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Türk - lngiliz dostluğunu Mısır Ha.riciye Veziri lstanbulda 

çekemiyenler ! 
----------------- iıakkında bir tebliğ resmi de Ankara ziyareti neşredildi 

gün dünya matbuatının Türk - lngiliz anlaşmasının 
a sulbuna yaptığı ve yapacağı hizmetlerden, telaş ve 

• e içinde bulunan insanlığa verdiği ümit ve teselliJer
destanlar yazıp terennüm ederken bazı isimlerini bu
İçin neşretmek istemediğimiz bazı gazetelerde bu dost
n Türklerin ileride zararlı çıkabileceklerini ortaya 
k dost ve bitaraf bütün cihan diplomatlarının alkışla
rı bu artık pişmiş dostluk aşına soğuk su katmağa 
Diyorlar ! Bu neşriyat, yalnız pişmiş aşa su katmak 

'J, iki dost arasına nifak ve düşmanlık sokmak için 
k bir suiniyet ve kötü bir ahlak düşkünlüğü ile yapılan 
ve yabancı tezvir ve ifsadlardan başka bir şey değil

işin garip tarafı, bu maksatla ortaya atılan sözlerin 
kları bile güldürecek kadar gülünç, manasız, saçma 
cemıce yapılmış iddialardan ibaret olmasıdır. 
tndiliklerinden yıkılmağa mahküm bu safsatalara cevap 
eği başka bir zamana terkederek bugün şunu sölemek 
'z ki : 

"Bugünkü Türkiye'nin ne yapmak istediğini anlıyan 
devlet ile düman olman: ak için elinden gelen her feda
ğı göze alan yeni Türkiye hükumeti dost olmağa, itilaf 
İttifak yapmağa karar verdiği her hükümetle de uzun 
ıya görüşmeği, anlaşmağı ve bu müzakerelere girişme
önce, her noktayı ve her ihtimali nazarı dikkatten uzak 
ımağı ıaşmaz bir prensibi yapmış bulunuyor. Bugünkü 
iye hükumeti bir milleti düşman yapmamak için neka
çalıııyorsa, dost yapacağı millet hakkında da o derece 
nmeği, tedkiklerde bulunmağı bir vazife biliyor. Dost 
akiplerimiz bundan emin olsunlar ... 

SIRRI SANLI ................................................................ ~ ........ 
Tiyençinde son vaziyet 

Hong Kongda bir lngiliz askeri müfrezesi 
ndra 21 ( Radyo ) - alınmış ve· şimali Çindeki 
nlann kurdukları Çin lngiliz kuvvetleri, imtiyazlı 

limeti kıtaatının imtiyazlı mıntakaya gitmek nzere yola 
ya hücilm etmek iste- çıkardığı gibi, mıntakadaki 

ri anlatıldığından, Ti- lngiliz tebaası da silihlandı-
'nde ft vkalide tedbirler rılmıştır. 

TER GUL İSTER AGLA 
m:.iiBESESiiEi::+:::!iEISS:~~:,se-P..%E::!E::i!Ea!! 

Ankara 22 (Hususi)-Kar
deş Mısır hariciye veziri Ab
dülfettah Yahya paşa dün 
öğleden sonra Ankara radyo 
evini ziyaret etmiş ve bu mü· 
nasebetle radyo -evi tarafın· 
dan hususi bir de proğram 
yapılmış ve bu proğram Mısır 
radyoları tarafından da neş
redı imiştir. 

Müzik konseri nihayet bu
lunca kardeş milletin hari
ciye nazırı Türk n illetine 
olan aşağınaki hitabeyi Fran· 
sızc olarak söylemiştir. 
Mısır Hariciye Nazırı-

nın hitabesi 
Türk milletine Mısır bal

kının kardeş selamlarını sun
mak, Mısır hariciye nazırı 

için bir zevk ve şeref teşkil 
eder. Şanlı bir tarihin çok 
şerefli hadiseleri ile bezen
miş olan kardeş büyük mil
letin topraklarına vardığım 
andan itibaren Ulu Kahra
manın hatırası önünde eğil· 
miş bulunuyorum. O, büyük 
eserinde milletinin sevgisine 
dayanmıştır. Güzide mesai 
arkadaşlaİ'ının mesaisi Tür
kiyeyi hayranlık uyandıran 
kudretli ve daima Heri bir 
devlet haline koymuştur. 
Eski Türkiyeyi tanıyan ya
bancı bir seyyahın şimdi bu
rada karşılaştığı manzara 
yüksek bir içtimai ders teş
kil eder. 

Medeni, çalışkan bir mil
letin büyük verimli mesaisi 
önünde kim eğilmez. Adil, 
basiretli ve uzağı gören bir 
hükümetin verimli çalışma
ları karşısında kim hayran
lık duymaz. Birçok zamanlar 
tarihi Türk imparatorluğu
nun tarihi ile beraber olan 
Mısır istiklalini kazanmıştır 
ve yeni Türkiyenin samimi 
ve sadık bir dostudur. 

iki memleket ayni sulh 
gayelerini istihdaf ediyorlar. 

Biricik emelleri dahilde 
faaliyetlerinin semeresi ile, 
hariçte tesis ettikleri dost
luklarla milletlerimizin saa
det ve refahıdır. 

Beynelmilel vaziyetin bu 

SERSERiLERiN CEVABI 
't'rupa memleketlerinden birinde, içtimai muavenet mllfettişlerinden birisi, serserilerin 
diye bu yorucu işi yaptıklarını merak etmiş. Yakalanan serserileri, üşenmemiş, birer 

sorguya çekmiş. 
6 ıı :"Öteki köye iş bulmağa gidiyorum,, demiş. Bu akan suları durduracak bir cevab. 

l9 u : "Çalışmak isterim amma, iş nerede? Arayıp duruyoruz. Bul da haber ver,, de
Eh, bu da haklı. 

i : "Böyle yaşamak, çalışmaktan daha rahat!,, buyurmnş! 
S i : "Vallahi onu ben de bilmiyorum. Böyle geldi, böyle gider,, demiş. 
2 si : başka başka cevaplarla serseriliklerini izah etmişler. içlerinden bir tanesi de şu 
belede bulunmuş : .. içtimaiyat muharrirleri, serseriler hakkında makaleler yazsınlar 
aerserilik ediyorum.,, 

iç tlşenmeden bu kadar serseriyi sorguya çeken bu içtimai muavenet müfettişinin aklına 
ey okuyucu: 

iSTER GUL iSTER AÖLA 
---·••22••-•••22•·--·---22--••2222-22 

• 
Milli Şef lNÖNÜ Mısır Hariciye Veziri ve Hariciye Vekilimiz Saracoğlu ile beraber •• 

endişeli anında Türkiyenin 
en mühim unsurlardan biri 
olduğu Şark, hak ve ada
letin zaferi eserini sulh eseri 
ile taıramlamağa çalışıyor. 

Bu mütevazi sesimle asil 
Türk milletine sürekli bir 
refah ve büyük bir saadet 
temenni ederim. 

Mısırda hakiki bir mede-
niyet istiyenlerin gayretle
rine yorulmak bilmiyen gay
retlerini katacaktır. (Alkış
lar.) 

Mısır radyoları, radyomu
zun bu neşriyatını bütün 
Mısır halkıoa dinletmek için 
istasyonları Ankara istasyo
nuna bağlamıştır. 

Resmi tebllö 
Ankara, 21 (A.A) - Bu 

akşam a~ağıdaki teblig neş
redilmiştir: 

"Mısır krallığının hariciye 
nazırı ekselans Abdülfettah 
Yahya paşa Türkiye hariciye 
vekilinin geçen sene yaptığı 
ziyareti iade etmek üzere 
19 Haziran 1939 da Anka-
raya gelmiştir. Mısır harici
ye nazırı Yalovada Reisicum
hur tarafından kabul olun
muşfur~ Mısır hariciye nazın, 
başvekil ile hariciye vekili 
ve diğer Türk devlet adam
ları ile görüşmelerde bulun
muştur. 

Fevkalade samimi olan 
bu görüşmeler iki memleket 
münasebetlerine hakim olan 
samimi dostluğu ve tam an· 
laşmağı göstermiştir. 

Bu ziyaret, Türkiye ile 
Mısv arasındaki ananevi 
münasebetlerin heyecanlı te-

- Devamı 4 üncüde -
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Halkın Sesi 

Hatay Jandarma alayı adına 
ziyafet •• 

Antakya, (A.A.) - Hatay 
jandarma alayı adına umum 
kumandan vekili yarbay Ke
mal tarafından dün Harbiye 
çağlıyanlarında bir öğle ziya-
feti ve ilmiş, bu ziyafette 
Devlet reisi Tayfur Sökmen 
Albay Şükrü Kauatlı, Meclis 
reisi, Başvekil, Konsolosumuz 
Vekiller, Mebuslar Parti il
yönkurul üyeleri Askeri ve 
Zabıta erkim, gazeteciler 
davetli olarak hazır bulun· 
muşlardır. 

Yemekten sonra jandar
ma erleri milli oyunlar oy
namışlardır. 

• 
Hatay Devlet reiai Tayfur 

Sökmen 

Ziyafet pek Dffeli olmaflar. 

ARNAVUTLUKTA 
Gönüllü milli çeteler faaliyette 

, .. 

ltalyan Kuvvetleri Draça Çıkarlarken 

lstanbul, 21 ( Hususi ) - [tJ ile Avlonya cephesi kuman· 

Hakkın Sesidir 
1 

Yazımız 4 Uncu sahi- ı 
lemlzdedlr 

Arnavutluğun işgali esnasın- danı Albay Ali Riza bu 1&• 

da Dracı Italyanlara karşı bah şehrimize geldiler ve 
müdafaa eden Arnavutluk öğleden ıonra kral Zop 

• 
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Ucan 

' 
ordular 

~~ J w h k ~ Bu hastahfia nasıl tutu-~I ve kahraman ıgı a - ~ ıuruz, yllanc•ğ• nasll 

!~ kındaki hatıraları 1 ~ tedavi _e:ebilirız 1 

Tayyarelerle asker nakletmenin harp 
tekniğindeki yenilikleri 

il~~ &> Nakleden : GÖNÜL EMRE GP Yllancık nasıl başlar 
[2] Yazan: Emekli General Kemal Koç• 

-
4 

- Gebe kadınlar doğurduk-
Mehmetçı•gw ı·n gögw sünde taşı- ları zaman doğum ~eri ve k~!-

lanılan bezler temız olmadıgı 

dıgw 1 temiz yürek olmasaydı t~~.dird.e mi.krop girer yılan-
' cıgın hır eşı olan lohusalık 

benimle bu kadar uğraşaca- huu:ıma~ı. yılancığı meydana 
• • I d getırebılır. 

ğına geçtİğlmlZ UÇUrUm ar an Yüzde başlıyan yılancık 
• • • • d• hazan boyun ve gırtlak vası-

bırıne fırlatabılır 1 tasiyle küçük dili şişirerek 
-= ~=--=-- nefes alamaz ve hasta öle-

b k miza gelip bakıyo•ia.r ve ba- bilir. Bundan maada yılan-Bunu büyük ir zev duy- h ı ki 
doğum için tekrar edeceğim: na elleriyle "nasılsın,, der cık diğer birçok asta ı ara 

l k · b' gı'bı" ı'şaretler yapıyorlardı... yol açar· Türk mil eti ço ınsan ır k · 
d Yolun bukadar uzunlugv u- Akciğerlerde bron opnomı, millet... Beni arabasın a ge-

k na ragv men, sıhhiye neferinin böbrek J hastalığı, beyin za-tiren bu sıhhiye neferi, o a- f 
Yu"zu"nde en ufak bir şikayet rında menejit ve kanı u u-dar kahrımı çekiyor ki... "b' 

d Çizgisi bile görmedim. Vazi· netlendirip zehirleme gı ı Bu neferin göğsün e taşı- , 
k ı d fenl'n bu merd çocuklara ihtilatlar yapar. dığı temiz yüre o masay ı, 

k d Verdı•gvı• şayanı hayret bir Yılancığın tedavisi: benimle bu a ar uğraşaca- db' 
ı mukavemet Vardır. Bu sabır Vaktinde teşhis ve te ır ğına gediğimiz uçurum ar- E k · 

Ve tahammu··ı bu'"tu"n zorluk- alınırsa mümkündür. s isı dan birine fırlatabilirdi. 
l · gibi yılancık hocalara okut-Harbın bu en hararetli arı yenıyor ... 

Vakit akşama yaklaşıyor- mak, pis kundura sürmekle günlerinde beni kimler ne- h l k d w ·ı 
reden soracaktı ? Bir düş- du ki, şiddetli bir yağmur geçecek bir asta 1 ~gı · 
man neferi daha eksilmiş başladı. Sonbahar havası dir. Başlıca tedavisi: mi ro-

? belli olmıyor. Halbuki demin bun aşısını tatbik ve şiringa olmıyacak mıydı ··· etmek ve doktorun ilacını 
Fakat hayır!. .. Beni mert- gökte yeşil çimenlere ğülüm-

seyen bir güneş vardı. kullanmaktır. ce yaralıyan bu millet, yar- d d k 
dımına muhtaç kaldığım da- Sıhhiyeci, arabayı hızlı hızlı Vakit geçirme en ° tora 
kikadan itibaren bana bütün sürmeğe koyuldu. Büyük bir müracaat edilirse kurtulmak 

Y l "tnarın altına geldı'k. Agva", mümkündür. insanlığını gösterdi. ara ı "' T 

evladına yaptığını, benden nisbeten bizi koruyordu. (Son) 
esirgemedi... Ve işte bir Diğer arabalar, uzakta kal-
köyün yıkık bir damı altında mışlardı. 
b 1 Yarım saat kadar hekle-u onuyorum ... 

Ben bunları düşünürken, dik. Yağmur dindi. Sıhhiyeci, 
ııhhiye neferi de gelmiş ve geldi üstümdeki ıslak velen-

büyük bir tasda ayran getir- seyi düt:eltti ve i~aretlerle 
mitti. Yine başımın altına nasıl olduğumu sordu. Ben 
ot yastığı koydu. Karnımı de işaretlerin dili ile cevap 
doyurdum. verdim ve minnettar gözler-

0 gece köyde kaldık. le baktım. 
Ertesi gün erkenden yola Bir düşman neferine karşı 

çıktık. Yollar epeyi dolaşıktı. gösterilen bu yakın alaka 
Sonbahar olduğu icin güneş ve bu insani muamele beni 
okadar yakmıyordu... mütehassis ettiği kadar mah-

Bazı korulardan geçerken çupta ediyordu. Biz, böyle 
cıvıldaşan kuş seslerini işi.. yüksek ruhlu bir millete na-
diyorduk. Aylardanberi top, sıl olmuştu da silah çekiyor-

Dünyada 
Neler Oıuyor 

iskeletten yapılmış bir 
nıola taşı 

lngilizlerin tanınmış sima
larından doktor Filchmer 
Çinde seyahat ederken, bir 
hayvan iskeletinden vücude 
getirilmiş olan bir mola taşı 

görmüş, hayret etmekle be
raber resmini almaktan da 
geri durmamıştır. 

1111111111111111 ııııımıııınıı 

Askının icadı 

• 
.. 

Son Madrit Geçit Resminde Modern Ağır Toplar 
Bu sebeble, ilk keşif iniş 1 kat hava teşebbüslerine kar-

imkanlarını t emine yarar. şı duran mustabkem manzu-
Doğrudan doğt'Uya cephe melerin, yurdu 1 derinlikle-
gerisine iniş ve cephedeki rine doğru, hatta hava buv-
hareketlere ortak oluş hak- vetlerinin tehditlerine uğra-
kındaki mütaleaları da git- ması muhtemel bölgelere de 
tikçe • kuvvet bulmaktadır. teşmil edilmedikçe bu vası-
Fakat bu teşebbüsü sevkül- ta ile hava teşebbüslerine 
ceyşi sahada bekliyebiliriz. cevap vermek te imkansız-

"Biriseb,, in düşüşünden dır. 

sonra 7 lngiliz subayı tara· Bütün bir yurdun bu ih-
fından idare edilen bir he· tiyaçlara göre tahkimi ve 
cin süvarı Arap çetesi, Tah- teslihi ise, hele zayıf mem-
hariye istikametinde çekilen Ieketlerce, bir hayaldir. 
24 tümenimizin arkasına a- Hayati kıymeti haiz böl-
tılmış, Kudüse giden yolu ğelerin, sanat müesseseleri· 
ke~mişti. Yerlilerin bozuk nin havaya karşı korunma-
niyetlerine ve para kuvveti- ları planına paraşüt tehlike-
ne dayanan bu cüretli müf- lerini de ilave etmek icap 
reze, çekilen ordunun da eder. 
kırık maneviyatını .hesaba Ehemmiyetli mıntakaların 
katıyordu!. Fakat 24. tüme- bu bakımdan da tahkimine 
nin cesur bir subay tarafın- çalışmak büyük memleket-
dan kumanda edilen bir bö- lerde düşünülen bir iştir. 
lüğü bu propaganda çetesi- Hava kuvvetlerinin uçuş 
ni sabaha karşı bastırdı, pa- siaları çok genişlemiştir. Pa-
rasile beraber Tahhariyeye raşütçülerin rolünü de, bazı 
getirdi. istisnalarile, bütün bu çer-

Sınırda vücude getirilen çeve içinde düşünmek doğ-
tahkimattan gay~, yurdun rudur. 
siyasi, iktisadi ve bir keli- Mütearrız bir ordunun dü-tüfek sesinden başka bir d k u • 

ses duymıyan kulaklarımıza, 
Ve birden cephe günleri 

hatırıma geldi. Aynı şartlar 

içinde bulunmak insanları 
birbirine yaklaştırıyor. Karşı 

Pantalonlarımızı tutan as- me ile hayati menfaatlerinin şüncesi, bu cepheyi derin-

bu ötüşmeler adeta yabancı 
geliyordu. Bu seslere benim 

gibi hasret kalan sıhhiye ne
feri, ormanlara geldiğimiz 
zaman arabayı durduruyor, 
ve yurdunun mavi ufuklarına 
dalarak sonbahar kuşlarını 
dinliyordu. Onun bu iyilik
lerine: karşı minnetim gittik
çe artıyordu. Çünkü ayni 
arzu, içimde çırpınıyordu. 

Bütün bunlar, çephede 
aslanlar gibi dövüşen Tür-
kün çelik göğsü altında çok 
hhdi bir kalbin bulunduğunu 
anlatıyordu bana ... 

Böyle bir toprağın çocuk
ları, başka nasıl olabilirler
di ki ... 

Yolda, bir çok arabalara 
tesadüf ediyorduk. Köylüler 
yanımızdan geçerken araba-

karşıya harb ettiğimiz gün
ler, akşam oldumu siperleri 
derin bir sükut kaplardı. 

Ve bütün gün, boğuşan 

ve çarpışan iki düşman ne
ferleri; yakın siperlerinden 
birbirlerine cigara, peksimet 
öteberi atarlardı: 

Yani gündüzün şarapnel 
ve mermileri yerine, gecenin 
ikramı başlardı. Bu hi~ şüp
hesiz yukarıda söylediğim 
gibi ayni şerait içinde bu-
lunmanın ve iki millette 
meycut asaletin beliğ bir 
ifadesiydi. 

[ Devamı var ] 

Sinemasında 
Bugün matinelerden itibaren 

Fransızca sözlü iki büyük film birden 

1- VER T HER 
Dünya edebiyatının en şöhretli üstadlarından Dahi 

Götbe'nio bizzat yaşadığı aşk macerası BAŞROLLERDE 
PIERRE RICHARD VILIM - ANNIE VERNA Y • 

JEAN GALLAND 

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

V erther: S-9 da baılar. Fiatlar: 20 - 25 • 40 kuruştur. 
• sn n'am m zz ' n z 

kıların ne vakit ve kimin 

tarafından icad edildiğini 
biliyor musunuz? .. 

J 
Pantalon askısını Bretelle 

adında bir doktor icad ey" 
lemiş. lcad on altıncı asırda 
yapılmıştır. Ondan dolayı 

askıya fransızca bretelle 
denmektedir. 

ııııoıııııııııı uırıııııuınıı 

tamamen korunmasını te- !etmek, hatta düşman yur-
mindir. Ordular, bu sed ge- dun her bucağında tehdid-

. rilerinde hazırlanır ve bu ler ika etmek olacaktır. Pa-
sedde dayanarak operatif raşütçü de buna bir yandan 
hareketlere geçer. yeni bir şekil ve kuvvet ve-

Havadan indirme teşeb- rebilecektir. 
büslerine karşı da bu mü- Cephe gerilerinde bütün 
dafaa manzumelerinin ilk ve bir bayat kaynağı vardır; 
mühim engellerini teşkil et- ordu, gerilerden beslenir, 
mesi bir zarurettir. Bugün maddi ve manevi kuvvetin 
için bu sistemlerin derinliği desteği bu kaynaklardır. Bu-

Musiki notaları nerede 50 kilometreye kadar çık- ralara indirilen darbelerin 
lcad edildi 1 mıştır. Majino hatlarının hin;. tesirini gidermek güçtür. Bu-

Musiki notalarının icadın- terlanda doğru genişletilme- nun en canlı misalini Büyük 
da her memleket kendine si düşünülüyor! Fakat hu- harhde Almanyada görüyo-
hisse çıkarmaktadır. Yapılan dudları geniş memleketlerde ruz. Almanyaya karşı olan 
tetkiklere göre musiki nota- hududlarda bile havaya kar- bu öldürücü darbeyi tevcih 
larının en evvel Hindistanda şı müdafaanın oynak bulun- eden amiller ma'fımdur. Mu-
icad edildiği anlaşılmıştır. ması tabiidir. zir telkinler yüzünden yıkı· 

Nota, Yunanlılar ve Mısır· Vakıa, tahkimat kanı ko- lan maneviyat, bu memle-
lılar sayesinde Avrupaya ya~ rur, az kuvvetle büyük işler ket ruhunun çökmesinde en 
yılmıştır. başarmıya imkan verir; fa- büyük amil olmuştu. Bir ab-

·-----~ ~ luka Almanyayı açlığa sü-
yenı• . • 3 üncü ŞAHESER FLlMLER HAF- rüklemişti. Arkadan indiri-

nlll TASI len darbe ise, artık telafi 
pm~kç~:w_ry=;:f'K;m~ edilemiyen bir inhidama. yol 
l.k.t=r~~kt:::ını;:.~::a~~~~.I açtı. 

A YNAROZ KADISI Cephe gerilerinde silah 
Her ikisi de lzmlrde ilk defa 

CANİLER hLİND~ ESİR 
GÜRLEYEN KURSUN 

Türkçe En Yeni okx Jurnali"+ 
Cumartesi, Pazar 10 - 12 - 4. - 8. de 

Sair günler 12. - 4. • 8. .~.:. •• • ------llliıi 

kuvvetinden ziyade fikir 
kuvveti muzir tesirler doğu
rabilir. Memleketler, muzir, 
propagandalara k arşı has
sastırlar. Avrupada bir silah 
müessesesine yabancı ayak
ların basmaması için en sı
kı disiplin tedbirleri alın-

maktadır. Burada yaball 
ların resmi vazifesi ile 
teması, ilgili büyük maka 
ların müsaadesine bağlıclıi 
En büyük fen ve idare ad 
mından en küçük işçiye k' 
dar inzibat makamının 
sikasını aramak bir kaid 
dir. Her girişte kontrol 
vardır. işçinin vaziyeti dal 
ma gözde bulundurulur. 
ufak sanat müessesesİD 
kanun ve talimatname 
amil, bir inzibat kıtası b 
an faaliyettedir. Bu tedb 
seferde çok daha büyük 
mikyasta tatbik edilecek 
Harici taarruzlara karşı 
ihtimamlı tedbirler alın 
tır. Propaganda, fesad tob 
munu nemalandırmak iç· 
müsait muhitler arıyacak 

Acı tecrübeler, bu ·kuve 
tedbirlerin alınmasına me 
bur etmiştir. Bununla ber 
her, yeni fikir cereyanla 
nın uygun zemin bulmak ' 
tiyeceği düşünülmelidir: 

Büyük Harpte Isviçre 
yer bulan kuvvetli harp 
leyhtarlığı cereyanlarını sö 
dürmek vazifesini alan in 
liz ajanının burnunda ban 
çekleri taşıdığını, bu aja 
Istanbuldaki hariciye ne 
retimize de sokularak iı 
düğünü okuduk. Müteşeb 
bir casus için artık çekil 
Seddi Çinden geçli.1ek me 
buriyeti de kalmamıştır, P 
raşüt herhangi bir yere p 
poganda elamanları indi 
bilir. Bu yetişkin unsurl 
kızıllarla da beslene ve b 
liyebilirler. Avrupanın bur 
daki korkusu yerindedir. 
Avrupa, ki bin türlü ide 
lo iinin cevelingihıdır, 
sıkı tedbirlere baş vurma 
tadır. 

Propagandacılar1n 

teşebbüslerile de en büy 
rol oynadıkları tahakkuk 
miştir. Burada bir birli" 
rolü bahis mevzuu olam 
Öte yandan, paraşüt birli 
lerile inen propaganda 
maddi kuvvetlerde de m 
ned bulabilir. Sovyetler, 
pagandaya büyük ehem 
yet vermektedir. Propaga 
da her yerde kuvvetli 
bir silahtır. Kütlelerin fa 
liyette bulundukları muh 
lerde taarruzunu, ruhi 
nüfuz çığırından yüreme 
gösterir. ::J Değerli hedefi 
fabrikalar, hastaneler, Dl 

den ocakları, ikmal kuvv 
leri ve memleket ve mili 
mefkuresi taşımıyan züm 
lerdir. 

Harbi besliyen kaynak 
vasıtaların tahribi işi de 
raşütçülere verilebilir. Pa 
şüt, dünkü kuvvetli eng 
lerden geçiren bir kö 
mahiyetindir. Bir müess 
nin hayati kıymeti haiz k 
bir şimendifer ve yol köpr 
mühim bir devlet dairesi 
önemli şahsiyetler de" 
hedefleridir. Paraşütçü • 
artık bu tahrip ve teb 
yolu geçilir bir duruma ., 
miştir. Vazifesil in çoklu 
na ve önemine göre vall 
lar ve elamanlar tayİD 

dilir. 
(Devamı vat1 



(HALKIN SESi) 

Tahta kurban giden başlar lllARl RADYOSU ı GUzel yurdun reslmlerl: 

.......................... llİİİİİ ................. -

Amcasını okla yere 
hükümdar 

Oımanh devletinin kuru- 1 cak olan Orhan, babasının tanca oğlu Birinci Murada 
caau Oıman, iyi kalpli, mert, hastalığını haber alır almaz kaldı. 
atil ve kahraman bir Tllrk kardeşi Aliettin ile Söğl\t Filibeyi zepteden, ordusunu 
evlidı idi. SelçOkilerin inki- kasabasına geldi. Osman, Sırbistan içerilerine kadar 
•azından sonra teıekklll eden çocuklannı sonsuz bir mem- muzafferane ilerleten ve bir 
\eyliklerle amanıız bir mü- nuniyetle kabul etti. Onlara çok memleketler ele geçiren 
cadeleye giriıen ve muazzam nasihatler verdi : Murat, yirmi dokuz sene 
l>ir devlet kuran bu Türk "Ben ölüyorum, fakat esef kadişahlıktan sonra harp sa-
evlAdı, saltanabnın b\r glln etmiyorum; çllnkii senin gibi hasında hançerlenerek öldü-
llıilletini feliketten felikete bir halef bırakıyorum. Adil riildü. 
Uriikliyecek ikibetler doğu- ol, iyi adam ol, merhametli Bu ilk llç padişahtan Os-
racağını bilse idi, belki te- ol. Bütiln tabaanı müsavat man, saltanatında ilk cina-
febbllse çok baıka bir isti- ilzere himaye et. Dini islimı yeti, arzusuna muhalefet 
ita.net verecekti. Fakat o, neşret. Yer yDzllnde padi- <den 90 yaşındaki amcası 
lcendi taraftarlariyle Türk şahlana vazifesi budur.,, Dündarı öldürmek suretiyle 
aeılini bir devlet çatısı al- Hoca Sadettin bu nasihati işlemişti. 
hada refah içinde yaıatmak nazımla şöyle anlatır : ihtiyar amcasını bir okla 
için mllcadeleye girişti. Ba- Adi ile bu alemi abad kıl, yere devirmişti. Fakat bu, 
l>uının yerine geçtiği vakit, Resmi cihat eyle beni şad 
Dk olarak Bizanslılarla har- kıl. saltanat kavgası için deği l-
be baıladı. Rahicihat için edip ictihat, di. 
Oıman, devletini, uzun Memleketi Rumda kıl adli Saltanat için yürekler sız-

lllllcadelelerle kurduğu için, vedad. latan cinayeti, Murat, oğlu 
lcenc:IUinden sonra gelenler Eyle riayet Ulemaya tamaır, Savcıyı öldllrmekle işledi. 
tibi tahta geçme merasimini Ta ki bula emri ıeriat uizaır. Savcı Bizans imparatorunun 
Japmadı. Tarih uzun uzun Öldüğü vakit bir kaşık, oğlu Andronikos ile birleşe-
harplerindea, kahramanlıkla- bir tuzluk, bir iılemeli kaf- şerek babaları aleyhine ha-
.. adan baL-eder. Ahmet Re- tan, bir sarık ve birkaç kır-
•• 1111 reket etmişlerdi. Murat Sav-
fik umumı" tarı·hı·nde onu mızı bayrak miras bırakan 

1 cıyı yakaladığı vakit gözle-
.=.yle anlatır : Osmanın yerine geçen oğ u 
wv O baba "h t" · rini kör etmek suretiyle ~1-.. 0aman bevia ıe .... tı" pek rman, sının nası a ını 

ı- • .... • • k • · k d dürüldü. ~dı. Mecmuu birkaç beygir yenne getırme ıçın ar e-
lle koyun ıUriiıladea iba- tine hük6meti taksim ede- Osmanlı padiıahlan zama-

... · .. 1 d" Fakat Al4 nında ilk cinayetler böyle tti. Seferlerde elde ettiği cegını soy e ı. a· 

ıanaimi maiyeti efradı ile ettin : işlnndi ..• 
lcumandanlara takıim ederdi. - Hayır, dedi. Babam -·-. • .•.• __ 11!1!1 .. DDllll-·.·.- ---... 
Oıman bey herkese iyilik seni varis gösterdi. Ben .-.-M h 
etmekten hiçbir zaman hali kendi halimde yaııyacağım. 1 IZB •• • 1 

azdı.ı Fıkaraya yardım Orhan kardeşine ıöyle 1 -~ K ocesı . 
eder, hattl icap ederse ar- mukabele etti : -ımıı••ıZnııını••ıımrl 
lruındaki elbiseyi Yermekten - Mademki ıana teklif kınl ki 

eri durmazdı. ettiği atları, inekleri, koyun- Şaş 1 a •• 
Evinde hemen her gün bir lan almak istemiyorsun, mil- Heyecanla anlatıyordu: 
k fıkaraya yemek verir, letimin çobani ol, yani vezir - Alevler içinde cayır 

tefkat ve merhameti hareki- ol!.. Dedi. cayır yanan eve daldı ve 
tına dtlstur ittihaz ederdi. iki kardeş bu suretle an- kaynanasını kurtardı. 

----·· -(Buglnkti program) 
Türkiye Radyodifüzyon Poıtaları 

DALGA UZUNLUGU 
1648m. 182Kcı. 120KW 

T.A.Q. 19,7-lm.15195Kcı. 20KW. 
T.A.P. 31,70m. 9465Kcı. 20KW. 
12.30 Program 
12.35 Türk müziği pi. 
1-Salim bey hicaz peşrevi 
2-Şevki bey- hicaz şarkı-de
mem cana beni yadet. 
3-Refik Fersan- hicaz şarkı 
ey benim gonca güliim. 
4-Bedriye- hicaz şarkı-Müm
teziç aşkınla. 
5- . . . . ud taksimi. 
6- . . . . -muhayyer şarkı
niçin mahzun bakarsın. 
7- . . . . - muhayyer saz se-
maisi. 
13.00 Memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haber
leri. 
13.15.14Türk müziği Karış ı k 
proğram pi. 
19.00 Program 
19,05 miizi k (kabare-pi.) 
15.15 Türk müzigi ince saz 
faslı. 

20.00 Memleket saat &) arı , 
ajans ve meteoroloji haber
leri. 
20.15 Neıeli plaklar R. 
20.20 Türk milziği 
21 konuşma ziraat saati 
21.lSmüzik (senfonik plaklar) 
21.45 konuşma 
22 milzik ( kOçtik orkestra 
Sef: Necip Aşkın 
23 Son ajanı haberleri, 
Esham • tabvilit, kam
biyo-nukut Ye ziraat borsası 
(fiyat) 
23.20 Müzik (Cazband-pl.) 
23.55-24 Y•"ınki program. 

Vlndaor DUkU bir Alman 
sefirinin çayına 

gidiyor 
Vinsor Dükll ile Dliıesi, 

Almanyanın Fransa sefiri 
kont Fon Velzeck'in 22 Ha-
ziranda vereceği ziyafete 
iştikak edeceklerini, sefire 
bildirmişlerdir. 

Sefere baılamazdan evvel laıblar ve hudutlan geniılet- Muhatabı başını salladı: 
lllaiyeti efradını toplar, mak- mek için harplere, zaptlara - Bilirim dostum, bilirim, ff&Dt[İSİ 
ladıaı anlabr, ahvalı" miiza- giriştiler. l l d k Ç k ı· k·ı ınsanın öy e zaman ar a a lı ocu lariyle öğünen 

ere eder, ondan sonra ya- Hllkümet içinde hilkümet batından gideri anne karıılaştılar : 
P&cajı ite başlardı. kurmak iat:,en ve bu yGz- -- - Maıallah bir görseniz 

Bu ıuretle herkesi kendi- den sonu gelmez gailelere ı• k benim kızım dört yaıında 
lain Osman bey elinde kuru sebek olank.IYeni~erileri ilk ram dört elle piyano çalıyor. 
l>ir ilet olmadığına kani ola- defa tef 1 e e~ O~k- Kadın telişla çırpındı: - Ya benimki, iki yaşın-
rak alqılmuı arzu edilen han ayni zaman a i - Eyvah! Çocuk kibrit- da amma dört ayağiyle iı 
111ak1adı elde etmek için can defa bir ecnebi kadınla res- leri yultu. Şimdi ben ne görüyor. . 
•e g6ntılden hizmet ederdi. men ve arzsu ile evlenmişti. yapayım? - -1111111 
Oıman bey bu suretle ha- Gerçi Mal Hatun ve babası- Misafirlerden biri atıldı: Maalesef 

reket etmek 1ayeainde mai• nın kendisine aldığı Bilecik - Buyurun bayan, benim Çok giizel f:.ir kadın taksi 
Jetinin sadakat ve fedakir- hakiminin kızı Halofira (Ni- çakmağımı kullanın. şoförllne yaklaştı : 
lı.,;,.m celbederdı·. Bı"r kere löfer) de islim de;;.:ııerdi. ---- Ş f b •· F k • d" s· •" - ............................ - o ör ser est misiniz .. 
dost •vdım kimseyi bir da- a at şım ı ızau impa- ! Hamdi NUzhet Çançar 1 Ş f 1 k d 
ha kı ·- ratoru Kanla Kuziaoaun kızı ıs h t • 1 o ör güze a ını uzun 

ter etmez, ıadık sandığı Teodor ile evlaniyordu. Or- 1 8 eczanesi i uzun süzdü, iç geçirdi : 
ld1111e hakkında birbir tllp- h b d" d h Maalesef ha E ı· Lede bulunmazdı." "' an u iz ıvacı a a ziyade 1 Başturak bllyllk Salepçioğlu 1 - yır.. v ı-
q • be ı · b" yim, maamafih otomobilime sıyut se p enn ır icabı 1 hanı karşısında 1 

MailOp ettiji bir kuman- olarak, Bizanaa nilfuz edebil- ------------ girebilirsiniz, 
damn gtlzel kansını oğluna mek, likayt kalmamıt olmak ~ . 
tllacak kadar kendisinden ıçin yapılmııb. Nitekim icap 3m~~sy•o R

1
• D ' ı 

aonra ıelea padiphlardaa ettiği vakit kayınpederine i Sal•h S d Mi. f E;I 
çok bqka dlfGaen ilk pa- kartı harp etmekten çkime- 1 1 ODa ı = 11 

... 

~ .. b, Bunama fethi habe- mııti. 1 Cilt, Saç ve ZGhrevi hu- 1 ' f' 
tini aldıja vakıt alom d6te- Orhan otuz beı ıene sal· t~hklar mltehauısı " li ~ 
J.: d id" ' 2 acı Be_ıler sokak No. 81 • • ••• e ı. tanattan ıonra 75 yaıında TELEFON s•t& 't' 1r Si 

Ôllmlladen ıoara bat ola- gözlerini yumdu. Yeri, or- ~S;t:.;S• .,.__.._..a:u.ı Z i !. 
o .. s:a 

1 TAYYARE sı·neması Te31646efoa•ı Dr. Fahri Işık ~ f -- ~ i ızmir Memleket Hutanesi ,.. " · ;aı 
Bugtıa a Btıylk Flim Birden r Rontken Mtıtehauııı P il a 

ı As ,., E )iJ Rontken ve •l•lıtrilı ıeJaoia " lill o 
• rl V er (S'ange du Foyer) yapılır ıkinci 8eıJer So f • - i= 

Parilia etlenceli yilzme havuzlannda geçen danı, spor, No. 29 TELEFON 254 2 !t p;- ~ 
moda ve kahkahalar filmi (Lucıen Baroux-Betty Stockfelo) -------·------ 1 1 1 
2·Bakir DelikanlıJ Ga':..~urve 1 Dr. Demir Ali t ... j 
Tarafından temsil edilen insanhja yakıtan civanmertlik Cilt T~==·~ldan 31 • m B 

romam ( Metro jurnal en yeni dinya haberleri ) elektirk tedaTiai l J 1-;. 
Seanslar: Alrl evliler: 3.30-6.30 velO - B. delikanlı: 4,45 ıımlr • Birinci beyler So 1 İ 11 
•• 8,30cls. t\ı:rarteai ve pazar: 1.30da batlar. f No.: SS Telefon : 3479 _. r S İ 
Fi tlar: 20 25 30 talebe salon 10 k ur ~ i 

• 

"Trak}- aşıcılık, fidancıhk ve ziraat san'atlar kursu" tale
beleri umumi müfettiş General Kizım~Dirikle beraber 

Yıldızelinin u:numi an zar ası .. -

Meriç kollektif fidanhğı aşım durağı ve tavuk 
tavşan istasyonları 

Balçova re 
AÖAMEMNUN 

Ilıcalarının 

Satılık ev 
Damlacık caddeaiade 13 

numaralı yeni kirJıir iç oda 
mutbah, bahçesi ve alba .. 
dükkanı havi bir bap ey 
acele satılıktır. Talip olanlar 
ev içindekilere mllracaat ede• 
bilir. 

12 Haziran 939 tarihinden 
itibaren muhterem müşteri· 
me açıldığını tebşir ederim. 
Bu şifabahş suyun evsafı 
cıhanca malum olduğundan 

awww.e•• 
Iımail Karalmh 

[ D: 15] reklamı zaid gördüm. ...................................... 
Aiız temizliii 
için radyolin 
ve diier meı
hur marka dit 
macunlan, elit 
tozları dit su. 
ları ve diı fır
çalan. 
Tel. 3882 

Bugünden itibaren iki şaheser 
Kültürpark Sinemasında 

TUrkçe lzahafll 

Rus. - Japon muharebesi 
Danlelle Darrluks - Adulphe Velbrock 

Bilylik harp, Aşk ve Casulhak Filmi 

Sevişmek Arzusu 
Marlene Dhrlch - Oerry Cooper 
Neıe, Aık ve Şiir Dolu Bilytik Komedi 

Seanslar: her gün: Rus Japon muharebeai: 3-6.15- 9.30.. 
Seviımek arzusu: 4.45-8 cumartesi Ye puar ,a.ıed,~,.,. ... 
....................................... d 
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H~ı~ı::~:N r~o~NrısHABE:-R'[r~Rmmm, 
j -------------~ ........ .....___...,_,,.=...,.=----=~=~ 

--V~il,,.ayım'::le~tmnı·n~~ BAŞVm;,KiLiMiZ 11 B. M. M~SLISiNDE 
Bir Tamimi YARIN HATAY H KKINDA 

Vilayetten kazalara · aşa
ğıdaki tamim gönderilmiş
tir : 

Bugilnkü tetkikime göre 
mülhakat memurlarının ve 
bilhassa nahiye müdürleri
nin gerek validen ve hassa
tan kaymakamlardan aldık
lan izin üzerine Vilayet mer
kezine geldiklerinde vilayet 
makamına uğramak lüzumu
nu hissetmediklerini görü
yorum. Hele henüz hiç yüz
lerini görmediğim mülhak 
kazalar nahiye müdürlerinin 
bu suretle gelip döndükle
rini anladım. Devlet silsilei 
meratibine uygun olmıyan 
bu halin böyle devam et
memesi lüzumunu bildiririm. 

Bir para ka
sası bulundu 

Dün Kantar karakolu cı
varında yapılan hafriyatta 
bir büyilk para kasası bulun
muı ve bu kasa dün geç 
vakıt defterdarlığın emri 
üzerine güçlükle hükumet 
avlusuna getirilmiş ve der
hal mühürlenmiştir. Kasa bu 
gün bir heyet huzurunda 
açılarak muhteviyatı tadat 
edilecektir. 

--=~::::--

Karataş cad
desi çamur 
İçinde •• 

Karataşta oturan karileri
mizden aldığımız bir mek
tupta caddeye yeni döşen
mekte olan parke taşların 
üzerine kum yerine toprak 
atıldığı ve bu yüzden cadde 
çamur içinde bulunduğu ve 
kaldırımların üzerine atılan 
molozların kaldırılmadığı şi-
kayet ediliyor. Belediyemizin 
ehemmiyetle nazarı dikkatini 
celbederiz. 

--::::::::-

BEYANATTA BULUNACAK 
Istanbul, 21 (Hususi) - Türkiye - Fransız anlaşlası ve 

Hatayın Türkiyeye iltihakı hakkındaki itilaf üzerine Başve
kilin Cuma günü Büyük Millet Meclisinde beyanatta bu-
lunması beklenmektedir. Hatay vilayetinin merkezi Antakya 
olacaktır. lskenderun, Beylan, Reyhaniye, Kırıkhan kaza 
merkezleri olacaktır. Vilayetin on iki nahiyesi dört yüz 
köyü bulunacaktır. 

----------:3----------
Büyük Harpte ve Milli Savaş

ta Hizmet Gören Yedek 
Subaylar 

İstanbul, 21 (Hususi) - Büyük harpte ve istiklal har
binde lise ve yüksek mekteplerde iken silah altına alınan 
ve yedek subay olarak istihdam edilen ve devlet hizmeti
ne intisaplarında mağdur olanların mağduriyetlerine niha-
yet verilmesi için bir kanun layihası hazırlanacaktır. Bu la
yihaya göre yüksek mektepte iken ayrılmış bulunan yedek 
subaylara baremde yüksek tahsili ikmal etmiş nazariyle ba
kılacak, lisesi ikmal etmemiş bulunanlar için de şimdi için
de bulundukları ahvale göre haremde bir kıdem ve hak 
kabul edilecektir. . _____ , ; a ____ _ 

Japonlara Verilecek Cevap 
Londra, (Radyo) - "Daily Express,, gazetesinde çıkan 

bir makalede deniliyor ki : 
"Hükumetin alacağı tedbirleri beklemeden bütün lngiliz

ler Japolar aleyhinde boykotaj yapmakla şahsi tedbirler 
alabilirler. 

Japonlar lngilizleri Tiençinde soyuyorlar, lngilizler de 
üstlerindeki Japon ipeklerini ve mallarını atarak ve bir 
daha satın almıyarak buna c~vap versinler.,, 

Bugün bunu, }1arın ötekini •• 
Londra, (Radyo) - "Nevs Chronicle,, gazetesi neşrettiği 

bir makalede . 
11Bugün, 1932 de Çinlilere yardım etmeyişimizin cezasını 

çekiyoruz. O zaman bu işi görmek daha çok kolay idi. 
Faltat şimdilik geriye bir adım bile atmıyalım. Yoksa bu 
gün Tiençini Japonlara bırakırsak yarın, Şangayı da teslim 
etmek mecburiyetinde kalacağız.,, 

--------ı.;...:.:---------

Türkkuşu Filosu Adana da 
Adana 22 (Hususi) - Türkkuşu filosu dün sabahleyin 

7,40 da Konyadan hareket ederek saat 9,50,de Adana ha
va meydanına inmiş ve meydanda binlerce halk tarafından 
hararetle karşılanmıştır. 

Tokyo ve Berfin unutmasın ki •• 
Nevyork (Radyo) - Tiençin hadisesi hakkında bir ma

kale yazan "N. Y. Times,, gazetesi diyor ki : İlhan 
Zehirlendi •• 

"Tiençin hadisesi her yönden Behemya ve Moravya ha
disesine benzetmektedir. Bu gibi hadiseler garp devletlerini 

' yıldırmak için yapılmaktadır. Fakat Tokyo ve Berlin unut
Halil Rifatpaşa caddesinde mamalı ki, bu gibi had!seler yalnız lngiliz Rus anlaşması-

oturan Osman kızı 17 ya- nın daha çabuk imzalanmasına sebebiyet verecektir.,, 
şında ilhan Kovalak evde 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 

Ankara, 22 (A.A) - Büyük Millet Meclisi bugün doktor 
Mazhar Germenin başkanlığında toplanarak ruznamesinde 
bulunan maddeleri tasvip etmiş ve itiraz mercilerini tayini 
hakkındaki kanunun ehemmiyetine binaen muhtelit bir 
encümence tedkik edilmesi hususunda Maliye Vekili Fuad 
Ağralı tarafından vaki talep kabul olunmuştur. Bundan 
sonra devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair olan kanunun müzakerelerine devam edilmiş ve encü
mene tevdi edilmiş olan 23-25 inci maddelerin ileri sürülen 
temennilere göre tesbit edilmiş .olan muaddel şekilleri tas-
vip .edilerek müteakip maddeler okunmuştur. Bu kanunun 
hakımler kanununda yazılı haller haricinde hakimler ve 
~?~~ei~~u~iler h~kkında d:ı (atbik edileceğine dair olan 
hukum uzerınde hır çok hatıpler söz alarak bunun hakim-
lerin terfii iizerinde müessir olacağını ve bundan ileri ge
lecek haksızlığın bertaraf edilmesi için bazı kaitler ilavesi 
lazımgeldiğini söylemişler ve müzakereler sonunda bu mak-
sad_ı g~z~ten takrir reye kom~la.ra~ madde encümene geri 
verılmıştır. Kanun muvakkat ıkıncı maddesi üzerindede bir 
çok hatipler söz almışlar ve müteaddit tadil teklifleri ver
mişlerdir. Bu takrirler kabul edilmiş ve madde buna göre 
tanzim olunmak için encümene geri verilerek cuma günü 
toplanmak üzere içtimaa nihayet verl!miştir. 

İtalyan Gazeteleri e Yaza
caklarını Şaşırdılar 

Roma, 21 (Radyo) - ltalyan g.azeteleri Hataym Türki
yeye iltihakı münasebetiyle sulhun bu suretle tahkiminden 
can sıkıntılarını gösteren yazılara devnm ediyorlar. "Alba 
Delniycıri,, gazetesi diyor ki : "Fransa Iskenderunu Türki-
yey~ bıraktı. Fakat Türkiye Halebi de istiyor ve Cizre 
petrollarının işletilmesi hakkında imtiyazlar takp ediyor. 
Suriye böylece, küçükleri büyüklere feda etmekten çekin
miyen demokratik devletler arasında bir mübadele parası 
olmuştur. 

lngiliz - Türk - Leh askeri 
görüşmeleri 

Londra 21 (Radyo) - B. Çemberlayn Avam kamarasında 
lngiliz - Türk - Leh erkanıharbiyeleri arasında, harp halin
de kuvvetlerinin iş beraberliği için cereyan eden müzake
relerin musait şekilde devam ettiğini bildirmiştir. 

11111111 - - --- ----

Son Dakika: 
Japonyanın ültimatomunu 

Dinlemiyecekler •• 
Paris, (Radyo)-Japonya bir lngiliz, ve bir Amerikan tor

pido muhribine askeri hareket sahası sayılan limandan bu 
gün saat on üçte ayrılmaları için şiddetli bir emir vermiş
tir. Londradan son dakikada alınan [bir habere göre muh
riplerin bu ültimatomu nazarı dikkate almıyacakları anlaşıl
maktadır. 

Paris, 22 (Radyo) - Alman Propaganda nazırı Göbels 
Olimpiyat stadında söylediği bir nutukta "Almanyanın boş 
ve kof cümlelere kulak asmak niyetinde olmadığını ve 
yapmak istediğimizi bilerek yapacağız.,, Beyan etmiştir. 

Londra, (Radyo) - Çemberlayn Edenin bir istizahına 
verdiği bir cevapta Tiençin hadisesinin dostane bir surette 
halledilmek ihtimalinin kavi olduğunu bunun bugün veyahut 
yarın anlatacağız ve lngilterenin bu meselede her türlü 
tedbirleri aldığını söylemiştir. 

1 

pencere içinde bulunan bir 
suyu bilmiyerek içmiş ve 
zehirlenme arazı görüldüğün
den derhal hastaneye kaldı
nlmı ~tır. 

-~-
Izmir Fuarına rekabet değil, Ra_. Telnraf 1 • uyo ve ıa Hulasaları 

MUBV~Det gerektir Gümrük ve inhisarlar vekftleti müsteşarı Adil Okuldaş Askerlik 
kampları 
İzmirdeki liselerin asker

lik kampları 3 temmuz tari
hinde açılacaktır. Kamp 
yerleri etrafında etüdler ya
pılmakta olduğu gibi lise
lerde kamp hazırlıklarına 
başlanmıştır. 

-E:E-

Blslkletle yaralamak 

lzmir Fuarına, bugün yalnız Tüykiyede değil, bütün dün· 
yada haiz olduğu beynelmilel mana ve ehemmiyeti vermek 
için lzmir belediyesinin sarfettiği emekleri, göze aldığı 
fedakarlıkları bilmiyen, ğörmiyen, işitmiyen kalmamıştır. 

Bu yapılan muazzam iş için başta, Ebedi ve Milli Şefi
mizin takdir ve iltifatları olduğu halde bütün büyüklerimi
zin ibzal ettikleri yardımlar da meçhul değildir. 

Bütün dünyanın bu derece rağbet ve teveccüh göterdiği 
bu büyük eser, istenen bütün mes'ud neticeleri ve feyizli 
meyvaları tam vereceği bir sırada ona Istanbulda rekabet 
edebilecek ayni şekilde diğer fuarın açılması cesurane 
adımlar ve hamlelerle yürümek, koşmak ve uçmak istiye r.
lerin biraz şevk ve cesaretini kırmaz mı? 

dün Ankarada kalb hastalığından ölmüştür. 
§ Yunan limanlarını ziyaret etmekte olan Fransız harp 

filosu dün Selanik limanına gelmiştir. 
§ Almanyanın 10 bin tonilatoluk beşinci ağır kravozörü- 1 

nün denize indirilmesi münasebetiyle 1 Temmuzda Hitler 
merasimde bulunacak ve mühim bir nuttuk söyliyecektir. 

§ Çemberlayn bugün dünyanın umum vaziyeti hakkında 
Avam kamarasında yeni bir beyanatta bulunacaktır. 

§ Fransız hariciye nazırı dün parlementoda son Uzak 
şark ve Danzig hakkında izahat vermiştir. 

§ Japon erkanı harbiyesinin neşrettiği bir tebliğde Japon 
küyvetleri Savaton şehrine girdiğini bildirmektedir. 

§ Ameria hükumeti Japonyaya şiddetli bir nota vermiş 

ve bu notada Tiyençindeki vaziyetin derhal tashihini iste
miştir. 

iAMIDIYE SAMSUNDA 

ı::::::=::::::::::t:m! ::::::::;::::::::::: 

i~ Zabıta 
~~ Haberleri .f ................................ ....._.~ ......... ............................................ 
Yangın 

Karşıyaka Fahrettin paşa 
188 No. da Giritli Ali oğlu 
55 yaşında Nuri Şenşek, 
evin bahçesindeki kağıt par· 
çalarım ateşlemek istediği 
sırada bahçede bulunan ot
lar tutuşmuş ve etrafa sira
yet etmeden yetişilerek sön
dürülmüş, suçlu yakalanmış 
ve hakkında meşhut suç 
muamelesi yapılmıştır. 
Hırsızhk 

Çorakkapı Gaziler cadde
sinde Priştineli Ayet oğlu 
Veysel Bekak, Konyalı sa
atca Ali oğlu Mehmet Ata
layın dükkanından bir kol 
saatı çaldığı iddia edilmiş 
ve Suçlu yakalanarak saat 
üzerinde bulunarak alınmış 
ve hakkında meşhut süç 
muamelesi yapılmıştır. 

Arnavutlukta 
Gönuua mlllf çeteler 

faaliyette 
- Baştarafı 1 inci sahifede -
tarafından kabul edildiler .. 
Sabri Ceylani beyanatında 
Debre ve İşkodrada mevkuf 
Arnavutların hapishanelerde 
delikler açarak kaçtıklarını 
ve gönüllü Arnavut çeteleri
ne iltihak ettiklerini söyledi 
ve : 

- Ümidimizi kesmedik .• 
Beynelmilel vaziyetin inki
şafına intizar ediyoruz ....• 
Dedi.. 

Gelen haberlere göre, ltal
yanlar Arnavutlukta birçok 
zenginlerin pa' alarını ve mü· 
cevheratlarını almışlar ve 
ellerine zalnız kuru bir ki
ğ\t parçası vermişlerdir. Yu
goslavya yalnız askeri mül
tecileri kabul etmektedir. 
Eğer sivil mültecilere de hu
dud açılsa Arnavutlukta bir 
tek kişi kalmıyacağı söylen• 
meldedir. ltalyanlar canlı 
hayvanların satılmasını ya· 
sak etmişlerdir. Birçok Ar· 
navut rüesasını ltalyaya sür· 
müşlerdir. 

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

Mısır Harici-
ye Veziri 
Istanbulda 

- Baştarafı 1 ncide -
zahürüne vesile olmuştur. 

Ve muhtelif sahalarda ve 
bilhassa ekonomik sahada 
daima daha sıkı müstakbel 
bir teşriki mesainin inanca
sını tesid eder.,, 

Istanbul, 22 ( Hususi ) -
Kardeş Mısırın misafir veziri 
ve refakatinde bulunan ze
vat bugün hususi trenle 
Haydarpaşaya geldiler ve 
rükuplarına tahsis edilen 
hususi vapurla Tophane rıh
tımına çıkmışlar ve oradan 
otomobillerle doğruca Pera
palasa gitmişlerdir. Sayın 
misafirimiz Haydarpaşa ve 
Tophane rıhtımında binlerce 
halk tarafından hararetle İs· 
tikbal edilerek alkışlanmıştır. 

-Abdülfettah Yahya paşa 
otelde biraz istirahatten son· 

Karantina Inönü caddesin
de Aydınlı lıak Yafe oğlu 
Albert Yafe, idaresindeki 
bilekleti Nazillili Ismail oğlu 
Ali Rizaya çarptırarak iki 
gün itine engel ve bir haf
tada geçer derecede yarala
dığından yakalanmıştır. 

İşin en doğrusu, bizim aramızda değil, hariçte olan bu 
gibi müesseselere rekabet edebilmek içiı lütün tÜ}ük Tüık 
şehirleri eleJe vererek çalışmalt: gayesini gütmelidirler. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
Samsun 22 ( Hususi ) -

Hamiye mektep gemımız 
limanımıza geldi ve kahra- 1 

man bahriyelilerimiz şerefine ra Taksime giderek Cümhu· 
belediye tarafindan mükellef riyet abidesine bir çelenk 
bir ziyafet verilmiştir. koymuştur. ____________________________ ,_,,_,,_... ______ .,.._~~-- ~~ 
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