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İNGiLTERENiN VE FRANKONUN MÜHİM SARTLARI 
"e Açık 

oııımnıuııı ıınııııurnıııııı -
bombardımanları 

e·k'- ...-c:-~~·-------------~ a cumhurreisinin bazı mahfiller tarafından tek-
ll azıları tarafından da teyit edilen meşhur nut
'lldso~ra İngiliz başvekili bay Çemberlayin Avam ka
'ııd a trat ettiği açık ifadeli nutku dünya siyaset mih
t, e müthiş gürültüler hasıl etmiş ve etmekte bulun-

3~? nutukların hatipleri yanında bay Hitler son nut- 1 

ıt kuzu kadar yavaş ve uslu bir sima kalmıştır. 

1~' ortada çok mühim bir mesele yok iken bile ağzı
.. 21 Zaman etrafa ateşler saçan bay Musolini bu gü
a nutuklardan sonra hitabet kürsüsüne geçerse neler, 

Düdük gürültüsünden 
Kurtuluyoruz 

:;ktır? Roma gazetelerinin, Çember)ayinin sözlerini 
ti erlerken attıkları zehirli oklara bakılırsa şeflerin- l ~ 
e 1b~e gönül alıcı sözler beklemek doğru bir şey, 
.. ır hayali kurmak olamaz. 

0 
~sulh dostu olanların temenni ettikleri bir şey 

il 'ba bu gürültünün yalnız bir nutuk bombardıma-
1 aret kalmasıdır ... 

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

ort tayyare döşürüldü 

Ankara 8 (Hususi)-Her
kesin radyo temin edebil
mesi için Nafia vekaletince 

-Radyo Ve Kamy"ln Gümrü
günde Tenzil~t Yapılacak 

1 nın gümrük resminin yüzde 

İstanbul, 8 ( Hususi ) -:
İktisat Vekalet! otomobıl, 
kamyon gibi nakıl vasıtaları-

kırk nisbetinde indirilmesini 
istihdaf eden bir kararname 
hazırlamış ve VekiJler heye· 
tine vermiştir. 

Bu kararname ile radyo
dan alınan gümrük resmi de 
ayni nisbette indirilecektir. 
Kararname ayrıca memleke
tin iktisadiyatı bakımından 
mühim kararları ihtiva et
mektedir. 

İKTİSAT VE:< .Lİ 
İSTANBULDA 

. İstanbul, 8 ( Hususi ) 
iktisat Vekili Hüsnü Çalur 
~.>Ugün An l ~- ı adan geldi. 
inhisarlar idarc!'inde muhte
lif işlerin tetkikle mesgul 
oldu. 

Vali Lütfü Kırdcr Vekili 
İnhisarlarda ziyaret ederek 
görüştü. 

Şanghayda 
Son 24 Saat içinde 
48 Siyasi Suikast 
Londra, 8 ( Radyo ) -

Tokyodan bildiriliyor: 
Şanghayda 24 saat içinde 

48 inci siyasi suikast vuku
bulmuştur. Bu 48 inci suikas-
tın kurbanı Japonların hiz
metinde çalaşan Çinli polis 
Tungşandır. 

Japon emperyalizmasına 
hizmet eden Çinlileri öldür
mek için bir tedhiş teşkila-
tının faaliyet halinde olduğu 
anlaşılıyor. ........ ., ...... .. 
Yurdumuzda 
Akıl ve sinir hastalığı 

normaldir 
İstanbul, 9 ( Hususi ) -

Memlekette sinir ve akıl 
hastalıklarının arttığına dair 
ileri sürülen iddiaların asıl
sız olduğu mütehassıslarca 

beyan edilmektedir: 

ftalyan Gaz~teleri Hükômetçi İspanyanın 
Mağlôbiye~i Hakkında Al<ıylı Yazılar Yazı
lar Yazıyorlar. Frankonun Sulh Şartları 

yapılmakta olan tetkikat 
hitam bulmuştur. Fransız is
tasyonu i]e karışan Ankara 
istasyonunun tulu mevç me
selesi de yakında bitecek 
ve düdük ortadan kalka
caktır. Ayni zamanda rad
yolardan alınmakta olan 
gümrük resminde de mühim . 
tenzilat yapılacaktır. ıııııııııııııııı Roma 9 (Radyo) - Fran- 2 - Gene Fransaya iltica 

Çemberlayn Amerikaya 
Gitmiyor 

~ L 18 
..§."'(Radyo) ·- ,.Dün Cumhuriyetçi lspanyolların 

esı, Frangistlerin hava filosiyle bir çarpışma yapmış 
altocuların 4 tayyaresi düşürülmüştür. 

--~~-

ede Balkan Deniz Konseyi 
Toplanacak 

~buı 9 ( Hususi ) - Pek yakında Pirede "Balkan 
b .. ~lıseyi,, adiyle bir toplantı yapılacaktır. Bu toplan
~~uıı Balkan devletleri ile beraber Türkiye de iştirak 
~111den hazırlıklara başlanmıştır. 
ld~'Yde memleketimizi kimin temsil edeceği henüz belli 
-ı~· Yeni Deniz Müsteşarı B. Mu~tafa Nurinin başkan
erı llda olmak üzere bir heyet seçılerek gönderileceği 

llıtktedir. 

l=:ıtci BİR KAZA • 
ri~ torpido ikiye ayrıldı 
ığı lb (~adyo) - Fransız donanmasının Akdenizde 
Çarp "ttevra esnasında Leyg kravüzörü Bizan torpido

lt-ak ikiye bölmüştür. 

Londra 8 (A.A.) - Çem
berlayn, avam kamarasında 

bir suale verdiği cevapta 
Amerikaya gitmek fikrinde ı 

Bir boğaya dikilen heykel ! .. 
ilterenin b' k v • • b' 
Ya bir r ır . uabasında (1200) buzağının düny.a~a ?etmesine sebep ~ldugu ıç.ın .~r 
llta v hp e~slık unvanı da verilerek bir heykel dıkılmış. Bulunduğu k~sabaya hın ku-

gı edıye ed b I v • ki · .. f b' b ., Pa l k b" en ve u suret e sıgır ve ıne erın nu usunu arttıran ır ogaya 
leke;l a . . ır ~-ey kel dikilecek olursa, ispanyada birbirlerinin kanım dökerek ve kendi 

erının nufu 1 d'k k k k d 1 · · 1 v tıniş ht . s arına ve ocaklarına incir ağacı ı ere ır ar eş erını aza tmaga 
nıu erıs p l't'k 1 • kari b k 0 ı 1 ac1 ara ne yapmak lazım gelecektır ? 

.. ' u acı h halı s d" .. d" .. d"kt d l d 1 ... il "a en uşun, uşun u en sonra a meram an amaz, san a ya aş-
y zgeçmez b.. ı 

oy e politikacıların ahvaline: 

İSTER GÜL İSTER AGLA 

olmadığını, çünkü uzun sü
recek bir gaybubetin mah
zurlu olacağını bildirmiş
tir. 

........ o•••••••• 

Yeni Halkevi 
Açılıyor 

Ankara 8 (Hususi) - Bu 
sene, memleketimizin muh
telif yerlerinde 158 halkevi 
daha açılacaktır. Yeni hal
kevleri, Başvekimiz B. Refik 
Saydamın, radyoda vereceği 
söylevi ile bu ayın 19 unda 
açılacaktır. 

Fuar Komitesi 
Fu.,i komitesi dün akşam 

'" :ıat i ,,30 da reis doktor 
Behçnt Uz'un başkanlığmda 
toplanarak 939 Fuarına ait 
hazırlıklarla meşgul olmuştur. 

ko kuvvetleri Cumhuriyet- etmiş bulunan kızıl İspanyol 
çileri Fransa hududuna doğ- liderlerinin dağıtılmaları ve 
ru takipte devam ediyorlar. tecridleri.. 
Bütün İtalyan gazeteleri Baş- 3 - İspanyadaki kızll 
vekil Negrin ile birlikte kuvvetlerin kayıtsız ve şart-
Hariciye, Nafia, Maliye ve sız teslim olmaları.. 
Zıraat nazırlarının ve daha 4 - ispanyadan kaçırılan 
birçok büyük rütbeli zabit- hazinelerint tarihi eserlerin 

lerin Fransız hududunu geç
meleri hadisesini çok alaylı 
ve hakaratamiz cümlderle 
tasvir etmek ve onlara 
uyupta mücadele devam 
etmek istiyen zavallıların 
vaziyetlerini çok perişan gös
termektedirler. Frankonun 
sulh yapmak için ortaya 
attığı şartlar şunlardır : 

FRANKONUN ŞARTLARI 

1 - Fransaya iltica etmiş 
bulunan ve Nasyonalist is
panya için bir tehlike teşkil 
eden kızıl kıtaların derhal 
dağıtılması .. 

ve İspanya bankasına ait 
altınların ispanyaya iadesi.. 

Paris 8 (Radyo) - Kata
lonyada ricat halinde olan 
iki cümhuriyetçi ordu 40bin 
kişidirler. 

........ 0 ....... . 

Dün çalıştılar 
Şehir meclisi encümenleri 

dün öğleden sonra beledi
yede toplanarak meclisin 
tetkiki için havale ettiği 

işleri gözden geçirmiş ve 
kararlar vermiştir. 

Şehir meclisi yarın saat 
16.30 da toplanacaktır. 

~~~=~ ..... ·~~._ ... ,...._......,.ııınııı~-~~~~ ...... ~--..... ---..-... ~=-:"...,,.~...-.. ~4~ 

Haik~n~ ~sesı- HakkıD~seSfciir 

Gene Mektep Kitapları 
Hakkında 

Bir okuyucumuz yazıyor: Buna behemehal bir çare bu
lunmalıdır ! 

"Dün (Halkın Sesi) nde bu mevzua dair yazılan fıkrayı 
bil.yük bi~. s~v~nç ~e teselli ile okudum. Bu fıkrada yeni Ma
arıf Vekılımızın dırektifi ile yeni basılacak mektep kitap-
larında mümkün olduğu kadar anlaşılması kolay, munis 
istilahlar kullanılacağı tebşir ediliyordu. Bu habere pek 
çok sevindik. Hele Riyaziye kitaplarının gerek istilahlarının 
ve gerek ifadelerinin sadeleştirilmesine nekadar muhtacız .. 
çocuklarımız metamatik dersine veya imtihanına giderler
ken sıtmaya tutulmuş insanlar gibi titriyorlar. Onlara biraz 
yardım etmeğe çalışıyoruz, fakat ellerindeki kitaplar bize 
Çince gibi geliyor. Hele birçok kız çekukları tanıyorum ki 
bu Riyaziye derslerinin ve kitaplarının zorluğu ~ .kar~ısın~a 
çok sevdikleri güzel mekteplerinden vaz geçmegı bıle du-
şünmeğe başlamışlard1r. Bu müthiş bir hakikattır. Memle· 
ketin irfan hayatı namına, buna bir çare bulmak alakadar
ların en esaslı bir vazifesi olmalıdır.,, 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
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- Ben seni seviyorum.. ı Işığı yaktığım zaman, de-
senin olmak istiyorum... folup gitmişti.. fakat sabaha 

Bu sözler karşısında ken- ; kadar uyuyamadım düşün-
dimi kaybettim ve gelinimi düm, düşündüm. Utancım-
kollarından tutarak fırlattım: dan kime ne söyliyebilirdim? 

- Öyle şey olur mu ? Lakin bu işin de önünü al-
Edepsiz ! mak lazımdı ... 

Dişarı çıktığım zaman, ba- Herşeyi hatırımdan geçir-
şım zonkluyordu .. kulaklarıma dim amma, gelinimin yata-
inanamıyordum. Her halde ğıma kadar gelmek cesare-
rüya görmüş olacaktım. Hid- tinde bulunacağını rüyamda 
detim geçince düşünmeğe görsem inanmazdım. 
başladım .. bu kadın dağ gibi Ve bütün bunlarla bera-
oğlumu bırakıpta benim her şunada akıl erdiremiyor-
neremi seviyordu ve bu na- dum! Oğlum dururken benim 
sıl olurdu? Fakat kadın kıs- de söyl:yebileceğime ! 
mının işlerine akıl erermi ki Nihayet, uzunca bir seya-
evlad.. hata karar verdim. Başka 

Neyse.. o akşam eve geç çare yoktu. Ertesi gün ba-
_geldim ve yemek yimeden vulumu aldığım gibi alacak-
odama çıkıp çıkıp yattım... larımı bahane ederek yola 
Uzatmıyayım aradan günler çıktım. Çünkü ozamanlar 
_geçtikce oğlumla gelinim ticaretle meşguldüm... Neyse 
arasında bir soğukluk de- yirmi yirmi beş gün sonra 
dam ettiğini hissediyorum. eve döndüğüm zaman, geli-
Anlattığım hadiseden sonra nimin hastalandığını ve ha" 
gelinimle evde yalnız kalma- basının evinde yattığını öğ-
mağa çalışıyor ve oğluma d' ren ım ... 
belli etmemek şartile yüzüne 

Birşey belli etmemek için, bile bakmıyorum. Fakat bir 
buçuk ay sonra... tabii gidip sormak içap edi-
Kasım ağa durdu .. ve asa- yordu. Düşündüğümü yaptım. 

bi asabi tekrar mangalı ka- Gelinim hakikaten ateşler 
rıştırmağa başladı. Dişarıda içinde yatıyordu. Beni gö-
gene rüzgarın karları savu- rünce, gözlerini açtı ve yarı 
ran sesi duyuluyordu. gülümser gibi : 

- Fakat bir buçuk ay - Hoş geldin baba ? 
sonra, dedi.. ah .. nasıl anla- Dedi, bende bütün şefka-
tayım evlad ! Neyse bir gece timle cevap verdim. 
yarısı yatağımda uyurken, - Hoş blduk .. geçmiş ola 
yüzümde gezen bir elin yu- kızım!.. 

muşak temasile uyandım Eve gelince içimde bir fe-
kimdir, derneğe kalmadan rahlık duydum. Belki o bir 
gelinimin titr!'c S!Jİli dıı - buhrandı, geldi geçti.. artık 

Yağmura rahmet deriz. 
Yalnız bir değil, mevsimind;: 
yağması şartile ona her mil
letin bu ism! verdiğine Şüp: 
he yoktur. 

Yalnız, belki yeryüzünde 
bir eşi daha-~l~ya-;;- bir 
;;e-;ıeket ;,ard;r~i. yağ-;ru
ru;-bTr felaket gibi, titriye
rek- karşılar. Şilinin Şimali 

Oo havalide 'yağmur baş
ladı mıydı, baçıktan yapılmışl 
kulübelerden eser kalmaz, 
bütün mahsulü seller alıp 
götürür ve her yağmurdan 
sonra, halk aç ve sefil kalır. 
Her yerde rahmet olan yağ
mur, orada afettir. 
Tam, Çinlilerin idam ettiği 

nekes mabuda:yakişacak bir 
memleket! 

Zikzak giden imparator 
Eski _Alman Kayseri Vil

helm dün yazdığımız gibi 80 
yaşına bastı. Fakat bu gü
nü, Holandadaki Doorn şa 

tosunda, ailesi ' efradı ile 
tevazı bir haldeJ geçirdi. 

Hatta, söylendiğine göre, 
eski imparatorun bu yıldö
nümünde şatodakiler şam
panya yerine şarap . içmişler. 

Vilhelm için 'yakın adam
larından biri vaktile " zik
zaklı adam ,, demiş. - Bütün 
bunu hatırlatan bir Fransız 
muharriri şöyle diyor; 

"Bu sözü ben de doğru 
buluyorum. O, siyasetinde 
zikzak bir hat üzerinde gi
derdi. Korkunç bir harpten 
sonra, siyasetten çekilişinde 
bile böyle hareket etmiştir. 

" Prusya Almanyasında 
ananeyi Bismark yaratmıştı. 

İmperatorun ilk zikzak ha
reketi Bismarkı uzaklaştır
mak, fakat ondan sonra yine 
onun siyasetini tatbik ve 
inkişaf ettirmek oldu.,, 

boğa 

İngilterede Vyoming kasa
basında damızlık bir boğa 

namına bir abide dikilmiştir. 
Abidenin üstünde "Prens 
Dominik,, ismi yazılır. Prens 
Dominik hayatta iken boğa
ya;. takılan isimdir. 

Bugüne kadar milyonlarca 
boğa ölmüş, fakat hiç birine 
abide reksedilmemiş olduğu
na göre, akla gelir: 

Prens Dominik'in hususi
yeti neydi acaba? 

Cevap şu: bu damızl, k 
boğa 1200 buzağının babası
dır. 

Bir idam 

Bazı.Çinli kabilelerin garib 
bir ananesi vardır. Mabut-
farından memnun kalmadık
ları takdirde onu idama 
mahküm ederler ve" merasi
mahsusa ile yeryüzünden 
kaldırırlar. 

Son zamanlarda, Honan 
eyaletinin Yen Şiyu kasa
basında böyle bir hadise 
olmuştur. 

Yen Şiyu'nun bereket 
ilahı, kasabaya yağmur yağ
dırmaz olmuş. Haftalardan 
beri ortalık cayır cayır ya
nıyor. Ahali beklemiş, bek
lemiş, değil yağmur yağmak 
gökte bulut bile dolaşmıyor. 

Mabude üç gün mühlet 
vermişler, bir ültimatom 
göndermişler. Üçüncü günün 
nihayetinde, bakmışlar ki, 
mabud oralı değil, derhal 
bir müfreze asker sevkedip, 
bu nekes mabudu kurşuna 

dizivermişler! 

Mabudun vefatından son-
ra yağmur yağmış mı, yağ

mamış mı, orası belli değil? 
11111 ı uıınııınıunııaıuın111ıııııııuıınıııaıd1tnııııınııı mıımımıın ııııııuuıııır ıaııır ıwıır.1nımmıııııuııııuımıımımıııııınııımmııııuıınnmın uıınıı mı mı nımıı 

Ankara Radyosunun ( Bugünkü Pr...ığramı ) 
Türkiye Radyodifüzyon Dalga uzunluğu 

.1:ınıınmııınnıınnUllıııınınınnıınııııııınımnmınnı ııınnnıınt. 

~ DOKTOR ~ 
ll!JııımuıınnJıı nıuııımııııııı u ıııaı ııı ııınuını ıı ıınıınıınr 
Başağrılarına karşı 

ne yapmah 
-3-

Bazı sinirliler, korkaklar 
vardır ki, dalgın bir halde 
bulundukları sırada kendi
lerine ansızın yüksek sesle 
(pöh) deseniz başdönmesi 
gelir ve yere düşer. Kuvvet
li bir ıslık bi,ı:: şamata ve 
hatta bir top sesi bir silah 
patlaması veya otomobilin 
ekzosu patlamasını duyar 
duymaz baş dönerek korkar. 

Bu hadiseler, kulaklarında 
hastahk olanlarda daha çok 
ve daha şiddetli baş dön
meleri hasıl eder. 

Şiddetli güneş çarpmasın

da güneş vurmasında ve çok 
sıcak hamamda veya her
hangi bir yerde uzun müd
det oturanlarda zuhur eder. 

Müzmin eskimiş yayılmış 
murdar iliği hastalıklarının 

bazılarında baş dönmesi 
vardır. 

Dimağda beyinde husule 
gelen urlar yaral lr, şiddetli 

vuruklar, dehşetli baş dön
mesi yarar. 

Kalpte yürekte bulunan 
ve (aort) namı verilen (eh
ber deliğinin darlaşması) 
hastalığında baş dönme çok 
şiddetli olur. Buna sebeb di
mağa, beyne kafi gelmiyecek 
derecede kan gittiğindendir. 
Beyin kansızhğıdır. Bu has· 
talık vaktile tedavi edilmes
se tehlikelidir. Ölüm yolu-

' dur. 

Kolları, bacakları ve sınır
leri saran ve umumi felc 
denilen ve her tarafı tutan 
kuvvetli nüzulde baş dönme
si artar. 
Yarım baş ağrısında, şe

ker hastalığında ve nikris 
denilen zenginlik hastalığın
da da baş dönmesi var. 

9ŞUBAT 

Ankara 
Radyosu 

Fevkalade bir proır• 
hazırladı 

Neşriyat ve programları 
günden güne inkişaf etmek
te olan yeni radyomuz 11 
Şubat Cumartesi günll akşa
mı için fevkalade orijinal 91e 
güzel bir gala hazırlamışbt· 
O gün 19,30 dan başlıyarak 
21,15 e kadar devam ede• 
cek olan bu neşriyat, kıy• 
metli sanatkarlanmızdao 
Mesud Cemil ve Cemal Re· • şit tarafından uzun zaman• 
danberi yapılan çalışmaıarla 
meydada getirilmiştir. 

Musiki tarihi tetkik edil· 
diği :zaman görülür ki ilk 
musiki Akdeniz medeniyeti· 
nin kurulduğu yerlerde ve 
bilhassa küçük asya yeni 
Anadolunun ortasından çık· 
mıştır. Gene tarihin bize 
öğrettiğine göre ilk musiki 
Şark musikisi gibi tek sesli 
idi. Garp musikisi denilen 
çok sesli musiki, sonradan 
başka radyolarda inkişaf 
ederek bugünkü hale gel
miştir. Radyo idaremizin te 
tip ettiği bu galadan mak
sat, zahiren birbirleri ara
sında çok büyük karekter 
farkları taşıdığı zannolunan 
bu iki musikinin hakiki kay
naklarına doğru gidildikce 
ayni kökten çıkmış olduğunu 
anlatmaktır. 

Sanatkarlarımız o gece 
Rönesans devrinin gipta ede"' 
cek kadar- güzel olan sanat 
nümunelerini verirken gene 
o devirde yaşamış muasır 

Türk ve garplı beştekirların 
eserlerini yan yana çalmak 

suretile de aralarındaki ya
kınlığı ve esas birliği gös• 
termiş olacaklardır. 

Bundan başka konserin 
arasında radyomuzun temsil 
şubesi şefi sanatkar Ekrem 
Reşit tarafından hazırlanan, 
Ahmet Vefik paşanın Moli
yer' den adepte ettiği "Zor 
nikah,, adlı komedisi de tem· 
sil edilecektir. mıyayım mı ? Yavaşca "be- gelinim aklım başına topla-

nim ! Benim.. yanına gel- mışdır diyerek düşünüyor- Postaları 

Türkiye radyosu 
Ankara radyosu 

1639 m. 183 Kcs./120KW 1 
T.A.Q. 19,74 m.15195 Kes./ 20KW. 
T.A.P. 31,70 m. 9465 Kes./ 20KW. I 

Kuvvetli sıtma, grip tifo 
kabakulak lekeli humma kı
zıl kızamık çiçek hastalıkla
rında ve menenjit serebro 
ispinol namı verilen beyin 
ve murdarilik iltihaplarında 
çok kuvvetli baş dönmeleri 

Konsere Ankara radyosu• 
nun yaylı sazlar orkestresi 
ve Türk müziği küme oku· 
yucuları yani koru heyeti 
iştirak ve bütün eseri toplu 

dim ... ,, diyordu!.. dum ... 
Allah Allah.. bu kadının - Fakat.. nerede? 

elinden kurtulamıyacak mıy- Kasım ağa, gene sustu 
dım ?.. Derin bir asabıyet duvardaki saat iki buçuğu 
içi .. de : gösteriyordu.. ve dışaşıda 

- Çabuk yerine git, de- fırtına hala devam edip 
dim, yoksa şimdi bağırır, duruyordu .. 
re zil ederim seni... - devam edecek -

--~--
Aynanın değeri renin camına bir yumruk 

Otelin küçücük, dar oda
sında bir türlü uyuyamıyor
du. 

vurdu, kırdı. Oh!.. dedi, ra
hat, bol nefes aldı. Sonra 
gelip tekrar yattı, uyudu. 

Rahat nefes alamıyordu. 
Aksi gibi elektrik cereya

nı da kesilmişti. Karanlıkta 
kalmıştı. Kalktı, el yordami
le pençereyi buldu, açmağa 
uğraştı, bir türlü açmadı. 
Havasızlıktan boğulacaktı. 

Ertesi sabah on lira verip, 
uyku sersemi karanlıkta kır
dığı aynanın değerini otel 
sahibine ödedi. 

Niyagara ,euaıesl 
Niyagaranın bir yerinden 

b. yük bir parça düşmüştür. 
ıkinci bir parçanın çökmek 
ihtimali vardır. 

1 

Elin havluyu sardı, pençe-

................. ._ __ ......... . 
ELH AMRA idaresinde Milli Kütüp-

hane sineması 

Sinemacılık memlekete girdiği gündenberi mübala
g asız hiçbir filim hiç.bir sinemada bu derece rabet ve 
tehacüme mazhar olmadı. Bütün tzmir halkı sanki söz 
birliği yapmışlar sürekli akın halinde 

ELHAMRAYA GİDİYORLAR 
İşte l: u suretle 

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

en büyük eseri 

Bir Kavulc Devrildi 
Türk filimcilik sanayiinin de en muazzam 

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

1,30 - · 4 - 6,30 ve akşam 9 da başlar. .. __.. 3 .. =--

12.30 Proğram 
12.35 Türk müzigi - Pi 
13.00 Memleket saat ayarı ajans, meteoroloji haberleri. 
13.10-14 Müzik 
18.30 Proğram 
18.35 Müzik (hafif şarkılar) 
19.00 Konuşma (ziraat saat~) 
19.15 Türk müziği (incesaz faslı) 

I 20.00 Ajans, meteoroloji haberleri ziraat borsası (fiyat) 
20.15 Türk müzigi 

' 21.00 Memleket saat ayarı 
21.00 Konuşma 
21.15 Esham, tahvilat, kambiyo-nukut borsası (fiyat) 
21.30 Müzik (saksafon soloları) 
21.40 Müzik (melodiler pi) 
22.00 Müzik (küçük orkestra - şef: Necip Aşkın) 
23.00 i\:ütik (dans müzigi) 
23.4:>-24 Son ajans haberleri ve yarınki proğram. 

il 'l' tk· · ... v ı.ıcı 

ismet Faşa 
Bulvarında 

TELEFON: 4065 

kanun perşembeden itibaren 

YENİ SİNEMA 

1 

TELEFON: 4065 

Arkadaş: 
Caddelerde gördüğün akın halindeki kalabalık 

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

Buluşmağa karar verdiler 
Türkçe sözlü ve alaturka musikili 

Şeyhin Aşkı 
Sevgilisinden ziyade lzmirlilerin kalbini yaktı 

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

Casus Kadın 
Bütün dehşet ve heyecanile meraklıların en 

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

ne-

zuhfir ede~ \ 
Kadınların rahim ve yu

murtalık hastalıklarında ve 
namazsız oldukları zamanda 
gelip geçici hafif veya şid
detli baş dönmeleri vardır. 

İç kulağı saran afetlerin 
baş dönmesi çok belalıdır. 
Tehlikelidir. 

Karaciğerin ve böbrekle
rin kum sancılarında baş 
dönmesi eksik değildir. 

Karaciğerin ve safra yol
larının iltihaplarında ve 
böbreklerin albuminli hasta-

bir halda Mesud Cemil, Ce
mal Reşit ve Ekrem Reşit 
idare edeceklerdir. 

Sanatkarlarımıza bu fev· 
kalade teşebbüsllerinde ba-
şarılar dileriz. 

ııııııınıınnıoııunınınnınıııcuıumuıınn•ınııınıınımnon onnn.
lı klarında da insanın başı 
döner. 
B~rsaklarda yaşıyan solu· 

can, şerit (aptest bozan t~n· 
ya) (trikosefal) (ankilostom) 
ve (Botriyosefal) kurtlarında 
böceklerinde baş dönmesi 
gelip geçer. 

Lokman Hekim 

-----------ı=--~--------T E L E F O N: 3646 
Bayramda en fazla muvaffaklyet kazanan 

Pamuk prenses ve 
Yedi Cüce 

Tamamen renkll ve Fransızca sözlU tllml 

Tayyare Sinemasında 
GbSTERILMEKTEDIR 

Bugüiı seanslar 11 - 1 -2, - 5 r:, 7 suva!!J da 

Pek Yakında 

M i.L TON? -----------=--=.:__..::.~::.:.:__ __________________ ~~~--~ 



-:'1FE...__3 _________ _ _ ___ ____ _ _ _ (!f_A_LKIN SESi) 

ooo '----- o ş en Yazılar <>o'> () ' 
Maniler Amma ! Bunlar için 

Beyefendi karısının yeni ltl Hizmetçi, evi süpürüyordu. 
IÇeınde bir ·· ı .. 
laı d .. gu sun sen 
u .tn a sumbülsün sen 
ıuırn· 

iki elbise yaptırdığını görün- Evin kadını hizmetçiye bir 
ce çileden çıktı: sual sordu: 

~ ın ortağısın 
ste hülbülsün sen 

- Yahu iflas ettiğimi - Artık kocan eskisi gibi 
1 bilmiyormusun ? içmiyor galiba ... 

- Ben biliyorum amma, - Hiç içmiyor bayan. 
l>itnd 
lt d' en kaya kaya 

henüz terzi bilmiyor! - Sebeb? 

1 kc 
1
1n akan çaya işte buna - İçki içtiği zaman sesi 

- Sen çöllerde dolaştın, kısılıyor, bağırıp nara ata-o a • 
i•\' &ırerek biz ... \ttı • 

sıııemaya bilirsin,c;etab neye derier? mıyormuş; sonra hiddetle-
- Bir varmış, bir yokmuş. J nfr~e tabak çanağı başıma 

•narıııı 
P alev alev 

bir abdal adam varmış, bana atarken eli titriyor, baş~ma 
benzermiş. Bir açık göz ka- isabet ettire-r.ıiyormuş. işte aı-ç 

Ubiitıe~cık gel de sev 
ttaı •n kalbinde 

dın varmış, sana benzermiş. bunlar için içmiyor. 
Günün birinde açık göz ka- Çok kirli •ııı h' ır güzel ev 
dm kendini abdal adama Asarı atikadan bir bina 

beı . 
rd eşıni arar 

en h ı· 

zengin gibi göstermiş. Ab- alan yeni zengin: 
dal adam da aldanmış evlen- - Hepsi güzel, hepsi iyi, 

i . e ımi sarar 
Şırte 

~ ik· r durmadan 
mişler. Fakat~ evlendiği gün yalnız çok kirli. Bunların 

1 sene kadar 
abdal adam, karısının zen- hepsini yağlı boya ile boya· 
gin olmadığını öğrenmiş. İşte malı ! 
buna serab deıler. Cebi dellkmi• 

b~~1.arın bal mı bal 3 ay önce - Cebinde on~kuruş var. 
o} ı koparıp al Kadın, kocasına sokuldu: Dördü düştü. Geri nekalır? 
ı ttr bir dakkacık - Kocacığım yarın benim - Bir şey kalmaz öğret-
Cce Yanımda kal doğduğum gün! menim cebim delik. 

B. ş. Şen Dedi. Kocası düşündü: Çok ugraşmış 
.,~••fj f ...... - Yarın doğduğun gün - Bay~n çok uğra~~;!:ll , 

.. ? 
•tıur mu. amma bir türlü pivanonun 
rı olmuş - Evet, bana bir bilezik tuşlarını temizliyemedim, ge-

r sene çalıştım, iyi alırsın değilmi? ne bir kısmı siyah kaldı. 
}'azam d u·· d d Yl a ım... - ç ay önce e oğ- \ Fena 
eyse bu işten vaz dugv um gün diye benden bir R omancılarımızdan biri, 

~k- yüzük istemiştin, almıştım. ahbabı bir lokanta sahibine 
eşhansız, on seneden 1 - Ya kocacığım meğer romanını verdi. 
"••ttr oldum artık. 1 

günler ne çabuk geçiyormuş. .... Bir kaç gün sonra sordu: 
h..• •••••••• .............................. uııın Mtl - Nasıl beğendin mi? 

r defterdarlığından: - Beğendiğim yerleri var 
Muhammen amma, beğenmediğim yerleri 

de var. 
kıymeti 

~'"'"' . Lira K. 
1218 ~N Tepecik Lile ve bahçeli şimdi 1202ve 
llo.fl! 

2 
o.ıu sokaklar köşesinde 62 ve 2 eski 

Dat .. 8.t m. m. arsa mülkiyeti 142 00 
ltıet:ıaç şehitler caddesinde 43 taj No.lu1034 
ICöp e 22 D. M. arsanın mülkiyeti 620 53 
Par tii Mısırlı cad. çıkmaz sokak 1737 ada 95 
}\ .. Sel sayılı evin mülkiyeti 45 00 

0 Prij k k k 
22 

çan aya so a 803 ada 4 parsel sayılı 
v .. 1,75 m. m. arsanın 1mülkiyeti 
t\op,·· 
loı u Çankaya sokak 803 ada 7 parsel sayılı 
v .. ,So rn. m. arsanın mülkiyeti 
l\opr 

221 75 

101 50 
'10ı u Çankaya sokak 803 ada 5 parsel sayılı 
l\a rn. m. arsanın mülkiyeti 601 50 
•a ~rü Kamil paşa sokak 803 ada 6 parsel 
l\:~;U 529,50 m. m. arsanın mülkiyeti 264 75 
119 

7 
çankaya sokak 803 ada 8 parsel sayılı 

3c .. ' 5 nı. m. arsanın~ mülkiyeti 119 75 
3 ; l<.arataş islahane arkası sokak 667 ada 
(}

8 
arsel sayılı 121 m. m. arsanın mülkiyeti 24 20 

bir lllaniye caddesinde 15 taj no.lu mağazanın 
1\ renelik icar 

Cltşı k S t . Ya, a Bahariye M. 1762 No.lu sokak da 
Şe~J no.lu evin bir senelik icarı 120 00 

36 00 

- Mesela neresi? 
- Bir yerinde iki kişi 

lokantada yemek yiyorlardı, 
sonr birbirlerine: " Haydi, 
usulca sıvışalım,, diyorlar ... 

IFena.:·.:_ ~ 
Tamam 

İçkiye düşkün iki arka
daştılar. İkisi de bulut gibi 
sarhoş oldukları halde mey
haneden çıkmışlardı .. 

Basmaneden son trene 
bindiler. Karşı karşıya otur
dular. Biribirlerinin sarhoş 
olduklarını belli etmemeğe 
çalışıyorlardı. 

Biri gülümseyerek sordu: 
- Saat kaç acaba ?I 
Öteki cebinden sigara 

tabakasını çıkardı dikkatle 
baktıktan sonra arkadaşına 

döndü: 
- Bugün ayın dokuzu' 

deni. 
Öteki teşekkür etti: 

Maniler 
Atsınlar seni ateşe 
Hasret kal bir şirin* 
Yılan gibi yerde sürün -

-;\kim ermesin bu işe -

Ağlama ki güzelim 
-Gö~lerin bozulmasın 

l·-: Koluma gir gezelim 
-K'i"lbi~ hırpalanmasın 

Defterin kabı sarı 
Kaçırdım elden yarı 
Kendime bir eş yaptım 
Sazımla diyarları 

Yanarım bir senin için 
Ağlarım için için 
Gidiyorum güzel yarim 
Öpmeyeyim seni niçin 

B. Ş. Şen ........ ., ....... . 
Yok mu? 

Nişanlımı bir görseniz 
bayan, ceylan bakıslı, kan~. 
ya saçlı, kiraz dudaklı, elma 
yana!:~~; tJÜrahi endamlı, pa
muk elli. · -r. , -

Kadın, nişanlısını metı;:· ... 

d;;7rkeğe döndü: "_ 
- Şey bay, sizin -nişanlı:_ 

nızın insan tarafı ' yok mu? 

Satılık Bakkal 
Dükkanı 

Başturakta Kest~ ca.d-
-d;;ind 7°'815 No. lu bakkal 
dükkanı azimet dolayısile 
devren satılacaktır. Talipler 
-çi;dekfne müracaat ets inler.-• 

1-6 
~~~~-~~~~ 
Kemeraltında Sakızpa

zarı kar•• :unda 
~ 

"imren" 
·- --- - ---

Lokantası 
Gidenler bütün arkadaşlarını 
da oraya sürüklemektedirler. 

DOKTOR _ .. 
İsmail Hakkı 

9ŞUBAT 

·~-~·~ .~- - - - - :;- ..:...-:: - - 1 - - - - - - - - - .!"-- - ---.:ı:ııııııııp 

ıll'~.ııııı 111111 Aydın Linıt Ocakları oıım1mıım1 ııı~ 
ıı)lııı ............ 0............ ıılıl ~ ............ . ......... .. 
1 1 

ıl KÖMÜRÜNÜ TERCİHAN KULLANINIZ il~ 
'lıi liı :::::::::::::::;Jt _,::::::::;:,s:::: 1 

.J Ilı Sobalarda çabuk yanar, çok hararet verir, koku ij~ 
·ııııı yapmaz. fil 1

\ 

~- _A~e~ta~ :_ ~e~e_: _:._N~.: _ _:~~-~~ !~ta .. ş, T. 2947 ı --··--- ~ . -:..-

Terzi Kazı~ Şengüd er 
lzmir: Yeni Kavaflar çarşısı 

no. 35 
Avrupanın yüksek terzi •ck

binden diplomalı 

Peşin ve 
Taksitle 

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

-t;;;:;IÜ ~~mıııı~J;;;t;;;;ı~~~~~ )i;:.t:;I~~ 
ROLOG OPERı\.TÖR 

DOKTÜR Aşçıbaşı Mark 
Fuat Soyer 

. Böbrek, mesane. prostat, 
lıdrar yolu hasf r..lıkl arım te
davi ve amer) .. !larını yapar. 
2 nci Beyler N ımanzade No. S 

Makarnaları 

.......... ~~~ ~ .... 
Merkez ha~i;;e;i-gÖz- , 

mütehassısı l 
Dr. Hal~tBaran 

Her gün öğ::-den sonra I · 
hastalarını Jrnbul e :ler. J 
2inci beyler So. No. 79 

Tütün İnhisarı karşısında 
~~~'~'''''~'~ 

..~-....;: ~~ ~ ..,~ ... ~- ----:~· ..... -=...,,-.t: 

D~. Fahri Işık 
lzmır Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontken Ve 

Elektrik tedavisi yapılır 
ıkinci Beyler So. No. 29 

TELEFON 2542 
~~~-~~~ 

1937 - 19381 Selanik ser~i
sinden birincilik madalyaaıDı 
kazanmıştır. 

ı ~Jii;;L-u;;:~;;;;ı; ı m ~~~g+;g 

~mii01 ro~rr---
~ Salih Sonad 
~ Cilt, Saç ve Zührevi has-
tt talıklar mütehassısı 
~ 2 nci Beyler sokak No. 81 

1 ~ 
Her gün öğleden sonra 

Telefon: 3315 
~~Jio:..t:ıi ·~J;;;ı~~.,.. 

~bir ıtler 1512 no.lu sokak 7 no.lu deponun 
bır\t-.... :'nelik icarı 150 oo 

1lıd~l\ '.~azılı emvalin mülkiyet ve icarları 31-1-939 

- Tamam, ben de o ıs~ 

tasyonda ineceğim! 
Dr. Demir Ali 

Bi12'eer Kamçıoğlu ı 
Dervlf oğlu · Cilt Tenasül hastalıkları-- ı 

Yün, lpek, Pamuk, Keten, 
Floş ve karışık her cins ku
maşı kolayc... ve emniyetle 

Cayed~~ •tıbaren 15 gün müddetle açık arttırma usulile 
G saat; konulmuştur ihalesi 14-2-939 tarihinde salı 
Yiiıde 

1
4dedir. Taliplerin muhammen bedelleri [üzerin· 

i'iine S depozito al<çesi yatırarak milli emlak mü-

Hepsine 
- Madem ki kamaram Dahili, sinir, çocuk hastalıkları elektirk t edavisi 

S
aat 9-12 İkiçeşmelikte lzmir .;- Birinci beyler So. 

boyar. Telefon: 3882 
9 EYLuL BAHARAT 

DEPOSU 

lllilı-acaatları ilan olunur. (323) 

tc·· ~A YRAMDA 
lilturpark Siaemasında 

ıf<..adınlar Teıeıon;atst 

kaybettin, hepsine bir kere 
gir, hangisinden küfür et
mezlerse o seninkidir. 

1-6 Karşıyaka Yalı 71 Na.da 111111 

T. 3760 
- 1Pm •• 

Balıkvaiı 
-Norveçya bahkyaAlarının en hallsldlr 

... )Ci.i41' J 

ıKı DEFA SÜZÜLMuŞTuR 
ŞERBET GıBll İÇİLEBİLİR 

Hamdi NUzhet Çançar 

Sıiıiıat eczahanesi 

Saltanatı 
4tt Bayramdan O!lce Ve 

~ AKANOVA 
li~~:~i' " Fransız sinemacı1ık aleminin bir Bayramdan Conra 

•r satfile muazzam K b d Y k 1 K d k l eser... a a ayı, ü se ve or on ra ı arı içenlere daima bir 
........................... b_a_y_r_am ___ n_e•ş-'e __ v_e_s_e_v_in.c.i~v-e.r.ir ........ __________________ __ 

No .-..: 55 Telefon : 3479 
ıı: ımnı 11ıın 111111 ın ı ııı ıınnı ır~r_!!!!lllJ!!!!!!!!? ınmn ııımnnmm ııımnnııımıımmııııımannnııımnıınımmıııııııııımaımnmımı-

S. F E R 1 T E C Z A C 1 B A Ş 1 

ALTIN DAMLASI 
Kolonya "e yağsız Kremi 

' 

DEPO ŞİFA 



Mükerrem öldü 
Bakkal Akif tarafından 

kurulan bayram salıncağın
dan düşerek ayağı kırılan 
14 yaşında Mükerrem Can 
dün memleket hastanesinde 
ölmüştür. 

Yavrunun ödü 
patladı 

Çivici hamam sokağında 
36 numaralı bakırcı Salibin 
aile evinde oturan Behçet 
kızı hidayet kucağındaki 
bir buçuk yaşmda Bersen 
olduğu halde ayni yerde otu 
ran Fatma ve Hasibe 
namında namında iki kadı
dının hücumuna maruz kal
mıştır. Kadınlar saç saça 
kavğa ettikleri sırada kuca 
ğındaki çocuk korkarak ödü 
patladığından ölmüştür. Za
bıtaca tahkikat devam et
mektedir. 

Dün hükumet doktoru bay 
Esat tarafından otopsi ya
pılmış ve neticede kömür 
çarpmasından öldüğü anla
anlaşılmıştır. 

............ ı::: ........... . ............ 2::: ........... . 

Yakalandılar 
İkiçeşmelik Karanfil so

kağında geceleri bir otomo
bilin durduğu nazarı dikkati 
celbetmiş ve zabıtaca yapılan 
araştırmada otomobilin için
de 3 erkek ve bir kadın 
yakalanmıştır. 

········«>········ 

Bugünkü 
Hava 

Bugün Karadeniz, Kocaeli 
ve Trakya bölgelerinde hava 
kapalı ve kısmen yağışlı 
geçecek, Ege ve lzmirde 
hava açık ve derece bira'Z 
daha yükselecektir. 

Dün fzmirde gündüz 12 
ve gece beşe kadar düş
müştür. Karadeniz ve Ege 
denizlerinde rüzgar saniyede 
12 metre süratle esecektir. 

········C>···· .. •• 

Manisada bir 
haydut idam 

edildi 
...... C>•••••••• . 

Manisa (Hususi) - Yönet 
dağı köyünden 13 yaşmdflki 
Şehriyeyi Zorla kaçırarak 
ve kızlığını bir değnekle 
bozan ve buna mani olmak 
istiyen Şehriyenin annesi 
dört aylık gebe Ayişeyi öl
düren ayni köyden Mustafa 
oğlu 27 yaşlarında Hakli ı 
Biçici Cumhuriyet alanında 
idam edilmek suretile hükfım 
infaz edilmiştir. 

Zayi 
319 Senesinde İzmir nehari 

idadisinin Rüştiyesinden al
dığım şaha detnameyi zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

Nusret oğlu 
Hüseyin Bezmi 

~· ... ")"· ....... 
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Transuvalda seylaplar oldu 
Londra 8 (Radyo) - Transuvalde müthiş seylaplar olmuş ve binlerce hektar arazi sular 

altında kalmıştır. Sanderson şehrini, tamamen sular basmış ve bir çok kimseler boğul
~muştur. Ovada, binlerce hayvanat boğulmvştur. Hasaratm derecesi henüz tesbit edilmemiştir. 

Amerik,adan Gümüş Külçeler Geldi 

PAOPAGAl\~DA 
YAZAN : HÜSEYiN CAtl 

(3) 

gezeteleri İtalyadan aldıkla
rı paraların tesirile İtalyayı 
müdafaa etmişlerdi. Bugün 
bu gazeteler acaba ne dü
şünüyorlar.? 

Gazetelerin efkarı umumi
ye üzerindeki tesirleri pek 
büyüktür. Maamafih her za
man hedefi elde edecekleri 
iddia olunamaz. Birleşik dev-

letlerde cumhurreisi Roosevelt 

biraz sonra hucuma 
dılar. Bir memlekette 
matbuat bulunursa or• ........ 
halkın hissiyatı ve düşilO 
si derhal kendisini göst 

Onun için Avrupada Ol 
telif memleketlerde mat 
hürriyetinin biribirini nı 

akip ortadan kalkması g ~-... 
endişe verici bir hadis 
Havadisler üzerindeki sa 

Merkes Bankası tarafından Amerikaya ısmarlanmış olan külliyetli mıktarda külçe halin-
deki gümüşler gelmiştir. Gümüşler derhal Darphaneye nakledilecek ve bankanın tesbit 
edeceği miktarda yeni gümüş paraların basılmasına başlanacaktır. 

1 matbuata rağmen muvaffak 
oldu. Buna rağmen efkarı 

son derece şiddet peyda 
ti. Hükumetler tebaaları 

dimağlanna, muhakemel 
ne, hislerine kat'i sure Bilhassa fazla miktarda elli kuruşluk ile bir liralık basılması mukarrerdir. 

Mülteci Yahudiler Bulgaristandan Çıkarılacak ' 
Sofya, 8 (Radyo) - Almanya ile Çekoslovakyadan Bulgaristana iltica etmiş altı bin 

umumiye üzerinde matbuatın 
mühim tesiri umumen teslim 
edilmektedir. Bunda azıcık 
şüphesi olanlar Habeşistanın 
paylaşılması hakkında Hoare 

hakim olmak istiyorlar. 
tefekkürün maruz old 
tehlike Almanya ile Lehist 
arasındaki kültür misakın 

Yahudinin, iki hafta zarfında Bulğaristanı terketmeleri kendilerine tebliğ edilmiştir. 
-------- ııınnı il UI 111--------

ile Laval arasında yapılan itila-
ı fa karşı İngiliz matbuatının 

tamamen göze çarpıyor. 
memleket diğer memleke 

Cumhuriyetçi İspanya Askerleri Fransaya 
İltica Ediyorlar 

Paris (Radyo) - Cumhuriyetçi İspanya hükumet askerleri güme güme Fransaya ilticaya 
devam etmektedirler. Fransız hükumeti her ihtimale karşı hududu tahkim etmektedir. 

1 muvaffakıyetini görerek fi
kirlerini tashih etmiş olacak
lardı. Bu haber Londraya 
iptida Paristen aksetti. Mu
halif matbuat derhal hucu
ma geçti. Hükumete müza-

kendi dahili politikası 
tenkide uğramaması için b 
tedbire başvuruyor. 

Galebe kimde kalaca 
Müstebit hükumetler de 
hür matbuatta mı? 

Franko Fransız hükumetine yaptığı bir teklifte )<endisinin geriye kalan cumhuriyetçi ' heret gösteren gazeteler de Hüseyin Cahit Yalçın 
kuvvetlere teslim olmaları için teşebbüsatta bulunduğunu müsbet netice alındığı takdirde 
Fransada bulunan bütün İspanyol mültecilerini memlekete hemen kabul edebileceğini bil
dirmiştir. 

Bulgaristan balkan antantına giryor 
Paris 8 (Radyo) - Ba\ka!:, antantının önümüzdeki haftalar i_çinde Bükreşteki toplantı

sında .Bulgaristanın d~ antanta girmesi ihtimalinden bahseden lngilizce "Niyir İst., gazetesi 
ezcümle "Bulgaristan, tadilcilerini zabt ve rapt altına alarak ve Türkiye, Yu roslavya ile 
münasebetlerini kuvvetlendirerek Balkanların kara keçisi sayılmaktan çıkmıştır. Onun için 
Bulgaristan, antanta girmek isterse ço: iyi karşılanacaktır,, demektedir . 

---------n n 
Japonlar K olingi Hucum etmicekler 

Şanghay, 8 (Radyo) - Japonlar, Koling şehrine tecavüz etmemeğe karar vermişlerdir. 
Bunun sebebi bu şehirde bir çok ecnebilerin ikamet etmekte . olmalarıdır. 

-----------! -
Bir kadın ölü bulundu 

İstanbul 8 (Hususi) - Mütekaitlerden B. Sabrinin karısı Bn. Fatma Zekiye, Yenikapı 
gazinoları önünde ölü olarak bulunmuştur. 
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Müzayede ile 
fevkalade 

büyük satiş 
12 Şubat Pazar günü sabah 

10 buçukta Göztepe vapur 
iskelesinin biraz ilerisinde 
deniz tarafında 1004 No. Ju 
evde şehrimizin tanınmış ih
racat tacirlerinden B. Kazım 
T anere aid fevkalade lüks 
ve nadide mobilyeleri açık 
artırma suretile satılacaktır. 

Satılacak rnobilyeler ara
sında 9 parça maundan ma
mul hereke kumaşlı emsalsiz 
koltuk takımı, aynalı lüks 
ceviz kabine, iyi sesli Com
kagme concordıa markalı iyi 
bir halde siyah Alman piya
nosu ma tabure gayet zarif 
ve nadide elektirik avizeleri 
modern kristal camlı vitrinli 
büfe ayni malın otomatik 
kare açılır yemek masası ve 
altı aded sandalyesi büyük 
bir kanepe, 2 koltuk kadife
li pomye, yeni bir halde çift
kadife perde ma kornez, ay 
rıca beş pencerenin kornez 
ve tül perdeleri Avrupa ma
mulatından yeni bir halde 
fantezi soba ve boruları, ay
nalı ve kabartma lüks büyük 
ceviz kabine, fevkalade gü
zel moaern aynalı şemsiyelik 
yeni bir halde 6 adet Viya
na mamulatı yemek sandal
yesi 2 fantazi aynalı duvar 
etejeri biblolar porselen ta
baklar, çay takımı, heykel 
ve çok kıymetli çatal kaşık 

~ . 
Frankonun za-1 lngiltere 
f • k d Şimdi havada herhang 
erı arşısın a bir düşmanla be>y ölçü 

Fransa şecek vaziyettedir 
Londra, 8 (Radyo) - ln-

General Franko, yeniden 
teşkil edilen İspanyada dev 
adımlarile yürüyor. "Kızıllar,, 
kataloğuna ithal edilen mül
teciler, vatanlarını tekrar 
bütünliyecekler, vatanlarına 
yeniden yerleşeceklerdir. 

Eğer, iltica eden kadınla
rı ve ihtiyarları kabul ede
cek olursak, içlerinde Fran
saya dönmek istemiyen çı

kacaktır. O zaman demok
rat İngilterenin yaptığı gibi 
yüzüne karşı kapıyı kapat
mak lazım gelecektir. 

............. ············ .... . ............ ···· ı 

takımı, kristal camlı gayet 
şık vitı in, 12 parçadan mü
rekkep ko~~u ' takımı, yağlı 
boya tablolar, kadifeli şez
lok 2 koltuğu ile kristal 
camlı orta masası, Viyana 
mamulatı kıymetli köşe ete· 
jer bir çok ipekli pamuk 
yastık sigara sehpaları rad
yo masası, 2 uzun sehpa 2 
markiz, İsparta bir halı ve 
bir çok kıyme.li seccadeler 
vesair bir çok eşyayı nefise 

müzayede suretile satılacali.hr. 
Fırsatı kaçırmayınız. 

giliz hava kuvvetleri kuman
dan muavini B. Mellon, eski 
hava subayları şerefine ver
diği bir ziyafette demiştir ki: 

Hava kuvvetlerinde 
şimdiye kadar oldukça geri 
idik. Fakat geçen eylfılden
beri hava kuvvetlerimiz çok 
artmıştır. lngiltere hava kuv
vetlerinde şimdi her hangi 
bir düşmanla boy ölçüşecek 
vaziyette bulunmaktadır. 

Almanya 
iki kurrayı sllAh 

altına aldı 

Berlin 8 (Radyo) - Al
manya, talim görmemiş 1906 
ve 1907 doğumluları silah 
altına çağırmıştır. Bunlar, 
muhtelif mıntakalarda talim 
göreceklerdir. 

•••••• 

Askerlik 
Şubesinden 

Şubemizde kayıtlı bulunup 
tütün ikramiyesi alan şehit 
yetimlerinin senelik yokla
masına 10 şubat 939 günün-

den itibaren başlanacak ve 10 
mart 939 gününe kadar de
vam edecektir. Bu yetimle
rin ellerinde bulunan vesaik 
ve nüfuslarile birlikte bu 

Aziz Şınık müddet zarfında şubeye mü-
Fır at artırma mobilya salonu 
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racaatları luzumu ilan olu-
' Telefon: 2056 nur. 

~---~[!)~--~~ 

Fransa İle Barba Girişmek 
Kolay Birşey Değildir 

Fransız harp şurası aza
sından general Gıraud di-
yor ki : · . 

- "Almanya ile ltalya iyi 
bilsinler ki, Fransa aleyhin
de bir barba girişmek ken
dini nara yakmak demek
tir. Bunu söylemek mecburi
yetindeyim ve ben bu kana-
atteyim. Çünkü ben Fransız 
ordusunun kuvvetini biliyo
rum. Düşman, Fransanın 
Belçikadan Bale'e kadar 
olan müstahkem seddini im
kanı yok zorlayıp geçemez. 
Benim buna inanını var. Yal
nız şunda hiç şüphem yok 

t ki, düşman olacak kim i 
onun bugün bizim hava ku 
vetlerimize faik bir ha 
kuvveti vardır. Ve bu ap 
çıktır . 
Düşman tayyareleri bo 

bardıman ederek 20,100,1 
10,000 ev yıkabilir. Fak 
netice hakkında bombar 
manlar bir zarar verme 
Tayyare zaferi kazanma 
toprak fet etmez. Majiıı 
hattının arkasında, istedi ... 
miz kadar mukavemet edt 
riz Binaenaleyh itimat edini 
Fransız ordusu kuvvetlidir. .- .. 

ESKİ VE YENi SllA __ .. ____ _ 
Bitlisin elli kilometre ce-

nubu garbisinde bulunan Siir
din üçte ikisi müslüman üçte 
biri ermeni, Süryani ve Ye
zidi olarak 15000 ahali, S 
cami, 24 mescid, 2 tekke, 
15 medrese: 1 ermeni, 2 
katolik, 1 Süryani kilisesi, 
eski bir kale, 500 mağaza 
ve dükkan vardır. Kasaba 
bağ ve bahçelerle çevrili 
pek münbit bir vadidedir. 
Dışarıdan bakanca manzarası 
gayet güzelse de içerisi ne-
zafet ve taharetten mah
rumdur. Binaları da pek rü
tubetliclir. Göz hastalıkları, 
nezle vesair emraz eksik 
değildir. 

Siird kazası elli dört kö 
dür. Arazisi münbittir. Buğ 
day, arpa, pirinç, susam, pa 
muk meyva ve sebze yetişit 
Üzümün bir mikdarı kuru• 
tulur, pekmez çıkarılır. Mub 
telif pestiller yapılır. 

Hayli miktarda bal vardıt• 
Hayvanatı çoktur. Kazanı 
içinde bir kükürtlü ılı 
vardır. Cilt hastahklanna ' 
yidir. Suyu yazın soğuk kı 
şın sıcaktır. Nehir kenarın 
petrol bulunur. Bir kaç ki 
gir köprüsü ve bazı kal 
harabeleri mevcuttur. Ka 
halkı 25,oOO kişidir. 

O zamanki idari teşkilat 
göre, Bitlis vilayetinin dö 

Kasaba iki nehir arasın- sancağından biri olan um 
da bulunmasına rağmen su- miyetle Siird sancağını a 
yu da pek az olup bunlar- lattırırken de, şunları ili 
dan ne içmek, nede etrafın- ediyor: 
daki arazi için istifade et- Siirden senevi 25,000 ki 
rnek mümkün oluyor. şarap ·çıkRrılıs. Maden isim 

Siirdde yün, tiftik ve pa- yerde vaktile işletilen 
muktan şal seccade. aba, bakır, bir de simli kurş 
beyaz ve kırmızı bez vesair madeni vardır. 
mensucat yapılır. Abanos ve Sancakta 15,500 
fil dişinden baston, sigaralık 5,500 at, 81,273 
gibi şeylerle eski usul ya- 79,289 keçi vardır. 
ralayıcı silahlar imal olunur. Yüz yaşındaki adamlar 

Kasabanın etrafında malta çok bulunması havanın sa 
taşma benzer bir nevi taş tamlığına delalet eder. H 
vardır ki bundan bir nevi talıkların ekserisi temizli 
alçı da çıkarılıp binalarda riayet etmemek yüzünden 
kullanılır. Sancak dahilinde 1 rüş 

Kasaba civarında, yekpa- ye 6 medrese 57 sub 
re tuşlar içine oyulmuş han mektebi vardır. Hristiyanl 
ve mağara gibi baıı binalar dan katolik ermenilerle p 
vardır. Buranın pek eski bir testan küldanilerin üçer 
kasaba olduğu rivayet edilir. diyeleri mevcuttur. 
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