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RUS • MACAR MÜNASEBETLERİ 
Amerikanın Fransay a, Almanyanın da İtalya ya yardım edeceği anlaşıldı. Roma, Berlin 
gazeteleri Amerikaya ateş püskürüyorlar. Almanya Carolin adalarını tahkım etti! 
ltıaa ve Acık 
tııııu ıııııın ıuıı ıu 11111 ın ı 11111n11111111 ıı ıırııı ıı ı ııın 

........................ -
Roma - Berlin Mihverinin 

Büyük Bir Hatası! __ ......... .__.,. 

S· Amerika Cumhur Reisi Bay Ruzvelte "bir harp olursa 
ırleşik Amerika hükumetinin cephesi Fransada olacaktır,, 

;.Öıünü söyleten hadiseler, hiç şüphe yoktur ki Roma - Ber
ın mihverinin, zayıf sandıklan memleketlerden bir takım 
rerler koparmağa çalışırken en büyük ve mütemeddin mil
h~tlerin kabul ettiği demokrasilere saldırmasıdır. Bizce, 
ıçte lüzum yok iken bu mihverin zorla Amerikayı da düş
~anları arasına sokmağa heves edişi veya onun bitaraf
•.gını temine gayret etmeyişi bu mihverin en büyük bir 

~1Yasi hatası o~ac~ktı~. Bu~~n ?nü alınmazsa, Hitleri.n .dip
<>o:ıatlarının İkıncı Vılhelm ın dıplomatlan tarafından ırtıkap 
edıJen siyasi gaflardan zerre kadar ders almadıklarını gös
terecektir. 
. 'Eski Amerika Cumhur Reisi Bay Hover'in de demokra-

~ilc i~areler aleyhinde gene Roma - Berlin mihverinin fır
attıgı sözleri, yaptığı işleri takbih için söylediği şiddetli 
nutuk Amerikan umumi efkarının nekadar Berlin - Roma 
siyasetinin aleyhine döndüğünü isbat eder. 
l Bununla beraber Hitlerin son nutkunda nisbeten görü
en itidal, Alman devlet Reisinin, her işin yalnız kabada-
h~lıkla halledilmiyeceğini takdir etmeğe ba~ladığını anlatan 
ır delil ve alamet sayılabilir ... 

••• SIRRI SANLI 
........................... , ..................................... ~··········· .. 

B INÖNÜ SAVASI .. 
aş Muharririmiz 

Sırrı Sanlı, 

Yüce Cumhur Başkanımız 
:~ Milli Şefimiz İsmet İnönü

\ln harikalar yaratarak ka-
zandığı (İnönü zaferi) ni beş 
~abtoluk manzum bir piyes 

alinde yazmıştır. 

1 Milli savaşın derin heyecan
şrını canlandıran ve ebedi 
1 ~~ Atatürkün, Milli Şef 
tn~nü~e yazdığı tarihi mek-

lll l.l U ıhtiva eden bu güzel 
s::ıurn piyes, yakında "Okul 
c ı,,nde çıkacaktır. Bu heye
lt anlı piyesten bazı parçalar 

<>yuyoruz: 

Duyduğum ayrılığın yanık acısı değil, 
AcrJarım kadar korkunun bil ki bacısı değil. 
İçimde tutuşanlar yurdun kan ağlaması, 
Yas tutan gönüllerin karalar bağlaması .. 

Mutlak kazanacağız Gezbanım, bu savaşı, 
Türkün ezeldenberi Tanrıdır ilk yoldaşı .. 

Eşsiz zaferlerinle yaşa, binlerce yaşa, 
inönü kahramanı, ey Yavuz İsmet Paşa ... 

Güldürdün yüzümüzü, varol yüce kumandan, 
Yurdumuz minnettardır, sana karşı her zaman 
Bundan sonra değildir, Türkün bahtı kapanık, 

~u zafer kurtuluşu sağlamlaştırdı artık ... 

J\Iınanlar Carolines Adalarını 
Tahkim Ediyor 
-----------00~--------tıi~ aşington, 2 (A.A) - Mebusan meclisi harbiye encüme-

Yan e beyanatta bulunan Cumhuriyetçi mebus Naas Alman
etnı1~ Carolines adalarını Japonyanın muvafakatile tahkim 
hild~ te olduğuna dair mevsuk haberler almış olduğunu 
~rniştir. 

İster Gül İster Ağla 
- DördUncU sahifemlzdedlr -

Amerika, 
neden · 

Fransa 
yardım 

ve ingiltereye 
edecektir? 

Hoverin mühim beyanatı 
Hover; "Tehlikenin 

•• •• onune geçnrek J~zımdır'' diyor 
Paris ( Radyo ) --- Eski 

Amerika Cumhur reisi bay 
Hover'de totaliter hüku
metlerin yalnız Amerikayı 
değil Avrupa ve Asyayı da 
tehdid eden propaganda ve 
ideolojilerine karşı tedbirler 
almak lazım geldiğini ve her 
ne kadar gerek Almanya
dan ve gerek İfalyadan ve 

hatla Sovyet Rusyadan saçı
lan ideolojilere karşı top 
tüfek, gemi ve ~ tayyare ile 
savaş açılamazsa bile yapı-

lacak teşkilat ve saire ile 
Amerika için mevcut olan 
bir tehlikenin önüne geç

mek lazım geleceğini ve 
dünyadaki tazyik ve zulüm 
yüzündenn gadir ve ıülme 

1 

1 

1 

çoğu tarafından takdir le 
karşılanan sözleri İngiliz u
mumi efkarı kadar resmi 

mahfiller tarafmdan da bü
yük alaka ile kabul ve tefsir 

Forcig'!- .H.ic' . \~er~~< l :ı- . liıııııı& ~~* -~ 
yan meclısmın gızlı hır cel- :.J *= · fiSti 

sesinde yapılaıı Du beyana- ~;. 
tın metnini mc r.:ı!-c ve sabır-
sızlıkla beklemektedir. 

Diğer tara{\c- n son daki
kada Amerikadan alınan ha-
berlere göre bay Ruzvelt 
evelki günkü beyanatının 
mucip sebeplerini şu suretle 
izah etmektedir. 

1 - Totaliter devletlerin 
silahlanma projelerini sıkı 
bir surette tatbike başla
mıştır. 

2. - Hitlerin şekil itibari 
ile mutedil olan nutkunda 
demokht devletlerine teh
d:tıer savurması, 

3. - Amerika efkarı umu
n iyesilc demokrasilerin ken
di beyanatı ile hem fikir 
bulunduğuna kanaat getir
miş bulunması. 

Ruzveltin beyanatın ilave-
t en şu haberler bildiriliyor. 

Başta Amerika_. olmak ü
zere Fransa ve lngilterenin 
bütünlüğünü zaman ve za-

' 

man ve emniyet altına al
mak emelinde bulunulmak
tadır. 

Ruzvelt S/1/1939 tarihin
de Ayanda çizdiği proğramı 
tatbike azmetmiş bulunuyor. 

· uğrayan insanların yardımına 
koşmak icap edeceğini beya
natında tebkrüz ettirmiştir. 1 

Paris (Radyo) - Amerika 1 

Cumhur reisi bay Ruzvelt'in 
Amerikan gazetelerinin pek edilmiştir. 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

TÜRK - ALMAN 

t 

t 

Ticaret 
Anlaşması 
--~~-

Südet Mıntıkalarında da 
Teşmil Edildi 

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

Berlin, 2 (A.A) - Ana
dolu Ajansının hususi mu
habiri bildiriyor : 

B. Numan Menemencioğ

lu bugün hastaneden çıl·;: ı-

tır. Sıhhati çok iyidir. Tür
kiye - Almanya ticaret an-

laşmalarının Südet mıntaka
larma teşmili hakkında~i 
protokol bugün Meııemencı-

oğlu ile Hariciye müsteşarı 
Baron V on Veiszecker ara
sında imza edilmiştir. 

Fransız topraklarında 45 bin 
İspanyol mültecisi var 

---00 
Paris (Radyo) - Son hafta zarfında Fransız topraklarına 

iltica eden İspanyol mültecileri 45 bine yaklaşmıştır. 
Fransız hükumeti mültecilerin iaşeleri için lazım gelen 

tertibatı aldığı gibi bunların f r;: ,sız j: vilayetlere ya yılma
maları için zabıtaya şiddetli er. ;rler vermiştir. 

Sağlam bir vaziyette bulunan 800 genç erkek hudut ha
rici edilmişlerdir. 

Roma Kabinesinde 
Değişiklik Oldu 

Paris, ( Radyo ) - Kral 
Karol yeni kabinenin teşkili 
vazifesini eski Başvekil Pat
rik Mirani'ye tevdi etmiştir. 

Mumaileyh eski kabinede 
harbiye ve bahriye nazırı 
olan iki askeri zat yerine 
bu nezaretlere sivil zat ika
me olunmuştur. Bundan baş
ka diğer vekaletlere genç 
unsurların getirilmesi keyfi
yeti memleket umumi efkarı 
üzerindende çok iyi bir tesir 
bırakmıştır .. 

..~=::~-.....-: ~ ~~~ ... ~. ıı ıı~~~ .... ~ ..... ~ ~ ~~ ~ ....................... ~ 

Halkın Sesi H8.kkın se;idir 
Sporculara yardım 

J?evlet demiryolları idaresinin spor hareketlerine ve her 
türlü spor müsabakalarına iştirak edecek sporcularımza bir 
yardım olmak üzere tenzilatlı fiatlerden daha [mühim mik
darda yeni tenzilat yapmağa karar verişi spor ve idman 
alemimizde minnet ve şükranla karşılanmıştır. 

Gün geçtikçe milli şerefimizle büyük bir alaka peyda 
etmeğe başhyan sporumuza yapılan bu yardım gösterilen 
bu çok yakından ilgi ve verilen bu ehemmiyet ne kadar 
takdir edilse yine azdır: Sporculuğa, malum olduğu üzere, 
hiç bir menfest l elderreden atılan amatör gençlerimiz çok 
defa bu uğurda kendi ceplerinden de paraca fedakarlıklar 
yapmağa mecbur kaldıklarından yapılan bu yeni muavenetten 
dolayı biz de bu çok müşfik idareye halkımız namına teşek-
kür etmeyi vecibe biliriz. Çünkü: 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 

• 



SAHiFE 2 (HALKIN SESi) 3ŞUBAf 
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9$ Kansızhk VE ic Ybzo" Deli Mustafa Hali tabiide kanda bir 
milimetre mikabında vasati 

.. 
Tipos gazetesine İstanbul ~·~ tikleri tespit edilmiştir. Bu rf rından Ruhi adında birisiY" 

-~-::~-- olarak beş milyon kırmızı dan yazılıyor : 

"rARIHI TEFRiKA -20- Yzan: Yaşar Adatepe küreyvat vardır. Bu mikdar 
dört milyona, üç milyona ve 
daha aşağıya indıkçe hasta
da da kansızlık alametleri 
aşikar surette başgösterir. 
Renk soluktur ve böyle iken 
birdenbire kırmızı olur, tek
rar solar. Nefes daralması, 
baş dönmesi, göz kararması 
halsizlik, takatsızlık, iştaha

sızlık, asabiyet bunun başlı
ca arazlarındandır. Göz ka
paklarının iç tarafı adama
kıllı solmuştur. 

Guya Türkiye hükumeti 
içinmiş gibi, millici İspanya 
için Amerikaya ısmarlanan 
tayyarelerin meselesi, Türk 

mesele Türkiyenin İspanya le bir telgraf memurunu ele [ 
faciası karşısında bitaraf ol- geçirerek şeytani pro jesioilJ [ 
madığını gösterebileceğinden tahakkukunu temin etmiştir· ( 

•mmmm~m""rr-=ı:::r-:m~~::=mr 
lli:;!:;;a~~~~=s;;;;:t:;:;;l"=L±a~ ~ 

Fırtına Hasand4an deli Musta-
f aya gelen bir mektup 

-==-~:::ıı::ıc=:==-== 
Mustafa; birkaç günlükte- beni ödeve çağırıyor, g\tmeli 

daviden sonra ancak kendi- silah arkadaşlarıma kavuş-
ne gelebilmişti, çünkü çok malıyım,, diye mırıldandı. ":'" 
kan zayi etmiş olduğundan Kapıya doğru ilerilemek 
pek zayif düşmüştü. Bu bir üzere iken tekrar kapının 
kaç gün içinde ölümle çar- vurulduğunu işitti. 
pıştıktan sonra ayağa kalka - Giriniz, dedi. 
bildi. Kapıdan içeri giren pren-

İlk işi atı kartalı görmek ses Mustafaya doğru ilerle-
o)du ve derhal onun bulun- di ve tebessümlü bir bakışla 
duğu yere gitti, birkaç gün selamladı. 
attan ayrı düşmesi sanki - Gçmiş olsun, bugün 
atını da yeise düşürmüştü. her günden daha iyi gör-
Sahibini gören kartal çocuk- düm, artık bir şeyin kalmadı 
lar gibi sevincinden tepin- zannederim. 
meğe başladı. - Teşekkür ederim, bu 

Mustafa; atın yanına sokul- anda hiç bir şeyim kaJma-
du; sevdi ve okşadı, yeminin mıştır. 
otunun tam olup olmadığı- - Elinde tuttuğunuz bu 
nı gözden geçirdikten sonra; mektup kimden? 
tekrar bulunduğu saraya - Bursadan bir arkada-
geldi. Silahlarım takındı, şımdan. 
kendine çeki düzen verdi, - Ne yazdığını sorabilir 
birkaç günden beri göreme- miyim? 
diği Kayseri görmek için - Beni çağırıyorlar. 
saraya gitmeğe hazırlandı. - [Merakla) niçin? 
Kapıya doğru ilerlemek is- - Niçin olacak; düşman 
tediği bir sırada; oda kapı- yurduma göz dikmiş, hatta 
sının vurulduğunu işitti. ilerileyormuş. Arkadaşlarım 

- Giriniz diye seslendi. hep hazırlanmış, belki hare-
Saray hizmetçiçlerinden ket etmişlerdir. Benim bura-

biri odaya girdi. Elinde tut- da kalmaklığım doğru ola-
tuğu mektubu Mustafaya maz ben de kararımı ver-
uzattı ve : dim. Bu akşam hareket ede-

- Size bir mektup. Dedi. ceğim. 
Mustafa; uzatılan mektubu - Nasıl? 

aldı, hizmetçi çtkmıştı. Me- - Evet, bu akşam gitme-
rakla zarfı yırttı ve okumağa liyim. 
başladı : Bu sözleri dinleyen pren-

Mektup Bursadan geliyor- sesin gözleri dolmuş ve rengi 
du. Çok sevdiği silahşör ar- değişmişti, titreyen ellerini 
kadaşlarından "Fırtına Ha- Mustafaya doğru uzattı bir 
san,, göndermişti: şeyler söylemek istedi. Fakat 
Kardaşım Mustafa ! kurumuştu. 
Haçlı ordu toplanmış Ko- Mustafa; kendisine uzanan 

sopa ovasına doğru ilerli- elleri tuttu ve: 
yormuş biz toplandık , - Ne oluyorsun Mariya? 
sen de suvari müfreze komu- - Aşkımı onuluyorsun 
tanı tayin edildin. Bize Bur- Mustafa. 
sada yetişemezsen; Edirnede 
ulaşırsın arkadaşlar selam 
eder, gözlerinden öperim. 

Kardeşin 
Fırtına Hasan 

- Sevgine sayğı ederim 
fakat ben artık buralarda 
bir saniye bile duramam. 

- Mustafa aradığın ser
vet ve saadetlerin hepsini 
bu güzel yurdumda bulursun. 
Bir imparator damadı ve 
benim de kocam olursun. 

Musi.afa; Mektubu bitir
dikten sonra dalmıştı. Başın
dan geçen macerayı düşü
nüyordu, yaralarının tedavisi 
onu geç bırakmıştı. O şimdi - Marya, servetlerim yur-
büyük ordusuna yetişmek dumda saadetlerim de onun 
ve ulu bayrağının altında savaşındadır. 
bulunmak istiyordu. - Mustafa madem ki git-

y a ordusuna yetişemezse,:: meğe karar verdin, ben 
aziz yurdunun savaşında Türk olayım beni de gütür. 
bulunamazsa büy~k ulusunun - Marya, Eben evlenmiye 

yüzüne nasıl bakabilirdi. karar verdim, çünkü evlenir-
Mustafa, biran kararını sem bu saadetlerden mahrum 

verdi : · kalırım diye korkarım. 
- "Yürüyorum ulusum - Sonu Yarın -

f ~ 26 İkin~-kanun perşembeden itibaren 

i':ı'::~~r::.~~a YENİ SİNEMA 
TELEFON: 4065 TELEFON: 4065 

Yalnız s gün içlnŞahane bir proğram 

1-Nevyorku titreten haydut 
2-Raspotin (Harry Baug'r) 

............ O ..... ·ıı·ı··· ............ ..... . ... 
renkli mlkl - Türkçe foks ı-.rnal 

,., 
SEANSLAR: Cumartesi ve pazar günleri 10-2-5-8,30 da M 

diğer günler 2 - 5 - 8,30da M 

----·~·~------------------

efkan umumiy~sini sarsmış 
ve sarsmakta olan mesele-
lerden biridir. Türk hüku
metinin bu meseleden ha
berdar olmadığı anlaşılmış-
tır. Yapılan tahkikat netice
sinde bu kaçakçılıkta zimet
hal bulundukları anlaşılan 
iki devlet memuru yakalan
mıştır. Kaçakçıların, devle
tin mührünü tahlit ederek, 
General Frankoya bombar
dıman tayyareleri teslim et-

Türk matbuatı suçluların Amerikadaki tayyare fabrj-
şiddetle cezalanmalarını is- kası aldığı mektup ve tel· 
temektedir. grafların taklit olacağına 

İtaly~ - Habeş, İspanya ihtimal vermediğinden, sİ" 
ve Çin muharebeleri başla- parişleri kabul ediyordu. 
dıktan sonra baynelmilel Fabrika Türk Sefaretinin 
kuvvetli bir kaçakçı şebe- bu işe karışmamasına hayret 

etmiş ve ikinci partiyi se\'" 
kesi de faaliyete geçmiştir. kederken, Türk sefaretini 
Ekrem König adında ve haberdar etmiştir. Hadise 
yavuz - havuz meselesine bu suretle meydana çıkmıŞ 
de karışmış olması, kuvvetli ve derhal tahkikat başlamış" ' 
ihtimal dahilindedir. tır. Şimdi Avrupada bulunaı:ı 

Ekrem König Hariciye König'in tevkif edilmesi bek 
V ıekaletinin küçük memurla- lenmektedir. 

Kansızlığın muhtelif sebep
leri vardır. Fakat burada 
bugün bunu tarif etmiyece
ğiz. Ayrıca bir gün tafsil e
deriz. Her ne şekilde olursa 
olsun kansızlığın tedavisi 
için bugün karaciğer ve ka
raciğerden çıkarılan müstah
zarat son derece faydalıdır. 
Kansız hastalara aşılama ve
yahud izkara şeklinde haf
tada bir veyahud iki kuzu 
ciğeri tamamı tamamına ye
dirmelidir. Şüphesiz diğer 

ihtimamatı da elden bırak~ 

mamalıdır. Hasta yorulmama
lıdır. Karaciğerden sonra 
kansızlığa en güzel çare gü
neştir. Güneşin her şeyde 

olduğu gibi burada da hayat 
verici ~esirlerinden istifade 
etmeği unutmamalıdır. 

~~-~~~~~~~~~~:•~~~~~~~~~~~~~~ 

RUSY ANIN BORİSİ, HOLLANDANIN KON
TU, ANDRONUN ~KRALI YALNIZ DO-

KUZ GÜN HÜKÜM SÜRMÜŞTÜR 

========~======= ~ 

Dünyada 
Neler Oluyor 
----[!]--

Fransa hükOmetinni 
radyodan kazancı 
Radyo merakı her diyarda 

hergün biraz daha artıyor. 

Bu artış bilhassa Fransada 
pek bariz suretle göze çar
pıyor. Yanlız Birincikanun 
1938 de 64.981 kişi yeni 
aldıkları radyonun vetgisini 
vermiştir. Fransada · radyo 
resmi senede 50 frank, yani 
170 kuruştur. 

31 Birincikanun 1938 de 
tekmil Fransada vergi veren 
radyo sahipl~rinin sayısı 

4,705,859 dur. Bu rakkam 
1937 de 4.163,692 idi. Bir 
sene içinde beşyüz elli bin 
kişi daha radyo almış de
mektir. 

Bu bir sene içinde de 
ancak 300 kişi radya resmi 
kaçakçıhğıyle yakalanmış ve 
50 frank yerine 250 frank 
vermiştir. 

Fransa, ra..:y:> resmi ola
rak senec!c iki yüz otuz beş 
milyon il iy:'ız doksan iki 
bin dokuz yüz elli frank 
tahsil etmektedir. 

Bizim p:::a:mzla yedi mil
yon küsur lira eder. 

Andro'nun sabın hüküm- § 
darı Boris'in macerası pek 
gariptir. O, Rusya Çarlığının 
ufak bir memurunun oğlu 
sıfatile 1896 da Rusyada 
dünyaya gelmiştir. Onun asıl 
adı Boris Mihailoviç Mumrof 
dur. Mumrof biraz büyüdük
ten sonra Rusyadan kaçtı. 

Büyüa arptan İngiliz piyade 
alaylarına gönüllü olarak 
yazıldı. Birkaç dil öğren
mişti. Pek güzel giyinirdi. 
Tam bir İngiliz centilmeni 
gibi hareket etmeyide bilir
di. Bu suretle İngiliz enteli
jan servisininde itimadını 

kazanmıştı. Tam bir casus 
olmuştu. 

Sefiri onu Rusyaya gön
derdiler. Oradan Almanyaya, 
Japonyaya, hatta Amerikaya 
gitti. Oralarda büyük Biri
tanya hesabına askeri ve si
yasal casusluklarda bulundu. 

O aralık yolu Hollandaya 
düştü. Hollanda kraliçesi 
Vilhelmin tarafından ken
dini huzura kabul ettirmeğe 
muvaffak oldu. Boris şıklığı, .......................................................... 

Frsnsada ltalyan 
gazeteleri 

Fransa matbuatı telaşa 
düştü; Fransada İtalyanca 
gazeteler, Fransız gazetele
rile rekabete başlamışlar. 

Yalnız Pariste la Gazeta del 
Popolo kırk bin nüsha satı
yormuş. Bu rağbet taşrada 
da artmağa başlamış. İtal
yanca gazetelerin Fransa hu
dudları içinde kırk bin nts
hadan fazla sattıkları iddia 
ediliyor. 

Ekselsiyor gazetesi diyor 
ki: İtalya İtalyanca gazetele
rin satışı sayesinde bu satışı 
günde kırk bin gazete ola
rak hesab edersek Fransa
dan senede 7 milyon frak 
çekmektedir. -----..- ·-----·-!---·---·· ELH AMRA İdaresinde Milli Kütüp-

hane sineması 

Gözleri kamaştıran bir lüks 
Yüzlerce dans yıldızı - Yüzlerce ses ilahesi görülmemiş 

derecede zengin sahneler içinde nefis ı.. 
bir aşk hikayesi 

Rosalıne 
NELSON EDDY - ELEANOR POVVELL 

Dikkat yalnız Cumartesi Pazar ve Pazartesi 
günleri gösterilecektir 

Seanslar: 2, 15 - 4,30 - 6,45 - 9 da 

1 Cumartesi pazar 11,30 da başlar 

~~~~~ ~... -

aşıkgözlülüğü, çop lisan bil
mesi sayesinde kraliçenin 
teveccühünü kazandı. Ve 
onun yanında kaldı. Hatta 
kraliçe ona bir de unvan 
verdi. Baron Boris Deskosin 
namı altında 

oldu. 
mevki sahibi 

Fakat bu debtebe çok 
sürmedi, zıra Hollanda sa-
rayında kırdığı putlardan 
dolayı oradan kaçmağa mec-
bur olmuştu. İlk istasyonu 
Fransada yaptı. 

Ecnebilerden çok şüphe 
eden Fransız zabıtası Baron 
Borisede iyi gözle bakmadı. 
Bu yüzden Fransada kala
madı. Avrupanın her tara-

fını dolaşmıştı. Nihayet And
ro hükumetine gitti. Vaktile 
Berlin muahedesinin un'ut
ması yüzünden Tunanın orta-
sında mustakil bir Türk hü
kumeti şeklinde kalan ada 
kale gibi burasıda Avrupa 
devletleri tarafından unutu-
lafak başlı başına bir idare 
olduğu için Hollandanın kon-
tu için bir fırsat olmuştu. 
Andora sulhçudur ve küçük 

hükumetin ahalisi pek saf 
ve iyi kalpli köylülerden 
mürekkep olduğu için Boris 
buradan memnun kalmıştı. 

Çenesi kuvvetli, dillere aşi
na, daima centilmen ve gü-
ler yüzlü olan bu bay Ando
ra köylüleri arasında kendini 

çapuk tanıttı ve sevdırdı. 
11 Temmuz 934 Boris 

Uumrof, Baron Skosiref un
vanı ile kendini Andora 
kralı seçiverdi. Kendisine 
kral birinci Boris unvanını 

verdirdi. 
Boris başına kral tacını 

koyar koymaz ilk işi on ikİ 
bin kişiden ibaret olan hü
kumetin halkına bir teşkilat 
esasiye kanunu kabul etti
rerek kendisine bazı salahi
yetler almak olmuştu. 

Fakat Madrid hükfımetiniıı 
şiddetli bir protestosu üze" 
rine birinci Boris dokuz gün 
hükumdar kaldıktan sonra 
tacını tahtını bırakıp kaç
mıştı. 

Bu serseri bu büyük faci" 
adan sonra yine Avrupayı 

dolaşmağa baş!idı. Yine 
Fransız zabıtasının eline düş-
tü, bir çok senelere mah" 
kfım oldu. 

Rusyanın Borisi, Holanda' 
nın kontu, Andoranın kralı 
son zanlarda Marsilya hapis' 
hanesinden çıkmıştır. Onul1 
bütün suçu bir çok kereler 

müsaadesiz olarak Fransıı 
hudutlarını aşmış olmasıdır· 

Cezasını ikmal etmiş olması" 
dır. Cezasını ikmal etnıiŞ 

olması hasebiyle Fransızlar 
kendisini hiç bi.ı tabiiyeti 
olmıyan bir serseri sıfatiyle 
hudud dışına atmışlardır. 

'~~; -----•T•E-L•E ~ı~:~•: •36•4•6----~, 

ti Tayyare Sinemasında 1 
~. R U G Ü N 

Sabırsızlıkla beklediğimiz ve bütün dünyada büyük 
takdir ve akisler yapan meşhur san'atkar 

VValt Disnevin yarattığı 

Pamuk prenses ve 
Yedi Cüce 

Bayram hediyesi olarak takdim eder bu güzel filmi 

1 
görmeğe gelecek yavrulara sureti mahsusada yapbrılan 
şeker hediye edilecektir. 
AYRICA: Ekler jurnal ve kültür filim 

(+~ Bayramda seanslar 1-3-5-7 suvare 9da 

Bugün son defa olarak 3 - 5 - 7 ve 9 da 
Fernandel ve Elvire Popesco nm 

OYNADIGI 

İKİ AÇIKGÖZ 
--------------



(HALKIN SES/) 

o 
tM~!~ 

ş en Yazılar <>o"'' () '~ 

1\ ıı çökerek önünde 
ueı· 
Ö ~c: yalvarayım 
S Pucukler gölünde 
ana ben köş kurayım. 

~eşnıeden mi su aktı ? 
s~lbin mi beni yaktı? 
S

0Yle tatlı şekerim e . 
tıı kim Çalacaktı ? 

Cet h· '( ıraz yanaş biraz 
l\ a.kışrnaz sana bu naz 
"'>lkola bahçelerde 
\le . 
Zınebilsek bu yaz. 

A. c~llflyı attım suya 
Ç 0tdüın güzel bir rüya 
S eşnıe başındaki kız 
e\'iyor beni güya. 

B. Ş. Şen 
••••••••o ....... . 

ı . İŞARET 
)~ kı balıkçı büyük bir mid
iarlasına r düştüler. 
.. ol bol midye topladılar. 
ltı : 

de; Haydi artık gidelim, 
A. l. Yarın gene geliriz. 
~~:a buraya bir işaret ko-

Öt~ki dedi ki : 

~"" Merak etme, ben bu-
tunı. 

~,~araya çıktılar. Birisi ka
~i~? . sağında bir katran 
~-~ısı gördü. Şaştı ve ar-

aşına sordu : 
""Bu nedir? 

ıı.ııt Nerede olduğumuzu 
ltnak için işaret koydum. 

Ziyafet 
Sevinçle oturalım, 
Dalalım zevkimize, 
Bir de masa kuralım, 
Bu akşam gelin bize. 

Ortada bir tek masa, 
Ostünde beş on tabak, 
Bu gece cümbüşe bak. 
Benziyelim denize. 

- Büber domat tasta mı? 
Rakı şarap hasta mı? 

Radyo ise Fasta mı? 
Gelemeyiz biz size .. 

B. Ş. Şen ........ () ....... . 
Talih 

Ahmedin evinde çok pire 
vardı. Çok tahtakurusu var
dı, çok hamam böceği vardı, 
çok fare vardı .. 

Ahmet durmadan kaşınır
dı, amma hiç durmadan. 

Bir gün yangın oldu, Ah
medin evi yandı. 

Ev sigortasızdı amnıa, Ah
met gene de seviniyordu. 

Kahkahalar atıyor, herkese 
bu yangın hadisesini neşeyle 

anlatıyordu. Komşulardan 
biri merak etti. 

- Yahu insan evı yandı 
diye sevinir mi? 

- Elbette sevinir. Pire
den, fareden, tahtakurusun
dan, hamam böceğinden kur
tuldum! 

······••()••••···· 
SES 

Dört senede 
İki Fransız karşılaştılar. 
Biri sordu: 
- Yeryüzünden yükselen 

bir dua, gökyüzüne ne ka
dar zamanda varır. 

Öteki düşünmeden cevap 
verdi: 

Dört senede. 
- Neden biliyorsun? 
- 1914 te hep bir ağız-

dan: "Allah düşmanı kah
retsin,, diye dua ettik, 1918 
de dedi.Şimiz oldu. 

......... ()••······ 
Bulamamış 

Miistahdemin ideresin
de bir tek hizmetçi bulama
dım. 

- Hiç mi yoktu ? 
- Elli tane kadar vardı, 

amma hepsi bizde oturanlar. 

········<>········ 
AKLA GELEN 

~ i ı{ bin - Genç bir er
kekle, gerç bir kadının kav
ga ettiklerini gördün mü, 
kati yen rr ütecssir olma, so
nunda evlenecekler demek
tir. 

Bedbin -- B iki, fakat 
ben ne zaW-an bir nikah me
rasimi görsenı, aklırra karı 

koca kavgası geli; ! .... , ................. . 
D .LENCi 

Bayan teyze bana Ur 
çift eski, yırtık kabuç verir 
misin? 

- Sen de amma yüzsüz-

sün .. Ayağında ;yepyeni ıs

karpinler var ayal. 

Maniler 
Yüksektir çeşme başı, 
Güzelim çattı kaşı, 
Şu isabete bakın 
On beşmiş onun yaşı. 

Gel gene oynaşalım 
Gülelim sevişelim 
Bu gece sarmaşalım 
Ve hemen öpüşelim. 

Gel bir defa tokalaş 
Aşkla beraber dolaş 
Gecenin yollarında 
Koş bana yavaş yavaş. 

Yapraklar düşmüş yere 
Saçların hoş bir dere 
Gel kaçalım nonoşum 
Görünmiyen illere. 

B. Ş. Şen 

···················· 
Hırsızlar !. 

Kalk, hırsızlar kasayı 

açmağa uğraşıyorlar. Taban
can nerede? 

Kasada! ...• ········-· .... 
Temiz 

Sekiz ay oturduktan 
sonra apartımandan neye 
çıktın? 

- Hamamı olmadığını an-
ladım! 

···--···· ~··· ....... . 
HAPI YUTTUK ! 

Ali ile Veli çarşıya gidi
yorlardı. Ali parayı kaybe!:_ 
mişti. Eczanenin: önünde Ve
liye dönerek: 

- Veli parayı kaybettim. 
Veli: 
- Öyle ise hapı yuttuk. 
Eczacı: l\i k Budala!.. Ya yarın ay

ayığa binmezsek ... 

~\J .. ••••••O•••••••• 
Dl\LA ARIYORMUŞ 

Şarkı söyliyen bir bayan : 
- Benim sesim gençtir, 1 

dedi. 

- İyi ya hanım teyze, bu 
iskarpinler çok yeni, ışımı 
bozuyor, gören metelik ver
mıyor. 

- Aspirin mi? Gripirin 
mi? 

J;:t;;l Jii;;t:il~llllllTIJ;;;;t;;(~~ 

Kemara1bnda Sakızpa-
........ 

Şllrıl Arkadaşlarıma sızı ni-
i'iııı.'llı diye takdim edece-

' Neden? 
d ~ Bana: Sen varacak 
il a bulamazsın! ........ ()•••••••• 

bu-

Hararet 
do~alonıon iyileştikten sonra 

tora sordu : 

~il~ Bir hafta yiyip içmeden 
durdum? 

' Hararet besler. 
...... s h" ö bif a ı mi... yle ise şu 

tat'ıtı Çoluk çocuğa biraz ha
et 

aşılasanızl.. 

Sıhhat 

Biri güldü: 
- Evet, ben 

yor sandım! 
çocuk ağlı-

········<>········ 
Uyku ilacı 

Üç gündür 
uyku girmiyor. 

- Neden? 

gözüme 

- Üç yüz liraya ihtiyacım 
var uyuyamıyorum. 

- Neden bana müracat 
etmedin? 

- Üç yüz lirayı verecek 
miydin? 

- Hayır, amma iyi bir 
uyku ilacı verirdim! 

Balıkyağı 
. 

Norveçya bahkyağlarının en hallsldlr 

İKİ DEFA SÜZÜLMÜŞTÜR 
ŞERBET GİBİ İÇİLEBİLİR 

Hamdi NUzhet Çançar 

\ 

Sıiıiıat eczahanesi 
~ -~~~~~ "'~~-========ıs 

• 

BAYRAMDA 
kiiltürpark Sinemasında 

Telefon ausı 

Kadınlar 
Saltanatı 

l ••t4 
aleminin bir 

zarı karsısmda • 
. .................. . 

BİR SİNEK DAHA 
İyi bir muallimdi. Hiç bir 

talebesinin döndüğünü is
temezdi. İmtihanda, Lirin in 

ı bir şey bilmediğini görünce: 
- Bana bir böcek ismi 

söyle dedi. 
Çocuk düşündü : 

Sinek. 
--- Aferin ... İyi ... Mükew.

mel.. Bir böcek ismi daha 
söyle. 

() ··; ·ı 

--- Bir sinek daha! .. 
KİMSESİZ ,,imren" 

- Anam öldü babam öl- L k 
dü, kardeşlerim öldü. Eger O clD tasına 
ben de ölürsem kimsem Gidenler bütün arkadaşlarını 
kalmıyacak!. da oraya sürüklemektedirler. 

ıııııııııııııııııınıııııııuııııııııı 

oııııııAı~ıkı;ı;u;ıııııRı~ı~l';~;~ı~·~ı~ıııııı (lllllBl~glUl~kUıınııııııııpı~~IÖramı ) 

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

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 Pl .. . 
13.00 Memleket saat ayarı ajans, meteoroloJı haberlerı 
13.10-14.00Müzik (küçük orkestra-şef: Necip Aşkın) 

18.30 
18.35 
19.00 
19.15 
20.00 
20.15 
21.00 
21.00 
21.15 
21.30 
22.30 
22.50 
23.45-24 

Proğram 
Müzik (dans· pl) 
Konuşma (haftalık spor servisi) 
Türk müzigi (incesaz faslı) 
Ajans, meteoroloji haberleri ziraat borsası (fiyat) 
Türk müzigi 
Memleket saat ayarı 
Konuşma. 
Esham, tahvilat, kambiyo-nukut borsası (fiyat) 
Müzik (Radyo orkestrası - şef : H. Ferit Alnar) 
Piano 
Müzik (cazband) 
Son ajans haberleri ve yarınki proğram. 

•• 
Bayramdan ÜI"'ce Ve 

Bayramdan §onra 

3 ŞUBAT 

Kazım Şengüder 
İzmir: Yeni Kavaflar çarşısı 

Terzi 
no. 35 

Avrupanm yüksek terzi mek
binden diplomalı 

Peşin ve 
Taksitle 

En müşkülpesent subayla
rm ve sivillerin mizaçlarına 

göre taksitle her türlü elbise 
Diker. 

~~~t:a::lii;..~ - ~ Jiii:::..t:;llii;..t:;I::~ 11111 ~~~ 
UROLOG OPERATÖR 

DOKTOR Aşçıbaşı Mark 
Fuat Soyer Makarnaları 

Böbrek, mesane, prostat 
idrar yolu hastalıklarını te~ 
davi ve ameliyatlarını yapar. 
2 nci Beyler Numanzade No. 5 

lll~ M~ıl ..... ~~•lttr~ .. ....... : ~ ..... , ~ ~! ..... ~ 

M !:!rkez hastanesi gÖ°"z 
mütehassısı 

Dr. Halit Baran 
Her gün öğleden sonra 
hastalarını kabul eder. 
2inci beyler So. No. 79 

Tütün İnhisarı karşıs.nda 
~~~~~~~~~'~''~'''~~~ 

1937 -1)33 S.!bi~c sergi-

' 

sinden biriıu.:ılik madalyasır.ı 
kazanmıştır. 

~ lU~~ n~~~~.~~·~~ 
,~, n DOKTOR 

DOKTOR 
Tevfik Lütem 

MERKEZ HASTANESİ 
Kulak, Burun, Boğaz 

ılütehassısı muayenhane 2 ilci 
Uqler Numanzade sokak No . 5 

Her gün öğleden sonra. 
Ullillllllllllllllllnlllllllllllllllll lllll!IO lllUll111lTil lllllH 111 111 il ııı nıın 

DOKTOR 
İsmail Hakkı 

Bilgeer 
Dervisoğlu 

Dahili, sinir, ço~uk hastalıkları 
saat 9-12 İkiçeşmelikte 

1-6 Karşıyaka Yalı 71 Na.da 
T. 376{) 

~~~ .-:~~~ 

~ Sal,h Sonad 
rı Cilt, Saç ve Zühr~vi has-

ı
~ talıklar mütehassısı 

1 
2 nci Beyler sokak No. 81 
Her gün öğleden sonra 

Telefon: 3315 
.=s!==n::t:;ı.~ta: •J;;;;.t::;;l~-t..:a~ 

Dr. Fahri sık 

lzmir Memleket Hastanesi 
Rontl:en Mütehassısı 

R()ntken Ve 
Elektrik tedavisi yapılır 
ıkinci Beyler So. N o. 29 

TELEFON 2542 -

D D Yün, ipek, Pamuk, Keten, 
r. emir Ali Floş ve karışık her cins ku-

Kamçıoğlu maşı kolayca ve emniyetle 
Cilt Tenasül hastalıkları boyar. Telefon: 3882 
. elektirk tedavisi 9 EYLuL BAHARAT 
lzmir • Birinci beyler So. DEPOSU il 

No. : 55 Telefon : 3479 ı 
aıınn ıumn ııuıııı 11111111 ınıınıııııııı ııımıı ıııuııı mınıııuııııı ııııııııııııım1D1111111ııııııııruınıııııııı ııımımıımııııım mııııınıımı ıııııuımııınıııunı ııımıı ıımın 1111111 

S. F E R İ T E C Z A C 1 B A 5 1 . 
ALTIN DAMLASI 

Kolonya "e yağsız Kremi 

1 
haııkftAKANOVA,, Fransız sinemacılık 
l•·ı sı .• 
''tı Ya l 

nar sarfile muazzam eser ... Kabadayı, Yükse! v~ Kordon rakıları içenlere daima bir S İ 
·~~~'~~ ~~ ~~L ~--~~~~J.-~~~..Ll-..M-.-_~--~a.--.a::......Jı~-.1::.......1......._....._.~~~~~~~ 



SAHiFE 4 

Bugün Maç var 
DOGANSPOR - ATEŞ 
KARŞILAŞIYOI_{LAR 

. Bugün Alsancak stadında 
milli küme de İzmiri temsil 
etmek hakkını kazanan Do
ganspor ve Ateş takımları 

arasında saat 15 de hususi 
bir maı,: yapılacaktır. 

Bu maçın revanşı Pazar 
günü ayni saatta yapılacağı 

ayrıca haber alınmıştır. 

Menemende 
Cinayet 

(HAi.KiN SES/) 

SON . DAKİKA· 
................................ --...................... .. 

Japonlar Bir Sene İçinde Çin de 900 . Bin 
Kişi Telefat Verdiler . 

Şanghay 3 (Radyo) - Şe Kiang Ajansı bildiriyor. 1937 Teşrinevvelinden 1938 Teşrı
nevveline kadar Japon ordusunun Çindeki zayiatının 900 bin kişiden yani 1904 Rus Ja
pon harbındaki zayıatın iki misline baliğ olmuştur. 

1111 un n---------
İ spanyoJ Fasına Hücum Edeceklerm~ş 

Roma, (Radyo) - Sağlam bir menbadan alınan bir habere göre Fransızların ıcabında 
Ispanyol fasını anide işgal etmek ıçın tertibat aldıkları bildirilmektedir. 

Sovyet, Macar, siyasi mü,ı asebetleri kesildi 
Budapeşte (Radyo) - Görülen lüzum üzerine dün anide Macar, Rus siyasi münasebet

leri inkıtaa uğramıştır. Bu hadise Avrupa siyasi muhafillerinden bir bomba gibi patlamıştır. 

Cumhuriyetçilerin Altı Tayyaresi Düşürüldü 
Paris 2 (Radyo) - Dün ispanyada Bilan kasabası üzerinde yapılan bir hava muhare-

besinde Cumhuriyetçilerin 6 tayyaresi düşürülmüştür. --------u ili --------

ıç· 
1 
ımento 

tesbit 
--

Ankara, 2 (A.A) - İkti
sat vekaletinden endüstriel 
mamulatın maliyet ve satış 

fiatlarmın kontrol ve tesbiti 
hakkındaki 3003 numaralı 
kanunun birinci maddesinin 
verdiği selahiyete istinaden 
memleket mamulatı muhtelif 
cins çlmentolarm toptan ve 
peşin satış fıatları vergiler · 
dahil atide gösterildiği iize
re tayin ve tesbit edilmişHr: 

1 - Fabrikada vesaiti nak
liye içinde teslim bir · ton 
çimentonun satış fiati Port
land çimentosunun 15 lira. 
Çabuk sertleşen portland 

liatla~ 
edildi 

18 liradır. 
2 · Bir ton asgari 

satış addedilir. 
3 - Bu fiatlar 1 Şii 

1939 dan itibaren carid 
4 - Ticaret maksad' 

kendi hesaplarına fabrİ~ 
lardan çimento satın ,) 
tüccarlar sattıkları çiınej 
ya fabrikadan nakil va51 
ları içinde ton satış fiatıl 
mağaza depo masrafı 
kar olarak azami elli kut 
ve ayr.ca teslim mahalfint 
satış mahalline kadar te~ 
ve belediyelerce kabul . 
lecek nakil masraflarını 

çimentosunun super siman ve edebilirler. 

----------------[!]----------------
LİSELİ SPORCULARIMiı 

Dün Menemende feci bir 
cinayet işlenmiştir. Eskiden
beri araları açık bulunan 
Tosyalı Ahmetle Menemenli 
Ahmet bir düğüne giderler
ken yolda T osyah Ahmet 
nara atarak açılın bu ada
mı vuracağım diyerek hamil 
bulunduğu silahı Ahmedin 
üzerine ateş etmiş ve Ahmet 
ağır surette yaralanmıştır. 
Tosyalı derhal zabıtaca ya
kalanarak Adliyeye teslim 
edilmiştir. 

Avrupadan 

Romen ve Yugoslav görüşmeleri 
Belgrad, (Radyo) - Romanya hariciye nazırı ile Yugoslav baş vekili ve hariciye nazırı 

arasında görüşmeler devam etmektedir. Dün Romen hariciye nazırım kral naibi prens Pol 
yemeğe alakoymuştur. 

~~~-[!]-~~~ 

Balıkesirlileri Futbol, Voley~ ~ 
Ve Basketbolda Yendiler ; 

Yapllacak bir taarruzda 
Amerika sahillerinde 
muhafaza tecrübeleri 

yapı!dı 

Fransızlar 1 numaralı emniyet .tertibatını 
takviye ettiler 

Dün Alsancak stadında miz Fehmi Eriş idare etil' ~ 
şehrimize bayramı geçirmek tir. Oyunu Lisemiz 5-1 
üzere İzmire gelen Balıkesir zanmıştır. 
öğretmen okulu SıJorcuları Dün sabah Lise sahasıı: 
ile İzmir Lisesi sporcuları yapılan Voleybol maçı 

Guantanuamo ( A.A ) -
Selahiyettar mahafilden bil
dirildiğine göre Reisicumhur 
Ruzvelt Amerikanın donan
masının atlantik denizindeki 
büyük manevralarının bir 
kısmına huston zırhlısı üze
rinde iştirak edecektir. Bu 
manevraların hedefi bütün 
Amerika sahillerini avrupa-

Roma 2 (Radyo) --- Fransızlar hududdaki 1 numaralı emniyet tertibatını takviye ıçm 
yeniden 50,000 kişilik bir kuvvet gön ermişlerdir. arasında çok heyecanlı bir bu sabah yapılan Baske t 

1,5 yaşında kardeşin~ öldür~Üw .. w . . 
futbol maçı yapılmıştır. musabakası lisemiz ge) 1 

Lisemiz takımında Enver, leri tarafından kazanılmı~ 
Nejat, Said gibi tanınmış Sporu hakikaten anlı 

Mersin, (Hususi) - Şehrimiz tüccarlarından izzet Severm on yaşındakı oglu ogleyın hır 
buçuk yaşındaki kardeşini susturmak için ağzına bir mum sokmak suretile ölümüne sebeb 
olmuştur. 

oyunculardan başka çok ' Said Odyak ve Kemal 
müsteit gençler nazarıdikati öğretmenler nezaretinde 1 
celbediyordu. Misafir takım- hşau genç liseli sporcull 
da sol açıkla üç haflar bil- mızı son galibiyetleriııd' 

dan gelecek bir taarruza 
karşı müessir bir tarzda ko-

HATAY 
Haberleri 

Japonlar 
Son mağlubiyet sebeb

lerinl neye atfediyorlar 
Paris (Radyo) - Havas 

ajansı Kong Hang'dan bil
diriyor: 

Bugünkü hava 
Bugün yurdumuzda hava 1 

hassa göze çarpıyordu. dolayı tebrik ederiz. 
Bu maçı değerli hakemi- A. ÖZGÜR ' 

rumaktır. 
-.:.. ... ......_~J-

Nevyork sergi
sinde Türkler 

İki aya kadar Amerikanın 
.Şehrinde açılacak olan ser-
giye hükumetimiz de iştirak 
edecektir. Orada bize ayrı
lan yerdeki pavyonumuzu 
benzetmekteyiz. Bu sergide 
iki pavyonumuz vardır. Bun-
ların birine Türkiyede bir 
şehir ' ,,ötekinede,, Millici 
Türkiye,, adlarını verdik. 
Pavyonların önlerine Atatürk 
ve İnönünün birer büstleri 
konacak ve Türklyemizdeki 
islahat ve muhtelif resim ve 
fotoğraflarla ziyaretçilere 
gösterilecektir. Türkiyenin 
sanayi ve fikir sahalarında 

başardığı işler tamamile teş
hir edilecektir. Pavyonun bi
rinde eski milli Türk eserleri 
gösterilecek tir. 
lzmırde Seçim Faaliyeti 

İzmirde seçim hazırlıkları 
gayet şuurlu ve ayni zaman
da neşe ve kıvançla dolu 
bir hava içinde tamamlan
maktadır. 

Antakya 2 ( Hususi ) 
Hatayda çocuk esirgeme 
kurumu teşkil edilmiştir. 

Trakya ve Ege bölgelerinin RUZVELT.IN ~·uTK 
bazı kısımlarında bulutlu ve l~J 

Hatay Millet Meclisi 6 şu
bat Perşembe günü toplana
caktır. Türk pulları üzerine 
sursaj edilen yeni Hatay 
pulları gelmiş ve posta şube
lerinde kollanılmağa başlan
mıştır. Bu pullar meraklılar 
nezdinde büyük rağbet bul
muştur. 

Çinliler son hafta zarfında 
M uçiyu şehrine hücum ede
rek Japonlara 700 kadar 
zayiat verdirmişlerdır. 

Diğer taraftan Japon as
keri dolu iki vapuru bom
balıyarak batırmışlardır. 

İSTER GÜL İSTER AGLA 
kabahatinden 

açık, Kocaeli, doğu anadolu 
v~ diğer b3lgelerde kar ve 
yağmur devam edecektir. · 

Dün İzmirde suhunet de
recesi gündüz 6 ve gece 
2 ye kadar. düşmüştür. 

Bugün İzmir ve civarında 
hava açık geçecektir. 

Z ' 

büyük 
Karşıyakada oturan arkadaşlardan biri dün hikaye ediyordu. Diyordu ki : 
Bizim bakkallar dükkanlarında sattıkları erzakı İzmirden arabacılarla parça parça aldı

rırlar. Her parça için (on-yirmi) kuruş nakliye ücreti verirler. Ben de bizim evin yanında
ki bakkala, bu arabacılardan biri ile aldığımız küçük bir sobayı değiştirmesini rica ettim. 
Soba bir arabacıya verildi. Akşam diğeri geldi, fakat sobanın dirsek borusu ek
sikti. Sordum. "Sobacıda kaldı,, cevabını aldım. Nakliye ücretini verdim, gitti. Ertesi 
gün İzmire geldim. Sobacıya uğradım, sobacı da arabacının dirsek getirmediğini, hatll 
dirseği yolda kaybettiğini söylediğini, bildirdi. 

Bunun üzerine vakayı bizim bakkala söyledim, oda dirsek parasını arabacıdan tahsile 
kalkmış, arabacı kızmış, köpürmüş gece bizim kapıya dayandı. Ağzını açtı gözünü yumdu 
bunun acısını bakkaldan çıkaracağını söyliy .rek bir de tehdid savurdu gitti, sen de 
ey okuyucu dürüst hareket varken i.i şa r .ı taıılığa boğmnğa çalışan ve fuzuli geçinmek 
istiyen bu gibilere : 

isr-R GÜL İSTER AGLA 

1 
• • 
lngiliz ve Italyan matbuat! 

nasıl karşıladılar? 
Paris (Radyo) - Ruzvel- rt "Deyli Ekspres,, de: 

tin harbiye encümeninde 1914 de Amerika Cunı 
yaptığı beyanatı mevzuu reisi olan B. Vilson B. ~ 
bahseden İngiliz gazeteleri velt kadar açık konuş 
aşağıdaki mütalealarda bu- olsaydı umumi harp her h• 
lunmaktadırlar: patlamazdı, demekte 

"Deyli Telgraf,, gazetesi Ruzveltin açık sözlülüğil 
diyor ki: . takdirle karşılamaktadır. 

Reisicumhur Ruzvelt lngil- Dün sabah çıkan ftal' 
tere ve Fransaya harp vuku- gazeteler Ruzveltin beyaıı' 

k
undda ky.arbdım etdedceğidhlak- İtalyada fena karşılandı 

m a ı 1 eyana ın an o ayı b 'b' .. 1 1 R c' 
k d ı . k u gı ı soz er e uzv 

ne a ar menmun o uş ıse , A Ih hl'kt 
bu sözlerin harbi uzaklaştır- vrupa su unu te ı 
ması keyfiyeti ayrıca sevini!- düşürebilec~ğini yazmal<f 
meğc değer. dırlar. 

------111111111111------

A L MANYA 
==~~-=--

Lüzumunda bütün kuvveti 
İtayanın emrine verecek 

Roma 2 (Radyo) - İtalya lüzumunda her hangi bir d' 
!etle harbe giriştiği takdirde Almanya . hiç bir tahki1' 
lüzu~ görmeksizin bütün kuvvetlerini ltalya emrine J"e 
cektır. _ 

.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-,-~~~ 

lımir halkına katmerli bayram!.. Şehrimizin en büyük iki sinemasının bugünden itibaren takdim edecekleri şahane bayram programları ... 
• 

• 

E L H A M R A İdaresind~ Milli Kütüphane 
Sınemasında 

Türk sinemacılığının bugüne kadar vücuda getirdiği filim!erin en güzeli 

BİR KAVUK DE R.LDI 
Yazan : M ü s a h i p z a d e C E L A L 

OYNIYA 
Musiki: M. CEMİL ve C. Kozan 

FERİHA - MUALLA 
~ L A R: 

- HAZIM VASFİ -
Halide - Mahmud - Muammer - İ. Galip - E. Belli 

Samiye - Kani - Said - Sami 
SEANSLAR : 11 - 1,30 - 4 - 6,30 - 9 da 

İsmet paşa 
Bulvarında 

• y EN 1 SİNEMADA 
2 Muhteşem Film Birden 

SEYHIN ASKI .,. .,. 
TÜRKÇE SÖZLÜ - Alaturka musikili 
BAŞROLLERDE: 
RA' ON NOVARRO - MYRNA LOY 

VE 

CASUS KADIN 
Baştan başa dehşet ve macera fiimi -Fransızca sözlü

SEANSLAR : 9 - 11 - 2 - 5 - 8,30 da 

z~:&1~s~~r:;ak Piyango Biletlerinizi Mutlaka SAADET Kişesinden Alınız 
- ~J 
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