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Cumartesi 

Yugoslavyada fırtınanın doğurduğu felaket 
..................................................................................... ______________ ( ____ __ 

KısA vE AçıK 1 C Z • f • Galatasarav bugün Üçok ya-
Almanyaya Neler Vadedildi? , ay ıya etı rın Alsancakla karşılaşıvor 

~~~~~--~~-.. ··~~~~~~~~-
Franslz ga1eteleıi dedi·koduların arkasını kesemedi Pcti 

Pariıiyen gazeteıi "Roma koouşmalarmıc neticesi. baş!ığt 
llhnda yazdığl makalede : "Duçe Alman meslektaşının in· 

filiz ltalyan anlaşmasından ayaklanan sinirlerini teskin ede· 
bildi. Ona miistemleke ümidleri verm ek le beraber Orta Av· 
t•pa ve şark içinde büyük vadlerde bulundu. " Diyor. 

Popl i•Zetesi ise bize Roına esrarının iç yüzüoü öğrete
~ek olan ne Musolioioin nutku Te nede Hitlerin söylevidir 
Deriikten sonra: "Romada görüşülen i~lerio iç yüzünü ancak 
l•ınan öğ,etecektir.,, Diyor. 

Ürdra gazetesi Ro:nada 0
1
U? biteuin doğrusu ağızlarda, 

rııete sütüolarıoda dolaşan dô.!diko iubrd.ı d e ğil, H tlerio 
~llıolioioin kulağın<( fısıldadığı sözlerdedir, dc ;nck istiyor. 

Diğer gazetelerin ifadelerine göre Hitler Romadao büyük 
bir vad ve teminat bamulesi ile ltalya ~ an aynlmış olduğu 
llq:la iırar ediyorlar. 

lier balde bu mesele bakkıoda ka.t'i söz 'er söylemek 
İçin hadiselerin diliadeo çıkacak müsbet ve maddt hakikat
lerin tezahürünü beklemek lazım gelecektir. 

SIRRI SANLI 

Dün akşam Ankarapalas· 
ta Valimiz Bay Fazlı Güleç 
tarafından kıymttli ressam 
larımıı ve rnü ı; taid amator--
Resmi Tebli2 

• larımızla şehiı tiyatrosunun 
yüksek san'atkarları şerefine 
verilen çar. ziyafeti çok sa 
mimi ve çok güzel geçmiş· 

tir. Az 'z valimiz, güz c: I · a 
nalların bir mem 1cketin ha 
kiki teı ek ki ve inkişa fında 

oynadığı önemli rolü veciı 

olduğu kadar kudretli bir 
söylevi~ anlahn• şlar ve bu 
yıl gerek teşhir olunan sanat 

eseıleri n in bo lluğu ve ger ..- k 
bu tabl ol a rı ! eyrdm. ğ t" l<o 
şan balkım . zın gö ) t e r d• ğ i 

fazla rağbeti rakaml ara da · 
yanarak bir p'linçosunu yap · 
mış ve gelecek sene hnıir 
şehrinin güzel sanatlar bakı· 
mındao yüzünü ağartan gay 

......... 

\1 alansiva sukut etmek Üzere 
~~~~~--------0000-------------------

Katolonyanın teklifi reddedildi. Bazı kasa-
balarda açlık var 

BeJgract, 12 (A.A) - Tur · 
kiye Başvekili Celal Bayar 
ile Hariciye Vekili Rü~1 Ü 

Arasın ziyaretleri bakklnda 
aşağıdaki resmi tebliğ neş
redilmiştir. 

retli ve lnymetlı sau'atkarla· 
rımıza daha çok yardım ve 
teşvik gösterileceği ı i s eJa
hiyetli lisanla vad ve temin 
etmişlerdir. 

Resaam bay Kadri güzel 
bir ifade ile valimizin !Öy!e
vine cevap vıermiş ve sanat· 
karlara göderilen yardım'ar· 
dan dol yi teşekkür etmiştir. 

Roaıa 14 ( Radyo ) -

lıpilnyada Franko kuvvet-
t' L 1 qer tarafı İfgal etmekte 

~'•ııı ediyorlar. Franko 
11~9ctleri Valiosiyaya yak· 

llllıtJardır. Valansiyanın su 

llt'l lbekleniyor. Cumhuri · 
•t ·ı Çı er teslim olmağa baş-
lbıtlardır. 

~onıı 14 (Radyo) 

~ıtolonya hükumetinin 
lıf ettiği sulhu reddetmiş-

ı tir. Fraoko kuvvetleri Akde· 
niz sahillerinde ilerlemekle· 
dirler. 

Roma 14 (Radyo) -
Cumburiyetci!erin elle ı inde 

kalan bazı kasabalarda aç· 
Jık başlamıştır. Halka ekmek 
vesika ile verilmektedir. 

Madrid, 13 (A.A) - Te· 
ruel ve Kastellon eyaletleri · 
nin bududlaranda bulunan 
dağlarda muharebeler şiddet
le deyam etmektedir. 

~TER GÜL iSTER AGLA 

Türkiye Başvekili Ekselans 
Celil Bayar ve Hariciye ve· 
kili Eks,. Jan!t Rüştü Arasın 
Br.lgradı ziyaretleri münase· 
betiyle Türk devfet adam· 
ları ile Raşv kil ve h ar' ciye 
Nazırı Ekselans Dr. Milao 
Stoyadino viç a rasında görüş 

~catisi vapı l mışhr. Çok ~n
mimi bir hava içerisinde 
yapılan bu görüşmelerde 
iki memle l<eti olduğu gihi 
bütün 811lkan antaohnı ala
kıdar eden bütün meseleler 
mevzuu bahis edilmiş ve gö 
rüşmeler Türk ve Yugoslav 
d evlet adamlarının görüşle· 
rinde ınubbakati ıöstermiş· 
tir. 

Bundan başka ayni tesa· 
nüd ve karşılıklı anlayış zih· 
niyetinin bütün Balkan ııın· 
tantı devletlerine de ilham 

vermekte olduğu mü 
şahade edilmiştir. Bu saye· 
de bu enternasyonal teşek-

kül mazide olduğu gibi bü • 
tün Balkan devletlerir in 
meşrv menfaatlerini ve u· 
m .ımi sulhun idamesini na· 
zarı dikkate alarak semereli 
politik ve ekonomik faaliye· 
tini inkişaf ettirmeğe devam 
eyliyecektir. 

~ Adam da Hissesine Düşeni Almış ••• ? ! 
Geçen gün öğle üzeri evime dünüyordum. Mahallemize geldiğim zaman bir kalabalık 

'd:im, herkes gülüşüyor ve bazı bayanlarda hiddetli, hiddetli konuşuyorlardı.. "Oh oe 
c .::uma deysiz, böyle adamlara böyle gerek,, diyorlardı. Sordum. ne var ? Bir bayan 
Cevabı verdi : 

"' Ne olacak zavallı karHını İstanbulda çocuklariJi bırakarak bundan on beş gün önce 
'Y• gelen bir bay, yanında sevğifisini getiriyor ve burada bir işe yerleşerek sefalarına 
1Yorlar. 

"' Peki, ıonr.: ne oluyor 1 
ll.ıka bir bayan sesleniyor : 
"' Şımdi bu bayın eıi lstanbuldan geldi. tab i kocasını zapteden kadına mis gibi bir 
~ çekti, sokakta ıaçsaça, başbaşa.geldiler. 

e11 dedim : 

O Hakikaten gülünecek ve tuhaf birşey. 
bıyan hiddetle cevap verdi : 

"' Merak etme, adam da biueıini aldı ! O da bu dayak ziyafetinden dışarıya bırakıl· 
dı. Bizi diaJiyenler arasında yeniden bir kahkaha tufanı koptu. Bir komşu da bağlrdı : g Oh ohun karısını düıünmiyen böyle erkeklere. 
'' de ey okuyucum, bu aile faciaıının ıu müessif haline : 

IS 

Halkm Sesi: Bu vesi le ile 
ressı:m ve amatörlerimizin 
eserleri hakkında ayrıca etüt· 
ler neşredecektir. 

- c ... 

Kral Lir 

Dün akşam başta büyük 
üstad Ertuğrul Muhsin oldu· 
ğu halde bütün değerli san · 

atkirlarımız Kral Lir tarihi 
dramını fevkalade bir kud · 
retle temsil etmişlerdir. Bu 
milli san'at müessesemizin 
ulusumuz için her zaman 
milli bir şeref ve gurur te· 
mineden muvaffakiyetleriain 
başında bulunan Kral Lir 
dıramı hakkında yarınki 

Halkın Sesinde fikir ve mu· 
taleamızı ayrıca yazacağız. 

:.1111 1111: 

§ Kıymetli Bir § 

Eser Çıkıyor 
Yüksek edibimiz Bay 

Avni Ozanın bir kaç güne 
kadar ince duyğularandan 
süzülmüı (Aslan Kapanda) 
adlı manzum ve temsili bir 
eseri kitap halinde çıka-
caktı r. 10 kuruı gibi az 
bir fiatle satılacak ve İn· 
san zeka ve kudretini te· 
barüz ettirecek olan bu 

edebiyat heveslileri 

lstanbuı bölgesinin kuv· ı Ötedenberi Galatuarayın 
17.mire gelmesi spor meha· 
fılinde daima bir badiıe ola· 

veHi ekiplerinden Galatasa · 
ray tcllcımı iki gündecıberi 

lzmirin mısafiri bulunmak· 
tadır. 

rak karşılanır. 
Sonu 4 üncüde 

·------- ••ne>••--------
Amerika Reisicumhurunu 

Kaçırıvorlardı 
Haydudlar beşyüz hin dolar istediler 

Paris - 13 Radyo - f ~ :, .iı. _ ..-
Amerikan haydutları (Gas· 

t erler) zengin adamların ço· 
cuklarını kaçırıı lar babala· 
rından para alı rlar. Şımdide 
ba haydut! rın ayni şekilde 

Amerika Cumhur reisi Rı:z · 
ve lt i k a çırmaya karar ver· 
miş oldukları anlaşılmıştır. 

V a şingtondan g elen ha· 
berlere g öre, haydutlar Roz· 
veltteo beşyüz bin dolar pa
ra istemektedirler şayet pa
ra verilmediği takdirde hay
dutlar Rozvelti kaçıracakları 
vapurda dinamitle imha ede· 
cekler i anlaşılmıştı r. 

Polis suikastı keşfetmiş 
ve reis olarak Kendley İs · 

minde bir haydudu tevkif 
etm iştir. Bu vaziyet Amerİ· 

kada heyecan uyandırmıştır. 

Rozvellio ikametgibı ııkı 
bir muhafaza altına aba• • mıştır. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR ·----- .... ------ - --
Bu köşe bütün yurddaşlara 

açıktır 
Aldığımız üç imzalı mektup: 
"Geçenlerde bir bayın gazetenize yazdığı " çocuklardan 

ucuzca kit p alınıyor,. mealindeki yazıya cevabımız ıudur, 
bitaraflığınızdan emin bulunduğumuz için bizim de bu dile· 
ğioıizio ayni sütüoda neşredılmesini yalvarırız: 

Biz gezici kitap, mecmua ve saire alıcılar, mahalle ma• 
halle dolaşır, çocuklardan değil, gönlüle ve pazarlık yapmak 
sureti)e bayanlardan ve baylardan kitap alır, halkımıza ucuz· 
ca okutmak maksadile, yalnız bir kaç kuruşa kanaat ederek 
satarız. 

Namuskirane geçinmeyi kendimize iş edindik, biç bir ço
cuğu aldatmak fikrinde değiliz, öyle sanıyoruz ki bizim de 
az çok kültüre bir hizmetimiz dokunmaktadır.,. 
Halkın Sesi: 
Bila istisna bil ün halkımızın dert ve şikayetlerine ayır· 

dığımız bu köşede her vatandaşın kendi şikayet ve derdini 
yazmağa hakkı olduğu için yukarıya geçirdiğimiz bu yazıyı 
da memnuniyetle neşrediyoruz. Bu hususta yazdığımız ilk 
yazıyı hatırlıyan okuyucularımız, bizim en ziyade pazarlık 
etmesini bilmiyen ve kendisine ait olmiyan kitapları ana ve 
babalardan gizli olarak satan bazı yaramaz ve haylaz ço· 
cukların münasebetsizliklerinin önüne geçmeği dfttiinmUı 
olduğumuz içindir. Tabii iki tarafın anlaşma ve pazarlığı 
ile yapılan bu nevi alışverişlere kimsenin bir diyeceği kal· 
maz. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 



Sahife '2 ( ftalkın 5eıl , 

~~ma~az~aEıtnattmamam~~~•ı Af • l l • ı 
!lSİYASETVEADAL Tİİ E; ınagaze e erı- ;m: 

Türk Dünyasının En Yüce Hakanı ~ • • ~ 

_.KÖYÜMÜ 
DiNLEDi4 
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HA YAT v E KAHRAMAN L 1KLAR1 a Basın müsteşarı B. Niko· : tesi neşrettiği "Ansklopedi ~~-~~~~~-------------------------W ludis tarafından Türk gaze· sütunu,, nda (iCelal Bayar ) - 27 - YAZAN: ~ 

Tarihi Tefrika Yazan: H. TürkekuıE cileri şerefine verilen ziya· başlığı altında aşağıdaki ma· 
mama• ' - 21 - smaa• fette söylenen sözler, iki lümatı vermektedir. 

Me11med Kasımını ordusu şa- tarafın samimiyetini ispat Celal Bayar: Atinayı zi-
için çok karakteristikti. Her- yaret eden Türk Başvekili-

f akla kaleye hÜCUM etti kes matbuatın hizmetlerini nin ·adıdır. Anadolunun Gem· 

Taer o gün arkasına bile Bu sırada kuvayi külliyeye takdir etmiştir. Bu parlak lik kasabasında doğmuş ve 
bakmadan yan1ndaki üç beş istirahat emri veriliyor, der· hizmetler ile matbuat alemi ilk tahsilini Bursada yap· 
derme çatma Hintlilerle köy· hal raca taerin ipekli çadırı iftihar edebilir. mıştır. Bilahara Osmanlı 
den köye, şehirden, şebire kuruluyor. Bu tarihli gazeteler imza bankasında çalışarak bu işte 
kaçarak ve bütüıı o havalide Dağda mağaralar içinde töreniyle l:>akanlarımızın Ati- tecrbbe sah bi olmuş! ve bu 
bulunan yerlileri arkasına saklanan Arap askerleri ve· nadaki hayatlarına aid kıli- sabada büyük işler başar· 
takarak asıl paytalth olan rilecek işarete intizar edi- şelerle doludur. mışhr. 
Aluri şehrine geliyor. yorlar. Bir moyıs günü gazetele- Anadolu seferi] esnasında 

Şehir yerinden oynıyor, Mehmet Kasımın kuman· lerin biç birisi çıkmamıştır. Izmir civarmda galip boca 
gerek Haydarabat ve gerek dasında ki taburlar ön cep· 2 Mayıs günü ise bütün adı altında çalışmış ive son· 
Haydarabat ilerisindeki Hint hede bulunduğu için alelace· gazeteler "pazartesi nüshası radan lzmir saylavı seçil· 
ordusunun feci akibetini ha· le kendilerine kazdıkları çu- çıkardıkJarından evvelce ha· miştir.: 1 ür ki yede Ekot omi 
ber alan Hintliler Mihrace kurlara ve üzerlerins kestik· zırlanmış yazılarla doJudur· ve endüstd işlerinde mühim 
lerinin kaçıp kurtulduğunu leri ağaç dallannı koyarak lar. muvaffakiyetler elde eden 
gorunce sabahlara kadar saklı bir halde bulunuyorlar, Bu meyanda Proia gaze- büyük bir teşkilatçıdır. 
ıenlikler yapıyorlar. Hemen akşam güneş batarken ku-
dört tarafa haberler salınıyor, laktan kulğa fısıldama'k su· 
büyük bir ordu hazırl .. tılıyar, retile hazırlığa başlanıyor. 
bu sefer Hintliler bütün hırs· Önceden diğerlerine işaret 
larile ve kendilerile silaha olmak üzere hazırlanan çalı 
sarıhyorlar. çırpıya ateş verilip havaya 

Mebmetj Kasımın ordusu çıkan duman sütünü görü-
geceyi geçirdikten sonra er- lünce arkad:ml ve önden ta· 
teıi günü şefakla beraber srruza geçiliyor, dağdakiler 
o civarda bulunan bir kaleye büyük kayaları yuvarlamak 
hücum ediyorlar, ehalisini suretile Hintlileri şaşırtı} or-
tamamile kıh.çtanl g<!Çİriyor· Jar, taşların büyük birer gü-
l ar, gene ileri harekata de- rültü ile üzerlerine devrilmesi 
vam ediyorlar, bir kaç kale neticesi olarak panik: başh· 
ve şehir daha alıyorlar, bir yor., boğazı her iki taraftan 
gün akşam üzeri ileri kara- tutmuş olan Arap kuvvetleri 
kolların tozu dumana kata- üzerlerine doğru bozuk dü-
rak geriye geldiklerini görü- ze:n gelen Hintlilere mükem-
yorlar, takım başlan atların- mel bir sahr ahyorlar. 
dan inerek doğru Kasımın ( Arkası var) 

huzuruna varıyorlar, beş mil 
uzakta pek büyük bir kuv
vetin kendilerine doğru gel
diklerini haber veriyorlar. 
Kısa bir görüşme yapılıyor, 
bu esnada bütün ordu efra· 
dı at üzerinde verilecep ka
rara i ıtizar ediyorlar. 

Satılık Mo-
torlar 

Elektrik istihsalinde ve sa 
nayide her türlü makineleri 
tahrike yarar iki tane Dizel 
sistemi motorlara sahibiz. Bun 
lan satın almak isteyenler 
Gazi bulvarmda 18 numaralı 
maıaya müracaatları. 1-6 
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i DOKTOR i 
i Salilı Sonad i 

Çekoslovakya meselesi 
Bu mesele hakkmda, res

mi t~bliğde deniyor ki: 
Fransız ve lngiliz nazırları, 

Orta Avrupa pr'-~blemlerioin 
muhik ve muslihane hali 
yo~unda en müsmir olacak 

hareket hakkında anlaşmış
lard1r. Gazeteler, bH nokta
yı, lngiltere ile Fransanıo 

Berlin nezdinde teşt:bbüsat

ta bulunacakları şeklinde 

izahS etmektedir. Gazeteler 

Çekoslo akya meselesinin 
en mühim safhasını teşkll 

etmiş olduğunda müttefiktir
ler. Matbuat, bu sahadaki 
münakaşaların bir hayli çe· 
tin olmuş olduğuuu gizle
memekte ve hatta '' Journal,, 

gazetesi, lngiliz heyeti mu· 
rahhasının bir arahk müza
kerderden ayrıhrak hususi 
bir içtima akdetmiş olduğu
nu tebarü ettirmektedir. 

Dığer taraftan,J bu müna· 
kasalarda Fransız (nazırlarm 
gayet azımkar hareket et· 
miş oldukları teslimi edil
mekte ve takdirle karşılan· 
maktadır. 

Müfrit solı matbuat Lort 
Hal faksm, Çekoslovakya 
hakkında vaziyetlerini .. hva· 
lin icaplarına intibak! ettir· 
mek için, Fransız nazırları· 
ranı daha yumuşak hareket 
etmiye sevketmek ıstemiş 
olduğunu memnuniyetle kay· 
detmektedir. 

Fransız Matbuatı 
Dörtler Paktı 

Ve 

Dörtler pakta meselesine 
gelince : 

Bu meselenin münakaşa
sını B. Daladiyenin katiyet
le reddetmiş olduğunu be
yan eden ı-Iumenite ve Lerd 
Hal ifa ksın Fransız nazırlaaı -
rma acaik tekliflerde bulun· 
muş olduğunu söyliyerek 
dörtler paktını telm h eden 
Papu)aire gazetelerinin bu 

mışhr. 

Esasen bu münasebetle 
B Daladiyeni b bir dö tler 
paktına daima muhalefot 
etmiş olduğunu ve Fransada 
konteUasiyon aieyhine açıl
mış olan '~"ferin liderliğini 
ifa etmiş olduğu i}hatarlama· 
hdır. 

Metbuata nazaran Londra 
gö · üşmeleri birinsi derecede 
lngiliz-F ransız askeri teşriki 

Bazımızın üstünde pati~ 
gülle ortalığı toz doma~ 

İhtiyarın oğluna benzeyi· ı tup. Kendı ke~ 
şim canımı sıktı. Çünkü za· ğa başladım. 
valhnın derdlerini tazelemiş- yecanlanıyor, g 
tim. Muhtar aldığım bir cİ· de korkunç bi 
getrayı uzatarak : nıyordu. 

- Al bakalım baba .. sa· İhtiyar tekr 
vur şunun dumanını.. dedim. - Ne olur o 
Aldı titrek ellerile yakarak mektubu yüks 
ağır ağır içmeğe başladı. yuver ... 

Muhtar : İster istem 
- Akşam serinliği çıksın heyecanı belli 

da şu karşıki tepeye çıkar ağır mektubu 
ta)ım seni .. bütün düzlükler ladım. Mektub 

.. .. ·· d dan sonra şu gozonun e ... 
Dedi. Ve ilave etti : d~nbire şahla 

"Babacığım. - Gelen bütün şehirlileri 
bu tepeye çıkarttım. Maki
neleri olanların hepsi resim 
çektiler .. görülecek yer doğ-
rusu ..• 

Koyünü candan seven ve 
nöyünün güzel yerlerini mi· 
safirlere göstermekte her 
yorğüoluğu göze alan Muh· 
tara takdirlerimi söyledim. 

- Ne olacak beyim .. va-
zifemiz .. 

Dedi ... 

Ben, biran önce ihtiyarın 

kederini dağıtayım deye 
kavakhkhn ayrılmak istiyor 
dum. Fakat bağ11 yanık ib· 
Uyar, şehid oğluna karşı duy 
duğu derin izdirabı yeneme
di ve: 

- Kusura kalma oğlum .. 
müsaaden varsa sana bir 
mektup okutacağım .• 

Dedi v~ gözle•inden dökü· 
len yaşları elinin tersile sildi, 
heyecanla benden cevap 
bekledı. Baktım, gözlerine ... 
ba'dım titriyen elleıine ... 
baktım yüzünün derin mana
lar ifade eden çizgilerine ... 
bu ıhtiyar, bakışları, duruşu 
v~ bütün meecudiyetile bana 
yalvarıyor gibiydi 

DayanamaClım ve : 
- Ne mektubu bu .. baba .. 
Dedim. 
İrkilir gibi cevap verdi : 
- Oğlumun son mektubu 

evJad.. oğlumun son mek· 
tubu .. 

oğlu Muradın 

göreydin, şaş 
gibi haykmy 

sipere atlıya~ 
onun yanıdayd 
den birşey ol 
üstünde pat 
ort.tlığı roza 
aradan nekad 
yorum, gözü 
mau, Muradı 
yere kapanmı 
nıoa kostu 
manzara 
diken etti. 

Murad hırs 
nin makaoiz 
yatağından fı 

közlerle Heri 
"Murad .. 

seslendim. 
çoktan şehad 
mişti. Tanrı r 
biz, düşmanı 
rak hep ilerli 

Jırse1k, çok y 
cağız birbiri 
tubu 
sana 

Yeni 
Muğlada T 

sinde onattı 
yatakh okul 
üzeredir. 

Açı 
Ka 

Nihayet sağ tarafta bulu· 
nan kesif bir ormanın içine 
dalmağa ve fgelen orduyu 
iki dağ arasındaki dar boğa
za soktuktan sonra arkadan 
ve önden hücuma karar ve
riyorlar, kuvvetlerini dörde 
bölüyorlar, bir kısmınıl cep· 
heden, bir kısmmı arkadan 
hücuma memur ediyorlar, 
diğer iki kısımdan birini bir 
dağa, diğerini öbür dağa 
gönderiyorlar. 

ı Cild, Saç ve zührevi hasta· ı 
ı lıklu mütehassısı ı 
ı ikinci Beyler sokak No. 81 : 
: Her gün öğleden sonra ı . .......................... , kısa temasları müstesna, bu 

mesele son gelen gazeteler 
da en ufak bir akis yapma· 

mesam, Jspanya ve Çekos· 
lov .ıkya meseleleriy:e, lspan • 
ya meselesin~ sıkı sıkıya Gene derin izdiraplar du- Yokşul tal 
merbut olan Iialya ile mü- yacağımı bildiğim halde ! lenmesi ve g 

F sızca Ders H• •• • n:?.!!ıebet meselesi teşkil et- - Ver de okuyayım barı.. sene de ka 
lsaronu. nde miştir. d k' b k d 

Bunların v;:ızifeJeri de bü
yük taşların diplerini kaza
rak her iki taraftan taşları 

İsti ven 
ma em ı u a ar arzun memnuniyeti 

yuvarlamak oluyor. Kiralık Kah- Bir Deli var... Bundan başk 
Verilen emir üzerine be· Her türlü yazı işleri ıçın. K~ndı•sı·nı• Gözleri parladı, elini koy· 

1
iyei koalamnpıa18rriç men kollar ayrıhyor, kıtalar en zarlf elbise, nakış, çama· vehaneler - nuoa sokarak büyükçe me· 

gösterilen vazifeleri başına şır, şapka, kundura, mobilya Trenden attı şin bir cüzdan çıkardı. Cüz- laşbrılmıştır. 
koşuyor. ve inşaat modelleri için, Ro- lzmirin Hisarcamii önünde danın meşioden yapılmış Izmirimizd 

Hint ordusu yaklaşıyor, ben Katan kütüphanesine mü 58, 60 numarala birbirine lzmit 12 (Hususi) - Ev· uzun kuşağını çözdü. hareket his 
karşılarında kimse bulunma· racaatı. muttasıl kahvehaneler Hazi· velki gün Ankaradan Hay- Yanları kopmuş, san bir Öğretmenler 
dığını görünce yollara üze- Mektup adresi : Posta ku- randa kiraya verilecek ve darpaşaya giden tren yolcu· kağıd çıkardı, bana uıath, cağını sevin 

rinde tesadüf eden dar bo- tusu 158 hemen kontratı yapılabilı:cek · ~:~ddT~a~~!'ou~d=n h~:;t:; aldım. Bu, kkrşun kalemle kamp hakkı 
ğaz:ı giriyorlar, ileriye kara- Mağaza : Esnaf ve Ahali tir. eitikten &onra hızla gider· acele yazılmış kısa bir mek· pılmaktadır. 
kollar gönderiyorlar, etrafı Bankası karşısında Çukur Sıhhiye ve belediye rıiza · ken kendisi yere atmıştır. Q*1c* ******-****:ıı::*:Jt~ 
taratıyorlar. Han kııpısında D. 15 ınahna göre ayrıca temiz su Tren derhal durdurulmuş ve l ij TA y YA R E sineması TEL 
~*:Jt:~lt !t:=*** ***ılt*)Tc:lc:i::ft***:lcll::t>f getirilerek nezafet ve sağ· yolcu başından ve vücudu- 'ft 

1f 0 

ISTANBLL BELEDİYESİ it lığa elverişli tesisat vücuda nun muhtelif yerlerinden 1 ~ BUGÜN dünyanın tekdirini kazanae 2 
'" rr getirilmiştir. yaralı olduğu halde trene a- I'" 
:H ŞEHİR TiY A TRQSU r! Yol geçmesi ve gelip ge- hnarak lzmite getirilmiştir. jj 1 _ Mülli:kİI İtiraf 
"" rr çenledn gürültüsü ve müş- Bu adamı bakırköy Akıl ,,, ~ 
41< Elh S d >+ hastanesinde tedavi altına +c Alber Prejan, Jani Holt, Erick Von 
4C amra iııemasın 9. ,. terilere sürünmesi gibi ra· alınmak üzere Ankaradao +c 2 T . 
,u u. ! hats zlıklardan da beridir. ,,/;,,J - amara "" "1 htanbula gönderildiği ve ırt 
j1 Haf talık Temsil Programı tf. I Hisarcnünün şerefli ve Hayrullah oğlu Hüsin adın· f< Zengin Revülü şarkılı, danslı büyü 
'" rr mevsim itibari1e en serin ve d b · ld ı I f< 
,u (K ( L• ) u. a irı a uğ1.1 an aşı mıştır. « Aynca: Paramunt J·Ur :t( Buakşam ra ır » 

11 

sakin olduğu görülebilir. lzmit hükumet doktoru ta-
,u · u. Anlaşmak için kolancılar rafmdau Hüseyinin yaraları 1jS_e_a_n_s-la_r_: _H-er __ &_ü_n_M_ü_şk_i_l _i_ti-ra_f_2-,4-5----S-,4-! tc 15 Mayıs Pazar KRAL LiR H: 1 da 44 numarada 8. Celal sarılmış ve akşam Adana ~ ra 4,l 5 ve 7,35 de başlarl 

Dıkkat: Yalnız Ka·al Lir temsillerine 20 30 da ve Mehmet Susmuşa müra· postasile Istanbula gönderil· t( FıATLAR: 30 - 40 -
......,L..--=.:=.;;;~'--"'-=;;;.;.;;;;....;;.;-.---.;:=.;..~;;.:=~:...=..:=.:::......=..=.::..=.....:..=......=.~==---l!ı...ı--~~~~~~~......:..~~~-1-=--~------------~__..._~~~~-!..!-~-~~ ~~----~-------~·~ ·- .......... 



( Htlkın S .. i ) 14 MAYIS 

Türk Hava Kurumu lznıir şehirli ve köy •· halkı na 
••• d ' muJ e •••• 

15 Mayıs 938 de lzmirde Yapılac,ık Havi Şehitlerini 
Proğramıdır 

Mevsim de 1ayisile senenin en sağlam şık ve urif kaşe ti
sor ve envai çeşid yazlık yünlü kumaşla ı da n re:kabet kabul 
ctrnıyecck derecede yalnız ( Hasan Basri Şeub:ç r ve şe iki 
Mebmed Gülaylar ) fabrikasından hazır ve ısmarlama toptan 
ve perakente satışlarını temin edebilirsiniz. Muh '.erem müı· 
t erilerimizin bu fırsatı :kaçırmamalarını tavsiye ederiz. Bol ve 
zengin çeşidlerimizi bir kere görmek için müşterilerimizi 

candan bekleriz. 

Top]anına Zamanı 
Ve Yeri 

A - Törene ittirak ede
cek silel, sivil Amirler, su
baylar, memurlar, kıt'alar, 
Cumhuriyet Halk partisi ku
rul ilyeleri ve tetkilitı, Uray 
ve menıupları, gazeteciler, 
mektepler, kurumlar, müeı
ıeaeler, ticarethaneler ve 
her ıanıf halk çelenklerile 
ıabah saat 9 da Cumhuri· 
yet alanında toplanacaklar
dır. 

8 - Toplantıya gelenle· 
re yer göıterilmesi, intiza
mın tem ni, alayın tertip ve 
tanzimi. harekete geçirilme· 
si Mevki Komutanlığına 
aittir. 

C - Meruim Kolu Ko· 
mutanı veya vekil olacak bir 
us subayıdır. 

Tören alayı ve hareketi 
A - Alay (Kolbaıı Is-

metpaıa bulvarında olmuk 
üzere) aıağıda yaııh sıraya 

göre tertip edilecek ve tam 
aaat tam 9,30 da Cumhurı· 
yet alanından hareketle Is· 
metpaşa buharı, lkiçeşme

lik, mezaı hk arası, Etrefpa· 
fa, Dolapla lkuyu caddesini 
takiben Kadifekalesindeki 
tebidliğe gidec ktır. 

8 - Otemobiller yilr6yüş 
kolunun hareketinden sonra 
(saat 1-0 da) hareket ederek 
birinci kordon, konak öail 
ve Babribaba parkı üzerin
deki yolu takiben ıehitliğe 
gidecek ve orada gösterilen 
yerlerde kalacaklardır. 

C - Alayın geçeceği yol 
6zerindeki oilumum mebani 
ve mliesseıat alayı seJimh
yacaklardar. 

D - Yolda alaya girmek 
iıteyenler alayın ıonana ka · 
tıla bileceklerdir. 

E - Alayın yDr liyüıü, yü · 
rllyllıte iotiı.amın temini, a· 
laya ıebitlikte yer gösteı il
mesi, merasimin idaresi Tay
yare Alayı Kamutanhğına 

Anma Töreni 
aittir. 

1 - Kılavuz iki ıuvari 

polis 
2 - Polis ~üfu-zesi. 
3 - Zabıta müfrezesi. 
4 - Süd müıika. 
5 - Tayyare alayı ve ha

va kurumu çeleknleri. 
6 - Savaş sakatları ve 

süel emekliJer kurumla·ı . 
7 - Tayyare alayı subay· 

ları ve mensubini ile bava 
ku rumu. 

8 - Kara deniz ümera 
ye subayları. 

9 - H aYa kıt'aıı, bir 
mürettep P. Bl. 1 deniz 
müfreıe~i, 1 Mu. 81. Jan · 
darma müfrezesi. 

10 - Türk knşu. 
11 - llbaylık erklDI ve 

daire reisleri C.H.P erkanı 
ve Uray erkan ve mensup· 
ları. 

12 - izciler. 
13 - Kız lisesinden bir 

grup. 
14 - Kız muallim oku

lu:Jdan bi gurup. 

15 - Kız enistitüsünden 
llir gurup 

16 - Erkek 
bir grup. 

17 - Kültür 
bir gurub. 

liıesinde:ı 

lisesinden 

18 - Tiaaret lisesinden 
bir gnrup. 

19 - Bölge sau'atlu o· 
kulundan bir grub. 

20 - Orta okulla ı d D 
birer gu ı up. 

21 - Matbuat mümes-

silleri. 
22 - Müftüiük ve men · 

sopları . 

23 - Hahamhaue ve men· 
ıupları. 

24 Spor te~ekkülleri. 
25 - Kızılay kurumu. 
26 - Çocu ' esirgeme 

kurumu. 
27 - Verem mücadele 

~urumu. 

28 - Kültür kurumu ve 
öğrenciler birliği. 

29 - Yerlı mallar koru· 

Cumhuriyet Kişesi 
Eski Mahkeme Ö. Al i paşa C. No. ü6 berber Reccb 

Her defasında va· 
tandaılarını büyllk 
ikramiyelere kavuı

turan bu uğurlu kiıe 
gene IOD ketidede 
uğurunu ııbat etti. 
40,000 liralık büylik 

ikramiye isabet eden 
14178 numarala bilet 
kitemiıden peynir 
t6ccarı bay Envere 
ıatıfmııtır. Bundaa 
bat'. ; 1500, 1000 ve 
500 ı . rahk ikramiye 
milkifat kazaad1rmıı 
uğur ile töbret ka
ıanmıı olan kiıemiz· 

den bu saadete ka
vuımak iıtiyea b&-

tlla v ıtandaılara bu tertibin devamla 
kiıesinden almalarını taHiye ederiz. 

biletlerini Cümlıuriyet 

ma kurumu. 
30 - lzmir ikinci mınta· 

ka etibt>a oda sı . 
31 - Oişç ıler kurumu., 
32 - Eczacılar kurumu. 
33 - Bü o heyetı .f 
34 - Borsa heyeti. 
35 - Tecim ve endüstri 

odası. 

36 - Bankalar. 
37 - Muı !vİ fukı:ıraper

y , r ku rumu 
38 - komisyoncular bir

liği. 

39 - Borsa simscarJar bir
lıği. 

40 - Şiı k etler. 
41 - E'naf ve iş çi ku

rumla ·ı (C.H P. Esn af ve 
işçi kurumlara büı osu ba ı· 
kanlığı nın le tip edeceği ıı· 
raya göre.) 

42 - :Hususi müessese· 
seler. 

44 - Ticarethan t. ler· 
43 - Halk. 

Mer asin1in yapılışı 
A - Şehitliktek ı merasim 

tam Eaat 1 lde istiklal ma '· 
şile başl ıyacakhr. Marştan 
sonra merasim komutana ha
zar bulunanları hava şehitleri 
ve bütün ıehitJeri selimla
mağa davet edecektir. 

B - Kıt'alar komutanları 
kıt'alarına derhal ( Dikkat ) 
kumaı dıs ı verecesi ve bu 
kumanda üzerine askeri kı

talar selim vaziyeti aldığı 
zaman bütün siviller de şap
kalarnıı çıkarmak ıu r elile 
selama du racahlardır. Bu 
selama durma bir dakika 
devam edecektir. 

C - Tam bu anda me
rasim yerindeki bayrak ya
vaş y11vaş yarıyarkadar indi 
ri!ecek ve bayrağın inişi~ 
bildirmek için kadife kale
sinden atılacak bi inci topla 
lzmirde bulunan bütüu dai ·" 
reJ .. ,, mü sseseler, ticaretba· 
neler limanda bulunacak ge
m ler dobi b :tyraklarını ayni 
şekilde yarıya kadar indi
recektir. 

D - Yıne tam bu anda 
gemiler, fa'>rikalar düduk le
rioi çalmakla, yü r üşte buin· 1 
nan bütün insanlar ve nakil 
vasıta ları da buluodukl c: rı 

yerlerde bir dakika kalmak 1 
la u lu şebidle rlmizi selamla· 
mış olacaklardır. 

E - Bir dakika bitince 
merasim ~kamutanı ( Rahat ) 
kumandasın ı verecek ve bu 
kumanda üze: ine m • raa"mde 
bu luıı4tnlar ı ahata g eçmekle 
be;ab ~r merasim yerind e ld 
bayrak d ahi yerioe çekile· 
c k ve bayraRın çekilişi ı i 
bildirmek için atılacak ikin
ci topta yaraya kadar iudi · 
rilmiş o!ao biltün bayraklar 
yerlerine çekilecek, düdü -
ler susacak, durmuş olan 
in11nlarJ1 nakil v&ısıta la r ı 

yürüyüşe geçeceklerdir.: 

Sövlevler 
A - Bu merasimden son

ra bava kuvvetleri namına 

hava alayından. 
B - Hava Kurunu, Cum · 

buriyet Halk Partisi 'e şar 
aamuia llbay Fazlı Güleç 
tarafuı dao birer şöylev söy
lenecektir. 

C - Söylevlerden sonra 
aıkeri müzika tarafından 
hazin bir marş çalınacak ve 
marı biter bitmez tayyare 
alayından ayrılacak bir man· 
ga asker tarafından havaya 
üç defa ataı edilecektir. 

Şehidleri Selamlayış 
Ve Dönüş 

A - MangaD1n ateşinden 
sonra aşağıdaki sıra ile ka· 
pıdan çıkılarak şehitlik önün
deki yol takip edilecek ve 
çeşmenin yanında bulunacak 
olan müzikanın önünden ge· 
çilirlea ıol taraftaki phit
liğe bakılarak usulü veçbile 
şehitler selimlanacakhr. 

1 - lıbaylak, Koaıutaohk, 
Haba kurumu Cumhuriyet 
ha k partisi, Uray, biiümum 
subaylar, memurlar 

- Sonu 4 üncüde -

Ucu-zluk rekoru 
VE 

Bir fen harikası 
En şık, en zarif ve son mo

daya uygun Panama ve kadın 
şapkalarına (150) kuruşa sat
m akla ucuzluk rekorunu kıran 
Üı.ıive sal şapka fabrikatörü 
bay Abbas Azer piyasaya çı· 
kardığı Krem Temizler sabu
ile de bir fen harikası yarat
mıştır. Tebrik ederiz. 

Adres: Balcılarda 191 No. 
Telefon: 3811 

Fıatler: Asım Riza birade r le ıin i o mod ern kumaşlarından 
2 purovalı caket pan ta lon 24 li ra , 3 pu o vd, .t. 7 kaşe caket 
pantolon 1 purova lı 14 li ra, krep si cak et p.rntolon envai 
desen 1 pu rovalı 12 liradır. 
ADRESE DİKKAT: Jı. mir satış ~u l: esi Alipaıa caddesi ıu 
raflar kırı111 yalnıı 31 r.umaradı · Bli) uk C\i baya dikkat 
alameti f anka Hasarı Ba~rı Şen biçer fabrikaıı. 

-
Temiz, 1~aze 

ilde 
' · 1( oı sa, Göz h k 

Baron1etre1 Derece 
Lastik eşya 
'fuvaJet ~eşitleri 
Sıhhi lev:-. zını 

Daima bulunur. Her yerden 
ucuzdur. 

S. Ferid 

Şifa 
Eczanesi 

Hükumet Sarası 

es2ss~222:zBSSs2s2ss22E~ 
~ 2 
tj Elbise ve Manto a 
f!J Mıraklılarına MOlde :. 
t~?Zabitan, BavJar ve Bayanla ı 1 
(fı ol ~ 1 
{+]En müşkülpesent müşt eri leri memnun 1 

~eden bu firmavı unutn1ayı n1z [f. 

c!l Tüccar terzi (Tür~paz~rı lbr~bim . . . : 
f+] Karakaş) bukere yelli magazada zen gın çeşıdle.r. Terzı- ı 
r+J hanemizde bay ve bayanlar için son moda zarıf ve ıık 1 
r+, manto, rob1 tayyor, etek, büluz ve tovakar Zabitan ve 1 
00 s ı vil elbist ve kaputları imal edilir. '-
[+] Muamelem peşin ve taksitledir. • _ . . 'f. 
{+, Bu sözlerin doğruluğunu anlamak için bir tecrübe kafıdır., 

~~!DiKKA T : Yeni A1ağaza Odunpazarı No. 12 1 

,:, ·rEl~EFON: 3276 s 
\ 'I ~~~~~ • . ~~~~-~~~~~.·~·~~~~~~~~~~ ~lıi;;;ıt~ ~~ ................. ...,....,. _____ _ 

Yaz geld i çok su içmek 
zarardır. su ~mzluğu gider· 
mek için ( Kalküte ) den 
su. eli mahsusada ge irtti

ğimiz (D~mirhindi) den az 
bir miktar almak kafidir. 

Yemekleri fazla kaçırırsa · 

nız korkmayınız derhal üze 
rine ( Hasan Meyve Özü ) 

nden bir kadeh içiniz. Her 
yemekten sonra kullanmak
tan çekinmeyinız. Çünkü 
hem ucuz hem de fayda
lıdır. 

M~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~M•~ti 4YA~-...~.._~....,_...-....,.._,.lıiMlll 111:iiıı11 ~ ~..,,_~ıı;;;ı,....,..IM;;..,....,.,IL"'-'lıııiiıl i 

Kışlık ve yünlü eşyayı 

kaldırıp saklarken herhalde 
taze ve hilesiz (Naftalin) ile muhafaza ediniz.- Bu buıusta 
tam emniyette bulul!manız içia bu:ibtiyacınızı mutlaka depo· 
muzdan temin ediniz Geceleri sizi rahatsız edebilecek ha· 
şarat için en keskin ve öldürücü iliçlorı depomuzda bula
caksınız. Bunaltıcı 11caklarda ekıir tesirini yapan ( Limoa 
çiçekleri, Filiz, 9 eylül çiçeği) ve daha muhtelif kokulu ko
lonyaları, bayanlar için her cins tuvalet eşyasını en ucuz fi· 

00 M 
~ 23 .~isan ınünasebetile fevkalade ucuzluk 8 M W 
m TTRZI M. sELtM özEa &; 
t~ 23 Nisan ~38 .. den 31 Mayıs 938 e kadar r~ 

BUYUK UCUlLUK ~ 
atlerle depomuzdan tedarik ediniz. Telefon 3882 [~l Mevsimin en münasip Kare, Rige ve sair kumaşlar- r_.~ .. 

C•..t S ı· H k Y" · l' f t . , .. ı I•l dan, takımı 2 ıra, ere e, unış ve emaa ı an azı (tı 

·--------- ---.-ı-r.mzı-.•~ t•l kumaşlardan takımı 21 lira, fevkalade lüks ve fantazi r•1 ~ .. ·- - u.. Dr. FAHRi. f 4i:.IK ..... ...:..,........ .. 
1 Birinci Sınıf Mutabaasıa 1 (•1 kumaılardan takımı 29 lira.: [+] ~iT ~ ,,....._~ 

1 
Dr. Demir Ali (•1 Bu kumaşlardan mektepliler içia yeleksiz üçer lira r+'l il lzmir Memleket Hastanesi Rontken Müteba111aı • 

KAMÇl()\jLU [+] tenzilat yapılar. Çocuklar için kısa pautalonlu takım 15 ~~ a RONTKEN VE il 

1 C· ı ~r J h ı kJ 1 t!? ili 
16 

lira. ~., a El kt• • k t d • lerı· yapılır 11 1 t ve enasü asta ı arı Vt &1 Teminatlı iş. Bu tenzilattan istifade ediniz r•' a e ırı e avı • 
1 elektrik tedavisi 1 [tl ADRES: Yeni Kavaflar çarıısı No. 8 (t 8 ikinci Beyler Sokak No. 29 TELEFON: 2542 8 

._.i!!!l!!ım~ir~-!!!IBilll!l!!ri!!!a!ld•bmeilyJ;1e•r •SIEioilkauıııiiiıİlıııılıııiııNııilo•.•:•S•S_.T.eaıle•fo•n-: •3•4•79_.._ ~~ ~ ~ ~~~ 



Valimiz 
, Döndü 
l~alomiz bay Fa:ı.h Güleç 

;.çuk ve Kuıadaıı tetkik· 
ıaden dönmüştür. 

lBergama gibi Kuşadasıada 
Sı SeJçukta da Eylül ayı 
111de Kermes eylenceleri 
'?•iması düşünülmektedir. 
ribi kazalaramızda bu ıu
le önemi arttırılmaktadır. 

~eni 
Wahkemeler 

1 fıçilerle i~ verenler arasın
ı çıkacak anlaşamamazhk
I ı haJletmek üzere yeni 
ıhkemeler kurulması üze
:ıde lktisad Vekaleti tet -
1dcr yapmaktadır. Bu mah-
melerde tek hakim bulu-

1 caktır. 
• 

:ramanlar 
Campı 
Bu yıl Yamanlar kampı· 
ıda daha fazla düzene 
nulması için Verem müca
le cemiyeti faaliyetini ar
mıştır. Her sene buraya 
rıı artan rağbeti gözönün-

tutan cemiyet yeni pav
nlar yaptıracak ve kamp 
ıbaz olur:ıao yerlerde fenni 
ıuizlikler yaptırılacak ve 
uir böceklerin it!afı düşü
lecektir. 

Misakı Milli 
Okulu 

Misakı millinin hamiyetli 
cukları aralarında altmış 
a toplayarak zelzele feli
tzedeleri için şehrimiz kı · 
ayınaj teslim etmişlerdir. 
ı içli ve şefkatli yavruları· 
zıa gösterecekleri hamiyet 

yurdseverlikten dolayı 

yürekten takdir ederiz. 

&vkaf 
P-avvonu 
Bu sene Fuarda yapılması 
ırarlaşhrılan Evkaf pavyoon 
D yirmi bin Jira tahsisat 
bul edilmiştir. Evkafın in
at umum müdürü Bay Ni
ıd ve direktor Bay ihsan 
ı akıam şehrimize gelecek-
r ve kurulacak pavyon 
Je uğraşacaklardır. 

Wüvezziler 
flakkında 
Dahiliye Vekaleti tarafın· 
ın yapılan bir tebliğe göre 
ından böyle müvezziler boz 
nginde ve diz kapaklarını 
acak şekilde bir iş gömle-

' giyecek!er yalınayak ve 
• ııaız gezmiyeceklerdir. 

:reni 
: •aralarımız 
.. Yakında basılacak olan 
• 'ai ziynet altınları birer, 
4 1f er buçuk ve beşer lira• 
• , ~ olacaktır. 

••Darphane idaresi yeni 5 
• 1 kuruşlardan şimdiye 
•'dar bastığı 20 milyondan 
• ,tka 50 milyon beş ve 40 
•,iyon da bir kuruşluk ba-
• 4:aktır. Gümüş liralardan 

• milyon basılmıştır. 

( Halkın Sul ) 

Yugoslavyada felaket 
Şimendifer münakalatı durdu. Vardar nehri 3 
metre vükseldi birçok şehir ve kövler su altında 

BeJegrat 14 (Radyo) - Yogoslavyada bir kaç güadenberi hüküm süren fırtınalar bilhas
sa bu senede çok büyük tahribat yapmıştır. Belegratla S ~lanik arasındaki şimendifer mü· 
nakalat durmuş ve Vardar şehri 3 metro yükselmiştir. 

Solar birçok demir köprüleri alıp götürmüştür. 
Bir çok köy kasaba ve şehirler s J altında kalmış ve en çok Priştine şehri zarar gör

müştür. İnsanca ve hayvanca zayiat vardır. 

Sovvet Rus) a Çine vardım edivo subav ve 
silah gönderivormuş ! ... 

Paris - Moskovadan Matf'n gazetesine ajans Fur:nenin bildirdiğine göre bu ayın yir
misinde Rusyadan topçu ve tayyare subaylarından mürekkep bir guruo Çioe hareket ede
cektir. Bunlar Çinkant - Çıng deki ce phe mil li müdaf <1as1nı organize yapacaklardır. Çin 
dilini bilen sair zabitler de bu guruba i ltihak edebileceklerdir. Sovyet hükumeti ile Çm 
devletinin Mo •kova elçisi arasında imza edilen bir kootu •atoya dayanarak Rusya gelecek 
ay içind_e Çine yüz elli bin silah verecekJir . Çin elçisi de buna mukabil beş milyon dolar 
avans vermittir. 

Almanlar vüzbin tavyare bombası aldılar 
Budapeşte, 14 (Radyo) - Almanlar bir ay zarfında Amerikadan 100 bin tayyare bom

bası almış ve hepsini Almanyaya getirmiştir. 

Hatayda Türkler Kazanıvorlar 
Istanbul. (Husust) - Tahrikçiler Reybaniyede gene hadiseler çıkarttılar bunun üıerine 

Türkler tescil bürosunu terkettiklerinden Garo ve komisyon azalanndan bazılarl hemen 
Reyhaniyeye hareket ederek tabkiknta başlamışlardır. Buııa rağmen Hatay Türkleri bütün 
cemaatlardan rey kazanmaktadular. • 
Henüı Türklerin daha kaJabahk bulundukları maotakalara Slra gelmemiştir. Her taraf· 

ta Suriyeden gelen tahrikçiler Türkleri rey vermekten etmektedirler. 

Heinlerinin Londrava gelmesi hevecan verdi 
Loodra 11 (Radyo) - Heinlerioin ani oiarak Loodraya gelmesi heyecanla karşılanmış 

tır. Çünkü mumaileyhin ani seyabatından ne resmi mebafiller ue de Çekoslovakya" konso· 
loshanesi haberdar edilmiştir. Bu seyahat büyük alaka i ıe takip edil1JJektedir. Heinlerinin 
intihabat esnasında Perağdan ayrılması mumaileyhin müstacel bir meselenin halli için Lond 
raya geldiği zeha~ını tevlit etmektedir. 

Çinde Kat'i Mevdan Muharebesi 
Tokyo, 13 (A.A) Susov bölgesinde bir kaç güae kadar yap1Jması beklenen kat'i mey~ 

dan muharebesi Japon matbuatını işgal etmektedir. Muştereken yapılan çevi rme hareketi 
neticesinde Luogav demiryolu boyuııca iki taraftı ilerlemişler ve Sıısova doiru bifbirlerine 
yüz kilometro yaklaşmışlardar. 

----------- --00~••00--------------
Hazırlıklar şim 
diden başladı 

Bu yıl Çeşme plajlarına 

ehemmiyet verilmektedir. Ha
zırlıklara şimdiden başlanmış 
ve bir çok evler ve odalar 
kiralanmağa başlamıştır. Fi· 
yatların ucuz olması için la · 
zımgelen tedbirler alınacak· 
tır. Hiç kimsenin ihtikara 
sapmaması temin olunacak 
ve halkımızın istifadesi göz 
önünde tutulacaktır. 

Resim Sergisi 
Halkevinde resim san'a t 

kir!arımız tarafından açılan 
sergi bir hafta daha uzatıl
mıştır. Fırsattan istifade ile 
halkımızın bu çok güzel san 
at abidelerini seyretmek 
üzere vakit geçirmeden hal 
kevine ziyaret etmelerini 
tavsiye ederiz. 

Polis 
Kadroları 

Bütün kazalarda haziran
dan ıtibat en polis teşkilatı 
yapılacak ve işe başlıyaca k
hr. Bu münasebetle emniyet 
direktörümüz bay Salahad
din Arslan Korkut, bunlara 
dair olan kadroları hazırla

mıştır. Kazalara gönderile 
cek polis memurları dola· 
yisile İzmir kadrosu genişle· 
tilmiş olacakhr. 

Şuravı Devlet 
Kararını Verdi 

GüzeJyalı ve Göztepe 
tramvay caddesinde oturan -
lardan istenilen kaldırım üc
reti hakkında Şurayı Devlete 
müracaat edilmişti. Şurayı 
Devlet bu müracaatları tet· 
ki~< etmiş ve davaya aid iti· 
razJarı yerinde görerek da -
vacılar lehine karar vermiş· 
fr . Ve bu karar birkaç güue 
kadar Vilayete bildirilecek· 
tir. 

Gençlerimizin 
En önemli miJJi ve va

tani ödevleri 
Bütün Türkkuşu şubeleri 

19 mayıs bayramına hazır
lanmaktadırlar. Geçen sene 
( C ) brovesi almış bütün 
gençlerin şubelerine baş vur· 
ması isteniyor. Şubelerin 

kendilerinden öğrenecekleri 
çok önemli işler verdrr. Bü
tün pilotların vakıt geçirme
den hemen şubelere gitme· 
leri rica edilmektedir. Yedek 
subay olacak pilotların hak· 
lardan istifade edebilmeleri 
ve askerlik işlerini tamam
lamaları için nüfus tezkere
lerinin dördüncü sahıfesinin 

bir kopyasını çıka ı arak şu 

belerine vermeleri veya Türk 
kuşu umum müdürlüğüne 

sröndermeleri Jazımd&r. 

8. M. Meclisi 
Ankara, 14 ( Hususi ) Bü

yük Millet Meclisi dün top· 
!anarak hudut ve sahiller 
Umum Sıhhat müdürlüğünün 
1938 Mali yılı büdçesini tas
vip etmiştir. Tahsisat 494,048 
lira ve tahmin edilen varidat 
ise 594,100 liradır. Yine bu 
günku toplantıda vakıf mal· 

larınm taksitle satılması hak
kındaki kanunun ikinci mü· 
zakeresi yapılarap kabul 
edilmiş ve sigorta şirketleri
nioi t e ftiş ve mürkabesi hak· 
kmdaki kanunda bazı deği
şiklikler yapılmasına ait la
yibanm da birinci müukere 
si yapılmıştır. 

ihti alin 
Plançosıı 

Riyodo Jaoeyro, 13 (A.A) 
- 11 Mayısta vukua gelen 
ihtiJal hareketinin bu gün 
neşredilen plançosu şudur : 
26 ölü ve 500 yaralıdır. 

Macar 
Kabinesinin 

İstifası 
Budapeşte. 13 (A. A) Da

ranyi kabinesinin bu gün is 
tifasaoı beklemektedir. Yeni 
başvekilin İmrei olacağı tah · 
mio ediliyor . 

14 MAYIS 

ispanva ·meselesi 
Fransız Gazetelerine Göre 

Şudur: Bulunan Förmül 
Fransa, Pirene hududların

da kontrolün tekrar tesisine 
muvafakat ediyor. Fakat 30 
gün nihayetinde gönüllü ve 
harp malzemelerinin geri 
çekilrn • Jinde muvaffakiyetli 
neticder müşahede edilmez· 
&e, F ransa bu kontrolü kal-
kanı muhafaza ede j 
Sağ matbuat, f .. pauya har-

binin yalnız lsbanyalıları a· ı 
fakadar ettiğini ve f~panya
nm tamamiyeti lmülkiyesin n 
ihi3J edilmesine Fraosar ın 
razı olmıyacağlDI işaret e 
derek, bu fşrmilJü tuvip 
edmektedir. 
Müfı id sol matbuat ise 

bu meselesi ade ıni meme u• 
niydini gızlemiyor. Filvaki 
"Popularie., diyor ki : 

Hududlarıd böyle hodbe· 
kapa ı ılması, Almanya He 

halyanın Frankoya her cİ· 
cihetça IYapmış oldukları 
yardımJar1 teyit etmek Ye 

hemen bir tarafla tatbik e• 
dilmiş olan ademi müdaba· 
lenin neticelerini meşrn ad
detmek neticelerini tevlit e
d iyor . 

,,Humanite" de diyor ki 
F raosa ko trolu tesis etme· 
meğe muvafakat etmekle 

ispanyanın kurban olduiu 
ablukayı taşhid ediyor. 
Gerçi bu kontrol tesisi pren· 

sip itibariyle muvakkahr. 
Fakat 30 gün ~onu Fran· 

sanın hududu açacağına ki
mi inan 1armak istiyorlar? 
Londoa konferan!ılDID lurar 
vermiş olduğu bir abJukaoıa 
ve en fena şartlar altında 

bir ablukaaın tesisidir. 

Kırşehir ve Y oz2ad felaket
zedelerine yardım listesi 
Çeşme Residere k6yü • okulu öğretmen ve öğ-rencİ· 

başöğretmeni Şaban Kara • leri 18,25, Bakkal lbrabim 
man 1,30, Muhtelif eşhas Eoder 5, Ali Zorlular, mal-

tarafından 5, Karataş Mü · zemei inşaiyed 10, Zeki Ôo-
sevi okulu öğretmen ve öğ · cü Bostanlı ilk okuhı Bat· 

rencileri 16,50 Karataş Şev - tanlı ilk okulu Başöğretme• 
ket Köperoğlu 2, Dumlupı· ni 50 kr. Müberra Göctürk 
nar okulu öğretmen ve oğ· Bostanlı okulu öğretmeni 50 
rencileri 34, Çıçekçi Macar kr. Ütkü okulu öğrencileri 
2, Sakarya okulu sınıf 4 B. 4,45. 
ögrencile İ, 2,15 Kız öğrtt- Bugün toplanan 143.30 
il en okulu öğrenci ve öğ- Dünkü yekiiaJ 18755,45 
retmenleri 41.65, Bayraklı Umumi yek3n 1889875 
~~~~ooooooooooo~ooog~~ooco~oo~oooo~oo~~~~ 

Milletler 
Cemivetinde 
f :,panya Ve Çin işi 

Tetkik Edildi 
Cenevrj' , 12 ( Hususi) 

Milletler cemiyeti konseyi 
dün öğleden sonra aleni cel
se esnnsmda Çin ve ispanya 
tarafından yapılan müraca
atları tetkik etmiştir. ---··---
Galatasarav 

•• 
Uçok maçı 
-Baştarofı birincide-

M açları büyük bir alaka 
ile ta kip edilir 

G Jı. hsaray daima son 
maçlara doğrı1 en kuvvetli 
şeklini alır. Yani bugün Ga· 
latasaray en idmanlı bir du
rumdadır. 

Galatasaray milli küme 
maçlarında Istanbulda Har
biyeye yenildi. Üçok ise bu
rada daha 15 gün evvel 
Harbiyeye tam 7 gol atta . 
Bu bakımdan bu maç ente· 
resaııdır. A'sancağa gelioce 
şimdiye kadar büyük bir 
şanssızlıkla mücadele eden 
eden bu kıymetli takım1mız 

nihayet geçen hafta Anka· 
rada Harbiyt>yi mağlup et
meğe muvaffak oldu. Yarın
ki maçmda heyecanlı olaca· 
ğını şimdiden söyliyebiliriz . 

ı lzmi - Ma11isa 
telef onları 

lzmir • Manisa otomatik 
telefon hattı Haziran ayı 
başında işlemeğe başhyacak
hr. Bu suretle Manisa şeh· 
ri lzmire, lstanbula ve An• 
karaya bağlanmış oluyor. 

Hava fehitleri 
prov.ramı 
Başta,afı 3 üncüde 

2 - Süel kıt'alır (Mera
sim komutanının tertibatına 
göre) 

3 - Polis müfrezesi. 
4 - izciler, mektepler 
5 - Kurumlar, müessese· 

ler, ticar~thaneler, hRlk. 
6 - U ray zabıta müfre

zesi. 
B - Geçlç doğıudan doğ· 

ruya şehidleri selamlamak 
maksadile yapıldığı için bu 
anda şehitliğin içinde hiç 
kimse kalmıyacaktır. 

Müracaat 
Etsinle.-

Biogazm Mustafa oğlu 
Mustafa, Mahmud Farhut, 
Ömer Nail, Hüseyin oğlu 
Niyazi, Hasan Hüseyin Fat• 
ma ve Sadiyenin Servihhan
da (20) numaraya müracaat 
etmeleri rica olunur. 

1 - s -=---·-- -• 
lnhisa lar Başmüdürlüğünden: 

idaremizden verilmiş olan tütün ve içki b~y'iye t~skere· 
lerinin müddeti 31 Mayıs 938 de bitecektir. 

Bll itibarla önümüzdeki sene için ruhsatname alacak ba· 
yilerin 16 Mayıs 938 den itibaren 1 Haziran 938 tarihine 
lradar tezkerelerinı yenilemeleri lüzumu ilan olunur. (1595) 

.......................................................................................................................................... 
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