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!.OVAKY ~ ALMANLftR TARAFINDAN iSGAL EDiLECEK MiS 
•a ve Açık 
illllmımmmmnillllIDBIDI 

devlet sulh ve sukuna !Halebin Hataya ilhak,. rivayetleri 
--~~~~~~~~ .... ~~~~~~~~~~ 

1iAAN HUKOMETi MALLARiNI iSKENDE· 
muhtaçtır •• 

~fta, mütemadiyen harp ve cidal destanları terennüm 
devletler olduğu halde, bugün, bugünkü hadiseler 
sında henüz akıl ve mantıkını tamamen kaybetmemiş 
et ve milletler sulhun rehlikeye düşmemesi, umumi bir 
in patlamaması i~in elden gelen her gayreti sarfetmek 

AUN LiMANINDA iHAAÇ EDECEK 
buriyetindedirler. 
nzig'de, Çekyada, Slovakya'da zuhur eden ve arka-
kesilmiyeceği zannolunan hadiseler göstermektedir ki 
panın göbeğinde birçok asırlık medeniyet ve kültür 
ıeselerine sahip milletlerin esaret hayatına tahammül 
leri o kadar kolay birşey olmıyacaktır. Böyle millet-
bir işgal hareketi, ile bütün varlıklarının söndürüle-

lli zannetmek kadar dünün, bugünün ve yarının tari-
karşı daha derin ve gaflet, ve daha kaba bir ceha-

tösterilemez. Bugün isterlerse harp ve harbın şarkı
' bağıradursunlar, isterlerse bütün insanlığa derin bir 
aldıracak sulh ve sukünun temini ile uğraşsınlar, her 

t ve millet uzun sürecek bir sulh devresine muhtaç-

ık her devlet müdafaa ve icabında taarruz plan ve 
ttlerini hazırladıktan sonra şunu bunu siyasi palavra
tehdid etmeğe kalkışmak istiyeceklerin aklı selimin-
dcğil, ve doğrudan doğruya aklı müvazenelerinden 
t etmek caiz olacaktır. 

Şam, 12 (Hususi) - Ha
tay meselesipin kat'i suret
te halli etrafında cereyan 
etmekte olup hemen netice
lenmek üzere bulunduğu ve 
son zamanlarda Halebin de 
Hataya ve Türkiyeye ilhak 
edileceğine dair olan şayıa
lar çok musır surette de\·am 
etmiş olduğundan bir takım 
Halep zenginlerinin ve bu 
arada Türkiye aleyhindt:ki 
siyaset hareketlerile bulaş-

mış olanlarıb Halebden Be
ruta ve Şama doğru serma
ye nakletmekte oldukları gö
rülmüştür. Alman kaynakla
rından neşredilen bu haber-
leri Fransız makamları tek-

atışları fevkalade parlak olmuş, kab
an Suba y ve Erlerin 2österdikleri büyük 
uvaffakiyetltakdirlerle karşılanmıştır •• 

~--- - ....... .- ''"' b \ j. 

-

lstanbul, ( Hususi ) -
Her seferinde daha geniş ve 
daha semereli neticeler ve
ren, Topçu Atış Mektebinin 
22 nci kara kursu devresi 
de, evvelki yap'1an son atış 
tatbikatile bitmiş oldu. 

Saat 16 olduğu zaman, 
baş tabianın bulunduğu kı-
sımda, içlerinde bir çoğu 
yüksek rütbeli kumandan 
olan yüzlerce davetli top
lanmış bulunuyordu. 

Evveli mektep komutanı 
Albay Sırrı, gür bir sesle 
yapılacak atışlar hakkında 
etraflı izahat verdi. Saat 
10,50 de izahat bitti ve atış 
hazırlıkları başladı. 

Top sesleri, infilak tara· 
kaları arasındaki fasılalarda, 
çeşit çeşit kuşların ötüşleri 
duyuluyordu .. 

7 safhadan ibaret olan 
atışlar, saat 10,50 den 13 e 
kadar devam etti. 

Kıymetli kumandan ve su 
baylarımız bütün safhalarda 
büyük muvaffakiyet göste
riyorlar, bütün atışlar hedef 
)erini buluyor ve takdirle 
karşılanıyordu. • 

Misafirlerin bulunduğu te-
. penin, sağdan, sofdan, ar
kasından önünden vızıldaya
rak geçen güllelerin, hede
fini daima büyük bir isa
betle bulması, hem memnu
niyet, hem de heyecanla saat 
lerce seyredildi. 

Samimi ve neşeli bir ha
va içinde yenen yemeği mü 
teakip, hep beraber bahçe
ye çıkıldı, resimler alındı 
ve davetliler saat 17 ye doğ 
ru gene hususi otobüslerle 
şehre döndüler. 

r .. - - , -.., , . ·-· -~ .... .. 
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DOST IRANIN CESUR PIY ADELERI 
Hataydan gelen haberlere ~J hemmiyetli müzakereler ce- [tJ Ankaradan haber veriliJor ı. 

gör~~ lskenderun limanında reyan etmekte imiş. Bu ha- • Tilrk - Fransız an1•tm••• 
Iran için serbest bir saha herler, alelade şayialar ve önilmüzdeki Çarşamba glntr 
ayırmak ve Iranın mühim rivayetler şeklinde görUnmil- iki devlet ! alikadarlan ara• 
bir kısım ihracatını bu va- yor. Iranın Antakya ve Is- sında imzalanacak ve bu 
sıta ile yapmasını temin ey- kenderun konsolosunun beya- anlaşma ile Hatay meselesi 
lem~k üzere Iran ve Türki- 'lnatına atfen bildiriliyor. Türkiye lehinel ve kati r ıu-
ye hükumetleri arasında e- 1 Belgrad, 12 (Radyo) - rette hollolunacaktır. 

Dahiliye~ Vekilimiz Ankarada 

B.Gafenko 
Sayın mlaallrlmlz~••r•
flne Refik ., Saydam bir• 
~ziyafet~ vardı-;--: 

+. iii U:-11" B-:-~f_!nko Z' 
~.,......,,. Ankara 12~ ( Hususi ) ""- ' 

~Muhterem mil&firlmiz Ro-J 
manya hariciye nazın Ekse
lans Gafneko, bu sahalı ha
riciye vekilimiz B. Şnkril 
Saracoğlu ile göriifmelerde 
bulunmuştur. 

- " 
Dahiliye Vekili Faik Ôztrak lstanbulda alınmış bir resmi 

Ankara, 13 (Hususi) - Dahiliye Vekilimiz Bay Faik 
Öz t rak bugün latanbuldan ıehrimize dönmiif tür. 

Bayan Gafenko ile Rumen 
gazetecileri Ismetpaşa kız 
enltitüsünü ziyaret etmifler
dir. Rumen gazetecilerini, 
aynca yapı ustacılık okulu
nu ziyaret eylemiflerdir. 

Başvekilimiz Dr. B. Refik 
Saydam, öğle üzeri misafiri
miz ve refikası terefine mi· 

-ke11ef-bir li1afet Y--.- :-



~SAHiFE 2 (HALKIN SESi) 13 Haziran 

TÜRK • ELEN ar;:;;-;;ı:tlik 
DOSTLUGU 

Şub~.~l!mden 
lzmir şubesinde mukayyet 

yerli ve yabancılardan hiz----a::::5 meti maksure şeraiti haiz 
Atinadan yazılıyor ; birlikte görüşmek,, Balka~ 1334 doğumlu ve bunlarla 
Yunan hükumetinin Ingil- antantını kurmuş ve nihayet muameleye tabi eski doğum 

1 
tereye verdiği cevap malum- iki taraftan birine bir taar- · luJardan her ne suretle olursa 
dur : ruz vaki olduğu takdirde, 1 şimdiye kadar sevk edilme-

Yunanistan, karşılıklı ola- mütearrızı silahla defetmek miş bulunan askeri orta eh-
rak vaitlerde bulunmayı ka- için icabında yekdiğerinin liyetnameyi haiz kısa hiz-
bul etmektedir. Halbuki, Ak- topraklarında asker sevket- metlilerin 1 - temmuz - 939 
denizde bir taarruz takdirin- mek gibi hususları ihtiva e- tarihinde hazırlık kıt'asında 
de, lngiltereye bütün kud- den 1938 anlaşmasiyle tak- bulunacak veçhile sevkleri 
ret ve kuvvetiyle yardım et- viye edilmiş bulunuyor. "si- mükarrer bulunduğundan 
meyi vadeden Türkiyenin lahlı bitaraflık,, hükmiyle iki bu gibilerin 25-Haziran -939 
vaziyeti başkadır. Bu kud- devlet arasindaki münasebet t tarihine kadar şubeye mü-
ret ve kuvvet mefhuma için- şeklinin ittifaktan hiç bir far- f racaatları ehemmiyetle ilan 
de, Türkiyenin müttefiki Yu- kı olmadığı gibi, iki hüku- ı olunur. 
nanistan da varmı dır ? met arasında yapılan ihzari ! '~~.-; z-:--:.i.-:..~~~ 

Pratik bir vakıa için ihti- görüşmelere, genel kurmay- -~o •allillllı~-T-0.iı~R;;~~ 
maileri hesap etmenin yeri farın da iştirak etmiş olma- 1 ~ 
olmamakla beraber, Ankara ları bu kanaati teyit etmek- f .. mıımmumınmımıınamnmmlllllllıııımınmınr 
ile Atina arasında mevcut tedir. Beyin ameliyatı ile ruhi 
olan muahedeleri ve bu mu- Doyçe Algemayne Saytung hastahkların tedavisi 

mr.ııı:mııııııınıııııııım 

ahedelerin lngiliz-Türk pak- Malayah bir prensle kabil mi? 
tına şümülünü tetkik etmek Evlenen bir lnglllz kız~ - 3 -
mümkündür. Venizelos'un İngilterede Oksford terzi- Yukarı beyın merkezlerin-
Ankaraya ziyaret edip uzun !erinden birinin kızı Malayalı den mühim bir kısmımının 
yıllar sürmüş olan anlaşmaz- prenslerden prens Mahmudla bertaraf edilmesi tüzerine 
lıkların ortadan kaldırıldığı evlenmiştir. Oksford Üniver- bedeni hareketlerin nazımı 
930 danberi, bu iki devlet sitesinde karısını tanımış o- olan aşağı beyin merkezleri 
arasındaki dostluk, "kendi lan prens Mahmud kızın ai- daha büyük bir inkişaf ka-
hududlarını garanti etmek,, lesinin muvafakatini güç biliyeti gösterdi. 
"enternasyonal meseleleri bela almıştır. Hastalar birdenbire daha 
--.-----------""=~---------- çevik hareketler,. yapmağa 

iz mir Def terdarlıg\J ından: başladılar. Ayni zamanda 
hastaların tefekkür hadise-

Satış D Muhammen 
• bedeli ; lerinde ve muhakeme kabi-

No. 1 liyetlerinde ~ betaet görüldü. 

Marn meydan muhare· 
besinde alınan ders 

. 5 Eylülde Ourq civarında- m katsizce tatbik edilmesi yü- akamete uğraması, cihao 
kı meydan [muharebesiyle W zünden, Şlifen'in planı Marn harbındaki Kayzer Almanya" 
başlıyan Marn meydan mu- da akamete uğradığı gibi, sının hezimetinden başka bir 
harebesinin neticesi, Şlifen'- ilk muharebelerden itibaren şey değildir. 
in planında derpiş edilmiş 800.COO ölü ve yaralıya mal Bu hizmet, faşist Alman" 
olduğu gibi, Fransızları Isviç- oldu; yani, o tarihte Alman ya'sı için tehditkar bir ib-
re hududu yanında çevirmek ordusu mevcudunun yüzde tardır. Bugünkü Almanya da 
yerine, toplu abir bephe ku- 22 si, ve 1914 - 18 cihan planlarını, Fransa'yı ve di· 
rabilmek maksadiyle Alman harbı müddetince de bu or- ğer memleketleri yıldırını 
ordusunun bir an evel Flan- dunun yüzde 16 sı heba süratiyle ezmek maksadiyle 
dre sahillerine doğru var olup gitti. tanzim etmektedir. 
hızla ricat etmesi oldu. Bu- ___ Ş:..I_if_e_n~p~l_a_n_ın_ı_n_M_a_rn_'_d_a _______ D_o~y~ç_e_S_a .... yt;.._u_ng __ 

nun üzerine, Alman efkarı 
umumiyesini teskin etmek 
maksadiyle, enerjisiz Molt
ke'nin yerine, keza liyakat
sız bir adam olan • Falken
bayn getirildi .Halbulti, "har
be dair,, eserinde Clause 
vitz bile yeni bir manevra 
organize edilirken ordu ida
resinin ehemmiyetine, vaziyet 
değiştirmede elastikiyet ve 
inisiyatifin zaruri olduğuna 

işaret etmiştir. Bu hususun 
ehemiyetli oluşu, bütün or
duların harp nizamınd~ te
barüz ettirilmiş ve ettirilmek
tedir. Fakat Alman ordu 
idaresi, bu bakımdan ne bir 
istidat ve ne de muharebe 
sanatının ihtisas bilgisini 
göster~bildi. Bilakis o, bit
kin bir halde olan askerle
rini mutll?k bir ölüme doğru 
sevketti ve bu suretle onla-

Çanakkalede Spor hareketler 

Çanakkale, (Hususi) - Burada Türkgiicü Spor kulübü· 
nün yaptığı atletizm müsabakalarında muvaffakiyet göste· 
renlere madalyalar tevzi edilmiştir. 

Gönderdiğim resim, vali At·f Ulusoğlunun madalyaları 
tevzi edişini göstermektedir. 

139 Bayraklı Mizan 1615 No. lu sokak 10-12 Taj 
No. lu 172,05 metre murabbaı arsa. 

Lira K. F k d h d i a at a a mesu ve daha rın manevi mukavemetlerini 

34 41 faal "bir hayata girilmiş ol- silip süpürdü. 
Küçük Sırrı ~Çifte Tedrisat 

1 Bu se-;;-;::;., sureti• ,143 Şehitler 2 inci altın perakendesi sokak 41-1 
taj No. lu 156,48 metre murabbaı arsa. 

! ması, bu zıyaı fazlasiyle te· Dar bir görüşle ve liya-
78 24 lafi ediyordu. ımaıı _____ ıııııııı111111unııuıuııru111111Paıııuı1WD1 

144 Şehitler savlet - 1519 No. lu sokak 17 taj 
No. lu 115,34 metre murabbaı arsa. 

' Bununla beraber ruhi cer-
46 14 rahlık henüz uzun tecrübe Zabıta 

Haberleri: 

kaldırılmasına karar 
verlldl 

seneleri geçirmemiştir ve bir 147 Şehitler Baladur-1505 No. lu 4Sokak 2 taj No. 
lu 52,46 metre murabba' arsa. 91 97 çok operatörler bu ameliyat 

-::::::::-

Orta okullar için bütçede 
ayrılan tahsisatla yeni okul• 
lar açılarak orta okullarda 
çifte tedrisat, usulünün bll 
yıl kafi surette kaldırılması 

hakkında bedbindirler. Fakat 149 Şehitler 2 inci altın çıkmazında 53 taj No.lu 
117,36 metre murabbaı arsa. 70 42 ruhi : cerrahlığın alacağı son Kemer Sürmeli sokağında 

Mustafa oğlu Ali ve Meh-şekil ne olursa olsun, şim-155 Şehitler 2 inci altın çıkmazında 57 taj No.lu 
135,29 metre murabbaı arsa. 67 65 diye kadar elde edilen neti • met oğlu Süleyman Erseıin 

üzerinde birer bıçak buluna
rak alınmıştır. 

temin edilecektir. 
celerin pek büyük olduğu 156 Şehitler Demir Mehmetçik - 1507 No. lu so

kak 98,15 metre murabbaı arsa. 78 52 inkar edilemez. 
~ Keçeciler Fevzipaşa bul

varında Ahmet oğlu 65 ya
şında Abdullahın üzrinde bir 
bıçak bulunarak alınmıştır. 

Okullardaki talebe sayıSI . 
ile bu yıl ilk okullarda me" 
zun olanların miktarı kültnr 
direktörlüklerinden istenmiş" 

157 Şehitler 2 inci Altın çıkmazında 51 taj No.lu Neticeler, entellekt'le fen-
210,95 metre murabbaı arsa. 

158 Bornova Havuzbaşı sokak 18-1 
65, 70 metre murabbaı arsa. 

105 48 fantezi'nin ekseriya nefsin 
taj No. lu en büyük düşmanları olduğu tir. 

159 Bornova Havuzbaşı sokak 35 taj 
metre murabbaı arsa. 

16 43 
No.lu 52,17 hakkında psikolog tarafın-

13 00 dan ortaya atnan nazariye
§ Karşıyaka Kemalpaşa 

caddesinde Hasan oğlu lbra
him Angerin üzerinde bir 
bıçak bulunarak alınmıştır. 

Gelecek talebe miktarıD• 
göre vilayetlerde orta okul 
açılma vaziyeti tesbit edil" lere tamamiyle ~uygundur. 160 Bornova Küçükçay sokak 32-34 taj No. lu 

171,08 metre murabbaı arsa. 47 75 O nazariyelere göre büyük 
enerjiler sarfiyatına mukabil 

miş bulunacaktır. 

-:iıE:iiiiE----::::::::--161 Bornova Havuzbaşı sokak 32-1 taj No.lu 42,48 
metre murabbaı arsa. 

162 Bornova Havuzbaşı sokak 41 taj No.lu 218,98 
metre murabbaı arsa. 

10 65 cereyan eden tefekkür ve ff d•• d••ı 
tahlil meşgaleleri, tevahhüş em ov u et Fuara Hatayds 

iştirak edecek 
163 Bornova 1 inci yaka sokak 3 3-1 taj No. lu 

168,75 metre murabbaı arsa. 

54 75 ve tedehhüş hallerinin büyük h d 
müsebbibi sayılır. em e parası- Çocuğun düştüğü duvar ve 

Gene o nazariyelere bakı- Dı a)dı)ar zavallı annesi --m:::::-
164 Bornova Sevgili sokak 12 taj No. lu 138,05 

25 32 
lacak olursa, bedeni hareket- Geçenlerde Istanbulda ye- Belediye ve Fuar komiteti 

20 71 Kemer Teneke mahallesin- 'ld. kt k' h b' terimizin nazımları olan aşağı şı ıre e es ı, arap ır başkanlığına: metre murabbaı arsa. 
165 Göztepe Nevzatbey - 96 No. lu sokak 6 No. 

lu 68 metre murabbaı arsa. 47 60 
beyin merkezleri, tefekkürün de Faris oğlu Mehmet, Meh- medreıenin yüksek duvarla-

ıned oğlu Bahri ve Hamdi rı üzerinden yere düşerek Sayın komitenizin kardef 
nazımı olan yukarı beyin .. ld "'11 

166 Uçkuyular Urla şösası üzerinde bakkal Saidin 
evinin arka hududunu teşkil eden 1857 ada 
6 parsel sayılı 1823,02 metre murabbaı tarla. 273 45 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri 7/6/939 tarihinden itiba
ren 15 gün müddetle açık artt.rma usulile müzayedeye konul
muştur. ihalesi 22-6-939 tarihinde perşembe günü saat 14 
de Milli Emlak Müdürlüğünde yapılacaktır. Taliplerin mu
hammen bedelleri üzerinden yüzde 7 ,5 depozito akçesi 
yatırmaları ve yevmi mezkiirda Milli Emlak Müdürlüğünde 
toplanacak satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

1946 

Ucuz yaz Elh s· d fiatleriyle amra ınemasın a 
Bugün matinelerden itibaren 

Fransızca sözlü iki büyük film birden 

1- Otomobilli Aşıklar 
Baş röllerde: Colette Darfeuil-Claude May 

2- Kontes Valevska 
Baş rollerde: Greta Garbo-Charles Boyer - Ayrıca: Be
şinci Büytık Kurultayın açılış töreni ve Milli Şef, Ebedi 
Şefin manevi huzurlarında ve Ankarada yapılan büyük 
at yarışlarında .. - Fiatler: salon 20-Birinci25-Balkon 30 

Hususi 40 - Cumartesi talebelerl ve3 seanslarında lOk. 
Seanslar: O. Aşıklar: 5ve9da - Valevska: 3ve 7 de. 

• zn·ars ' =e· w= sr n 

kızı Ubeyde Şengül, Kadın beyni parçalanan 12 yaşla- Hatay için göstermiş o ug 
merkezleri kadar ve hatta 
k 

meselesinden Yunus oğlu rındaki Sırrının ölümüyle yüksek alaka ve kad,rşinas" 
e seriya daha ziyade ehem- F ehmiyi dövdükleri ve yir- neticelenen bu feci hadiseyi hg· a candan teşekkür edet• 
miyetidir. · ı d b' k .. 1 t k ı. mı ira ka ar da parasını ır aç gun eve yazmış ı .. Fuarımıza Hatayın şerefiy ... 

Ruhi cerrahlığın meydana '"f d ld ki A b b l l ve nu us cüz anını ça ı arı ·na ve a a ar yavru arı- mütenasip bir şekilde iştirj" 
çıkardığı bir hakikat te, bazı şikayet edilmiş suçlular ya- nızı başı boş bırakmayınız .. 
insanların daha az beyine kalanmıştır. Önceden alınacak tedbirler ke hazırlandığımızı arz.ede'· 
malik olsalar, daha mesud alınmazda, yürekler parala· Sevgi ve saygılarımızı suo•" 
olacakları neticesidir. Onun saadet ararken, kafalarından yıcı kazalarla karşılaşınca rız. . 
için bir Amerikalı doktor, ziyade ayaklarını kullanma· ağlamak, sızlamak fayda Antakya Ticaret ve Sao•Y1 
insanlara beyin ameliyatına ların tavsiye ediyor. vermez. Dikkatli olalım. Odası Başkanlığı 
muhtaç olmamak için, hayatta [ Son ) ııınııııııuıııınıınııııııuıııı u n Uf' ıınmnıııııınnnıınnıııınııııunııınırmılll nıııınnmnıınınn!Illıınwmnuııııııınımıııııınıntıını•nıııiılPll 

-1 -~~i-~~:-::-80 YENİ'de 3hüyükfiiiiiımiiiiii ı Ege 1 iyatrosu 
fv':rr:imlf'o'p'y-:i~ij~J ; BÜYÜK VARLIK VE FEDAKARLI~ • 
•1i::.töl~ 'li:::t;;2. ~~~::u::.t:n;::~ t::.t:1 1 lsmetpaşa Bulvarında yazhk bahçede 

T Ü r k ç e m Tayyıb Şen Şakrak ve Arkada,ıarı 
ij Türkiyenin tanınmış sanatkarları topluluğu 

Tarzanın i tiKamı 1 Her gece yeni muharrir 
Teksas Fedaileri eserleri ve komediler 
Hudutta bı•r macera (1 Temsilden evvel müzik ve zengin varyete numaraal•rt 

[+] Her sınıf balkın istirahatları temin edilmiştir. 

Türkçe F oks Jurnal [~ !j Fiatlar: Birinci 20, ikinci -·-----------•eB.....:_______ Ullill!ınınıııınıınonmımııınınnnnıı mııDUllllH mm• 



• 
TDylerl Urperten vak'alar 

ölüm telefonu 

-'tıccar Alpoğlunun!keskin bakııları insanı titretiyordu 
ilk itim Ali Çetine git- 1 ca değildi. Şu halde o adam 

oldu. Birlikte dııan katil olamazdı. Halbuki bi-
ık. Bir kaveye oturduk. risi bizi onun katil olduğuna 
deiumumi kurnaz kur- inandırmak istemişti. Bu da 
glllllmaiyerek anlattı: otel müdilril idi. Artık bütiln 

._ Ben daha otel müdü- ıüphelerim otel mndnrn ilze-
bize vakayı anlatırken, rinde toplanıyordu. Onun 
lıelenmeğe başlamııtım. için, katil diye yakalanan 
"n biliyor mııın?. herifin adamı muhsuatan iki giin 

kazandırmağa çahpn otelde bıraktım. Bu suretle 
• gBzilme çarptığı için.. kendisi farkına varmadan 

i dinle beni.. bir adam otel müdürilnil de göz hapsi 
olarak bulunuyor. Kar- altına almış oluyordum. Ni-

llda, en aıağı dart metre hayet araıtırma ve sol'Uftur-
bir baıkau elinde - malanma bqladım. Sonu ne 

• namlusundan duman oldu biliyormuıun?. 
D bir tabanca ile, ki biz - Hayır .. 
Q g6rm0yoruz - baygın - Tabii bilemezsin .. Bak 
lıalde bulunuyor. Bu a- ne oldu?. Bu, tüccar Alpoğ-

neye bayılmııtır? Aca- lunun kimıeıi yok: . ~lilnce, 
a11r 6lilrken ona vurdu yaşayan uzaktan bıncık ak-
? liayle feY olur mu? ga rabası otel müdürii kalıyor, 
lif mildir?. Beynine bir blltlln malı ona kalacak. Al-
an yiyen adam karıııın- poğla Iatanbula her gelitinde 

i bayıltacak bir kav- bu otelde kahrmıı. Mnd&r 
midir? llltelik biz ö- bu adamı öldllrmeği uzun 
6,35 çapında bir kur- zamandanberi tasarlamiş .• 

yemif olduğuna teabit Zahire şimdiye kadar yapa-
onız. Hem de kurıun mamıı olacak. Herif, tllccan 
t yakından çekilmiş, zi- aldlrmeden 6nce yan odada 

&ltyıtın yOzOnde yanık ve bekliyen komisyoncuya af-
izleri var. Halbuki yonlu sigara ikram ederek 

katilin elinde bulunan adamcağızı uyutuyor. Tücca-
cayı ıetirdiler. 7,65 n öldürdükten sonra adamı 
ela idi. Oıtelik de bu ölünün bulunduğu odaya ta-
canın yeni kullanılmıt ııyor. Otelin bir tarafı tamir 
na deWet edecek biç- edilmekte olduğu ve kapılar, 

tey yoktu. Bir odada duvarlar çok kalın olduğu 
tabanca ablıraa orada için ıilih sesini kimse du-

UD kovanı da bulu- yamaz. 
• Halbuki biz kovanı bu· 
dık. Katil bayıldığına 
kov•nı o almıı olamaz 

O halde kovan ne ol
?. 
Bu bukadar mllhim bir 

le mi? diye sordum. 
Elbette.. dedi. kovan 

e İle katil odur. Yani 
kim Jraldırmışsa öl

de odur.. çiinkü ko-

1 Sonu yann] 

:E::S• --·Koyun kırkma 
tamplyonu kadın 
Londrada Hayd Parkta 35 

mllsabik arasında koyun 
kırkma ıampiyonluğu yapd-
mıı ve müsabakanın biricik 
kadın atleti birinciliği ka
zanmııbr. Kendisine gllm&t 

olu olla ancak kurtu· ------·----·--
'tan tabancada kalmıı 1 Hamdi NUzhet Çançar f 

bir madalya verilmiıtir. 

irdi. Bir kere katil di- IC:ıhat eczanesi! 
takaJaun adamın elin- ~ : 

tabanca, tiiccan öldll- i Başturak bllyük Salepçioğlu 1 
len-unun .. •ktım taban- 1 hanı kal'flsında 1 

...... T- •• ' ............................................ ........ 

TAYYARE Sineması T3~6n•I 
Bufiln 2 Bllyllk Flim Birden 

- KADiFE MASKE 
· qk; ve eilenceli varyete sahneleri, sefalete diişen 
aıılzodeDİD romanı. Bqrolde RUDOLF FORSTER 

-KADINveSEYTAN 
bqa heyecanh hir mevzu, para ve kadın ihtiruı 

nden itlenilen cinayetler. 8aşr6lde Victor Mc. Laglen 
"-Dlve: metro 'urnal ( enson dün a haberleri) ı 

ılar: a ın ve Şeytan : 3-6.lOve .30 adifeMas e 
it ve8de C.ı.il.uteıi ve Pazar gilnleri 1. IS de baılar.l 
.. l .. r: ao, ••, ao Talebe to kuruıtur 

(HALiCiN SESi) 

r;··---m• AIURI RADYOSU 
1 Mizah.. • 1 
ı K.oşesı ! 
---·--••uııım! 

Buz Dolabı 
Erkek gömleğini giyecek

ti. Burnuna bir koku geldi : 
- Bu ne hal, gömleğim 

balık kokuyor. 
Kansı bu saz& çok tabii 

karııladı : 
- Kokar ya! 
- Nasıl kokarmıı? 
- Sen buz dolabı alma-

dın, ben de gardrabu buz 
dolabı haline getirdim. Ye
mekleri birkaç kilo buzla 
birlikte oraya koyuyorum. 
Bayatlamıyorlar. --·-

Olamaz 
Kan koca bahçede dola

şıyorlardı, erkek bir aralık 
kansına döndü : 

- Dün gece rüyamda bir 
kadın gördüm. Yüzü kapalı 
idi, fakat muhakkak sendin .. 

- Ben miydim ? 
- Tabii sendiıı; kim ola-

cak. 

- Benim olduğumu nere
den bildin. baıka bir kadın 
olamaz mı? 

- Olamaz.. mütemadiyen 
fena fena şeyler söyledi, be-

ni kızdırdı. Be~ de suratına 
bir tokat vurdum. 

- Hakkın var benmişim! ---
Şiir 

- Yeni neşrettiğiniz şiir- . 
leri tam iç kere okudum, bu 
glln bir kere daha okuyaca
ğım. 

- Benim için ne ıerefl 
Zannetmiyorum, bili an

hyapaadım da ... 

Gürültü 
- Yahu bu ne gürültn. 

Bir saattir gözüme uyku gir
miyor, şu gürilltüyü sustura· 
maz mıunız? 

- Bir kere tecrllbe ede
yim amma zannetmem, itfa
iye ıaz dinler mi? ... Üst kat
ta yangın var! .. 

Şaşırdım 
Bayan Falan masanın ba

şına ~turmut diit&n&yordu. 
- Ne diiş&nllyorsun ? 
- Sorma. Dtın arkadaı-

lanmdan biri evlendi. Ona 
ne yazacağımı ıqırdım. 

- Neden! 
- Dilğlln gllnü kaynanası 

ölmtiş; tebrik mi edeyim ta
ziye mi? ..• --

Terakki 

---·-···-··--(Bugllnkü program) 
Türkiye Radyodifüzyon Poıtaları 
DALGA UZUNLUGU 

1648m. 182Kcı. 120KW. 
T.A.Q.19,74m.1S19SKcı. 20KW. 
T.A.P. 31,70m. 946SKcı. 20KW. 
12.30 Program 
12.35 Türk mllziği 

1- . . . . • . . - Hicazkir peş-
revi 
2-Zekii dedenin - Hicazkar 
ağır semaisi-Gülşende bezar. 
3-Rakımın - hicazkar ıarkı
bekledim ta fecre kadar. 
4-Çorlunun ·hicazkir şarkı -
ben sana gönül vereli. 
5- .......... - Sazla 
halk türküsü - Şu dağları 
delmeli. 
6- . . . . . . . . . . Sazla halk 
türküsü - Bülbül taş~a ne 
gezer. 
13.00 Memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haber
leri. 
13.15 Milzik ( Karışık 
proğran pi.) 
13.45-14 Konuşma (Kadın 
saati • ev hayatına dair) 
19.00 Program 
19.05 müzik (Melodıler-PJ.) 
19.15 Türk müziği (Karışık 
program) 
19.40 Türk müziği 1 Atık e
debiyat saz şairlerinden ör
nekler) 
20.00 Memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haber
leri. 
20.15 Neıeli pliklar R. 
20.20 Türk müziği (Klasik 
program) 
Ankara radyosu t üme heyeti 
idare eden : Mesut Cemil 
21.00 konuşma 
21.15 Müzik (Radyo orkes· 
trası - Şef: Praetorius) 
22.15 Milzikli konutma (Ha
lil Bedii Yönetken tarafın
dan - Schubert H.) 
22.30 Mlizik (Neı'eli mllıik 
Pi.) 
23 Son ajana haberleri, 
Esham , tahvilit, kam

biyo-nukut ve ziraat borsası 
(fiyat) 
23.20 Mtızik (Cazband-pl.) 
23.55-24 yannki program. .. ................ .. 

Kuvvetli 
Kan koca münakaıa edi

yorlardı. Bir aralık kadın: 
- Biltiin saylediklerim doğ· 

rudur, dedi. Sen de bilmeli
sin ki ben yalan saylemem. 
Bayle bir zifım toktur. 

Erkek: 
- Hakkın var. Bu hususta 

zafın yok; bilikiı çok kuv
vetlisidir. 

--ıa-

Vahşiler 
- Baba sen bili koydu- - Bizim ırktan olanlar da 

ğum yerde othyorsun. Bu beyazlar, içine girer girmez 
günkn insanlar çok ileri git- vahşileşiyorlar. 
tilej", umandan süt yapı- -- Nereden anladın? 
yorlar... - Jojefin Bakerin şu bi-

lhtiyar k6ylil omuz ıilkti : çimine baksana.. Giydiği 
- Bunu benim inekler etek yere kadar uzun, · tiı-

hergtin yapıyorlar ama hiç te tündeki buluz da yakaya 
övünmüyorlar! kadar kapalı! · 

1, Tekmil f...,j, halkı Bu HJta ı 
Gene Asri Sinemayakosuyor 

7 Haziran Çarşambac:laa itibaren Telefon 2394 
3 Etsiz pheser filmi birden lzmirde ilk defa 

1- HUDUT HAYDUTLARI 
Şimıek gibi yumruk savuran biitlln haydutlara kan 

kusturan kahraman Buk Jonea 

2 Asilerin öllm aavaıı kahramanlann btiyilk zaferi 
• MIŞEL STR060F 

3-16:~ç,:::ıi!6Çölde bir Türk genci 
4 Mlkl •ilence evinde ekler Jurnal 

• • son hedl8et 

1 OKUL SERGiLERI 

ilk 
·~ 

okullann sergileri 
devam ediyor 

Birkaç günden beri halka açık bulunan ilk okul sergile
rini her gün yüzlerce kişi gezm~ktedir. 

Çocukların bir senelik çalışmaları sergide gören ana ve 
babalar büyllk bir alika göstermektedirler; 

Sergileri ziyaret saatleri sabah saat sekizden on ikiye 
ve öğleden sonra da on dörtten on yediye kadardır. 

Cildin ve 
saçlann 
yumuşak
lığını te
minetme
ide bera
ber her 
türlü yün-
lü, ipekli 
kumaşla
nn aslım 
ve rengini boz
madan temizler. 
dve ellerl ket'ly
yen bozmaz, ha-
11• ızeytlnyaıın
dan yapllmlf en 
temiz •abundur. 
(Lüks Markuına 
Dikkat) Amili Umit 
fabrikası ticaretha
nesi. Telefon: 3047 

' Telgraf Omidun 
(Kesıtane Puan 
lzmir) 

~m~"' TTifmnrrır O uıl 

• Salih Sonad 1 t~· ij5 
1 Cilt, Saç ve Zlihrevi: has- ' 1 il 
1 tahklar miltehuaıaı 'I o. l::r' ,.; 
i 2 nci Beyler sokak No. 81 1 ! • •• l ' 
1 TELEFON 33t!I ~ r 1!!!1 

9
as 

kt:S~• ~a::.t:Sa:.t:z Z IS g ~~ . o .. ;; 

Dr. Fahri Işık ~ ! ~ F 
lzmir Memleket Hastanui ! !r f 

Rontken Mütehassısı $' ,., a 
Rontkan va elelıırilı ıetlaoi• ~ =· ~ 

yapılır ıkinci Se; ter So ;·~ •ı; 
No. 29 TELEFON 2542 !' ~ 

o;.-o~~i;Aii } =~ ı 
Kamçıoııu ~ . ! 

Cilt Tenuill hastahklan ;· a • f 1:9 

elektirk tedavisi ; .5 f i i 
ızmir - Birinci beyler So Q g ,.; o. 
No.: SS Telefon : 3479 i' f i 1:1 = 

• 

Bakkallar, kah 
veciler ve hu
susi demlilder 
icinJ ceşitli ve 
nefis~~ cayl8r', 
ıhlamur ili ve kay 
nar icin ba
harat. 
Tel. 

.. .............. B~u·g~ün•d .. en .. ~iü~.bar .. e•n ... 11111 ......... ... 

Kültürpark Sinemasında 
Biri heyecanlı bir mevzu, diğeri de neıeli ve zevkli bir 

·operet iki büyiik filim 

1- SARATOGA 
Jean 1-!arlov-Clark Gable-Lionel Barimore enfu qk taheaeri 

2 ŞEN DULLaveuve Joyeeuse Jeanette Ma 
• Donald-Maurice Chenlier 

Franz Leharın bestelediği bu şahane operette şahane b" 
müzik gllzel ıarkılar bulacak kahkahalar ile gtılecekaiaiL 
Seanslar: hergün: Şen Dul3.30-7.15 SaratoıaS.30- 9cla 
Cumartesi ve Pazar günleri saat l,30da Saratoga ile ba4Jlll• ....................................... ,, 



SAHfFE 4 (HALKIN SESi) 13 Haziran 
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iŞEHIRDENI ON HABE LER ~ 
HABERLER' -~~t;a4t~t;a4t;&llJll4t;a>cof;a>;;f;ac•;a-~--•ac•a4f"'_J 

.................................... - .............. ıı ir .. -z;ı;~ı;~·-·---~ 
i! ıı 

F Haberleri tf .f......................... .................... • 
Gelenler, . •• y- -RK~UŞU AL M _!l N YA 
Gidenler Oğleden sonra lstanbulda Tecavüz fikri de . vazgeçtiği 

......... _ ................................. ::::ıs 

Taşla 
yaralamak 

• 

Denizli mebusu Kazım Sa· 
manh lstanbuldan, lzmir 
mebusu Saadettin Epikmen 
Ankaradan, inhisarlar veka
leti müfettişi Hayri Göker 
Ankaradan, · Orman tahdid 
komisyonu reisi Muharrem 
Berham lstanbuldan, Izmir 
Emlak bankası müdürü Se
dat Ankaradan gelmişlerdir. 
lzmir mebusu Halil Menteş 
Küllüğe gitmiştir. 

--r~: ...... :--

Kok kömürü 

ucuzladı 

lktisad Vekaletinden vila
yete gelen bir tamimde Sö
mükok kömürü fiatinde ten
zilat yapıldığı bildirilmiştir. 
Halen Zonguldakta teslim 
şartiyle tonu 17,25 lira üze
rinden satılan Sömükok, 15 
Hazirandan itibaren Zongul
dakta vagonda veya vapur· 
da teslim şartile 15 liradan 
satılacakhr. 

-::::ı:::--

Emekll ve öksUzlerln 
maaşları 

Vilayet hususi idaresinden 
maaş almakta olan emekli 
ve öksüzlerin 939 mali yılı 
birinci üç aylık maaş hava
leleri Dahiliye Vekalefinden 
vilayete gelmiştir. Maaş tev
ziatına derhal başlanacaktır. 

Polonya 2üm

rük müfettişi 
tevkif edildi 

----
Paris, 12 (Radyo) - Dan

zig hududunda Polonya güm
rük müfettişi tevkif edilmiş
tir. 

Müfettişin nereye gönde· 
rildiği malum değildir. 

--::::::::-

hangilerine pul 

yapıştırılacak 
--:::::~.:--

işçilerin seçim işlerini tan 
zim ve idare ile mükellef 
bulunan seçim heyetlerinin 
ilgili makamlara nizamna
menin l 1 nci maddesi mu
cibince yazdıkları yazilardan 
bazıları pulsuz verdikleri 
görüldüğünden yalnız bun· 
larıo pullandırılacağı haber 
alınmıştır. 

Akrobası ve Sılo uçuşları gün bütün meseleler müza-
AI.sancak Gül sokağında · 

Mehmet Ali oğlu kasap Ah· 
met, oğlu Süleyman, Ahmet 
ve Şaban, bir boş çuval me· 
selesinden Mustafa oğlu Ali
yi taşla başından yaraladık· 
larından yakalanmışlardır. 

Sarhoşluk ve hakaret 

yapacak • kere yoluyle hallolunabilir 
Istanbul 13 (Hususi) - Şehrimizde bulunan Türkkuşu Londra, 13 (Radyo) - Lord Halifaks Danzig meselesin-

filosu bugün öğleden sonra saat 14 de Yeşilköyde Akro· den Almanya ile Polonya arasında baş gösteren ihtilaf 
bası ve Sılo uçuşları yapacaktır. [Istanbul halkı bu gösteri- efrafında söz söylemiş ve : 
lerde bulunmaya davet edilmiştir. Filo yarın Yalova tari- - Danzig meselesinin muslihane bir tarzda halledilmesi 
kiyle Bursaya gidecek ve öğleden sonra Bursalılar için bizce şayanı arzudur. Fakat bu meselede Almanya kuvve~ 
uçuşlar yapacaktır. istimal ederse, biz de derhal ,otomatikman kuvvetle mu

kabele edeceğiz. 

lkiçeşmelik Çukurçeşme 
mevkiinde Ali oğlu amele 
Yusuf Çay sarho~ olduğu 
halde Ahmet oğlu Mehmet 
Şengele hakaret ve kendisini 
yakalamağa gelen gece bek
çilerinden Mustafa ve Alinin 
da vazifelerine müdahele 
ettiğinden yakalanmıştır. 

ROMEN GAZETECiLERİ 
Şerefine Ziyafet Verildi 

Ankara 13 (A.A.) - Türkiye matbuatı birliği tarafından 
bugün şehir lokantasında Romen gazetecileri şerefine bir 
ziyafet verilmiştir. 

Makdonald nevreye gitti 
Londra, (A.A) - Müstemleke nazırı B. Makdonald bu

gün Cenevreye hareket etmiştir. Müstemleke nazırı Cenev
rede mandalar daimi komisyonuna Filistin işini hal içio 
hazırlanmış bulunan lngiliz tekliflerini verecektir. 

-------- !iTII~--------

Almanya tecavüz fikrinden vaz geçtiği gün, bütün mese· 
leler müzakere yolu ile hallolunabilir . ., Demiştir. 

mıIIDm-------

Singa purda bir toplantı 
yapılacak 

Şanghay, (A.A) - lngiliz kıtaları başkumandanhğı aynı 
zamanda gerek Hongong'da gerek Singapur'da neşredilen 
aşağıdaki tebliği tamim etmiştir. 

Fransa ile lngiltere arasında Avrupada sıkı bir iş birliği 
yapılması maksadiyle lngiliz başkumandanlığı şarki Fransız 
deniz kuvvetleri kumandanı amiral Ducouxaju Hindiçini ve 
Çin Fransız kuvvetleri başkumandanı general Marni ve 
Fransız hava kuvvetleri kumandanı haziran sonlarında Sin-

Hırsızlık 
fkiçeşmelik Bozyaka mev

kiinde Hasan oğlu Hasan 
Özpaytar Mustafa oğlu Ha
lim Ubaşın bir elbisesini 
çaldığından yakalanmıştır. 

Sir Villiam M o skova yolunda , gapura davet etmiştir. 
Londra 13 (A.A) - Sir Villiam taayare ile Varşova : Tataresko 

a eşalımız 
DllUll- ·1llUlllllllll 

Topkapı müzesini gezdi 

yoliyle Moskovaya hareket etmiştir. Sir Villiam Varşovaya ı 
hareket tayyare ile ve oradan da trenle Moskovaya gide
cektir. 

Villiam Londradaı:i hareket etmeden evvel Çemberlayn 
ve Lord Halifaks ile görüşmüştür, Lord Halifaks bilahare 
Sovyet büyük elçisini kabul ederek Sir Villiamın Moskovaya 
götürdüğü kormobil esas hatlarını kendisine bildirmiştie. 
Sir Villiamın Moskavada ne kadar kalacağı malum değildir. 

B. M. MECLiSiNDE 
Ankara, 12 (Hususi) - B. M. Meclisi dünkü toplantısın

da bazı eşhasa ait idam hükümlerinin tasdik ine ait mazba
taları tasvip etmiştir. 

Türkiye - Isviçre ticaret vergilerinin anlaşmasiyle mer
butatının ve Südet, Türkiye • Almanya anlaşmasının tasdi
kine ait kanun layihalarının ikinci müzakereleri yapılmış 
ve tasvip edilmiştir. 

Rus - In2iliz müza :erelerinin 

biran evel bitmesi lazımdır 
Londra 12 (Radyo) - Başvekil Çemberlaynin Almanya 

ile müzakereye mütemayil görünmesi ve bu hususta geçen 
hafta Avam kamarasında beyanatta bulunması, muhalefet 
partisinde şiddetli bir infial uyandırmıştır. Muhalifler, bu 
gibi beyanatla Rus • lngiliz müzakerelerinin müteessir ol
duğunu ileri sürmektedirler. 

Sabık hariciye nazırı Eden, Rus - lngiliz müzakerelerinin 
teehhüre uğraması keyfiyetini iyi karşılanmamış ve bu mü
zakerelerin biran evel bitmesi lazım geldiğini söylemiştir. 

---·-:;~----

"LeTemps" in birmakalesinden 
Paris (Radyo) - "Le Temps,, gazetesi bir makalesinde 

diyor ki: 
"ispanyada harbetmiş olan ltalyan ve Alman gönüllüleri

nin vatanlarına dönmeleri sebebile bu memleketlerde bü
yük tezahürat ve nümayişler yapılmasına yol açmıştır. Bu 
hareketlerle bu hükumetlerin karışmazlık paktına muhalif 
hareket ettikleri pek açık bir surette göstermiyor mu? şim 
di bu diktatörlerin evelce de verdikleri fakat tutmadıkları 
ve şimdi de vermek istedikleri söz ve vaıdlara kolay inan
mak kabil olabilir mi?,, 

fa etti 

• t• ıs ı-

Paris, 12 (Radyo) - Ro
manyanın bura sefiri Tata
reskonun istifasını verdiği 
söyleniyor. 

İzmir Valili

ğ nden: 
TUrk parası kıymetini 
koruma hakkındaki 12 

numarah kararnameye 
ek karar 

Madde 1 - Sikke ve kül· 
çe halinde olduğu gibi kıy
metli madenlerin hurda ve 
masnu halde de memleket 
dışına çıkarılması memnudur, 
Kıymetli madenlerden mak
sat platin, alho ve gümüştür: 

Madde 2 - Yolcuların 
şahsi zinet olarak daima ta
şıdıkları kıymetli madenler
den mamul eşya birinci 

illi Şef 
lstanbul, 12 ( Hususi) -

Milli Şef İsmet İnönü bugün 
saat 11.30 da Yalovada otel 
Termali teşrif buyurmuşlar
dır. Milli Sefimiz bu hasbi-
hal esnasında, Y alovanın 
sükun ve huzurundan bura-
sının gayet iyi bir istirahat 
yeri olduğundan bahis bu
yurmuşlardır. Cümhurreisi· 
miz, bu kısa gezintiyi müte
akip köşklerine teşrif etmiş
lerdir. 
-:~"":"'""._... __ 

Nafia Vekili 

İsta bulda 
--::::::::--

Istanbul, 12 (Hususi) -
Nafia Vekili General Ali 
Fuat Cebesoy bugünkü eks
presle Ankaradan şehrimize 
geldi. Vekil burada tetkik
lerde bulunacaktır. 

Istanbul 12 ( Hususi ) -
Şehrimizde bulunmakta o· 
olan Mareşal Fevzi Çakmak 
bugün Topkapı müzesini 
gezmiştir. 

--------
Slovak 

Tayyareleri 

Polonyaya lltlca etti 
Varşova, 12 (Radyo) -

Bugüu, tayyareleriyle bera
ber buraya gelerek iltica e· 
den üç Slovak tayyareci.si; 
Almanyanın, bugünlerde Slo
vakyaya asker yığdığı ve 
Slovakyanın, pek yakında 
Almanlar tarafından işgal 
edileceğini haber vermiş

lerdir. 
Tayyareciler serbest bıra

kılmıştır. 
Alakadar mehafil, Slovak 

tayyarecilerinin verdiği buh a · 
beri ehemmiyetle ve dikkat
le karşılanmışlardır. madde hükmünden müstes

nadır. 

Şahsi Zinet olarak daima Türk hava kurmu lzmir 
taşınması mümkün olan kıy-
metli madenlerden mamui ŞU besinden 
eşyadan memleket dışına 1 - Genelkurmay başkanlığının tensiplerile Türkkuşu 
fazla çıkarmak suretile kıy- genel direkörlüğünün emri altında bu yıl açılmakta olan 
metli maden kaçakçılığı yap- hava gedikli hazırlama yuvasına orta okul mezunları alına-
tıkları alakadar makam ve caktır. 
memurlara tahriren ihbar 2 - Hava gedikli hazırlama yuvasına girmek isteyenlerde 
edilen yolcuların gümrük aranacak beUi başlı şartlar aşağıda gösterilmiştir: 
kapılarında Üzerlerinde araş· A - Türk olmak, anası ve babası Türk ve Türk soyun· 
tırma yapılır. Bu yolcuların dan olmak. 
beraberlerinde memleket dı· B - Bekar olmak ve yaşı en az 16 en çok 18 olmak. 
şına çıkarmak istedikleri C • Sağlık durumu uçuculuğa elverişlı olmak. 
kıymetli madenlerden mamul D • iyi hal sahibi bulunmak. 
zinet eşyası içtimai mevkile- E • Ana ve babasının yoksa velisinin rızasını gösteren 
rine nazaran fazla bulundu- vazıh adresli vesika göstermek 
ğu takdirde fazlasının ibra- F • Hava gedikli hazırlama yuvasını ve hava okullarını 
cına müsaade edilmiyeceği bitirdikten sonra hava birliklerinde 12 yıl hava gedikli er• 
gibi yapılan tahkikat netice· baş olarak vazife görmeği teahhüt etmek bu teahhüt iSTER GUL İSTER AGL 

Farelerin işgal ettikleri şehir! •• 
-----111111-----

Amsterdam şimdiye kadar görmediği bir nevi işgal devresi geçiriyor. Fareler kocaman 
şehri işgal ettiler. Sebebi de Amsterdam Avrupaya dağılan buğdayların toplanma merkezi 
olmasıdır. Ferelerle muharebe yapmak için muazzam bir kedi ordusu teşkil edilmiş, bu 
orduya da gönüllüler de katıldı. Şimdi ortalık bir harp meydanı halini aldı. Kan seller 
gibi akıyor. 

Bereket versin şehir meclisi bu çirkin manzaranın önüne çabuk geçti. Kedi seslerini 
plağa 21.:lı. Şimdi gece gündüz gramofonlar kedi sesi ç.ıhyor. Amsterdamda k imseuin 
gözüne uyku girmiyor amma, fareler de deliklerinden dışarı çıkam: yorlar. 

Şimdi sen ey okuyucu bu şehir meclisinin bulduğu fat:at bütün şehir halkına uykuyu 

sinde kaçakçılık kasıtları gedikli hazırlama yuvasına geldikten ve hava sağlık 
tahakkuk ederse haklarında heyetince yapılacak kat'i muayene iyi netice verdikten sonra 
takibat icra edilir. masrafı Türkkuşunca ödenmek suretile yapılacaktır. 

Madde 3 - 30/6/1930 ta· • 3 - Gedikli olmadan evvel ve olduktan sonra alınacak 
rihli ve 1715 sayılı kanun aylık ve tayyareci zamlarının miktarları ile diğer esas ve 
hükümlerine göre yapılacak şartlar hakkında daha fazla malumat almak istiyenler orta 
muameleler bu karar hük- okul lise ve kültür direktörlüklerine askerlik şubeleri baş· 
münden müstesnadır. kanlıklarına Türk hava kurumu ile Türkkuşu şubelerine 

Madde 4 - 141111938 ta- gönderilen matbu bröşörleri görebilirler, • , 
rih!i ve 2/8030 sayılı karar- 4 - Kayıt muamelesine 30 Haziranda son verilecektır. 
name hükümlerine mülgadır. Lazım gelen şartları haiz olduğu görünen gençler Temmuı 

Madde 5 _ Bu karar ayı içinde Ankarada Türkkuşuna sevkedileceklerdir. 
5 - Hava gedikli hazırlama yuvasına girmek isteyen ort• 

neşri tarihinden muteberdir. okul mezunları kaydedilmek üzere Türk hava kurumu şu-

iSTER Gu 
"STER A;,.LA Madde 6 - Bu kararın belerine, Ankarada Türkkuşu genel direktörlüğüne ıniira-

U icrasına maliye vekili me- caat edilmelidir. 

haram eden bu çareye: 

3engln Olmak 
ıetereenlz 
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