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ATAYIN KURTULUSU AKDENİZ SULHUNUN 81 ZAFERİDİR 

at ay • senelik yırmı 

anavatana 
bir ayrılıktan 
kavriştu 

sonra 

vekilimiz beyanatında, hayati menf aatlarımızın ve emniyetimizin 
teşriki mesai sulbü arayan bir 
gayretle inden başka bir ş y 

mühim cenahı 
Akdeniz havzasında üç milletin 

bulmasına matuf kuvvetli 

...................................................................... 
va Açık ...... . 

,JI istedi ve bu rüya da 
bir hakikat oldu. 

---------:-~-~--------
usi, siyasi ve askeri hayatında mağlübiyet acısını 
ış, bütün hayatını baştan başa zaferden zafere ko~
geçirmiş, can çekişen vatanı, ölmiyeceğinden em~n 

Türk milletine dayanarak tedavi etmiş, iyi etmış, 
mış, ona eskisinden daha ,sağlam bir varlık vermeğe 
ak olmuş Atatudt'ün bu ısteği de yerine gelerek 
istikbali çok parlak bir vilayetimiz oldu. 

çok insanlar ve mılletler tarafından maddileşemiye-
yaller, tahakkuk etmesi imkansız ~meller gibi göste

en müşkül tasavvurlarını en basit ve kolay ışlermiş 
kılları durduran bir meharet ve dirayet ıl başaran 
Atamız, kendisinin ve bütün Türk milletinin bu aziz 

lı ruyasını da bir hakikat yaptı. O, hiç bır kuma~-
hiç bir fatihe, hiç bir devlet adamı!1a na b . ve ID:u: 
olmıyan zafer, terekkı ve medenıyet mucızelerını 
kea Türk milletine hiç unutulmıya?k hır iyı ık ve 
balık d~ba yaptı ki o. da gözlerini ~apadıktan s.?n.~a 
pmasını önce duşôndüğü ve temeller.mı attıgı buyuk 
tamamlanması ıçın Türk mılletine ismet lnönü gı~ı 
bir Millı Şef yetiştirmesidır Bugunku Hatay zaferı .. 
tünlu netice ·nı, Ebedi Şefıa emanet ve tavsiyelerini 
getirecc!k kuvvetin hazırlanmış olduğunu bir kerre 
ıbat etti. 

SIRRI SANLI 

s Tayyareleri Rodonal'ı 
Bombardıman Ettiler •• 
o, 23 (AA) - Hsinking'den bildiriliyor : \ung· 
duaunun salahıyettar bır mijmessili tarafından gaze
verilen hır teblıgde ezcumle denıliyor ki : 17 Ha-
12 Sovyet tayyaresi H inkıngi'nin 450 kilometre 
lindeki Rodonal Sbat'i bombardıman etmiştir. Bir 
olmllş ve yaralanmıştır 19Haziranda bir Sovyet tay
rmorgdunun şimalindeki konjur üzerinden uçarak 

andı~ını imha etmiştir. 12 tayyare müteaddit 
akınındakı Zaogoniboyu bombardı-

(AA)-

(aşmalar bu u 
Vekaletinde Har·c·y 
Saracoğlu,Fransa buyuk elçisi B. 

Ma sigli tarafından:mera ımıJ 
mahsusa ile imza edilmi \'C 

iki devlet murahhasları bu 
münasebetle dostane nutuk
lar teati etmiş' erdir 

Ankara, 23 ( Hususı) -
Hatayın Türkiyeye ilhakına 
mutedair mukavele ve mer
butatı bugun saat 13/30 da 
Hariciye Vekalet kutüpha
ne salonunda Hariciye vekili 
B. Saraçoğlu ile Fransız bü
yük elçisi B. Massigli ara
sında mera imle im a edil-

e mıştir. 
,..~ 

Avni Ozan 

şaır v 
A ni g d r 
elinden p g tar ı 
eskı fakat yepyen · m fhum 
ve hakikat rl do u (O vra 
nın onu) d ndaki zarı 
nükteli manzum ·n ret 
megi ve muma he acıl 
şifalar temennı tm g bir 
borç saydık. Bu kıyetlı man
zumeyı telgraf sayfamızda 
okuyacaksınız. 

Şukrü Saracoglu B. 
ıgli in daima tekrar t
olduğu hır cüml • 
ay meselesi, hali ve 
a i z hirliyen bir mazi 

l sid"r., cümlesi ıi ı y· 
; i te bu ı e 

b gu k ti su tt 
i bulunuyor, demi tir 
imza merasiminin ak bin• 

de Hariciye umumı kat bi 
B Numan Menemencioğlu 
imza edilmiş olan metinler 
hakkında Anodolu Ajan ına 
u izahatı lütfetmişlerd"r 
Ş · mdı imza edilmiş olan 

vesıkalar bir anlaşma, bir 
protokol, iki lahika, ve bir 
pro everbal ile iki mektup
tan ibarettir. Bunların e as
larına göre 1921 - 1926 ve 
1930 mukaveleleriyle tesbit 
edilmiş olan hattı hudut tas
hih edilmek suretiyle Hatay 
Tür iye arazıne ılh k lun
maktadır. H tay ıl S r·ye 
ara ındaki hud t e sen ir 
T u a ız a k rı h yeti 
tar f ndan tahdıt edil iş 

m n fi m 
t daır ı . 

dı nameler n t at 
r yete gırecekt r Faka bu 
t dıknamel r en g ç 3 
t mmuzda te ti dılmiş bu-
un cak r. ransız a k ının 
Hatayı tahli e ve Fra ız 

makamatın n d ir ve t 1 -
mi de en geç 22 t muzda 
ı mal edilmış o ac ktır 

Paris 23 (Radyo) - Bugün 
ogl den sonra saat 18 de 
Kedor ey e Hariciye n zır 
Jorı Bone, Turkiye buyük 
el sı Suad Davas, Harıciye 
nezareti erkanı ve bırçok 
Fransız ricalı hazır oldukları 
halde Türk Fransız 

sulbü 
• 
ı 

da mutabık kalmıt· 

yUk Millet Mecllslnd• 
Ank ra 23 (Hususi) - B. 

M c~i ı bugünkü toplan· 

- Devamı 4 üncüde -

REiSİCUMHURUMUZ 

Başvekilin tebrik telgrafına 
rdiler 

ıfade eden 
· za etmeğe mu

ıçın Cumhu· 
hararetle 

ası sulh ve 
ıc:wıuı:ıt nı milli ıe

atla birlqtir-
am bir siyaset 
ı lik ettiğiniz 

uncu sabıfede
~~=~~:;.s;.3~~~~rae::ae;a•3m3!1 ........ 

kkın Sesidir 

Muallimlerimizi Refaha 
K v turmalıyız 

ıçınde 5000 
r tutmuşlardır. 
ifi derecede 
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ır ur ne erının mert ı ~ Büyük tabiat alimi Büfo· --------------
~ e· T ... ·· k ... ··,······;·· ·~· .... .,,. .. ı·kı~~ - 2 - 5 6 G U N U 
~ Ve kahramanlıgv I hak- ~ nun. mesanesinde tam elli Bu notlar AtatUrk'Un Savaronadakl hayallnı ve hastahijını yakından 
Q ~ yedı tane taş bulunmuştu, takip eden bir zabn mUşahedelerlne lstlnad ettlrllmlttlr. 

kındaki hatıraları ! ~~ her biri - teşbihte hata. ol- - 2 -

~~ f) Nakleden : GÖNÜL EMRE 41r mas~sa - b~zelye tan~sı!.le Büyük ATA nın sı·ru··s hastalıgv 1 sebebı·yıe 
~lii:::t";:il _ 

5 
_ zeytın tanesı arasında buyuk-

Biz, kuşların neş'eli seslerini 
dinlerken cephede insanlar 

birbirlerinin boğazına 
sarılıyorlardı 

-==-==-=====~~=-==--====--
kaybolunca yabat cıhğımı bir 
az daha hissetmeğe başla
dım. 

lü~:kimlerden, şairlerden, mizaçlarında başgösteren değişiklik hergün bir 
meşhur tarihçilerden mesane az daha artan umu A be f 1 t taşlarının acısını çekmiş olan- mı ır zaa a yo açmış ••• 
lar saymakla bitmez.. O ka- Amerika hükumeti tarafın· [tJ nutluğa garke~

1

~
1

i: Çok ucuza {~ talığı sebebiyle mizaçlarında 
dar ki, bu hastalığı en iyi dan istihbar edilince bir A- mal olan ve eşine dünyanın baş gösteren değişiklik her 
tetkik etmiş olan Civiale merikalıya ait bulunan ve hiçbir tarafında tesadüf et- gün biraz daha artan umumt 
hekim, bu hastahğı fikir haciz vaz'ına müteallik hiç mek imkanı bulunmıyan yat· zafa yol açmişti. 
adamları için zaruri bir şey bir sebep bulunmıyan yattan la o akşam Marmaraya doğ- Bu sırada oyluklarında 
.sayar ve fikir adamlarının haczi ı ref'i için Amerika ru ufak bir gezinti yaptı. beliren küçük ve kırmızım· 
hepsinin hayatları duğrusu hükümeti Almanyaya müra- Bu gezinti sıralarında tet- trak sivilceleri kan taharrüşü 

Bütün gayretimi topladım 
ve bir kaç adım attım. La
kin dizlerimin bağı kesilmiş 
gibi olduğum yere yıkıldım. 
Başımda bir dönme hissedi
yordum. 

Gözümün önünde 
canlandı. 

doğrusuna yazılmış olsaydı, caat yapmış, müeyyide ola- kiklerde bulundu. Bazı tadi. neticesi cildi indifalar şek· 
cephe hepsinde mutlka mesane taş- rak ta eğer Savaronadan latı emretti. Ayni gece Flor- linde mütalea eden 

ları bulunmuş olacağını iddia haciz ref edilmezse Ameri- yaya dönerek deniz köşkün- hekimler, Yalovanın kükürt 

Sıhhiyeci neferi, yanıma 
çömelerek beni sarsıyor, une 
oldu sana?,, manasında işa
retler yapıyordu. 

Ben okadar hara ptım ki, 
bunları bile duymıyordum. 
Esen serin gece rüzgariyle 
kendime geldiğim zaman, 
parlak ışıklı bir ayın göğü 
aydınlattığını gördüm. Sıh
hiye neferi, ne yapacağını 

ıaşırmış insanların tavriyle 
ellerini kalçasına dayamış 

çaresiz bekliyordu. 
Kımıldandığımı gorunce 

bazı işaretler yaptı ve topal 
bacağını sürüye sürüye yü
rüdü gitti. 

Size, şunu da söyliyeyim 
ki, beni hastaneye yatırmak 
için getiren ve yolda her 
kahrımı çeken sıhhiye nefe
rinin topal olduğunu yeni 
görüyordum. 

Geceyi gündüze çeviren 
ay ışığının altında temiz yü
rekli sıhhiyecinin sürüklediği 
topal bacağıoı sarahatle gö
rüyordum. 

içimde tarifi kabil olmıyan 
bir acı uyandı. Demek ben, 
insanlık vazifesini yapan bu 
topal Türk neferini sağlam 
bir adam sanarak ondan her 
yardımı istemiştim... Gerçe 
bu yarım insan bana karşı 
olan merdlik ödevini fazla
ıiyle yapmıştı. Lakin şimdi 
ben, derin bir vicdan azabı 
duyuyordum. 

Karşılaştığımız bütün müş
küllere rağmen topal sıhhi
yeci en ufak bir şikayette 
bulunmamış ve kendini mağ
dur göstermek için bir ke· 
recik olsun sakat bacağını 
göstermemişti. 

Halbuki bir çok insanlar, 
en küçük bir arıza karşısın
da sendeledikleri zaman, ba
zı noksanlıklarını bir maze
ret olarak ileri sürmek 
isterler ... 

Türk milleti, yukarıda 

söylediğim gibi, bambaşka 
bir millet... Vazifesini yap
mak hususunda hiç bir ma
nii kabul etmiyor .... 

Sıhhiyeci neferi gözden 

Elhamra · 

Bütün gün, biz, güzel bir 
sonbahar güneşi altında yol 
alır, ormanlarda kuşların 
neşeli seslerini dinlerken, 
Çanakkale siperlerindeki in
sanler, birbirlerinin boğazına 
sarılıyorlardı. • 

Bu hayat ne garip şeydir? 
Tabiatin güzelliklerinden is
tifade etmek, kan dökmeden 
geçinmek mümkün iken, ih
tiraslar peşinde koşup çar 
pışmak ne hazin!... 
Şu muhakkak ki, yerin 

üstü altından çok mükem· 
meldir. Bütün bu nimetleri 
bırakıp boş emeller uğrunda 
bir çukura girmenin manası 
var mı? ... 

Gerçe, memleket ve milli 
namusu korumak yolunda 
ölmek yalnız bir vazife de
ğil, ayni zamanda büyük bir 
şereftir. Lakin, ortada böyle 
bir sebep yokken, sırf bir 
avuç toprak kazanmak için 
saldıran mütecavizlerin bu 
azgın hırsı doğrumu dur? 

Ben, bu düşünceler içinde 
iken ayak sesleri işittim. 

Dikkatle bakınca bizim sıh-
hiye neferinin bir kadınla 
birlikte geldiklerini gördüm. 

Merd yürekli Türk neferi 
yaklaştı ve ' 1 nasıl oldun?,, 
işaretini yaptı. Halsizliğimi 
anlatmak için boynumu bük-
tüm. Sıhhiyeci yanında ge
tirdiği ihtiyar kadına bir 
şeyler söyledikten sonra ko
luma girdi ve kadının yar
dımiyle kaldırmak istedi. La
kin ağır bir kül~e gibi ye
rimden kımıldanamıyordum. 

Ben de mevcut kuvvetimi 
harcadım ve öylece kalkma
ğa muvaffak oldum. 

Fakat bende yürüyecek 
mecal yoktu. Bir kaç adım 
attıktan sonra yanımdaki 
duvara yaslanmak mecburi
yetinde kaldım. ilahi neydi 
bu çektiklerim? Hem kendin 
me hem de başkalarına ezi
yet veriyordum. Keşke yara
larım daha çok derin olsay
dı da, girseydim; bu acıları 
duymasaydım. 

[ Devamı var ] 

Sinemasında 
En ucuz fiatla en büyük bir proğram Fransızca sözlü 

iki şaheser film birden 

1- Satılık Bebek 
Başröllerde: joan Cravvford - Spencer Tracy 

2- SEN O R İTA 
Başröllerde: jeanette Mc Donald-Nelson Eddy 

Proğrama ilave olarak: Dost Romen hariciye nazırı 
Eks Gafenko'nun lstanbulda karşılanması merasimi. V.S. 

Fiyatlar: 20 - 30 - 40 kuruştur. 
Seanslar: Sonorita: 3·7de: S. Bebe Bebek: 5-9 da. 

.. _~:ııw:.;....=Jb'r.!l .... &;.li~CA:;;::;.~-ıs;;..--.;;,:~w.-;;-..ı~;;;,;;;;ı;;;;;:;... 

eder. ka limanlarına gelecek bü- de kal~ı. .. .. ve çelik mürekkebatiyle bu 
Yalnız, kadınlar arasında Ertesı gunu Dolmabah · ı b d tün Alman nakliyatının ha- çe· çeşit arıza arı iyi ir eva 

mesane taşlariyle şöhret al· ciz altına alınacağı da ayrı- ye dö1!~? Eb~di .Şef, ratta sayılan kaplıca banyolarında 
mış bir tek kişi vardır. O b'ld" .1 . t' emrettıgı tadıllerın yapılma· isar ediyorlardı ca ı ırı mış ır. · . . . . · 
da pek eski Alman prenses- 1· t 1 b.. 1 b sına ıntızaren hekımlerın tav- Yalovada Ebedi Şefin iki 

ş e, mese e oy ece ey~ . . h'J y 1 lerindeu Elizabet. Uzun dilli l .1 l b" h Ad' kl' . sıyesı veç ı e a ovaya hare- haftadan az süren bu ika-
olanlar bunu kadınların ger- ne mı e. ır a ıse şe. ını ket ediyordu: meti ve tedavi sistemi 
çekten fikir adamı olmıya- a(Flı~hca ı)ş çaktadllaş~ış.'k lbızdzat ilk araz, yata nakll ( Sirüs ) u biraz daha 

u rer e a ar ıntı a e en B·· ··k At (S" .. ) h (D ) caklarma bir delil olarak hAd' . h' t' t tk'k uyu anın ırus as- evamı var a ısenın ma ıye ı e ı ve 
gösterirlerse de, safra yolu tahkik edi im iş, yatın Tür ki- tnnnı:ıruruwım·ınımııııı:ıııım~uınıırrıuuumıruıı:uıuı:mnnınııııı1111111mmınıuııııaııımımırnuııımauımınıuu11111D11nımnaını-aııımımm-

taşları da en çok kadınlarda ye hükumeti tarafından Ri· ıDUNY ADA NELER OLUYORI 
DUnyanın en muazzam 

mikroskopu 

0 l d UğU d ÜŞ ÜO Ü 1Ü0 Ce tabiatın -llllllDUllIIDUllın1111J11I UllWIUl!UllttlllUlll!l!IU!!DllllUIUIUUllUUlU!Ill ımım- IJllllllllUlllWlllUllllll•lU~PıııımtQllllllmTIDlUIUllmUllll--= 
yaseticumhur makamı için 

kadınlarla erkekler arasında Gazetelerin icadından 

Dünyanın en muazzam 

satın alınmak teşebbüsünde 
bir adalet göstermek istedi- bulunulduğu anlaşılınca Ata- evvel •• 
ğine hamletmek daha doğru 16 ncı asırada gazeteler 

l 
türk'e şahsan büyük bir o ur... henüz icad olunmamış idi. 

Mesane taşlarının içimai sempati ve hürmet ibraz eden Bu sırada Fransada mühim 
mikroskopu Almanyada Sie
mens und Halske müessesesi 
tarafından imal edilmiştir. Sevı·ye bakından da kı"barlık Führer derhal haczin ref'ini havadisleri halim bildirmek 

alameti olmasına gelince, bu ve satışın ) apılmasını em- . . kA v 1 1 1 f ıçın agt arı yağ ar a şe -
da taşların fazlaca iyı· yeyı"p retmiştir. f f b' h l k • 

Bu mikroskop 20.000 defa 
büyültmek kudretine malik
tir. Halbuki şimdiye kadar 
mikroskopların kudreti an
cak 2000 defaya kadar va
rıyordu. 

a ır a e oyarlardı. Bu 
içmekten ileri gelmesinden- Satış muamelesine başlan- kağıtların üzerine havadisler 
dir. Kanı layıkiyle doyamı- mış yine yat sahibinin Tür-

k. ı d yazılır, yuvarlak olarak bü-yan ımse er arasın a mesa- kiyeye karşı duyduğu hürmeti 
t l d t ,_ külür, içine fener konur ve ne aş arın an ız ırap çenen- onu maliyet fiatından çok 

l k t k b·1· geceleri umumi meydanlarda 
er pe e, ço ı ınmez. ucuza, bir milyon 250 bin 

[D 1 halka teşhir edilirdi. 
evamı var Türk lirasına satılmasında uıııııuı• ımmnııuıı .. a 

llllllDilJllllDIIDD ınımı 

isviçrede mürebbiye 
ve hastabakıcı buhranı 

Pazarlık yap
tıkları için 

Kapatllan Mağazalar 
Pazarlıksız satış yapılması 

hakkındaki kanunun büyük 
bir titizlik tatbikine her ta
rafta olduğu gibi Ankarada 
da devam etmektedir. 

B~lediye zabıtası memur
ları, muhtelif yerlerde sıhhi 
kontroller yaparak sattıkları 
mallar üzerinde müşteri ile 
pazarlığa yeltenen esnafı 
cezalandırmaktadır lar. 
Bilindiği üzrere nizamname, 

kanuna aykırı hareketi görü· 
len esnaf için birinci defa
sında para cezası koymuş, 
tekerrürü halinde de mağa
sının bir müddet kapatılma· 
sını emretmiştir. 

--:::...."":"" ....... :--

'Maarifte tayin 
Balıkesir mebusluğundan 

açıkta kalan eski lzmir kız 
Öğretmen okulu direktörü 
Sabiha Gökçül, Mahir Uzun 
istifası üzerine • açılan Eren
köy kız lisesi direktörlüğü· 
ne; Isparta Ortaokul direk· 
törü Hilmi Dilmen de An
talya lisesi direktörlüğüne 

mühim bir amil olmuştur. 
işte, yalnız malzemesinin 

değerinden bile çok ucuza 
bize intikal eden Savarona 
beş sene Hamburg limanında 
istirahattan sonra burada 
şimdiki süvarisi Sait kapta
nın idaresinde ve seçme 
Türk denizcilerinden mürek
kep bir heyet tarafından tes· 
lim alınmış, orada bazı ta
dilat yapıldıktan ve yat te· 
mizlendikten sonra yola çı
karılmış 938 yılının yaz or
talarına doğru Istanbula gel
miş, Küçük Çekmece önün
de demirlemiş, geldiği gün 
de o zamanki Başvekil Ce
lal Bayar tarafından gezilmiş, 
akşam üzeri Dolmabahçe sa
rayında bulunan Büyük Ata
ya yata ait tekmil haberi 
ulaştırılmıştı. 

AtatUrk'iln ilk gezişi 
Mersin dönüşü, Sirus has

talığının ilk arızalariyle sıh
hati bir parça değişiveren 
Atatürk, o akşam otomobille 
karadan Floryadaki deniz 
köşküne illJlliş, bir saat din
lendikten sonra Savaronanın 
motöriyle yata geçmişti. 

Atatürk'ün yatı ilk gezişi 
Ebedi Şefi büyük bir hoş-tayin edilmiştir. .,... mll!ll..-• 
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rmmm~~mmm. Türkçe - Yeni Kopya .1 

l:a:.'t.:::lJi:::..t:Z~ ~~~~~~ 

AYN OZ KADISI 
Her ikisi de izmirde ilk defa 

CA LER hL
0 

DE ESİR 
GÜRLEYEN KURSUN 

Türkçe En Yeni okx Jurnal (+l 
Cumartesi, Pazar 10 • 12 - 4. - 8. de [~ 
Sair günler 12. • 4. - 8. de [t] 

- ...... rılill ................ ~Jl::t::a------------

Arı sokmaslyle ölen 
adam 

lngilterede Listerşayr'de 

kasabalardan birinde bir 
köylüye bin1erce arı hücum 
etmiş. zavallı adam feryad 
ede ede yere düşmüş ve 
ölmüştür. Ölümün, arıların 
sokmasından ileri geldiği 
anlaşılmıştır. 

uıııııı ımııuıuııııııunıa 

Şapkah bir at 
lngilterede yıllardır görül

memiş sıcaklar hüküm sür
mektedır. Hayvanlar1n bu 
hararetten. rabattsız oldukla 
rıni düşünen açıkgöz bir 
köylü, atına bir şapka 
giydirmekte gecikmemiştir . 
lnglllz köylUlerlnln ga-

rlb dansı 
lngiltereee Norfolk köy

lülerinin yaptıkları ve "Mor· 
ris dans,, ismini verdikleri 
bir raks vardır ki, her yıl 
tekrar edilir ve · bir takım 
merasime tabi tutulur. Dan-
sedecek olanlar beyaz elbi
se giyer ve bacaklarına zil
ler asarlar. 

llUlllJ J11Ur 111111 ııııııı 

Hollvudda nazlllğe karşı 
mücadeleden vazgeçti 

Holivut, Naziliğe karşı mü
cadele etmekten vazgeçmiş 

bulunmaktadır. Nazilik aley
hinde çevrilmi$ olan filim ler 

lsviçre hastanelerinde, ço· 
cuk mürebbiyesi ve hasta
bakıcısı yüzünden çocuk ara• 
baları birbirine bitiştirilerek 
bir ata çektirilmekle ve bir 
'iıürebbiyenin nezareti altın
da çocuklar sabah gezinti
lerini yapmaktadırlar. 
ArPerlka cUmhurrelsl 
muavini ve lnglllz krah 

Amerikanın Cumhurreis 
muavını pek neş'eli bir 
adamdır. Bol kahkahalariyle 
meşhurdur. Kendisine Kak
tüs Jak lakab·ı verilmiştir. 

lngiltere hükümdarları Ame
rikaya vaki olan seyahatle
rinde, Cumhurreis muavini 
kral ile karşılaştığı zaman 
onu bir kenara çekmiş, he
men muhabbet kaynatmağa 
koyularak, sırtına birkaç de· 
fa vurmuş ve tam yirmi beş 
dakika ardı arası kesilmiyen 
fıkraları ile kralı gldür-
müştür. 

• 

piyasadan kaldırılmıştır. Meş
hur romancı Sinclair Leurs'in 
senaryosunu hazırladığı "Bu· · 
rada böyle şeyler o1amaz!" 
filimi, gayrimuayyen bir müd
det için oynanmıyacaktır. 

s 

~ TAYYARE Sineması Telefon W 
3646 i 

Bugün 2 Büyük Flim Birden 

t ·- Asri Evliler (S'ange du Foyer) 
Parisin eğlenceli yüzme havuzlarında geçen dans, spor, 
moda ve kahkahalar filmi (Lucıen Baroux-Betty Stockfelo) 

2 8 k• D ı•k ) Gary Cooper ve 
- a lr e 1 an lj ean Arthur 

Tarafından temsil edilen insanlığa yakışan civanmertlik 
romanı ( Metro jurnal en yeni dünya haberleri ) 
Seanslar: Asri evliler: 3.30-6.30 velO - B. delikanlı: 4,45 
ve 8,30da. Cumartesi ve pazar: 1.30da başlar. 

Fiyatlar: 20 25 30 talebe salon 10 k~u1..;şİilt•ur•••• 



(HALiCiN SESi) 

Ucan • ordular 
---------------------

kuvvetlerinin. inkişafı yurdun her 
köşesini düşmana açmışbr 

Yazan: Emakll General Kemal Koçar 

• 

1 111111 RADYOSU 1 ... ··- -
(Bugllnkl program) 

Tlrki:re Rad7odlflls:roa Poıtaları 
DALGA UZUNLUCU 

1648m. 182K.cı. 120KW. 
T.A.Q. 19,7olm.1519SKcı. 20KW. 
T.A.P. 31,70m. 946SKcı. 20KW. 
12.30 Program 
12.35 Ttırk mllziti pi. 
1- . . . . ·Acem af İran pq
revi. 

• 

Köylü kadınlar için ucaz 
manto yapılıyor 
---------~~~---------Sümer bank fabrikaJannın getirecektir. Şimdilik yalak 

köylü e:rkekler için bir mild- olarak yapılacap aalaplaa 
dettenberi satııa çıkarmıı bu elbiselere de yedi, Mlds 
olduğu elbiseler çok rağbet liradan fazla fiat konmıp• 
görmektedir. Bunu gören cakbr. 
banka kadınlar için de man
tolar hazırlamıya baılamıştır. 
Köylü kadınlarınızın yavaı 
yavaş mantoya alışmasını 

temin gayesiyle - ve .zeten 
kir da mevzuubahis olmadı-

-=--
Konsolosluk 

Vizeleri 
--

iıtaıyon, bir baraj, gemileri 
muhtelif ıu ıeviyelerine çı
karan teıiıler, mljim ıimen
difer köprlleri ve r mllbim 
köprüler ilb... hem de mu· 
haf aza albndadırlar, hem de 
bunların tahribi knlliyetli in
filak maddesine ve bilyllk 
zamana ibtiyaçagösterir. 

Paraıtıtçü birlikler, kal
kıf)annda uçuılannda ve 
iniılerinde dikkati celbetme
miye çahıırlar. ihtiyatsızca 
hareket, teıebbtıstı akamete 
uğratabilir. Tayyareler ge
ceyleyin, batti kesif bulut
lar içinde ve muhalif hava· 
da da, uçuş kabiliyetinde
dirler. Fakat init yerini ıeç-

2-Dede- acem aıiran beste
yar mepmı habra. 
3-Nikğos- acem kiirdi prkı
ıevdi g&yntlm ey meleksima 
seni. 
4-S. Kaynak- Bayati şarkı
her sinede bir gam. 
5- .... - halk ttırkllsü -
yürükde yaylaıında. 

ıfğı için - bu] mantolar 255 
ile 325 kuruş arasında satı
lacak ve Kayseri bezinden 
imal olunacaktır. 

Haber aldığımıza gire, ..ı.. 
hat patenteleri &zerine ,.. 
pılan Konsolosluk vizeleriai 
kaldıran itillfnameye ilha· 
kımız hakkındaki 3541 saJl
lı kanun; ıehrimbcleki ali• 
kadarlara tebliğ edilmiftir. 

lagilizleria en Modern Tayyare Gemiai 
arqltçl birliklerin vazi- H~r bataryada puit emni
ri geaifkir. Bu birliklerin yet tertibatı da vardır; bu 
muharebe vazifesine ne glln sahrada bu uaule mi· 
eye kadar ittirak ve mil- racaat etmek lizım gelmek· 

e edeceklerini keıtire· tedir. 
ek için devam eden de· ParqOtçll birlikleri init 
elerin haaaaiyetlerini ve yerlerini iyi ketifle gizlen· 

erin inkitafım bekle- dikleri ve inmiye muvaffak 
icap ecler. Birliklerin olduklan niabette icra İm· 
:JEadreti yllkaelebiline, kinlan artbnnıı olurlar. Muh

defi ve tard ter- telif hava gasteriı hareket-
bma da mikyuı deti- lerile bu tqebbllalerin giz

lenmeıi mtldafiia aldablmuı 
plae auklanada kuv· faydalıdır. 
defi tertibat, cephe KuvaetJi bir birliğin bir 

-.retııtır11111" aaldaeye ujrat· havai mevkiple def'aten ve 
k iP., niabeten ehem- basın halinde bir balgede 

et& mantablarda ve mil· teıebbllae girifmeıineen iae, 
elercle mllmklndtlr. Pa- dikkab çekmiyen ufak te· 

nnetlerinin aavq- ıebbilalerle indirmete vah-
• ~ite, vaziyete ga- det ve kuvvet ara"llaaın fay

ikmal imklnlanna vabes- dah olabileceği kaaaatt ha
• Birlllderia timdilik za- kimdir. 

har"8clır· Bu suretle muhtelif kıta-
•-.N• n tard tertibab za- cıkların ayni hedefe tevcihi 

aoktalarda paraıtltç61erin dllfla611r. 
... ıffakiyeti beklenebilir. Bu kadar genit bir mıa-

tleri ufak parqltçtı takadtı muhtelif noktalan iı
erin ,azetleme eleman- tihdaf ettiği halde defi ve 

auanndan saklana- tard imkiaları azaJblmıı ve 
aeçtikleri noktalara in. birçok hedefler aleyhinde 
• dalaa kolay41ır. Sabo- tesir yapmak ihtimalleri de 

lat'alanmn kıyılarda mil- kuvvetlendirilmiı olur. Ajan
.ulfeler yapacajına larıa faaliyet kertesini kea

.-.a111ıar çoktur. Kıyı ba- di melekeleri ve ctlretleri 
alan da, b&ytlk mikyu- tayin eder. 

yalaa emniyet tedbirleri Bu keyfiyetle sevk vaııta-
dıtıaa ,are, aabotajdan sının va paraılt cihazıma 
kmu. ilgisi yoktur. Cum, auikut-

Her .. tarya kendi yakın çı ve paraı&tçl bugllne ka
yetiai almakla meıuldtlr. dar dikenli yol4an hedefine 

...... manzumelerin emni- yllrilmlftdr. Şimdi icra ala
de mantaka komutanbğı mna çok daha iflek bir yol
ealn de yardımına lll- dan ve daha çabuk varmak
pterir. Sovy,et ordu- tadır. 

-,..ıc1a11d 4enemeler mllabet Parqlt lutalanaa dlfen 
aetice •erir de bu "bir- tahrip vazifeainia lçerçeveai-

• mek çetin bir ittir. indikten 
sonra topluca ayni hedefe 
yGrtlmek te hava vaziyetine 
tibidir. Silihlı teşebbüs, top· 
luca ha.reketi istilzam eder. 
lniı yerinin icra sahasile il
gili olduğu meydandadır. 

Geceyleyin iniı, alııkan
lığa bağlıdır ve çok gllçtilr. 
En iyisi, karanlıkta uçmak 
ve alaca karanlıkta inmek
mektir. Hedef doinı inti· 
bap edilmedin. icraya lkifi 
vuıta ve eleman tahsiı ~dil· 
melidir. Zengince, meak6n 
beldeler, aık &rtlllll arui, 
initi ve vazifenin ifaaını glç-1 
lqtirir. 

(Devamı var] 

Mizah......_ 
K.. • 1 
!e~.i 

Kral 
Bir F ranıız gazetesinde 

okundu: 
lngiltere kralı ile ltalya 

kralı iakambil oynıyorlannıı. 
iskambilde bizim papaı de
diğimiz kiğıda, Frenkler kral 
derler. ltalya kralı: 

- Ne kötti bir devirde 
yapyoruzl demif. 

lagiltere kralı tutik et-
mit: 

- Evet, yakında yer yl
z&nde yalnız bet kral kala
cak : Maça krab, ıinek kra
lı, karo krah, kupa krah 
ve... ıngiltere kralı!. -Merak etme 

- Peki, una paramı e
manet olarak verirsem, aon
ra mllnakap edemeyiz ya .• 

- Merak etme, bahaini 
bile etmeyiz. 

6- . . . • . - hilzzam ttırkn
akşam oldu gene bash kareler 
7- ••• ·hilzzam saz semaisi 
14.00 Memleket saat ayan, 
ajans ve meteoroloji haber· 
leri. 
14.10-15,30 mllzik (dans mü
ziği pi. 
18.30 Program 
18.35 milzik melodiler-pi. 
18.45mtızik (;k6çl1k orkestra 
Şef: Necip Aşkın 
19.15 Tilrk m6zigi ince saz 

faslı. 

20.00 Memleket ıaat ayarı, 

ajanı ve meteoroloji haber· · 
leri. 
20. 10 NeŞeli pliklar R. 
20.15 Ttırk mllziği 
20.30 Ttırk mllziği (erkek 
kime heyeti) 
20.50 konUfma (dıı politika 
hadiseleri) 
21.05 temsil 
22 haftabk poıta kutusu 
ecnebi dillerde 
22.30 mtlzik (oda mtıziği-pl. 
23 Son ajans haberleri, 
Eaham • tahvillt, kam
biyo-nukut ve ziraat bonası 
(fiyat) 
23.20 Mllzik (Cazband-pl.) 
23.55-24 yannki program. 

imtihanda 
Fizik dersinden imtihan 

oluyordu. Sordular : 
- Ayakta nasıl durabili· 

yorsun? 
T aJebe uzun mtıddet dil

ı&ndnkten aonra cavap verdi : 
- Siz nasıl duruyorsanız! - -

Kabahat 
Bay Ahmet, misafirlikte 

otururken bir ... kabahat 
etti, Ve derhal, yanında o
turan ev sahibinin kllçük 
oğlu eğildi : 

- Sıkılma, dedi, benim 
ilstilme at. 

Banka, bundan sonra ka
saba ve şehirler için de 
ucuz elbiseler teminine çalı· 
şacak ve muhtelif tiplerde 
kumaşlardan, muhtelif ör· 
neklerde elbiseler vücuda 

GUzel yurdun reslmlerl: 

Bu itilifname~e dahil olu 
devletlerin adedi 37 dir. 

• 
- ı.. '· _., 

Tarsuı Mezbahası -

~ 

Trabzonun Ataparkı ve Tnbzon Belediye Reili 

En 
traş bıçaklan 
traş saban ve 
kremleri çok 

er ... lyetle icra salıuı- ni tayinde biraz da hayale 
atıhrlaila, bu darbeden kapılmamak dopudur. Evet, 
eeuir olacak hedefler her yerinde mildafaa terti

bata11alan olacaktır. Kı- bab ahnmıyaa telefon, tel
--ırna defi ve tard gruplan graf ve elektrik hatlarını 

b&yllk hareket kabiliye- kolayhkla bozmak mllmkln· 
laalz olduldanna g&re dllr, fakat bu zararların taz
emniyet albna ıirmiftir. mini de gtıç delildir. Bir 

~~·~ u 21•0 ı·--- Balçova 
1 ~alih So~ad AÖAMEMNUN 
1 Ciltt.ı.5kfarvem~!'!i:::..~u- 1 lhcalannın 
1 2 .nci Be_I_ler ıokak No. 81 I' 
L.:.TELEFON ••tS ~ 12 Hazlran 939 tarihinden 

ô;:F ;;b;iıfk 1 :!'-::d::!te::i. ~~=: 

zarif ve 
model traş ma
kineleri. 
Tel. 

Bugllnden itİCen iki =•er 
Kültüruark Sinemasında 

ınür Memleket Hu nesi Bu tifabaht suyun evsafı 
Rontken Matehaum cıbanca malim olduğundan 

00000000000000000000000000000000000000°' 

llontken ve elelıtrii t edaoü rekllmı zaid g8rdtlm. .TUAK PAZAAI 
\ IBllAHtM KARAKA' 

Ticarethanemizde Askeri elbise ve ku
mqlan, Bayanlar için en aon moda Manto, 
Pardlaeler, Baylar için Yerli ve Avrupa 
kumqlanmız ve hazır elbiıelerimiz her za· 

bulunur. Aaktp'I, aivil ve Bayanlar için manto, taJY&r 
lamayapılır. (O.Juapuan No.12 -bmir- Telefon No.3276) 

••ooc.oo oooooeooooooooooooooooooooooo"°°°°°°°°" 

yapılır aldnci Se ıJer So Jsmail Karakızh 
~o. 29 TEi.EFON 2512 ( D: 15] ..................................................... 

Dr. Demir Ali 
K•moıoııu 

Cilt Tenull hutahklan 
elektirlı tedavisi 

ıamlr • Birinci be:rler S. 
No.ı SJ T elefoa : st79 

.................................................... 
ı Hemdi Nlzhal Çençer 1 

ISıhat eczanesi i 
1 Bqturak bllyik Salepçiotlu 1 
1 ham karfaaıada 1 .................................................... 

TUrkçe izahatlı 

Rus- Japon muharebe • 
Danlella Darrluk• - Adulplle VellPodr 

Bilylk harp, Atk • Cuaalak Filmi 

Seviımek Arzusu 
Merlene Dhrlchl- Gerr~i Cooper 
Neıe, Atk ve Şiir Dolu Blytlk Komedi 

Seanılar~ her glln: Rua Japon maliarea..i: U.15- 9.!0 .. 
Seviımek arzusu: 4.45·8 cumarte.ıwe ............. t.~.,.. 



SAHfFE 4 (HALKIN SESİ) 

H~~=~~:N rmmmsn~rı~NA~em=~ ·~=mmı 
~~~J;;::;:t:S]::::+;;::;l~J;;;;t;ac;•;::s:J;;:::t;A'lljj;t;aa;;;;ta~~c:Ji;.+;;::;1~·~~~~k:t:a~~J;;;:t;r~ 

Gelenler, 
Gidenler Hatay yirmi enelik bir ayrilık-

111111:-

Hatay iktısat müsteşarı B. 
Celal Akyürek Ankaraya, 
Karaman kaymakamı B. Feyzi 
Akkor Karamana, lzmir ağır 
ceza reisi B. Süreyya Orhun 
tayyare ile Ankaraya, Deniz
bank umum müdürl muavini 
B. Hamit Saracoğlu Istan
bula, lkhsat vekaleti kontro- · 
lörlerinden B. Trak Istanbula 
gitmişlerdir. 

l n sonra a av t na k v ştu 

--:ı:::ı::--

• • 
ikinci icra 
Memurlu2'u 

Izmir ikinci icra memur
luğuna tayin edilmiş olan 
Gelibolu hakim muavini Bn. 
Mevhibe Naciye Korur iz. 
mire gelmiş, yeni vazifesine 
başlamıştır. 

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

Konser 
C. H. P. lkiçeşmelik ka

mununun himayesinde lzmir 
musiki birliği tarafından 
yarın akşam Karşıyaka Halk 
partisinde bir konser verile
ceği haber alınmıştır. Muvaf
fakıyetler dileriz. 

-:u:::::-

ski müteh:ait
ere ait kanun 

1940 Mali yılı başında tat
bik mevkijne geçecek olan 
bu kanunun tatbikatı hazi · 
neye yılda dört buçuk mil
yon lira kadar bir fedrkar
lık tahmil edecektir.· 

Mektebe de
vam etmiyen 

talebeler 
-::::::::-

Ankara, (Husnsi) - Ha
ber aldığımıza göre özürsüz 
olarak bir ve daha fazla yıl 
okula devam etmiyen tale
benin kayıtlannm silinmesi
ne maarif vekaletince karar 
verilmiştir. 

Afrikada zel
zele felaketi 

-lil!Cii!!!-

Londra, 23 (Radyo) Afri
kanın Koddor havalisinde 
çok şiddetli bir zelzele ol
mu , 430 kişi ölmüş ve pek 
çok kimseler yaralanmıştır. 
Zarar, çok mühimdir. 

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

ngiliz-Fransız 
Müdafaa 

Komisyonu 
Singapor 23 (A.A) - Se
iyettar bir menbadan öğ
nildiğine göre, Fransız • 

ngiliz müdafaa komisyonu 
r fından müzakere edilmiş 

lan meselelerin ekseriyeti 
akkında kararlar ittihaz 
dilmiştir. Pek yakında tam 
ir itilaf akdedileceii söyle
mektedir. 

- Baştarafı 1 inci sahifede - [f uzun bir kara hududunun 
tısında Başvekil söz alarak bize bağladığı arazideki va-
sürekli alkışlar arasında kür- yet itibariyle de birbirine 
süye gelerek beyanatta bu- yakın birbirinin kuvvetinden 
lunmuştur. Sayın vekil evvela kuvvetlenen iki millet gibi 
Türk -llngiliz anlaşmasından yanyana büyük da ada yer 
bahsettikten sonra sözüne almaktadırlar. (Alkışlar.) 
devamla demiştir ki: Türk milletinin idealist 

Büyük bir dava uğrunda vasıfları, Türk ordusunun 
girişilen mütekabil taahhüt- kahramanlık destanları ( Al· 
lerin iki devlet ve millet kışlar bravo sesleri ) ayni 
arasında tam bir itimat ha- idealizmin büyük kuvvetle 
vası içinde akdedilmesi ve ve büyük kahramanlıkla ha-
bunun için de arada mazi- dimi olan Fransız milletinin 
den müdevver bazı pürüzle- vasıfları yanında muhtemel 
rin halledilmiş olması hem taarruzları defetmek gayesi 
bize ve hem Fransa hükfı- ile birbirini ikmal eden iki 
metine daha muvafık görün· azmi metanet sütunu halinde 
düğü içindir ki, bu beyan- dikilmiş bulunmaktadır. (Al· 
nameyi esasları ta Mayıs kışlar.) 

ayındanberi mukarrer olma- Bundan sonra Başvekili-
sına rağmen şimdi yüksek miz imuı edilen beyanname 
tasvibinize arzedebiliyorum. hakkında uzun bir izahatta 

Menfaatlarımızın hislerimizle 
müteradif olarak birçok nok· 
talarda birleştiği Fransızlar-

la artık en kuvvetli rabıtalar 
bizi biribirimize bağlamış 
oluyor. (Alkı~lar.) 

Akdenizin iki ucunda ayni 
sulh gayesinin samimi hadim
leri elan Türkiye ve Fransa 

bulunmuş ve son söz olarak 
Bu vazifenin bir eserinı daha 

yüksek huzurunuza getirdim. 
Türkiye· Fransa mü~ erek 
beyannamesi hakkında açık 
reylerinizi kullanmanızı rica 
ederim. 

Başvekilin bravo sesleri 
ve sürekli alkışlar arasında 

REiSiCUMHURUMUZ 
Ba vekilin tebrı telgrafına 

. cevap verdiler 
- Baştarafı 1 ncide - (~ yüksek tasviplerine iktiran 

değerli hükumet büyük mil- eden şekilde Fransa büyük 
(etimizin halis takdirine hak elçisi ile imzalandığını se-
kazanmışhr. 

İsmet lnönü 
Başvekil Dr. Refik Say-. 

dam tarafından çekilen tel
grafın metni aşağıdadır. 

Reisicumhurumuzun Yüce 
katına: 

Yalova 
Şimdi toplanan icra Vekil

leri heyeti Büyük ve Aziz 
Şeflerinin gösterdiği yolda 

ve yüksek direktifleri daire

sinde Hatay davasının Tür
kiye Cumhuriyeti lehine ni
hayet bula{ak 20 senelik bir 

' ayrılıktan sonra gene büyük 
Türk vatanına kavuşmasını 

intaç eden müzakerelerin 

neticelendiğini ve hazırlanan 
mukavelenin ve merbutatının 

vinçle arza beni memur etti. 
Yüksek itimatlarına maz

har bulunmakla mübahi olan 
Başvekiliniz ve İcra Vekilleri 
Heyesi azası tebriklerini ve 
tazimlerini arzederken bü
yük TOrkiyenin ve Cumhu
riyet rejiminin Büyük Şef-
lerinin baha biçilmez sevk 
ve idaresi altında daima 
ileriye ve daima iyiye gide
ceğinden emin olarak bir 
kerre daha en kalbi bağlı-
lıklarını sunarlar. Ve lütfen 
kabulünü rica ederler. 
Hayatımın en mes'ud bir 

hatırası olarak yaptıgım bu 
vazifeden dolayı duyduğum 
şeref ve huzuza nihayet yok
tur, Büyük Şefim. 

Başvekil 
Dr. Refik Saydam --------11111111---------

Radyo ve Telı?raf Hulasaları 
---E!i!ia!----

Yunan başvekıli B. Metaksas amiral gemisinde kr lla 
birlikte filo manevrasını takip etmek üzere dun Pana rasa 
gitmişlerdir. Kral manevralardan sonra ltalyaya gidecektir. 
· § Dost misafir Mısır hariciye veziri Trak vapuru ile dün 
Mudanya yolu ile Bursaya gitmiştir. Sayın mistıfir Bur da 
Türbe ve Camileri, K pah çarşıyı ve Milli fabrikaları ziy:t
ret etmişler ve bilahere Uludağı gezmişler ve tekrar 
akşam Istanbula avdet etmişlerdir. 

§ lngiltere hükumeti Mo kova efirine yeni talimat gon
derecektir. 

§ Hitler Rus-in ırz Fransız muzakerelerini akim bırak
tırmağa çalışıyormu • 

§ ltalya donanması on iki ada ile Yunani tanın uh ıf 
limanlarını ziyaret ed ektir. 

§ Hong - Kongtan bildirildirildig n i. de 'ı 
makamları lngiliz ticaret vapurlarına Suva - Teuaya u v ra
mamaları hakkındaki Japon ültimatomunu nazarı itibare 
alınmamasını tavsiye ve Suva - Teuaya iki harp gemisi 
göndermişlerdir. 

karşılanan bu beyanatını mu
teakip birçok hatipler söz 
almışlar ve bu muzaker 
sonunda açık rey muracaat 
edilerek beyanat 343 reyle 
mevcudun ıttif kiyle tasvip 
olunmuştur. 

imza dilen beyanname: 
1 - Türkiye v I- ransa 

hükumetleri birbirleri 1 sıkı 
bir istişared bulunmu )ar
dır. Aralarınd cer y n eden 
ve halen devam etmekte 
bulunan müzakereler örü.ş
meler görüşmelerindekı mu
tat birlıgı tebaruz ettirmiştir. 

2 - iki devletin kendi 
milli emniyetleri nefine ola
rak karşılıklı taahhutl ri ta~ 

zammun edecek uzun müd
detli nihaı bir nnlaşmaşma 
akdetmeleri tak rrur etmiştir. 

3 - Nih ı nl manın ak
dine intizu n f ur kiye hü· 
ku eti ve F r n a hu ci'ıineti 
vuku bulacak bir t c iıı 

birbirlerıne gô termeğe ha
zır bulunduklarını beyan e
derler. 

4 - Gerek beyanat ve 
gerek derpiş edilen anlaşma 
hiçbir memleket aleyhine 
müteveccih değildir. Ancak 
lüzumu tahakkuk ettiği tak-
dirde Turkiyeye ve Fransaya 
karşılıklı bir yardım ve mü 
zaheret teminine matuftur. 

5 - N h i anlaşın mn ik-
malinden e\ vel kar ılı lı ta-
ahhutlerin m vkıi fiile geç
mesini İcab tt'r cek şartların 
daha sar h bır urette tayini 
de dahil o k üz re bazı 
meselel rin daha derin bir 
tetkike ıht yaç gö terdigi 
her iki hukfımetçe kabul 
edilm kted'r. li tetkik ha-
len d v m tm ktt:dir. 

6 - iki hu i'ımet Balkan
larda emnıy tın t es u üniı 
t nıin t k ı ·zu unu dahi 
ta dik derler. Ve bu g y -

n b'r ur tte i tıh al 
h Jind di 1 r. 

Şur J muk rrerdir 
rıd il · ol n har keti ıin Al de i mı ta

kasında bir harb sai ol
ması halinde yekdig riyl 

ı hukiın r ıki umetin her 

1 bilfiil i birtiği yapınaga ve 
J yediiktidarlarında bulunan 
• bütun yardım Vt.: muzah r ti 

• 
1 

İstanbul, 23 (Hu usı) - Bi 
kettigi halde ne i b şl dı 
mal dairelerine ihbar etmemi 

hangi bi n n viy mdeki 
umumi menf iktiza ından 
olarak d ger hukumetl rle 
anlaşmal r a d tm sine ma-
ni d gildır. 

• 
1 E 

d rlar 
önd rd· 

on beşten fazla m y p im a ı lazı ı ve 
kaleti tarafından 1 kadarlara t bl"g edi mı tır. 

Istanbul, 23 - Bir şehir ve kasaba dahirndeki ticaret
habelerini ayni şehir ve kasabaya nahiye v ya koylere nak-
leden kazanç vergisi mükelleflerinin işlerini terketmiş sa
yı~~p s?yıln.nyacakları hususunda tereddüt edildiği maliye 
mufettışlerınce yapılan tetkiklerden anlaşılmaktadır. 

Bu münasebetle Maliye vekaleti tarafın alakad rlara ya• 
pılan bir teblige öre, tic rethanel rin şehir ve kas ba ha
ricine nakledilmeleri işin bırakılması hükmündedir. Binae
naleyh bu gibiler hakkında kazanç v rgisi k nununun iş 
yerlerini terk edenler hakkındaki hükümleri d ·resinde mu• 
amele yapılacaktır. 

Tarzı kadim : 

Devra ın Sonu ••• 

Piyan20 Biletlerinizi Mutlaka SAADET Kişesiİınden 

24 Haziran 

:::::::·:·:::::::::~.:::! ::::::::.::;:::::::::::; 

11 Zabıta JJ 

H Haberleri ij 
:::::::::: .. ··:::::::::::: :::::::::::::::ı::::::::fı 
Maşraba ile yaralamak 

Kar ıyaka Tersanesinde • 
Keçecılerde Kürt Çolak Hü· 
sey inin aile evinde oturur 
amele Süleyman Rizeli amele 
Selim oğlu Osman Kobalı 
maşraba atmak suretile ba· 
şından hafif surette yar la
dığından yakalanmışbr. 

c:ııııwmıııııuıı-

Hakaret 
lkıçeşmelik Kavaklıpınar 

caddesinde Manastırlı amele 
Kerim oğlu Harun Fezullar, 
Karaferyeli Mustafa oğlu 
Kemal Süalp'a sarhoş oldu
ğu halde hakaret ettiğinden 
yakalanmıştır. 

Arabadan düşerek 
yaralanmak 
Çukurçeşme Tilkilik Orta 

Okul talebesınden Süleyman 
oğlu Cemal, evleri önünde 
bulunan komşularına ait es
ki kınlmış bir arabanın üze
ri e binerek oturmakta iken 
müvazenesını kaybederek 
yere düş rek başından ağır 
ur tt y ra anmıştır. 

~---

Adanadaki 
Ji ayetin 

--:::.~::-

Sorgu u devam ediyor 

Adana 20 (Hususi muha· 
birim"zd n) - Burada es· 

rarlı bir şekilde tabanca ile 
öldürülduğünü bildirdiğim 

ecLacı Ahmet Rizanın katli 
hadisesiyle alakadar olan 

Niğdede tevkif edilen Hicri 
Adanaya getirilmiştir. Diğer 

suçlu Saminin ve Hicrinin 
sorguları devam etmektedir. 

Kızılay 
e şireleri 

ıl mezunlarına 
r e merasimi, 

p 1 ca tır. Mektep 
bu miınasebetle 

roğram hazırla-

Den·zciler 
Ba ramı 

da y pılacak 
r b yramının 

hazarlan
göre bir 

nizde
dona-
trikle 


