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Milli S f 
Yeni Efgan "!;~irini "Çemberlayn" in 

sözleri 
agır 

1 

basan 1 

\1 İ?giliz Başvekili İngiltere:i: bir harp vukuunda alacağı 
t azıyet hakkında bu defa söylediği sözler "durdu, durdu 
.~trıayı gözünden vurdu,, atalar sözünü hatırlatacak bir te
f~r .Y~pmaktan hali kalmıyacaktır. Filhakika şimdiye kadar 
l gılız diplomatları tarafından yapılan beyanatlardan, veri
ben izahatlerden İngilterenin Fransayı hiç bir zaman yalnız 
aırakrnıyacağı anlaşılmış ise de bu defa bay Çemberlayn'in 
d \tam. kamarasında bütün cihana karşı söylediği sözler ka
.. ;r kat'i bir taahhüdü ifade eden bir söz sarfedilmemişti. 
t" ransa bir tehdide uğrarsa, bir harp patlarsa lngiltere bü-
0~11 kuvvetleri iJe Fransaya yardıma koşacaktır.,, Mealinde 

HARP OLURSA 
1 

" İNGİL TERENiN İSTİSNASIZ BÜTÜN KUVVETLERİ 
FRANSANIN EMRİNE HAZIR BULUNACAKLARDIR ,, 

Londra, 6 ( Radyo ) - ı lemiştir : 
Avam kamarasında Bay "Açıkca şunu beyan et-

Şehir meclisi 
toplandı 

.an bu r sözlerin ne ağır çektiklerini ve bütün cihan 
~~rasi mahfillerinde ne derin akisler yapacağını söylemeğe 

1 e lüzüm yoktur. 
,. Bir adım atmak için bir söz söylemek için on defa dü

~linen bay Çemberlayn'in bu beyanatının Fransada uyan
d~rdığı sevinç ve neş'eyi yerinde bulmamak mürdkün değil
"i ır. Çünkü Fransızlar da öğrenmişlerdir ki harp patlayınca
ka kadar sakin ve sessiz hareket eden İngilrere kıyamet 
\1 °Ptuktan sonra elindeki para ve vasıtalarla birçok müttefik 
e dostlar tedarikinden biç bir zorluğa uğramaz. 

.... SIRRI SANLI 
••••• 

~~~:~~N;r:~~~ ı 
Si OLACAKTIR 

1 alyanl~ T;;blı.st~ Tunusa 
do2"ru ileriliyecekler 

--~--

}';' londra ? ( Radyo ) - olmaktadır. 
tansa ile ltalya arasındaki Fransızlar ''Tunus müda-

ıerginlik artıyor. İtalya, faa hattını halyanlar hiç bir 
ransız toprakları üzerindeki zaman açamıyacaklardır,. 

'llıellerinden1 açıkça bahset- diyorlar. 

Ankara, 6 ( Husus i) -
ICumhurreisimiz İsmet İnönü· 

bugün saat 16,30 da Riya
seticumhur köşkünde Afga
nistan büyük elçisini kabul 
etmiştir. 

••••••O•••••••• 

İntihap Heyeti 
İntih:ıp heyeti, dün akşam 

Belediyede toplanmış, geç 
vakte kadar seçim hazırlık
ları üzerinde müzakerede 
bulunmuştur. 

Filistin 
Konferansı toplandı 

Londra 7 (Radyo) - Filis
tin konferansı bugün sabah 
Başvekil Çemberlayn tarafın
dan açılmıştır. 

Evvela Arap ve bilahare 
Yahudi delegeleri söz almış
lardır. Konferans devam 
ediyor. ltıekte, ilk hedef olarak Tu

?1us, Korsika ve Cibutiyi 
ı e . 

• ----· ........ ··-
rı sürmektedir. 

t F' ransa ise bir karış yer 
trketmiyeceğini, icap ederse 
f ransız tapraklarını müda-
b~~Y.a hazır bulunduğunu 

dırmektedir F . 
b· tansa ile İtalya arasında 
~~ ~arp çıkarsa Afrika en 
ol hım muharebe sahnesi 

1 acaktır. İtalyanların Trab
i~tan derhal Tunusa doğru 
~trlcrneğe başlıyacakları 
};':hakkak addedildiğinden 
fa:nsıılar Tunustaki müda-

tertibatile fazla meşğul 

Bir lngiliz Memurlarımıza 
Rüşvet Teklif Etti 

İstanbul, 6 ( Hususi ) - ~ lamba fitili ve sair eşya bu-
Sokoni Vakum gaz kum- ~ lunmuştur. 
p.anyasına ait gaz hamule- 1 Kaçak eşyalar, gemi tat 
sıyle bayramın ikinci günü faları tarafmdan geceleyın 
Pireden gelerek Serviburun sahile çıkarılmak istenmiş, 
rıhtımına yanaşan Hong - gece yarısı üçüncü parti 
Konk Evosen vapurunda nakledilirken, tertibat alan 
külliyetli kaçak eşya yaka- muhafaza teşkilatı memur-
lanmıştır. ları tarafından cürmü meş-

Karaya çıkarılan !andık- hud yapılmıştır. Cürmü meş-
lar içinde binlerce liralık hud yapılacağını fark~den 
mütenevvi içkiler, bisküiler, _ Sonu 4 üncüde -

~-~;-;;-. .............. Iİİİİil .... liıllmllim .. lıııııiıiİi-1mRZ""iimllıiiiiil ...................................... .... , 

Amerikanın akıl hocası 

deAnıe~ikada gene bir adam türemiş, adını, sanını meydana koymadan, kendini gösterme
re n,k bırkaç herife hitaben yazılan mektupları alıyor ve mektup sahiplerine nasihatlar ve
AJ~ .. onların dert ortaklığını ve akıl hocalığını yaparak dünyanın parasını vuruyormuş ! . 
Ver~~~. nıektuplarla, kazandığı paranın mikdarı sayılamıyacak kadar çokmuş ! Kadınlara 

B ıg~ nasihatlerden, gösterdiği yoldan kadınlar pek çok istifade ediyorlarmış! 
lusu u ısmini saklıyan ve herkesin sırlarını bilen adamın sözlerinde, nas ihatlerine avuç do
lazınıPara Veren Amerikalıların saflığına mı veyahut paralarının bolluğuna mı hükmetmek 
Yolu gelecektir? Bunu da ey okuyucu, sen düşün ve sonra da hayatlarını ve gönül işlerini 

na koymak için para ile nasihat almağa koşan kadınların bu haline; 

İSTER GÜL İSTER AGLA 

Çemberlayn şu sözleri söy- meği bir vazife telakki ede-
rim: Fransa ile bizim aramız
daki tesanüd o derecedir ki 

1 

F ansanın hayati menfaatle
rine karşı, her nereden ge
lirse gelsin, bir tehdid vuku
unda bu hal derhal ikin.em
leketimizin iş birliğini t.:ıhrik 
edecektir. 

"Diğer tarJftan, harp ha
linde Fransaı~:n bütün lrnv
vetle~inin İııı,iltcrcnin cm-

1 

rine hazır bu!unacağı gibi 
İngilterenin bi.itiin kuvvetl.:
rinin de Fransanın emrine 
hazır bulunacağı hakkında 
Faransa hariciye nazırı Bay 
Bonne tarafında yapılan be
yanatla tamamen mutabık 

B. ÇEMBERLA YN bulunuyoruz.,, 

Şehir meclisi, dün şubat 
toplantı devresine başlamış
tır. Reis Doktor Behçet Uz, 
celseyi açınca sekreter mev
kiirı de bulunan B. Haydar 
Aryal geçenki fevkalade 
toplantı celsesine ait zaptı 

okumuştur. Bu, telefon şir
ketinin satın alınmasından 
dolayi belediyenin 20 sene
de alacağı olan paranın, 
İzmirin turizm ihtiyacını kar
şıhyacak büyük bir şehir 
otelinin inşasına tahsisi için 
hükümetlen d~rhal istenmesi 
kararına aitti. Esk~ zabıt ka
bul edildikten sonra meb'us 
seçimi münasebetiyle teşkil 
olunan -seçim teftiş heyetine 
şehir meclisi namına B. Faik 
Ener, Reşad Leblebicioğlu 
Muzaffer Özge, avukat Ce
rril ve Bn. Cevriyenin inti
hapları muvafık görülmüştür. 

Şehir meclisinin haftanın 
pazartesi ve cuma günleri 
saat 16,30da muntazaman 
toplanması kararlaştırılmıştır. 

-------------00------------------

Maarif-: Vekili-~ Propaganda ------
mizin beyaııatı 

.. -.. 

lstanbul 6 (Hususi)- Ma
arif Vekili B. Hasan Ali 
Yücel gazetecilerle samimi 
bir hasbihalde bulundu. 

Maarif Şürası, yabancı dil 
~eselesi, mektep) kit;'pları,' 
yeni istilahlar, gramer dffl
leri ve teknik tedrisat için 
vekaletin düşündükleri hak
kında çok mühim beyanatta 
bulunmuştur. 

Vekiller heyeti 
toplandı 

Ankara, (Hususi) - icra 
vekilleri heyeti bugün öğle
den sonra Başvekil Relik 
Saydamın reisliğinde toplan
mıştır. 

········CJ········ 

Halkevinin 
KostUmlU balosu 

lzrrir Halkevi, aylardan-
1>eri L zırlağıdı ikinci kos
tüm 'il Salosunu, bu ayın on 
birinci Gumartesi günü ak
şamı verilecektir. 

. .._ 

;ı:;. 

B. H. CAHİD YALÇIN 
Üstad Hüseyin Cahid 

Yalçın'ın "Yedi Gün,. arka
daşımıza yazdığı bir müsa
habeyi kıymet ve ehemmi
yetine ve bugünkü hadise
lerle olan temas ve alaka
sına b'inaen aynen nakil ve 
iktibas ediyoruz. 

Bu değerli yazıyı 4 üncü 
sayfamızda okuyacaksınız. 

•••• .. ••O•••••••• 
Denlzbankta yeni kadro 

İstanbul 6 (Husuıi)- De
nizbank memurlarının maaş 

ve sicilleri bir kere daha 
tetkik edildikten sonra yeni 
bir kadro yapılmıştır. 

Alakadarların ifadesine 
göre, yeni kadroda bir çok 
memurların maaşları azaltıl

mış ve bazı memurlar da 
açığa çıkarılmıştır. 

Halkı;-Se~i H~a!-k~k-m!!ın:~S~~e~~~~dr; . -
Şehir ot~~~' Inciraltı gazinosu 

_ (~. A_.} harflerını ımza mahalline atan bir okuyucumuzun 
kuçuk bır mektubunu aynen aşağıya geçiriyoruz: 

"Halkın S~si,, nin ( Halkın Sesi Hakkın Sesidir ) köşe
sinde bütün lzmirlileri çok yakından alakadar ve öz yürek
ten memn.un eden bir yazısını okudum. 

Bunda lnciraltına asri gazino yapılacağı, oraya gidecek 
vapu.rların Yalılar iskelelerine uğrayacağı müjdesi veriliyor
du. lzmirin imari için yapılan himmetleri, sarfedilen gay
retleri görmiyecek ve takdir etmiyecek kadar nankör deği
lim. Fakat sizin de ima ettiğiniz veçhile bütçeleri İstanbula, 
Çeşme ılıca ve plajlarına ve daha başka yerlere gitmeğe 
müsaid olmıyanlar için İnciraltına yapılacak güzel ve asri 
bir gazino ile ızmire gelecek seyyahları memnun edecek 
bir şe,kilde inşa olunacak bir şehir otelinin Akdenizin inwc}s! 
şirin lzmire gözleri kamaştıran bir pırlanta ilave edecegını 
her fırsat düştükçe hatırlamağı da bir borç bilmeliyiz. ,, 

Biz de bir dileğimizi tekrar ve teyid eden bu mektubu 
yukarıya nakletmeyi bir borç bildik. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
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Komşularından sordum.. i cuk gibi hüngür hüngür ağ-
"biz de şaştık, dediler, Ka- lamağa başladı .. etrafına her 
sım ağanın hiç böyle erken zaman neşe dağıtan bu ada-
kapatıp gittiğini şimdiye mın ağlaması bana çok do-
kadar görmedik ... ,, kundu doğrusu .. 

Ertesi gün tekrar gittim, - Ne oluyor Kasım ağa? 
dükkan oldukça kalabalıktı. - Dire- ellerini ·-yüzÜnde.n 
Kasım ağa durgun durgun ' çekmek- istedim; 'mcÜıCÖidÜ. 
iş görüyordu. Çayımı önüme Çaresiz bekledim ... 
getirip koyduğu zaman yü- - B11hran,~ geçici bir yaz 
zünün sararmış olduğunu yağmuru gibi uzun sürmedi, 
gördüm. Bana : ~hayretler içindeydim, hiç 

- İşin yoksa birazdan birşey,• anlamadan boş göz-
bana bir mektup yazmanı lerle Kasım ağaya bakıyor-
rica edecektim ? Dedi... dum. Sendeleye sendeleye 

Asık bir suratla cevap kalktı ve ocağa doğru yürü-
verdim: dü. 

- Olur Kasım ağa... Biraz sonra titriyen :elle-
Müşteriler çaylarını ıçıp rile iki çay· getirdi. Karşı· 

gidince yalnız kaldık. Ka- hklı içmeğe başladık. Tesa-
sım ağa, yanıma gelip otur- düfe bakın ki , bu zaman 
du, ve : içinde dükkana uğrıyan ol-

- Dün yanındaki adam madı. 
kimdi ? Sözü gene ben açtım : 

Diye sordu. - Söylese~e Kasım ağa 
- Bir arkadaşım ! arkadaşım kime benziyor ve 
- Allaha Allah.. amma sen niye ağladın ? 

nekadar da benziyor... Bir müddet cevap verme-
- Kime benziyor Kasım di.. neden sonra : 

ağa ? - Amma tabii be birader ... 
- Hiç 1 Dedi ve ilave etti : 
- Amma sebebini anla-

- Arkadaşın benim ölen mak istiyorum ... 
oğluma benziyor .. hem oka

- Canım evlad, hazanda 
dar ki. .. Yalvarırım sana 

anlamama iyi şeydir .. karış- onu dükkanıma bir c>aha 
tırma... f 1 - Fakat sana dargınım ge ırme ···· 
b K ~ - Zaten gitti .. dedim en asım aga ... 

Neydi dünkü asık suratın? Gözlerinde gayri tabii bir 
- Kusura bakma evlad ışık yandı.. ve yarı saklar 

oldu işte.. lakin azizim gibi : 
okadar benziyor ki... - Onu görünce oğlum 

Bu sözleri söylerken Ka- canlanmış içeriye giriyor 
sım ağanın, ruhu bir buhran sandım ... dedi .. 
içinde bulunduğu ve cebri· - Peki Kasım ağa, bun-
nef ettiği belli oluyordu.. da okadar kederlenecek ne-

- Fakat, dedim, sırası var? 
geldikçe beni sevdiğini söy- - Onu ben bilirim evlad .. • 
!erdin .. anlat bakayım, arka- hem bana artık hiç birşey 
daşım kime benziyor? .. Niçin sorma! .. 
böyle fenalaştık?. Bu sırada içeriye giren 

Birden beklemediğim birşey bir müşteri konuşmamızı 
oldu. Kasım ağa, başını el- burada düğümledi. 
Jerinin içine aldı ve bir ço· -Devam edecek-

------00 ------

Hakime göz kırpan bir 
mütekald mahkQm 

oldu! 

Eyfel kulesi 
Parisin ve dünyanın bu en • meşhur kulesi bu sene 50 

Mütekaid İngiliz zabitle
rinden biri, bir mahkeme 
esnasında hakime mütema
diyen göz kırpmak, bu su
retle mahkemenin haysiye
tini ihlal etmek suçile tev
kif olunmuş, 11 saat hapse 
mahkum edilmiştir. 

yaşına basacaktır. 28 kanu
nusani 1887 tarihinde inşa

sına başlanılmıştır. 

Eyfel kulesinin 1792 basa
mağı vardır. İlk katı yerden 
58 metre irtifadadır. İkinci 
kat 116, üçüncü kat 276 
metredir. 
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ELH AMRA İdaresinde Milli Kütüp-
hane sineması 

Sinemacılık memlekete girdiği gündenberi mübala
gasız hiçbir filim hiçbir sinemada bu derece rabet ve 
tehacüme mazhar olmadı. Bütün lzmir halkı sanki söz 
birliği yapmışlar sürekli akın halinde 

ELHAMRA YA GİDİYORLAR 
İşte bu suretle 

Feriha - Mualla - Hazım - Vasfi tarafından baş 
rölleri temsil edilen Musahipzade Celal'in 

en büyük eseri 

Bir Kavu ~ Devrildi 
Türk filimcilik sana) iinin de en muazzam 

eseri şerefini kazandı 
Seanslar: Cumartesi ve Pazar 11 de diger günler 

1,30 - 4 - 6,30 ve akşam 9 da başlar. 

(HALKIN SESi) 

Bütce •• • 
encumenı 
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Son·şekle göre maaş hadleri azami Goo asgari 4D lira olarak tesbit edildi 
A) - Halen müstahdem - Cumartesinden mabad - yıldan eksik veya fazla ol-

olanlar!n ücretleri tahsil de- ............ ........ ................. ............... ması halinde eksiği ilk terfi 
recelerı b k t C) Lise veya muadili mek-qe ve u anuna a- müddetine eklenir ve fazlası 
bi mu-e l · ı · teplerd~n veya orta tahsille k ssese er ı e umumı, il terfi müddetinden indi-
mülhak ve hususi bütçeli ayni zamanda meslek tahsili rilir. 
devlet dairelerinde ve bun- · veren en az beş yıllık veya F) 6 yıllık yüksek mektep 
lardan başka bankalar ve orta mektep tahsilini ikmal- I lO d mezun arı uncu ereceye. 
fabrikalar gibi mali ve sınai den sonra en az iki yıllık G) Lise tahsilini yurtta 
müesseselerde ücret veya meslek mekteplerinden me- 'k 1 d 1 d k k 

ı ma e en er en y ü se 
maaşla geçmiş müddetlerin zun olanlar 13 üncü dereceye. h .1. • k 1 k 

1 
ta sı mı gere mem e eti" 

mecmuuna ve bu kanunun D) Lise derecesinde bir mizde ıe gerekse yabancı-
beşinci m lddesine ve yük- tahsil üzerine en az bir yıl- bir memlekette bitirdikten 
sek mektep .,. mezunları için lık mesleki tahsil yapmış l b sonra mes eğin muayyen ir 
iki, digv erleri için üç senede veya kurs görmüş veyahut b · d 'h 

şu esın e ayrıca ı tisas ya-
bir terfi esasına göre tespit 5 yıllık meslek mektebi tah- parak ihtisaslarını hususi ka-
edilir. sili üzerine en az iki yıllık I d nun arın a yazılı şekilde tas 
Şu kadar ki bunlar meya- daha yüksek bir meslek tah- dik ettirenler 9 uncu dere· 

nında bu kanunun neşri ta- silini bitirmiş veya orta tah· ce.r\e. 
rihinde müstahdem olanlar- silini bitirdikten sonra en az 
dan hizmet müddetleri 3 se- dört yıllık meslek mekteple ········C>········ 

El dokuma neye kadar olanların bir üç 
seneden fazla olanların iki 
yukarı dereceye geçirilmeleri 
caizdir. Ancak bu dereceler 
terfi ve tahvillerde müktesep 
hak teşkil etmez. 

Bu fıkra mucibince aylık
ları tesbit edileceklerin ala
cakları aylık halen almakta 
bulundukları miktarı geçe
mez. 

B) İhtisas mevkiinde bulu
nan ve ehliyetleri vekaletle
rince tastik olunan memur
ların bir defaya mahsus ol
mak üzere bu kanunun neş
ri tarihinde almakta olduk
ları aylık derecesinde bıra
kılmaları caizdir. Şu kadar 
ki bu suretle alacakları ay
lık ihtisas mevkil~ri haricin
deki memuriyet derecelerine 
nakil ve terfi için mükte
sep hakkı teşkil etmez. 

C) (A) fıkrası mucibince 
dereceleri tespit edilecekle
rin dahil olacakları derece
ler tutarile almakta olduk· 
ları aylıklar arasındaki fark, 
yirmi beşte biri her ay me
murun aylığından indirilmek 
suretile izale edilir. 

Devlet memurluğuna ilk 
defa girenlerin menşelerine 
ve tahsillerine göre alınabi
lecekleri dereceler aşağıda 

gösterilmiştir . 
A) Orta mektep mezunu 

olmayıp ta memurin kanu
nuna göre memur olabile
cekler 15 inci dereceye. 

B) O rta mektep mezunu 
ola'1 lnr 14 üncü dereceye. 

rinden mezun olanlar mes
leklerine ait memuriyetlerde 

12 inci dereceye. 

Lise veya muallim mekte
bini bitirdikten sonra imti
hanla orta tedrisat muallim
liği ehliyetnamesi almış o
lanlar Maarif meslekine bu 
derece ile alınabilirler. 

E) Altı yıldan az tahsili 
yüksek mektep mezunları 

11 inci dereceye. 
1 - Bunlardan askerlik 

hizmetini ifa etmeden me
muriyete intisap edecekler 
altı ay müddetle 12 inci de-

receye alınırlar. 

2 - Tahsil müddetinin 3 

TezgAhları kongresi 
••••••••O•••••••• 

Yakı da Ankarada topla
nacak olan el dokuma tez
gahları kongresi hazırlıkları 
ikmal edilmek üzeredir. 

Kongreye her taraftan bi
rer heyet iştirak edecktir. 

Bu projede yurdun muh
telif yerlerinde dokunan al
ların kaliteleri hakkında ıza-
hat vermektedir. 

Kongre riyaseti yurdun 
muhtelif yerlerinde bulunan 
dokuma sanayiinin istandar
dizesi için lazım gelen ted
birleri alacaktır. 
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Ankara Radyosunun ( BugankU 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. 
12.30 Proğram 
12.35 Türk müzigi - Pl 
13.00 Memleket saat ayarı ajans, meteoroloji haberleri. 
13:10·14 Müzik (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 
22.15 
22.45 
23.45-24 

Proğram 

Müzik 
Konuşma (Türkiye postası) 
Türk müziği (incesaz faslı) 
Ajans, meteoroloji haberleri ziraat borsası (fiyat) 
Türk müzigi 
Memleket saat ay:ırı 

Konuşma (huku~{ ilmi yayma kurumu) 
Esham, tahvilat, kambiyo-nukut borsası (fiyat) 
Müzik (Radyo ork .!Strası-şef Praetorius) 
Müzik (saksufon soloları) 
Müzik (Dans plakları) 

Son ajans haberleri ve yarınki proğram. 

Ba ağrılarına 1<~ 
ne yapmall 

Türlü türlü sebeple 
hastalıklardan baş ağrısı 
sule gelir. Birçok ateşli 
talıklar vardır ki, baş 

sile başlar. Birtakım ke 
liklerin neticesidir. 

Veyahut (sıhhi bir ta 
hareket edilmediğindeı:ı 
ağrısı zuhur eder. Çok t 
hazımsızlıktan kabıılı~ 
husule gelir. Eskimiş b~ 
nezleleri kaşların ustil 
şiddetli baş ağrısı yapar· 
hal, şiddetli nezlenin 
boşluğuna kadar ileri 
(sinüzit) hastalığı yapti 
<:'elalet eder. Bakılmazsll 
tehlikelidir. 

Bazı fena göz hastalı, 
rından dolayı da baş il 

(ben buradayım) der. 1' 
hastalıklarının bazıları 

dır ki şiddetli baş 8 

yapar. 
Sinirlilikten husule 

baş ağrıları nekadar ço 
Bugünkü yaşayışın ( ~ J<ı 
hayatına! haylaf) zümre 
ait (nazıl baş ağrıları) 
(moda) halinde hüküm 
rüyor. 

Hele zahiren (asrileŞ 

(sonradan görmüş) bazı 

dınların, gençlerin pek. 
ğunda baş ağrısından şı 
yet etmek bir nevi kiba 
nazlılık sayılıyor. 

Bu tarzdaki baş ağrıları 
tedavileri için mümkiln 
duğu kadar cemiyet haY 
dan, (sosyete) alemin 
toplantılardan, kalabah1' 
ve sinirleri oynatacak h 
ketlerden, kıskançlıktan 

heyecan membalarındaıı 
zaklaşmak, sakin, durt. 
gürültüsüz bir hayata kav 
mak lazımdır. 

-Sonu yarın-
••••••••O•••••••• 

eni altın 
madenleri 

Sovyetler birliğinin rt1 

telif mıntakalarında, 193 
altın keşfedilmiştir. Ezdi 
Kazakistan'a Akmolinsk'e1 
kilometre mesafede altd 
kvartz damarları, Pavlo 
ve karaganda'da da alt1 

mühim barıt madenleri 
lunmuştur. KırgızistaP 

, 

Altay'da, Yakutistan'da 
Çkalov (eski Orenburg) ıı>' 
takasında da yeni altın 
marları tesbit edildiği bil 
rilmektedir. Nihayet, 1' 
kasya 'da Kraın nehrinin 
tağında, Beşkiristan'da 
Kirov mıntakasında altı' 
kumlar da keşfedilmiştir. 

~ İk i nci kanun 
ismet Paşa 
Bulv~rında 

TELEFON: 4065 

perşembeden itibaren 

. Sİ EM 
ı - - E?:3Ji~~~~!iG11fllll"I 

T E L E F O N: 3646 

TELEFON: 4065 

Arkadaş: 
Caddelerde gördüğün aı ın hali~deki kalabalık ne

reye gidiyor diye düşünme, bütün lzmirliler ... 
YENİ SİNEMADA 

Buluşmağa karar verdiler 
Tiirkçe sözlü ve alaturka musikili 

Şey i şkı 
Sevgilisinden ziyade lzmirlilerin kalbini yaktı 

yalnız bukadar değil... Dahası var!... 

Ca us adı 
Bütün dehşet ve heyccanile meraklıların en 

yüksek takdirlerini tophyor 
Seansla : 9 - 11 - 2 - 5 ve 8,30 başlar -

Bayramda en fazla· muvaffakiyet kazanal'I 

Pamuk prenses ve 
edi Cüce 

Tamamen renkli ve Fransızca sözlü filml 

ayyare Sinemasında 
GOSTERİLMEKTEDIR 

Bugün seanslar 11 - 1 - 3 - 5 - 7 suvare 9 da 

Pek Yakında 
MİLTON ? • 



(HALKIN SESi) 

TARİHTEN BİR HATIRA 

Atatürkün en beğendiği ku
mandan: Aksa~ 1 imur 

Senıerkandliler şehirlf'rini ihya eden bu büyük 
adamını tebcil ederlerken, bütün Türkler, alim ve 

Timurlengin manevi hasletlerini bir kere 

devlet 
fazıl 

ÇıkG~zetelerde ~ir hah.er 
, 1 .tı. Semerkandlı\er, şehır
~ b~l'•ni bir takım abidelerle, 
s ı 'll~larla vaktile pek güzel
i l'eştırıniş olan Aksak Timu-

1. l lın hatırasını tebcil ediyor-
' iltınış ... 

ı l" 1rnur ..• 
, Ôı:eki ismi Timurlenk ... 

3 l\r Osınanlı padişahlarile ve 
g 0 ~p emirlerile çarpıştığı ve 

daha yadettiler 
denen insanlara değil Şark 
Türklerine mensuptu. Ge
rek şekl..i şemaili, gerek tah
sili prensvariydi; deve ço
banlarınınkile alakası yoktu.,, 
(4) Boyu uzun, endamı. ince 
ve çevikti. Teni beyazdı, 
yüzünün cildi güneşten yan
mıştı. "Hututu Tatarlarınki 
gibi yassı değildi; GrekJe
rinkine benzerdi. Alkibyad 
tipi idi.,, (5) 

..... 
Gözleri muntazam biçilmiş, 

burnu kartalımsı, ağzı klasik, 
yanakları beyzi, alnı geniş 
ve yüksekti. ~ekası, kuvveti, 
tebessümünün zarafeti, Hind
vari süsleri, silahlarındaki 

mücevherleri, beline ve ser
puşuna taktığı keşmir şalı, 
omuzundaki kesme boynuz 
yayı, belindeki Şam işi kılıç, 
altı~daki yelesi ve kuyruğu 
kınalı Neced atı ve nihayet 

kulaklarına taktığı ve yanak
ları hizasında sallanan inci 
küpeleri onda hem erke~ 
hem de kadınımsı güzelliği 

ça;p;cı bir hale getiriyordu. 

- Tatar müverrihlerine naza-· .. 
ran, bu gençlikle yaln;i bir 
şey tenakuz teşkil etmekte 
idi. O da saçlar, ki.takriben 

beşikte ağarmışlardı. 

- Sonu 4 üncü,ı-; l~ arı mağlüb ettiği için bu 
~i İç~rk kumandanı, eski devir 
e d ltıde münhasıran zalim, gad
) te"~ bir Jahsiyet diye gös-

--------- 111//llJlllJIJI ııını--------
Fransız - hı'ıı 1 i 1 til i iı 1 1 1 l 'ı· ; 1 ıı1 baş1 olan Dr. Fahri Isık 

ı ,1t•lrniştir. Fakat insafla dü
"'lllil" 

CIBUTI NASIL 
bi· Urse yine ayni mena-
h 111 tebcil ettiği hangi ci-

1 d:~gir büyük emellerini kan 
:k Çık hl..eksizin kuvveden fiile 

YERDİR? ızmir Memleket ,Hastanesi 
Ro~tk~ Mütehassı"s~ -

. ardı? 
şı 8 
a kn İt gün kulağıma, Atatür-

11 bir sözü ulaşmıştı: 
rı ta~ Tarihteki büyük komu-
11 •a~ ar. içinde en büyüğü Ak-
Y' S T ımurdur! Demiş. 

11 Şah ~de bu söz, Timurlengin 
~ dik~1Y~ti üzerine icabeden 
"\fid· atı çevirmemiz için ka-

11 l\l~~ . Kaldı ki, bu yaman 
ıı liler b:ıhangirine karşı, garb
f, tığım lle, bizim vakti le yap

avf götrıı ıı haksızlıkları reva 
l'· emişlerdir. 

sahınu~un hayatından birkaç 
~ lleyı karilerime anlatma
c Pek isterim. Bugün sadc
e, l .. ta . arnartının onu nasıl 

' le~ır ettiğini hülasaten nak
eceğim: 

s *** .. li abası Taragay (l)Cengiz 
ıı an s"ı-ı . d d • 1 a0 1 u a esın en ol uğunu 
e >' erd' 
Jtı l'i ı. 
~ l' lllur 1335 de doğdu. (2) 
~1 tlıa arih onun ilk devirdeki 

27 Ceralarını az bilir. Ancak 
, i Yaşından itibaren - henüz 

fak devlet sahibi olamadığı 
~1 i a~ ınuharib sıfatile kendi

h~ i<>sterdiği zamanlardan -
il liınŞahsiyeti iyi tanır. (3) 

•ak ~r daha bu devirde Ak
~ıa31 tılunuyordu. Bedeni arı

t.af~ &enç çağda kazandığı 
Itı' ~itll~r Şe~e-fini gösterdiği için 

tıni b'a ılaveten "lenk,, tabi-
. •on" 1tıat kendi de isminin 

"'lla k l'i atardı. · 
''D~~r, tatar tipi değildi. 

....., i'tudan doğruya tatar 

Rooseveltin: "Eğer Avru
pada harp çıkarsa Amerika 
Fransa ile beraber olacaktır,, 
diyen sözleri, muhtemel har
bın biraz önüne geçmiş sa
yılıyor. Fakat elbette gene 
tehlike geçmi~ değildir. ~Af:
manya eski müstemlekelerini 
İtalya da Fransaya 'aid .ıbazı t 
toprakları istiyor. Bunla;~ 
biri, Adis-ababayı denize 
bağlıyan Cibutidir. -

İtalyanın Habeşistandaki 
kuvvetlerile buraya birben-' 
bire abanmasından korktuğu-: 
içia, geçenlerde Fransa, Zen
ci askerlerle Cibutiye tak~ 
viye etti. Fransız matbuatın:
dan da bu müstemlekeye 
dair en son malumat intişar 
etti. Ansiklopodik mahiyette 
olduğu için dercediyoruz. 

Cibutinin 20000 /' nüfusu 
vardır. 18000 i yerlidir. 2000 
ecnebi içinde Fransızların 
adedi 859 dur. Şehir ancak 
elli senelik bir hayata ma
liktir; buna rağmen Fransız 

müstemlekelerinin uçuncü 
limanı sayılıyor. Bundan elli 
sene evvel Cibutide h'ç bir 
ağaç ve ileride . buranın şe
hir olacağına dair hiç bir 
işaret mevcut -değildi. Şehir 
hali arazideki .bir koy etra
fında teşekkül etmiştir. 

İstasyonunu, kilisesini 
meydandaki kahvelerini, ec
nebi ve yerli mahallerini ve 

·etraftaki bahçelerini gördük:
ten sonra CibÜtiyi kateden' 
insan, artık kendini kupkur~ 

BAYRAMDA 
l{üJtürpark Sinemasında 

Telefon s1s1 

Kadınlar . 

Saltanatı 
''l'A 
harık~AKANOVA,, Fransız sinemacılık aleminin bir 
~il ı .. 

m bir çölde bulur ki, eskiden 
W şehrin yeri de i~te bu çöl 
f gibiydi. 
~-Çölde mariz, halsiz seyrek 
ağaçlı ender vahalardan baş
ka birşey yoktur. Bütün sa
hil, kırk kilometrelik- bir 
şerit halinde, işte böyle çöl-
dür. Bu sahada ancak Cibu 
Tacura ve Obok tarzında 
iki üç l<öy vardır. Müteba
kisi hep taş ve kum. 

Bu kırk kilometrelik çöl 
kısmından sonra altmış ki lo
metrelik dağlık •saha başlar 
ve Habeş hududuna kadar 
devam eder. Ancak burada 
nac' ir ve lnymettar olan bazı 
yeşillikler göze "çarpar. Da
nakil ve İssa diye isimlenen 
bura halkı, bir tek şeyk;:; 

... meşguldür: ' Biraz su, biraz 
ğıda bulmaküze~tema-ııı 
diyen göçebelik etmek.- ·-: 
-Dağlık sahanı~ şiıM°I kıs-r 
mı "nisbeten;:-- ·mü;bnır.::-E;
yükseği 1650 rakımda olan 

Rontken Ve 
Elektrik tedavisi yapıl.ır 
ıkinci Beyler s·o. No:-29 .. 

TELEFON 2542 
ııınn ınn ıııınıııııın mı n!ll 11 ı ıu o ı 
Kemer-altında Sakızpa-~ 

zarı karfısın~~
~ 

"imren" 
Lokanta ı 

Gidenler bütün arkadaşlarını 
da oraya sürüklemektedirler. 
~~ ~nı Ji:::.t:&~~ 

DOKTOR 
dağların zirveleri hafifçe 1. smaı·ı Hakkı 
ormanlıktır. Cenup kısmı ise 

:-pek derin baz• vadiler is-~ Bı·lgeer 
tisna edilirse - tamamile 
susuzdur. Bu cenup kısmın_: Dervlşoğlu 
da 30000 göçebe insan, .... Dahili, sinir, çocuk hastalıkları 
az~cık ot bulup hayvanlarına" saat 9-12 lkiçeşmelikte..: 
yidi~ek için korkunç şerait .. 1-6 Karşıyaka Yalı 71 Na-:'°da 
altında: dolaşı~ dolaşır ... - • T. 376() 

- ~~~mı 11 ~~&;.t::I 
Hele Ağustos ayı fecaatt_ır.I esaslı birşey yapmamıştır. 
Fransa, yer altında su çı- Göçebelerden birçokları, nis-

karıp toprağı-münbit~eştir«::_ beten münbit olan Hebeş 
"'tek bu göçebeleri yerleştir- topraklarına kaçmak tema-
(mek için şimdiye kad~ yülünü göstermektedirler. 

Sıhhat Balıkyağı 

Norveçya bahkyağlarının en hallsldlr 

İKı DEFA SÜZÜLMÜŞTÜR 
ŞERBET GİBİI İÇİLEBİLİR , 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıiıiıat eczahanesi 
-====!!::======~ 

•• 
Bayramdan o~ce Ve 

Bayramdan §onra 
Kabadayı, Yüksel ve Kordon rakıları içenlere daima bir .,, Yonlar sarfile muazzam eser ... ' . . . 

----ıill.>ayram neş e ve sevmcı verır. 

7 ŞUBAT 

Avrupanın yüksek terzi aek
binden diplomalı 

Peşin ve 
Taksitle 

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

Ji;;;!d~~~lb:ta - ~ J;;;:9.;;:i(~Ji:::.t:;I ~~~ 
UROLOG OPERATÖR --- ~ 

-~ DOKT Aşçıbaşı Mark 
1- Makarnalar-ı ----Fuat Soyer 

Böbrek, mesane. p tat, 
idrar yolu ha,talıl !arı te
davi ve ameliyaı( mn : apar. 
2 nci Beyler N ımanz le :\ ). 5 

Merkez~h "' ... !..ı nes1-n .; 
müte JSSISI 

Dr. Ha i 
Her gün öğle len so: a 
hastalarını k bul ede~. 
2inci beyler So. No. 7') 

Tütün İnhisarı ka .. şı nd::ı 
""""""~ 

DOKTOR 
Tevfik Lütem 

MERKEZ HAST ANESi 
• Kulak, Burun, Boğaz 

Mütehassısı muayenhnne 2 nci 
Beyler Numanzade sokak No. 5 

Her gün öğleden sonra. 
s:T:!r~~~ - ~-:::r ~~ 

Dr .~ Demir Ali 
Kamçı oğlu 

....::.,~C-i-lt-TenıiSuı hastalıklm 
~ elektirk tedavisi 
• ....,,f zmir - Birinci beyler So. . 
-·,. No. : 55 Telefon : 3479 

1937 - 1938 Selfınik- scrıı
sind{'n birincilik madalyasını 
kazanmıştır. 

rll~,~~fOii 
• 

Salıh Sonad 
Cilt, Saç ve Zührevi has

talıklar mütehassısı 
2 nci Beyler sokak No. 81 

~ 
Her gün öğleden sonra 

Telefon: 3315 
J;;:.t::iD;:;:t~~ '~~:~~ 

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

9 EYLuL BAHARAT 
DEPOSU 

llll --!!111 1\1111! IUlllDQllllllıımııı ımummııımnmmoıımmıııımı-

~ S. F E R İ T E C Z A C 1 B A Ş 1 

_A~_ T 1 N D~A l\'I L A S 1 
Kolonya "e yağsız 

DEPO ŞİFA ECZANESi 
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········=:········ ........••........ ................................. ~ ....................... .. 
Bugünkü Hava Araplar Londra Konferansını Protesto Ettiler 
' Ege bölgesi açık; Kocaeli, Kudüs, 7 (A.A) _ Kudüs eski şehirdeki bütün Araplar bu sabah Nasasibinin Londra 
Trakya bölgeleri kapalı Orta konferansına iştirakini protesto maksadile mağazalarını kapatmışlardır. 
ve Doğu Anadoluda kar 
devam edecektir. Dün İzmir
de derece 12 ye kadar yük
selmiş ve gece dörde düş
müştür. Karadeniz sahille
rinde fırtına devam etmek
tedir. 

- .. ~ ...... ~ .. -
Borsa haberleri 

Çuval Cinsi 
527 Üzüm 
240 Buğday 

50 Susam 
147 Pamuk 
70T. P. Çe. 

Fiat 
16 11.:ns 

4.43 5.75 
17. 18.75 
43.SO 50 
5.50 .... ............................ ............................ .... 

Yiyecekler 
Pahallılaşıyor 
Şehrimizde yinecek şeyler 

üzerinde ihtikar yapıldığı 
görülmüştür. Kömür bazı 
.semtlerde altı kuruşa soğan 
ve patates onbeş kuruşa sa
tıldığı gibi daha buna ben
zer diğer yiyecek maddeler
de zamma uğramıştır ehem
miyetle belediyenin nazarı 
dikkahnı celbederiz. 

Müracaat 
Edenler 
Arasında Kadınlarda 

Var 
Ankara, 7 ( Hususi ) -

Mebusluk için müracaat eden
lerin arasında yirmi kadar 
kadın vardır. 

Gün geçtikçe mebus olmak 
istiyenlerin adedi çoğalmak
tadar. Yeni mecliste müstakil 
mebuslar bulunacağı anlaşı
lıyor. Partinin bazı vilayet
lerde müstekil namzedlerin 
kazanmalarına yardım ede
ceği haber alınmıştır. 
Benzıne alkol ~arı,tır-

ma ı,ı ıçın yeni tetkikler 
Şeker fabrikalarında is

tihsal olunan alkoller, sarfe
dilecek yer bulunmaması yü
zünden depolarda kalmakta
dır. Mütehassıslar elde edi
len bu alkollerin günden 
güne istihlaki artan benzine 
karıştırılmak suretiyle sarfı 
için alakadar makamlara bir 
rapor vermişlerdir. 

Frank onun 

Suriyede Anarşi Başladı 
Suriyedeki Vaziyet Alakadarları Düşündürüyor 

Halep, 6 (Radyo) - Suriyenin her tarafında anarşi hüküm sürmeğe başlamıştır. Aşiret
ler, hükumete karşı kıyam etmişler ve dağa çıkmışlardır. Araplar, Fransa aleyhine şiddetli 
nümayişler yakmakta devam ediyorlar. Hükumet, nümayişçilere söz geçiremiyecek kadar 
zayıf düştüğünden, anarşi dakikadan dakikaya çoğalmaktadar. 

Sansör memurunu öldürdüler 
Ankara 6 (Radyo) - Şanghaydan bildirildiğine göre, Japonların Şanghay sansör me

murunu meçhul kimseler tarafından öldürülmüştür. 

Macar - Çek Hududunda Çarpışmalar 0 .1.du 
Budapeşte, 7 (Radyo) Çek - Macar hududunda yeniden çırpışmalar olmuştur. Bir Çek 

hudud müfrezesi Macar hududunu geçmek istemiş ve hudud muhafızlarına ateş açmışlardır . 
Budapeşte, 7 (Radyo) - Tecavüz etmek istiyen Çek hudud muhafızları püskürtülmüştür. 
Hükumet Çek hükumetine bir nota vererek vaziyeti protesto etmiştir. 

Sulh Çanı Gönderiliyor 
Tokyo, 6 (Radyo) - japonyanın, Nevyork sergisine göndereceği (Sulh çanı) yakında 

bir Japon gemisine bindirilecektir. Bu çan, Japonyaya bir milyon dolara mal olmuştur. 

TAYYARE KAÇAKÇILIÖI 
lstanbul 5 (Hususi) - Tayyare kaçakçılığı işinden dolayi mevkuf bulunan Ali Ruhinin 

vekili Hamid Şevket sorgu hakimliğine müracaat ederek Ruhinin cezai mukadderatının 
Ekrem Königin tevkifine mualJ~k kılınmasının adaletsizlik olacağanı bildirmiş, ve davasının 
tefrik edilmesini istemiştir. 

BÜYÜK KURUL TAYi 
§ 

Mayısta Toplanacak -
Ankara, 6 (Hususi) - C.H.P. büyük kurultayı, mayısta 

içtimaa davet olunacaktır. Parti nizamnamesinde yapılacak 
değişiklikler için de projeler tanzim olunmaktadır. 

Vilayetlerde parti başkanlığının valiler uhdesinde kalıp 

kalmaması hakkında fikirleri sorulan valilerden cevaplar 
gelmektedir. 

YENi-.. AFRiKA 
HARİTASI 

Roma 7 (A.A) - Popolo di Roma gazetesi bugün Al
man müstemleke isteklerini gösteren ve ayni zamanda Fran· 
sız somalisini eritre ve Habeşiştan topraklarına sokmak su
retiyle ortadan kaldıran bir Afrika haritası neşretmiştir. 
Ayni gazete bir müddet evvel de ltalyayı İspanyaya bağh
yan geniş bir şeritle bir Avrupa haritesı neşreylemiştir. · 

Yeni kabine f!' Fransa ve İn-
A 

yemin etti == giltere 
Belegrad 7 (Radyo) Ye

ni kabine azaları yemin et
mişlerdir müteakiben Stoya
dinoviç başvekaletten vazi
feyi B. Tsvetkoviçe devret
miştir. 

Müdahale Edebilecek
ler midir? 

Londra, (Radyo) - Cum
huriyetçi İspanyolların Fran-
saya akınları müthiş bir sel 

. 

Bir İngiJiz 
MEMURLARA~ RUŞVET 

TEKLİF ETTİ 
Baş tarafı 1 incide 

bazı tayfalar, sandıkların 
bir kısmını :denize atmışlar
dır. Bu sandıklar, toplattırıl

mış, tayfalar yakalanmıştır. 
RÜŞVET TEKLİFİ 

Tahkikat &onunda bu ka
çak eşyayı direktör Mak 
Namara isminde bir lnğilizin 
getirttiği anlaşılmıştır. Mak 
Namare yakalandıktan sonra 
gümrük muhafaza teşkilatına 
150 lira rüşvet vermek iste
temiş, keyfiyet, bir zabıt 

varakasiyle tesbit edilmiştir. 
Kaptanlar adliyeye 

verlldl: 
Gemide yapılan ikinci bir 

araştırmada içleri muhtelif 
nevi içkilerle dolu 14 sandık 
daha bulunmuştur. Kaçak 
eşya tamamen müsadere 
olunmuştur. Rüşvet teklif 
eden İngilizle kaptanlar, 
bekçi fskender ve kaçakçı 
tayfalar adliyeye verilmişler
dir. Tahkikat derinleştiril-

beyannameleri 
Paris (Radyo) -Nasyona- 1 ------

list tayyareler hudut mınta- y ı• hd 
halini al~.ştı r. Yüz bine 
yaklaşan kadın , çocuk, sakat 
ve ihtiyadardan sonra 150000 
Cu.,.huriyetçi askerlerin de 
bu yolu tutması Fransayı 
düşündü ·:neğe başlamıştır. 

mektedir. . 
Tenzilat yapacak 

1939 İzmir enternasyonal 
fuarı münasebetiyle servis 
Maritin Romani yolcu nav
lunlarında yüzde otuz tenzi' 
lat yakacağını komite riya
etisne bildirmiştir. 

kası üzerinde uçarak Sen UDaD Ve ıa ı 
Loran bölgesinde ahaliye L d d 
beyannameler atmışlaardır. on ra a 
General Franko, İspanyaya Londra - Yunan veliahdı 
kuvvet ve hürriyet getirdiğini prens Paul karisiyle birlikte 
bildirerek ahaliyi teslim ol- dün akşam Londraya gel-
mağa davet etmekte ve yal- miştir. 
nız hırsızlık ve cinayet yap-
mış olanların cezalandırıla
caklarını bildirmektedir. Ge
neral netice olarak, lspanyol 
birliğini yeniden kurmak 
üzere bütün ahalinin kendi 
etrafında toplanmasını talep 
ediyor. 

k..t;;( ~ llJi~.til[.~;.t& ı~ 

Karşı yakada 
Mobilyeli kiralık oda isti

yenlerin idaremize müraca-
atleri. 1 - 4 

-~~-

Zorla 
Sevilmez 
Çorakkapıda Tahir soka

ğında kundracı Mehmed, 
beraber yaşadığı Kadriye 
adındaki kadının kendisin
den ayrılmasından muğber 
olmuş, ve geceleyin evine 
girerek Kadriyeyi ağır su
rette yaralamıştır. 

Fransız ' i. ) ıa tları bu kor
kunç ve feci kardeş boğaz
laşınasının dev<ımına mani 
olmak için bir Fransız ve 
İngiliz müdahalesinin lüzu
munu ileri sürmeğe başladı
lar. 

I
Emniyetumum 

ı müdürü 
Ankara 7 (Hususi) - Bir 

ır ü ldettenberi Istanbulda 
ı,, l .man Emniyet umum mü
dürü B. Şülcrü Sökmerısü C;: r 
şehrimize avdet etmiştir. 

Bayındır Ur
bayının evini 

soydular 
Bayındırda belediye reisi 

B. Nacinin evini soymuşlar
dır. Eve giren meçhul bir 
hırsız bir değnekle pencere 
içinden bir şapka, bir manto 
bir şemsiye ve bir palto aşı
rıp kaçmıştır. Hırsız zabıta

PROPAGAl\~D 
YAZAN : HÜSEYİN C 

(t) 

Napoleon, on bin düşman 
askerinden ziyade dört mu-
halif gazetenin hücumundan 
korktuğunu söylemiş. Halbu
ki onun zamanında gazete 
vasıtasire yapılacak propa
ganda henüz yeni doğm;.ış 
bir çocuk kadar zayıf ve a
ciz iken şimdi cüsseli bir · 
pelivan kadar büyüdü ve 
dehşet kespetti. Yen: çıkan 
bir eser [1 ], propagandanın 
zamanımızdahi ehemmiyet ve 
vüsati, mekanizması, sırları 
hakkında çok alakaya şayan 
malumatı ihtiva ediyor. Bun
lardan bize, istifadeli bir 
haffa müsahabesi çıkabile
ceğini düşündüm. 

Son zamanlarda, Umumi 
harp esnasında propağanda
cılıkta ıngiltere dost, düş
man bütün devletlere takad
düm etti ve en başta yürü
dü, Toplarının aciz kaldığı 
yerde propagandaları işe ya
radı. Hitler de "Kavgam,, 
eserinde İngiliz propaganda
sının tesir ve kuôretini iti-
raf ediyor. • . 

Umumi harpte lngilizler 
propagandayı bir hücum si
lahı olarak kullandılar. Müs
takb~ harpte hava, deniz 
ve kara kuvvetlerinin yanın
da propaganda dördüncü 

. bir kuvvet olarak faaliyete 
geçecektir. En müstebit ve . ................... ···················· 

(1] A. J. Mackenzie, Pro- I 
paganda Boom. 

KERBELA 

mütehakkim 
propaganda silahını 
den bırakamamsk ib 
dadırlar. Çünkü halk 
nekadar dehşet sah 
binlerde ve kalblerde 
bir vahdet temin e 
Bu u ancak propagaO 
pabilir. 

İngilterenin Umurııf 
teki misali başka def 
gözünü açtı. f ptida 
ile İtalya, sonra 
propaganda işlerine 

bir hararet ile sarıldıl 
kü artık bir milletin 
memleketler efkarı 

yesine ehemmiyet v 
rek kendi bildiği gibi 
ket etmesi devri ge 
Her memleket ke 
müzaheret temini i 

takım manevralar ve 
kalar yapmıya mcc 
En demokratik meınl 
bile hükumet hazin 
propaganda için tabı' 
yırı yor. 

Hitler hükumeti pro 
danın kudretini resnı 
nımış sayılır. 26 Şuba 
de Almanya ile Lehiı 
kültür misakı aktettil 
memleket efkarı um 
bütün meselelerde el 
teşkil ve tenv-r huı 
mutabık kaldılar. 

- Devam edecek 

İstanbulda birkaç gündür % kayıtsız, ~artsız t~sli~ e 
+ sını istedı. Bu zılletı 

sular kesik, musluklarda bir etmiyen Hüseyin k 
damla su yok. Bir yerde su- müdafaya başladı. 
suzluk baş gösterdi mi akla Hüseyin, düşman k 
"Kerbela vakası,, gelir. İslam lerine 0 günün ak . 
tarihinde pek meşhur olan kadar mukavemet ett• 
bu vaka on iki asır evvel kat düşmandan ziyade 
Fırat kıyılarında Kerbela is- Iık ve susuzluk ke 
n ini taşıyan çaplak bir sah- bitap düşürmüştü. 
rada cereyan etmiş, Muham- üstü bir yudum su içe 
medin torunu Hiiseyin Eme- için muhasarayı yarıp 
viye hükfımdarından Muaviye doğru gitmek istediği 
oğlu Yezidin askerleri tara- düşmanların eline düş 

ı zidin emrile Esenoğlu fından kanlı bir surette şe-
hid edilmiştir. isminde biri tarafınd 

Mu~viye döndürücü islam kesildi, mizrağa ta 
halifesi Alinin ölümünden Yezide götürüldü (6 
sonra onun büyük oğlu Ha- Hüseyin Kerbelada 
sanı ortadan kaldırmak yolu- muharrem ayında vU 

B k k muştur. Bu sebeble 
nu bulunmuştu. üyü ar- muharremin ilk on 
deşinin hilafet hakkından matem tutar, Hüseyitl 
vazgeçmesi üzerine Hüseyin ağlar ve döğünürler. 
bir müddet sesini çıkarma- lerde fazla su içmek 
mışsa da Muaviyeden sonra kitlerce günah sayıldı 
yerine oğlu Yezid geçince ancak yaşayabilecek 
Iraklılar ve Hicazhlarla be- şu içmekle iktifa edili' 
raber o da Yezidin halife- Kerbela sahrası ci 
liğini tanımamış ve kendisi- ki ayni isimli kasaba • 
ni halife ilan etmek üzere Irak hükumetine aidd~ 

Bu kasabanın bütün çağıran kfıfelilerin davetine 
icabet ederek Medineden miyeti Şiilerin bir 

gahı olmasından ibar Kfıfeye doğru yola çıkmıştı. :s:::r-r~~ _ 

Yezid, Kufelilerle H se- Tarihten bir h8. 
yinin maksadanı haber aldı. -Baştarafı 3 üncü sa 
Hüseyini durdurmak üzere Şahnamede ismi 
askeri bir kuvvet sevketti. efsanevi lran kah 
Übeydullah kumandasındaki Sam'ın da saçları bö 
bu kuvvet Medineye gitmek- duğu i~in, bu hususi)' 
te olan Hüscyine Kerbela hilede itibarını celbetti: 
sahrasında tesadüf etti, et- tinden evvel rüşde, 
rafını çevirdi. eriştiği manası çık 

Demek cesur bir k 
Hüseyinin yanınında pek az maada bir zeka u 

adam vardı, ekserisi akraba B k d' 
vardı. izzat en ı 

ve yakınları teşkil ediyordu. kusurunu hakkın rne 
Taarruza uğrayınca tehlikeyi sayardı. 
anladı. Düşman kumandan.na *** 
Medineye dönmesine müsade Karakter cihetiod 
ec il mesi şartile halifelik hak- tetkik edilince, Timuı 
kından vaz geçeceğini bil- yar başı ve genç yü 
dirdi. tezadlarla doludur. 

ca aranıyor. Kumandan bunu dinlemedi, - Sonu Yarın """ -- -zT:.~~.~~r;;•k Piyango Biletlerinizi Mutlaka SAADET Kifesinden Alınız Çorakkapu Polis Merkezi 
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