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~abine Buhranı Devam Ediyor Fransız 
lnıtiyaz Ve Kontratları Feshedildi .Ve 

Bir Milli Ord._ Kurulacak 
e lley 

ltıtıh r.ut 20 (Radyo) Havas ajansının altındadır. 
O ~1 d abıri bildiriyor: Şamda kabine buhra- Ankara (Radyo) _ Cemil Mardam ka-

>'\ik ~~arn ediyor dün Şamda 2500 kişi bü- binesinin istifası üzerine Suriyede çıkan 
' lar1 kır miting yapmışlar ve açık dükkan- kargaşalıklar henüz yatışmamıştır. Mağaza-

lara h~·Pattırmışlardır. Tezahüratçılar fırın- lar mektepler kapalı bulunuyorlar umumi 
ıı lllişl Ucunı ederek ekmekleri yağma et- hayat sönmü~tür. 

erdir ' ş . fi 8lıtı1.ıanı .20 (Radyo) _ Suriye parlamento- Tezahüratçı kafileler Nasyonalistler şef-
" n t'k lerinin evleri önünde toplanarak onları al-
ı~ sllter ıs ı laliyet hakkındaki kararın bir 
1 deı .. 1 Fransız delegesine verilmişse de kışlamışlardır. 

"ge b Nasyonalistlerle Şehbenderlt!r arasında 
şa u kararı kabul etmemiştir. b d 1 l d b kavkacıları 

"'er..ıı.~· (Radyo) - Suriye parlamentosunun ar e e er o muşsa a za ıta 
Q gı k dağıtmıştır. 

llı1.ıttı . arar üzerine Fransızlara ait bilu-
diJttı· •nıtiyaz ve kontratlar kamilen feshe- Nasyonalist fırkasının toplantısında istifa 
~ ltı~ş 'Ve derhal bir milli ordunun teşek- eden Başvekil istifa sebeblerini uzun uza-
biter e ~e bazı ecnebi devletler nezdine dıya anlatmıştır. 
tır... ttıunıessil gönderilmesine başlanmış- Suriye Reisi Cumhuru kabinenin ~eşkili 

l>iltl vazifesini ancak bu toplantı sonuuda ala-
illlJ.ento nasyonalist unsurların tesiri kadarlara teklif edilecektir. 

~~!ER GUL iSTER AGLA 
~~~~ ~ ~~~ .................. ~~~~~-"';'~~"'...-.~ 

Çok -TIY~;I;; -~T, Az~·yiyenler mi Hiç 
Y imeyenler mi? ! 

sa~:zetelerde okunduğuna göre bir ilim ve tıp heyetin uzun boylu tetkik ve tecrüblerden 
Şadıkı az Yiyenlerle çok zayif olanların çok yiyenlerle şişman olanlardan daha ziyade ya
}'etini:rı anlaşılmış. Bunu okuyan bir arkadaş şu mutaleada bulundu : "şu ilim ve tıp he
Rezenıe ~ide ettiği netice, hakikaten zügürtleri, kazandığı para, aldığı maaş ile yarı tok 
hğ1 rı nekadar müteselli etse gene azdır. Hele tulum peynirinin kilosu 70 - 80 tere
Ne kad ve sadeyağının 130 kuruş satıldığı bir zamanda böyle tesellilere 
lan:ııya ar·~ muhtacız bu arkadaşın bu sözlerini dinlıyen ve bir hayli zamandır fbir iş bu
leştire~k~ıg~r bir arka~aş "ah ne olur, şu alimler ~e dok~o~lar h~yeti tetkikle~ini derin
~alar... hıç yemek yımeyen insanların da yaşıyabılmelerını temın edecek hır çare bul-

" 
bedikten sonra b' "}" 1 'lA tt' - y , acı ır gu umseme şun arı ı ave e ı: 

lellen .. alşayacak kadar yivt cek bulamayanlara çok yıyenlerin çabuk öldüklerine dair söy-
soz ere: · 

-1 
~-------•lllırnmıliilll' 1 Sahih, Neşriyat Amiri ve !!! 
~ Başmuharriri ~ 
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~ SIRRI SANLI 1 1 ............. a 
1 idarehane: lzmirde Birinci İ 
~ Beyle~ •• :~~ğında 1 

SESİDİR 1 (Halkın Sesi) Matbaasında ! 
1; Basılmıştır. . j 
li!Gecmiyen yazı gerı verılme~g 
~ıınım111i111 11ıııın mıın tuııı&aııım :nıııa ııımıı ınıın ııınnnııı11·1111mill'llll ~ 

........ CJ•······· 
Kızılay kurumunun yıllık 

balosu evvelki gece saat 21 
de hükumet konağı salonla
rında pek parlak bir surette 
verilmiş ve sabaha kadar 
coşkun bir neş'e içinde va
kıt geçirilmiştir. 

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

Bir Macar tay
yaresi düştü 
Bu~, peşte 20 (Radyo) -

SeketL gitmekte olan bir 
aske: i tayyare havada sa
katlanarak yere düşmüş ve 
zabitlerile beraber yanmıştır. 

········()········ 
Fenerbahçe Galatasa

ray berabere 
İstanbul 20 (Hnsusi) -Dün 

Galatasaray Fenerbahçe ma
çında her ikitakım birer sayı 
yaparak berabere kalmış

lardır. 

Mu~abbet ve yurtseverlik işlerinde daima ön safta yürü
yen lzmirlilerin şanlı ordumuza eskiden ordumuza 
hediye ettikleri beş tayyareden başka yeniden beş tayyare 
daha takdim etmeleri ve bunların her birine İzmirin güzel 
bir semtinin adları konulacağı haberi bize sevinç ve iftihar 
yaşları döktürmüştür. 

"N' atana bağlılık imtihanında her zaman en iyi notları 
kazanan İzmir halkının bu muhabbet müsabakasında da 
birinciliği kazanması ile ne kadar iftihar ve~gurur: duysak 
yine azdır. . 

Halkın Sesi lzmirlileri bu yeni yurdseverlık kahramanl~-
ğından dolayı tebrik etmekle sonsuz bir saadet ve bahtı-
yarlık duymaktadır. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
~~Sl!!!!Z'atl!E~-..11!!.i~!a!!!ll!iCSZ!i~·E!iil!!E!!i:: ~~~~~~~;:!!! .,.; ~~ 
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Belsoğukluğu 

-1-
RECM koleksiya 

bulund 
Timarhanede 

' 

·Bir Delinin Hatıraları. 

-12-
ANLATAN GÖNÜL EMRE 

en Onun Bir Biçak Altında i 
Can Vereceğini Biliyordum 

aldırmamış.. Ve bir gün yo
lunu bulup pezevenkçi ka
dınlardan biri ile anlaşarak, 
daha doğrusu kendini bu 
kadına kaptırarak çığrından 
çıkmış... Mahallede bir iki 
vak' ası duyulunca, babası, 
onu evioden atmak mecbu
riyetinde kalmış.. Ve sözü 
uzatmıyayım .. mukadder aki
beti olan yere düşmüş.. Kötü 
ruhlu kadın orada rahat 
durmamış .. Gelene "seni se
viyorum!11 Gidene "sensiz 
yaşıyamam,, gibi martavallar 
okuyarak müşteril~rini soy
mağa başlamış.. Yani "mor 
boncuğum kimde ise gönlüm 
ondadır ... ,, Emsali ... 

Kasım ağaya bir sırasını 
getirip gelinini sordum, de
dim ki: 
- Hatırlıyor musun Kasım-
ağa,bana hikayeni anlattığın 
gece, "gelinin ne oldu? 11 
Demiştim. Sen de: "bırak o 
kahpeyi... Zamanı gelince 
onuda anlatırım!...,, Cevabını 
vermiştin... Gene aklıma 
geldi.. Ne olur anlat artık ... 

Kasım ağanın yüzü, bir
den başkalaşdı .. Eski günler, 
gözünün önüneg-elmişti..Cene 
mangalın ateşlerini asabi 
asabi karıştırmağa başladı ... 
Ben heyecanda idim ... 

Yüzüme baktı ve: 
Beni tekrar delirtmek 

mi istiyorsun evlad ! 
Dedi hayret içinde: 
- Ne münasebet Kasım 

ağa, değim, ben sana, anla
tacağını söylediğin birşey 
sordum.. Bununla seni delirt- I 
mek arasında ne gibi bir ı 
münasebet var... 1 

Maşayı bırakan elile saç
larını kaşıdı ve şu cevabı 

verdı: 

- Aradaki münasebet şu 
ki, beni timarhanelerde sü
rün düren o gelinim, denetı 
orospudur ... Bana onu hatır
latmakla bam telime bastın 
demektir evlad ... 

Sözü uzatmıyayım.. Çok 
israr ettim. Nihayet Kasım 
ağa, kendi tabiri ile yola 
geldi ve şu hikayeyi anlattı: 

- Ben delirdikten sonra 
gelin, bir müddet babasının 
evinde kalmış .. Ve çok geç
meden komşularının külhan
bey oğlu ile sevişmeğe baş
la,m~ .. . İş babası, anası tara
imc!an :.:Ja~ılınca o_:: "l:;r 
ocak yıktık.. Başımıza bir 
felakd da ha n.ı lıazh lıyor-

sun11 diye çullanmışlar ... 

Fakat gene günün birin
de tam adamına çarpmış .. 
bıçkın bir külhanbeyine .. 
Herifin gözleri döndüğü gibi: 
"ulan seni bana sayı ilemi 
verdiler!...,, deyip biçağı çek
tiği gibi yüklenmiş .. Ve kah
pe, canı cehenneme... Gebe
rip gitmiş ... Ev yıkanın, ocak 
söndürenin sonu budur ev
lad!.. Ben, o kadının bir bi
çak altında can vereceğini 

benimle uğraştığı günlerde. 
anlamıştım .. kanlı bir kadın
dı ... Ne oldu ise, gene bana 
oldu evlad! Dağ gibi oğlu
mu kaybettim, aklımı kay
bettim... Herşeyimi kaybet
tim .. Geriye kalan şu buru-
şuk çehre, şu ak saçlar ve 
ağır bir yük gibi sürükledi-
ğim ömrümdür. Yakındır 

evlad, ben de bu kara top
raklarda bir çukura dola-
cağım ... 
Kasım ağa, ağlamağa baş-

ladı. 
- Aldırma, yahu, şu ölüm-

lü dünya ağlamağa değer 
mi ? Tereciye, tere satmı-
yalım ... Bunlar, senin sözle
ridir .. Haydi boş ver gayri!. 

Belsoğukluğuna tutulanla
rın çok ciddi ve esaslı te
davilerine itina etmeleri lü
zumundan bir çok defa bah
settik. Bir çoklarının belso
ğukluğunu ehemmiyetsız bir 
gençlik hastalığı gibi telak
ki ederek hastalığa tutulduk
tan sonra günlerce tedaviye 
başlamadıklarını görüyoruz. 

Bunda kısmen hastalığın 
gizli tutulması ve meydana 
çıkması endişesi şübhesis 
büyük bir amil olmaktadır. 
Gençler bilhassa çok genç 
olanlar bundan çok sıkılıyor
lar ve maddi vesait bulmak 
hususundaki acizleri de bu
na inzimam ederek ne ya
pacaklarını şaşırmış bir hale 
geliyorlar. Bu vaziyete karşı 
tedbir almak mecburiyeti 
vardır. Hastanaler. ve dis
panserler herkese karşı açık
tır. Artık hadise vaki ol
duktan sonra çekinecek bir 
sebeb kalmamıştır. Bilakis 
derhal tedaviye koşmak en 
büyük vazifedir. Bazı hasta
ların tedavisiz kaldıkları 
müddetçe cehaletten temiz 
tutmadıkları ve ellerini yıka
madan gözlerine sürdükleri
Oi görüyoruz. Bundan dolayı 
derhal kör olanlar vardır. 
Bunlar hakkında bir kaç 
gün sonra tafsilat vermek 
mecburiyetini hissediyorum. 

........ o •••••••• 

Çok ince 
- Yeni aldığım mendiller 

o kadar yumuşak o kadar in
ce ki insan parmaklarına süm 
kürüyor zannediyor. 

Merak etme 
- On liraya şiddetle ihti

cım var. Amma bunu yalnız 
sana söylüyorum, kimse duy
masın. 

- Merak etme b•nde işit
medim. 

Son bir kaç ay içinde kıs
kançlık yüzünden feci cina
yetler işlendi. Kadının bir 
hastası, yahut iftira uğruna 
hiç ummadığı bir anda kur
ban gitmesi, bilmem okuyu· 
cular üzerinde nasıl tesir 
yapar. Eğer: 

- İbret olur .. 
Diyen olursa, bunun hiç 

bir vakit doğru olmadığı 
tarihin bin bir misali ile te
yit edilebilir. Ne lhırsızlık 
yaptığr için el kesme dev
rinde, ne de tarihin meşhur 
"Recm,, i ibret olamamıştır. 

Burada recmi ve buna da
ir bir vak'ayı anlatacağım. 
Recm, malum olduğu_ üzere 
uygunsuz hali görülen kadını 
taşlı yarak öldürmektir. Bu 
vaka on birinci hicri asırda 
Sadrazam Kara Mustafa Pa
şa zamanında başlamış, gene 
onun zamanında son vakası 
kaydedilmiştir. Bu vakalar
dan birini gören tarihçi 
Fındıklı Mehmet ağa şöyle 

anlatır: 

"Aksarayda Muratpaşa 
camii yakınında oturan bir 
yeniçeri mütekaitlerinden 
birinin karısı bir Y ahudiye 
aşık olmuş ve bir gece giz
lice evine almış. 

Mahalleli haber alınca evi 
basmışlar, - rivayet edildi
ğine göre günahını şahitler 
çeksin - çekiçlerle saldır

mışlar.. Bulduk·· diye iftira 
ederek Yahudi ile karıyı 

' hayhuy arasında kazasker 
Beyaz Zade Ahmet Efendi
ye götürdüler, "gördük11 de
yenler şehadetile kadın rec
molup yahudinin katlonun
masına hüccet vererek vezi
riazama gönderdi. O da pa
dişaha bildirdi ve hattı şerif 
sadır. oldu. Padişah "ben 
de göreyim, diyerek bir cu
ma gunü, Üsküdardan kuş
luk vakti Et meydanına na-
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Ankara Radyosunun ( Bugünkü Pr ,Jğramı ) 
Türkiye Radyodifüzyon 

Postaları 

Türkiye radyosu 
Ankara radyosu 
12.30 Proğram 

Dalga uzunluğu 
1639 m. 183 Kc's./120KW. 

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

12.35 Türk müziği pi. 
13.00 Memleket saat ayarı ajans, meteoroloji haberleri. 

Kahpe ruhlu kadın, gene 
Diye tesell ettim ... 

- Devam edceek ı 13.10-14 Müzik ( Cazband-çigan ) 

İzmir 
Türk 

İLAN 
tramvay ve elektrik 

anoni)n şirketinden: 
İzmir belediyesi tarafından emredilmiş bulunan hedmiyat 

dolayisile cereyanın bu ayın 18inden itiba~en yeni bir iş'are 
değin Çiviciler - Yorgancılar - Y olbedesteni - Osmaniye cad
desi - Parmak kapı caddesiyle mücavir sokaklarda ihtiyaca 
göre kesileceği sayın halkımızca bilinmek üzere ilan olunur. 

Bugü HA Ada 
Umumi harbin henüz bilinmiyen safhalarını tasvir 
eden müthiş - muazzam - heyecanlı sahnelerle 

dolu harikulade Fransız filmi • 
HARP ESiRLERi 

Fransızca sözlü 
Baş rollerde : 

JEAN GABIN-DITA PARLO-ERıH FON STROHEİM 
Saym halkımızın dikkat nazarına : 
Amerikalı rejisörlerin iki sene evvel memleketimize 

gelerek ilerleyiş ve inkilaphrımızı, Atatürk'ün hususi 
hayatlarına dair tarihi ve ebedi kıymetli sahneler en 
selahiyetli bilgilerle filme alıp Amerika cumhurreisine 

takdim ettikleri 

Yeni Ürkİye Türkçe sözlü 
Filmi Amerikada Türk çe sözlü olarak 'yapılmış ve 

lmemleketimize getirilmiş ve proğramımıza ileve edilmiştir. 
SEANSLAR: 2,so s,30 8,30 da 

- d • :r;::r:=; z n: :r: "4!;. 

18.30 
18.35 
19.00 
19.15 

20.00 
20.15 
21.00 
21,00 
21.15 
21.jJ 
22.30 
23.05 
23.45.24 

Proğram 

Müzik (Türk müzik birliği korosu) 
Konuşma (doktor saati) 
Türk müzigi (fasıl heyeti) 
Ajans, meteoroloji haberleri ziraat borsası (fiyat) 
Türk müzigi (Klasik proğram) 
M~.:1:~ket saat ayarı 
Konuşma 

E .:nm, tahvilat, kambiyo- nukut borsası (fiyat) 
M ti dk (Küçük orkestra) 
Müzik (Kentet - pi.) 
r. iiz'1.. (Cazband) 
Son aj.ıns haberleri ve yarınki proğram. 

Bugün muvaffakiyetle devam ediyor 

Yenı Sinema DA 

1 M t Esrarengiz 
- O O Adam 

112 -ölüm gölgesi 
Türkçe Kültür filmi FOKS Jurnal 

---·~--------------

zır İbrahim Paşa kasrına 
teşrif buyurdu. Avrat ile 
Yahudiyi siyaset meydanına 
getirdiler. Yahudiye: 

- Müslüman ol cennete 
gidersin. dedil\!r. Müslüman 
olduktan sonra boynu vurul
du. Kadın da kazılan bir 
yere beline kadar gömüldü. 
\ - Bu bana iftiradır. Cü
rüm ve kabahatim yoktur. 
Şehzadelerin başi için kıyma. 
Beni azat eyle. diye feryada 
başladı. Fakat dinlenmedi. 
İptida kardesi, sonra yüz
lerce seyirci taş yağmurunu 
yağdırdı ... 

Buna benzer recm vakar
ları vardır. İftiraya uğrayan 
kadın, hazan sokak ortasın
da taşa tutulur ve parça 
parça edilerek öldürülürdü. 

N. A. 
-~~-

Dedi Kodu: 

Harp 
ola~akmı? 
Dün bir kaç kişi bir yer

de tvplan.mış hasbihal edi
yorlardı. içlerinden biri ar
kadaşına şu suali sordu: 

- Ne dersin: Harp ola-
cak mı? Olmayacak mı? 
Muhatabı cevap verdi: 
- Ben olacak diyorum, 

zira şöyle düşünüyorum: Dev
lerler milyonlar ve milyarlar 
sarfederek silahlanıyorlarsa 
bunu iktisaden top atmak 
için yapmıyorlar, belki top 
atarak hasımlarını yıkmak 
istiyorlar.,, / 

Bakılırsa bu cevabı veren 
zatın biraz hakkınıteslim et-
mek lazım; fakat garip de
ğil mi ki harp olsa da, ol-
masa da netice bir yere va
rıyor: Top atmak!... 

İnsanlar çok eski 
denberi birbirleriyle 
re ihtiyacını duyııı 
Onun ıçin posta teı 
şv veya bu şekild~, ~ 
virde bulmak kabıld 

Muntazam şekilde 
teşkilatını ilk defa . ~ 

b. il 
Fransız kralı on ırı 
olduğunu söylerlerdİ;k 
ki, son yapılan tetk~ 
ta işlerinin eski t 
zamanında da mevcU 
ğunu göstermiştir. 

İlk pos ta teşkilatıP1 

tan 2600 sene evveJı 
Firavunu Lozer A 
kurmuştur diyebiliriı· 
ravun zamanında, oııSl 
beşiştan ve Arabistae 
larına kadar muntazll 

d " talar hareket e er 
larla sade Firavunuo 
ları, iradaleri değil, 
herkesin mektupları 
ketleri gönderilirdi. t 
postalarde mektupları 
ketlerin üzerine pul 
rıhr, mühür basıhrdı ... 

f. 1 
Firavun Amano ıs 

zarında 180 muhtelif 
taşıyan Papirus parç~ 
o zamannm pulları 

muştur. 

Günler Bir 
S.. k' urece • 

Amerikada meşhur 1 Vilson rasthanesi heye
1 lerinden Dr. NikO ~ 

tetkiklerine nazaran 
nın kendi etrafınd• 
mesi gittikçe yavaşlı 
bunun neticesi otar~ 
günler uzamktadır. 1 

bu fark şimdiki hal0' 
senede bir saniyenİJJ 
biri kakardır. 

Ayni zamynda ayın. 
etrafındaki devri de ı;. 
uzamaktadır. Fakat il 

ı;:::t••n::::·~~=r-u•:.to&lllllllı~ıııııınıııııııı yavaşlamasına nazarll~ 

MÜJ•de pek azdır. 
Alımin hesabına göt' 

Karşıyaka Ferah Eczanesi So. Jı lar geçip günler şiıJJ 

( S. Zeki ) 48 misli uzadığı zarı>' 
arabi ayına müsavi ol•' 

T erzanesinde yelekli takım 
11 yeleksiz 9 lira tek ceket 
7,50 pantolon 125 kuruş 

dikilir. Fırsatı kaçırmayın. 

Fethiye 
Kömürü 

El birliğil 
Annesi, küçük pe 

ilk defa bir operete ~ 
müştü. Oyunun s0 

kuru, korist heyeti b' 
ağızdan şarkıya ba 
lardı. Perihan sordu: 

- Anne, bunlar, ~ 
Ucuz, kuru temiz Fethiye böyle hepsi birden 

kömürünü istiyenlerin: Irgat söylüyorlardı. 
pazarında 77 numaralı şube- - Oyunu çabuk ~ 
mize müracaatları... son trene yetişebilme 
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,+] Izmir Yün Mensucatı 
+j Türk A. Şirketinin 
4. Halkapınar kumas fabrikasının 
:4 Mevsim dolayısiyle yeni

0 

çıkardığı kumaşlar : 

~l Sağlam Zarif Ve . Ücuzdtı1 

t SATIŞ YERLERi 
~+Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A· 
+,Mimar Kemaleddin caddesinde Fahri Kandemir oğlll 
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Tavyare Sineması 
T E L E F O N: 3646 
..... BU GÜN 

Sinemacılık aleminde şimdiye kadar emsaline eııde 
tesadüf edilen bir şaheser 

ASRİ BATA KHANELEJı 
Oynıyanlar 

Dita Parlo - Albert PrejaıJ 
İnkijinoff 

AYRICA : EKLER JURNAL son hadisat ve 
RONTKEN Kültür film 

9 Seanslar hergün : 1,30 - 4 -6,30 ve 
·--11111111 ___________ _ 



Parlasın Ufuktan Bir 
Hilal Efem 

Eğilen başlara vururlar kazma, 
Yurdumun dağından bir saz çal efem. 
Felekler her ağza geçirmiş] tasma, 
Barışlar gölünde bir sen kal efem. 

Amanı, zamanı düşünme bırak, 
Çubuğu doldurda çak kibriti -yak, 
Ekmeksiz ahçıya olmuşlar çırak, 
Yoğurttan bir parmak ssnde al efem. 

Herkezin çevrili savaşa gözü, 
Hileyle karışmış Avrupa özü, 
İürklerin dikilmiş pir "Başa,, gozu, 
Parlasın ufuktan bir hilal efem. 

Savaşçı; barışçı bir ulusuz· biz, 
Göklere çıkıyor koştuğumuz iz, 
Kanla mı süslenmiş Atlas Akdeniz, ? 
İnciden sazınla biraz çal efem. 

Denizde kaptanız yok bize ölüm, 
Avrupanın kalbi atıyor güm güm, 
Rarışlar bağında öten bülbülüm; 
Parlayor ufukta bir hilal efem. 

Burhanettin Şarbalkan 

Arzular 
Ateşli vücudunu kollarım sarar bir gün 
Ôndüle saçlarını ellerim tarar bir gün 
Göılerim gözlerini kıskanır arar bir gün 

Gönlündeki ateşin gönlüme aksa biraz, 
O hülyalı gözlerin gözüme baksa biraz, 
Sanşın saçlarına aşkımı taksa biraz, 

liırçın bakışın sönse yüzüme gülsen artık 
Aşkın sedef yolundan bana dökülsen artık 
Dudağını yanaştır dudaklarıma azcık 

B. Ş. Şen 

-.,. ZAFER... ZAFER... ÜSTÜNE 

~iiltürpark Sinemasında 
İl« . Telefon atst 
l ı haftadan beri Izmirde bütün hasılat rekor 
arını kıran sinemamız müşterilerine bir şük-

1 
tan borcu olarak eşsiz ve en büyük 2 film sunar. 

- Dünyanın en kUçUk fakat ~sanall 
• en bUyUk artisti.. 

ŞIRLEY TEMPLE nin 
Şiındiye:kadar. yaptığı filmlerinin en büyüğü 

2 KIR CICEGI 
- Cennet Perisi 

tı .1'0RKÇE RÖZLÜ DOLEREZ DEL· RİYO 
'laır -"er- 1 adalarının korkunç yanar dağlarının mütkiş 
S Ilı -arasında çekilmiş :aşk ve sergüzeşt filmi.. 

tanslar: KIR ÇİÇEGİ 2, 15 5,20 
Cll CENNET .. PERİSİ 4 7,30 

llıartesi pazar 12,30 da cennet perisi ile başlar. .... '-.......: 
------~~~~~~~ 

• D ı 

•• 

(HALKIN SESl) -

Ya~ık 
Her taraf çiftlerle doludur amma, 
Gönülleri aşktan habersiz yazık. 
Bulunmaz şehvetten gayri bir humma 
O, candan sevenler [dilbersiz yazık. 

Kiminin "motor,,lu kolunda bayı, 
Kendine meziyet bilir alayı; 
Üste kıymet vermiş topu alayı, 
Lakin içerleri berbersiz yazık. 

Gönüller sevgiyi unutmuş çoktan, 
Derdini "pilaj,, da avutmuş çoktan, 
Aşkını şehvette uyutmuş çoktan; 
O içli emeller cevhersiz yazık. 

Doğruya kalmamış hiçbir itibar; 
Saffet kapı, kapı müşteri arar; 
"Manikür,, gibi süs bütün yalanlar, 
Alınıyor herşey sefersiz yazık. 

"Seviyorum,, sözü artık bayattır. 
Guya zevklerdeki herşey hayattır. > 
Sürgüsüz yüz çirkin "ruj,, lu murattır; 
Hakiki güzeller cevhersiz yazık. Ak .. 

N. U. gun 

--~---

Denizden çıkar 
il. Baba, oğlunu elinden tut- 1 
muş, gezdiriyordu. Çocuk, 
yolda rastgeldiği ağaçları 1 

soruyordu: 
- Baba, bu ne ağacı ? 
- Ayva ağacı ... 
- Bu? 
- Kiraz ağacı! 
Böyle konuşa konuşa yü

rürlerken çocuk bir başka 

ağacın önünde durmuştu: 
- Baba, bu, ne ağacı? 
- Palamut ağacı, evla-

dım. 
Çoçuk, babasına itimatsız

lıkla baktı: 

- Hani. sen bana, pala
mut, denizden çıkar, diyor-

1 

dun ? 

Sen ölseydin 
Bn. Fatmanın kocası öldü. 

ll-Eh, insan ölenle ölmez al 
bayan Fatma evlendi. _ . 
~ ŞimdikTkocas!le iyi g.eçi:_ 
niyor. Yalnız'! araı~;ında bir 

(+~ "'anlaşamamazlık var. Şimdiki 
r•ı, kocası mütemadiyen bayan 

Fatma ölen kocasından bah-
sediyor ve: 

f 1 - Söyle diyor, omu iyi 
-adamdı ben mi? -
~ ı Bn. Fatma ölen kocasınıJ 
~methediyor.~ -
-:-Birgün-şi~iı'diki.koc.Üı bun 
-dan-Şikayet etti: ·-ı ı 
TH~nn-meth~diyorsunl 
-SıL Fatmadedi ki: 
c-: Neyapayım, eğei sen 

Jlsey din seni:methedecektim. 

Tam vakti 
Çengel Hasanla, Pavurya 

Kenan, yattıkları külhan ha
rabelerinde, soğuktan s~k.ır 
sakır titriyor, ısınmak ıçın 
kah tırnaklarını hohlıyorlar, 
kah kollarını koltuk altlarına 
vuruyorlardı. 
Çengel, çenesi atarak mı-

rıldandı: 
- Nafile, bu gece anza-

rot ta yok. Uyku tutmıyacak. 
Şöyle kalkıp bir voli çevire-

l~m. 
- Vakit geç ulan... Ne 

volisi çeviririz ? 
- Kısmetinde olanın ka

şığında çıkar. 
İki kafadar kalktılar, et

kafı kolaçana başladılar. 
Çengel bir sağmal keçi bula
bilmişti. Pavurya da geç kal
mış bir yolcuo?n altın saa
tini çarpmıştı. ikisi de keyfli 
idi : 

- Yarın sabah bunları 

okuturuz. 
Fakat keyfleri çok sürmedi. 

Devriye polisi, iki kafadarın 
yolunu kesti ve doğruca 
karakolun yolunu tuttular. 
Fakat tahkikata lüzum yok-
tu. Çengelle Pavurya, kara
kolun nezarethanesine tıkıl-

dılar. 
Çengel, bir ara arkadaşı-

na sordu: 
- Pavurya, be, saat kaç? 
Pavurya yanyan bakarak 

cevap verdi: 
- Tam keçiyi sağmanın 

vaktı . 

s. 
ş 

F~E R 1 T 

Macunu 

20 ŞUQ • T 
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~' KÖMÜ~~~!.!:~:~~:~,..~~LLANINIZ ' 

1111 Sobalarda çabuk yanar, çok hararet verir, koku il 
l 

ıı yapmaz. 
Acentası : Kemer C. 
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Terzi Ki~l~n Şengüd er 
lzmir: Yeni Kavaflar çarşısı 

no. 35 
Avrupanın yüksek terzi mek

binden diplomalı 

Peşin ve 
Taksitle 

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

-s:a~umııı~~J;;;t::a~~J:;;;.-.:a~~J;;;;t:uı=~ 

ÜROLOG OPERATÖR A b M k 
DOKTOR şçı aşı ar 

Fuat Soyer j Makarnaları' 
Böbrek, mesane, prostat, ~ 

idrar yolu hastalıklarını te- ı 
davi ve ameliyatlarını yapar. 
2 nci Beyler Numanzade No. S 

:-~:.~":.~r~:u::~ ... ::-- ........... ~ ~ . ..... , ................. 

Dr. i-ımall Hakkı Bilğeer 
Dervişoğlu j 

Dahili, sinir, çocuk hastalı kları 

1 
saat 11-14 ıkiçeşmelikte 

3-7 Karşıyaka Yalı 71 Na.da 

~~!!~~'''~'''''~ 1 

1937 - 1938 Selanik sergi
sinden birincilik madalyasını 
kazanmıştır. 

ron TOR"'" 

ıa ıın ....-=-~~~~ .-"'":":~ -~-it: 

Dr. Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontken Ve 

Elektrik tedavisi yapılır 
ıkinci Beyler So. No. 29 

TELEFON 2542 
mmm""-m~ 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt Tenasül hastalıkları 
elektirk tedavisi 

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

Salih Sonad 
Cilt, Saç ve Zührevi has

talıklar mütehassısı 
2 nci Beyler sokak No. 81 

Her gün öğleden sonra 
Telefon: 3315 

~~~1~~~ 

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

9 EYLuL BAHARAT 
DEPOSU 

Bavramdan Önce Ve -
Bayramdan Sonra 

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

Uç günde • • 
ıncı gi~i dişlere kavuşmak için kullanacağınınız iliçlı 

diş macunu 
Büyük tüpü yanlız (20) Kuruş 

Merkez Depo : ŞiFA ECZAHANESI 
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Dün Bahribabadaki hal
kevinde yapı lan tören lzmir
lilerin halkevlerine göster
d ikieri sevgi ve bağlılığın 
yeni ve imtisale değer bir 
ö rnek olacak derecede par
lak ve muvaffakiyetli ol
muştur. Saat onbeşte An
karcı radyosunda başvekilin 
çok önemli olan nutku ha
raretli alkışlarla dinlendi 
bilahara valimizin halkevle
rinin yüceliği ve yüksek ga
yesi hakkında söylenen be
Jiğ nutuk ta ayni alaka ve 
ehemmiyetle dinlendi kız 
lisesi talebelerinin verdikleri 
sanatkarane konser ve ak
şa .1 Halkevinin temsil kolu 
tarafından oynanan "Kanun 
Adamı,, piyeside pek çok 
takdir edilerek alkışlandı. 

Mekteplerde 
verilecek 

Müsamereler 
Okulların gerek yıllık mü

samerelerinde, gerekse sa
nat müsamerelerinde talebe
n ın temsil ettiği piyeslerin 
talebeye göre iyi seçilmedi
ği ve bazı erkek okullarında 
kız talebe rolnne erkek, kız 
okullarında da erkek rolüne 
kız talebenin çıktiğı görül
mektedir. 

Badema bütün bir piyesin 
şahıslarını kız veya erkek 
tahvil etmek suretiyle oyna
nacak piyesler muhakkak su
rette Maarif direktörlüğü ta
rafından tetkik edilerek ba
zı taıebelerin de müsamere
lere ait davetiyeleri para ile 
sattıkları ileri sürüldüğünden 
bu hususta t~yakkuzla hare
ket edilecektir. 

Ve müsamereler ancak 

Zehirlendi 
Dün TiJkilikte Menzil ote

linde oturan ondokuz yaşın
da Akhisarlı Tevfik oğlu 
Tevfik odas!na koyduğu man 
galdan zehirlenmişsede der
hal memleket hastahanesine 
kaldırılarak hayatı kurtarıl
mıştır. 

Bug .. •• u va 
Şark ve şimali Anadoluda 

kar bugün devam edecek ve 
Trakya, Kocaeli ve Ege böl
geleri bulutlu ve kısmen ya
ğışlı geçecektir. 

Karadenizde fırtına de
vam etmektedir. Dün İzmir
de hararet ondörı dereceye 
kadar yül<selmiş ve gece 5 
dereceye düşmüştür. 

e 
besi n: 

Üç ay ve daha ziyade teb
dilhava alarak şube emrinde 
bulunan umum hava tebdili 
erlerin hemen alsancakta as
kerlik şubesine müracaat et
meleri lazımdır. 

• 

F z-

o ada Asabiyete arşılanm ştır 
Paris (Radyo) - Bugün Romada çıkan gazeteler Frankocuların Fransızlarla doğrudan 

doğruya temasa geçmeden dolayı büyük bir asabiyet göstermekte ve bu görüşmelerin hiç 
bir neticeye varamıyacağını yazmaktadırlar. 

Fransız mümessili müsyö Berrara Frankonun hariciye nazırı general Jordana ile görüş
melerine başlamlşhr. Mumaileyhin Parise ne zaman döneceği henüz belli değildir. 

Habeş Çetele i Mekale'yi Bastılar 
mühimmat deoolarını berhava ettiler 

Londra 20 (Radyo) - Habeş milli kuvvetleri Mekale kasabasını basarak ltalyan gari
zonlarmda bulunan ltalyan askerlerini oldürmüşler ve mühimmat depolarını da berhava 
etmişlerdir. Kolordu karargahından kamyonlanlarla celbedilen takviye kıtaatı ile saatlarca 
çarpışma olmuş ve çete efradının bir kısmı öldürülmüştür. 

Almanyada Bir uç k Milyo ı dan Fazla 
Asker Silan ltına Alındı 

Londra 20 - Havas Ajansının Berfin muhabiri bildiriyor. Almanya mütemadiyen ihti
yat kuvvetlerini silah altına almakta devam etmektedir. Almanyada şimdiye kadar silah 
altına alınan askerlerin miktarı birbuçuk milyonu geçmiştir. 

Nankin Hariciye Nazırı Katledildi 
Paris (Radyo) - Ja"ponya tarafından teşkil olunan mustakil Nankin hükümeti hariciye 

nazırı Selno dün meçhul birkimse tarafından tabanca kurşunu \hlmak suretile öldürülmüştür. 

BELÇ.K ÜK TSİZ 
Belçikada hükümet buhranı hala devam ediyor. Müsyö Pierllot her nekadar kendisine 

verilen vazifeyi yapamıyacağını henüz bildirmemekle beraber mumaileyhin hükümet teşki
linde muvaffak olamıyacağı muhakkak sayılmaktadu. Buna sebep Lib ;rallerin Martinin 
derhal akademi azalığından istifa etmesini istemeleridir. 

- ----- ----
• • • 
INGILIZ ALI 

Perşembe Günü İstanbula Gelecek 
İstanbul 20 - İngilterenin harbiye nezareti istihbarat bürosu şef muavini general Nes

bit perşembe günü Sofyadan şehrimize gelecek ve ayni günün akşamı ankaraya gide
cektir. 

KARAİB DENİZİNDE MANEVRALA 
Manevralara 252 harp gemisi ile 500 tayyare 

iştira etti 
Vaşington 19 (Radyo) - Karaib denizinde yapılmak olan büyük deniz manevralarına 

2 deritnavut, 20 zirhlı, 80 kravazör, 150 torpito ve 500 deniz tayyaresi iştirak etmiştir. 
Reisicumhur Ruzvelt Honstan kravözüründen manevrayı takip etmektedir. Manevra 15 

devam edecektir. 

so 
B. ussolin ·ye s pa s a knda 

Paris 20 (Radyo) - Ar::ıer ika n le l } nak annda Mussoliniye evvelki gün yapılan suikast 
teşebbüsü hakkında verilen bJberlere göre s 1ikash yapmak istiycıı şahıs İtalyan imi~, 
Amerikalılar bu vaziyetin kayda değer bulunduğunu yazıyorlar. 

Diğer taraftan Roma bu hadise yi kabul etmemekle beraber müteşebbisin Milanoda iki 
defa timarhaneye girmiş buJundugunu rnydetmekle iktifa ed iyor. 

Ma a özl t Gümr 0 k Ve 
• 

r 
emur ar 

illi ' . e adyo B. Musolıt 
ile A e ikaya Yapılan S 

Bir Hitabede Bulunacaklka t H kk 
Ankara 20 (Radyo)- An- S 8 

hara radyosunun Amerika Verilen 
ile yaptığı tecrübeler çok - [!]___...... 
iyi neticeler vermiştir. Nev-
york sergisi münasebetile Paris (Radyo) -
Milli Şefimiz İnönünün Ame- soliniye karşı bir 
rikan milletine bir hitabede yapıldığı haberi ıt 
bulunacağını bu hitabede Türk hükumet merkezlerin 

vam etmiştir. Faşist efkarı umumiyesinin Amerikan 
birleşik devletleri hakkındaki meti bu rivayetlerd 
samimi hislerine tercüman sıkılmış o\aca 1.c ki bu 
olacak Türkiye ile Amerika bir tebliğ neşretrniŞ\ 
arasındaki dostluk tezahüra, tebliğe nazaran, B. ~ 

nmın mutat ikB tına bir vesile teşkil edecek-
. H b önünde bir sivil milis tır. ita enin günü ayrıca 

bildirilecektir. nın biri tarafından 
dan yaralanmıştır. M~ 

Almanya'da Napolide iki defa tı 
t k ,.. b neye girmiş bir şaht5 Opye UD aro Fakat Ingiliz ve 

Almanyada son zamanlar- kan ajansları diğer 
da B. Hitler tarafından im- her neşrediyorlar. M 
zalanan bir takım ordu emir- zin akıl muvazenesi 

~ 

nameleri hemı.ti y asi hem de bir şahıs olduğu nıil 
askeri ehemmiyeti haizdirler. dür. Fakat B. Mtı 
Askeri manada terhis edi- karşı neticesiz kal 
len bütün askerler, bundan suikast karşısında b 
böyle, ihtiyata kaydoluna- ğumuz da muhakkakt 
caklardır. Bu karardan mak- tearrizin polis memur 
sat da bütün bu insanları, rine ateş etmesinin 
siyasi ve polis kontrolu al- harekatından şüphele 
tında bulundurmaktır. lisin kendisinden 

Askeri hizmetlerini bitir- kağıtlarını istemiş olı:ıı 
dikten sonra terhis olunan Hakikatte bu adam 
askerlerden gönüllü olarak 
nazi yıldırım kıtalarma ilti
hak edenlerin nisbeti büyük 
değildir. Parti şefleriyle po
lis amirleri, terhis edilmiş 

askerlerde "büyük yorgun
luk alametleri,, i görmüş ol
duklarım da söylemişlerdir. 

B. Hitler, bunun üzerine 
parti ve polis teşkilatının 
islahı lüzumunu duymuştur. 

Bu emirnameler, ayrıca 

Almanların bir topyekun 
harbe daha geniş ölçüde 
hazır bulundurulmaları husu
sunda dileklerde bulunan 
B. Hes ve polis şefi Himler 
gibi müfritlerin arzularını da 
yerine getirmek maksadiyle 
çıkarılmıştır. 

solininin villası 
şist reisinin çıkmasın• 
liyordu. Zabıta bir Ç 

heli şahıslar tevkif e 
Öğrenildiğine göre 

evvel, B. MusolininiP 
hat vakıtlarını geçird 
ka del Komineto 
önüde bir bomba P 
ve tahribat yapmıştır· 
bu sırada Düçe villa 
lunmıyordu. 

Royter ajansınıll 

ihtiyatla ilave ettiğin 
Çarşamba akşamı vill 
rında tevkif edilen Ş 
Musolininin hayatına 
hazırlamış olan birço 
ortaklarının adlarını 

etmiştir. 

--------------{!]--------~ 

~ ORKA 
Adasının Stratejik Ehemiy 

f ngilterenin müdahalesi sa~ 
yesinde Minorka adası fazla 
kan dökülmeden Franko kı-

+ Mahon, bütün Ak 
t en iyi limanı olmaklıı 

burdur. Ada lngiliz 

taları tarafından sessiz seda- lan tarafından ah~i 
sız işgal ediliverdi. işgal es- miş ve ispanya h 
nasındaki tek hadise bu a- devamı müddetince d 
damn Majorkadan gelen ltal- sız harp gemileri tar 
yan tayyareleri tarafından burasının İtalyanla 
bombardıman edilmiş olma- düşmesini önlemek 
sıdır. Son haberlere göre de gizli bir tarzda ın 
Franko bu bonıbardumandan olunmuştur. 
dolayı duydnğu memnuniyet- 260 mil murabbaıJJ 
sizliği İtalyan hükumetine ve ahalisi 42.000 
bildirmiştir. ibaret bulunan ada, 

"Zora,, gazetesinin Berlin
den aldığı hcsusi bir telefon 
haberine göre yeni Yuslav 
hariciye mızm Alcksandr 
Sinser - Markoviç gaıa-

Minorka adası Balear ada- renin Man adası kad 
BULGıA R BASINI: ları içinde büyüklük itibariy- yüktür. Minorka bir 

"Zora,, L ' aş1ık altmda Bütün gümrük ve inhisar le ikincidir. Bu takım ada- İngiltere'nin elinde telere Yugoslav - Alman 
yakınlığı hakklnda beyanatta 
bulunarak: 

- Yalnız mevcut yakınlı
ğı muhafaza etmekle kalmı
yarak bunun kuvvetlenmesi 
ve inkişafı için var kuvve
timle çalışacağım demiştir. 

aris - Pragne 
Muhtelltleri berabere 

Kaldılar 

Paris 19 (Radyo) - Bu
gün {dün) Pare deş Princes 
stadyümunda karşılaşan Paris 
ve Prağ şehir muhtelitleri 
futbol takımlarının maçı 1-1 

neşrettig- i bir başmakale ile lar idarelerinde bir marttan k ve çok büyük olan st 
lar içinde ço mühim bir ·ı 

herhangi bir ha rici siyasetin itibaren yeni mesai saatleri- ehemmiyeti dolayisı e 
muvaffak olması için dahil- nin tatbikine başlanacaktır. stratejik mevki işgal etmek- sını 1756 da Fransa}' 
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