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illetİny~ !adasının son acıklı ve kanlı perdesini seyreden 
ll'd er ıçın alınacak ne kadar ibret ve basiret dersleri 
lf ır. Yabancı emellerin ve dahili ihtirasların hain ve in
i ~t bir hançerle ikiye böldüğü bir milletin fertlerini, ay-

• 
intihap Def ~erleri Bu Ayın 1 t inde Açıla

kalacaktır 

Paris 6 (A.A) - Meclis 
başkanı B. Heryo Paris Soir 
gazetesi muharririnin bir su
aline cevap vererek cumhur 
başkanlığına namzedliğini 
koymıyacağını bildirmiştir. 

cak ve 16 Gün askıda 
lll llrtda doğan, büyüyen, yetişen evlatlarını birbirine mu-
ta.~ ederek boğazlatan, öldürten ve dünyaya misli görül-
6r~ış bir kardeş kanı deryası hediye eden bu dramın ak
ak erini, hiç şöphe yoktur ki, hiç bir kimse alkışlamıyacak, 
Al tarih asırlarca telkin edcektir. 

Ocuc .. llba ırz ve kan kardeşlerini yok ederek, onların çoluk 
ar gunu yıllarca mateme boğacak zaferlerden büyük ifti
a.c ~e Şan payı çıkarılamıyacağını bu millet daha anlamı
~ n:ııdır ? 

ba. er n:ıilletin nüfusunu artırmak için binbir türlü vasıtaya 
tııi1ı \Turduğu, bin türlü tedbirler aldığı bir zan:anda ayni 
lalb et efradının birbirinin önüne darı ekercesine pala sal-
llıi akta devam etmesini insanlık tarihi hiç bir zaman affet
le/ecektir. Ne mutlu l u kanlı kıssadan bir hisse alabilen-

e ... 

vekilimiz Dr. B. Refik Say- ~ karar verilmemiştir. Kati 
dam, bugün Parti merkezine kararın, bilahare· verileceği 
giderek, mebus seçimi etra- tahmin olunuyor. 
fında Parti genel sekreteri Ankara, 7 ( Hususi ) -
Dr. B. Fikretle konuşmuş, ~ebusların 2~ kadar artaca-
bizzat meşgul olmuştur. g.ı h~k~ındak.ı haber mev-

A ı 7 (ı..ı .) B sımsızdır. İntıhap defterleri, 
n .ara nususı - azı h t ft b 11 · d er ara a u ayın ın e 

vilayetlerde meb'us namzed- 1 k 15 ·· . açı aca ve gu:J. as~cıda 
lerinın noksan gösterilecek- kalacaktır. 
leri ve müstakil mebusların 14 martta iti .. azlar karara 
se~ilme~~ne partiye yar?ım bağlanacak ve :niintehip~;!nİ 
edılecegı hakkında veni-en intihabatına lı ş 1 ınac'.lktır. 
haberler, henüz teyid edil- Müntehipsar 1 rin seçrnıı 
memiştir. Alakadar mehafil- bittikten sonı rı, martın ~O 
de söylendiğine göre Partice sinde mebus ~e"imi yapı' -

Ankara 7 (Hususi) - Baş· şimdiye kadar buna dair bir caktır. 
--------- ınuııı ıı un ıı----------

~üdafaası için plan 
hazırlıyor 

Yunan BaşvekiJli Şerefine 
Ziyafet 

~ısır h''k• t• · t l b. ·· · İ ·ı e u ume ının a e ı uzerıne ngı tere Amirallığına 
erıtı~up Albay Filip Mısmu deniz ve kara kuvvetlerinin 

Stki . . K h' 't . . M ·1 h Sii.., ıçın a ıreye gı mıştır. umaı ey aynı zamanda 
tarı:.Yş kanalının ve şahillerinin müdafaasına ait bir plan 

1llı eeecektir. 

-----®-----
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YUNAN BAŞVEKİLİ 
B. METAKSAS 

Atina, 7 (A. A) -Türkiye 
elçisi Ruşen Eşref Unaydın 
ve refikası begün elçilik 
binasında Başvekil general 
Metaksas ve refikası şerefine 
bir öğle ziyafeti vermiştir. 

i 

B. RÜŞEN EŞREF 
Bu ziyafette hariciye neza
reti yüksek memurları ile 
bazı elçiler ve refikaları da 

hazır bulunmuştur. 

t ikinci Qaşlıkı sayfamızda" tefrika -edilen (385 gün timarhanede !) 
1( ı yazımızımız resimlerinden: 

========= ===-~====-=
İdari Teşkilatımız 

938 De idari teşkilatımızın tablosu şudur: 62 vilayet, 
duş <>casının babasını baştan çıkarmak için bin bir hileye 

etı sefil ve mecnun kadın ! 
378 kaza ve 323 ü teşkilatlı, 671 i teşkilatsız olararak 994 
nahiye .. 

Sulh Ça11 ı Böyle Olursa ! • • • 
Ga.z 
''Ja etelerde gülümseyerek, hatta kahkaha basarak okunmağa değer bir havadis gördük: 
Bu Pon~a. Nevyork sergisine kocaman bir sulh çanı gönderecekmiş!,, 

k nu hızı - 'b' h "l k h d h elldilikl . m gı 1 em gu ere ve em e ayretler içinde kalarak okuyan arkadaşlar 1 

.._ J erınden mı:-:!clandılar: 

konser:P?yanın sulh çanı acaba Çinlilerin kafasında bombardıman havaları, top ve tüfek 
.._ J erı, bomba patlamaları şarkılarını çalmak için mi yapıldı 7 

k apo l b · · · 'Ilı bilir k ~ ar u koçaman sulh çanını yapmak ıçın sarf ettikleri milyonlarce dolar para ile 
- Ja aç tane harp tayyaresi, kaç bin tane tayyare bombası imal edebilirlerdi? 

I liaki:a~nyan.ı~ sulh çanı böyle olursa, Allah bilir, harp davolu nasıl olacak? 

k
arana ot tekn sılahsız ~e aciz gördükleri yerlere saldırmaktan ~ekinmiyen devletlerin çan-
ttıd' 1 ayacak hırşey var d 'lAh · k l 'il l · ı YUrdlar .. . sa o a sı a 3ız ve gerı a mış mı et erın gözlerini açarak 
Dünya k ına goz dıkecek devletlere fırsat vermemektir ... 

<>k yı an b · l · llYucu a oya yan ır.s.ı :ı arın hıç sıkılmadan gene sulh aşkından bahsetmelerine ey 
n:ı sen de : 

Vilayet Meclisi 
Vilayet umumi meclisi sa::t 

14 te ilk toplantısını yapa
cak, reis Aekili ve encümen
ler seçimi icra edildikten 
sonra 939 yılı vilayet bütçe
sinin müzakeresine başlana
caktır. 

••••••••O•••••••• 

İngiliz 
Ala eakları 

Türkiye - lngiltere klering 
hesabında lngilt~renin Tür
kiyede bloke bulunan ala
caklarının sureti tesviyesi 
hakkında tngiltere ticaret 
nezareti lngiliz tüccarları 
arasında bir anket açmıştır. 
J\nkc 1 

{ ' bu alacağın takas 
yoliylc ödenmesinde bir fay-

ı.STER Gu·· L ı·sTER AGV LA da n-::miil olup olmadığı so-
rulmuş ve bir ay içinde ce-

Fransız Harici
ye Nazırı 

~erline,_gidiyorl 

• 

Malumdur ki cumhur baş
kanı Sl!Çimi ilk baharda ve 
muhtemel olarak nisan baş
langıcında yapılacaktır. 

........ o•••••••• 

Tahir 
Kardeşini 
•• 
Oıdürdü 
Urlanın deveci köyünden 

Softa oğlu Tahir kardeşi 
Nazımla tarla meselesinden 

1 
' kavğa etmişler Tahir hamil 

Roma 8 - Fransa harici- bulunduğu çifte ile kardeşi 
ye nazırı Bonne yakında Nazımı feci surette öldür-
Berline gidecektir. müştür. 
~ ,..,,;-~ ....... ~ ....... ~ ~ - :°"lıım -...=~-... -~~~~ı ıı~~ .. ----~·~~..:r-~.........-~~·~·,.~ .... ....;::!-.. .............. ~ 

Halkın Sesi Hakkıii-seSfciir -
Çocuklarımızın Kitapları 

Maarif Vekilimiz Bay H AA ı· Y" l'' ı· t b l .
1 

.
1 

w asan ı uce ın s an n gaze-
tecı erı e. yaptıgı hasbuhalde yurdun Kültür hareketlerine 
şud~lrdl~ hır hedef gösterecek çok mühim mevzulara temas 
e ı ı. 

Bu meseleler arasında en ziyade bizi sevindiren nokta 
mekt~p. kitapları, neşriyatını doğru ve pratik bir yola sok
mak ıçın .yapılacak himmet ve gayrettir. Her sene yeni 
çıkan ve eskileri hemen kalp akçe haline sokan her yıl 
yeni kitaplar çıkarma usulü öğretmenler kadar öğrenciler 
ve öğreccilerin velileri içinde bir çok zorluklar çıkarıyordu 
bu usulün çocuk velilerine mucip olduğu maddi zararlarda 
herkesce malumdur. 

Ümid ederiz ki büyük tetkiklere, uzun tecrübelere isti
naden bu defa yazılacak yeni okul kitapları yukarıda bah
settiğimiz mahzurlardan salim olacak ve herkesi memnun 
ve müteşekkir edecektir. 

Halkın Sesi Hakkın S~sidir 
--~~~~~~~~~----------~=-=-===---===-=-==-.::.:~~.=:::=:.:...::.____t-ll.3.nı erilma·· .ııu-u;ıı:anınıu.U"--.:~---------=----~uır.;m;~~~~~~ 
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-sır oinnın Hatıraları- 1 ~ ı: 
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•--=--..-·~=-"'-=~ ~ ~ ~ ~ ~ - -
ANLATAN: GONUL EMRE __ .. 

• B lAd Aradan günler hatta ay- a şım ev a ... 
Jar geçti. Zaman 

1

zaman Ka- j Sustu ve manğalı karış-
sım ağaya bunu sordum ve tırmağa başladı. 
d · · cevabı aldım - Neden geçinmediniz mi? 
aıma aynı .. . .. .. 

müthiş merak ediyorum.. Dedim. Acı ~cı guldu :. 
nihayet uzun bir kış gece- -:- Keş~e. ge~ı~emeseydık .. 
sinde Kasım ağanın heye- lakın bızımkısı de başka 

1 , b b ht h'kA O 'll türlü ... can 1, ve et a ı ayesını .. N 'b' ? 
dinledikten sonra her şeyi K- d~ .gı ı 

1 
.. k 

•• v d' en mı zor ıyara cevap ogren ım. 

O gece kar yağıyordu. verdi ! . . 
dükkanın kapalı kepen~le- ·--=-Na~ıl , anlatayım bıl~ı
rini sarsan rüzgarın sesıne, Eum kı ... Hatırım~ ge~d.ık
aç köpeklerin ürpertici ulu- -ce 1;1tancımdan yerın dıbıne 
maları karışıyordu... gcçıyorum .. 

Dükkanda benden başka] - Hayat bu .. herşey olur! 
müşteri yoktu.. ve saat ge- demedinizmi canım .. 

· b' · · .. t · d - Evet ... Nerede kaldık.. 
cenın ırını gos erıyor u. 

ha.. bir gün evde oturuyor
Kasım ağaya: 
_ Haydi amuca, dedim, dum .. gelinim solğun bir be-

nizle içeri girdi.. bakışlarınbana hikayeni anlat.. tam 
da bana yabancı -gelen bir 

sırası işte ... 
mana vardı. Çaycı hiç ümid ettediğim 

11 d :,- Yanıma yaklaştı ve bir-
bir uysallıkla başını sa a ı : denbire kendini kucağıma 

- Ne yapacaksın bir de- atarak ağlamağa başladı. 
linin hikayesini be evlad! .. 

Oğlumla belki • anlaşamamış
Ve yüzüne hayretle baktı-

lar diye düşündüm ve saç-
ğımı görünce : 

Ya dedi, ben bir zaman-
lar timarhanelere de düş
tüm, evlad!.. Hem 385 gün 
kadar kaldım oralarda .. 

Ve elile "aldırma geç,, gi· 
bilerden bir işaretle : 

- Ne yaparsın .. kaderde 
varmış kaşığımıza çıktı .. 
hayat bu .. herşey olur .. dedi. 
Kasım ağa, manğalın ate

şini tazeledikten sonra uzun 
ve acıklı hikayesine şöyle 

başladı : 
- Benim canım kadar 

sevdiğim · bir oğlum vardı .. 
annesi erken öldüğü için 
teyzesinin yanında- büyüdü .. 
bende evlenmedim gayri.. 
Ahmet, yirmi yaşını bitirin
ce mürvetini göreyim, de
dim .. ve uzak akrabalarımız
dan birinin kızıle başgöz 
ettim. Fakat eve gelin değil 
meğer bir bela alını-

larını okşayıp sordum : 
- Neyin var kızımj? Ni

ye ağlıyorsun ? 
Hıçkırıklar cevap verme-

. sine mani oluyor. Başını _ku
cağımdan kaldırdım ve tek
rar ettim : 

- Neyin var kızım söy
lesene!. .. 

Gelinim, bu sefer kollarını 
boynuma geçirip : 

- Oğlunu istemiyorum. 
Ben... Ben seni seviyorum .. 
d . ·7 
emesın mı ... 
Beynimden vurulmuşa dön

düm. Anlamamazlığa gele
rek: 

- Neler söyliyorsun kızım, 
dedim, 
Oğlum sana ne yaptı, niye 

istemiyorsun onu ? 
Gelinim, ayni göz yaşları 

içinde tekrarladı : 

- Devam edecek -

Almanlar şarka doğru 
genişlemek istiyor 

Bugün ırkçı Almanya, ter- yo müsellesini teşkil ettiren 
ketmiş olduğu şarka doğru, şiddetli nutuklarını hep bu 
tevessü etmek hulyasında- son noktai nazar dahilinde 
dır. Irkçılık, kendi üzerine vermiştir. 
katlanma ve bambaşka ol- Reich yalnız Almanların 
mak gibi şeyler, Alman hal- hakimiyeti değildir. Menşe-
kına, kendisini idare eden- )erinin mistik manasını, ci-
lerin bahsetmiş olduğu te- hanşümul hakimiyete doğru 
fevvuk kabiliyetini kazan- teneffüsünü tekrar bulmak-
dırarak, ona maddi bir te- tadır. Bu teneffüs impara-
ceddüt vasıtası vermiştir. torluğun lazımı gayri mufa-

1 

Hitler, Berlin - Roma· Tok rik bir mefhumudur. 

ELH MRA İdaresinde illi 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 Kavuk Devrildi 
Türk filimcilik sanayiinin de en muazzam 

eseri şerefini kazandı 
S~nslar: Cumartesi ve Pazar 11 de diger günler 

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

'tnnnnınııınuınmmınnuınınnınnımııııı.ııııınnnımııınınuunnP JANDARMA KARAKO-
BaŞağrılarma:-f karşl LUNA VE ... 

ne yapmah Yugoslav tebaasından 25 
- 2 - yaşlarında Jozef Peterka 

Soğukkanlı olmağa çalış- Vernen civarında haydutluk 
mak etrafa filozof gözile yampak cürmiyle yakayı ele 
bakmak, bol bol temiz hava verdi, Laon hapishanesine 
almak, ve mükemmel uyu- atıldı. 
mak gerektir. Bu gibiler ya- Geçen hafta mahkeme hu-
şayış tarzlarını eski tabir ile zuruna çıkacaktı. O günün 
zavahir peresti medeniyetin gecesi hücresinin demirlerini 
alayişini nazlılıgını biraz ol- kesti ve tedarik ettiği iki 
sun değiştirmelidir. Kalori- yatak çarşafını ucucua bağ-
ferli mahpus, mahzur, kapalı lıyarak kendini aşağı sar-
pis havalardan uzaklaşmalı- kıttı. 

~dır. Ayağı toprağa deyen Pe-
Kalabalık olmıyan vapur- terka kendini jandarma ka-

lara binip güzel manzaralı rakolunun avlusunda buldu 
yerlerden geçerek küçük be- ve daha nefes almadan bir 
dii, keyifli, neş'eli bir seya- ses işitti: 
hat yapmalıdır. - Kim o? ... 

Hatta kalabalık olmıyan Peterka koşmağa başladı. 
birinci mevki tramvayla, o- Bir kaplan çevikliği ile av-
tobüsle, bile biraz gezmek lunun demir parmaklarını 
baş ağrısını çok defa dur- aştı... Jandarmalar peşine 
durur. Bir otomobile binip düştüler. Bu kovalamaya 
yeşillik arasında :ezmek a- halk da iştirak etti, kaçanı 
ğaçlı, ormanlı, çamlı asfalt Şalandiri ormanında kuşat-
yollarda aheste aheste do- tılar. 
taşmak, bedianisar baryari Peterka her ne bahasına 
vefakar ile yanyana ~ bulun- olursa olsun kaçıp kurtul-
mak, nüvazişkar iltifatlara mayı gözüne almıştı. Kendini 
mazhar olmak baş ağrısına Serre nehrine attı ve gözden 
nekadar müessir bir devadır. kayboldu. 
İtiraf etmeliyim ki bu tarz- Adamın meçhul kıyılardan 

daki gezintilerde, insanın birine çıkıp savuşabildi mi, 
beyni rahatlaşır ruhu neş'e- yoksa boğulup öldü mü? 
lenir, kalbi ferahlanır. sinir- Bunu tesbit edemediler. 
feri dinlenir, iştahı açılır, 
hazmı kolaylaşır. Kuvveti 
çoğalır. Kanı bollaşır, iözle
ri nurlanır ve bu tatlı man
zaralar şetaretli vaziyetler 
en kuvvetli baş ağrılarını 

dindirir. 

••••••CI•••••• .. 
Dünyada neler oluyor? •• ........ ,... -·· .................................... . 
Dünyanın en pahah 

tliltU 
Eski Yunanlılar zamanında 

bir flüt bizim paramızla 16 
500 liraya satılmıştır. Bu 
flütü da alan meşhur Yunan 
virtüozu ~İsmenius Korindir. 

Çeşme [ağacı 

Ganubi Afrikada Kap
tavnda bir ağaç vardır ki, 
bir kısım dallarından ince, 
şicim ğibi sular akar. Halk 
bu ağaca "Çeşme ağacı,, 
ismini vermiştir. 

Çahnan mikroplar 
Belçikada, Şilili bir dok

torun otomobilinden içinde 
faal mikrop bulunan 14 tüp 
çalınmıştır. 

Belçika .radyo istasyonları 

neşriyatta bulunmuş, tüpleri 
çalanlara hitap ederek: 

"Şişeleri szıkın açmayınız; 

zira mikropların dışarıya 

çıkışı, ıreınlekctte müthiş bir 
hcıtc:ıl•ğa sebabiyet verir,, di
ye ihtaratta bulunmuştur. 

Orta Avrupa 
Yugoslavler, Romenler, Çe

koslavaklar küçük antantı 
teşkil ediyor. Polonyalılar 
buna mahil olmakla beraber, 
kat'i bir muahede ile Fran
saya bağlı bulunmaktadır. 

Fransa politikasiyle birleş
miş bugün 80 milyon insan 
var. Şu halde Almanya, İtal
ya ve Macaristanı arkasın
dan sürüklese bile, oniara 
adet itibariyle muadil ve 
müsavi birlik var demektir. 

İhbarlar 
İk.azlar 

Gazetelerde çıkan şika
yetleri, temennileri, alaka
dar makamlardan bazıları 
nazarı itibare alıyor, bazıları 
almıyor. Halbuki bunların 
çoğu, faydalı ihbarlar, ikaz
lardır. 
Teftiş mevkiinde olan zat

ların da, bunları ayrıca not 
ederek yahut ettirerek, za
man zaman: 

- Falanca işin neticesi 
ne oldu? diye ilgili dairelere 
sualler soranlarını dileriz, 
hatta bununla mükellef ol
malıdırlar. 

Bu sayede nice pürüzler 
önlenecektir! "Akşam,, 

2) ikinci 
İsmet Paşa 
Bulvarında 

TELEFON: 4065 

kanun perşembeden itibaren 

YENİ SİNEMA 
TELEFON: 4065 

Arkadaş: 
Caddelerde gördüğün akın halindeki kalabalık ne

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

Buluşmağa karar verdiler 
Türkçe sözlü ve alaturka musikili 

Şeyhin Aşkı 
Sevgilisinden ziyade lımirlilerin kalbini yaktı 

yalnız bukadar d~ğil... Dahas~ var!... 

Casus Kadın 
Bütün dehşet ve heyecanile meraklıların en 

yüksek takdirlerini toplıyor 1 
...... ._s,~e~an~s~l1a .. :•9•-.. ı.ı.-... 2.-.. s.v.e .. 8,•3•0•b•a•ş•la•r ...... · 
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GECELER 
·~ ~ Sessizliğe büründüm tül bir pardösü gibi 

Gözlerim dolu, dolu dolaştım sokak, sokak. 
Adı yandı dilimde bahar türküsü gibi, 
Dökülürken herşeyim . içime yaprak yakrak. 

Bana el gibi geldi hayalim bir dıvarda, 
Ben de içli geceydim kimsesiz sokaklarda. 
Vyle hülyadan sonsuz tülden ince bir sevda 
Gece ses gibi gezdi içimi bucak, bucak. 

1 1 
Gittikçe gecelerde ürperen bir ruh sezdim, 
Ben o ruhun içinde bir hayal gibi gezdim. 
İ\!imdeki acıyı karanlıklara çizdim 
Ve döndüm karanlıkta hüzünden bir yumağa. 

Geceler ruhum gibi ne içli ne derindi, 
Ben gecelere sindim geceler bana sindi, 
Ben gecelerde dindim geceler bende dindi; 
Gittik ıssız"yollardan saçımızı yolmağa . ~ 

1 1 1 
Karanlık sokaklarda canlandı hülyalarım, 
Ve ışık, ümit buldu en gizli dünyalarım. 
Yalnız ıssız geceler candan annem oldu da 
Koynunda kanatlandı en tatlı rüyalarım. 

Geceler ! Ben ölünce yere çalıp naşımı, 
Siz gömün içinize ruhumla göz yaşımı, 
Sevgimi taşım diye başıma şöyle dikin 
Ve haşredek koruyun bu kıpkızıl taşımı 

N. U. Akgün 

SABAH . . 
Yine bir cenk oluyor dağların arkasında, 
Yırtarken ufukları ilk hançerle bu güneş .. 
Bitmiyen hiilyalarla yıkanırken tasında, 
Sabahlar yeni doğan bir yavruya olur eş. 

ÖÖLE .. 
Gökler mangalı olmuş şu yükselen güneşin 
Dağlar bir perde arza, fakat; yanıyor her yer, 
Günlerin ortasında şerer saçan ateşin, 
Üzerine uzanmış hareretle işçiler. 

GECE 
1 

Adeta kapkaranlık bir mezar oluyor yer, 
Mahtem çalan ıslıklar doluyor bir piyale .. 
Yanıp sönen ışıklar mezar taşıymış meğer. 
Önümde yığın yığın topraklar olmuş kale .. 

Rüzgarl \r tüylerini koparıyor gecenin, 
Onu, sarı sularda boğmak için soyuyor, 
İçinde çırpınırken iki, üç bilmecenin, ı 
Şair bir gece kuşu, gündüzleri uyuyor. 

I I 1 
Penceremin içinden odama bir top düştü, 
Yuvarlandıkça neden, kapkara oluyordu? 
Hafif bir yalvarışla yüzüme de gülmüştü, 
Niçin benim odama kara tül doluyordu? 

Bu ölüyü odamdan nasıl atacağım ben? 
Yoksa benim odam da bir mezar mı olacak? 
Bahçemin güzelliği kayboluyor çok erken, 
Ruhumu kucaklıyan güller de mi solacak? 

Burhanettin Şarb 

...................... , .. ,_~ ............. 11'1 

• rt .. 

T E L E F O N: 3646 -- -Bayramda en fazla muvatfakiyet kazan 

Pamuk prenses ve 
Yedi Cüc 

Tamamen renkli ve Fransızca sözlü tll 

Tavyare Sinemasında 
GbSTERİLMEKTE D I R 

Bugün seanslar 11 - 1 - 3 - 5 - 7 suvare 9 d• 

Pek Yakında 
• MiLY ON ? • 



SAHiFE 3 (HALKIN SES/) 8 ŞUBAT 

TARİHTEN BİR HATIRA 

Atatürkün en beğendiği ku
mandan: Aksak 1 imur 

................. ~ ................... . 

................. ,, ~········ .. ---.:1•••• 

hararet verir, 

~~3u. nüshadan devam- ~ katını izah eden eserin mü-
~1 t dıydi, düşünceliydi, ellifidir. Asyanın üç dilini 

ltlezdi. Müzakere edişte Türkçeyi Arapçayı ve farisi-
a"b · d' ' l' d' ... , ıcra e ışte sür at ıy ı. ceyi konuşurdu. Cengiz ha-
ttdi •. k b d gı arara taassu e- nın yasasına hayrandı; bun-

tce . d 81
11 e sadık kalırdı. ları Kur'an ahkamile telif 

~ukadderatın .. önceden ederdi. :t değiştirilmez şekilde ha-1 Boş zamanlarında, -hayatı 
ltnıza hakim olmadığına gibi düşündürücü ve hesaplı 

lltıidi. Talihe hükmedecek olan - satranç oyunundan 
ll\'vetteki kimselere feleğin başka bir eğlence ile eğlen-
-~ olduğuna .inanırdı. mezdi. 

atarlara nazaran " İnsa- İşte dünyaya hükmetmek 
ıı:ı ruh .. t .. T t , unu gos eren soz ,, için yaratılmış olan imur 
tı kad · ~ 'd' , ar samımı ı ı. bu maddi ve manevi tarif-

td'.Ziilnıe, tagallübe muk- teydi. 
trdi, amma yalana, tahas- Silik bir kabilenin orta-

llsa, aldatmağa değil.,, (6) s.ndan çıkıp dünyaya sahip 
fienışerilerinin cehaletini oldu ! 

Ytıklatan efsaneleri pek Bazı tarihçilerin hesapla-
'"tneıdi. rına göre 350 milyon insana 
. 80Ytarılan istihfaf ederdi. hükmetmiştir. Milyonluk or-

ll ~a, hunların insandaki en dulara) kumanda etmiştir. 
tıı ş.. · k d·· .. d'' k B " k . t • ...yı, va arı uşur u - una ragmen, e serıya or-
tt\~e kanidi. dusunun henüz istila etme-

1111 tarikile alemlerin per- diği yere, bir avuç güzide 
ea· · ını farsçayı konuşurdu. arkadaşile en önde gitmeği 

rtı tngiz hanın şairlere hür- alelade bir muharip gibi 
il tt ederdi. Kendi tabiri çarpışmayı tercih ederdi. 
't\~~re, bunlar ''Tabiatın ay- Bir seferinde İranın dağ-
ak ~l'tdır ve Allahın canlı lık kısmanı ele geçiren Şah 

111 sadalarıdır.,, (7) Mansurun kılıcı altında mah-
rihAstronomide, hukukta, ta- volmasına ramak kaldı. 
1\ te, tıpta, dinde alimdi. Timurun en sevgili oğlu 

ll\'\'etle ve zarafetle fikir- Şah Ruh düşmanile babası 
eritti yazardı. Kendi hare- arasına atılarak onu kurtardı. 

... ,u 1111rıuır11111nrum1111Ht11ıuıın111Hıııu11111111nııııııı1111111111111uıırınııuırıı ıılDffı mırıuııınNııııııııı•ırınurıırıınııırıııııuıımıınıııı ıırııııı ıııııı u ııııııu 

1:4.nkara Radyosunun ( BugUnkU Pr...ığramı ) 
iltkiye Radyodifüzyon Dalga uzunluğu 

l: Postaları 1639 m. 183 Kcs./120KW. 
.\iirkiye radyosu T.A.Q. 19,74 m.15195 Kes./ 20KW. 

12nkara radyosu T.A.P. 31,70 m. 9465 Kes./ 20KW. 

12 ·30 Proğram 
1
3 
.35 Türk müzigi - Pl 

13·00 Memleket saat ayarı ajans, me~eoroloji haberleri. 
·10-14 Riyaseti cumhur bandosu şef (Ihsan Künçer) 

Proğram 

Müzik 
Konuşma 
Türk müziği ( faslı heyeti) 
Ajans, meteoroloji haberleri ziraat borsası (fiyat) 
Türk müzigi 
Memleket saat ayarı 
Konuşma (mizah saatı) 
Esham, tahvilat, kambiyo-nukut borsası (fiyat) 
Temsil (Bir vak'a) 
Müzik (küçük orkestra - şef: Necip Aşkın) 
Müzik ( cazdand pi) 
Son ajans haberleri ve yarınki proğram. 

BAYRAMDA 
kültürpark Siaemasında 

Telefon,3t5t 

Kadınlar 
Saltanatı 

1 ~hTARAKANOVA,, Fransız sinemacılık aleminin bir 
arıks a ~· ı .. 

.,, ılyonlar sarfile muazzam eser ... ----

İran muharibi.ıi bir darbede ~ 
devirdi; Şah: aMansurun ha- 1 
şım kesti ve babasına tak
dim etti. 

- İşte, atının ayakları 
altında bütün düşmanlarının" 
başı böyle ·yuvarlanacaktır 1 
Dedi. 

Bu hadisede hazır bulunan 
Tatarlar, takdir ve hürmet-! 
!erinin ifadesi olarak/~alı~ 
}arının dokuz kere toprağa 
·dokundurdular. - -

~ Yürük Çelebi-
•••••••• .......... .. 

(1) Turgay da denir. Asil 
fakat fakir hır kahile reisi 
idi. Maiyetinin idaresini kar--· 
deşi Hacı Barlasa bırak
mıştı ve kendisi bir medre
seye çekilmişti. Mensub, bu
lundukları kabile, Türk Bar
las kabilesiydi. 

Soy adları Gürgandı. 
Timurun annesi Teskin 

hatundur. (Y.Ç.) 
(2) Yeni neşriyata naza

ran 11 mart 1336 da, Yeşil 
Şt hirde (Keş'te) 

(3) Babasını medresede 
ziyarete gittikçe orada bir 
takım ülema ile ülfet ederdi. 
Bilahare alimlere karşı gös
terdiği muhabbetin menşei 
budur. 

11111111 

4 Lamartinenin cümleleri. 
S[Keza 
6 Keza 
7 Bu Türkçe sozun La.

martinden tekrar Türkçeye 
çevrilmesi kelimeleri elbette 
aslından inhiraf ettirmiştir. 

İtizar ederim. 

Dr. Fahri Isık 
tzmir Memleket .Hastanesi. 

Rontken Mütehassısı 

Rontken Ve 
Elektrik tedavisi yapılır 
ıkinci Beyler So. N o. 29 

TELEFON 2542 

ıuııınuılllBııının uıııınııııııııınıııııııııım tt uııııııuıımı ıııııın ııııaıııuııwıııııııı 

Kazı~ Şengüd er 
r+ [ ı n · r: Y' :! 1 i K w .ı fi ar çarşısı 

~~~~Ji:;;;:.til-.~ 
ÜROLOG OPERATÖR 

DOKTOR 
Fuat Soyar 

. Böbrek, mesane. prostat, 
ıdrar yolu hastahklarım te
davi ve ameliyatlarını yo.par. 
2 nci Beyler Num:ınzade No. 5 
~ ~I ..-..:.: ~ .,.-... ~ ~ ... 

Merkez ha~t;n-e;i -9ij; 
müte :ı as sısı 

Dr. Halit ara 
Her gün öğle len sonra 
hastalarını kabul eder. 
2inci beyler So. No. 79 

Tütün İnhisarı karşısında 
. "'"""""~~ ......... """'""'"'""--""-"""""-"'-'-......... , ~ 
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~ 8 .... 
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....,. 8 F 
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o Ai ~ 
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I» 11{1} 8 
Q. ~ ~ 
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t no. 35 
Avrupanın yüksek terzi ack

binden diplomalı -

Peşin veR 
Taksitle 

En müşkülpesent subayla
;rın ve sivillerin mizaçlarına 
göre taksitle her türlü elbise 
Diker. 
~J;::.t;;l~. lllllll~~~ 

Aşçıbaşı Mark 
Makarnaları "Ta--

1937 - 1938 Selanik sergi- ' 
sinden birincilik madalyasını 
kazanmıştır. - ·- - - ---
r=TififôR 

Sahh~Sonad 
Cilt, Saç velZührevi has

talıklar mütehassısı 
2 nci Beyler sokak No. 81 

~ 
Her gün öğleden sonra 

Telefon: 3315 
~~~ tlJ;;;:.,1~~iiUii;;::.ı::ıı:Jll "Pırıl pırıl yanan 

kafalar cemiyeti,, 
Japonyalı bir sübay, saç

ları tamamiyle dökülmüş, 

çıplak kafalı erkeklere mah
sus olmak üzere (Pırıl pırıl 

yanan kafalar) isminde bir 
cemiyet kurmuştur. 

"imren" ~ ~ °" g 
~---~------- ·---· ... 8 ~ iS 

Lokantası a c: ~tı;"' -

3 ~ a a 
Gidenler bütün arkadaşlarını c a ~ ~ 
da oraya sürüklemektedirler. ~ g- ~ ~ 

ı: 

Bu kulübe aza olanlar, 
~ J;;;:.t:::S ~ııım~ll;;t:llkt:il 

başlarını muntazamen bri-
yanter ile yağlamak, saç 
bulunan yerleri ustura ile KTOR 

~traş etmekle mükelleftir!~~ DO 
Satılık Bakl!~l İsmail Hakkı; 

Dükkanı ~ 
·~Başturakta Kestelli -ca.d.:.;, 
desind .! 815 No. lu -.. bakkal 
dükkanı -razimet - dolayıSile
devren satılacaktır. Talipler-
1çiii°dekine müracaat etsinl~!·-

1-6 

Bileeer 
Dervlşoğlu 

Dahili, sinir, çocuk hastalıkları 
saat 9-12 İkiçeşmelikte 

1-6 Karşıyaka Vah 71 Na.da 
T. 3760 

~~ııuıın~~ 

· Sıhhat IBalıkyağı 
Norveçya ~ bahkyağlarınm en halisldlr 

,•1·foııVıt.'4P :ti. • 
ıKı DEFA SÜZÜLMÜŞTuR 
ŞERBET GıBİI İÇİLEBİLİR 

Hamdi NUzhet Çançar 

Sıhiıat eczahanesi 

-
Bayramdan Once Ve 

Bayramdan Sonra 
Kabadayı, Yüksel ve Kordon rakı la · ı içenlere daima bir 

bayram neş'e ve sevinci verir. 

DOKTOR 
Tevfik Lütem 

MERKEZ HASTANESİ 
Kulak, Burun, Boğaz 

Mütehassısı muayenhane 2 nci 
Beyler Numanzade sokak No. 5 

Her gün öğleden sonra. 
~~~--~~~ 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt Tenasül hastalıkları 
elektirk tedavisi 

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

-·Vün, lpek,"JPamuk,=Keten,~ 
Floş ve karışık her cins~ku
maşı kolayca ve e~niyetle 
boyar. Telefon: 3882 

9 EYLuL BAHARAT 
DEPOSU 

anın 1111!!!.111'!!!.!Jlllf lffiıtrlllpLL!lllnl lllllll.!!!!J.!!:.IUl"111nlllllllftltnllll!!.!J.!lllllll nnımmıımıımnııımm UllID~lllm1111M lll!ID.'.l!lllD lllllJ!..!.\'!!U!l!!!!!.19 
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Gelenler 
gidenler 

Trabzon mebusu B. Sırrı 
Day Ankaradan, Kırklareli 
emniyet amiri B. Mehmed 
Ali İstanbuldan şehrimize 
gelmiş, Aydan mebusu B. 
Nuri Göktepe Sökeye git
miştiş. 

Evlenenler 
İ~inci kanun 939 ayı için

de lzmir ve Karşıyaka bele
diye evlenme dairelerinde 
111 çiftin nikahları kıyılmış
tır. Geçen senenin ayni a
yanda 96 çiftin nikahları kı
yıldığma göre evlenmede 
artma nisbeti 15 tir. 

:::: ::t: :::: :: : i ::::: ::: :: :: .... 
Çocuğun ödü
nü koparmış 

Burnava belediye parkın
da spor sahasında yapılan 
deve güreşi esnasında peh
livan develerden biri altı 
yaşında Fazlı isinde bir ço
cuğa hücumla korkutmuş, 
yere düşen çocuk korkudan 
bayılmıştır. Çocuk hastaneye 
kaldırılmıştır. 

······••()••······ 

Et fiatları 
Yükseldi 

Şehrimizde koyun eti 50 
kuruştan atmış kuruşa dana 
~ti 40 kuruşa yiikselmiştir. 
lstanbulda et fiatları indi
rilirken İzmirde yükselme
sindeki hikmeti anlıyamadık 
ehemmiyetle belediyemizin 
nazarı dikkatini celbe deriz. 

Kısa Haberler 
Türkiye Cumhuriyet Ziraat 

bankası tekaüd sandığı ser
mayesi 1,825,480 lira yük
selmiştir. 

§ Halkapınar bataklığının 
da sıtma mücaelesı mınta
kası içine alınmasına teşeb- ı 
büs edildiğini memnuniyetle 

(HA '-KIN SESi) 

y 
İstanbul Qe e iye 

Dav 

• 
stif ya 

ltsanbul, 7 (Hususi) - Yeni Sabah gazeteli İstanbul Şehir Mezlisi azalarının toptan 
istifa etmeleri hakkında bir makale yazmıştır. Bu yazıda istifa s bebi olarakta otobüs, 
arsa, mezarlık ve sayısı kabarık bir yekun tutan bir takım yolsuzluklar bulunduğu ve 
sabık vali7e belediye reisinin tek başına yapamadığı bu işlerin encümenden geçtiğini 
yazmaktadır. 

İspanyada A tınları k.açırırlarken 
. yak~landıl~r . . . . v • 

Paris (Radyo) - ispanya hükumetine aıt ve onbeş mılyon lngılız lırası degerınde bulu-
nan altın külçeleri onbir araba içinde Fransaya kaçırılırken Frankocular tarafından yaka
landıkları bildirilmektedir. 

lrlandana tedhiş hareketleri deva 
Londra 7 (Radyo) - irfanda tedhiş hareketleri devam ediyor. Bugün de 

rikasında iki mühim infilak olmuştur. Polis, bir lrlandalının evinde yaptığı 
patlayıcı maddeler bulmuştur. 

ediyor 
elektrik fab

araştırmada 

İtalyanlar 
• 
lngiltere ve Fransanın oyununu 

unutmamışlar ! 
Roma 7 (Radyo) - Jtalyan gazeteleri Çemberlaynin son nutkunu tefsir ederken diyor

lar ki: "İngiliz Başvekilinin sözleri bizi zerre kadar hayret ve teessüre düşürmemiştir. Esa
sen İngiltere ye Fransanın Habeşistan işlerinde İtalyaya oynadıkları oyunu hiç bir Italyan 
unu~muş değildir. 

Yahudiler İta ya ordus ndan çıkarıldı 
Roma 7 (A.A.) - İtalya ordusundaki bütün Yahudi subay ve askerlerle Faşist milis 

teşkilatına dahil Yahudilerin derhal ihracı hakkındaki kanun bugün resmi gazetede inti
şar etm iştir. 

Çin Maliye müsteşarını öl ördüler 
Şanghay 8 (Radyo) - Çin Maliye müsteşarı beynelmilel mıntakada ölü oıarak bulun

muştur. Cesedin üzerine büyük harflerle "Siz bir hainsiniz,, yazılmıştır. 

Çemberlavn'ın nut u ve İtalya matbuatı 
Paris (Rapyo) - Romadan haber veriliyor: Dün çıkan "Popolo d'italya,, gazetesi baş 

makalesini İngiliz Başvekili B. Çemberlayn'ın nutkuna tahsis ederek diyor ki: 
"İngiliz Başvekilini ötedenberi adilane hareketl~riyle tanınmış idi. Bu son sözleriyle mu

maileyh bu asil vazifesinden rücu ettiği ·anlaşılıyor. Fransızlar bu sözlerden cesaret alarak 
İtalyan müddeiyatına bir "hayır,, ile red cevabı vereceğini şimniden tahmin etmek güç bir 
şey değildir. Fakat Fransızlar bilmelidirler ki İtalyanlar asla istediklerinden vazgeçecek 
değillerdir. Sözlerile yazısına nihayet vermektedir.,, 

BİR DÜ, 
• • • •• 

Her sanatta olduğu gibi e çıkarılmamak üzere batırı-
edebiyatımızta da çıraklık, yoruz. Bu işte kim kaybedi-
kalfalık ustakık devri olu- yor?. Sanat ve cemiyet 1 

ebelüttarik 
ltı da tü el 

...... 
haber aldık. 

ı yor. Yek nazarda basit gibi Bir yazımda daha söyle- Manş denizi altında bir 
tünel açalım diye düşünür

ken, bundan bir kaç sene 
evvel bir mühendiş Cebalüt
t'erik altından İspanyayı Af
rikaya bağlıyan bir tünel 
projesi yapmış, hatta inşaate 
bile başlanmıştır. 

Harp Olursa 
Paris ( Radyo ) - Dün 

parlamentoda harici siyaset 
hakkında beyanatta bulunan 
hariciye nazırı B. Y orges 
Bone ezcümle dedi ki: 

Fransa bütünlüğünden her 
hangi bir fedakarlıkta bulu
nacağını zan edenler alda
nıyorlar, İtalyanın hattı ha
reketi ve bilhassa İspanya 
topraklarından ordusunu çek
meyeceği hakkındaki nokta 
nazarı mevzu bahs eden Bo
ne bu hareketin Franko ta
tarafından asla terviç edil
meyeceğini ümidinde bulur -
duğunu söylemiştir. Bay Bo
ne beyanatına devamla Bur
gos hükumetinin Londrada 
ki ajanın~ bir harp olduğu 
takdirde ispanyanın bitaraf 
kalacağını İngiliz hükümeti
ne bildirilmesi emrmı ver
miştir. 

Fransada buluna!! fspanya 
mültecileri için memleketle
rıne dönmeleri hus~sunda 

görünen bu mesele bizde miştim: "Sanat cemiyetin 
hakkiyle anlaşılmadığından miyarıdır.,, Bundan sonra 
- çam devirircesine - birçok bize yazı yazmak fırsatını 
münakaşalara sebebiyet veren (Halkın Sesi) gazete
verayoruz. 

Kendine henüz "sanatı,, 

benimseyen arkadaşlardan 
büyük bir şaheser bekleye
meyiz. Beklediğimiz gün hem 
insafsızlık olur, hem de ken
dimizi enğin dalğalar ara
sında yuvarlanıyor, buluruz. 
İşte mühim bir mesele ... Bu 
yeni parıldıyacak olan isti
dadları ne yapalım ? Hiç 
tereddütsüz diyebiliriz ki: 
Biaman zalimcesine tenkitten 
çekinmemiz lazım. Çünkü 
sağımıza, solumuza bakma
dan önümüze geleni hırpalı
yoruz .. deviriyoruz. Ve henüz 

parlamak istidadını gösteren 
bu cevher parçalarını batak
lığın koyu karanlık çukuı unı 

un:.:::~aııııınrrmmınmrı ı ıı ın ıı ı u n 
Franko hükumeti nezdinde 
yapıl n te~ebbüse muvafık 
cevap alındığını ilave etmiş
tir. 

sinin mütevazi sahifesinde 
yeni doğacak istidatları sey
redelim. H kiki sanatkar 
doğuncaya dt.gin bekliyelim. 
O, doğduğu g:in alkışlıyalım 
ki.. Oda (..._mi yete borçlu 
olduğu hakiki sanatını ve
r ebilsir. 

Yar. ı 1 . Cahit Ulucak 
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İstanbu, 8 ( Hususi ) -

İstanbul valiliği emrinde bu
lurıan otomobillere üzerine 
"İst. V.,, işaretli bulunan 
birer kilçük bayrak asılmış-

arşıyakada 
Mobilyeli kiralık oda isti

yenlerin idaremize müraca-
atleri. 1 - 4 

Bunu yapan Pedro isminde 
bir istihkam binbaşısıdır. 
Teklifini 1937 de Madrid 
hükumeti de kabul etm!Ştİ. 
Hatta o zaman "Cebelütta
r:k altı tüneli komitesi,, is
minde bir de komite teşek
kül etmişti. 

İştt~, Afrika cebhesinden 
Pindo Ferdignadan baş!andı. 
İspanyada Torre deia Pena 
mıntakasına çıkacaktı. 500 
metreye kadar inildi, birkaç 
metre deniz altına inildi. 
Deniz altında bir baviz ya
pılarak deniz seviynsinden 
400 metrede tünelin açılma
sına devam edilmekte idi. 

Mühendis Fransadan ve 
İngilter~n göreceği para yar
dımı ile bu tüneli açmağı 
düşünüyor. 

~ 
YAZAN : HÜSEYİN C 

(2) 

Matbuata ait işlerde tam 
bir noktai nazar ittihadı te
min ettiler. Bu resmi tabir
lerin altındaki maksadı ko
layca anlıyabiliriz . 

Bazı Alman muharrirleri 
harp esnasındaki propagan
danın müsmir olabilmesi için 
sulh zamanında hazırlık gö
rülmesi lazım olduğu kana
atindedirler. Hangi devlet 
ile bir harp çıkmak ihtimali 
varsa sulh esnesında tatlı 

kelimelerle o memleket ef
karı umumiyesini avutmak 
bir vazife teşkil ediyor. Bu
na imkan yokı;a memleket 
ahalisine o muhtemel düş

man aleyhinde kin ve nef
ret hisleri telkin etmek yo-
lu tutuluyor. Almanya ile 
Rusya son senelerde iste 
bu mesleği tatbik ediyor
lar. 

Bu cepheden hücum po
litikasının bir mahzuru var
sa o da başka memleketler 
efkarı umumiyesinde fena 
bir tesir hasıl etmesidir. Hal
buki bugün gerek mali, ge
rek sınai bakımdan muhte
lif memleketlerin pek muğ
lak birçok münasebetleri ol
duğu için her millet bir ta
raf memleketlerde iyi tesir
ler yapmıya pek ehemmiyet 
vermek zaruretindedir. Hele 
propagandacı devlet mali 
bakımdan zayıf bir mevkide 
ise bu zaruret bütün bütün 
şiddetlidir. Mesela, 1937 
Teşrinisanide Almanyada ju
lius Streicher yahudiler aley
hinde bir sergi tertip et
mişti. Bu sergiyi vaz ayları 

içinde açmayı düşünmüşler
di. Fakat Almanyaya gele
cek ecnebi seyyahları darılt
maktan korktular. Onların 
bırakacakları paraya muh
taç.lılar. Bu mülahaza üze-

rine ilk fikirlerinden 
geçtiler. 
propagandacılar mak 
nı temin için hiç bir 
yı ihmal etmezler. Bi 
ra kağıdından bir ha 
kısma varıncaya kad 
şey onların gayesine 
edebilir. Hatta bir t 
musabakası, hatta bir 
yet mahkemesi bile 
gandacılar elinde 
maksatlarını temin ba 
dan işe yarıyabilir. 

Japonlar Mançuriyi 
ettikleri zaman halka 
va radyo makineleri 
talar. Bu da Tokyo 
zinin şarkı idare husu 
Japonyanın haiz olduğ 
si ve ilahi vazifeye daİ 
redeceği telkinatı dil1 
lerine imkan vermek i 
İtalyanlar propaganda 
sile Filistinde ve Su 
güzel hastaneler ve ıne 
ler açmışlardır. Buradıı 
talara bedava bakıY 
genç Arap çocukların• 

dava okutuyorlar, it 
prestijini artırmaya 
yorlar. Arap gençlerine 
til mevsimini ltalyada 
va geçirtmeleri herhalcl 
ların kara gözleri için 
ğildir. 

Propagandacıların 1< 
dıkları mühim vasıtnl 
biri de ecnebi memlek 
deki gazetelere para 
mektir. Bu yardımlar 
yerlerde gazeteler için 
mi bir varidat membaı 
yor. Bazan da zaman ı 
bir rahmet yağmuru gib 
ğıyor ve ardı kesiliyor. 
ya Habeşiştanı istila el 
üzerine aleyhinde Mili 
Cemiyeti bazı zecri ted 
ittihaz edince bazı Fr 

- devam edece\ __ ........... ._ 

1918 de, mağlubiyetten 
evvel, Alman ordusu mühim 
bir birlik teşkil ediyordu: 8 
milyondan fazla silah altın
da asker, 200 fırkadan çok, 
her modelde 20.000den fazla 
top, binlerce tayyare ve İn
giliz donanması ile adım 
aclım boy ölçüşebilecek ka
dar donanma vardı. 

Fakat 1919 senesinin baş
larından itibaren Almanyada 
askeri bir kudret doğmağa 
başladı. 5 haziran 1919 da 
350.000 kişi/ik bir ordu ya-

1920 de Almanyad 
silah tutan birkaç ıııi 
insan vardı, bunlar, he~ 
lim terbiye görmüş ıı 
)ardı. İhtiyatlar gittikçe 
tiyarlardı. Her sene 600 
ihtiyat kayboldu. 

Alman bahriyesi de 11 

tılmış 10.000 tonluk ol 
üzere 6 zırhlı, 6,000 tO 
olmak üzere 6 kruvazot 
lacaktı. 24 torpido mu~ 
ve torpido bulundur11 
cekti. 

••••••••O•••••••• 

ratmağa karar verildi. Bu B • t 
ordu muvakkat bir ordu idi. u garıs an 
Çünkü üç hafta sonra Ver- Bir sahte Dolar fa 
say muahedesi, Almanya kasi bulundu 
için güç askeri kayıt koydu. Sofya - Siyasi ııı 

Ordunun silah vaziyeti Sofyadan sahte Amefl 
inceden inceye tesbit edil- dolarları basan bir kalp' 
mişti: 288 hafif top, 2.336 şebekesi meydana çıka 
ağır makineli tüfek buluna- tır. 
cak, Alman ordusunda hiç Şebekenin başlıca kıl 

mam olan Rusçuklu 42 
bir ağır top bulunmıyacaktı. şında Bulgar Todor l\f' 

Kura usulü mülga idi. Al- Krivnaliev 20 sene yaşıı 
man ordusu 4.000 subay, ve Amerikadan ispirto kaç 
on iki sene askerlik yapmak çılığı suçiyle kovularak ~ 
üzere 100.000 askerden yani garistana dönmüş ve fle 
2 kolordu ile, 7piyade fırka- sahte Amerikan dola 
smdan ve 3 de süvari fırka- yapmıya başlamıştır. 
sından müteşekkil olacaktı. Bu adam Nevyork .. " 
Almanyanın kalkınmac;ı köyünde adeta bir el,-. 

için, bir ihtilaf halinde kud- fabrikasi kurmuştur. ı<ri~ 
retini elde edebilmesi için liev gayet ustat bir çili il 
ihtiyata da muhtaçtı. grafmış. __/ 
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