
Trablus Garba ve Tunus hududuna Napoliden mütemadiyen vapurlarla asker ve mühim

mat gönderilmektedir. Filolar halinde Tunus hududuna şimdiye kadar iki yüze yakın avcı 
ve bombardıman tayyareside gönderilmiştir. 

Bukadar hazırlığın sonunda bir çarpışmanın vukuu muhtemel sanılmaktadır. 

• 

Paris, 17 (!~~~nr~~~ hü!~~!~!~~bin~!ira~~~ ?na ermesi için 
gerek Franko hükumetini ve gerekse Cumhuriyetçi İspanyayı müsait şartlarla barıştırmak 
üzere araya girmek istediğini-.hildirmiştir. 

Alakadar mehalilde söylendiğine gore, İngilterenin tavassut teklifi hüsnü telekki edil
miş ve bir mütareke için müzakerelere bile başlanmıştır. 

Burge.s, 17. ~A.A) - Fra?kist .m~kamatı üç bin mülteci İspanyol çocuğunun ispanyaya 
iade edılmesını Fran!ıadan ıstemıştır. !'unların arasında anaları babaları malUm olmıyan 
çocuklar da vardır. 

Şarki Anadoluda so2"uk ve fırtınalar 
devam ediyor 

. lstanbul 18 (Husu~i) -::- Karadenizde fırtınalar kesilmemiştir. Karadenizdeki vapurlar 
lıma~lard~n çıkmak ımkanını bulmamakt~dırlar. Sıvas, Erzurum, Bayzid, Karsta da görül
memış soguk ve karlaı devam etmektedır. Bazı yerlerde kar iki metreyi bulmuştur. 

Terfi Eden 
Hakimlerimiz 

Vilayet Meclisi 
Encümenler, geç vakite 

1 

kadar çahşlllar 
İzmir icr~ muavini hakim ---~-

En\'H Ege, Izrnir icra memuru 
Fehamet, lzmir icra memuru 
Ahmet T ekşe lzmir birinci 
hukuk aza muavini Naime 
Özveren, İzmir müddeiumu
mi muavini Sedat Cumralı, 
Ödemiş müddeiumumi mua-
avini Selahattin Taylan, İz
mir müddeiumnmi muavini 
Hüsnü Ünkent, Menemen 
müddeiumumisi İlhami San-
car, İzmir müdddeiumumi mu 
avini Sabri Atamaner birer 
derece terfi etmişlerdir. 

Değerli hakimlerimizi teb
rik ederiz. 

Dağ köylerine 
Meyveli ağaç fidanlar. 

verilecek 
- Vilayetimizdeki dağ köy
lerine meyveli ağaç fidanları 
tevzi edilmesi kararlaştırıl
mıştır. Ziraat vekaleti, Mer
sinli fidanlığından verilecek 
ağaç fidanlarile lzmir-Manisa 
yolunun teşcirine emir ver
miştir. 

Vil yet umumi meclisi, dün 
öğleden sonra vali B. Fazlı 
Güleç'in riyasetinde toplan
mış ve geçmiş zaptı kabul 
ettikten so1·::-~ . meclisin açı
lışında büyüklerimize çeki
len tazim t lgraflgraflarına 
gt.!1.. r. Cl-Vaplar okunmuş ve 
alkışlarla karşılanmıştır. 

Bundan s ı • a mevcut ev
rak ve bu meyanda Musevi 
hastanesine nakdi yardımda 
bulunulrnası hakkındaki isti
da okunmuş ve aid olduk
ları encümenlere havale edil-
miştir. 

Vali B. Fazlı Güleç, işlerin 
bir an evvel bitirilmesi ve 
meclisin, bu sene çalışma 
zamanını temdit etmeğ .. e 
bırakılmasını azadan rıca 

etmiş ve encümenler, ayrı 

ay.-ı faaliyete başlıyarak ge ç 
vakitc kadar ıhale edilmiş 
ev . ., k üzerinde müzakereler
de bulunmuştur. 

Polis divanı 
Polis divanı, dün emniyet 

müdürlüğünde Adli kısım 
reisl iğinde toplanmış ve bazı 
polislere ait evrakı tetkik 
ederek muhtelif kararlar 
almıştır. 

. Posta Tayinleri 
lzmir posta ve telgraf me

murlarından Suat ve Nazmi 
İzmir posta ve telgraf me

murluklarınatayin edilmişlerdir 
111110 nıın 111111 ıuın 111111 wıaııımnn:ı ı nııımwmnııııımnııım 

ingiltere harbe girince 
-Baştarafı 3 üncü sahifede

da, o, büyük müttefikine 
yardım etmek maksadiyle 
daima ufak bir ordu bulun
durmaya alışmıştı. Bu anane 
dolayisiledir ki, Cihan har
bında bir çok Britanyalı, 
lngiliz askerlerinin bulun
dukları uzun ve gittikçe 
uzanan cepheleri haritada 
gerdükçe ,\zap duyuyorlardı. 
Loyt Corç ve Vin ton Çur
çil gibi, muhtelif politika 
cereyanlarına mensup olan
lar bile, bu azabı hissetmiş
lerdir. Bunlar, daha küçük 
fakat buna mukabil, Çanak-
kale ve Seliinik cepheleri 
gibi, donanma ile daha sıkı 
münasebeti olan ordular ku
rulmasını istemişlerdi. 

Adliye ~Veka- ~ir ordu 
Jetinin bir emri tayyare d 

J Takibat yapılması,:_ adliye 1 h d• dİ 
vekaletinin izinine~bağlı olan,.; e ıye e 

•suçli°ra ait hazırlık tahkfka:- ı Kıymetli İzmirliler, 
tile ayni zamanda suçluların3 ord~muza beş t~yyare 
geçmişteki halleri, siyasi veJ hedıye etmektedır. 
içti~i temayülleri, -t.tlısn- yarelerle lzmir b 
dereceleri, yaşayış tarz ve şimdiye kadar ordunı~ 

d. tt•w• ı rıll -vasıtalarile içtimai durumları) ıye e ıgı tayyare e ~ 
ve suç işledikleri zamanda muu 27ye baliğ ohn• 
mhoş-;;lup olmadıkla~ı - v;· Geçen sene satın ~ 
müski;at itiyatla;ı---derece- ve ad konma merasilll' 
sinin iyice ve sıhhatlı suret- pılmadan orduya veril 
te bildirilmesi, adliye veka-ı 1 tayyare ile yeni. t~yY 
letinden şehrimizdeki alaka- ad konma merasımı, ı'f' 
dar makamata tamim olun- manı'a ve çok parla~ 
muştur. surette yapılacaktır. 

kurumu, bunun için 

Zı·raat u\'.-num bir proğram hazırlarn• 
s Yeni tayyarelere şu ' 

üdürü konacaktır. (Alsancak) 
manlar köyü ) ( Bınar 
( Tepecik ) ve ( Bay 
Geçen sene satın alı 
ad konma merasimi 1 
madan orduya verilen t 
relere de şu isimler f 

cektir: 

Vilayetimizin zirai işlerini 
tetkik etmek üzere önümüz
deki Salı günü şehrimize 
gelecek olan Ziraat umum 
müdürü Bay Abidin Ege, 
aynı zamanda pamuk istih
salatının arttırılmasını temin 
edecek tedbirler etrafında 
tetkikat yapacaktır. 

(Tilkil_ik) (İkiçeşmelil<) tt 
lılar) (Örnekköy) ve ( d 
İzmir, Türk hava ku 

Kısa telgraf 
hülasaları 

en çok tayyare hediye 
bir vilayettir, bu iti 
İzmirlilerin gösterdikle~ p 
miyet ve yurtseverlik, · 

Milli emlak müdürü Kazım takdirlere şayandır. . 
devlet hukuk müşavirliğine lzmir halkını samiaıs• 
tayin edilmiştir. tebrik ederken, ham\yet 

§ Mahrukat kanununun )unda daima birinciliği, 
tatbikine dair nizamname hafaza etmesini te 
devlet şurasına gönderil- eyleriz. 
miştir. 

§ Hükumet son deniz in
şaatı hakkında geniş tahki
kata başlamıştır. Cumhuri
yet vapurunun tamiri için 
120 bin lira sarfedHdiği ve 
matluh netice elde edilme
diğj anlaşılmıştır. 

§ Alman hükumetinin neş
rettiği b'r tebliğde 280 ki
şinin Alman tabiiyetinde çı
kardığını bildirmiştir. 

§ Şurayı devlet Dolmabah
çe hadisesi tahkikatını nok
san görerek evrakı adliye 
vekaletine iade etmiştir. 

§ Hatay meclisi, bütün 
kanunlarımızı aynen kabul 
etmiştir . 

§ Fransa ihtilali kebirinin 
150inci yıl dönümünde yapı
lacak şenlikler için 150 mil
yon frank tahsis edilmiştir. 

A vrupada altı 
ay kalanlar 

Avrupa memleketlerinde 
altı aydan fazla kalacak o
lanlara maaşlarının tediyesi 
için maliye vekaletince ha
zırlanan bir nizamnameye 
göre, maaşları altı aydan 
sonra almak istiyen müteka
itler, usulü dairesinde men
sup oldukları mal müdürlük
lerine baş vuracaklardır. 

maaşının bir kısmını bura
dan, bir kısmını da bulundu-
ğu yerden almak istiyenler 
"Vekalet munzam borçlar,, 
müdürlüğüne müracaat ede
ceklerdir. 

Gençliğin Aşkı 
Bu çok enteresan mevzu 

üzerinde fikir ve beden ter
biyesi ile ilğili İzmir Erkek 
Lisesi Y ardirektörü ve be-
den terbiyesi öğretmeni Bay 
M. Özbey tarafından Pazar 
gü nii saat on dörtde Halke
vinde hoparlör ile bir söy
lev vereceğini memnuniyetle 
haber aldık. 

Alman yan 
Mali Vaziy 

Almanya'nın milJetler 
sermaye pazarlarındaki 
yeti, Alman altın ve ya 
dövizi durumu ve Alnı 
elinde bulunan ecnebi ~ 
mayetiv aziycti şu s.I 
hülasa edilebilir: 

Aln anıa büyük 
önce büyük bir kredi 
k eti idi. Yabancı meınl 
lere yatırılmış Alman 
mayesinin miktarı 25,QOO: 
000 markı buluyordu. 80 
yade harp yıllarında it 
ihracatını 4.000.000.000 
aşıyordu. 1914-1918 se 
rinde ise idhalatı ihra 
dan 16 mılyar mark 
idi. Alman imparato 
kuvvetli krediye malik 
ğu için bu farktan mus 
olmuyordu. 

Alman devlet ban 
harbın son zamanlarınd• 
elinde 2.500.000.000 
mark bulunuyordu. 

Üçüncü Raylı ise ala 
bir memleketten çıkıp 
lu bir memleketi f olın 
Onun kısa ve uzun "d 
borçlarının yekunu lOı 
000,000 marka baliğ ol 
tadır. Şimdi Avusturya , 
let bankasının altın ibtl 
larını ele geçirmesine ~e 
şanda bir takım g;zli 
lara ve yapancı kambiy 
malik olmasına rağmen 
de göze görünür bir 
yoktur ... 

Borsa 
Haberleri 

Çuval Cinsi 
802 Üzüm 
300 Arpa 
105 Nohud 
45 Börüle 

139 M. darı 

fi at 
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