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Hatay vilayetimiz •• 
• Ürk milletinin, Türk ordusunun ve Türk milletinin ba-

bulunan kahraman ve vatanperver büyüklerinin ve 
sa Ebedi Şefimizle Milli Şefimizin gösterdiği azim, 
ve enerji sayesinde aziz ve tatlı bir rüyamız müsbet 

e akikat ve kat'i bir emrivaki olarak bizi sevinç ve if-
içinde bırakıyor. Hatayı, istiyoruz, Hatayı bize vere

; r, Hatay için müzakereler, münakaşalar yapılıyor, ih
r çıkıyor ve daha bir çok fikirler ve mütalealar or

ı• atıldıktan sonra nihayet Türk'ün parolası tahakkuk 
' k " Hatay bir Türk vilayeti, Hatay bir vilayetimiz ,, 

r. 
tatlı rüyanın maddi bir hakikat olabilmesi için, Tür

~ daima kahramanlığı ile gurur ve iftihar duyduğu şanlı 
~ ordusunun çelik varlığı, Büyük Şef ve kumandanla
• çelik iradesi ve hiç şüphe yoktur ki gene yüce şef
•' .izin yetiştirdikleri Türk diplomatlarının keskin zeka 

ltayetleri en büyük rolü oynamıştır. Millet memnun ve 
,, ettar olduğu gibi Allah da cümlesinden razı olsun. 
~ SIRRI SANLI 

.................................................................. , ........ 
ariciye Vekili Beyanatta 

Bulundu 
lova 14 (A.A) - Hari-

1 Y ekili Şükrü Saracoğlu, 
il misafir Rumen Hari-, 
Nazırının müfarekattnı 
kip aşağıdaki beya
bulunmuştur: 

Romanya Hariciye Na
dostum Gafenko ile 
rada ve Yalovada iki 
ti alakadar eden mese

' iizerinde fikir ve müta
ı teatisinde bulundum. 
' llıeselede mutabık kal-

hususunda müşkilat 
• edim. Esasen ana hat
J e. beraber yürüyen iki 

ti teferrüat cihetinden 
- bugün tamamen muta- bık kalmış bulunmaktadır.] 

' katil mahkumu tek başı-
• • • 

~ lmralıdan Ankaraya gıttı 
--- ::o.--....:ı:---

~ kara, (Hususi) - İmralıdaki katil mahkumlarından 
ilah Ankara hapisanesinde iki ay müddetle kalmak 
lltbaa kısmında çalışan mahkumlara iş öğrettikten 

yerine dönmek üzere lmrahdan şehrimize gönderil
, · Yalnız başına seyahat eden mahkum şehre gelince 
, dahi uğramadan doğruca Cebecideki hapisane bina• 
~ ~iderek müdürü görmüş, katil mahkumu olduğuna dair 
, asını gösterdikten sonra iki ay matbaa kısmında çahş-

lizere içui gireceğini bildirmiştir. Mahkum. Abdul!ah 
llne müduründen müsaade alarak beş dakıka evıne 

, ıktan sonra hapisaneye dönmüştür. 
• · Iran sefiri Parise vardı 

, 
• 

" 

lran Alay Sancaklarından Biri 
't-iıı 15 (A.A) - Iran sefiri dün Parise gelmiş ve vazi

' e başlamışbr. Fransız gazetelerinin Şehin~ahın şahsını
•laylı bir h.:ıan kullanmalarından mütevellid hadiseyi 

llrnıı nazariyle bakılmaktadır. 

1Pazar günü havacılık bayramı var 
VALiMiZ TAYYARECiL RE HiTABEN: 

,, Kartalların, Türkkuşlarının ebedi zafer çiç~klerile bezen
mesi en büyük iftiharımızdır, varolun "dediler •• 

Türkkuşu filosu dün saat 
10,50 de Manisa istikamc• 
tinden lzmir üzerine gelmiş 
ve şehrimiz üzerinde on da
kika süren bir uçuş yap
mıştır. Türkkuşu filosu mey 
dan ve caddelerde toplanan 
lzmirlilerin sevgi tezahiira
tı arasında şehri selamlamış 

on dakika kadar uçuştan 

sonra Gaziemir tayyare mey
danı üzerine gelmiş ve bu 
meydana inmiştir. 

Türkkuşu filosunu Gazie
mir tayyare meydanında 
valimiz B. Ethem Aykut, 
Müs. Mevki komutanı namı
na yaverleri Bnb. H,fzı Al
gan, belediye reisi namına 

muavini B. Suad Yurdkoru 
Mr. kom. Yzb. B. Nezihi 
Frat, Gazeteciler ve kala
balık halk karşılamıştır. 

Bütün tayyareler meydana 
inince saf halinde sıralan-

Sabiha Gökçen 

vermişlerdir. Genel direktör 
B. Osman Nuri Baykal, filo 
ile Izmire gelmiş beş kız, 13 
erkek olmak üzere 18 arka
daşını ayrı ayrı valimize ve 
diğer zevata takdim etmiştir. 

Valimiz B. Ethem Aykut, 
kendilerine şu vecize ve 
kısa hitabede bulunmuştur: 

Filo ile lzmire gelenleril 

yazıyoruz: Adliye vekili-
s abiha Gökçen, Naciye 

Toros, Muzaffer Sel, Sehavet miz Londraya 
Yılmaztürk, Edibe Sayın. 1 • 

Türkkuşu genel direktörü hareket etti 
B. Ü ! man Nuri Baykal. 

Pi lot: ar: 
Necip Tulgar, Saip , Ibra

him Güreri, Kemal Karapars 
(Izmirli), Mehmed Arabacı, 
Abdurrahan Türkkuşu, Hü
seyin Uçar, Şinasi Kavlak 
ve Muammer. 

Makinistler: B. Rüştü ve 
Ihsan .. 
Pazar gilnU havacıhk 

bayramı var 
b:mir havacılık bayramı, 

Pazar günü fevkalade par
lak tezahüratla kutlulana
cakhr. 

O gün tayyare meydanın
da on binlerce halk önünde 
akrobasi uçuşları paraşütle 
atlamalar yapılacakbr. Hal-

mış, ondan sonra Türkkuşu 
pilot ve makinistleri, filo 
kumandanına tam haberini 

- Kartalların, Türkkuşla
rınıb ebedi zafer çiçekleriyle 
bezenmesi en büyük iftiha
rımızdır. Var olun! i 

kı, tayyare meyda taşımak 
nına için muhtelif vasıtalar te

min edilecektir. B. Fethi Okyar 

iNGiLiZ • SOVYET 
-----------~-----------

GÖR ÖŞ MELER İ DEVAM 
EDiYOR 

Paris, 15 (Radyo) - Moskovadan haber veriliyor: 
Hariciye komiseri Molotof, bugün öğleden sonra Kremlin 

sarayında lngiliz sefiri Sipet ile Fransız sefiri Nacyari ve 
Sir Vilyam Strangı kabul etmiş, kendileriyle iki buçuk saat 
konuşmuştur. 

Müzakerelerin devamı müddetince Molotofun yanıbaşında 
Potemkin de hazır bulunmuştur. 

Alakadar mehafil, müzakerelerin ilerlediğini ve tam bir 
ketumiyet hüküm sürdüğünü bildiriyorlar. 

Moskava, 16 (Radyo) - Bu sabah Fransız büyük elçisi 
ile lngiliz delegesi Strang üçüncü defa olarak Ingiltere bü
yük elçiliğinde buluşmuşlardır. Bu toplantıya Petemkin de 
iştirak etmiştir. _.:..,_ _____ _ 
Stefan Lozan 
ve Yahudiler 

--:::::::::--
Paris (Radyo) - Stefan 

Lozan "Matin,, gazetesinde 
yazdığı bir makalede Al
manyadan kaçan yahudile
rin, Fransanın her hangi 
müstemlekelerinden birine 
yerleştirilmesi kolaylığından 
bahsetmekte ve bunun in
sanlık namına yapılmasını 
Fransadan istemektedir. 

--~--

Gafenko 
Atinada 

Atina 16 (Radyo) - Ro· 
manya hariciye nazırı B. Ga· 
fenko ve refikası ve maiyet· 
leri bugün Pire limanına 
gelmişler "Ve hararetle 
karşılanmışlardır. Bu akşam 
Gafenko şerefine hariciye 
nezaretinde mükellef bir zi
fet verilecektir. 

Tahşidat 
devam ediyor 

--::::4 ... ~:--

Paris, 16 (Radyo) - Var
şovadan bildiriliyor; Silezya
ya dün gece sabaha karşı 
on tren mühimmat ve asker 
geçmiştir. Karpat mıntaka· 
sında tahşidat devam etmek
tedir. 

Slovakya hududunda lo
komotiflerin iki gün istim 
üzerinde tutulması emredil-
miştir. Hududa giden yollara 
bugün sivillerin çıkmaması 
emrolunmuştur. 

" Nevyork Taymis " ga
zetesinin bildirdiğine göre 
250 bin Alman askeri Slo
vakyanın şimalinde Leh hu
dudunda tahşid edilmiştir. 
Bunlar beş piyade fırkası 

ile bir tank fırkasından ve 
bir de ağır topçu fırkasın· 
dan mürekkeptir. 

İngilterenin 
~-~ 

--~.~.--

Roma BUyUk Elçlsl 
Londra 16 (Radyo)- ln

gilterenin Roma büyük elçisi 
Percy Loraine bu sabah 
Çemberlayn ve Halifaksla 
uzun bir mülakatta bulun· 
muştur. 

-~-

Hamidiye 
Trabzon da 

Trabzon, 14 (A.A) - Ha
midiye mektep gemisi bu 

gün saat 12 de Rizeden li
manımıza gelmiştir. 

lstanbul, 16 (Hususi) -
Adliye Vekilimiz Bay Fethi 
Okyar bugün Londraya mü· 
teveccihen Semplon ekspre
sile lstanbuldan ayrılmıştır. 

--~--

Bitlere suikasd 
Yapıldığı Hakkındaki 

Haber Asllsızdır 
Dün şehrimizde Alman 

devlet reisine bir ~ suikasd 
yapıldığı hakkında bir haber 
dolaşmıştır. 

Yaptığımız tetkikata göre, 
bir radyo istasyonunun 
Japon - Çin harbi esnasında 

öldürülen ve Tinkler isminde 
olan bir lngiliz binbaşısının J 

isim iltibasından ileri gel
miştir. 

Italya Kralı tayyarecileri 
karşıladı 

~ 

Libyadaki Italyan tayyare üslerinden biri 
Cenova, 15 (Radyo) - Kral Viktor Emanuel, refakatin-1 

de kont Ciyano olduğu halde buraya gelmiş ve ispanyadan 
dönen tayyarecileri karşılamıştır. Kral, saat 18 de Romaya 
dönmüştür. 
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·· k · r·oo1·roi·-~~h · l · kl cephesinde 1 ur ı· "'ç.:~~=kı=-' ıt erın '!u_t_u arı 
• bu•• y u•• k rolü - 3 - Ne öğreniyoruz! Bitler ha-ı alayını göndermiş olan Hit-

Sulh 
y en ı n incirde 0,34, ayvada hiç. kati milletinden gizlemiş, lerin maksadı sulhtu. Musso· 

- Badem ile fındıkta yüzde itler unutmak suretiyle ya· lini de keza. Kağıdın herıe· 
----- ------~ -------------

1 1 miligram bulunduğundan n mı söylemiş? İspanyaya ye tahmil ettiği ve mikrofo· 

ki 
H 
la 
bi [ 2 J Yazan: PİERRE DOMINİQUE onların ikisi de nesil deva- r İspanyol alayı, yirmi bin nun kendine söylenen her 

mına hizmet etmekle şöhret şilik bir alay göndermiş de şeyi uysallıkla kaydettiği 
almıştır. Hele cevizde yüzde u hususta tek bir kelime malumdur. Bununla beraber 

Askeri bakımdan en mü- [+) nın bitaraflığı Bulgaristanın [~ rette korumuş olmıyor, fa-
him nokta muhakkak ki da bitaraflağını icap ettir· 1 kat Balkanlarda da kuvvetli 

ki 
b 

2 öulunduğundan çok hararet ylememiş, Gazeteciler bile yalanın bu derece pervasız· 
verir. • Limon ve portakal mdi haber veriyorlar ki lıkla söylemesi hayret uyan· 

başlıca Türk kuvvetlerinin mektedir. Bu faraziyeye gö- bir vaziyet kazanmış oluyor. 
on iki adaların karşısına ve re Romanya cen.up tarafın- İngiltere İtayayı son derece 

sö 
şi 

cinsinin şöhreti, aksine her ün kendisi "Alman asker- dınyor ve insan ·kendi ken· 
::ihetten harareti teskin et- rinin bu kahramanca ha- dine soruyor : Acaba Al· 

boğazlara naklı olacaktır. dan tamamen hımaye altın- müşkil bir mevkie koymuş-
Bu nakil ameliyesi eğer dadı:t fakat ltalya Arnavut- tur. 

d' 
le 

nekledir. ketini uzun müddet gizli manlar, acaba ltalyanlar bu-
Taze sebzeler arasında, tmak mecburiyetinde kal- na inanıyorlar mı? 

yapılmış değilse yapılacak- ta abloka altındadır ve bu- Italya ergeç ve belki sa-
br. Türkiye Sovyet Rusya- radan hiç.bir suretle dışarı nıldığından daha erken bu-

re 
tu 

ıeslin devamına en iyi biz- ış olmaktan mütevellit te- Heyhat! inansınlar, inan· 
n et edecek, olan lahnadır. sürünü,, ifade etmiş.. Ba- masınlar, bunu ehemmiyeti 
Yüz gramiyle 1,5 miligram n hele! Peki bunu ne di- yoktur. Bedbaht köleler sı-
\inko verir. Ondan sonra e saklamış? ve bilhassa ne- fatiyle şikayetsiz dinliyorlar, 

nın lran'ın, lrak'ın (ve lngil- tak:=~~sı, lngiltere, Türkiye/ nu anlamaktan geri kalmı-
tere'nin), Suriyede birleşmiş ile birleşmekte yalnız Mısın yacaktır. 
olan Fransa'nın dostu ve ve yakın şarkı müessir su- La Tribune des Nations 

m 
es 
kı 
y 

s>ğan, 1 miligram. Ondan en saklamak mecburiyetin- nasıl ki nereye gönderilirler-
tblayı olacak h"!r yemeğe e kalmış? Hiç şüphesiz bi- se gidecekler ve kendilerin-

müttefikidir. Bu itibarla Rus, 
Irak ve Iran hudutları husu- Romen Hariciye Nazırı 
sunda hiç bir korkusu yok- ~-==:--===ı:• 

d 
d 

tur. Balkanlar haritasına bir B • G A F E N K o 
göz atılınca siyasi ve askeri 
bakımdan vaziyet şu şekli 

g rer. Sarımsak yüzde bir z vatandaşlarını ürkütme- den istenilen her şeyi yapa-
miligram. Üst tarafı da na- ek için, fakat bilhassa hiy- cakJardır, Ezeli Almanya e-
f. ve aldatmalı bir dış siya- ğer vesile olmadığı takdirde 
ı .e.. onu yaratmasını bilecektir. 

ra 
m 
le 

arzeder. 
Siyasi bakımdan bir Bal

kan anlaşması vardır ki Ro
manya, Yugoslavya, Yuna
nistan ve Türkiye'den mü
rekkeptir. Bu dört devletten 
Türkiye ve Yunanistan biri
birlerine karşılıklı surette 
dayanmaktadwlar ve deniz 
cihetinden lngiltereye istinat 
ederler; Romanya ise Polon
ya ve Sovyet Rusya'ya da
yanır. Bir harp halinde Yu
goslavya'nın coğrafi vaziyeti 
dolayısiyle bitaraf kalacağı 
ve Bulgaristan'ın kuvvetlinin 
tarafını tutacağı sanılabilir. 

Vaziyet böyle olunca Bal
kanlarda biribirine karşı iki 
askeri mıntaka göze çarpar: 
bir ltalyan ordusunun tahşit 
edildiği Arnavutluk mınta
kası; lstanbul'Ja Edirne ara
sında bir Türk ordusunun 
tahaşşüt ettiği Trakya mın
takası. Çanakkale boğazı 
düşmana kapalı olduğu için 
bu ikinci mıntaka Asya'ya 
doğrudan doğruya merbut-
tur; birincisi Otrant kanaliy
le ltalyadan ayrılmaktadır. 
Bu kanalde Italyan nakliyatı 
müşkül' saatler geçirebilir. 

Balkanlarda bir askeri ha
rekete girişecek olan ltalyan 
ordusu ancak Sırp Make
donyasının üstünden geçmek 
suretiyle Bulgaristana yar
dım edebilir; efkar umumi· 
yesi Ilalyaya pek husumet 
besliyen ltalyanın buna razı 
olmasına ihtimal yoktur. Di
ğer taraftan Bulgaristan bu 
gün TUrkiyenin karşısında 
nisbeten zayıf bir askeri 
devlettir; Sırp Makedonya
ıından geçmek için bir ltal
yan teşebbüsü Romanya, Yu
nanistan ve Türkiye tarafın
dan Balkau muvazenesini 
dcğiştirmeğe matuf bir te
şebbüs telakki edilecek ve 
derhal bir reaksiyon uyan
dıracaktır. Böyle bir reaksi· 
yona muhalefet etmiye kal
kıştıyı takdirde bu hareketi 

· Romanya Hariciye Nazırı 
Gafenko dün yurdumuzdan 
ayrıldı. 

1893 . tarihinde doğan :Ru
men devlet adamının aslı 
lngilizdir. On dokuzuncu 
asırda, John Saunders is
minde bir lngiliz, tablo mu
hafazası mütehassısı olarak, 
Edinburgh'tan Petersburg 
Ermitaj müzesine getirmişti. 

Zevcesile birlikte Rusya'ya 
nakletti. ikinci oğlu John 
Saunders rusluğa temessül 
ederek farmason da olduğu 
için Besarabyanın bir köyü
ne sürüldü. Oradan Roman
yaya geçerek bu memleket
te yerleşti. Grigori Gafenko 
bu zatın oğludur. 

Pederi hal ve vakti yerin
de bir tüccar:haline gelmişti. 
Oğlunu on bir yaşında Lo
zana tahsile yolladı. Müstak· 
bel vekilin bütün çocukluğu 
Leman gölü kenarında geçti. 
Delikanlı Lozan üniversite
sinde okuduktan sonra Paris 
hukuk fakültesinde tahsilini 
bitirdi. Fransız dostudur. 
Hatta Paris gazeteleri, onun, 
Fransızlar için Almanlarla 
tokat tokata dövüştüğünü 
yazıyorlar. 

Harbin başlangıcında Ga
fenko tayyareci oldu. Yarar
lıklar gösterdi. lngiltere 
kendisine madalya verdi. 
Romanyanın da en yüksek 
nişanı olan Saint - Michel'i 
aldı. 

1919 da bir ajans tesis 
etti ki, bu, bilihara Roman
yanın resmi ajansı haline 
gelmiştir. 

Argus isimli haftalık ikti
sad gazetesinin iki sene 
müddetle baş muharrirliğini 
yaptı. Ba sırada bir Fransız 
kızı ile evlendi. 

Zarif bir erkek olan Ga
fenko'ya, Romanyahlar: 

- Bizim Eden'imizdirl -
dediler. 

Timpul gazetesinde kısa, 

vazih makalelerile kendini 
Bulgaristana pahallıya mal gösteren ve bu gazetenin 
olacaktır. Yani Yugoslavya- muvaffakıyetini temin eden 

Elhamra Sinemasında 

.ı-

Bugün matinelerden itibaren 
Fransızca sözlü iki büyük film birden 

VERTHER 
Dünya edebiyatının en şöhretli üstadlarından Dahi 

Göthe'nin bizzat yaşadığı aşk macerası BAŞROLLERDE 
PIERRE RICHARD VILIM - ANNIE VERNA Y -

JEAN GALLAND 

2- BÜYÜK CAZ 
Başrollerdc: TYRONE POVVER - ALiDE FAY -
DON AMECHE. Sernslar - Büyük Caz: 3-7 de ve 

Verther: 5-9 da başlar. Fiatlar: 20 - 25 - 40 kuruştur. 
, *i' : • ;c =ıfttt S!'ri ,-rcz OW? m ,.§ 

Kuru sebzeler çok daha t takib etmek istediği için. Fakat ancak galib gelmek 
İ}i; kuru fasulye 5,25; mer- ransayı müdahalecilikle it- hususunda biraz ümidi oldu-
cimek 2,5 tan 9 miligrama ham etmek istiyor, ve ga- ğu takdirde bunu yapacak-
kadar. Kuru bezelye tane- teleri, ltalyan•gazeteleriyle tır. Bu da bize vazifemizi 

se 
F 
ti 
ze 

1eri bile 3,5 ... Bizim pilavda rlikte bundan geri_durmu- tayin eden : Kulaklarımızı 
1,47; ekmekte 3,5 tan 8,5 ordu. tıkıyalım ve çıldırmadan 

bi 
y 

miligrama kadar. Nihayet bir kavga ~ çıkar- kimsenin bize tecavüz etmi-
Yumurta sarısı meşhur ak vesilesi muhafaza et- yeceği kadar kuvvetli o)a-m 

sayılırsa da yüz gramında ek istiyordu. hm. 
aucak 4 miJigram kadar. Fakat bunlar başkalarını 
Kadın sütünde yüzde 0,75 alancılılda ittiham etmesine 

m 

y 

Gallus-lntransigeant 
a ııııumımı-omın 

Bir corrah bir adamı 
miliırrama kadar bulunulursa ani olmuyor. Yalan söyli-m öldUrdU 
da çinko bulunmak için süt en biziz. Ve Şansöliye hiç y 
nine tutmak pek pahalıya ervasız bizi "çemberleme p 

t mal olur. inek sütü ile, ko- olotikacılarının ve harp p 

• Diyarı bakır (Hususi} -
Kaşıkbudak mahallesinde o
turan Şükrü adında bir cer
rah boğazından hasta olan 
65 yaşında Mehmet adında 

uatt:nko nihayet Hariciye 
nezaretinde yüksek vazifeler 
aldı. Orada müsteşar vazi
yetinde iken kabiliyetini gös
terdi. O sıralarda kati bir 

yun sütünde de pek az var- ahrikçilerinin hararetle um-t 
dır. uş oldukları o felaketi, m 

Çinko bakımından koyun Avrupa milletleri arasında 
h eti sığır etinden daha iyi; arbi ispanyada başlatmıya 
t koyunda 2,7, sığırda 1,5. eşebbüs,, etmekle ittibam 

Fakat beygir eti hepsinden tmektedir. Evet, kondor a-e 
l iyi; yüzde 6 miligram. ayları" göndermiş olan bizler 
h En çok çinko veren yemek arp istiyorduk, ve Kondor 

bir adamı ameliyat yapmıı 
ve zavallı adamın ölümüne 
sebebiyet vermiştir. Muta
tabbip tevkif edilmiş, hak
kında tahkikata başlanmış· 

tır. 

5 ---------------~----~--------------~----istiridyedir. Yüz gramda 11 J • 
miligrama kadar bulursunuz. Türk hava kurmu zmır 
Ancak rakısız olmak şartile, 

iktidar sahibi olan Titülesco yoksa istiridyenin faydasını 
ile Rumen - Rus müzakere- alkol kayettirir. 

şubesinden 
leri meselesinde çatıştı. Bir (Son) 
çok Avrupa merkezlerini 
dolaştı ve nihayet büsbütün 
yetişerek bugünün devlet 
adamı haline geldi. 
-~-

Tapu Kadastro 
Umum MUdUrlUğU Adliye 
Vekaletine bağlanıyor 

Adliye Vekaleti, tapu ve 
kadastro umum müdurlüğü
nün Adliye vekaletine bağ-
lanması hakkında bir kanun 
projesi hazırlamıştır. 

Bazı noktalar üzerinde 
Maliye vekaletiyle müzakere 
halinde bulunan Adliye ve
kaleti projeyi önümüzdeki 
günlerde Kamutaya sevke
dilmek üzere başbakanlığa 
verilecektir. 

-::::::::-

Maliye 
Vekaletine 

Zabıta 
Haberleri 
§ Kemer Zeytinlikte, a

mele Süleyman, sarhoşluk 
saikasile Hüseyin oğlu Ri
fatı dövdüğünden yakalan
mıştır. 

§ Kemer Kağıthane cad
desinde, Hasan oğlu Cemal 
Başar, eşya taksimi m ese
lesinden metresi Şerif kızı 

Cemileyi dövdüğünden ya
kalanmıştır. 
§Kemer Kahramanlar mev· 

kiinde idris oğlu terzi Ya
kup Öner Süleyman· oğlu 
Mustafa Kurak ve Ramazan 
oğlu Hüşnü Kaç elbise mes
elesinden Ali oğlu Nihadı 

dövdüklerinden yakalanmış
lardır. 

g 
1 - Genelkurmay başkanlığının tensiplerile Türkkuşu 

enel direkörlüğünün emri altında bu yıl açılmakta olan 
h ava gedikli hazırlama yuvasına orta okul mezunları alına
aktır. c 

a 
2 - Hava gedikli hazırlama yuvasına girmek isteyenlerde 

ranacak bel i başlı şartlar aşağıda gösterilmiştir: 
A - Türk olmak, anası ve babası Türk ve Türk soyun

d an olmak. 

v 

B - Bekir olmak ve yaşı en az 16 en çok 18 olmak. 
C - Sağlık durumu uçuculuğa elverişlı olmak. 
D • iyi hal sahibi bulunmak. 
E - Ana ve babasının yoksa velisinin rızasını gösteren 

azıh adresli vesika göstermek 
F - Hava gedikli hazırlama yuvasını ve hava okullarını 

bitirdikten sonra hava birliklerinde 12 yıl hava gedikli er· 
baş olarak vazife görmeği teahhüt etmek bu teahhüt 
gedikli hazırlama yuvasına geldikten ve hava sağlık 
eyetince yapılacak kat'i muayene iyi netice verdikten sonra 
masrafı Türkkuşunca ödenmek suretile yapılacaktır. 

h 

3 - Gedikli olmadan evvel ve olduktan sonra alınacak 
aylık ve tayyareci zamlarının miktarları ile diğer esas ve 
artlar hakkında daha fazla malumat almak istiyenler orta 

okul lise ve kültür direktörlüklerine asker1ik şubeleri baş-
ş 

kanlıklarına Türk hava kurumu ile Türkkuşu şubelerine 
gönderilen matbu bröşörleri görebilirler, 

4 - Kayıt muamelesine 30 Haziranda son verilecektir. 
Lazım gelen şartları haiz olduğu görünen. gençler. Temmuz 
ayı içinde Ankarada Türkkuşuna sevkedıleceklerdır. 

5 - Hava gedikli hazırlama yuvasına girmek isteyen orta 
Ahnancak Memurlar Vekalet yeni bir kararla okul mezunları kaydedilmek üzere Türk hava kurumu şu-
Maliye vekaleti, vekalet maaşlı ve ücretli her nevi belerine, Ankarada Türkkuşu genel direktörlüğüne müra· 

teşkilatına alınacak memur- memuriyetler için yapılacak caat edilmelidir. 
lar için altıayda bir imti- imtihan üç ayda bir yapmağa 13 - 16 - 20 - 23 - 27 - 28/6/39 (2025) 
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Tel O
••rgu•• Türkçe En Yeni Fokx Jurnal eser eri Ve Ome 1 er 

Temsilden evvel müzik ve zengin varyete numaraalan 
Cumartesi, Pazar 10 _ 11 _ 2.30 _ 7.30 da ~ 1 Her sınıf balkın istirahatları temin edilmiştir. 
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(HALKIN SES~ 16Haziran 
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- . - AllARA RAUYOSU 
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~ f!!•!mli, Hat'lseler: 

Hayvan yetiştirme istasyonları .,..._ mur eyı K. K. J ;,'StLfunnı~~!~~!...,; 
Çare 

(Bugünkü program) 
Türkiye Radyodifüzyon Postaları 

DALGA UZUNLUGU 

nç ve güzel Katerin Valva 
iirk amiral kumandanına 
yran oldu •• Ona: "Sizi başı
ızda bir kral olarak gör
kle hem yurdum, hem de 
n mes'ut olacağız! •• '' Dedi. 

·~ ( 2) 

tı Trakyanın Panajı o- lf dıvarlara kaplan çevikliğile 
dan Bizans imparatoru saldıran Aydın zeybekleri 
onilfosun birkaç misli mazgalların üstünde birer 
biiytlk ordusunu bul- yiğitlik bayrağını andırdılar. 

imparator, kendileri çe· Umur beyin her zamanki 
yürekli oldukları için emrini herkes biliyordu: 
z gelen Türklerin kar- - Teslim olanlara, kar-

da putlaştı. Umur bey şılık vermiyenlere ilişilmi-
gün onu süzdü ve yecek!. 

masını bekledi. Fakat Gifrlos oğlu, ve kızı yalın 
ator cesaret edemedi. kılıç yiğitlerin arasında genç 
da boş yere kan dök Türk amiralinin önüne gö-

ek için kıyıya döndü, türüldüğü zaman başlarını 
rlerini gemilerine bin- iğiyorlar, gözlerini kaldıra-
. açıldı. mıyorlardı. Çünkü karşıla· 
iğit Umur kısa bir za- rında fırtınalı bir yüz 
ıonra 250 gemi ile Yu kanlı pençeler ve kanlı göz-

n kıyılarına sarktı; ler yo~ tu. Bu beyaz ve ya-
rda haçlılardan•arta· kışıklı delikanlının her hali 
Fransız senyörleri var sadece yiğitliği ve yüksek 

Şövalyelik gururu onlan bir kalpli aksettiriyordu. 
nclınyordu. Fakat ilk Ağrıboza dönen.Umur be 
mada silihlannın geri ye Piyetro Zeno yalvardı: 

'iini görerek ıaıınyor· - Bu zavallıları bağışla-
- yınız. Sizi tanımıyorlardı. 

'1ınduniçede Fransız pren bunun için yanıldılar. 
g6zel Katerin V alva lzmire dönerken ufukta 

di. Türk amiral ku- büyük bir gemi görllldil, bu 
anının insanlığına hay- kırımdan geliyordu ve Ce· 

kaldı; onda, bir kadın neviz bayrağını .ı taşıyordu. 
• için ideal olan ekıik· Kardeşi Ibrahim bey bir fi-
rkeği görüyordu. De- lonun başında olarak ileri 
hediyeler sundu sonra: abldı, gemiyi ele geçirdi; 
Sizi batımızda bir kral yükünü aldıktan sonra ateş-

k görmekle hem yur- ledi. 
hem de ben mesut o· 
z!. 

di. Fakat genç Umur 
ttlzel ve genç kadının 

diıleri arasından, kı-

udaklarını yalıyarak çı
ıözlere aldırmadı. 

ktl o her ıeyden ev· 
~e her zaman TürktU, 
kalacaktı. 
k kim onun yolunu 

bilir? Agriboz senyörü 
ro Zeno ona ve asker
e parlak bir ziyafet çek· 

dalia doğru ve kirlı 

... 
Gifrloı bize meydan 

or! 
llıur bey hemen kuman· 
verdi: 
Vira demir! .. 

t Türk donanması kö-
6 dalgalar tlstllnde ka-

Koca gemi denizin orta
sında eısiz bir zafer meşa· 
lesi halinde alevler ve du
manlar saçarak çatırtılarla 
eriyordu. 

Umur beyin kaşları çatıldı: 
- Gemiyi çevirdik, yü

künü aldık; çünkü onlar da 
bizimkilere böyle yapıyorlar. 
Fakat yakmak niçin? 

Kardeıini azarladı: 

- Yüksek ruhlu bir in-
san böyle bir insafsızlığı 
yapmaz! dedi. 

Koyun adaları ardında 
yirmi düşman gemisi pusu 
kurmuş; Türk kıyılarına bas 
kın yapmağa hazırlanıyor

lardı. Ufukta Türk donan· 
ması görünür görünmez as
lan gören akbabalar_ gibi 
kaçblar. 

Moranın Menevezya ... 
ine ulaşb. Bu baskın, Aydınoğlu Mehmet bey 
~apaz olan kale kuman· oğlunu karşılamak için iz· 

gözlerini hayretle mire kadar geldi. 
du. Ytıksek ve taştan [Sonu yann) 

TAYYARE Sineması T31&:6n &i?i 
Bugün a Biiyilk Flim Birden 

U k G 1 (Seı Muitr Blanches .. Y USUZ ece er de St. Peterıbonrg) 
Gaby Morley • Jean Y onnel • Pıerre Renoır 

bi llç namlı artistin temsil ettiği büytlk qk, ihtiraı filmi 

-BALALAYKA 
damlan, Ruı musikisi ile süslenmiş facialı bir aşk 

~manı batröllerde: Anna Sten • Henry VVilcoxon 
~ve olarak: metro jurnal ( en yeni diinya haberleri ) 
~anılar: Uykuam Geceler: 3-6-9.20 Balalakya: 3.40 ve 
Q de cumartesi -.e pazar gllnleri l .30da başlar. 
L ~ar: Loca hı.: 1.50 ve 100, buıust 30, balkonlar: 25, 
~on: 20, talebe alon 10 k tur. 
lllllllııiiiııiıii ........................ . 

Arkadaşım bitkin bir hal
de kendini kanapeye attı. 
Endişe ile sordum: 
-~Ne var?... Ne oluyor

sun?. 
- Seninle vedalaşmağa 

geldim. 
- Seyahate mi çıkacak

sın? 

- Hayır, kendimi öldü
receğim. 

- Sen çıldırdın mı? 
- Çıldırmadım, amma 

katiyen karar verdim. Cena
zemi mezara kadar takip 
edersin değil mi? ... 

- Tabii. .. Amma bunları 
bırak. 

- Hayır ... Tabutumun üs
tüne büyük bir çiçek çelenk 
k d v•ı '? oyarsın egı mı .... 

- Elbette ... 
- Azizim, bir çelenk la

akal sana on liraya malolur. 
Bana beş lira ver. Hem beş 
lirayı kir edersin, hem be
nim hayatımı kurtarırsm, 
hem de cenazemde yarım 
gününü kaybetmezsin ... 

Beş lirayı verdim! 
ıaıımıuıuııaııım;wıııı 

Yanlış 
Yaşlılar arasında; 
- Dün senin eski bir 

mektep arkadaşınla tanış
tım. Üzun boylu kır sakallı. 

- Y anlıı olmasın? 
- ?????. 
- Biz mektepte iken, a-

ramızda kır sakallı kimse 
yoktu. 

1111mmı111wıım111111 

Mesud 
- Arkadaşının, evlendi 

evleneli yüzü gülüyor .. Me
sud mu? 

- Mesud, yalnız bir şe
ye canı sıkılıyor. 

- Neye? 
- Kocasına! --Köpek 
Sahne; bir sokak. Bu so

kakta çini döşeli güzel, te

miz bir kasap dükkanı. 
Biçare bir adam, üstüba

şı pejmürde, avurdu avur
duna çökmüş bir adam yü
rüyor. Karnı aç, çok aç .. 

Bir aralık gözüne bir kö
pek ilişiyor .. iki arka baca-
ğının üstüne oturmuş dili 
sarkmış bir köpek ... 

Zavallı adam acıyarak hE y 
vana bakıyor: 

- Biçare diyor, o da be
nim kadar biçare ve benim 
kadar açtır.. Acaba cebim-
de kaç para var? yirmi ku
ruş.. yirmi kuruşa iki biftek 
alıp karnımı doyursam .. ama 
yeryüzünde insan yalnız ken· 
di deği(aç hayvanları da 
düşünmeli .. 

1648m. 182Kca. 120KW. 
T .A.Q. 19, 74m.15195Kca. 20KW. 
T.A.P. 31,70m. 9465Kcı. 20KW. 
12.30 Program 
12.35 Türk müziği pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haber
leri. 

(Karışık 13.15·14 Müzik 
proğran pl.) 
19.00 Program 
19.05 müzik (üvertür-Pl.) 
19.15 Türkmüziği(ince saz he
yeti) 
20.00 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haber
leri. 
20.15 Neşeli plaklar R. 
20.20 Türk müziği 
1-Şevkibey-Uşşak şarkı-Gü!
zarcl nazar kıl 
2-Tanburı Faize-uşşak şarkı
Niçin nalendesin 
3-Şemsettin Ziya-uşşak şarln
şu salkım söğüdün altı cJa
ima 
4 •......• - Uşşak tüı kü-
5- . • . . . . - Şehnaz peşrevi 
6-Nazım·Şehnaz ağır semaisi 
-Didem yüzüne nazır 
7-Dellil zade- Şehnaz şar1ı 
- Etmedin bir lahza ihya 
8w • • • • • • • • - Santar tal.
simi. 
9-Şemsettin Ziya Şehnaz şar
kı-Hem aldandım hem al
datbm: 

10-Rahmi -Şehnaz ~arkı - Ey 
dilberi işvebaz. 
21 Konuşma 
21.15 müzik {radyo orkest
rası -şef: Hasan Ferid Alnar 
22.15 Konuşma 
22.30 Müzik (şen şarkılar, 
kabare ve saire pi. 
23 Son ajans haberleri, 
Esham • tahvilat, kam

biyo-nukut ve ziraat borsası 
(fiyat) 
23.20 Müzik (Cazband-pl.) 
23.55-24 yarınki program. ................... 
Yavaş yavaş 

Zengin bir ticarethanenin 
sahibi idi. Afacan, müsrif 
bir <>ğlu vardı. Her gün ge
lir, kasadan para çekerdi. 

Nihayet bir gün babası 
kasadara: 

- Seni kafese koyuyor, 
artık girme ! Emrini verdi. 

Bir akşam kasadar dedi ki: 
- Oğlunuz geldi, gece 

beni kafese sokmağa çalışı
yor, gireyim mi? 

- Gir, gir amma yavaş 

. ' yavaş gır ... 

Kasap dükkanına giriyor, 
yirmi kuruşu verip iki par
ça biftek kestiriyor, birini 
paket yaptırıyor, ötekini 
köpeğin önüne atıyor .. kö
pek eti iğrene iğrene kok-
luyor, sonra başını çevirip 
uzaklaşıyor. 

Kasabın köpeği imi§!. 

; Bugün Asri Sinemada 
[+} 14 Haziran Çarşambadan itibaren Telefon 2394 

Dünya sinemactlığının en müthiş sinema harikası 
Vahşi Ormanlarda Sonsuz Mücadele 

TARZAN Yamyamlar arasında 
12 Seri 24 Kısım Tekmili birden 

Alt ve üst resimlerimiz Vizedeki tavşan ve tavuk yetiş· 
tirme istasyonlarını göstermektedir. 

000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
[+, ................................................ .... 

Balçova ~ i Hamdi NDzhet Çançar ı 

AGAMEMNUN'ISıhat eczanesi! 
i Başturak büyük Salepçioğlu 1 

Ilıcalarının i hanı karşısında 1 ..................................................... 
12 Haziran 939 tarihinden 

{itibaren muhterem müşteri· 
me açıldığını tebşir ederim. 
Bu şifabahş suyun evsafı 
~ 

cıbanca malum olduğundan 
reklamı zaid gördüm. 

lsmail Karakız.lı 
[O: 15] 

.r-~ ~ T O"'ft'B o .,, ;s 
~ ~~!~ve ~!~:~ 1 ! ; ; 
~ tahklar mütehassısı = :- ::r ~ 
i 2 nci Beıler sokak No. 81 !!: er •• =. ' 
tJ TELEFON 33t5 - • e cı9 ~llli::.t:&liiliô ~~~~ z t! - '~~= o .. C1 

Dr. Fahri Işık ~ 2 ; 
ızmir Memleket Hastanesi ~ = , ., 

Rontken Mütehassısı - .. ~ 
Rontken ve elektrik tedaoi• 6: ~ a-

yapılır ıkinci BeıJer So öi. !r. 
ti 

........ ~.?· .. .2?.. ... ~~~ .. E!~.~.~~~~ ~ Q> ~ 
Dr. Demir Ali 

Kamçıo§lu 
Cilt Tenasül hastalıkları 

elektirk tedavisi 
ızmir • Birinci , beyler So 
No.: 55 Telefon : 3479 

' 

~ fl2 e a. ~.: 
ti "' -.... ,.. . 
c :s 

~· = .... B "';; Q .... 
... ı:: - p;" 
~ .. a e 
Ol • - .. 
D B ""0.. 

--~"S· ,..,,1::1., 
ı:: 

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

Tel. 3882 

Bugünden itibaren 

Kültürpark Sinemasında 
Biri heyecanlı bir me9zu, diğeri de neşeli ve 'Zevkli bir 

~operet iki büy,:ük filim 

1- SARAl'OGA 
Jean Harlov-Clark U-ble·IJionel Barimor~"Hfes eşli şahes 

T ARAS BULBA o'!!:J..B~~~yo ! ~ 2 ŞEM T\UI ,rf.ayeuve jo~euse jeaaette Mac 
• .\~.. U ı...o9'ald-Maurice Chevalier 

Franz Leharın bestelediği b11 şahane operette şahane bir 
müzik güzel wkılar bulacak kahkahalar ile güleceksiniz. Vazife - Harp ve Kahramanlık dolu hakiki bir şaheser 

Ayrıca: Dünya haberleri ve Miki konserde 
Fiatlar: Duhuliye 15 - Talebe; ubr, -çaıcuJdu 1,5 .. ... ~ ............................ . Seanslar: her~n: Şen Dul3.30-7.15 S1tatoa ;s~ 9 -• ..... -· 

Clgattesi ve P:ıün~- • a aratoı · 



SAHfFE 4 (HALKIN SESi) • 16 Haıiran 

1 
: ....................... : ............. ; ... ····· 
ır·-ı-ah;t:; .. ··- ... -
~ Haberleri ! .............................................. .... .......... .._ ................................ .... 

Yaraladı 

Kemer Halkapınar fabri
kasında, Mehmed oğ. Sabri 
Y eşilağaç, bir iş meselesin· 
den Ismail oğ. Ineti Mekik· 
le hafif surette yaraladığın· 
dan tutulmuştur. 

Vali Bay Ethem Aykut 
dün öğleden sonra Evkaf 
müdürlüğüne giderek vakıf
lara ait işleri tetkik eylemiş
ler, evkaf müdürlüğünden 
lizım gelen izahatı almışlardır. 

ALMANLAR MÜTEMADİYEN HUDUDA ASKER 
MÜHİMMAT SEVKEDİYORLAR 

VE Bu da öyle 
lkiçeşmelik caddesinde, 

Şakir oğ. Kadriçeti, idare
sindeki otomobili lsmail kı
zı 6 yaşında Birgüle çarptı
rarak hafif surette yaralan• 
masına sebebiyet verdiğin
den yakalanmıştır. 

Paris 16 (Radyo) - Berlinden gelen haberlere göre hu- rına asker yığınağa başladığı, askeri nakliyata elverişli 
dutlara mütemadiyen askeri katarlar tahrik edilmekte ve kamyonları müsadere ettiği haber verilmektedir. Polonya 

-~ ..... -- sivil halkın muvakkaten gidip gelmeleri menedilmiştir. Çek- hudutlarında iki yüz bin kişilik bir Alman kuvvetinin tah-

Ekmek Fiatı oslovakyada bulunan Alman zabitlerinin ailelerinin Alman şid edilmiş olduğu da ayrıca bildirilmektedir. 
topraklarına dönmeleri için lazımgelenlere emirler veril- Varşova, 15 (Radyo) - Hükümet müdafaa için geniş 
miştir. tertibat almış ve bir milyona yakın bir kuvveti hudutlara 

Hırsızhk 
--EE:a--

Izmirde fırıncılar dün öğle
den sonra saat 16 da bele
diyede reisiDr. Behçet Uz'un 
başkanlığında mühim bir top
lantı yapmışlardır. 

Londra, 15 (Radyo) - Almanyanın, Slovakya hudutla· tahşid eylemiştir. 
Kahramanlarda Mehmet oğlu 

Ahmet,Ibrabim oğlu Mehmet 
Ali kızı Ateş ve Osman oğlu 
Mehmet, Ömer oğlu Caferin 
caket cebinden 35 kuruşunu 
çaldıklarından yakalanmışlar
dır. 

~~~~~~~~~~-- ................. ~~~~~~~~------

Belediye reisine ekmek 
mezuu etrafındaki izahatını 
dinliyen fırıncılar, şimdilik 
fiatlerin arttırılmasına lüzum 
olmadığını temin eylemişler
dir. 

--::::::::-

Karakızlarda bir hAdlse 
- .. -..:.:--

Torbalının . Kara kızlar kö
yünde bir vak'a oldu. Bekir 
oğlu Şevki Atay isminde 
biri, bili sebep B. Cavidin 
hücumuna uğramıştır. 

Suçlu çifte tüfengile ateş 
etmişse de Şevki kendisini 
yere atarak mermiye hedef 
olmaktan kurtulmuştur. Vak 
anın faili tutularak adliyeye 
verilmiştir. 

Müzayede ile 
f ev kala de satış 

--~--.. --
Yolculuk dolayısiyle 18 

Haıiran Pazar günü sabahı 
saat 10 buçukta Alsancak 
istasyonu karşısında 436 no. 
lu, evde maruf iki aileye ait 
fevkalade zarif ve nadide 
mobilyaları müzayede sure
tile satılacakiır. 

Satılacak mobilyalar ara
sında masif cevizden ma
mul aynalı büfe, aynı malın 
otomatik anahtarlı kare ye
mek masası, birçok yemek 
iskemleleri, 9 parça yeni bir 
halde lacivert kadifeli pom
ye koltuk takımı, kadife 
perde ve nikel kornezalar, 
sigara masaları, iyi bir halde 
(Hakke) markalı siyah Al
man piyanosu, müteaddit 
elektrik avizoları, eyi bir 
halde 7 lambalı Silkoks mar· 
kalı radyo {bütün dünyayı 

EDiRNEDE 
--------:;..=~--------

Çok Feci Bir Cinayet Oldu 
Edirne (Hususi) - Dün elinde bıçakla annesini teh-

şehrimizde çok feci ve tüy- dit ve tekme darbesi ile 
ler ürperten bir cinayet ol- döğmekte olduğunu görünce 
muştur. babasına yalvarmağa başla-

Kıyık mahallesinde oturan mıştır. Fakat kudurmuş olan 
köy hocalarından Ali adın- hoca oğlunun bu sözlerine 

ve yalvarmalarına asla ku
daki şahıs karısı Fatma ile 

lak asmadığı için aralarında 
geçimsizlik yüzünden arasıra 

ağız münakaşası başlamış ve 
kavga edip dururlarmış. Dün nihayet gürültü frzlalaşarak 
de yine hoca karısını döv- hoca elinde tuttuğu bığağı-
meğe başlamış ve kadın fer- nı oğlunun karnına sapla'11 ış 
yat ve tigan ederken bunu ve zavallı 17 yaşındaki Ka-
duyan oğlu karı koca kav- zımı bağırsaklarından yara-
gasına yetişerek babasının lamıştır. 

--------------ıınıı:ı'llillD--------------
Berlin - Prağ Sürat Katarı 

Devrildi 
Berlin, 16 (Radyo) - Berlin - Prağ sürat katarı, Nikez

burg istasyonunda hattan çıkmış, ~13 kişi ölmüş, 3 ü ağır 
olmak üzere 20 kişi yaralanmıştır. Makas tesisatına çarpan 
lokomotif, harap olmuş ve tesisatı da tahrib etmiştir. 

----------------oımn----------------

Bir Japon gemisi yanarak 
kül oldu 

Londra - Şanghaydan bildiriliyor: Çine gitmekte olan 
bir Japon gemisi yolda ateş alarak kül olmuştur. Vapurda 
bulunan 80 bin teneke gazolin yanmış ve mürettebattan 20 
kişi ağır yaralanmıştır. -alır), çok rahat kumaşlı ka-
nape iki koltuk, cevizden 
mamül çok kıymetli lüks 
kristal aynalı kabine, Sahibi
nin sesi salon gramafonu, ce
vizden mamul mükemmel şi
fonyeralı aynalı dolap, ayna
lı tuvalet, nikel komodin, iki 
kişilik nil{el somyalı yarım 
karyola, Amerikan duvar 
saatı, etajer, hasır takımı, 
iki porselen kolona çiçeklik 
vazo, aynalı şemsiyelik, bas
ma ve yağlı boya tablolar, 
6 adet koridor sandalyesi, 
lüks konsol saati, taban mu-

[şambaları, tek kapılı aynalı 
dolap, iki kişilik kesme ya
rım sarı karyola maa somya, 
mermerli komodino, nikel 
portmanto, bir buçuk kişilik 
nikel somyalı karyola, kolo
na elbise askısı, yemek ma
sası, camlı radyo m'asası, 
porselen tabak ve çay ta~ 
kımları, seccadeler ve sair 
bir çok lüzumlu eşyalar mü
zayede şuretiyle satılacaktır. 

Fırsatı kaçırmayınız .. 
Fırsat artırma mebilye salonu 

Aziz Şınık, telefon 2056 
1-3 (1232) 

Müthiş bir düğün şakası 
-------111111------

Geçenlerde Slovakyanın Vagas kasabasında tertip edilen bir düğün eğlencesine davet-
lilerden biri bir el bombasile gelir. Bu davetli herkesten gizlediği bombayı patlatarak gelin 
ile güveyi selamlamak ister. Bu müthiş şakadan haberi olmıyan düğün halkı yeyip içmek-
te ve sıçrayıp oynamakta iken bombalı davetli yandaki odaya giderek el bombasını pat
latıverir. Bunun üzerine bütün davetliler korku ve dehşet içinde kaçmağa başlarlar, gelin 
düşüp bayılır. 
Bombanın patladığı odada bir duvar ortasından yarılır, evin bütün camları kırılır, ev 

eşyası, tabaklar bardaklar parçalanır ve en fenası iki kişi de ağır surette yaralanır. Hadi
se mahalline koşan polisler bu bombalı şakacıyı enseleyip mahkemeye vermiştir. 

Gelin ile güveyi selimlıyacağım diyerek kocaman bir bombayı p-ıtlatan, evin duvar ve 
camlarını kırmaya, düğün davetlilerini paniğe tutturan ve iki kişini n ağır sur~tte yaralan
masına sebebiyet veren bu müthiş düğün şakacısının aklına: 

İSTER GUL İST,ER AÖLA 

A MANYANIN 
---------~----------

GARP İSTİHKAMLARINDA 
MAN VRALAR YAPILACAK 

Frankfurt (A.A) - Frankfurter gazetesi garp orduları 
grup kumandanlığından öğrendiğine göre Almanyanın 
garp istihkamlarında yakında büyük manevralar yapılacak-

tır. Bu manevralar mezkur istihkamları işgal ve okunmamıştır 
mukarrer kıtaatı alışdırmak içindir. 

--------==--~'+=--------
Radyo ve teleraf hulasaları 
Almanyanın Moskova büyük elçisi hükumetine rapor 

vermek üzere Berline gelmiş ve Hitler tarafından kabul 
edilmiştir. 

§ Hükumetimiz Balkan misak müttefikleri olan devletler 
nezdindeki elçiliklerini büyük elçiliğe yükseltmeğe karar 
vermiş ve keyfiyeti Atina, Bükreş ve Belgrad hükümetleri
ne resmen bildirmiştir. 

§ Vidman yarın sabah Versayda idam edilecektir. 
§ lngiltere Polonyaya 60 milyon lngiliz lirası ikraz etme· 

ğe karar vermiştir. 
§ Selanikde harp gemileri için yapılan tezgahların me

kanik ilk tesisatının küşat merasimi Yunan veliahdile Bay 
Metaksas tarafından yapılmıştır. 

§ Elen hükümeti 1827 senesinde Navarin muharebesinde 
batırılan Türk - Mısır gemilerinin yüzdürülmesine karar 
vermiştir. 

§ Hitler Temmuzun ilk haftasında Bremende mühim 
bir söylev verecektir. 

• :e-- =~t - --

Italyan Donanması 
Roma, 15 (Radyo) - ltal- ~ bugünlerde lspanyol liman

yan donanmasından bir filo, : !arını ziyaret edecektir. 

. Şişe ile yaralamak 
lkiçeşmelik Çukurçeşme 

meykiinde Riza Fenerci Şük
rü oğlu Hasan Öksüzleri şi· 
şe ile yaraladığından yaka
lanmıştır. 

Bıçak bulundu 
Kemer Kağıthane cadde

sinde Mehmet oğlu Hüsnü
nün üzerinde bir bıçak bu
lunarak alınmıştır. 
Çakı Çekmek 

Kemer köprüsünde Çakir 
oğlu Abdülkadir Keten diş 
meselesinden Hasan oğlu 
Hüseyine çakı çektiğinden 
yakalanmıştır. 

Dövmek 
Kemerde, izzet oğ. Ah

met, Mehmet kızı Rabiayı 
dövdüğünden yakalanmıştır. 

Dövmüş 

Keçeciler Fevzipaşa bul
varında Mecid oğlu Ahmed 
Masat kansı 25 yaşında Yıl· 
dızı dövmek suretiyle 4 ay
lık çocuğunu düşürmesine 
sebebiyet verdiğind~n yaka
lanmıştır. 

-::::::::-- --::"---~--------------------------------------İzmir Vilayeti Defterdarlı-Gelenler, 
Gidenler 

Ankara sıtma mücadele 
reisi B. Asım Asrak Istan
bul cf an şehrimize gelmiş, 
Konya mebusu B. Ali Riza 
Türel Istanbula gitmiştir. 

-c-;.-,:a:;:-

Alsancak
Altay 

Alsancak spor klubü ida · 
re heyeti, yaptığı bir toplan-
tıda klübe eski ve tarihi 
adı olan ALTAY adını ver
meği kararlaştırmıştır. 

ğından: 
1 -Mükelleflerin vergi nevilerine göre tahakkuk ettiril

miş olan borçları ile bu borçlarına karşı yatıracakları pa
raların mikdarını kayıtlara ve ellerindeki makbuzlara müra
caat etmeksizin derhal anlayabilmeleri maksadile 2184 
sayılı kanunla ihdas edilmiş bulunan vergi cüzdanları her 
mal sandığında bez kaplıları yirmi ve meşin kaplıları elli 
kuruşa satılmaktadır. 

2 - Borçlu tarafından yapılacak teslimat için kendileri
ne ayrıca makbuz verilmelde beraber teslimat bu cüzdan· 
lara da kaydedilir ve her mükellef vergi cüzdanlarındaki 
kayıtlarla da ver·gisini ödediğini isbat edebilir. 

3 - Cüzdan almak mükellefler için mecburi değildir. 
Ancak bütün borç ile teslimatı bir arada gösteren bu 

cüzdanlar büyük bir kolaylık temin ettiğinden her borçlu 
vatandaş tarafından alınması faydalı olduğu ve arzu eden 
vatandaşların bedeli mukabilinde mal sandıklarından alabi-

s k k k lecekleri tebliğ olunur. 1964 o a oşusu . B!lto ~=a::,..-.~-Eıt~ZIE:!IB•------
Pazar günü Kültürparkta H Ik S • H kk S •d• 

beş kilometrelik bir sokak a ın esı a ın esı ır 
koşusu yapılacaktır. Kaza-
nanlara Ü çok kulübü tara
fından bir kupa, ferdi · ka-
zananlara madalyalar veri
lerilektir. Müsabaka pazar 
sabahı saat dokuzda yapı
lacaktır. 

Tez· kafası 
aranıyor 

Terzi kalfası 've işçilerine 
ihtiyaç vardır. 

Kemeraltı birinci Beyler 
sokak: Asım terzihanesi 

D: 5 

• 
rıca Bir 

Halil Rifatpaşa caddesinde "310,, ncu sokakta patlıyan 
kanalın pil suları caddeye akarak Asansör semti ocağı 
önünden geçmektedir. 

Bu çamurlu ve pis koku neşretmekte olan kanalın akın· 
tisına toplanan kara sinek, sivrisinek ve tatarcık gibi haşa
rat, civar ev ve dükkanlara girerek halkın yiyeceği (erzak 
ve eşyanın üzerine konmakla muzır mikroplarını bırakmak
tadırlar. 

Halkın sıhhatiyle yakından alakadar olan belediyemizden 
bu kanalın bir an evvel tamirini rica ederiz. 

Halkın esi Hakkın Sesidir 
Zengin Olmak 
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