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k- Ye Al:k ·-1 na nm ak istemiyoruz! •• 
---------- - - - - - ----AlmuJUın, evvelce Tllrkiye tarafından ıiparif edilen ve 

• kuıdıkları giderilen bir çok top ve miihimmab 
kiye hnktmetine tulim etmek istemediği ve bu huausta 
~ ..... ,an bir anlqmayı red ve feıhettiği hakkındaki ga

REisiCUMHURUMUZ MUHTEREM. MiSAFiRLERiMiZi VE 
laaberlerini derin bir hayret ve taaciiple okuduk. 

Aakara ile Berlin aruında birçok ticari ve ikbsadt mii
bet ve muamelelerin hergtln biraz daha inkişaf etmeğe 

laclajı ve Tlrkiye ile Almanyaya bağhyan bu muamele 
mla&Hbetlerin iki memleket için pek çok kirh ve ha-

h neticeler vermek nzere bulunduğu bir devirde bayle 
habere inanmak hakikaten akıl ve manbk için zor bir 
• halini ahyor. Açık ı&yliyelim: Almanyanın bayle bil· 
dlbayayı pfllUcak kaba ve havsala almaz bir hata ir

....... ~p edebileceğine inanmak istemiyoruz. 
Bir memleketin kendi itibar ve kredisini bu kadu kor

ç ve -ijrenç bir darbe ile kendi eliyle yok etmek isti-
9Ceii"iD,e hiç bir kimıe inanmak istemiyecektir. 
Biz el'ln bu haberlere inanmak için akıl ve manbkımız 

bir tirli UJUf&IDIYOrUZ. 

Fakat bu her tiri& tahmin ve ihtimallerin haricinde ve 
ada olarak blyle bir pyia bir glin bir emrivaki halin· 

karpmıza dikilirse o zaman bunu yapabilecek bir dev-
oama aahyabileceji bir lisanla hitap etmeie teıebb&s 

cetW bafla için bu, inamlmaıı pek glç habere inan
llteaaedijlmizi llylemekle eaef ediyoruz. 

SIRRI SANLI ., ........................................... ...... 
iÇiN 

k hava karama tarafın· 
bir proğram hazırlandı 

" 

. 
'!f '1rkkaa Bqliretmeni Sabiha Glkçen, pilot Muammer 

ve byu Y qilklyde 

lrkkUf'I filomuz bugtln 1 maktadır. Bayan Muzaffer 
tebrimize gelecek evvelce lzmirde bir mektep 

• bmir havacılık gtl· muallimi idi timdi Tllrkka
yann ve,.lıad cpmu ıunda lğretmendir. Filo bu 

flal &;leden aoara radan Çivrile gidecektir. 
muhtemeldir. Fi. Tllrk bava kurumu lzmir 

bet kadın tayyuecimiz ıubeai tarafından havacılık 
ela bmirli bayan Mu- gtlnll için pulak bir prog-
pilot olarak bulun- ram huırlanmııbr. 

AKI MECLiSiNDE 
BiR CiNAYET -biseci Ali kıskançlık yü

tiinden Fatma Melihabn 
karnını yardı 
-------

e malaalluİDİD S&llldl bahçede Oaman otlu 37 
elWaeci Ali, dlD ıece bir ifret mecliaiade kadeh 
Ah·et ima S2 yqıada Fatma MellhJb kııkançhk 

n biçalrla karnından •e bqıadaa ajır 1111ette yara• 
kaÇIDlfSad~ ı.abatamama pyreti •J•İnde yakalan-

MAiYETLERiNi ÖÖLE YEMEÖİNE ALIKOYDULAR 
lstanbul, 14 (Husuai)- Bu 

glln sabahleyin saat 8 de 
Romanya hariciye nazın Bay 
Gafenko ve refikası huauai 
trenle Haydarpafaya gelmiı
ler ve haz11 bulunan huıuıi 
bir vapurla Yalovaya hare
ket etmitlerdir. Miıafir nazır 
istasyonda hararetle karıı
lanmat ve teıyi edilmiıtir. 

lıtaabul, 14 ( Husuıi ) -
Romanya Hariciye Nazın B. 
Gafenko ve refikalan ile 
Huiciye Vekilimiz B. Şükrü 
Saraçoğlu ve refikalar1, ma
iyetleri erkiniyle birlikte 
Yalova iskelesinden otomo
billerle kaplıcalara gelmit
lerdir. B. Gafenko otel Ter
maide kısa bir istirahattan 
sonra ... t 11,30 da Cllm
hurreilimiz lamet inan& ta
rafıaclaa kabul edilmiftir. 
Kabul e111U1ncla, Hariciye 
Vekilimiz B. Şllkril Saraç- 1 
oğlu da hazır balunm111tur. B. Galenlo oe B. Şiıkru Sarqçofla latanbul 

Saat 11,45 ele •1- lnl-1 matbuat erlıdnı araaıntla 
ntl, Bayan Gafenko ile Ba- Reisicamhanmam, muhte- koymuflarchr. Ziyafet ... ı 
yan Saraçoğluna kabul et- rem misafirlerimizi ve mai- on IMfe kadar ~evam. etmif 
mitlerdir. yetlerini ağle yemeğine ah- ve B. Gafenko ıle refıkalan 

ve maiyetlerindeki zevat, 
saat on beşte köşkten ayn-

--------- larak, YaloTa iıkeleıine gel-•• •ı• miş, orada · ıstanbul valisi B. 

MOLOTOF 
Jngiliz MUmes&l iDİ kabul etti Llltfi Kırdar, viliyet erkim 

ihtiram resmini ifa etmit •• 
B. Gafenko, refikalan •• 
maiyetleri ile birlikte Daçya 
vapuruna binerek ... t OD 

altıda Y alovadan Atinaya 
gitmek ilzere Pireye hareket 
etmiştir. 

Resmi leblll 
Ankara, 14 (A.A) - R•· 

mi Tebliğ: 
Rumi bir ziyarette bulm

mak üzere 11 Haziraada An· 
karaya gelen Romanya ba· 
riciye nazın B. Gafeako 
Tnrk hiikimet merkezindeki 
Uı ameti eana11nda Bapekil 
Dr. B. Refik Saydam ~ 
Hariciye vekili B. Şllkrl Sa· 
racoğlu ile m&teaddid ,a
rilfmelerde balunm'llflar • S.1• 
fiyede bulunan Reiaicamhar 
B. Gafenkoyu 14 Huiru 
tarihinde Yolanda bW 
etmiftir. 

Bu rami ziyaret Terk n 
Romen milletleri .,. .... 
me•cad sadık ve deria doatw 
lata " iki mtlteti blrWda• 
bağhyan rabıtalarm bltlba 
tecribelere mlltebammil •1· 
tamlığını bir kere daha bl· 
tin kıymetiyle tebartb et• 
tirmiıtir. 

Ttırkiye Hariciye VekiH 
B. Saracoilu ile Balku aa• 
tanb konseyinin ba leDeld 
( Devamı 4 uac u,fada ] V. e go••ru•• cmelere bac)andı tarafından karşılanmııtır. Bu-

~ 'S' rada, bir polis mlfrezui 
--~~~~~~~~~~~~ ------------------------------

Moıkova, ıs (Radyo) -
Vilyam Strang, bugtia atle
den evvel hariciye komiseri 
Molotofla ilk m&likabnı yap
mıfbr. Mizakerelere bqlan
mıı Ye ima bir zaman için
de neticeye vanlacakbr. 
Moıkova, 14 (Radyo) -

Fransız ıefiri, buıBn lngiliz 
aefiriyle bir 1Ut kadar ko
n111m'lqtur. Bu kon111malu· 
da Sir Vllyam Strang da ha· 
zır buluamuttur. 

Londra, 14 (AA) - B. 
Strangın Moakovaya gitar

- Devamı 4 ladde -

Hatay Vilayeti 
Büyük Millet Meclisine 8 Mebus Gönderecektir 

' 

- Kahraman 5iıoorilnimi;-:. H;taya - Girerlıen-Alınmıı Bi;.---R..,:;;;;;,.m;.;..lı~er...ı.i~~~ 
~Ankua 14 (Huausi)l-!Hatayın -anavat~ ilti~ ~'!llıunda llzım srelen fonnaÜttf' 
l&n&mnzdeki g&nlerde t~mamlanmı' bulunacatından hlktımet pek yaJnnda BiJik liiJii 

Meclisine bir kanun llyıbası takdım edecektir. 
Bu llyiba Hata11n Tllrkiye Cumhuriyetini!' idari taksimatında ~ in~ ~yet olarak 

yer a1ın .. na dair olacaktır. Villyetin merkezi Antakya olarak taym edilecektir. 
Hatay villyetinde mebus seçimi de yapılarak B&yllk Millet llechl- ifllrak .._. 

Hatay mebutlan taayyla edecektir. Hatay viliyetinia B&ylk Millet lleclWae iekll .... 
padereblleceii tahmin edilmekteclir. 



SAHiFE 2 (HALKIN SESİ) 

Sulh cephesinde 
yenin' büyük 

1ürki
rolü 

Sovyet Rusyada yapılacak manevralar 

[ ' ] 
Ben kendi hesabıma bir @ veya manasız vaitlerle kendi 

çok defalar tekrarladım, fa- taraflarına çekebilirlerse hil-
kat hadise ~ap ettiği dere- tün yakın şark ellerine dü-
cede tebarilz ettirilmedi : şerdi. 
lngiliz - Türk anlaşması, ltal- Doğru söylemek lazım ge-
ya ve Almanya'ya karşı şark lirse petrol yolu üzerinde 
yollarına ve bizzat şarka garpten şarka doğru yegane 
hikimiyet mücadelesinde in- hakiki stratejik mevkiler 
gilterenin indirmiş olduğu Bohemya yaylası ile Anado-
kati darbedir. lu yaylasındadır. Bohemya 

Buna karşı en iyi set in- yaylasına hakim olan Tuna· 
gilterenin Fransa ile sıkı bir ya hakimdir. Ana;dolu yay-
surette anlaşması idi ki, bu lasına baldın olan hem bo-
alplerde ve Tunus hududun- ğazlara hakimdir hem de 
da çifte bir tazyiki ifade yakın şarkın petrol sahala-
eder. rını kontrol eder. 

Fakat bu kafi değildi, Bir kaç gün evel Sunday 
Mısınn üstünde an iki ada- Dispatch gazetesi ayni tezi 

Yazan: PIERRE DOMINİQUE 

petrol yakın şark toprakla
rından çıkar. Fakat lngiliz 
gazetesinin makalesi Manş 

ötesinde fikirlerin istihalesi 
hususunda manidardır. Mev
zubahis olan Rusya ile itti
faktır. 

)ar bir tehdit gibi kalıyordu. müdafaa ediyor fakat mese-
Boğazlar yolu bu ltalyan lenin iktısadi tarafı üzerinde 
ilssü tarafından murakabe bana kalırsa kafi derecede 
ediliyordu. Filistin tethişçili- israr etmiyordu. işin boğaz-
ği muhakkak ki Roma ve . ların kontrolü, Yunanistan 
Berlin tarafından idare edi- ve Romanyanın himayesi, 

Bu ittifakın akdi lngiltere 
ile Türkiye, Türkiye ile 
Fransa ve Türkiye ile Rus
ya arasındaki anlaşmaları 

meriyete koyacaktır. Şimdi
lik mütearrıza karşı müda
faa hususunda karşılıklı şi
fahi beyanata inhisar eden 
lngiliz - Türk pakh Karade
niz gibi Balkanlara da şamil 
uzun vadeli bir Jittifak hali
ne' kalbolunacaktır. Bu itti
fak mucibince, Türkiye In
giltere ile havada, karada 
ve denizde işbirliği yapmayı 
teahhüt edecektir. Bu işbir
liğinin Filistini, Süveyş ka
nahnı, Mısırın garp sahilini 
ve Sudanla Habeşistan ara
sındaki sınırları örteceği 
söyleniyor. Balkanlarda Tür
kiye, bir taarruz halinde 
Yunanistan ve Romanyanın 
müdafaası işine iştirak ede
cektir. 

Sovyetlerin büyük tankları bir geçit resminde 

Moskova 14 (Radyo) - Yapılacak büyük manevralar için hazırlık 
redir. Manevralara son sistem Rus ağır tankları da iştirak ~decektir. 
bir resmi geçid takip edecektir. 

ikmal edilmek üze
Manevraları büyük 

liyordu. Arnavutluk'un işgali Bulgaristanın bitaraflaştırıl-
lngilt : reye şiddetle hareket ması Karadeniş ve şarki 
etmek lüzumunu gösterdi. Akdenizin hakimiyeti gibi 
lngiltere ancak Türkiye ile stratejik tarafından başka 
sıkı surette anlaşmak sure- bir de pek mühim iktısadi 
tiyle bunu yapabilirdi. tarafı vardır: çünkü motör-

Haritaya dikkatle bakalım. süz harbedilemez, motörlerse 

Çeklerin hal 
istikballeri 

~~ ........... """""'!'~~~ .... "'!!"'"!'!!!!"~'!'!!"~~"!!!!!!!"'!'!!!~ ..... ~--"'!""!l!ll- ...... """""'!'!!!"!!"~~"!'llm--..... "!!!!!!!!!"""!"~ ....... "'!li'!'!'~ 
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v e ı '-~-!!!.L!! .. 
Çinkolu yemekler 

-2-
Bir taraftan, çinko insanın 

felaketine de sebep olur. 
Çünkü kanser hastalığın• 
tutulan uzuvların kürelerinde 
pek çok çink'o vardır. Bir 
çocuk yanağı kanserinde 
bir kiloya nisbetle 794 mili
gram çinko bulunmuştur. 
hastalıklarında çinkonun niı· 
beti bir kiloda 2,631 grama 
grama kadar çıktığı vardır. 

Almanya Tuna boyunca aşa- petrolle işler ve Alman-ltal· ----s----
[ Devamı var } ğı inmeye çalışıyor. Polonya ~an grupunun ihtiyacı olan 

fçin~~r~iiye~~e:•tı;:ıon;~m~: B it k d-evletlerı· 
ltalya gibi emri altında ka- a ı 

Prag'an yazılıyor : 

lacak olsa, Ukranya, Bakü 
üzerine ve Tuna boyunca 
ilerleyiş çok kolaylaştınlmış 
olurdu. Üçüncü Rayh'ın bü
tün Baltık ve Polonya siya· 
ıeti bir Tuna hareketi olan 
taarruzi hamlesinin ya11lannı 
örtmek içindir. 

ve garanti 

Nasyonal - sosyalist par
tisinin hazırladığı bir tören 
münasebetiyle, protektora 
devlet bakanlarından Kari 
Hermann Frank uzun bir 
nutuk söylemiştir. Bay Frank 
nutkunda iki aylık bir tec
rübe devresinde Çek-Alman 
mesai teşrikine bağlı bulu
nan bir sürü esaslı ve pra
tik meselelere temas etmiş

tir. Bundan sonra Çekleıe 

hitap ederek ezcümle de
miştir ki : 

---------~---------Sovyet hükumetinin, lngi- da etmekten başka birşey 

liz - Fransız - Sovyet itti- olamazdı. Şunu da kaydet-

Bu işte ltalyanın rolü Yu
goslavyayı bitaraflığa mec· 
bur etmek, Bulgaristanı ken
di saflanna çekmek, Yuna
nistanı • şimalden çevirerek 
itaate mecbur elmek; niha
yet böylece Balkanlar mih
verin eline geçince Türkiye· 
yi tehdit etmekti. lngiltere 
derhal bu siyasete karşı 

mukabil tedbirlerini almış 

ve iyi hareket etmiştir. ZiraS 
bu siyaset muvaffak olmuş 
olsaydı neticeleri şöyle ola
caktı. 

fak paktının akdi için 
sürdüğü ilk şartlardan biri 
de, Baltık denizi sahil dev
letlerine de garanti .ıin teş
mili olduğu gerek Molotofun 
nutkundan, gerek Moskova
nın Londraya vermiş olduğu 
cevaptan anlaşılmaktadır. 
Moskovanın görüşüyle, tabii 
çok yerinde bir taleptir. Çün
kü, Sovyet hükümeti, donan
masının Finlandiya körfezin
de tıkanıp kalm"sım, Al
manyaya bir harp takdirinde, 
coğrafi bakımdan çok elve
rişli bir durumda olan Es
tonya ve Letonyanın liman
lannı ve hususiyle Riga kör
fezini hareket üssü olarak 
kullanmayı derpiş etmekte· 
dir. 

ileri mek lazımdır ki, bu garanti, 
yalnız doğrudan doğruya bir 

Eveli Romanya şimalden 
çevrilecek ve Almayaya, ya
hut da onun müttefiki olan 
Macaristana mukavemet ede
miyecek bir hale girecekti. 
Bu yüzden harpsiz teslim 
olacaktı. 

Sonra, şimdiden Baltık 'ta 
tehdit edilen Rusya Karade· 
nizde doğrudan doğruya 
tehdide maruz kalacaktı. 

Mamafih, gerek Pariste, ge
rek Londrada, Moskovanın 
bu talebini yerine getirmek 

Üçilncü olarak, Balkanları 
ele geçirmekle Alman ve 
ltalyanlar boğazlara el koy
mıya muvaffak oldukları 
takdirde Türkiye'yi tehdit 

için derinden derine düşü
nülmüş olduğunu gösteren 
birçok alametler vardır. 

Çünkü, Estonya ile Leton
yaya verilmesi derpiş edilen 
garantinin bu iki memleket 
için manası istiklallerini f e-

~:~:rfy~: Elhamra Sinemasında 
Bugün matinelerden itibaren 

Fransızca sözlü iki büyük film birden 

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

2- Kontes Valevska 

[f 

Ba, rollerde: Greta Garbo-Charles Boyer - Ayrıca: Be
tinci Büyük Kurultayın açılış töreni ve Milli Şef, Ebedi 
Şefin manevi huzurlarında ve Ankarada yapılan büyük 
at yarışlarında .. - Fiatler: salou 2Q-8irinci25-Balkon 30 

Hususi 40 - Cumartesi talebelerl ve3 seanslarında 10k. 
S~Dl1:~; !J,c!tıkla:-;. ~e;~a ;, V,:Ic;,::ka;,3:eJ !:·M7F? 

taarruz takdirinde değil, ta
arruz tehdidi mülahaza edi
lince de otomatik olarak 
harekete geçecekti ki, böy
le bir vaziyet karşısında ne 
Riga ve ne de Reval hükü
metleri tehdid altında olup 
olmadıklarını takdir etmek 
hakları yoktur! Onun için 
Letonyalılara Estonyalıların 
böyle zelilane bir teklifi ka
bul etmemiş olduklarına hiç 
hayret etmemelidir. 

Fölkişer Beobahter 

Zabıta 
Haberleri 
lkiçeşmelik Dolaplı ku

yuda Abdullah oğlu Kemal 
Durgun ve Şerif oğlu Sami 
Özak, söz atmak meselesin .. 
den lbrahim oğlu lsmail Ak 
kayayı dövdüklerinden ya
kalanmışlardır. 
§ Kemer kahramanlar mev

kiinde, Mustafa oğlu Ahmet 
Ôzay, Mehmet kızı Hasibe 
ve Ahmet karısı Lütfiye, ev 
meselesinde Abdullah Na
ciye Türkekulu dövdnkle
rinden yakalanmışlardır. 

Versay ve Sen Cermen 
muahedeleriyle meydana ge
len ve kendi devlet adam
larının caniyane polotikaları 
yüzünden Çek milletine ne 
sulh ve ne de saadet getir
memiş olan ömrü kısa bir 
devlet istiklalinden sonra, 
Çek milletinin hayat sahası 

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

§ Kemer Kahramanlar 
ınevkiinde, Hüseyin oğlu Ah 
dullah Şipan, Feyzullah oğlu 
Abdullah Lege, Halil kızı 
Ayşe ve kardeşi Fatma, ara 
larında çıkan kavgada bir 
birlerini dövdüklerinden tu
tulmuşlardır. 

§ Çorakkapı Rana soka
ğında Ahmet oğlu Şevki 
Yılmaz sarhoş olarak mahalle 
ve sokak aralarında nara 
atmak suretiyle rezalet çıkar
dığından yakalanmışt\r. 

§ Keçeciler caddsinde 
Mehmet oğlu Mustafa lşlek 
sarhoş olduğu halde Abdür· 
rahman oğlu ahlaksız takı-
mından Mehmet Korsa sar
kıntılıkta bulunduğundan ya-
kalanmıştır. 

............ ---............ -~~111!"'.~:--mli 

Y • ~ 2inci muazzam filmler. haftası mu-
enı nın vaffakiyetle devam edıyor 

•mmmm~~~T-F::J Hepsi Yeni Kopya ur çe 
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Cici u erber 
LoE'e - ·H~:r : *§viçrede 

lzmlrde ilk deia 
Tel ·Örgü Türkçe En Yeni Fokx Jurnal 

Cumartesi, Pazar 10 - 11 - 2.30 - 7.30 da 
Sair günler 11-2.30 - 7.30 da 
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büyük Almanyaya ilhak edil
miştir. 

Çek milleti, ancak tarih
leşen mukadderatını takdir 
ile politik , ekonomik, kül
türel olarak kendini büyük 
Almanyanın bayat ve mu
kadderat sahasına intibak 
ettirecek olursa, yaşayıp mü
reffah olabilecektir; fakat 
Alman aleydarı konsepsiyon · 
ları olan bir devlet olarak 
asla yaşamıyacaktır. 

Çek milletine verilen muh-
tariyet, hakiki bir muhtari
yet olacaktır. Çekler bu 
muhtariyeti bütün kudret ve 
kabiliyetlerile besi emelidir-
ler. Tabiidir ki, gerek muh
tariyeti gerek Çek milletinin 
menfaatleri, daima Alman
yanın menfaatlerine uygun 
olmalıdır. 
Şunu da kaydetmek iste

rim ki, ihlal edilmemesi la
zım gelen Alman menfaat
leri her tarafta olabilir ve 
nitekim vardır. 

Çek milletinde de, şüphe
siz ki, siyasi hakikatleri gör
meğe muktedir ve kendi 
mevki ve vazifelerinin Al
man hayati sahasında bu
lunduğunu müdrik kimseler 
vardır. Çek milletinde de 
mazinin mason ve demokrat 
ananelerinden yakasını sıyır· 
mış, Rayhş mefküresini, kud
ret ve kuvvetini takdir ede
rek, onunla mesai teşrikin
de bulunmaya mütemayil 
milli bir cereyan kendini 

Bize hem iyiliği, hem dt 
zararı dokunan - tabii - y 
meklerimizde buluruz ve OD" 

)ardan aramağa mecburuı. 
Her gün vücudumuzdan 15 
ila 30 miligram arasınd• 
çinko çıkhğına göre yemek· 
lerimizin içinde 15 ten az 'le 
30 dan çok olmamak üz~e 
çinko yememiz lazımdır. 

Bu mevsimde, o kadat 
çinkoyu yemişlerden istemek 

güç olur. Üzüm çıkıncaya 
kadar beklemek lazımdır· 

O da, beyaz olursa bize 100 
gramda 0,2 miligram çinko 
verır. 

Kırmızısında bu nisbet 
hemen 0,12miligram düşer •• • 

Şimdiki halde kırazların 100 
gramında 0,15 miligram bu" 
lunur.. Dutların hiç birinde 
ondan bulunmaz. Kaysıd• 
pek az 0,04, şeftalide onult 
yarısi 0,02 miligram. Mu-

yemeğe kudretiniz yeter~ 
snun yüz gramındai 0,23 mi" 
ligram bulursunuz. Kavund• 
0,09 miligram, fakat karpuS" 
da hiç. Elma ile armutta a•= 
0,10 ve 0,16 miligram. hissettirmektedir. 

Frankfurter Saytung [Sonu yarın) 
ı ınmnıı ı • ııımnmııımııınnıı:ıımnm uuı llllllD llllllluıııınuımnnı.'!llımııınmınıııınımnıııın••111111lllll 

Ege 1 ıyatroSu 
BÜYÜK VARLIK VE FEDAKARLL\. 

lsmetpaşa Bulvarında yazhk bahçede 
Tayyıb Şen Şakrak ve Arkadaşla~• 

Türkiyenin tanınmış sanatkarları toplulugu 

Her gece yeni muharrir 
eserleri ve komediler 

- Temsilden evvel müzik ve zengin varyete !1u~a~aaları 
Her sınıf halkın istirahatları t emm edılmıştır. 

; Fiatlar: Birinci 20, ikinci ts 
mımıı:mmıııı1111111mwnaımııomııı•unıın aıı:m mm ıınııııllllllllllllll•• •-



ısı-:..._ .... _.-; (HALKIN SESi) 

--------------------------------lzmlr için can veren mlln bir kahraman ır-M111181ıu:'mıııııııh• ~I gj lllARA HA JOSU f1ı 

b 
-, ~ ıza §I --·----u ... ,, • ~ K •• • ci (Bug11nkü program) 

•••mıı.. mur eyi~ t g=~-== s OŞeSI r: T - k·ye Radyodifüzyon Poıtaları 
~azan: K. K. -~pr.s=h:::~111111:ı:.n::~nı:oımı;; ~~~GA UZUNLUGU 1 
~--... --------------~ sensin 1648m. 182Kcı. 120KW. 1 \ 

•• t•• SU••zu••ımek ı•çı•n T.A.Q. 19,74m.15195Kcı. 20KW. ""' \'ıDıD US Une Bir logiliz ilimi, tatil za- T.A.P. 31,70m. 9465Kcı. · 20KW. 

b d k t manını bir köyde geçiriyor- 12.30 Program 
aşın 8 ana Çlrpan du. Her sabah erkenden l2.35 Türk müziği 

b• k ta) h b t•ı gazetesini alır, kıra çıkar, 13.00 Memleket saat ayarı, 
DÇ ır ar ey e 1 e okuya okuya dolaşırdı. Bir a isııns ve meteoroloji haber· 

g11n gene karda gazetesini r-

B•Bgıv Izmir'' i ve durgun okuya okuya dolaşırken bi- lle3r.ii5-14 Müzik 
y rine çarphğını hissetti: körfezi seyre dalmıcb - Ah affedersiniz! proğran pi.) 

Y Dedi. Başını kaldırdığı 19.00 Program 
•-4 zaman bir ineğe çarpmış 19.05 müzik (Kabare·PJ.) 

( t ) olduğunu anladı. Gene ga- 19.15 Türk müziği (fasıl he-

A YDINDAN gelen toz medi. Düşman bu yılmaz ve zetesi elinde dolaşmaya baş- yeti) 
la ve kıvrak yollar usanmaz kumandnn karşı- ladı. Biraz sonra bir kere 20.00 Memleket saat ayarı, 

tlandı. Hafif sarıklar, sında daha çok dayanamadı daha çarptığını hissedince ajans ve meteoroloji haber-
cepkenler, geoit kuıak- kendisi çıkıp giderek kaleyi - Pis hayvan, gene mi leri. 

ve kısa şalvarlar içinde teslim etti. Henüzj yirmi bi- sensin? şimdi karnına da bir 20.15 Neıeli plaklar R. 
udlannıa dinçliği bakan rini bitirmemiş olan Aydın tekme vururum ha! 20.20 Türk müziği 

1 k Diye bağırdı. Başını kal- . ere çarpan atlı ar uçara delikanlısı bah Anadolunun b f k d 1- . . . . . . - Hüzam peşrevı 
d dırdı, u se er arşısın a 

atblar. En ön e uzunca en bilyük şehrini Türk bay- duran, bir inek değil, genç, 2-Sadi ·Segah şarkı-Ruhumda 
lu, kara kaşh, kara göz- rağının gölhesine almış bu- güzel bir kadındı. ölen 
henüz bıyıklan terlemek- lunuyordu. 3-Zeki Arif-segah şarkı·mız· 
olan OD sekiz yaıında *** Bu birinci rabı bırak 
delikanlı vardı; ardında- Şimdi lzmirde hummalı Hasis bir Iskoçyalı hasta- 4-Neyzen Riza efendi-Suzi· 

(Karışık 

.. 

, . . 

kır ve ak sakallı yiğit- bir çalışma vardı: Kızaklar lanmıştır. Karısı, doktor ça- nak şarkı-çaldırıp çalgıyı 
'ı:a, pala ve kaytan bıyıklı kuruluyor, gemiler yapılıyor· ğırdı. Doktor hastayı mua- 5-Mustafa Nafiz-suzinak şar-
nlann batında erkek gll du. Çok geçmeden · lzmir yene etti: kı-sonbahar goncası .. 
... · · b .. d k f · 1 d - Yirmi gün yatakta ka- K k ırının ayragını an ın- ör ezınin mavi su ann a 6- . . . . . . . emençe ta -

Bu hafta içinde Ankaraya bir iki maç yapmak içi!1 gide
cek olan lngıJiz takımının Istanbulda Fenerle yapb!ı ~aç
den evvelki bayrak merasimi ve takımın antrenorlerıyle 

du. küçük fakat cesur bir .. Türk lacaksın, dedi, gün aşarı ge- simi 
bu delikanlı Aydın oğul- donanması bayraklannı dal- lip göreceğim. 7- ........ halk türküsü 

be d. lskoçyah yirmi gün yath 
dan Umur Y ı. galandırıyordu. ve doktor, gün aşırı geliyor, -Eminem hoplada gel 

Sırtlanada savaklar, omuz- Umur bey Çeşme limanına muayene ediyordu. lskoçyalı 8- . . . . . . . Halk türküsü-
ı:ada yaylar, bellerinde geldiği zaman kardeti Hızır iyi olup yataktan kalktığı- Develer katar katar 
· kılıçlar ve kuşaklannın beyin Ayasludan gönderdiği nın ertesi günü doktora 9- ....... • Halk türkü-

nda boy boy yatağan- 22 gemiyi de beraberine a- gitti. Doktor onu görünce sü-Esmerim kıyma bana 
bıçaklar rörülüyordu. alınca 50 harp gemisine ku - iyi oldun ya? 10- ....... halk türküsü 

giden buraya kadar her manda etmeğe baılıyordu. Dedi, lskoçyalı cevap • birkaçı birleşerek. 
'kleri yerde berkesin Yolda vardiya bağırdı: verdi: 21.00 konuşma (ziraat saati) 

&llerinde hayranlık ve - Provada bir gemi!. - iyi oldum doktor, size 21.15 Müzik (neşeli plaklar) 
yakmıılardı. Aydın zeybekleri birer borcumu ödemeye geldim. 21.30 Müzikli konuşma 

.. 4ydıaoğlu Mehmet bey atmaca oldular; o tarafa Hasta iken bana kaç defa 22.00 Müzik {Küçük orkes-
. k rf b k "k gelmiıtinizl ) ~&!!!C!Em~ 6 ezine a an yu • doğru kanatlanan donanma tra - Şef: Necip Aşkın ımm;;,:--:-'ıı;::-.-.a R ~ 
tepeyi ve oradaki ka· kısa bir zamanda düımanı = ~:dilik Allaha ısmar- 23 Son ajans haberleri, ~ t..r ~ sy d i O fi' ;s 
ele geçirmiıti. Fakat kuşattı. Umur bey IOrda: ladık. Bu birinci .. daha do- Esham. tahvilit, kam- Ilı Salih o~~ il! t il ... 
D Ege bölgesinin allı - Bu gemi kimindir? kuz defa geleceğim. biyo·nukut ve ziraat borsası [f Cilt, Saç ve Zübrevı. bas- ~ "O 1 fi 

çekilen resimle:.r_i_. -·--------------:~:-
yok, dö-
yasak 

ini elinde bulunduran - Midilli valisinin.. Kabahat sı·zde 1 (fiyat) 1 talıklar mütehassısı = ~ =-- ~ 1

--• • b' t" lü 1 b Jd - i 2 ncı' Beyler sokak No. 81 •.. _ lllll• !. ' ülllırı ır ur a a- Umur ey cesur o ugu 23.20 Müzik (Cazband-pl.) TELEFON ssts ı - ; e r::::ı9 \~~-ıı ıtı. Sakın senyörü Mar kadar vAksek kalpli bir a- Kadın anlatıyordu : ____ <=> -~~~ 

1 

z t! _ ~~~ıı 
~.. 23.55-24 yannki program. --~..- ~ 

0 
.. 

Zahara bu büyük kaleyi damdı. Boş yere kan dök- - Kocamla tam on sene ----------- f h • J k · ı::ı 
pahuına elinde tutu- meıini sevmezdi. Bunu hilen ya .. dıktan ıonra darılmıı, Dr. a rı şı ;;; ! lir" !'" 

da. Mehmet bey çok 11- Midilli valisi kendisini giz- ayrılmııtık. Altı ay ayrı ya- Kıyıda ızmir Memleket Hastanesi i S» i!= 
Yordu. Aşağı lzmiri al- lemedi. Giiverteye çıkarak şadık. BPna bir mektup yaz- Rontken Mütehassısı • ... a 
•- k' d banımak ı'stedı'g-ı'nı' so"y Karı koca oltalarını atmış· Rontken ve elektrik tedavi• ~ ~ e.,ı:: " için dört oğlunun i ın· gen Türk amiralini selimdı., ı; • .... 

ledl. Ben de ban•maya razı lar bekliyorlardı. yapılır ıkinci Be;Jer So i' ~ , en akıllı ve yılmazı o· Ag" ır hediyeler verdi: · Y •• 

oldum, Biraz evvel burada Yanlann~ gevezenin biri _ .... N .... 0 ..... 2 .... 9 .... T .... E .... L~.~~~~~~ : M ~ Umur beyi o taraflara - Sizinle görüşmek fır- buluşacaktık. O, maktan sokuldu : "' ,., 6 
dan yapmıştı. Umur satını ve şeJ-efini hiçbir şey gw öründü. Tatlı tatlı gülüm- N 1 d d' b 1 k D D mı·r Alı· a. (il~ : 

· 'f • - ası 1 e ı, a 1 var r • e !! M i' ııte o glln vazı esıne ödiyemezf diyordu. seyerek geldiği tarafa bak· mı? - ,., :l 

. d u b b t KamçıoAlu .,... ~ e Yor u. mur ey onu ser es tım. 11 ~1 -

t • E ? - Halbuki bugün bol ba- 1 T nı h t ı ki .... g - N umur bey yanında olan bırakb, O zamana kadar - sonra Ci t enas as a ı arı D .. ~ .. 
. S f hk olması gerek, dün bava ı kt' k t d · · ~ .e -B a bey, Yusuf bey, Ebat uzaklarda agı" zdan agı-za do - onrası ena... e e ır e avısı Si 'i • 

- Ne oldu? müsaitti. ııı:mir - Birinci beyler So D g ~ o. 
11 ve hoca Selman gibi. laşan mertliğine parJak bir - Beni tanımadı, yanım- Adam cevap vermedi. Ge- No.: ss Telefon : 3479 t f ı::t = 
larla bqbaıa verdi. örnek daha verdi; daha çok dan geçti gitti. veze devam etti: a 
ın tutüne ıliznlmek için tanındı ve aevildi. _ Kabahat sizde, neye - Şöyle biraz oltanızı 
batında kanat çırpan Umur beyin yiğitleri gü- her zamanki gibi bakmadı-

ç. bir kartal heybetile zel ve zengin Sakız adası nız! 
İ1 lzmir" i ve durgun kıyılanna çıktılar. içerilere 

ezi seyretti. doğru yayılan akıncılar Tiirk 
k geçmeden genç Umur adını buraların tarihine ilk 
an kalesinin etrafında- defa olarak ve layik olduğu 

hendeklerde yüksek ve hayranlıkla itledi. 
lekli kulelerde mazgal- Genç amiral lzmire par-
dayablan merdivenler- lak bir zafer alayının başın 
g6rlll6yor; herglin yeni da şen ve mesut döndü. 
ikler gösteriyordu. Fa- Yeni yiğitlikler, yeni akın· 
deniz tarafından bol bol lar için kuvvet toplamıya 

kıyordu. 1332 sonlarında 75 
Türk gemisi Adalar deni
zine açılıyordu. Yakın Ada
lara değil, enginlere koıu
yordu. Artık küçük senyör·, 
lere zavallı valilere, fırsat 
diişkünü korsanlara bakmı· 
yordu. Çarpışmak için im· 
paratorlar ve krallar anyor· 
du. Semadrek adasının a
ğaçlık kıyalannda Türk pa
laları parladı. 

sarssanız ... 
Kadın seslendi : 
- Beyhude konuşuyorsa· 

nuz dilsizdir. 
- Ya öyle mi bayan ... 

ve kocasına sorduğu bütün 
sualleri sordu. Bu sefer erkek: 

- Beyhude konuşuyorsu· 
nuz, sağırdır!. ................................................ .... 

i Hamdi NUzhet Çançar i 

En nefis krem
ler, losyon ve 
kolonyalar ile 
çeşitli tuvalet 
eşyası • 

• dım alan senyör Zaharaya başladı. 
D eğiyordu. *** 
nç Umur tamam ikibu- Umur beyin gözleri her 
yıl, l&ldınşlarını keı- defa biraz daha ileriye ba-

T A YY ARE Sineması T31&:6° •I 
Bugün a Btıytlk Flim Birden 

U k G 1 (Ses Muitr Blanches • Y USUZ ece er de St. Petersbonrg) 
Gaby Morley - Jean Y onnel - Pıerre Renoır l i: &B A LA r·JrYhKk A· ibtir .. filmi' 

danslan Rua musikisi ile süslen mit f adalı bir aşk 
~rııanı baş;öllerde: Anna Sten - Henry VVilco:ıon 
~Ye olarak: metro jurnal ( en yeni dünya hat:erleri ) 
~nslar: Uykum Geceler: 3-6-9.20 Balalakya:!l.40 ve ' 

de cumarte1i ve pazar gilnleri 1.30da baılar. 
''tlar: Local.l:: 150 ve 100, hususi 30, balkonlar: 25, 
~n: 20, talebe Nlon 10 kuruttur. l 

1 Sonu yarın ] 

ISıhat eczanesi i 
i Başturak büyük Salepçioğlu i 
1 hanı karşısında f .................................................... 

R Bugün Asri 
00 14 Haziran Çarşambadan itibaren Telefon 2394 

Sinemada 
Dünya sinemactlığının en müthiş sinema harikası 

Vahşi Ormanlarda Sonsuz Mücadele 

TARZAN Yamyamlar arasında 
• 

12 Seri 24 Kısım Tekmili birden 

As BULBA HARY BAUR ~ TAR Dannllle Daryo i 

1 Vazife • Harp ve Kahramanlık dolu hakiki bir şaheser ~ 
Ayrıca: Dünya haberleri ve Miki konserde 1 

I Fiatlar: Duhuliye 15 - Talebe, asker, çocuklar 8,5 

---~ 

Tel. 3882 

Bugünden itibaren 

Kültürpark Sinemasında 
Biri heyecanla bir me9Zu, diğeri de neteli ve zevk'i bir 

:·operet iki büyük filim 

1- SARATOGA 
Jean Harlov-Clark Gable-Lionel Barimore enfes qk 1ahe1eri 

2 ŞEN DULLaveuve Joyeeuse Jeanette Mac 
• Donald-Maurice Chevalier 

Franz Leharın bestelediği bu şahane operette phane bi 
müzik gilzel şarkılar bulacak kahkahalar ile gillecebi~ 
Seanslar: hergün: Şen Dul3.30-7.1S SaratopS.30- 9da 
Cumartesi ve Pazar günleri saat l,30da Sarater• ile ~..-.r. 
......... liiWiii, ....................... , 

• 
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ıs Ha 

(ŞEHiRDEN rm s o N H IJE:R'LEA---, rrz;w;=;. 
HABERLER a ...,..,,._,,._,,._~....,._,,. ... ,_,..ınıım......z-,,."'_... ....... ..__...,.. ... ,...,.,...__ ! pi Haberlen 

Adliye - Maveravi erdünde isyan _.__ '·=~=~~E-:1~·:::.n,,, 
T • 1 • da, Mustafa oğlu Mebol,t 
ayın eri Kantarcılar, sermaye Ali kı-

Izmir ahkamı 'şahsiye ha- 'H f ' 1 • • b• k• •ı•k 1 •ı• k • zı 25 yaşında Hamide Tir' 
kimi B. Kazım Akşit selahi- ay aya 2e en yırml in iŞi 1 Dıfl iZ UVVetı kanı dost tutmak için v.W 

yetıe çeşme hakimliğine, asilerin tenkiline şiddetle ba~ladı teklifini kabuı etmeme•İr 
sulh hikimi B. Behçet Türkay ~ den muğber olarak kenditİ-
seliihyetle Kemalpaşa ha- Hayfa, 15 (Radyo) - lngiliz kuvvetleri asilerin tenkiline başlamıştır. Asiler perişan bir vaziyette dağlara iltica et- ni takip, sözle de seni 1>. 
kimliğine tayin edilmişlerdir. mişlerdir. düreceğim diyerek kova1'" 

--3!!1:2- Kahire 14 (Radyo) - Maverayi Er_dünde bir takım isyan hareketleri başladığı • ve muhtelif askeri müesseselerin asiler dığı şikayet edilmiı sa 

Köy 
Eğitmenleri 

tarafından işgal edildiği bildiriliyor. Asilerle hükümet kuvvetleri arasında kanlı çarpışmalar olmuştur. yakalanmıştır. 
Buradan sevkolunan yirmi bin kişilik lngiliz kuvveti, bütün Hayfaya varmış ve karaya çıkmıştır. Bıçak tafımak 

[!] [!1 [!] [!] [!J [!J [!] [!] [!] [!1 lkiçeşmelik caddesiadlr 
Hamza oğlu amele Hamdi' 
nin üzerinde bir bıçak KızılçuUu köy eğitmen 

kurslannın yıllık masraflarına 
tekabül eylemek üzere veka
letten 8555 liralık tediye 
emri gelmiştir. Bu paranın 
4000 lirası yiyecek madde
lerine aittir. 

Suriye bayrakları indirilerek ı Milletler Cemiyetinde Filistin 
lunarak alınmıştır. 

Elcezire bayrakları çekildi meselesi görüşüldü Hakaret 
lkiçeşmelik Çukur çeşıll 

mevkiinde lsmail oğlu Alr' 
dullah Hazırol, Geçimsizr 
yüzünden karısı Lütfiye H 

-lli::llB-

Yaz Mesai 
Saatleri 

Resmi dairelerde bu sa· 
hah yaz mesai saatleri baş
lamıştır. Bütün daireler bu 
sabah saat 8 de açıldı, on 
ikiye kadar ve öğleden son
ra 14,30 dan 17,30 a kadar 
vazife göreceklerdir. 

-::::::::--

Belediyeler 
yeni tayinler 

Belediye JDJntaka amirleri 
arasında yeni tayinler ya
pılmıştır. Karşıyaka mınta

ka amirliğine Eşrefpaşa mın 
taka imiri bay Ömer Lütfü 
Hiçdönmez, Eşrefpaşa mın
taka amirliğine Sabri, Bas
mahane mıntaka amirliğine 
Sırrı, Alsancak mıntaka a
mirliğine Hakkı tiyin edil
mişlerdir. 

Yeni ihdas edilen zabitai 
belediye müfettişliklerin va
zifeleri de ayrılmıştır. 

Müfettişlerden Suphi Gü
zelyalı, Esrefpaşa ve birinci 
mıntakanın bir kısmı, Muh
lise birinci mıntakanın diğer 
kısmı ve Alsancak Mersin
liye kadar, Ziya Basmahane 
Tepeciğe kadar v~rilmiştir. 

Balçova 
AGAMEMNUN 

Ilıcalarının 
12 Haziran 939 tarihinden 

itibaren muhterem müşteri
me açıldığını tebşir ederim. 
Bu şifabahş suyun evsafı 
cıhanca malum olduğundan 
reklamı zaid gördüm. 

Ismail Karakızlı 
[ D: 15] 

lskenderun 15 (Hususi) - Halepten bildirildiğine göre 
evvelki gün Elcezirede yeniden kıyamlar başgöstermiştir. 
Kamışlı ve Hasice'deki infisalciler hükümet dairelerine hü
cum etmişler, Suriyeli memurlan yakalayıp cebren otomo
billere bindirerek Elcezire hududlarından çıkarmışlardır. 
lnfisalciler Suriye bayraklarını indirerek yerine Elcezire 
bayraklarını çekmişlerdir. 
Koğulan memurlar Halebe iltica etmişlerdir. -

ALMAN 
SUSLUK 

KONSOLOSU CA
Y APIYORMUŞ 

Londra, 14 (Radyo) - Liverpul Alman konsolosunun bir 
casus şebekesini idare ettiği hakkındaki haber üzerine bu 
gün Avam kamarasında münakaşalar olmuştur. Başvekil 
Nevil Çemberlayn, Berlin hükıimetine müracaat ederek, 
konsolosun derhal tebdili isbnildiğini beyan etmiştir. 

• Alman konsolosu, bir lngiliz silah fabrikasının plaolannı 
çalanlarla münasebettardır. 

Mısır Hariciye Nazırı 

raya Geliyor 
---------:.:~---------

Anka· 

Kahire, 15 (Radyo) - Mısır hariciye nazın Abtülfettah 
Yahya paşa bugün Istanbula hareket etmiştir. Nazır ve ma
iyeti ayın on sekizinde Ankarada bulunacaklardır. 

--------------ıımmnııım--------------

Günün Radyo ve Telgraf 
Hülasaları 

Danzig meselesi hakkında logiltere, Polonya ve Fransanın 
müşterek bir beyanname neşredeceklerini ve Danzigin 
AJmanyaya verilmek suretiyle yeni bir statüya tabi tutul
ması hakkında bir proje ileri sürülecekmiş. 

§ Fransa ile lngiltereyi deniz altından birleştirecek olan 
Manş tünelinin inşaatına yakında başlanacaktır. 

§ lngiliz askeri heyeti bugün sabahleyin Ankaraya vasıl 
olmuştur. Müzakerelere yarın başlanacaktır. 

§ Amiral Horti Macaristan ile Polonya arasında kuvvetli 
bir dostluk hüküm sürdüğünü söylemektedir. 

§ Almanların Silezya mıntakasında Polonyaya hakim 
dağlarda askeri tahşidat yaptıkları bildirilmiştir. 

§ Çinde lngiliz ve Frans,z mıntakalannın ablokası yeni 
bir mesele ihdas etti. Bunun için lngiliz ve Fransiz hükü
metleri bu hususta müşterek tedbirler almışlardır. Amerika 
iki devletin ne yapacağını ehemmiyetle beklemektedir. 

§ Eski lngiltere Hariciye nazırı Bay Eden dün tayyare 
ile Parise gelmiştir. 

iSTER GUL İSTER AGLA 

Bir Timsah midesin ti en neler çıkmış! •• 
--------111111-------

Geçenlerde Avrupa gazetelerinden birinde okuduk.. Bu gazetelerin yazdıklanna göre, 
Afrikada, Stanley-Poldan yüz kilometre kadar bir mesafede on bir metre uzunluğunda 

gayet büyük bir Timsah yakalanmış, avlıyan seyyah bu hayvanın midesini yardığı vakit 
içinden neler çıksa beğenirsiniz? 

Üç tane kadın korsası, bir Çinli saatı, bir keçi kafa kemiği, alomiyondan bir tencea·e, 
bir diş fırçası, bir gramofon diyaframı, ve bütün bunlardan başka, bir bronz traş takırn ile 
bir çift ipekten kadın balo iskarpini. 

Biz bu haberi okuyunca şöyle düşündük: Acaba bu Timsah, bir keçi, bir a şçı, bir de 
dansöz mii yutmuştu!? .. Sen de okuyucu Avrupa gazetesinin yazdığı bu muammaya ? 

Ce~envre 15 üRadyo ) - Milletler cemiyetinin manda 
komsıyonu toplan?1ış ve bu toplantıda Makdonald da hazır 
bulunmuşur. Komısyon Filistin raporunu tetkik etmi 
müsellah çe~elerin silahları nereden tedarik ettiği hak~ııı;: 
yapılan tetkıkatta büyük harpten beri ellerinde kaldı y 

1 anlaşılmıştır. g 

zırola hakaret ettiğindel 
yakalanmıştır. 

AçılfgözlUk 
Kemerde Ali oğlu Niyd d 

Yeniden 
20 Lise ve &4 ortao

kul açıllyor 
Maarif vekaleti bu sene 

yeniden 84 ortaokul ile 20 
lise açacaktır. Bu mektep
lerin nerede açılacağı ya
kında tesbit edilecektir. 

--~-

MOLOTOF 
- Baştarafı 1 ncide -

düğü teklifler üzerinde Lon
dra ve Paris hükumetlerinin 

tamamiyle mutabık olduğunu 
kaydeden Taymis gazetesi, 
Slovakya hadiseleriyle ala
kadar olarak aşağıdaki ha
beri vermektedir : 

Almanya zengin madenle
re malik Silezya mıntakala
nna hakim olan ve ayni za-
manda biraz daha cenubta 
Polonyanın endüstriyel mın
takalarına kontrolü altında 
bulunduran şimal hududu ü-

zerinde asker tahşidatı yap
maktadır, 23 Mart tarihli 
muahede macibince Almanya 

küçük ve beyaz Karpatlar ve 
javornik dağları sırtlarında 

sevkülceyş yolları ve istih
kamlar yapmak hakkını mu

hafaza etmişti. Bu muahede 
mucibince Almanya kıtaları 
istihkamları işgal edebile
ceklerdir. Fakat son zaman-

larda Slovaklar Almanyadan 
gelen kıtaların çokluğu kar· 
şısında endişeler duymakta
dır. Diğer taraftan gelen 

yolcular Slovak - Alman ger
ginliğinin Alman - Çek ger-

ginliğinden daha az olma
dığını bildiriyorlar. 

Deyli Herald ise Slovak
yanın yakında askeri surette 
işgal edileceği ve himaye 

idaresine ilhak olunacağı 
haberini vermektedir. 

Hekimler 
arasında 

Sıhhat müdür muavinliğine 
Karşıyaka hükumet tabibi 
Muhlis Ôzdem, Karşıyaka 
hükumet tabibliğine Karşı
yaka belediye doktoru Ha
mid Erciyes, Karşıyaka bele
diye hekimliğine M. Rasim 

ı 1939 Bütçeleri 
Tasc: lk olunan vila. 

yetlerimlz 
Bolu, Giresun, Aydın, Sey

han Trabzon, Sivas, Manisa 
Gümüşhane, Ayfon, Hakari
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Erzincan, Muş ve Tekirdak 
vilayetlerinin 1939 bütçeleri 
icra vekilleri heyetince ka
bul edilmiş ve yüksek tas
tika iktiran etmiştir. Dahi
liye Vekaleti keyfiyeti bu 
vihlyetlere tebliğ etmek ü
zeredir. 

Ceylan Tekin eline geçirdi o 
bronz bir beşibirlik altınuı• . ç 
benzerini motosikletçi Mut• .•zi 
tafa oğlu Arife borcuna m ra 
bil elli lira mukabilinde ver· et 
diği şikayet edilmiş suçlıl 
yaka lanmıştır. 

Gafengo Atin 
Yolunda 

- Baştarafı 1 inci sahifede 
reisi olan Romen misafiri •' 
rasındaki itimadlı görüşm 
ler iki Nazıra Balkan anta 

V 
tının birliğine ve istiklili11• ali ve Bele- ve sulh siyasetine müıtere~ 
bağlılıklarını bir kere da 

diye reisi müşahade imkanını verm· 

-----

DUn mahallAtı gezdiler tir., İki nazır bu antan 
Vali B. Ethem Aykut ve komşu milletler arasında B 

kanlar nizamına elzem fi 
belediye reisi Dr. Behçet Uz Avrupa snlhuna gittikçe da' 
dün şehrin yukarı mahalle- ha ziyade lüzumlu bulua8' 
lerini gezerek ihtiyaçlan tet- bir kardeş birliği ve te.," 
kik etmişler ve Kadife ka- nütlü hareketi aleti vaıfıoJ 
lesine çıkmışlardır. Oradan görmektedir. 
Kemerde belediye temizlik a•aın-:;ı 
ham ve imaıathanesi, bele- Cevdet Ozyat 
diye fidanlığı, yeni yaptml- Eşrefpaşa hastanesi baf 
~a~ta olan yollar görülmüş, hekimi ve Kızılay kurumd 
ıtfaıye merkezi teftiş edil- başkanı B. Cevdet Ôzyal 
miştir. itfaiye erlerine bir de Ankaradan şehrimize döll" 
manevra yaptırılmıştır. müştür. -------
Izmir Deftardarlı~ından : 
Kazanç vergisi mUkelleflerlne 
1 - Kazanç veıgisinin birinci taksit zamanı hulul et" · 

miştir. Haziran sonuna kadar birinci taksit borçlarını öde" 
meyenlerden borçları hiç bir musamaha •görmeksizin yüzd• 
on zamla ve cebri yollarla tahsil edilecektir. Bu husustl 
lazım gelen bütün tedbirler alınmıştır. 

2 - Cebri icra tazyiklarına ve yüzde on ceza :r:amlano• 
maruz kalmamalan için birinci taksit borçlarını bu ay içio" 

1 

de bağlı bulundukları maliye şubesine behemehal ödemi" i 
leri lüzumu sayın mükelleflere bildirilir. (2072) 

15, 20, . 25 ~ 
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Halkın 

Milli Şefimiz ve halk ••• 
Milli Şefimiz ve sayJD Cumhurreisimiz İsmet lnönü'oilO 

Yalovayı teşrifleri münasebetiyle Bursadan bir heyet kell" 
dilerine halkın tazimlerini sunmuştur. 

Demokrat Milli Şefimiz, Bursalıların bu candan alikaııo: 
dan çok mütehassis olmuşlar bilhassa köy ve köylü işletl 
üzerinde bu heyetten izahat almışlardır. 

Halkın içinden yetişen Ebedi Şef Atatürk'un arkadafl 
Milli Şefimiz İsmet İnönü, istirahat zamanlarında dahi bal" 
kın dileklerini dinlemekte ve onu düşünmektedir. 

Türkler Milli Kahraman Şeflerine öz yürekten bağlıdırla'' 
Ulusumuz. bütün kudretini temsil eden bu yüce başlarla ol 
kadar övünse yeridir. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
~ .... ~~~~tp~'!.....:W!,•~ .....: 1*" 

İSTER GUL İSTER AGLA 
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