
BUSSOLINI DiYOR Ki: 
Çek· Sudet ihtilafından bir harb cıkacak olursa , 

ltalyanın· yeri bellidir KISA VE AÇIK 

Musolini ne diyor? 
Muıolini bu defa klsa ve çok açık bir su r ett~ fikrini or· 

taya altı: ltalyanın dedi, Çek - Südet me.selesinden bir harp 
çıkarsa hangi cephede yer alacağ, belli olmuştur. Bu belli 
!Ve aıikir olunca Roma • Berlin mihvuinin ne iç' n lıurul d . · 
"u ve Italya ile Alman yanın ne gibi müşterek işleri müşte · 

------------------------ ••o••-------------------------
p je bi site (reyia11:1a) yanaşmıyanların maksatları sulbdao baş· 
ka her şeye atfolunabilir. Yahudileri neden istemiy.o~uz ! 

1 
devamla; : Avu5tııryaoıo Al· yadaki Yahu it duş ·nanl~gı~ı 

eke.n ve evvelce hıZl laclıkları piliolar dahiliade görmeğe 
karu verdikleri bir kerre daha anlaşılm ·ş oldu Had ı selerle 
beraber yürüyen sözlerden dana derin manalar çıkarmak , 
lııtta dersler almak diplomatların ve devlet adamlarmın 
Clirayet ve zekalarına kalmış bir keyfiyettir. MusoHoioin bu 
nutkunu Hitler hiçbir zaman unutmıyacaktır. 

MuıoJininin de vak tile Alınanyanın H ıbeş savaşında ta· 
ındığı dostça tavır ve hareketi unutmadığı gibi ... 
Musoliaiaio Jbu nutkunda Almanların kulağını okşaınıya· 

ık bir nağme arınacak olursa o da T,.iyestenin her ıamın 
talyan kılacığı hıkkınd ıki sözleridir. M•no!ini acıba bun · 
ıra böyle bir zamanda neden ~öylemek lüzümüoü hisset· 
iıtir ? 
Buaunla beraber bugün H.tlerin hallet aeğe çılış t ığı me· 

elder arasında bu muımına - yarın için değil, bugü ı:ı için .. . :
lcinci derec'!de, ikinci safbada kalabilecek pürüzlü işlerden 
ı yıla bilir ... 

SIRRI SANLI 

Çek başvekili 
Sulh isteriz, fakat barba da 

hazırız " dedi Patis (Radyo) - ltalyan 
Başvekili dün sabah bir harp 
gemisi ile Triyesteye gelmiş · 
tir. Kendisini 200,000 kişi 
karşılamıştır. Faşist fırkası 
katip umumisi Ferraccinin 
işaretile Oüçe malfıın şekilde 
selimlanmı~hr. ltalyan Baş 
vekili nutkunu irat etmek 
üzere doğruca Unite meyda
nına gelmiştir. 

Düçe sözlerine başlarken 
evvela Triyesteye 1918, 1919, 
1921 ve nihayet 1938 de ol· 
mak üzere dö ~ t d efa geldi
ğini söylemiştir . Ben buraya 
şu kritiK zamanlarda mane· 
viyatınızı kuvvetlendiı mek 
için g·elmedim. 

Paris, 18 (RADYO) -
ltalyan milletinin kuvvei· 

maneviyesi kuvvetlidir. Buna 
lüzum yoktur. Bu sözle.rdeo 

ı sonra Triyeste şehrinin dai· 
ma bir ltalyan şehri kalaca· 
ğını tebarüz ettirmiştir. Du 
çe ezcüınle dedi ki : "Plebi · 
sit öyle bir şey ki! Daima 
baki kah ortaya çıkarır. Bi · 
naenıle yb bu ihtilafın bu 
yolda bal edilmesi en adil 
ve en lüzumlu bir çaredir. 

Bu işin başka çıkar yolu 
yoktur. 

Bu sözleriınin Roma Ber· 
lin mihverinin ilham ettiği 
tavıiy~den ibaret olduğunu 
zannetmeyiniz. Keza bu nu · 
tukla Macar ve Polonyalı 
dostlarımızı hareket ettirmek 
maksadını da hiç gütmiyo 
rum. Sözlerimin vicdan duy· 
ğusuadan ileri gelmiş olma· 
lanndan kimsenin şüphesi 
olmamalıdır. 

Paris, (Radyo) - Bugün 
ün) Çek bışvtkili B. Mi· 
il Hotza Çı k milletine hi-

... ' 

"Hükumetimiz firari Hleneyo 
ve en yakın arkadaşlan ile fMi:a~~""""N;bi~ ~ . Miracı nebi'nin önü· ~ 

~ müzdeki Çarşamba gunu ~ 
~ akşaml yani Perşembe ge- ~ 

Fasistler Plebisiti doğru 
olarak halli b. t"uc n işlerde 
kullanıldığına kanidirler. Bu 
na yanaş-nıyanla rn m1ksad · 
)arı sulbdwn başka herıeye 

mı hled ile bilir. 
• 
Qen aıığıdaki nutku rad -
dı söylemiştir : 
B•ıvekiJ sözlerine halka 
~fıaet ve emniyet ttlkin 
lllekle baılamıştır. Sozleri · 

devam ederek dedi ki: 

konuşmalarda bulunurken 
onlar el alttDda hükumeti 
ayni vaziyete düşürmek 
için teşebbüsatta bulundular. 
Bu gibilerio memleketten 
kaçmaları bizi münevver ~ ü · 

-- Sonu 4 üncüde 

" cesi olacağını sayın ulusa ı 
~ bildiririm. . ~ 

1 n iz mir müftüsü ~ 
~ R Çelebioğlu ij 
~lö:.·~•..::a••~~~ 

•• 
Bile Bile Olüme Gidilir mi?! 

Geçenleıde ı,,gilterede şöh ·etli iki b:>ksörüa oıaç yap.ıcağ ııı ilia ettiler. Bok,ör merak · 
•rıodın (60) yaşlarında Corç adında biri de maçı seyretme'' üzere içeriye girer. Maç 
tıretleair, ihtiyar Corç, yaşına bakınıy.uak kendisini soD derece heyecana kaptırır, ilti 
111 ettiği tarafın ' mığlfıp~otduğunu gö. ü :ıce kaskatı kalır. L'ladra gazeteleri bu kalp dur
•ıından:ölen:Corcun havadisini yazarlarken beş yıl önce büyük kardeşinin de böyle bir 
'rederktn kalp durmasından öldüğünü kaydetmişlerdir. 
Sen de ey o"uyucum, böyle adamlarııı kendileriai tehlikey ~ atmalarına ve kardeşinin 
1 yıl öace bu suretle ölmesini bilip dururken gene bir ze ık için kendılerini tehlikeye 
lllılarıaa : 

iSTER GULISTER AGLA 

Bu bu5usta son sozu.n 
hacli5 nin sulhan kapanması 
hususundaki dileğimdir. 

Eğer bu ihtilaftan bir harp 
doğacak olur -a ltalyanın ala· 
cağı durum çoktan belli of · 
muştur. 

ltalyan Başvekili söılerine r ,, 
Cam 

Adam 
Son Günlerde 
P .. ra ile bulamazsınız. Fır· 
satı kaçırmayınız. Mutlaka 

l.!:rünüz. 

manya tarafından ilh ık edıl· da şu şekilde ızah etmışhr. 
mesi milyonlarca insanın arzu 1 alyada\; i Y 0 hudıler aleyhi· 

ettiği bir keyfiyet idi. Nete· ne alın .- n vaziytl Yahudi 
kiın Almanyanın harekatı Ente nuyonal'ınıo faşist re· 
sırasında kimse bir itirazda jimi alt'yhine daima cephe 
bu 1uomuş değildir. Bu m ... - almalarından iter gelmektc:-

s lc:den sonra Mıusolini ltal · ı dir . 

-" • 
iz mir kahvelerini 

dolaşıyorum ..• 
Yazao: Göoül Eınre 

Yazılarını zevkle okuduğunuz değerlı muharrir arka · 
daşımız, Gönül emre " Halkın Sui ,, gazetesi namına 
lzmirin kahvelerini dolatmaktadlr. 

İnce görüşlü Gönül Emre, lzmir kahvelerinde gör· 
düklerini, duyduklarını, dinlediklerini akıcı uslübü ile 
tesbit etmiştir. 

Silyın okuyucularımız, yarından itibaren bu çok me· 
raklı ve eğlenceli yazıları "Halkın Sesi,, inde okuya
caklardır. 

Her lzmirliyi alakadar eden "lzmir kahvelerini dola· 
şıyorum! ,, seri yazılarını mutlaka takip ediniz. 

Eğlencelı mevzular, heyecanh hikayeler ve günlük 
hadiseler üzerinde hararetli konuşmdar ve bunl rdan 

1 
alınacak ibret veı ici içtimai dersler ... 

işte bunla ın b~psioi, bugünden itibaren "Halkın Sesi,, 
ıütünlannda okumağa başlıyıcaksınız. --Sonbahar At Yarışlarına Dün 

Başlandı 

Sonbahar at yarışlarına 
dün Buca alanında başlan

mıştır. 

Birinci koşu : Üç ve daha 
yukarı yaşta ve halis kan 
l ' giliz at ve kısraklara rnab 

sus olup mesefeler iki bin 
metre ve ikramiyesi 255 lira 
idi. Beş hayvanın girdiği ~ u 
koşuda Akif Aksonun Bay · 
lanı birinci, Burhan lşığın 
Komısarı ikinci geldi. 

ikinci koşu : ikramiye 190 

lira mesafesi 1400 metre 
olan bu koıuda birinciğili 
Cahid Erelio Kuştepesi ikin· 

ciliği Kara Oıman oğlunun 

dağ eli aldı. 

Üçüncü koıu : Halis kan 
Arap at ve k11raklarına mab· 
sustu mesafesi 2400 metre 
'e ikramiyesi de 190 lira 
olan bu "oıuya üç havyan 
gi di ve Ahmet Gelişin Üa· 
lüsü birinci, Salih Tamelin 

- Soau 4ünciide -

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
ilk 

.... 
öeretm~n maaşları 
hakkında ••• 

Geçenlerde ilk okul öğretmenlerinin zamanında ma•ı •· 
mamalarından bir bayii sıkıntı çektiklerini ve bu •*ltyet 
karıısında gereken tedbirlerin acilen tatbikini emir buyuran 
deierli valimiz Fazlı Gülç'in yilksek bimmetleriadeo babı -

-- Soau 4 üncüde --



Sahife 2 

lzmir 
ah velerini 
OLAŞIYORUM ... 

Gönül ~mre 

-ı-

azak ~' ıl bık nu ne olduğu belli olmıyan 
balıkçı , anlaşılan zan1ane kocalarındandı! 
Yazımın başhğını okuyan

arın bazıları ihtimal ki: "bu 
dam, herhalde aylağın bi· 
idir. Kahvelerden başka do
aiacak yer bulamadı mı? ,, 
iyeceklerdir. 
Fakat acele etmesınler .. 

Kendilerine, bir hayli ter dö
kerek, bir yığın toz ve mik-
darına bir ölçü bulamı-
yacak kadar da ıiğara ve 
nargile dumanı yutarak ve 
bitecek kadar yorularak kah
veleri niçin dolaştığımı kHa · 
ca anlataeağım : 

Biliyo·aunuz ki, kahveler, 
geniş halk yığınlarının ; iş 
ıonu 11atlerini, boş günler ini 
bir arada geçirdikleri bir 
konuşma ve kaynaşma ye
ridir. 

Her gün yeni ve çe~itJi 
havadisler yetiştiren gazete· 
lerin; elden ele dolaştığı: ve 
Üzerlerinde münakaşalar ya .. 
pıldığı yer, srene kahveler .. 
dir ... 

Bu satırları yaıarken, bir 
noktaya ilişmek istiyorum: 

Halk, kahvelerin aldığı ga· 
zetelerden günlük havadisi 
öğreniyor, bu çok iyi ve !ü
zümlü.,. Fakat kahvenin al
dığı bir tek gazete ile yapı . 
lan bu iş evdeki çocukları· 
mızın da gazete ihtiyacını 
temin edemiyor tabii . 

Gazetenin bu mühim ro 
lünü de göz öouade bulun
durmak lazımdır .. 

işte ben, mühim bir mev
zu olarak ele aldığım kahve· 
leri, aşagıdaki şu dört mak · 
aat için dolaşıyorum : 

1 - Günlük hadiselerin, 
halk üzerindeki tesiri nedir? 
Yani halk, bo hadiseleri na· 
sıl karşılıyor?. . Bunları tes· 
bit etmek; 

2 - (z;t>İrlıler, en çok 
hıngi mevzularla alakalanı· 
yorlar ?.. Bunları anlamak, 

3 - HaJk içinde birçok 
heyecanlı mı~eralar yaşamış, 
birçok korkunç tehlıkeler 
atlatmış; sözü sohbeti yerin· 
de, güa görmüş adamlar 
vardır. 

işte bu gibilerini dinleyip 
meraklı hatıralarını yazmalı ; 

4 - Ve lzmir kahveleri· 

Ben, bu düşünceleri kafa
ma, kağıtlarımı cebime yer
leştiriyor ve ilk kahvenin 
yolunu , tutuyorum. 

-1-
Bana yakın olduğu için, 

komşu hatırı sayarak ilk 
önce .. Güadoğda da dört 
yol ağzındaki küçük kahve· 
den işe başladım. 

V akıt akşama yaklaşıyor .. 
du .. 

Kahveye girdiğim zaman 
bütün gözler paoa döndü. 

Hakları da yok değildi; 

çünkü bu kahveye yeni i C" 
fi yorum. 

Şüphesiz ki beni badarga
yacaklardı. 

Şöyle oturacak bir yer 
aradım . . Fakat ne müaı ·. 

kün .. 
Herkes; fuarı gezmeğe ge

l en mısafirler g ı bi çifte de · 
mir atmış, yerinden kımılda
mak istemiyordu .. Beı eketki, 
tetik garson elinde bir san
dalya ile koşageldi ve bana 
köşede daracık bir yer açtı . 
ister istemez sıkışıverdim . 

Bir yandan ~ !imdeki ga· 
ztteyi okur göriloüyor, bir 
yandan da etrafımı tetkik 
ediyordum. 

Biraz sonra traşı bir hayli 
uzamış, :ıay if yapılı dığer bir 
garson ta burnumun dibine 
kadar yaklaşıp sırıttı : 

- Ne içeceksiniz bayım?. 

- Şekeri çok bir kahve •. 
Garson bir iki dakika 

içinde sanki hazırmış gibi 
çok şekerli kahveyi , yanında 
bir su ile getirip önümdeki 
ma~aya koydu, sırası gelmiş· 
ken sordum: 

. - Kahvenizin adı ne? ... 
Garson cevap verdi: 
- Ümit kahvesi, bayım! .. 
içimden: "isabet, dedim, 

biz de buraya biı şeyler yaz-
mak ümidile geldık. Baka
lım kaşığım zda ne çika· 
cak ! ,, 

(Arkası var) 
~~ 

Alman 
14 

Markı 
Dinar 

Be1g,.ad , ( Radyo ) 
Yugoslavya milli bankası bir 
müddet için Alman mark ının 

p:y_ s.ısıoı 14 din_r c'a _k 
nin hususiyetlerini ortaya muhafaza etmeğe karar ver· 
koymak... miştir. 

~******~******=~*~*******~~ 
B El'-amra Telefon : 
~ n 2573 ~ 
~ idaresince Maili Kütüpane Sineması >+ 
tC BUGÜN eşi ve emsali pek nadir görülen Fransızca = = ıözlü 2 baıikulade güzel film birden >+ 

U Kızıl Rahi & 
t( Başrollerde: ANNA BELLA - CONRAD VEIT tara- ~ 
t( fından vücuda getirilen aşk ve ilıtiras )t 

~ Serseriler Kralı = = Boranın unntulmaz yıldızı MICHELE MORGAN ve ~ 
4C RAIMU t~rafından yaratılan nefis bir film tt 
=Seanslar: 5-8 seneriler kralı 3,30- 6.30-9,30 kızıl rahipM 

4( Fiatlar : 25- 30- 40- 50 Cumartesi talebe 1 de 15 K. )+ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;~~~~~~ -
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Tayyareci kızın uç asını temi eden a 
ilber o unc A 

ıza a ı • • • 
Son günlerde tayyare sü · 

rat rekoru·nu kazanan ]aklin 
Kohran ismindeki genç ve 
dilber Amerikalı kadının 
macerasını ballandıra b,allan
d1ra yazmaktadırlar. 

)otluk dersleri almaya baş- ı Jııklin, 1934 senesinde 

Her kaba giren bir 
genç kız 

]aklin. Ftoridada. Pansa · 
koli kasabasınd doğdu. 
Küçük yaıt a ana ve baba· 
dan mahrum kaldı. On dört 
yaşında irice. d ilber zeki bir 
kızdı . O yaşta daha haftada 
35 dolar kazanıyordu. Çalı · 
tığı i!j1erden zevk olamadığı 
için hastabakıcılığa heves 
elti; imtibana girerek ka
zandı. Bir müdd et Montgo· 
mcri (Alabama) d• bir has
tanede vaıi fc glSrdii. 

G.<tıç kız. butabakıcılığı 
ler kcderek Nevyorka gitti. 
O cada manken oldu. Sonra 
Parisc gide ek meşbur Ao
tuvanın güzellik müessese· 
siode manükür oldu. 

J aklin, 1932 senesinde, 
tatil zamanını t ayy recilik 
öğrenmeğe hasretti ve Ruz
velt tayyare meydanında pi-

fadı. 
Milyarder olan ve 130 mil· 

yon se mayeli bir tayyare 
şirketinin reisi bulunan FJoyd 
Odlüm, üç haftalık tadili Y. 

manında pilot olmak c; ela 
ında bulun n bu d lber g nç 

kızın iddiasmı hayretle kar
şıln ı 

Odlü n, genç kızl , üç 
hafta gibi z bir z z r
fında şahad ta me al mıya· 
cağLOı anlayınca 200 dol I!' 

Jık bir bah e girış i 
Jaklın, şahadetname alma

ya muvaffak oldu ve bahs.i 
k tr.tıdı. M alimleri onun 
kadar 1 abiliycHi bir kimse 
görmedıklerini ve müstakbel 
"kadın Undberg,, olmaya 
namzed bulunduğunu söyli
yorlardı. 

Odlüm, bundan soora gü
zel kızla meşgul oldu. Oaa, 
tayyareci ikte devam etmesi 
için sermaye teın\o etti. 

Jaklia hem tayyare müsa
bakalarına iştirak ediyor, 
hem de Nevyorkta birçok 
güzellik salonları işletiyordu. 

Londra - Melburn müs ba · 
kasrna iştirak ~tti; fakat ka
zananı ı Londr a, e 
pa ası olan 1800 dolarını bir 
dol n ırıcıya apt rdı. Öyle 

l lya 

çı tı v biı reşe 

d rk n 

kur 
ş y 

tın al 

nesic.de A 
ıle müoas 

bet t ın a ettı. 
Ona uçuşlarında yardım 

etti. Aıuelya tayy resiyle 
denıze diıserek öldükten 
sonra , 1937 sene inde sn· 
ette 293 m'l uçmak su ·etiy · 
le Helen Buşenin sürat re· 
korunu kırdı. 

Bu senelerrle, ]aklin ile 
uçuşları için sermaye veren 
Odlüm arasında bir sevgi 
'ücude geldi. Milyarder de, 
tayyaHcil'ge büyük alaka 
gösteren bir adamdı. Her· 
kesin zarar elliği buhran 
senelerinde, bu adam; dai· 
ma para knzanmışh. 

- - --- ------------00'-••00----------- ----• 
ihtiyarların 
Tayyares· 
İsviçrede suissar tayyare 

kumpanyası oldukça garip 
bir tayyare seferi yapmıştır. 

Bu fabr ika müdürü lsviç
rt nir l en y 1şlı adamlarını 
toplamağı ve bunlara bir 

tayyare gezintisi yaptırmağı 

düşünmüştür. Bu maksatla 
e:ı ihtiyar kırk lsveçli v tan
daş seçilmiştirk i içlerinde en 
yaşhsı 96 yaşında olan mat· 
mazel Barbara Lozerd ir . 

Bu ihtiyar üç defa da ve 
dünyanın her tardından ge· 
leo. sinemacıların önünde tay
yareye biamişlerdir. 

Stratosfer Kız 
Meyer isimli Amerik alı bir 

genç kız halk arasında 

(Stratosfer kı z) ünvanını al· 
mıştır. Genç kı z ~50 metre 
uzunluğunda çelik bir dire· 
ğio tepesinde akrobasi ha· 
reketleri, müvazene oyunları 

As A 

• 1 

er külü 
ey keli 
il cek 

Cenubi Af. ikada Kruger 
şehrinde milli parkta orman 
bekçisi Vokluterin bir bey
k,Ji dikilecektir. 

Bu o man bekçisi bundan 
otuz sene ev\•el kulübesi ö 
nünde kendisin ... bücüm den 
bir asi nı boğmuştu. 

Bu vaka o zaman dü y 
da büyük bir h yecan uyan· 
dırmıştı. Çuakü ilk defa o 
larak silahsız bir adam yal· 
nız kollarıoıa kuvvetı saye 
sinde hayvanların şahını ye· 
re sermişti. 

Parka dikilecek heykel 
bronzdan yapılacak ve bek
çiyi aslanı boğ r bir vazi
yette lgösterecektir. 

Heykelin, tam boğuşma

nın vukua geldtği noktada 
dikilmesi kararlaştırılmıştır. 

yaparak halkı bl"yecandan 
heyecana t'üşürmektedir. 

İzmir Defter arl ğın • • 
Gayri mübadillik sıfah, mülga muhteJit mübadele komis

yoounca tasdik edilmiş olaJ kah sahiplerinden Yunaoistan
da bıraktıkları gayri menkul mallara kıymet taktiri · çin 
evvelce (Gayri mübadiller takdiri kıymet komisyonuna) veta 
11-1 O 934 ta rihli kararname dairesinde 11·1 O 931 tarı bine 
kadar mülga Gayri mübadiller ko:nisyoouna müraccat et
miş ve : 

A - Gayri mübadillik vesikıısım ve tas rruf evraltıoı 
ibraz ve tevdi etmemiş olmaları. 

B - Bu vesikaların komisyonca noksan veya mual el 
görülerek k'?ndilerinden istenilen malü n tı vermemiş bulun· 
malarr, hasebile mallarına kıymet takdir edilın miş ol 1 rla 
takdir edilmiş olan kıymetlere karşı temyiz komisyonuna 
veya Şurayı Devlete itiraz ediple heoiız bu itırarl rı n ti
celeomemiş buluaanlaun lstadbulda Galatada B htiyar h 
nında ifayı vazife eden (Gayri mübadıl işlen ta f ye Biıro 
su) nda müteşekkil G yri mübadıller takdiri kıymet ko:n"s 
yonuna 15 Teşrinievvel 938 tarihine kadar müracaatla ken
dilerinden istenecek vesika. malfımat ve İLahatı veııneleri 
ve müracaatları mukabilinde vesika almaları ilan olunur. 

('~980) 
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de 

" 
e 
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"Kazak,, kelimesi a landa 
siıiHılı h 1fif süvari demektir, 

fak t bilahare Moskova ile 
Lehist o ınasında kain ara 

zid oturan bir kısım halka 
bu isim verilrn'ştir. Aslen 

Slavdırl r, y in z damarla
rınd Tu k - T tar kanı d 
v r<h. "K z k,. 
m nla d yarı 

h y t y şarl r, 
kov, b od 

r e ki za

mü t ıl bir 

b z n Mos 
L b kr il rı 

hesabına ç l şı tardı, hat a 
bir aralık Türkiyeye geçerek 

burada tavattun etmeleri de 
habis mevzuu olmuştu. Son

raları tamamen Rus idaresi· 
ne geçtıler ve Rus süvari 

kuvvetinin belkemiğiui teşkil 

ettiler. Rus ihtilalini mütea· 

kib bir aralık Sovyet ordu
sun a yeıleri kalmamışh, 

fakat bugün gene eskisi gi· 

bi Rus süvarisinin mühim 
bir kısmını Kazaklar teşkil 

ederler. 

81 "nci kor«:'ondaki Sülry· 
man lokant sı namiJe maruf 
lok ot yı b nd o bir sene 

vvel i i i d - 'şti erek Iz-
ı t t 11'. 

m ht 
g ce 

m muş 
gundüz 

M rhum Lok t cı 
Suleym n Katibi 

M. ÇAYLAK 

19 EYLÜL 

DA 
ELER 
OLUYOR?; 

Oanin1arkada şort giy
mek yasal:: 

Belçika hududu yakınla

rınd Danimarka köylerin· 
den Ginnekenden şort giy· 
miş olduklan halde yaya ve 
bhikletle geçen 35 kadar 
genç luz, polisler tarafıodan 
ç vrılerek kendilerine uzun 
eteldık g.iymeleri ibtl3r olun· 
muş, yanlarında paltosu olan
ı r bunl rı sırtlarma geçir· 
meg mecb:.ır edilmişlerdir. 

* • • 
Hah ~ inıparato unun 
tctcı satıl ğ:ı ç karıldı 

l onr nın bu;ük mücevhe· 
rat mağazalarından birisinin 
vıtrınınde elmasla işlemeli 
bir alt:n taç satılıga çıkaı ı l-
mışt r. Üzerinde kıymetinin 
500 İngiliz liras o'd• g 
t lıdır. Mücevhe cı f 
cesamette 718 p s 
taşla işlenmiş bulu .. bu 
tacıo Haile Sela iye, e aid 
olduğutıu ve fak at eline na· 
sıl geçtiğini söylemekten 
imtina etmektedir. Gazete
cilerin, tdcıo esl<i i~parato · 
ra aid olup olmadığı h1kkm
daki sergularına Hı le Sela · 
siyenin vekili ne (evet), ne 
de (hayır) cevabını vermiş-
tir. Zannedildi~ine göre bu 
taş Habeş imparatorlarma 
ait üç taçtan biıisidir. 

ı.ı*.r. 

Norına Şirer ld\tibesi
nin isnı le hastaha

ncy .. girdi 
Birdenbire hastalanarak, 

katibesinin ismile hastaneye 
giren Norma Şirer, on gün 
kadar tedavi edildikten son
ra, sağlam ve n-eş'eli olarak 
evine dönmüştür. 

g n· t n 
Italya Iınp:ıratorlu

gunu ·ranıdı 
Roma, ( Radyo ) - Af

ganistanıa bur sefiri A bdus · 
samed, bugün hariciye nt za · 
retine g' der ek, Nazır Kont 
Cınnoyu ziyaret etmiş ve 
Afgaoistaoın, İtaly impara
torluğunu tanıdığını bildir · 
rriş i ... 

• a a r 
statistik • 1 

Aliııanycda yapılan en son 
istati.:1tıklere nazaran 1 Şu
bat 1938 tarihinde Almat.ya 
da açık bulunan sinemaların 
adedi: 5446 idi. Yerlerin 
adedi: ~ 013 706 idi. 

1937 1938 sinema mevsi
minde sinemalara giden hal
s yısı 430,000,000 a baliğ 
olmuştur. 

FUAR Tiyatrosunda 

iSTANBU BELEDiYESi 
ŞFHl1~ ·rfYATRO~U 

BU AKŞAM 
Saat 21,30 da 

Son 're n1sil 
• 

enı d 
n oda 

Kon1 di 1 P~ de 
Türkçeye çevirenleı: Bedia 

Va fi Zobu 
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Elenin sö~ü efece olur 

işler k •şt, ufukları gene ka-
bul ti r 1 ı 

G ene · dünya karışıklığa, 
fe lakete doğru sürükleniyor, 
havalar fena bozu'du, kara 
bulutlar ufukları kapladı. 
Kahpe fefek, gene insanlar 
içirı bir düzen ve oyuo ha
hazırlayor . Siy s~ı alanda 

tndişeler başgö fa d', ben 
bu gidişin ve bu gerg" lığ n 
sonuau karışık goruyo u ı. 

. iş l e r yeniden ardı 
1 

h erifçi ogullarraın rah t d11 • 
durduğu yok . ki !! Ç rle 
Sü detle r bir ~jrİerine girdi! , 

arada bir y.abaocı p:ırm k 
oynıyor. Südetler Alman! r: 
"Ha bire gay·ret ku tulman;zıo 
zamanı geldi, du m yın ar 
kanızda biz varız , d yo l . 

Onla rda den ız 
gibi sağların 

madan bunca zam dır be

raber geçindikle i re 
kafa tutmağa ve h t a iızer· 
lerine bile saJdırmoğa ba la· 

dılar. Ar ada öl nler, yara· 
lananlar da var. Fesat baş· 
lar gen e iş başına geçtiler. 

Dünyayı kana boyamak, çor
baya d öndürmek istiyo lar. 
Bunlar Efec e işler d ğ'l.. 
Almanla r el altından Südet· 
leri k ışkırtıyorlar, kendilerine 

gizlize silah gönderiyorlar, 1 
"Siz rahat du yın ..... z de 
dişardan baş' •. z Eöyletikle 
karğ ;ı ş alı!< çıkaur, orıdao 
istifad e eder bu toprakla rı 
Çekle1 in cli::ıden kurtarır 

' kandı Ü kemize ka a ız., di-
yorlar. Bunlar Efelığe s ğmı 
yan hareketlerdır. Korkuyo· 
rum bu gidişle g ne diı ya 

birbirine karışacak orta l ık 
k n diyarına çevrilecek ! 
Hem bu sef rl i kapışma es · 

kisinden çok zuar lı ve müt · 
hiş olacak, dimyat pirince 
giderken e deki bulğurdan 

da bayır k lnııyacak ! Her
k s işi le gucül.e uğt aşı ı ken, 
ken i y ğıle kavrulurken 
gene dü ya baştan başa 

k oa boyanacak !! Ya pmayın 
Ç feb ler, y rlcrioizde rahat 

durup du urken insaolar ın 
~J şına f lakctler açm ayın. 

D ha genel s3vaşın yaralar ı 
kupa marnıştır. Saçı bitme
dık yavrular beşikte kala calr, 

g çığ ne doy:nıyan baba· 
y ğ ti r kar toprağa düşe · 

c ır. Böyle h rc!k\!tl<;;r Efo
lıg sıgm z. Dunı ayı ven iden 
kana · boyamak en "büyük 
iç ldıktır. 

Ele 
········ ııınııı········ 

y başında ge l! 
Gönlümde var bir ya"a .. 
Tükendi beş oa para 
Düşmesin başım dara 
Ama 1 ay başında gel. .. 

Sona erince bu oy, 
Sana derim: Gel hay, hay! 
Benimle etme a lay 
Am n ay başında gel. .. 

Gezeriz de kol kola, 
Bakmadan sağa sola 
T .ınrı yardımcı ola 
Aman ay b;ışı ıda g el!.. . 

OZAN 
00 ooooooooooooooooou;X>cıoex>oo oooooo:>ooooooooocooooooooo 

Güzel •• o a ası 

1 Kop - 37 - 1 

• 
nın 

Sazından, 
Sözünden 

AYŞE 
Siva kollarını sıvl g ö esin 
Dökülsün saçların da ğılsın Ayşe 
Sık ba ~ adırnlarıo sık b ıs döat sin 
Kızlar bayran olsua bayı l5tn Ayşe .. . 

Sık bas ki adımlar kıvrılır olsun 
Vurdukça fistanın sıyrıhr olsun 
D;zlerin hir lahza kırılır olsun 
T oprakta kan izi sayıl Ayşe ... 

Vurdukça dizlerin kırılır gibi 
Sarı sırma fista ı sıyrı lır gibi 
Yaralı bir ceylan kıvrılır gibi 
Cepkeoiode a\ kan yayılsın Ayşe ... 

A. E. 
----------------- --------
Mendires 

Kıyıları 
Düşmüş hasret der'1ioe, 
Dağların kemendine .. 
Aşı ( 1 auş kendine 
Mcndires kıyılan 

Omuzlarındaki şal 
Gündüz yeşil, akşam al 
Gece siyah bir sandal 
Mendires kıyıları 

Yolcu 
Io:eyen bir aşık var 
Dolaşmış diyar diya~ •. 
Bulamat bu yollarda 

Sazıııdan başka bir yar. 

Ağaçların 
Gölgesi 

Dallardan ioe ine 
Geçeuişi aaaı yine .. 
Benzer aşık kalbine 
Ağaçların gölıesi 

Yapraklar demet! demet 
Çeker bahara hasret 
Can veren bir i .kdet 
Ağ' ıçlarıo gölgesi 

..,..,........,__..... ""' .... ~---"""" 

Dayanmış bir asaya .. 
Günleri saya uya 
Dağda ışık beklerken 
Benzer Nebi (MLJsa) ya 
Muammer Lütfi BAHŞI 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

lzmir Verenı Mücadele . Ce-

' 
Cİ/d.1/1iz i bozınayaca k en 

8ikeı tıraş bıça 9~ ı : IJlOIJ~ 
LtJXlJS , 

NV'IA llJXLJS BIÇAl'(LARI TIRA~ 

ME RAUL ILM~ININ HEPSİN İ 
BiR HE RE 

t'iEMNUN 

~ULL ANIN IZ !.. 
VEPVSU 

ETTI • 

)'\<?meroltı 

~ ı: ao 

Ko ro kol kaq ı s ı n de 

MAZHAR ÖNGDR 

ARTI 
Kumaş Boyaları 

Pamuklu, Yünlü, İpekli , Ke 
tenli, Sun'i ipek ve her cins 
karışık kumaşları kola yhkla 
boyar. 

Solmaz ve iç çamaşı rları 

boyamaz. 

15 KuruşJa 

4002ram 
ağulığında her kumaşın em
niyetle rengini değiştirebilir

siniz. 
Toptancılara mühim iskonto 

yapılır. 

9 Eylôl Baharat Dekosu 
TELEFON: 3882 

Fırıncılar 
Hancılar Sucular 

Okusun 

Belediye nizamnamesine 
uyguıs nakliye arabaları 
Çivici har1'am sakarya okulu 

karşısında N o. 36 

FAiK ŞİMŞEK 

m&!!!I--~---

~-=----

miyetinden : Aşçıbaşı Marka Dr. Demir Ali 
Cemiye t in Boıyakada Kakalık mevkiinde mutasarrıf ol· 1 Makarnalar 

duğu, iğinde zeytin , ayva, nar , du t gibi biut rn ~H ~;ıvi z me, -
ve ağaçla rın ı ihtiva eden 168 dönüm mıktarındaki arazi ve 
kabili istifad e damları , açık a r tırma ile üç serıe müddetle 
kira ya verileceğin den talip ol an l arın 30 Eylül taribiae mü· 
sadif C uma günü saat 17 de Cemiy etin ikinci beyler soka· 
ğındaki dispanseri b inas1nda toplanacak olan idare heyetine 
müracaatları ilan olunur. (3421) 

Peşin ve 
Taksit ile 

En şık, ve en ucuz elbise

lerinizi Kavaflar çarşısında 
· (35) No da 

TER Z i 

Kazım 

Şangüder'e 

............................ 
•t DOKTOR i • • 
i Salih Sonad i 
ı Cild, Saç ve zührevi hasta- : 
ı lıklar mütehassısı ı 
ı ikinci Beyler sokak No. 81 ı 
: Her gün öğleden sonra : 
: Telefon: 3315 ı .......................... 

Damızlık 
Taze Sakız baklası, sebze 

çiçek, ağaç tohumlan, yerli 
ve Avrupa cinslerini arayanlar 
hisar 'önünde Meram tohum 

Selinik sergisinden birincilik 
madalyasını kazanmıştır ... -------Dr. Fahri Işık 
h:mir Memleket Haataneıi 

Rontken Müt d 'a "ı ı 
RONTKEN VE 

~:lktrik teda '' İsi yapılır 
ikinci Beyler So. No. 29 

KAMÇIOüLU 
1~ih TenasüJ hastalıkla

rı elektrik tedavisi 
lzroir • Birinci beyler So. 

No. : SS Telefon : 3479 

~.,..·~-lS€---

S. Ferid 
ECZACIBAŞI 

Kuvvet Şurubu 

Sıhhat 
Zindelik 
Gençlik 

Bahşeder 

Merkez depo: 



r2amada 
ali bay Fazh Güleç Çtş· 
Seferihisar ve Urlıda 
diye seçimi ba:z:ırhklarını 
·, ettikten sonra dün -sa· 

Bergamaya gitmiştir. 
miz Bergamada da be· 
e seç"mi bazırhklarını 

iı edecektir. 

en ses 
lviye 
~çenlerde İstanbulda ve· 
eden Nısır hanedanından 
" Seyfettinin eşi pren
Uf vıye, fuarı ziyaret mak 

iyle rhrimize gelmiş ve 
İrpalas oteline inmiştir. 

··nkü Maçlar 
vuz Ekibi Yaman
rı 3-1 Do,ğ-anspor 
dın Şampiyonunu 
3-:! Yendiler 

Alsancak stadında 
lı Yavuzumuzun kıymetli 
bol ekibi Yamanlar takı-

ızı 3 1 yenmeğe muvaf · 
olmuştur. Doğanspor 

akımız da Aydın şampi
unu 3 2 yenerek Ege 
reai liki şampiyonluğunu 
anmıştır. Doğanspor mev· 
kupayı büyük merasimle 
da almıştır. Tebrik ederiı. 
Teşrinevvel de başlan

ıı mukarrer olan 1939 
maçları belediye intiha -

b doJayisile 9 Teşrineevel 
baılanmasına bölge lik 

yeti tarafındın karar altı· 
alındığı haber alınmıştır. 

elenler, 
idenler 

Sabık ziraat vekili ve Kü
hya mebusu B. Muhlis 
kınen şehrimize gelmiştir. 
lıkuir mebusu bay Niyazi 
uğla mebusu bay Hüsnü 
itapç•, Muğla mebusu bay 
Dri, sabık l:z:mir valisi B. 
ıdayet, . ltalyan konsolosu 
ay Kari de Kostantin, Ay-
a mebusu B. Hüsnü şeb· 

ize gelmişlerdir. 

ile Faciası 
Yirmi beş yaşlarında, evli 

r kadın ·olan Bn. Huriye 
kiz senedenberi evli ve 

ir kız çocuğu anası olduğu 
elde bir başka adamla se
·ımiı, onun tuttuğu kira e-
.iae taşınmıştı. Huriyeoin 
rkek kardtşi B. ( ... ) bunu 
ğrenince evvelki gün hem· 
ıreıini evvela tabanca kur-
anuy)e, sonra da bıçakla 
ğır surette yar._alıyarak İki· 
eımelik karakoluna gidıp 
ı&ıılim olmuştur. 

Muamele 
Vergisinden 

Zorluklar kaldırıldı 
ş,hrimize gelen maliye 

1ekilet varidat umum mü· 
IOrü bay lsmail Hakkı, iz. 
JIİrde dört gün tedkikat ya· 
arak yeni muamele vergisi 
ıanunu yüzünden çıkan ha· 
ı zorlukları vekaletin yeni 
>11lduğu şekıl dairesinde kıs· 
Den baletmiı o1acakhr. 

, ftalkaa Seıl 1 

200 Südetli Bombalarla A, Şehri Gümrü
Taarruz Etti v •• gune 

Paris (Radyo) - Son dakika : Prağdad Havas Ajansı muhabiri bildiriyor: 
Bugün ~iidet Aş şehrinde 150 2CO Südeili Grenade tabir edilen el bombalarile şehrin 

gümrük idaresine taarruz; et uişlerdir. Gümrük memurlarandan Volf ve Perguel ağır surette 
yaralanmışlardır. Ayrıca birçok yaralıda vardır. Vak'a mahıline zırhlı otomobillerle yetişen 
hükğ.net kuvvetleri miitecaviıleri kaçırmağa muvaffak olmuşlardtr. Bombaların Alman 
sanayiinden olduğu anlaşılmıştır. 

Macaristanın Çekoslovakyaya protestosu 
P•ris (Radyo) - Dün Macar hükumeti Çekoslovakya bü 1 um etine bir nota Vt!rerek Çe-

ko,fovakyadaki Macar ekalliyetine karşı tatbik edilen ve soo günlerde şiddet kesbeden 
tarz muameleyi protesto etmiştir. 

Ayrıca da Macaristan hududunda bir Çek harp tayyaresinin dolaşmasını pek şiddetli 
bir lisanla tenkit edilmekte ve bu b 1Jlere nıhayet verilmediği takdiı de Çekoslovakyadaki 
Macarların toplu bir halde hükumete karşı ayaklanacaklarını da beyan edilmektedir. 

İngiliz - ltalyan görüşmeleri tekrar 
başlıyacak mı ? 

Loodra (Radyo) - Romadaki Telegraph Daily muhabirinin bildirdiğine göre pek yakın· 
da inkıtaı uğrıyan logiliz ltılyan görüşmelerinin RoDada tekrar başlayacakmış. 

Bu haber Londra mıhfillerinde teyit edilmekte ve hatta yarın (bugün) logiliz sefiri Lort 
Pertb'in Romaya müteveccihen Londradan ayrılacağı ve hemen Kont Ciyano ile görüşme
lere başlıyacağmı söylenmektedir. 

Çekoslovakyanın Pcotestosu 
Paris, (Radyo) - Çekoslovakya hüku neti diiıı, Bulio hüku n ~tine verdiği bir notada 

son güıılerde sebebsiz o1arak Almınyad:.ı tevkif edilen Çeko~lovaklarin hemen tahliye 
edilmesioi istemiştir. Berlin büHıcneti bu hususta verdiği çen pta tevkif hadisesinin doğru 
olmadığtnı ve protestonun yersiz bulunduğunu bildirmiştir. 

Almanyaya İltica Eden Henlay Radyoda 
Südetlere Hitap Etti 

Paris, (Radyo) - İki gün evvel Sücleti terkederek muavinleri ile birlikte Almanyaya 
iltica eden Henlayn dün akşam berlin radyosunda S jdetleıe hıtaben aşağıdaki nutku söy· 
lemiş~ir : 

u Südetler; varlıklannııı meşru bir surette müdafaa etmek üzere toplanınız; müdafaa ter· 
tibatlarınızı oradayken tebliğ ettirdiğim emirler dairesi rıde alınız. Çekoslovak hükumeti 
aci:z:liğioi göstermiştir. Hükumet memlekerte bakim deyildir. Cümhurıeisi Beaes halkı al· 
dahyor, haki kah itiraf etmekten çekiniyor.,, 

Prağdan ahnan haberlere göre bütiia memlekette uayiş mükemmeldir. IHalk hükumeti· 
nin icraatından emindir. Süiet mıntakalarında bükunetin emrine itaatla halk mevcut si
lahlarını hükumet kvvvetleriae normal bir şekilde teslim etmektedirler. 

SON DAKiKA: 

Fransız Başvekili döndü cumhurreisinin baş
kanlığı altında toplantı yapılacak 

Paris (Radyo) - Diin Loodraya giden Başvekil ve hariciye nazın bu sabah Londradan 
8,15 de tayyare ile hareket etm.şler ve 9,27 de Paris tayyare meydanına inmişlerdir. Fran· 
sız devlet adamları doğru clize sarayına giderek reİ!İcumhur görüşmeler hakkındı malii· 
mat vereceklerdir. 

Bay Löbrunun başkanlığı altında bir kabine toplantısı yapılaca' tar. 
• 

Fransız - loeiliz Görüşmelerinin Neticesi 
Fransız • logiliz Başvekilleri Araşında Londrada cereyan eden görüşmeler neticelenmiştir, 
Dün gece saat 1 de oeşredilen resmi tebliği aynen yazıyotuz : 
"legiliz hükumeti Baş ve Hariciye VekiJlerile Fransız devlet adamları arasında cereyan 

eden konuşmalarda tam bir mutabakat müşahede edilmiştir. 
logiliz Başvekili Çemberlayn Sah veya Çnşamba günü Hitlere mülaki olmak üzero tek

rar Ber1ine gidecektir. 

Prağ Hükômetioin Wanalı Bir Notası 
Pa,.is, (Rcı 1yo) - Prağ hükumeti logiltere bükfıDetine gönderdiği bir notada yapılan 

görüşmeJer udiceaiode ahoacak karulardan evvela kendisinin haberdar edilmesini istemiştir. 

Fransız başvekili 
Bitler - Çemberlayn görüşmelerini izah etti 
Hitler maksadına nail olnıak için ica bederse har hı da göze almıştır 

Paris (R ıdyo) Pazar saat karş!landılar. Saat 9150 de biliye nazırı Damuel Hoare 
8 Başvekil B. Daladiye, Ha- Fransız devlet adamları Baş hazır bulu1>uyordu. 
riciye Nazırı B. Bonnet ve vekil Çemberlıynın maka· Saat 10,10: logiliz Başve-
maiyetleri logiliz hükumeti· mına geldiler. Dovvming kili ile hniciye nazm Fransız: 
nin vaki daveti üzerine tay· Atreette halk birikmiş neti· devlet adamlarına Bersters· 
yare ile Londraya hareket ceyi merakla bekliyor. goden görüşmelerile Lort 
etmişlerdir. logiliz Başvekili bu sarada Runctnıonun raporundan ba-

Saat 9,20 de Fransız dev- logili:ı: dorninyonlar•nın yük· hisle kısa malumat verdiler. 
Jet adamları Londra ta yare sek komiserlerile goruşu- Saat 13: Fransız ve logiliz 
meydanına indiler Meydan- yordü. Görüşmelerde maliye devlet adamları lngiliz hüku 
da Franstı: sefiri tarafından ııazm Sircoo Saymon ve da- . mehnin verdiği 16 kişilik 

• • 

Çek başvekili 
-Baştarafı birincide

detlerle yapmakta olduğumuz 
görüşmelere sekte veremez 
di. Hatta diyebilirim ki : Sü
dr.tlerle en büyük komşu 
bükfimetimizle bir antant 
yapmağı kabül ediyor. Hü· 
kümet bu takdirde biç kim· 
s~yi takibata maruz bırak
mıyacaktır. Hükumet süku 
net ve disiplo istiyor. 

Memleketimiz büyük bir 
tehlikeye maruz: bırakılmak 
isteniyor. Biz Çekler sulh 
istiyoruz. Diğer memleketler 
için de sulh lazımdır. Fakat 

19 EYLÜL 

İngiliz Kralı 
Lord Ronsimonu 

Kabul etti 
Londra, 18 (Rabyo) 

Majeste İngiliz kralı ~~r~ 
aiyui ahvalin fevkalidehgını 
nazara alarak Pazar tatilini 
Buckingham sarayında geçi-
rerek kraliçenin neıdine git· 
miyecektir. 

Bugün ikinci kabine içti-
maı devam ederken kral lord 
Ronsimonu davet etmiştir. 
Mumaileyh kralın davetine 
icabet etmiş ve Çekoslovak· 
yadaki müşabadelerini krala 

' arzetmiştir. Kral mumaileybi 
öğle y"meğine alakoymuı ve 
bu mülakat tam bir buçuk 

Çekoslovakya için sulhtan 
başka memleketin istiklali 
mevzuu bahistir. 1 

Son karğaşalıklarda hüku · 

1 

saat sürmüştür. 

meti şedid hareketlerde bu- Cam Adam 
lu11makla ittibam edenler 
bulunmuştur. Hükumet aldığı Bir harikadır bu u bü-
fevkalide tedbirler sayesinde tün v el tanda şiar 
memleketi kurtardığtna ka· 
nidir. SeferberJik vaziyeti görnıelidir 
lüzum görüldüğü müddetçe Cam adamı görmek fırn· 
devam edilecektir. hnı kaybetmeyiniz. Bugün 

Alman Çek münasebetleri ve yarın son gündür. Fennin 
daima iyi olmalıdır. Plebisit bu harikumı ayağımıza sgel· 
bu vaziyetlerde bir netice dikten sonra görmemek cid· 
veremez. J..l ıtta bu harekPt 1 den yazık olur. işittiğimize 
lüzumsuzdur. Düşmınlaram z nazaran ayrıca bir gün ucuz 

duhuliye ile okul: öğrencile
memleketiı.nizi içinden vur· rine de gö!terilecekmiş. 
mağa uğraştılar. Bunu hü · •• 
kiimetin aczini göstermek 1 M e 
ıçın yaptılar. Fakat · b~dis:· anısa 
ler onları tekzıp ettı. Bız 
kuvvetliyiz, kuvvetimizle istik 1 
)ilimizi müdafaa edeceğiz. 
Sulh ancak harp etmesini 
bilenler tarafından istihsal 
edilir, harp kuvvetle olur ve 
biz: Çekler kuvvetliyiz. 

Çek Başvekili sözlerioi 
bitirirken halka tekrar ıü 
künet ve disiplin tavsiye 
etmiştir. 

Dünkü Koşu 

Oteli 
İzmirin Temiz Ucuz 

Oteli 
Duı banyo sıhhi konfor 

mevcut lzmir halkına 
tavsiye ederiz 

Keçeciler Lile sineması 
karıısı No 67 

12-1 SALiH 

Bertu ikinci geldiler. 
- Baştarafı 1 incide - Beşinci koşu: 

Musulu ikinci geldi. Mesafesi 2200 metre olan 
Dördüncü koşu : Bu koşu- bu soıı koşuya dört hayvan 

ya döıt hayvan girdi ve ko • iştirak etti Salih Tamelin 
şularm en heyecanlısı oldu. Mabmuresi birinci, Şıban 
Aaıru Çupanın Dandisi bi· Atlının Nanası ikinci gel-
rinci, Salih Tamelin Spring- diler . 

•••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• 
Halkın Sesi hakkın sesidir 

- Baştarafı 1 incide -

etmiştik. 
Bu hususta aldığımız mütemmim malumata göre bu ay, 

adı geçen öğretmenlere hece harfleri ıırasile ve iki üç par· 
tide maaşları verilmiş ve bu iş ancak ayın ortastna doğru 
tamamlanabilmiştir. 

Valimizin bu meıelede gösterd'ği h:ua5İy~t ve alaka biç 
bir zaman göz önünden uzak tutulınıyarak bundan böyle 
ilk okul öğretmen maa~lannm icabeden itina ile Zlmınında 
ödenmesini, hararetle istenecek bir keyfıyettir. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
bir öğle yemeğinde buluşu· 
yorlar. Yemekten sonra Fran 
sız devlet adamları araların
da konuşmak üzere Fransız 
aefarethanuine gittiler. Bu 
görüşmeler henüz bitmemiş· 
tir. 

Saat 17: Fransız devlet 
adamları logiliz başvekalet 

binasında logiliz baş ve ha· 
rıcıye vekilleri tarafından 
kabul edilmiş\erdir. logiliz 
Başvekili Fransız: diplomat
larına evvelki gün Bersten· 
godan da Hıtlerin vukubul n 
mülakatta Hitlerin söyledik
lerini hülasaten:nakldcuiş v~ 
ezcümle dedi ki : 

Hitlerin gayesi Alman va
~ tanı dışında kalan üç milyon 
Almanı vatan hududları da· 

biline almaktır Nitekim ayni 
vaziyeti Avusturya itinde de 
yapmışhr. Hitler bunu her 
ne pahasına olursa olsun 
yapmak azmiadedir. Hatti 
bunun için kuvvete müracaat 
icap ederse ona başvurmak· 
tan biran bile geri kalmaya· 
cak. Bunda hiş şüphe edi
lecek bir vaziyet olmadığını 
royülaynina iıtinad ettirerek 
söyliyebilirim. Hitler bu bu· 
susta behemehal Plebisit 
yoluna müracaat edilmesini 
istemektedir. 

Bundan sonra lngiliz Baı· 
vekili Fransız arkadaşlarına 
Lord Runcimanın ç .. ~oslo· 
vakyada bulunduğu u üddd 
zarfında ediddiği iutibaı 

hakkında verdiği npordaa 
bahsetmiştir. 
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