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Ufaldanmızın muhafaza 
melekleri •• 

Tllrk Semalarının çelik kanatlı bekçileri, ufuklanmızın 
di muhafaza melekleri iki günden beri lzmirlilerin baş
llstllnde bir şeref ve iftihar meleği gibi bulunmakta-

irliler, topraklanmızı korumak için her hangi bir düş 
balutlann nstünden gözetliyen ve Tnrk ufuklarını 

k kn.tah~i!nı göze ala~aklan Türk topraklannın al
gömmek ıçın ~rsat bekbyen "Türkkuşu" nun ateş ba
kartallannı gormek için gözlerini göklerden ayırmaz . 

er vatandaşın göz~ onlan aramakta, her Türkiln kalbi 
rleri gibi iftihar ve gurur duygulan ile sert ve kuv

. bir surette çarpmakt dır. 
lah, al bayrağımızı mavi göklerimizde dalgalandıran 
larımızın bu muhafız meleklerini her kazadan korusun 

onlan her türlil zafer ve galibiyetlere mazhar kılsın. 
e biltün Tilrk milletinin Türk semalarında uçan bu 
kahramanlarımızı sevinç ve iftiharla seyrederken kalb

den göklere yükselen en samimi dua ve dilekleri 
ur. 

SIRRI SANLI ------.. ----········--··------........... .. A 

MiLLi ŞEFIMiZ ae:-----
al Zogoyu kabul ettiler 

- . 
Milli Şefimiz Baıoelıille 6era6eı 

alova (Hususi) - Reisi- 1 Londra 16 ( Radyo ) -: 
aramaz ismet lnönn Sabık Arnavudluk kralı Ah
Zogo ve kraliçeyi dün med Zogo, yakında buraya 
16,30 da hususi olarak gelecek ve temelli oturacak-

bayurmutlard\r. br. 

bal 16 (H111111I) - Atinada siyaıi temaslarda bu
R6men hariclve nazın B. Gafenko pazartesi gtlntl 

dönect:k ve burada hususi surette iki glln kal-
80111'& Bllkrete ıidecektir. 

1 Yarın büyük hava gösterileri var 
11111111----------

Gaziemirde saat _on beşte yapılacak olan bu hava 
gösterilerine bütün vatandaşlar davetlidir 

Türk hava kurumaııun iz- , ,.... . r1.. 1 Trenler: Alsancak İltM• 
mirlere beyannamesi şudur : .. "' ıA 41 '" s;WI ..... r«' yonundan ıaat 11,25 12,lS 

Sayın Izmirliler; "' 13,10 ve saat 14 de hare· 
Türkkuşu filomuz, 18 Ha- ~ ~ ~ ket edecek ve ghterilerdea 

ziran 939 Pazar günü, Gazi· so~r:. a balkın beklememesi 
emir tayyare meydanında için trenler muayyen -tta 
13 tayyare ve 2 planörle · değil, yolcu doldukça avdet 
büyük hava gösterileri ya- edecektir. Birinci mevki ıl· 
pacaktır. Gösteriler aşağı- dip gelme 30 kuruf, ikinci 
daki proğrama göre saat on mevki gidip gelme 20 ka· 
beşte başlıyacakbr. Havacı- ruş, O~üncü mevki gidip ıel• 
lığa büyuk bir sevgi ile bağ- ' me 15 kuruştur. 
lı bulunan lzmirlileri, kendi Otobüsler, Konak dan-
evlidlannı görmek üzere ğından doldukça hareket e• 
büyiik ve heyecanlı gösteri- decektir. Meydana kadar 
lere davet ediyoruz. gitme 30 kuruş, meydandan 

Türk hava kurumu avdet etme 30 kU1'11fhn'. 
lzmir şubesi Otobüslerin tahriki bele· 

Hava gösterı,ıerl diye seyrüsefer memarlaja-
programı na aiddir. 

1 - lstiklil marşı, BUGÜNKÜ UÇUŞLAR : 
2 - Hava kurumu onur- Türkkuşu filoıa, b ... 
~~~~~ ~~~~ 
kut tarafından bir söylev, bn komutuında -t 1eld&-

3 - Genç bir pilotun ha-
vada pervane durdurarak de Gaziemir tayyare meJ• 

danindan hareket edecek, 
yere inişi, 

4 - Parqllt atlamaları 
(lçltl grup), 

' 
., 

Kemalpaşa, Turgutlu. Sallla• 
li, Alqebir, lnes&I, Ba1daa 
Ödemiş, Bayındır, Tire ft 

Torbah ilzerleriadea ıeçerek 
ıehrimize dönecektir. 

5 - Dokuzlu filo uçUfu 
(genç bayan pilotlar dahil), 

6 - Römork ( pillinör 
çekme ve plinör akrobasi
leri), 
7 - Tayyarelerle akrobasi 
( Program zamane ğöre 

değişebilir.) · 

Yukarıda dün gelen Türkkuıu tayyareleri oe aıafıda 
Tfırklıuıu Baı6fretmeni Bn. Sabiha Gökçen pnç 

pilotlara i~ahat verirken 

Filo her kasaba lberiade 
alçalarak gösteri ve propa• 
ganda uçutlan yapacak, ba· 
sılmış vecizeler atacakbr. 
-Devamı 4ilnctl ahifede-

HUDUT MUAMELE- ! 
Si KALDIRILDI 

Çek karakoluna tecavüz 
edenler ------

Hatay'a önümüzdeki pazar- r 

tesi günü kavusuyoruz 

Bir kaç glln sonra ~lana vatana kavuşacak olan 
gtlzel Antakya' dan bir manzara 

Ankara, 16 (A.A) - Bü
ylk Millet Meclisinin buglln
kn toplanbsında söz alan 
bapekil Dr. Refik Saydam 
meclis rmnamesinin beşinci 
maddesindeki ve meydanı 
ekberin bir kilometre şimali 
şarkiainde 312 numaralı hu
dut başından Payua kadar 
inen sabada hudut muame
lelerinin kaldınlmasına ait 
kanun liyihasını müstacelen 
ve tercihan mllzakere edil
me1İlai ill:emif •• bu talep 

-.-~-" ... 
-tasvipiedilerek okunan ka-~ 
Düii""" silreklialkıılarla-kabul 
~olunmuştur. Bundan sonral 
.. bariıilıialiiiiunun rTediaci 

Devamı 4 belde -

• r 

Çekoslovakyadaki Alman hlmisi Fon Na,...t eUI Çek 
Cumhurresi Haha ile beraber Pragda Alman Mkerleri

nin bir geçit resminde 

Prag 16 {Radyo) - Bir Çek polis karakolm ıir_. 
Çek polislerinden birini kaçıran ve hı.,Palayan iki ~ 
polisinin muhakemesi bugtln Prag Alman mahak• ...... 
yapılmışbr. Muhakeme yanna talik edilmiftir. Guetel .. 
bu mesele hakkında yalnız resmi teblij'leriri Hl'eblltlul' 

.. tavsiye edilmiftir. 
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Vergilerde 
temyiz 

• •• 
ıtıraz ve , ,-·001-roi·-~m .. !l!lllllmuımnmmnıııııııımımıımommoımıı•ımınıP 

Mideden gençleşmek 

Kurs 2ören nalbantlar 

müddetleri -1-
Herkesin maksudu bir 

amma rivaye muhtelif~! 

-
------------ ıı:ı~·..-:: ----------- Onun gibi, gençleşmek 

işinde de rivayet pek muh
teliftir. ihtiyarlığı kimse sev
mez, herkes gençleşmek is
ter, fakat gençleşmek Fiçin 
bir yol bulmamıya gelince .• 

Yeni layiha ile 
ıs •• gun 

itiraz için 30, temyiz içinde 
müddet kabul edildi 

Ankara, - Vergilerde iti- (+1 yerlerde bina ve arazi vergi-
raz ve temyiz müddetlerine leri için de muvazzaf komis-
ve vergi ihbarnamelerinin yonlar kurulabilecektir. 
tebliğ suretine dair mühim Temyiz komisyonları 
bir layiha hazırlanarak Mec- Halen biri bina ve arazi 
lise verilmiştir. vergilerine aid olmak üzere 

Vergi kanunlarımızın he- kendilerinden müstakil üç 

den alelumum vergiler için 
bir temyiz komisyonu kurul
ması ve bunun müteaddid 

dairelere ayrılması muvafık 
görülmüş ve yeni projeye 
bunu temin edecek hüküm" 
ler konmuştur. 

men kiffesinde ihraz ve 
temyize aid müddet ve mer
ciler ayrı tayin edilmiş bu
lunmakta ve bu da mükel
lefleri bir çok müşkülata 

temyiz komisyonu mevcud Temyiz komisyonu birinci 
bulunmaktadır. Bu komisyon- reisiyle daire reisleri Maliye 

Bir rivayete göre, Davud 
Peygamber her gece biri 
sağında, biri solunda iki 
genç kız yatırır ve onların 
taze nefesleriyle her sabah 
biraz daha genç kalkdığını 
sanırmış. 

Bu rivayeti doğru diye 
tutan eski bir Italyan he
kiminin de daima taze nefes1 

maruz bırakmaktadır. 
Bundan başka vergi itiraz 

ve temyiz talep ve tedkik
lerinin tarzı icrası hususları, 
bu vadide en etraflı hüküm
leri ihtiva eden Kazanç ver
gisi kanununda dahi mühim 
noksanlıklar arzetmektedir. 
Bilhass.a temyiz komisyonla
nnın teşekkül tarzına aid 
hükümler tatbikatta bazı 
güçlükleri davet etmekten 
hali kalmamaktadır. işte ye
ni layiha ile bütün bu güç
lüklerin izalesi düşünülmüş
tür. 

Üç kısımdan mürekkep 
olan layihanın birinci kısmı 
tebligata,. ikinci kısmı itiraz 
ve temyiz usullerine, üçüncü 
kısmı da komisyonların tarzı 
teşekkül.üne aid hükumleri 
ihtiva etmektedir. 

Bütün vergi kanunlarımız
da, tebligatın ne suretle ic
ra edileceğine dair bir hü
küm mevcut bulunmamakta 
ve mali tebligat da hukuk 
usulü muhakemeleri kanunu
na göre yapılmaktadır. Pro-
jenin tebligata aid madde
lerinde tebligatın kime ve 
ne suretle yapılacağı ihbar
namelerin ihtiva edeceği 

malümat etraflı bir surette 
izah edilmektedir. 

Muhtelif vergi kanunların
da ayrı ayrı kabul edilmiş 
olan itiraz ve temyiz müd
detleri birleştirilmiş, itiraz 
için (30), temyiz için de (15) 
gün müddet kabul edilmiştir. 

Komlsyonlar nasll 
teşkll edilecek 

Proje ile kabul edilen 
esaslara göre itiraz komis
yonları, Maliye v~kiletince 
seçilecek diğer komisyonlar 
da mahallin en büyük mül
kiye memurunun reisliğinde 
kurulacaktır. 

Bina ve arazi vergileri 
komisyonları ise bu lişlere 
fiileıı iştigal etmekte olan 
ve tahkikat muamelatı ile 
alakası buJunmıyan hususi 
evrak memurlarının reisliği 
altındn teşekkül edecektir. 
Yalnız muameleleri çok olan 
lıtanbul ile Maliye vekaleti
nin lüzum göreceği diğer 

Elhamra 

ların müstakıl olması tatbi· vekaletince ve azaları da 
.. Yurdun her tarafında açılan kurslar faaliyetlerine günde 

gune hız vermektedirler. Resmimiz kurs gören Trakya 
nalbantları göstermektedir. 

katta ayrı ayrı içtihadlarin Adliye, Dahiliye ve Ticaret .. 
husulüne meydan verdiğin- vekaletlerince seçilecektir. 
------------------------------------

ortasında yaşamak üzere bir 

t DUN YA u DA UN ELER 0 L ü' Yö R I 
-ımııoıııuıuuııım11uınııaımuwıuoıınıı-ım•11111ıı.mmıı._mıı11-ıım11nıımıuıııuıııımuııııııullillUlııuı1~1111111ıuııııııuıııuıumınıııuuı 

kız mektebi açarak genç 
talebesine güllabicilik et
mekle ı gençleşmeğe çalıştı
ğını belki işitmişsinizdir. 

-----------------------------------.......J 

Danzig'de 
oluyor 

nele 
7 

Modern vasiyetname 
Varşovada büyük bir gra

mafon plağı fabrikasına ge
çen hafta siyahlar giymiş 

dört kişi girdi. Başlarında 
yüksek bizim şapka, sırtla
rında redingot vardı. 

- Lütfen bir vasiyetname 
plağa alınız! dediler. 

içlerinden biri noterdi. 
Plak hazırlandıktan sonra 
vasiyetnamenin metnini pla
ğa okudu. Vasiyetnamezi ya
pan da ilave etti : "Bu va
siyetname benimdir,, 

. Plak hazırdır, ancak Var
şova adliye mahafili, bu va
siyetnamenin mahiyeti üstün
de münakaşa ediyorlar ve 
büyük bir ekseriyet bu va
siyetnamenin meriyete kon· 
mıyacağı fikrini iieri sürüyor
lar. 

aıımıwıııııııınııo-

ÇOCU ğU n cevabı 
Çocuk vardır, verdiği ce

vaplarla insanı çileden çı

kartır. Çocuk vardır, öyle 
cevaplar verir ki, değme 
büyük içinden çıkamaz. Ta
lebe ile muallim arasındaki 
muhaverelerin yüzde kaçını 
uydurma faslına ayırırsak 

ayıralım, geri kalanı, çocu
ğun büyükleri şaşırtan zeka
sına bizi gene hayran bıra
kır. 

Anlatacağım fıkrada ze
kadan ziyade çocuk görüşü
nün karakteristik tarafı var. 

Muallim talebesine soru-
yor: 

- İnek nedir ? 
- İnek, bir nevi kocaman 

emziktir. 
Bir başka talebeye şu su

ali soruyorler : 
- Kuyruklu yıldız nedir? 
- Saçı uzun sinema ar-

tisti. 
Şu cevab da, tam çocuk 

ağzına yakışacak bir şey: 
- Bana, Hanri iV ün 

kim olduğunu söyle. 
Cevab: 
- Romen rakamlarını ez

bere bilmiyorum efendim. 

Sinemasında 

Snobun tercümesi 
Snobun tercümesi bizde 

züppedir. lngiliz kolleji Eto
na ilk tesıs edildiği zaman
lar yalnız asilzadelerin ço
cukları alınırdı. 1850 de ban
kerlerle fabrikatörlerin ço
cuklarını da almağa başla
dılar. isimlerinin kenarlarına 
·••sine nobilitate,,, yani "asa
letsiz,, yazılırdı. Snob ora
dan geliyormuş. 

ııuınıııwıuımııııuılllll 

Yedi kere kUrremlzi 
. Çevreler 

Amerika sinemalarında bir 
hafta zarfında gösterilen fi
limler uçuca getirilirse, elde 
edilecek kurdela küremizi 
yedi kere çevrelermiş. 

Amerikada orta kırat bir 
filim stüdyosunda bir sene
de kullanılan elektrik kuv
veti bir sene zarfında 33 bin 
apartmanı ışıklaodırmağa ka
fi gelirmiş. 

mıı11unııo1ıınıııııııım 

t3 Rakkamına bağh 
sanatkar 

Sesinin fevkaladeliği ve 
oyun tarzının mükemmeliyeti 
dolayı sile Amerikada pek 
büyük bir şöhret kazanmış 
olan Lily Pons 13 rakkamını 
çok sevmektedir. 

ilk angejmanını 13 yaşın
iken yapmağa muvaffak ol
duğuodan dolayı bu rakkamı 
uğur sayar ve her işini on 
üç esası üzerinden görmeğe 
gayret eder. Mesela kabul 
günleri her ayın 13 ündedir. 
Davetlilerin sayısının 13 ol-

Yaşlıları gençleştirmek için 
mütehassıslarının akıllarına 
gelen çarelerin hepsini bir 
kişinin bilmesine imkan ol
madığı gibi, bildiklerimi de 
böyle bir yazıya sığdırabil
mek hiçbir vakit aklımdan 
geçemez. Bu çarelerin en 
yenilerinden biri olan Voro
nof aşısını tabii unutmamış
sınızdır. 

Bu aşıyı yaptırmak her 
kesenin harcı olmadığı için, 
meşhor doktor Loran, hem 
kolay, hem ucuz, hem.de 
can acıtmadan herkesin işi
ne gelebilecek mideden genç· 
leşnıek usulünü bulmuştur. 
Şimdi okuyucularımın hepsi 

şüphesiz genç olduğundan, 
ileride yaşlandıkları vakit 
işlerine yarıyabilir diye müm 
k:ün olduğu kadar'. kısaca 
an)atmıya çalışacağım. 

Meşhur hekim pek uzun 
yıllardanberi muayene ettiği 
hastalarında dikkat etmiş: 

Vaktinden önce yaşlılık ala
metleri gösteren kimselerde, 
hekimce adı asit kloridrik 
olan, bildiğimizi mide ekşisi 
azalıyor. Demek ki yaşlı gö
rünmek bundan ileri geli
yor. 
Fakat yaşlı insanları genç

leştirecek önemli bir usul 
kurmak için bu kadar basit 

fikirle işe girişilemez. Mide 
ekşisi ile ihtiyarlamak ara
sındaki münaseberleri de bul
mak lazım ... 

Sineğin zürriyeti 
Sinek dünyada en çabuk 

ve en fazla üreyen hayvan-

Almanya belki Polonyalı
ların sinirlerini sarsmak isti· 
yor. Eğer maksadı busa, 
beyhude vakit kaybediyor. 
Polonya bunu anlamıştır ve 
sinirlerini harcamıyor. 

Almanyanın sevgili Dan
ziglilerini soluk ve ümitte 
tutmak istemesi daha ınüte
meldir. Onlara, yalnız ken
dilerini terketmediği değil, 
ayni zamanda anşluslarının 

yakın olduğu, bunun birgün 
meselesi olduğu · [hissini ver
mek istiyor. Aksi halde, ser
best şehirdeki yese iktisadi 
menfaatleri Almanyadan zi
yade Polonyalı!arınkilerle mu
tabık olan bazı Alman ta
raftarları yese kapılacaklar
dır. 

• 
kerlik sanatında olduğu gib 
diplomaside de Almanla 
muvafık olan metodu hiç bi 
zaman değiştirmezler. 

Raymond Cartier 

--::::=::--
Delilerin 

zaferi 
bir 

Paris, f (Radyo) - Bilbao 
dan bildiriliyor: 

Delilerinde bazen akıllıla 
rın yaptıkları bazı hareket 
)eri yapmak kabiliyetind 
olduklannı göstermek içi 
asabiye doktorlarından te 
şekkül etmiş bir komisyo 
delilerden mürekkep bir ta 
kım ile normal atletlerde 
mürekkep bir takım arasın 

Yani Almanya Danzigin da bir futbol ~açı yaptırt 
devamlı surette kendine açık mıştır. 
kalmasını ve rdaima keskin Maçı deliler 4 e karıı 
halini muhafa2a etmesini isti- ile galip gelmişlerdir. 
yor, Burada hararet düşme- iTerzlKBifası Aranıyo 
ye başlar görününce, Alman- T · k lf · ·1 • . erzı a ası ve ııçı enn 
ya ateşe bıraz gaz döküyor. 'ht• d 

ı ıyaç var ır. 

Bu tetkik geçen sene Südet Kemeraltı birinci Beyle 
meselesinde kullanılan me- sokak: Asım terzihanes 
todun tamamen aynıdır. As- D: 5 

• A 

ilan 
• 
lzmir Vilayeti Muhasebei 
hususiye müdürlüğünden: 

. dır. Bir sinek yaz mevsimin- İdarei Hususiyei Vilayetçe yeniden inşa olunan asri ter 
de dört defa yumurtlar. Her tibatı havi yıllığı 1200 lira bedeli muhammenli ( lnciral 

tmııuıınııııaııuuwınıı defasında seksen yumurta Plaj ve Gazinosu ) şartnamesi mucibince 3 yıl mOddetl 
Denlzlercfekl bahkların çıkarır. ilk mahsulde çıkan kiraya verilmek üzere 15 gün müddetle açık arttırmay 

masına dikkat eder. Mühim 
işlerini ayın on üçünde gö· 
rür. Günlük mühim işlerini 
saat 13 te tedvir eder. Ala
cağı tuvaletlerin fiatlarının 
13 lü olmasına dikkat eder! 

sayısı dişi sinekler de yumurtladı- çıkarılmıştır. 
Deniz kadar zengin bir k b. Müzayede ve tkira şartlarını öğrenmek istiyenlerin he ğı cihetle bir sine ır yaz 

hazineye şimdiye kadar3 hiç gün Muhasebei Hususiye Müdüriyeti Varidat kalemine v 
mevsimi içinde beş milyon 1 tesadüf edilmemiştir. Bir ali- müzayedeye • iştirak etmek istiyenlerin de ihale günü o a 

min tetkikine göre orta:de- yavru çıkarmış olur... 26/6/939 Pazartesi günü saat 11 de - yüzde 7,5 depozit 
niz)erde her mil murabbaın- Bu hesap bir sineğe ait- makbuzlarile birlikte Encümeni Vilayete müracaatlan ili 
da 120,000,000denl muhtelif tir. Bunu binle darbederse- olunur. 2050 

ll!!!c~in·s·v·b·ae•.ık·n·:·vı:·r·n~~ı···n--2·in·c·i·m-u·: •• i:·.n·~·t·~c·i;.:.: .. :·iz.h.d·~=:··:.·u.'~·ı~·· r·""'f;ğ;,••mf iy. ·;;t;:o-;u 
vaffakiyetle devam ediyor 

rmrıH~-v:iıf'K;~'.lı~.....,.... j BÜYÜK VARLIK VE FEDAKARLL~ 
Bugün matinelerden itibaren 

sözlü iki büyiik film birden 
e~~~ ~~~~~~ § lsmetpa,a Bulvarında yazhk bahçede 

C İ C İ B e r b e r ~ T~~~~!:inş~:n~:~ras~n!~tı=~a~:P'!r:;~ 
Lorel - Hardi İsviçrede ı Her gece yeni muharrir 

lzmırde ilk dela 1 eserlerı· ve komedı·ler 

THER ı-

1
• s-a d9rgu = Temsilden evvel müzik ve zengin varyete numaraaları 
rl!am tlılieı>.Pcw.ümlO • 11 - 2.30 • 7.30 da 1 s Heı sınıf halkın istirahatları temin edilmiştir. 
-1"r,r~l •• •• Türkçe En Yeni Fokx Jurnal i§ 
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(HALiCiN SESi) 17ffuin.w 

lr için can veren mlln bir kahraman' 

ya kıyılann a ur or u' calannın güzelliğinden bab-

d f kı 1 ıediyorlardı .. 
On&DM&SmlD Z8 er Ş&r • ı Kimin kocası daha güzel?. 

•• k Ji S h "' 1 Kadınların hemen hepsi yu se aru an og UDU I kendi kocalarının güzel ol-

• en diicman onun yardı- d~wğunu iddia ediyor, hiçbiri 
_.. dıger arkadaşının kocasını 

8 geltligıv • ni duyunca b~ğ~nmiyordu... .Mnnakata 
gıttıkçe bararetlenıyordu. Bu 

hemen kaçıyordu esnada içeriye oldukça yaşlı, 
~ 4 ıaçlannın arasına ak düş

müş ilir bay girdi. Ona sor-
( a) dular: 

urca oilanlan) nın yi 1 1341 den ıonra her za- - Siz Jıikem olunuz. Han 
rile çalkanan Ege de man ıçın 250-300 gemiye gimizin kocası güzel? .. 

• e o glln onun ayak- kumanda ediyor; Ege deni- Dediler. Yaşlı bay karşı-
kapanmış, gibi dur- zinde kendisinden batkasını sında duran kansının yüzü-

•tıklı daha gtızeldi. dolaştırmıyordu. Bundan üç ne bakdı ve sonra: 
et bey bir avdan sene önce Korent berzahın- - Bana kalırsa, senin ko 

61dn. Oç kardq Ham da gemilerini karadan yü can bepsiıı in kocasından da 
ıman ve Hasan bey- rütmtiş, Patru körfezine ha gilzel.. dedi. 

b&y&k oflu Hım bey inmiş etrafta sonsuz bir bay- ---
lar. Kendilerinden ret ve korku uyandırmıştı. Bir arab fıkrası 

reaç olan Umur beyi Kanfaknzen imparatora Biri, üzerinde bir pire tut-
dar olarak aeçtiler. başkaldırdıiı zaman hep U- muştu. Pireye acıdı. Ôldür-

bey bilyiik karde- mur beye dayandı. Trakya medi. Pencereden aşağıya 

. 
bitin bab Aaado-

'-ık... ve Ymıaniatan 
ada, hatta Rados ve 
•dalannda Aydın hll-

Umur beyi bihni-
lctu. Dostluk için aya 
eleal•, yardım iste-
• elçi yolhyanlar va
t verfi ve hediye 

ealer gittikçe çofa· 

kıyılarında Ttlrk 
cloDaDDIUIDID za

ylkaeldi. Saru-
na saran dtlfman 
rdıma geldiğini du

fıemea kaçıyordu. 
imparatoru bile o

tluj1mu dilenmek 
ezirinl lzmir kör

klaaomençe g6ader-
da ve bir aemide 
k saadetine de erdi 
bir Tllrk'On esir ol
dayana oraya doi· 
tluıyor. kanınclaa 

ilk ihtiyaçlan olan 
• onlara kazandın-

da mkqan Katalaa· 
yardım btediler. 

ldular. Bizaaı im· 
Arnavutlukta isyan 

k için ona yalvardı. 
o aman rahat e• 

nada gemisi ka
parçalaadı. Bu

aclaaıycb. Vali 
htlkOmdan gibi 

ı; ajırladı, hediyeler 
her an111aau yap-

ovalannda ve meriç boyla- attı. Pire sokaktan geçen 
nnda otuz bin kiıilik Tiirk bir adamın Ozerine düştü. 
ordulan zaferle dolaştılar. Adam kaşınmağa başladı. 

Kantakilzenia kızı Deı-
Kaşını7ken gören biri onua-

piaa da birçok kadınlar ve la alay etti. O, bu alaya ta-
kızlar gibi ona vuruldu; giz- bammül edemedi. Bıçağını 
lice çadinna girerek ayak-
larına kapanacak ve: çekti. Kendisile alay edeni 

_ Beni ali bir cariye o- öldürdil, Ölenin ailesi, öldü-
larak ali rene düşman oldular. Gii-

Diyecek kadar çılgınbk ala birinde öldiirüp intikam
yapb. Umur bey bu gllzel lannı aldılar. Fakat bu yilz-
kızı bir bllyiik kardet gibi den iki aile araıındaki düş-
olqıyarak avuttu ve savdı. manlık büsbiltün arttı. Kar· 

"* tılaşbklan zaman bıçak bı-
lmparatoriçe lren, kocaıı çağa geliyorlar, içlerinden 

uzakta buluaduiu ıırada dördll, beşi öl&yordu. 

yardım için Bulgarları ça- Güie--:u··ıe 
fırmııb. Bunlar geldiler Ye 5 

-yatmaya bqaadı1ar.-oza:- nı·dı·nı·z 
man Umur beye haber uçur ~ 
du. Tür1' prensi hemen ye
tİftİ. Kıyıdan Dimetokaya 
giderken yqlı olanları at
lara bindirdi Ye kendisi yll
rüd6. Dostu Kantakilzenia 
yurdunu ve ocağını korudu 

Bizanataki imparator Bul
gar kralı Alekaanclra elçi 
gönderdi: 

- Kantaküzenin ilstiae 
yiiril; sana çok para ve bir 
kısım kaaabalan vereceğim. 

Bulgar kralı cevap verdi: 
- Tlrkler Trakyada bu

lundukça hiçbirıey yapamam 
O zaman imparatorun el

çisi, Umur beye reldi: 

Hatıra meraklıları ı: c!an bi-
ri tanınmıt bir m•harriria 
evine gitmiı. Muharrire ken· 
dini tanıtbktaa ve lüzumsuz 
birçok ıeyler anlathktaa son
ra cebinden bir defter çıkar-
mıf. 

- Bu arada defterime bir 
habra yazmanızı da rica e• 
decektim. 

Demif. 
Taaınmıı muharrir : 
- Hay hay yazayım! 
Diyerek deftert almış, ve 

(Güle gille gidiniz) cllmleıi
ni yazdıktan sonra defteri 
iade etmiş! ---- Anadoluya dönmeniz 

için size dilediğiniz kadar 
gemi ve para verelim. Kan- Şapka Ve taç 
takllzen'e yardımdan vazge· 

Meıbur trajedıyen Saraçiaizl. 
B6y6k bir "baçlılar" or· bernar, Londrada temsiller 

duu ve donanması Izmire veriyordu. Bir aktam veliaht 
saldırdı. iki hristiyan köle- kendisini görmek için kulise 
nin gece açtıkları yoldan girdi. KonUfurken f8pkaıı 
kaleye girdiler; içeride Tllrk baıında idi. Sarabernar de
olarak ne kadar insan var- di ki: 
aa kadın, erkek, çocuk ve - Efendimiz ta~ çıkarıl-

(Devamı var] maz ama, şapka çıkanlar! 

AllARA RADYOSU 1 GUzel yur .. dun reslmlerl: 

--·---·- -
(Bugiinkü program) 

Tirkiye Radyodifüzyon Postaları 

DALGA UZUNLUGU 1 
1648m. 182Kca. 120KW. 

T.A.Q. 19,74m.lS19SKca. 20KW. 
T.A.P. 31,70m. 9465Kca. 20KW. 

12.30 Program 1 
13.35 Türk müziği pi. 
1- ... Şetaraban peşrevi. 
2-Dede ef. -şetaraban ıarkı
gözümden gönlümden gitmi
yor. 
3-Sadettin Kaynak-şetaraban 
prkı- gecemiz kapkara 
4 - Artaki - kürdilihicazkar 
ıarkı- neşe ile geçen ömrümii 
5- . . . . Muhayyer türkn
batan gün kana benziyor. 
6-Bedriye Hoıgör- muhayyer 
!.ilrkii- glineı doğdu damlara 
13.00 Memleket aaat ayarı, 
ajanı ve meteoroloji haber
leri. 
14.10-15,30Mllzik (Karışık 
proğran pi.) 
18.30 Program 
18.35 müzik(melodiler-PI.) 
18.45 müzik küçük orkestra
Şef: Necip Aşkın 
19.15 Türk müziği (Fasıl he
yeti) 
20.00 Memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haber
leri. 
20.10 Neıeli pliklar R. 
20.30 Tiirk müziği 
20.50 Konuşma dıı politika 
hadiseleri. 
21.5 Temsil 
22 Haftahk posta kutusu ec
neb1 dillerde 
22.30 müzik danı müziği pi. 
23 Son ajans haberleri, 
Esham , tahvilat, kam
biyo-nukut ve ziraat borsası 
(fiyat) 
23.20 Miizik (Cazband-pl.) 
23.55-24 yannki program. 

- Günden güne tekemmül eden Mersin iıkeleai 
w 4W •• 

Güzel Erzincanın umumi manzarası 
000000000000000000 000000000000000000000000000000000000 .... ............................................ .... 

Balçova lllı Hamdı NUzhet çanç•~ 1 
AGAMEMNUN !~.~~!\:U~~~~I 

Ilıcalarının ı -~~! .. ~~~~~.~_! 
12 Haziran 939 tarihinden ı -;ıhanca malum oldujıındaa 

fitibaren muhterem müşteri- reklamı zaid gördtlm. 
me açıldığını tebşir ederim. ' lımail Karakızh 
Bu şifabahş, suyun evsafı [ D: lS J 
!mmas:aı@a ••*'* 

~ salih ~ s;:ad 1 tf ~ 
1 Cilt, Saç ve Zührevi: bas- 1 "" 1 e: 
1 tahklar mlitehaaaııı C: t ~ , 

Y • Adam • 2 nci Beyler sokak No. 81 ! ES" • ; LltJ.-.lfr~~ 
enı l ... !.:~!;!,F~~=~ zo ;.. e ~ ) Yeni Adam'ın 233 ncü ---- -- _ ~~7rlf11lrTI//I 

••yı•ı dolgun mnnderecat1a Dr. Fahri Işık ~ ı .... ~ 
çıktı. Bu sayı da lımail Hak lzmir Memleket Hastanesi ğ- (İ • / z 
kı Baltacıoğlu, Hilsamettin Rontken Mütehassısı • iıiı ğ- ~ 
Bozok, Sami Akyol, Fevzi Rontken ve elelıtrilı teJaoia i: r ı ~ 
Selen, Mahmud :cuda, Leo· yapılır ıkinci 8eıJer So !i" t• ~ 

pold Levy, Abidin Dino, 11- --~~ ... 22_ .... ~_!~E_!~-~~ .;,• rB ~ 
hami Bekir, Fuat lzer, Sel- ~ 
min Siper imzalı yazılar ve Dr • Demir Ali ~ DJ ~ i ~, 
resimler, iç sosyete, dış soı Kamçıoııu ~ P i ~ 
yete, kllltür, kitap haberleri Cilt Tenas&I hastalıkları l ! !. i I! ~=-=~~~ 
vardır. Bu mühim kültilr ve elektirk tedavisi • B 1 
san'at gazetesini bütiin oku- uı:mir - Birinci beyler So 1 B • f 

..r~ yuculanmıza tavsiye ederiz. No.; SS Telefon : 3479 if ı:1 
:=: ................... .. 

O da olmaz 
Şair Eşref, Kırkağaçta 

kaymakamken eıraftan biri 
ölmllıtü. Eıref te cenazeye 
gitmiıti. Cenaze gömüldük
ten sonra, Eırefe : 

- Birkaç söz söyleseydin! 
dediler, Eşref d6şilndii : 

- Söylerim amma, ben 
onu taaınm; hicivden biç 
hotlanmazdı. 

- Hicviye söyle demedik 
ki... Bir ka~ kelime ile met
bederdin •• 

- O da olmaz, yalandan 
da hiç hoılanmazdı. 

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

Tel. 3882 

_..A_YY--A-R~E-S_i_n_e_m_as.._ı ~r~3~~6°1 . 1 
Bagtla 8 B&ytlk Flim Birden ' 

Bugün Asri Sinemada 
14 Haziran Çarşambadan itibaren Telefon 2394 

Bugtlnden iti~ea iki f8beter 

KültürDBrk Sinemasında 1_._ G 1 (Ses Muitr Blaacheı 
JauSUZ ece erae St. Petersboarg) 
~by Morley - Jean Yonnel - Pıerre Renoır 

aamh artistin temıil ettiği b6ytlk aık, ihtiras filmi 

llALALAYKA 
Rus muildsi ile ıilsleamif faciah bir aık 

il -.:anerde: Anna Sten - Heary VVilcoxon 
olarak: metro jarnal ( ea yeni d&nya haberleri ) 

• Uylmna Geceler: 3-6-9.20 Balalakya: 3.40 ve 
~maırtflli •e pazar daleri 1.30da batJar. 
Local.:ı ·: 150 ve 100, bU1ul 30, balkonlar: 25, 
}O, talebe aloa 10 k • • • 

Dilnya siaemactlığımn en müthiş ıinema harikası 
Vabıi Ormanlarda Sonsuz Milcadele 

TARZAN Yamyamlar •r•••nd• 

12 Seri 24 Kısım Tekmili birdeo 

T ARAS BULBA o'!!::..a~~:yo 
Vazife • Harp ve Kahramanlık dolu hakiki bir pbeıer 

Aynca: Dilnya haberleri ve Miki konserde 
Fiatlar: Duhuliye ıs - Talebe, asker, çocuklar 8,S ---a:t=-

TUrkçe lzahetll 

Rus- Japon muharebesi 
Danlelle Darrluk• - Adulphe Velbrock 

Bilyiik harp, Aşk ve Caıualuk Filmi 

Sevişmek Arzusu 
Marlene Dhrlch - Oerry Cooper 
Neıe, Aşk ve Şiir Dolu Bilytlk Komecli 

Seanslar: her gtln: Rua Japon muharebai: 3-6.15- 9.30.. 
Sevitmek arzusu: 4.45-8 cumarteai ve puar eri.U.•lal 
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Gümrükte - Kardeş Hariciye Nazırı istanbulda Blrbirlerlnl yaraladllat 
Çorakkapı Hacı Ali cad

desinde, Ahmet Ôğ. Ali Fı
çıcı, lbrahim oğ. Fadıl De· 
mirhan, ötedenberi kavgalı 
bulunduklarından hadise ye· 
rinde yekdiğerine tesadüf 
ederek birbirlerini bıçakla 
yaralamışlar ve bunlardan 
Fadılın yarasının ehemmiye
tine binaen hastahaneye ya
tırılmış ve diğer suçlu Ali
nin de bir hafta sonra tek
rar muayenesine lüzum gös
terilmiştir. 

Tayinler 
Haber aldığımıza göre, 

lzmir Gümrükleri Başmüdürc 
lüğü Birinci Şefi Mehmed 
Mancioğlunun ikinci Şube 
Amirliğine, Idhalat Gümrüğü 
Manifesto memuru Sami Mız
rak'ın gösterdiği ehliyete 
binaen Muhasebe Şefliğine 
tayin edilmişlerdir. 

~*.!-

Zabıtamızın bir 
muvaff akiyeti 

Bir esrar deposu 
bulundu 

Zabıtamız Seydiköy istas
yonu civarında bir evde 47 
kilo kaçak esrar bulmuştur. 
36 torba içinde bulunan bu 
esrarlar müsadere edilerek 
Izmire getirilmiştir. Yapılan 
tahkikat neticesinde esrar
ların Veysele a.id olduğunu 
Emin itiraf etmiştir. 

Yağmurdan 
Balçovadakl ' sebzeler 

ÇUrUmUş 

Son yağmurlar Balçova 
istikametindeki turfanda do-
matesleri çürütmüştür. Bu 
yüzden turfanda domates 
fiati 15 kuruştan tekrar 30, 
35 kuruşa kadar yükselmiş-
tir. Diğer turfanda sebzeler 
de hasara uğramıştır. ----

Ziyaret 
Şehrimiz ltalya konsolosu, 

dün vilayet makamında vali 
B. Etem Aykutu ziyaret et
miştir. 

-~-~.--

Yarın 
BUyUk hava göste

rllerl var 
- Baştarafı 1 inci sahifede -

Pazar günü büyük hava 
gösterilerinde paraşüt atla
maları yapacak olan para
şütcülerimiz dün akşam tay 
yare ile Ankaradan gelmiş
lerdir. 

Akrobasi uçuşları yapacak 
olan iki planör de romörk 
vazifesini gören Türkkuşu
nun iki tayyaresi tarafından 
bu sabah saat sekizde Kü-
tahyadan hareket ederek 
saat on°buçukta Izmire gel
mişlerdir. 

Dır kamyon 
Tramvayın önUnU 

' parçaladı 

Konaktan Güzelyalıya git
mekte olan 15 sayılı tram
vay arabasma kız lisesi önün-
de durduğu sırada, ayni isti
kamete aüratle giden bir 
kamyon şiddetle çarpmiştır. 
Kamyonun arkJtsındaki çen
gel tramvayın ön sahanaklığı
nın sol kısmına takılarak 

parçalamıştır. 
Kamyon şoförü kazadan 

sonra (dur) ihtarına ehem
miyet vermıyerek kaçmakta 
devam etmişse de Urlada 
yakalanmıştır. 

MiLLİ SEF .,. 
( PAŞAYI 

YARIN 
KABUL 

ABDÜLFETTAH 
EDECEKL 

Iskenderiye, 17 (Radyo) - Besarabya vapuriyle lstanbula 
müteveccihen hareket eden Mısır Hariciye Nazırı Abdül
fettah Yahya Paşa hareketinden evvel Anadolu ajansı 
muhabirine verdiği beyanatta Türkiye Hariciye vekilinin 
ziyaretini iade etmek üzere Ankara'ya gidiyorum ve seya
hat dolayısiyle bahtiyarlık hissetmekteyim demişlerdir. 

Istanbul, 17 (Hususi) - Mısır Hariciye Nazırı Abdülfet
tah Yahya Paşa va maiyeti bugün Besarabya vapuriy le 
şehrimize gelmiş ve hararetle karşılanmışlardır. 

Ankara, 16 (Hususi) - Mısır hariciye nazırı Abdülfettah 
Yahya paşanın memleketimizi ziyaretine aid resmi proğram 
hazırlandı. Aziz misafirimiz ayın 17 inci cumartesi günü 

TOROS EKSPR S.İ BiR 
ARABAYA Ç RPTI 

--------~--------

Istanbulda bulunacak ve ayın 18 inde HMiciye Vekilimiz 
Şükrü Saracoğlu ile birlikte Yalovaya gidecektir. Yalovada 
cumhurreisimiz, Abdülfettah Yahya paşayı kabul edecektir. 
Müteakiben Hariciye vekili Şükrü Saraçoğlu ile birlikte 
şehrimize hareket edecek olan Mısır Hariciye nazırı, Anka
ra' da üç gün kalacaktır. 

Kardeş hariciye nazınnın Türk radyosundan bir hitabede 
bulunması ihtimali vardır. Ayın 21 inci günü akşamı An-
karadan hareket edecek · olan Abdülfettuh Yahya paşa, 
lstanbulda da iki gün kaldıktan sonra Balkan memleketle
rine gidecektir. 

Fra sa'da 
Umumi f 

--::::::::- -::::::::--

Bıçak taşımak 
İkiçeşmelik caddesinde iz. 

mirli Servet oğlu 16 yaşında 
Cemal Göceayın üzerinde 
bir bıçak ve Simavlı Hüse
yin oğlu Muharrem Toptaşın 
üzerin iki kama bulunarak 
alınmıştır. 

Dövmek 

Istanbul, 16 (Hususi) - Ankara• - Haydarpaşa ekspresi Paris, 17 (Radyo)_ Leb-
bugün saat 12,30 da Ağapınar istasyon makası başında bir runun yeniden Reisicumhur-

Londra 15 (A.A) - Bay 
Çemberlayn Avam kamara
sında beyanatta bulunarak 
hükumetin sulh zamanında 
istihbarat nezareti teşkiline 
lüzum olmadığına ve harici
ye nezaretinde Lord Perthi 
idaresinde bulunan "Yabancı 
memleketler için istihbarat 
şubesi,, ile iktifaya karar 
vermiş bulunduğunu bildir· 
miştir. 

Dolaplıkuyuda, lzmirli kun 
duracı Ali oğ. Osman Ka
radeniz, bir para meselesin
den dolayı lzmirli Ahmet 
kızı Hayriyeyi tokatla döv
düğünden tutulmuştur. 

araba ile çarpışmış iki kişi ölmüştür. luğa intihabı dolayısiyle çı· 
vlenlerden arabacı 22 yaşında Şükrü ile Mihalıççığa git- kacak olan affı umumi ka-

mekte olan on yaşlarında Burhandır. Şükrü tanınmıyacak nununu meclis tasvib etmiş-
bir halde paramparça olmuştur. Burhanın da kafatası par- t• 

ır. 

çalanmıştır. 

• Bu yüzden tren Ağapınarda iki saat kadar kalmıştır. Müzayede i e 
Ingiliz-Fransız.; .., usgörüşı eleri fevkalide satış 

Moskova, 16 (AA) - lngiliz-Fransız ve Sovyet paktının 
hazırlanması için Kremlin sarayında bugün molotof, Seeds 
ve Naggiarıd iştirakiyle yapılan toklantıdan sonra alınan 
malumata göre pek yakında diğer bir toplantı daha yapı
lacaktır. 

Moskova, 17 (Radyo) - Molotof ile lngiliz ve Fransız 
sefirlerile Sir Vilyam arasında görüşmeler dünde 
devam etmi tir. ln;ıiliz ve Fransız teklifleri halk komiseri 
üzerinde iyi intibalar uyandırmamıştır. Görüşmeler bugün 
ve önümüzdeki hafta devam edecektir. 

Filistinde kanlı vuruşmalar 
devam ediyor 

Kudüs, 17 (Radyo) - Filistin - Nasır yolunda asiler 
bir kamyona hücum ederek iki yahudi öldürmüşlerdir. Asi
lerle lngiliz kıtaatı arasında kanlı çarpışma devam etmekte 
ve bu çarpışmalar esnasında Abdülvelid namında bir kabile 
reisi de öldürülmüştür. 

Bir Fransız tahtelbahiri Hindi 
Çinide denize daldı ve bir 

daha çıkmadı 
--- :;..~....::----

Paris 16 (Radyo )-Skalus ve Thetis tahtelbahirlerinden 
sonra şimdi de Feniks adındaki Fransız tahtelbahiri kay
bolmuştur. 

Feniks Hindi Çinide- ve Saygonun şimalinde denize bat
mış ve kırk sekiz saatten beri çıkmamıştır. 

Tahtelbahirin kaybolduğu resmen tesbit edilmemiş ise de 
akıbetinden de haber alınamamıştır. 

Hadise burada derin akisler yapmıştır. • 
--------·oıınmuııın--------

Bir Alman Zırhfısı Danzi2 
Limanında 

Paris, 16 (Radyo) - Havas ajansının verdiği son bir ha
bere göre, bir Alman z11hlısı Danzig limanına gidip demir· 
lemiştir. Bu hareketV arşovada derin akisler yapmış ve Po
lonya hükumeti derhal Almanya nezdinde protestoda bu
lunmuştur. 

Radyo ve teleraf ulasaları 

--.~~.-

Yolculuk dolayısiyle 18 
Haziran 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 l\,adifeli 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 
alır), çok rahat kumaşlı ka-
nape iki koltuk, cevizden 
mamul 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 nikel 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, ~ir buçuk kişilik 

nikel somyalı karyola, kolo
na elbise askısı, yemek ma-

-----~------. sası, camlı radyo masası, 

Bulgar Kralı 
Berlinden sonra Roma

. ya gidecek 
· Sofya, 16 (Radyo) - Kral 

Boris ile kraliçe Budana ve 
başvekil Köse lvanof, • Ber- , 
linden sonra Romayı da zi
yaret edeceklerdir. 

H dud 
Muamelesi 
Kaldır ldı 

- Baştarafı 1 ncide -
maddesine kadar müzakere-
si yapılmış ve pazartesi gü
nü toplanmak üzere içtimaa 
nihayet verilmiştir. 

Istanbul, 16 (Hususi) -
Türk - Fransız ittifakının 

iNGiLiZ 
--::::::::-

Hükômdarları· 
nın demok

ratlıiı 
Londra, (Radyo) - lngi• 

liz hükumdarlarının Ameri
kaya yaptıkları seyahatleri 
dolayısile bir makale yazan 
"Times,, gazetesi diyor ki: 
"Gerçi hükumdarlarımızın 
yaptıkları seyahat siyasi bir 
mahiyette değildir. Fakat bu 
hususi seyahat gösterdi ki, 
Ingiltere icabında bir de
mokrasi gibi hareket edebi
lir ve bir demokrasi gibi 
düşünmesini de bilir.,, 

ınnıuıımıııamııı-

•• 
Ovr gazete-

sinin bir 
makalesi 
-~=~-

bugün yarın imzalanacağı Par·s (Radyo) - "Çekos· 
ve Hatayın hemen bize iade lovakyada Almanya,, başlığı 
olunacağı söyleniyor. altında bir makale yazan 

Hatay valiliğine Emniyet "Övr,, gazetesi diyor ki: 
işleri umum müdürü Şükrü "Bir el çabukluğu ile ne 
ve emniyet işleri umum mü 
dürlüğüne de Seyhan Valisi Çekler Alman ve ne de 
Ali Rıza Çeviğin tayinleri Habeşler ltalyan olabilirler. 
mukarrerdir. Bundan başka açıkça şunu 

Hatay vilayet kanun pro- da ilave edebiliriz ki: bir 
jesini, dahiliye vekaleti di- ' harp vukuunda Çek ve Ha-
ğer bütün vekaletlerle te- beşler onları istila eden 
masa geçerek hazırlamağa devletler için mühim bir 
memur edilmiştir. tehlike olacaklardır.,, 
~~~ ...-·~'~ce=· ........ e•..-.. e:~e;:s.;;:e;:;:e::: .. ;..-.J~86SE"Z'!BE:Sll 

Halkın Sesi Hakkın Sesidit 
Güzel bir insanlık örneği 

Geçenlerde Ödemişli bir zenginimizin yüz çocuğu geydi
rip sünnet ettirdiğini gazetelerde okumuşsunuzdur. 

Bu hayır sever ve alicenap vatandaş, köylü çocuklarını 
sevindirmekle hepimizin kalbinde kıymetli bir yer almıştır. 
Biz, yurddaşlarımıza yaptığımız yardım nisbetinde içinde 
bulunduğumuz cemiyete karşı vazifelerimizi yapmış sayıhrıZ· 

Londra, (Radyo) - Uzak şarkta Japonların amiraııe ve porselen tabak ve çay ta·· 
Jngİ İz takımı müstebidane icraat ve tazyıklerine tahammül edemiyen in- kımları, seccadeler ve sair 

giliz askeri kuvvetleri tank ve mitralyöz kullanmak surctile bir çok lüzumlu eşyalar mü-

Bugün fakir çocuklara insanlık elini uzatan bay Kadir, 
bütün zenginlerimiz için canlı bir örnek olmalıdır. ParaY1 
kazanmak muhakkak ki, zor bir şeydir, fakat kazanılan 
parayı yerinde kullanmak da çok mühim bir meseledir. sn-Ankaraya vardı yaptıkları mukabil bir hücum saatlerce devam etmiş ve 

A k 16 (AA) 1 zaycdc şuretiyle satılacaktır. 
n ara · - n- bundan sonra vebamet kesbeden vazıy(;t hakkında Paris, 

·1· M'd·ı k V d k k Fırsatı kaçırmayınız .. gı ız ı ı se s an erers Vaşington ve Londra hü umetleri müstacel müza erelere 
futbol takımı bu gün · saat girişmişlerdir. Fırsat artırma mebilye salonu 
12 de şehrimize üç tayyare § Rayşbank görülen lüzum üzeriae Hitlerin emrine veril- Aziz Şınık, telefon 2056 
ile g imiş i erdir. miştir. 1-3 (1232) 

tün zenginlerimizden ayni alakayı temenni ettiğimizi samilll~ 
olarak söylemeliyiz. 

Ikın Sesi Hakk n Sesidir 
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