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halde bize ne karışıyorlar? J 

Bulgar, Kralı 
Roma ya 
gidiyor İr kaç gün önce radyo haberleri, Bay Göbels'in gazete ve 

uslar tarafından neşredilmemiş vaya istiyerek tay edilmiş 
sözünü ilaveten neşrettiler : 
~iman propaganda nazırı demiş ki : 
'- Biz, tek bir gaye biliyoruz: Vaktiyle, tarihte, bize 
>-bolmuş olan her şeyi yeniden ele geçirmek. 
Qay Göbels bunu söyledikten sonra Berlin - Roma mih
i terazisinin bir gözünü teşkil eden ltalyanm matbuatı 
batti Berlioin bir çok mühim gazeteleri, daha dün bir 
yetimiz, bir şehrimiz olan yerlerin bize iadesi mevzuu 

llis olunma neden o kadar gürültü yapmağa, Süriyelilere 
riyet ve istiklal hakkında nasihatlar vermeğe lüzum 

tdüler? Bahusus bir iki yıl zarfında mihverin yaptığı 
rif.;tlerden, gösterdiği hünerlerden sonra ltalyan ve Al

matbuatının şuranın, buranın hürriyet ve istiklali için 
ya atacakları fikirlerin, verecekleri nasihatlerin nasıl 
kahalarla karşılanacağı malum olur ... 

Suriyelilerin pek çoğu Türklerin idaresini, Türklerin kal-
i pek iyi bildiklerinden bundan sonra Türklerin komşu-
ndan da pek çok istifade edebileceklerini takdir ede
bir mevkidedirler. Onun için onlara bu hususta nasi
vermek lüzumsuz bir zahmete katlanmak demektir. 

SIRRI SANLI 

OSTÜMDAGIN 
uhakemesi Karara Kaldı 

uhi din UstllDdağ1muhakemede reisin bir sualini dinliyor 

nkara, (Hususi) - Eski Vali ve belediye reisi Muhittin) 
ndağlve arkadaşlarının otobüs ve ""asri mezarlık 'i'yolsuz-J 

ları haklCıodaki muhakemelerine bugün öğleden evvel, 
t, onda Temyiz dördüncü ceza dairesinde devam olun-· 
tur. ~ 11 
u celsede Müddeiumumi baş muavini Arif Çankaya id
amesini okumuş eski Valinin belediye lehine iş gör
ekten teciyesini istemiştir. Muhakeme Temmuzda ka-

verecek ve o gün suçlular müdafaalarını yapacaklardır. .................... _____ .................. - .. ., ...... .. 
·zel Hatayımız sevinç icinde 
ntakya, 25 (Hususi) - Yarın (bugün) Hatayın her 
tıde bayram yapılacak ve Halayın biitün şehirleri baştan 
şüslenmişlerdir. 23 Temmuzda yapılacak büyük mera
proğramı hazırlanmaktadır. Kurtuluş bayramında bulun· 
üıere Ankaradan ve yurdun muhtelif yerlerinden bir 

heyetler gelecektir. Halkın sevinci görülmemiş derece· 
ir. 
~~iiEliiB--~~ &:::a:!ls:::E~~:,-.~~s:ii:B 

TER GUL İSTER AGLA 

Kel Kadına 50 Kel Erkek 
anerikalılar garip istatistikçidirler vesselam. Amerikada 
edilen bir istatistiğe göre; yeryüzünde yaşıyan insan
n bir tek kel başlı kadına elli kel erkek düşmektedir. 
tr kadınlarda kel olmak daha endermiş. 
r çok türlü istatistik ve hesaplar gördük, amma bu 
ı.f ka türlüsü. 
'111di sen ey okuyucu bu kel kafalı (ki zannıma göre 
dir) Amerikalının neşrettiği bu istatistiğe : 

TER GUL iSTER AÖLA .... - ----------------

Bulgar kralı 

BORİS 

Dost Mısır Nazırının karşılanmasından bir intiba 

Roma 25 (Radyo) - Bul
gar kralı Boris refakatında 
başvekil Köse lvanof olduğu 
halde yakında Romayı ziyaret lstanbul 26 (Hususi) - Kardeş Mısır Hariciye Nazırı Abdülfettah Yahya paşa dün 
edecektir. Kral Borisin bu-J 
radan Berline gitmesi muh· 
temeldir. 

Transivalya vapuruyle Romanyaya hareket etmiştir. Sayın mısafir hararetle teşyi edil
miştir. Abdülfettah Yahya paşa Bükreşte üç gün kalacaklar ve Bökreşten Sofya ve Be-
legrada gideceklerdir. • 

TiENSiN DE SON r+,Barbaros Günü 

-· iKi 
VAZiYET 
İNGILIZ TARALI 

SOYULDULAR!: 
Kırktan fazla lngiliz gemisi ı 

uzak şarka · _ hareket etti 

--z.-..:: ....... --
Istanbul 26 ( Hususi ) -

1 Temmuzda yapılacak olan 
Barbarosun yıldönümü ve 
deniz şenlikleri hakkında 
hazırlıklar ikmal edilmiştir. 

Deniz şenliklerini Reisicum
hurumuz Savarona yatından 
takip etmesi muhtemeldir. 

JAPON - RUS 
Ballkçıları arasında 

lhtllat 

Paris, (Radyo) - Tiensen
deki vaziyet dolayısiyle de
vam eden buhran vehameti
ni muhafaza etmektedir. 
Dün tevkif edilen bi. lngı
liz serbest bırakılmıştır. iki 
logiliz de Japonlar tarafın-
dan soyulmuşlardır. 

Japonyada lngiltere aley-
hine çok şiddetli bir propa
ganda hüküm sürmektedir. 
Matbuat, radyolar ve hopar
lörler ikide birde lngiltere 
aleyhine şiddetli neşriyatta 
bulunmaktadır. 

Diğer taraftan Radyo 
ajansının Londradan verdiği 
bir habere göre bir Ingiliz 
vapuru yann Tiensende de
mirliyecek ve lngiliz tabaa
sına külliyetli mikdarda et 
vesaire dağıtacaktır. 

Bu hafta lngiliz başvekili 
Mister Çemberlayn tatilini 

Pris (Radyo ) Moskovadan 
alınan bir habere göre Ja
pon - Rus balıkçıları aras!n
daki ihtilaf tazelenmiştir. ih-

tilafın şiddet kesbetmesinden 
endişe edilmektedir. 

Bu hususta iki hükumet a-
• 

rasında müzakerelere pek 
yakında başlanacağı haber Eski denizci kıyafetinden 
alınmıştır. Kalyon çavuşu 
~~~~iE2E-~~~-~~a~~E!1!31E~•~-=-smm 

yarıda bırakarak dün akşam 
Londraya dönmüştür. Hafta 
tatiline gitmiyen hariciye 
nazırı Lord Halifaks ile 
uzun bir mülakatta bulun· 
muştur. 

Bu mülakat hakkmda son 
dakikada alınan malumata 
göre şayet Japonya ITiensin 
hakkında istenilen izahata 
kafi derecede vazih bir ka
naat bahş cevap vermezse 
lngiltere kati olarak şiddetli 
bir surette ekonomik cezri 
tetbirler alacaktır. 

Royter ajansı da bu hu· 
susta şu haberi veriyor: ln
giltere uzak Şarktakı tabaa-
sının hukuklarını olduğu gi- 6 

bi kendi menfeatlerini de 
icabında iyi müdafaa etme
sini bilir, 

Dün uzak Şarka 40 ı mü-
tecaviz harp gemisi ve deni
zaltıları hareket etmiştir. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
Seyyah celbetmek için •• 

--- ::-:EB 
Istanbullu meslekdaşlarımızdan biri, seyyah celbetmek 

için birçok çarelerin düşünüldüğü bir sırada otellerimizin 
pahalılığı ve Avrupadaki ayni derecedeki otellerin ucuzluğu 
hakkında diyor ki: 

"Birinci sınıf otellerimizde bir oda on iki lira... Demek 
ki aylığı 360 liraya düşüyor... (Bahşişi, yemek ve saire da
hil değil). 

Başka memleketlerde bu fiatten yükseğe de istisnai otel
ler vardır. Fakat orası milyarderlerin uğrağıdır. "Milyoner-
lerden aşağı kimse gelip o sınıf insanlara balta olma~n~!,, 
düşüncesile fiatler kasden pahalı yapılmıştır. Hem hızım 
ültralüks odalar, onların ikinci nevi otel dairelerile muka
yese edilirse yarışı kaybederiz. 

Bir seyyah, Türkiyede 12 lira verip garbin iki liralık bir 
otelinde oturduğu intibamı hasıl edecektir. Böyle fiat olmaz!.. 
Yen iden tedkik edilsin... Kimseden - bahşiş dahil - mahiye 
400 lira oda kirası istiyemeyiz... Bu gibi fiatleri hak edecek 
şeraiti henüz yaratmış değiliz.,, ' 

Hakikaten bu satırlar okunduktan sonra insan ihtiyarsız 
ve kendi kendine mırıldanıyor : 

- Seyyah celbetmenin de pek ince bir sanat ve çok 
derin ve geniş bilgi ve tecrübelere ihtiyaç hissettiren ve 
bilhassa bir çok zihniyetlerin değiştirilmesini elzem kılan 
nazik bir iş olduğunu ne zaman takdir edeceğiz?. 

Halkın esi Hakkın Sesidir 
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~Bir Türk neferinin mertlikı~ Demek ki, 
3bu-sayın oku- ____ ......_ ____ _ 

~ Ve kahraman)ıgv I hak- ~ yucumuz, hem yüksek fikirli, Bu notlar Atatürk'Un Savaronadakl hayabnı ve hastah§ını yakından 
~ ~ hem de temiz • belki biraz takip eden bir zalln mUşahedelerlne lstlnad ettirllmlttlr. 

~~ kındaki hatıraları ! ~~ da fazlaca - yemek seven 
11~~ f> Nakleılen : GÖNÜL EMRE GP bir zattır. 

-3-

"Benim için dünyada en büyük müki
f at; milletimin en uf ak takdir ve iltif abdır" 

-6-

,,Hem yürüyemezsin, hem de 
nazlanırsın ne biçim mah

lôksun be!" Diyordu 
---------==i~r-41=--=-----

Türk neferi, yürüyemiye- ((J her halde az yorucu olmasa 
ceğime artık tamamiyle ka- gerek .. , 
naat getirmiş bulunuyordu. Teri kuruduktan sonra iki 
Bir aralık durdu, ay ışığı kanath demir kapıyı yum-
altında yıkanan ırmağın su- rulilamağa başladı. 
farında bakb. Kapı uzun gıcırtılarla 

Sonra yere çömeldi ve açıldı. Bir mum ışığıma ay-
beni sırtına almak iştedi. Bu dıntattığı koridor göründü. 
nasıl olurdu Allahım? ... Bana Sıhhiyeci kapıyı açan hade-
bütün insanlığını gösteren meye birşeyler söyledi. Beni 
bu merd sıhhiyecinin, bu içeriye aldılar ... 
topal adamın üstelik sırtına Götürüldüğüm oda olduk-
mı binecektim?.... ça büyüktü. Dolabın üzerin-
Düşünün bir kere, cephe- de bir gaz lambası yanıyor-

de boğuştuğu düşman nefe- du. Beni üstünde beyaz bir 
rini iyileşdirmek üzere bas- yatak bulunan demir bir 
tanesine yatırmağa götüren karyolaya yattrdılar. 

topal bir Türk sıhhiyecisi, Sıhhiyeci bir aralık dışarı 
yürüyemiyen lngiliz çavuşu- çıktı. Biraz sonra geldi ve 
nu sırbnda taşıyacaktı!.. bana " Allaha ısmarladık ,, 

Türklerin bu yükSek kalp- işaretini yaptı. Demek gidi-
liliğini gördükçe biraz daha yordu. 
küçüldüğümü hissediyordum. 

Elimi sıkmak için uzattığı 
Belki beni derin olan yara-

eli, tuttum ve öpmek üzere lanm öldürmiyecekti ama, 
bu alicenaplık ezecekti... dudaklarıma götürdüm. Fa-

Razı olmadım... Ve elimle kat asil ruhlu Türk neferi 

kabul etmiyorum, işaretini 

yaptım. Sıhhiyeci ilk olarak 
kızdı ve bana bir şeyler 
söyledi. Her halde: 11 Hem 
yilrüyemezsin, hem de naz
lanırsın. Ne biçim mahluk
sun bel " gibi sözler söyli
yordu. 

Kaybedilecek zaman olma
dığı için beni dinJemedi. 
Adeta zorla çekti ve yine 
topal bacağını uzatıp yere 
çömeldi, beni sırtladığı gibi 
yürllmeğe başladı. 

Şunu itiraf edeyim ki, bu 
büyüklük karşısında gayri 
ihtiyari gözlerim yaşardı. 
Başkalarına yiik olmak ne 
zor ıeyl... 

Denizden ve kara toprak
larına ölüm yağdırdığımız 
bu milletin evladı, işte bir 
kaç gün evvel boğazına sa
rılan bir düşman çavuşnnu 
incitmekden bile çekinerek 
sırtında götürüyordu. Bu ha
tırayı ömrüm oldukça gözle-
rim yaşararak anacağım ... 

Pek de kısa olmıyan bir 
yoldan sonra büyük bir bina· 
nın önüne geldik. Sı\ıhiyeci 
beni yavaşca yere endirdi. 
Cebinden çıkardığı büyük 
bir mendille terlerini silme
ğe başladı. Sık sık soluyor
du. Kolay değil.. Benim gibi 
ırı yarı bir adamı yokuşa 
benzer bir }' oJda taşımak 

kabul etmedi, elini çekerek 
memnuniyetini gösteren bir 
eda ile omuzumu okşad1. 

Bir şeyler söylemek istedim, 
muvaffak olamadım. 

Göz yaşları söz söyleme
me mani oluyordu. Sıhhiyeci 
demin yaptığı işaretleri tek-
rarladı. Ve topal bacağını 
sürüyerek çıktı, gitti... Arka-
sından kendi dilimle seslen
dim.. işitmedi bile .... 

Çok yorgundum. Ayrıca 
Türk neferinin üst üste gös
terdiği alicenaplık, beni min
nettar bıraktığı kadar, mah-
çup da etmişti. Ve bütün 
bunlar asabımı yormuşlardı. 

Zaten günlerdir böyle ra
hat yatağa hasret vücudüm, 
kendini bırakıvermişti. Sarı 

ışıklı bir gaz lambasının ya
ratt.ğı esrarengiz dekor için .. 
de başımı yastığa koydum 

r 
ve derin bir uykuya daldım .... 

Ertesi gün geç va kıt 
uyandım. 

Pençereden içeriye vuran 
güneş, günün epi ilerlediği
gösteriyordu. 

Biraz sonra kır saçlı, se· 
vimli yüzlü bir doktor arka
sında kadın bir hastabakıcı 
ile içeriye ·.girdi. 

( Devamı var] 

Elhamra Sinemasında 
En ucuz fiatla en büyük bir proğram Fransızca sözlü 

iki şaheser film birden 

1- Satılık B.ebek 
Baıröllerde: Joan Cravvford - Spencer Tracy 

2- SEN O R İTA 
Başröllerde: Jeanette Mc Donald-NeJson 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. 

-~·llllİl*-ıe.tıiılıılıı ............................. ı::; 

Mesane taşlarına sebep 
olan bu iki meziyet te, şüp
hesiz, tebrike değer olan 
şeylerdir. 

Vakıa, mesane taşlarının 
bu iyiliğine karşı mahzurları 
yok denilemez. Mesela insan 
temizce yeyip · İçtikten sonra 
otomobilde gezmek ister. 

Halbuki bu hastahk oto-
mobil safasının en büyük 
düşmanıdır. Hele yollar •düz
gün olmazsa, taşların verdiği 
ıztırap pek şiddetli .olur. Ya
ya giderken de, arkadaşlarla 
birlikte gezmeğe mani olur, 
sık, sık arkadaşlanndan ay
rılarak bir kenara çekilmeğe 
ihtiyaç görülmesi insana 
sıkıntı verir. 

Bununla beraber, pekte 
endişe edilecek bir hastalık 
değildir. ' Büfon'un mesane
sinde taşlar sayıldığı vakit 
seksen yaşına varmıştı. Me
sane taşlarıni zalim bir cel
lade benzetmış olan ~ Frasm 
filozof ta, yetmişine kadar 
yaşamıştı. 

Zaten taşlar pek çok ra
hatsızlık verdiği vakit, ona 
karşı ameliyat yapılır. Ope
ratörün tensibine göre, kes-
meden de, kese~k te.. Bu 
zaman da operatörlerin yap-
tıkları ameliyatlardan artık 
korku kalmamıştır. 

(Son) 

Bir adam 

-----111111-----
Yalovada Atatürk'ün iki (tJ Savaronanın elektrikle mü- DJ bordaJıyarak Yeşilköy layla· 

haftadan az süren bu ika- teharrik ayırtmaları işledi, J rını geçiyor, Marmarya doğ-
meti ve tedavi sistemi Sirüsü demir alan gemi, nazlı bir ru yol alıyordu. 
biraz daha ilerlemekten, za- salınışla Marmaranın lacivert Erdek seyahati 
fiyeti arttırmaktan başka bir ufukuna doğru provasını Savarona ile bu ilk Mar· 
şeye yaramamıştı. Maiyeti çevirdi. Hafif ve okşar gibi mara gezintisi Erdeğe kadar 
erkanile birlikte Riyaseticum- esen yaz rüzgarının Jlık ha- uzadı. Gece yarısından sonra 
hur kurunu yata naklettirdi. vası içinde yol alan Savaro- yaz gecelerini 'l şafak saatle-
Yatın Riyaseticumhur daire- nanın süvari kamarasından rine mahsus hafif ve sihirli 
sine yerleşen Ebedi Şefe yükarı kaptan köprüsüne ışıkları ufku sararken Riya-
refakat eden maiyet erkant çıkan Ebedi Şef lstanbulu seticumhur bayrağını hamil 
arasındaki küçük Ülkü ile akşam sisleri arasında inci- Savarsona Marmarayı hemen 
annesi bu kısma :müteferrih leşirken seyretti. hemen yarılamış, maiyetle· 
mükeJlef kamaralardan kori - Küçük Ülkü Atatürkün rindeki zevat ile Dil ve Ta-
4,orun sağındaki ... banyolu da· yanında bulunuyordu, masum rih mevzuları etrafında ko-
ireye, Profesör Afet müteka · tavırları, ve çocuğa saf sual- nuşmalar yaparak geceyi 
bil koridordaki hususi daire- )eriyle kafasında bin bir dü- yatın baş güvertesinde, bambu 
ye, k atibiumumi ayni kattaki şüncenin şimşekleştiği büyük şezlonka yarı istirahate ge-
yerlerine, hariciye ] vekili T. kurucuyu eğlendiriyor, zeki çiren Ebedi Şef (uzaktan 
Rüştü Aras' ile: diğer maiyet yavrunun musum jestlerle beliren ışıklı Erdek sahilleri 
erkanı da kendilerine tahsis 

sorduğu suallere Ebedi Şef görününceye kadar mübaha-
edilen dairelere yerleştiler. onun anlıyacağı çevapları seye devam etmişlerdi. 

Savaronanın üstkatında, e · S Ah k (Devamı var) v rıyor, avarona ır apıyı 

baş güverteye -.bitişik "" geniş ıı:::::p:===-==~~-=====-
salonda ilk defa bütün kuru ~ 

toplıyan Ebedi Şef, Savarona Diyanetıişleri teşkilat kanunu-
adının Türkçe kelimelerden b k 
biri olduğunu, !bunun Orta DUO 8ZI maddeleri değİŞ~Ce 
Asya Türklerinin siyah renkli a----
kugu kuşuna vudikleri ısım Diyanet işlerinin vazife ve olan kanun meclisin umumi 
bulunduğunu izah etti. Gü- teşkilatını tayin eden kanu-
neş dil teorisine tatbik edi- nun iki maddesinin değ1şti-
Jince sıhhati anlaşılan bu rilmesi hakkında hazırlanmış 
iı~h, Atatürk'ün sıhhi vazi-

--.~-~--

heyet ruznamesine alınmışbr. 
Bu layiha ile eski kanunun 
birinci ve üçüncü maddele
rine yeni hükümler ilive 
edilmekte ve mevcut teşki-

yetinin tağyiri dolayısiyle 
endişeli bu]unan maiyet er
kamnın endişelerini biraz 

Yllanın ısırdığı bacağ•nı giderdi. o gece çok neşeli 
balta ile kesti ve öldü bir tavırla muhtelif mevzular 

Vergi 
cüzdanları 

lat, görülen lüzum ve ihtiyaç 
nispetinde genişletilmektedi,. 

Cizre (Hususi) - Bir kaç 
gün evvel Cizrenin Zevik 
köyünden, kazamız ahalisin· 
den Ahmet adında bir kelkci 
direklerini alıp keleğe yer
leştiği bir sırada tahta par-
çaları arasından fırlıyan yılan 
yilan ani olarak üzerine sal
dırmış ve bacağından ısırarak 
kendisini zehirlemiştir. 
Yılan tarafındao ısırıldığını 

gören Ahmet zehirin vüçu
duna yayılıp ölümüne sebe
biyet vermemesi için elindeki 
kocaman balta ile dizini 
kesmiştir. 

Ölmemek için bir bacağını 
knrban veren zavallı adam 
fazla kan kaybettiğinden bir 
az sonr9 ölmüştür. 

" --:~=-....::--

Süvarile.rimiz 
lsvlçreye davet edildiler 

İsviçre binicilik sporları 
federasyonu merkez komitesi 
Beden terbiyesi Genel Di
rektör1üğüne gönderdiği bir 
mektupla süvarilerimizi Bal 
şehride 6, 7 ve 8 birinciteş
rin 1939 tarihinde yapılacak 
olan beynelmilel binicilik 

üzerinde konuş~alar yapan 
Ebedi Şefin bu neş'esi bütün 
gemiyi sardı. Günlerce endi
şe ve iztırap zamanları geçi
ren maiyet halkı ile tekmil 
gemi mürettebatını saran bu 
neş'e, Savaronada adeta bir 
bayram havası yarattı. O 
gece mutat saatten daha 
erkenlistirahate çekilen Ebe
di Şefin sıhhi vaziyetiyle ala
kadar bulunan müdavi he
kim Nçş'et Ömer'in tebşir 
mahiyetindeki sözleri de 
umumi neş'e ve sevinci art-
tırdı. 

,Ertesi günü yine gemi da
hilinde bazı kısımları süvari 
Sait kaptanın delatiyle tef
tişten geçiren Ebedi Şef 
akşam üzeri üst güvertedeki 
kaptan köşkünde bir müddet 
oturdu, orada kahve içti, 
için için parıldıyan ve hari
kulade buluşlarından birini 
daha meydana koyacağı an· 
laşılan deniz hususatı kak
kında Sait kaptanla görüşen 
Atatürk saat 7 ye doğru 
süvariye emir verdi : 

- Demir al.. Marmaraya 
müsabakalarına davet et-
miştir. doğru açıl ! 

.............. :E!:z ~!1!!11111!!!!!!1• 

Y • • 3 üncfi ŞAHESER FLlMLER HAF-
enı nın tAsı 
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AYNAROZ KADISI 
Her ikisi de lzmlrde ilk defa 

CANİLER hLİNDi ESİR 
GÜRLEYEN KURSUN 

~=-:a:::-

Arzu edilen mükelleflerin 
bundan böyle ödenen vergi-
lerini bir cüzdana kaydetti
receğini gazetemizde bir tel
graf haberi olarak vermiştik. 

göre bu cüzdanlar maliye 
vekaleti tarafında biitün tq· 
kili.ta gönderilmiştir. Cilz· 
dan iki cinstir. Birinc;si bez 
kaplı 20 kuruş, ikincisi de 
meşin kaplı 50 kuruştur. Dün aldığımız malumata 

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

Güzel yalı Deniz Banyoları 
15 Haziran 1939 dan itibaren açılmıştır. Müşterilerin iıti· 

rahati için çok üzel yeni tertibat alınmış, belediyece gös· 
terilen alaka üzerine Kum banyosu yapmak için Foçadan 
gayet ince ve temiz kum getirilmiştir. 

Gayet temiz ve rekabet kabul etmiyecek derecede ucuz, 
soğuk ve sıcak yemekler ve meşrubat mevcuttur. 

Sıcak yaz günlerinde en elverişli şerait altında lzmir 
körfezinin canacan katan saf havasını yutmak, berrak ve 
temiz bir denizde banyo almak, neş'elenmek, sinirleri kuv-
vt tlendirmek için bu cennet köşesine koşunuz.. 1 

Izmir Deftardarlı~ından : 
Kazanç vergisi mükelleflerine 
1 - Kazanç vergisinin birinci taksit zamanı hulul et· 

miştir. Haziran sonuna kadar birinci taksit borçlannı öde
ı meyenlerden borçları hiç bir musamaha görmeksizin yiizde 

on zamla ve cebri yollarla tahsil edilecektir. Bu hususta 
lazım gelen bütün tedbirler alınmıştır. 

2 - Cebri icra tazyiklarına ve yüzde on ceza zamlanna 
maruz kalmamaları için birinci taksit borçlarını bu ay için· 
de bağlı bulundukları maliye şubesine behemehal ödeme-
leri lüzumu say111 mükelleflere bildirilir. (2072) 

15, 20, 25 

TAYYARE Sineması 
Bugün 2 Büyük Flim Birden 

Telefon•! 
3646 1 

1- Asri Evliler (S'ange du Foyer) 
Parisin eğlenceli yüzme havuzlarında geçen dans, spor, 
moda ve kahkahalar filmi (Lucıen Baroux-Betty Stockfelo) 

2 B k• D ı•k } Gary Cooper ve 
- 8 ır e 1 an lj ean Arthur 

Tarafından temsil edilen insanlığa yakışan civanmertlik 
romanı ( Metro jurnal en yeni dünya haberleri ) 

Türkçe En Yeni okx Jurnal 
Cumartesi, Pazar 10 - 12 - 4. - 8. de 

Seanslar: Asri evliler: 3.30-6.30 velO - B. Helikanlı: 4,45 
ve 8,30da. Cumartesi ve pazar: 1.30da başlar. 

Sair günler 12. • 4. - 8. de 
.. .................... aam:.:t::s._ ........ .. 

Fiyatlar: 20 25 30 talebe salon 10 kuru tur 
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Ucan ordular ANKARA RADYOSU 
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(Bugünkü program) 

Tiirkiye Radyodifüzyon Postaları 

Hava kuvvetlerinin inkişafı yurdun her 
köşesini düşmana açmıştır 

DALGA UZUNLUGU 
1648m. 182Kcs. 120KW. 

T.A.Q. 19,74m.15195Kcs. 20KW. 
T.A.P. 31,70m. 9465Kcs. 20KW. 
12.30 Program 

(s] Yazan: Emekli General Kemal Koçer 12.35 Türk müziği pi. 

Bununla beraber, yetişkin 
~emanlar bu gilçlükJeri yen
;esini de bileceklerdir. 

indikten sonra ajanlar ha
ta kahlmayı düşilnürler. 
piyon okulu, ilmi ve ame
çalıımalarile ! bu faaliyet 
minini hazırlamaktadır. Bir 

kul ki, mOteıebhiaini bes· 
r, olS:ıar ve istikbal ve mü
mea bir bayat temin eder. 

thrip iti hemen inişi takip 
melidir. 

muharebe birlikleri gibi mü
rettep ve mücehhezdirler. 
Birliğin kuvveti, alacağı va
zifeye bağlıdır. Bu birliklere 
düşen vazifenin ehemmiyeti 
hemen daima hareketlerinde 
istiklallerini gerekli kılar ve 
kuvvetin tesbitinde bunun da 
tesiri:vardır. Bugünkü dü
şünce, bu kuvvetin en az 
bir tabur olması merkezin
dedir. 

Birlikler, kuvvetlerinin he-
Camı, propagandacı ve pisini veya yarısını yere in-
'kaıtçı, tarihin ayak l>as- dirirler. lndirilmiyen kısım, 
iı kara parçasından bir hava piyadesı ismini alır. 
ha geri dönmemek üzere kuvvet taşımak üzere~birçok 
tmileriJIİ yakan fedailerine nakliye tayyarelerine lüzum 
tisal etmesini bilir; geldi- vardır. Havaya çıkış hare-

• yoldan dönmeıi imkanla- ketinin gizli tutulması ve 
hemen de yok gibidir. havaya karşı korunması za-

llrtancı tayyarenin gündüz ruridir. Bu birliğin havada 
.. zile ve göze batmıyan bir da taarruza uğrıyacağını e-

i 

malıdırlar. Müteşebbis, her 
baskın hareketinin zayiatla 
ödeneceğini düşündükçe, mü
dafi de, neye mal olursa ol
sun, hava kuvvetlerile de 
müdafaa imkanları aradıkça, 
baskınlar seyrekleşir. Bütün 
bir harbi besliyen-bir ordu
nun mahdud ve mevzii sa
nat müesseseleri, silah fab
rikaları gibi - kaynakların 
imhası en büyük zayiatla da 
karşılaşsa, böyle mühim te
şebb~lere hak verdilebilir. 
Yeraltı tertibatı ihtiva~eden 
müesseseler, bu taarruzlara 
karşı emindirler. Bazı Büyük 
memleketlerde yine yeraltı 
açık tertiplere nisbetle yüz
de otuzdur. 

Esasen yeraltı tertiplerin
de aktif, pasif tertibat al
mak kolaydır . 

13.00 Memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haber
leri. 
13.15-14 müzik (kanşık proğ
ram - pJ. 
19.00 Program 
19.05 müzik bir uvertür-pi. 

19.15 Türk müzigi fasıl 
heyeti. 
20.00 Memleket saat ayarı , 

ajans ve meteoroloji haber
leri. 
20. 15 konuşma doktorun 
saati. 

20.30 Türk müziği (kadın 
küme heyeti) 
21,10 milli musikilere dair 
ikinci konuşma·IRomen mu
sikisi: Halil Bedi.I 
2l.25 Neşeli plaklar R. 
21 .30 müzik opera aryaları 
pl. 
22. müzik (küçük orkestra 
Şef: Necip Aşkın 
23 Son ajans haberleri, 
Esham 1 tahvilat, kam-

biyo-nukut ve ziraat borsası 
(fiyat) 

23.20 Müzik (Cazband-pl.) • 

23.55-24 yarınki program. 

~mmıımııımııınmnaııımuııım §~~~§;E~~~~§ 
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Ziyanı yok 
Bey vagona girdi. Kana

pede bir kadın, üç çocuk 
vardı. 

lgede yere inmesi düşü- hemmiyetle derpiş:etmelidir. 
lebilir. Fiiliyatta koyulan Düşman hava hakimiyeti , 

[Devamı var] 
Kadın bu yeni geleni ka

çırmak için dedi ki : 
- Beyefendi, haber veri· 

yorum, çocuklarım kızamık 
çıkarıyorlar. 

ika.tçı iıe esasen muka- karşısında bu gibi teşebbüs-
') tedbirleri davet etmiştir. lerin zayiatla karşılanacağı 
6zide elemanlar yetiştir- bilinmelidir. 
ek her zaman kolay değil- Baskm lteşebbüsünün, ha-
r. ince sanatlar okulunun vadan korunmadıkça, kat'i 

seçkin Uyeleri daha ha- muvaffakiyete iktiran etme · 
den yetiılirilir ve tehlike- sini şüphelidir. Birlik mü-
lıedeflere aaldırıbrlar. rettebatının inişini vefgiriş-
Harpte sınırlar aşılmaz bir tiği muharebeyi havadan da 
le vaziyetindedirler. Fakat korumak lazımdır. Tehlike 

~ralaın lıemasını korumak düşman sahasında artar, o 
klnsız gibidir. Bu kanlı kertede ki, koruma kuvveti, 

~febbilılere karşı yurdun öteki kuvvetten daha büyük 
~r balgesinde uyanıklık ve olur. 
ııakbk vatani bir ödevdir. Bu uçuş yolları çok do-
na rağmen, zekanın, yük- lambaçlıdır ve müdafaa ter-

le karelHerin o eski rolünü tibatı alındığına göre, tehJi .. 
iılek yolda oynaması da- kelerle doludur, hatta uğ-

a beklenmelidir. Bu iti- ranılan zayiat, teşebbüsün 
rla annnn azimli adamları akamete düşmesini de intaç 

tbi, yarın da yetişkin ve edebilir. Düşman arazisi de-
dai elemanların vazifesini rinliklerine daldıkça zayiat 
irdikten sonra uçuş yer.. miktarı bOyür. Bir teşebbüs-

;~ine birçok bilgilerle dön- ki, tazmini ekseriyetle güç 
~tleri iıtib'ad edilemiye· olan malzemenin elden çık-

ktir. masına yol açar, ancak kat'i 
Paraılit birlikleri, muha- bir hava hakimiyeti sayesin-
be unsurlarıdır. Bu birlik- de başanlabilir. 

'lin vasıta ve elemanlar1 Hava kuvvetleri, zayıf da 
\tiyaca göre tertib ve ter- olsalar, böyle teşebbiislere 
~}'e edilmektedir. Birlikler karşı koymıya amade bulun· 

l Bugünden itibaren 

Kültün>ark Sinemasında 
iki eıaiz ve bü:fük filmi 

KISKANÇLIK 
Robert Taylor - Barbara Stanvick 

Neıe gençlik, macera ve birbirini seven iki gencin ebedi 
derdi kıskançlık.. Bu filim hakiki bir şaheserdir .. 

Ateş Böceği Jean~~ia!Aj~n~sonald 

Meri Plkford'un ilk 
kocası öldU 

Meşhur yıldız Meri Pikfor
pud ilk kocası 51 yaşında 
olduğu halde, HoJvudda, 
evinde nezfi dimağiden öl
muştür. Cenazesi üç gün 
evde kaldıktan sonra, dost
larından birinin kendisini 
zizareti üzerin~ mesele mey
dana çıkmıştır. 

-----~---

939 Yol ver2isi 
939 yılı yol vergisinin ta· 

hakkuk cetvelleri tamamen 
hazırlanmıştır. Bir taraftan 
birinci taksitinin tahsiline 
diğer taraftan beş çocuklu· 
lann muamelesine başlan· 
mıştır. 

938 Yol vergilerinin son 
taksit bakayalarının da tah· 
siline devam edilmektedir. 

Bey aldırış etmedi : 
- Ziyanı yok, dedi, ben 

zaten kızıla tutuldum 1 

Seyyah 
Amerikalı bir karı koca. 
Boğaz içinde, kayıkla ge

ziyorlar. 
Er~ek - Neredeyiz ? .. 

Boğazda mı, Venedikte mi? 
Kadın - Bugün ayın kaçı? 
Erkek - 28 mayıs pazar-

tesi. 
Kadın - Öyleyse Boğaz-

içindeyiz. 

Terzi kalfası 
aranıyor 

Terzi kalfası ve işçilerine 

ihtiyaç vardır. Birinci beyler 
sokak Asım t erzihanesi. ......................................... 

~.....,T~'T·o·;·-~ · Balçova 
~ Salih Sonad AGAMEMNUN 
~ Cilt, Saç ve Ziihrevi has-
g tahklar mütehassısı ı 

' 

2 nci Beyler sokak No. 81 ıt. I 
TELEFON 331!5 , .. , 

:a:.ı::.~as ~~~:lii::.t:;ıl: 

Dr. Fahri Işık ' 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontken ve elektrik t eclaoiı 

yapılır ıkinci 8eııer So 
No. 29 TELEFON 2542 .... .... ~ ... , ........ , ... , ....... .................. ... 

Dr. Demir J\li 
Kamçıofilu 

Ilıcalarının 
12 Haziran 939 tarihinden 

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

lsmail Karakızlı 
[ D: 15] 

..................................................... 
! Hamdi NUzhet Çançar i 

ISıhat eczanesi ~ 
f Başturak büyük Salepçioğlu i 
i hanı karşısında ~ 

Ademin heykeli Nevyork sergisini gez~· 
"Bugünkü sanat dünyası- mekten başka dlleiil 

nın en büyük heykeltraşı,, olmıyan kadın 
diye anılan Epstein, Adem Bir İngiliz kadını, beş se-
ismini verdiği yeni bir hey- nedenberi dişinden tırnağın· 
kel vücuda getirmiştir. Mu· bı" rı'ktı' rdı'g-ı· dan arttırarak 
arızlarının acı tenkitlerine 

paralarla Nevyork zergisini 
uğrıyan Epstein, üç ton mer-
merden vücu getirdiği bu gezmek üzere Amerikaya 

yeni eserine uüç tonluk çir- gitmiş, doya doya sergıyı 
kielik şaheseri,, diyenlere: dolaşmış, şimdi de Londraya 

"Kısır insanlar, çekemez
ler,, cevabile mukabele et · 
mektedir. 

mmaıı:ıımmıı:ııaııım 

Beynelmilel modeller
den biri evleniyor 
Beynelmilel şöhretli mo

dellerden Dayon Dickens, 
Amerikada evlenmek üzere· 
dir. 

"- Bir kadının yeri yu
vasıdır. iş hayatında erkek-

Güzel yurdun resimleri: 

dönmüştür. 

- Allahtan başka dileğim 

yok, rahatça ölebilirim! de· 
mektedir. 

lerle boy ölçüşmek hiç te 
doğru değil. Kadınlığa ya
kışmaz! ,, diyen genç man· 

ken, evi ile uğraşmayı en 
büyük zevk telakki edece

ğini söylemektedir. 

Sıvasta gençlik hareketleri günden güne yükselmektedir. 
Resmimiz Sivas gençleriod n bir g rup göstermektedir. 

·' 

1' .. r.o , .,, ./ . "'· 
Köylühisarın Umumi Görünüşü 

,.00000000000000000000000000000000000000000000000000~ 

'· T U RK PAZAAI 
1 IBRAHIM KARAKAŞ 

Ticarethanemizde Askeri elbise ve ku
maşları, Bayanlar için en son·moda Manto, 
Pardüseler, Baylar için Yerli ve Avrupa 
kumaşlarımız ve hazır elbiselerimiz her za-

man bulunur. Askeri, sivil ve Bayanlar için manto, tayyör 
ısmarlama yapıhr.:(Odun pazarı No.12 -Izmir- Telefon No.3276) 

~00000000000000000000000000000000000000000000000000., .................. ~ .................... . 
En meşhur 

traş bıçakları 
traş sabun ve 
kremleri çok 
zarif ve son 
model traş ma
kineleri. Aşk, gtlzellilt, ıea, müzik ve yüksek kudrette yazılmış 

harikulade nefis bir mevzu. Bu büyük filim sanat harikasıdır 
Seanslar her ~:ir:: Ateş Böceği: 3-7Kıskançhk: 5.15-9.15 
:;marteıi ve r•:.sıünlerilde Kıskançlık filmi ile başlar 

Cilt Tenasül hastalıkları 

elektirk tedavisi 
ızmir • Birinci beyler So 
No.: 55 Telefon : 3479 ............. ~ .................................... ..... Tel. 3882 



Güzel yalı 
Pazarında 

'-::.::::::--

ihtikarın kökU kurutuldu 
Pazarın derhal ucuzlaması 
belediye müfettişlerinin yap
mış oldukları kontrolun ilk 

semeresidir 
Aylardanberi Güzelyalı pa

zarında kuzu etinin kilosu 
50, dana etinin 35 kuruşa 
satılırken dün pazarda kuzu 
eti 25 kuruşa satılmıştır. 

Bunun sebebi; belediye 
müfettişi tarafından pazara 
hariçten gethilen bir kasa
bın kuzu etini 30, 35 kuruşa 
indirmesi üzerine diğer bir 
kasap bu yeni kasabı zarara 
sokmak ve dolayısiyle pazar
dan kaçırmak için kuzu etini 
25kuruşa diye bağırmağa ve 

satmağa başlamasıdır. Bunun 
çirkin bir rekabet olduğu 
meydandadır. 

Bu hafta eti yirmi beş ku
ruşa satan bu kasap gelecek 
hafa meydanı boş bulduğu 
taktirde bir hafta evveline 
kadar olduğu gibi tekrar eti 
50 kuruşa satmıyacağına hiç 
şüphe yoktur. Eşrefpaşa, Te
pecik hatta Alsancak paza
nnda halk kuzu etini 30 - 35 
kuruşa yerken Üç kuyular, 
Güzelyalı, Göztepe ve Ka
rantina halkı aylarca ve hat
ta senelerce eti 50 kuruşa 
yemiştir. 

Bu pazar her cihetten ba
kımsız bir vaziyette idi. 

Güzelyalyalı pazarı pa
"zar değil, bir ihtıkir o
cağı,, olmuş iken ihtikardan 
haberdar olan başta zabitii 
belediye Amiri Fahrinin ver
diği emirler ve müfettiş Sup
hinin aldığı şiddetli tetbirler 
ve çalışma sayesinde pazar 
her cihetten derhal ucuzla
mış ve halkın yüzü gülmeğe 
başlamışlar. 

Bu muhidde oturan binler
ce vatandaş belediyemize min
net ve şükran hisleri duy
maktadır. 

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

Feci Bir Kaza 
Dün akşam saat 18 de 

Basmahane ile Hilal arasın
'daki ·şimendifer köprüsünden 
geçmek istiyen Tepecikte 
Kahraman mahalesinde iş 
meydanında oturan Hasan 
karısı 60 yaşlarında Bn. Emi
ne tam köprünün ortasına 
geldiği zaman arkasından 

bir trenin geldiğini görerek 
köprüyü çabuk geçmek için 
hızlı yürümek istediği sırada 
muvazenesini kaybederek 10 
metre derinliğindeki çaya 
düşmüş ve derhal ölmüştür. 

Tahkikata Müddeiumumi mu
avinlerinden Celal Varol va
ziyet etmiştir. 

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

Bir tramvay 
hattan çıh~tı 
Dün öğleden sonra saat 

16 de Konaktan Güzlyalıya 
gitmekte olan bir tramvay 
Karataşta hattan çıkmış ve 
tramvaylar 55 dakika işle
memiştir. 

(HALKIN SESi) 

1 ürk - Fransız birliğ · dünya 
sulhu icin bir kaza·nctır , , 

Arcachon, 25 (A.A) - 8. Bone, Cenubugarbi mıntakası 
Radikal Sosyalist federasyonunun ziyafetinde bir nutuk irad 
ederek Moskova ile müzakerelere devan edilmekte olundu
ğunu beyan etmiştir. Mumaileyh bu bapta sarih ve kati 
malumat ve izahat veremiyeceğini Ancak Fransanın Sovyet 
Rusya ile yapılan müzakerelerin süratle neticelenmesi için 
elinden geleni yapmakta olduğunu söylemiştir. Türk-Fransız 
itilafından bahseden hatip Türk Başvekili Refik Saydamın, 
Türk-Fransız birliği dünya sulhu için bir kazançtır, sözünü 
tekrar etmiştir. 

Almanprop 

8. Bone itilafın kati metninin iki hükümetin Akdenizde 
bir harbe sevkedecek herhangi bir taarruz vuku takdirinde 
yekdiğerine mütekabilen yardım ve müzaharetle bulunmak 
hususunda mutabık kalmalarını natık olacağını söylemiştir. 
Bu taahhüd, kati bir itilafnamede tasrih edilecek ve ayni 
zamanda bu itilafnamenin gayesi Balkanlarda emniyeti za
man altına almak olacaktu:. 

B. Bone Fransa ile lngiltere arasındaki sıkı mesai birli
ğini hatırlatarak sözlerini bitirmiştir. 

l l 
. 

Dün Berlin radyosu Fransızca olarak aşağıdaki sıraladı- ı Ingiliz gazetelerini hadiseden bahse lüzum görmediklerini 
ğımız haberleri neşretmiştir. Sözlerin metninden anlaşıla- kaydettikten sonra diyor ki: 
cağı üzere bu haberler şaşkın bir propagandanın mahsulü lngilt~re gerek. U~~kşarkta ve ~~r~kse diğer .Islam mem-
olmaktan ileri geçemez. leketlerıyle olan ıhtılaflarından Fılıstın Araplarıyle alakdar 

Almanlar evvela Rus - lngiliz - Fransız görüşmelerinden olmağı bir tenezzül sayıyoı. Bundan cesaret alan Yahudiler, 
bahsederken Moskovanın lngiliz taleplerini is'af etmeği istedikleri gibi bükü~ sürd,üklerioi ilave ediyor. 
kabul etmediğini ve bu hususun neşredilen resmi tebliğinde " ~n so~ .olarak Alman ~adyo .ist~syon.u Viston Ç~~çilin: 
münderıç bulunduğunu kaydettikden sonra lngiliz politikası . Bız. lngılız.~er h~k!arı t~slım edılmış. hır Almanya gor~ek 
iflas etmiştir. Artık logiliz menfaatları için dövüşecek mil· ısterız.,, Cu~lesını tahlıl eden ve hır Alman gazctesınde 
1 t k l t A b b d · ff k tt bu hususta bır makale yazan propa~anda nazırı doktor e a mamış ır. ca a u a emı muva a ıye en sonra .. ,. . k·· 
Çambarlayn ve Lord Halifas ne düşünüyorlar? Gobels ın yazısını anlata~~k dıyor ı. .. . . _ .. 

.. . .. - .. k F l . Propaganda nazırı Ingılız mebusunun bu sozlerını gulunç 
Alman spıkerı .sozu son Tur - ransız an aşmasına getı- addetti. Acaba Çurçil Almanyayı köle bir milJet mi 

rerek şu yalanları yumurtlamıştır: 
Fransa Türkiyeyi anlaşma yapmaia sevk için Hatayı 

hediye etmiştir. 

lngiliz - Arap münasebatından dem vuran spiker evveli 
gün Hayfada bomba ile20 A3rabın katlolunduğunu ve fakat 
müsebbiplerinin lngiliz maka:natı tarafından kat'iyen yaka
lanmadıkları ve bunu asla teşebbüs edilmediğini ve hatta 

TiJRKKUŞU 
----------~----------

sanıyor ? 
Halkın Sesi : Alman radyosu haftada bir Fransıca ola

rak bir hafta zarfında biriktirdiği yalanları neşreder; tabii 
bu sözlere ancak safdil olan Almanlar inanırlar. Yoksa 
aklı başında olan kimseler bunlara gülmekle iktifa ederler 
nitekim biz de bunları gülmeğe bir vesile olsun diye neşre
diyoruz. 

ÇIN - JAPON HARBi 
----------E!::----------

Memleket gezisinden döndüler Hava ve karada feci 
pışmalar oluyor 

çar-
Ankara, 26 (Hususi) - Memleket gezisine çıkmış olan 

on bir tayyareden mürekkep Türkkuşu Filosu dün öğleden 
evvel saat 11,30 da Etimesut meydanına inmişlerdir. Mey
danda başta Başvekil Refik Saydam, Hava kurumu reisi 
Şükrü Koçan, gazeteciler ve bir çok halk tarafından hara
retle karşılanmışlardır. 

4000 Kilometrelik bir geziden dönen tayyarecilerimize 
başvekilimiz "Küçük kahramanlar safa geldiniz,, diyerek 
iltifat buyurmuşlardır. · 

--------~..-.::--------
Amerikada yeni imal edilen 

yapıldı topların tecrübesi 
Nevyork, 25 (Radyo) - Amerika harbiye nezareti milli 

top fabrikalarında imal edilen son sistem topların tecrübe
leri yapılmış ve soq sistem toplar lastik tekerlekler üzerin
de ve 15 ton sıkletinde olduğu gibi 150 kiloluk mermileri 
34 kilometre uzağa atmakta ve düştüğü yerde beş buçuk 
metre derinlikte kuyu açtığı görülmüştür. 

-------&!!!!51-------
iki bin Italyan turisti 

Saint Sebastian 25 (A.A) - iki ltalyan vapuru 2000 
turisti ve askeri ve siydi heyetleri hamil olduğu halde 
yakında buraya gelecektir. Sokaklar şimdiden bayraklarla 
donatılmıştır. 

---::..:..4!:---

TÜRK-FRANSIZ ANLAŞMASI ! 
Londra, 26 (Radyo) - Deyli Meyi gazetesi yazdığı bir 

yazıda Türk - Fransız ittifakı dolayısiyle uzun yazılar yaz
mış ve şöyle yazısına nihayet vermiştir. Türk - Fransız 
anlaşması şarki Akdenizde bir majino hattı vücude getir
miştir . . Demektedir. 

Paris (Radyo) - Londra Mahreçli bir telgrafa göre soıı 
bir ay içinde Çin - Japon orduları arasında gerek havada 
gerekse karada şiddetli çarpı~malar vuku bulmuştur. 

22 • 24 Haziran tarihlerinde yapılan bir hava harbı es
nasında 56 Çin olmak üzere 70 tayyare düşürülmüştür. 
Mongoli ve Mançuride bir çok kimselerin ölmesine sebeb 
olan çarpışmalar kaydedilmiştir. Iki tarafın da zaiyatı çok 
ağırdır. 

Ankara gücü Feneri yendi 
iki tarafın gollerini Altay

lılar yaptılar 
Ankara( Radyo) Dün 19 Mayıs Statyomunda yapılan An

kara gilcü - Fener bahçe maçını Ankaralılar 3 - 2 kazanmış
lardır. Maç çok heyecanlı geçti. İlk devrede Vahaptan Fik
rete ve onda Ali Rizaya geçen top Ali Rizanın hafif bir 
şutiyle gol oldu. 

ıkinci devrede Ankaralılar Vahabıo ayağıyle ikinci golle
rini kazandılar. Bu""golden bir dakika sonra Fenerliler Bsts· 
rinin ayağıyle ilk sayılarını kazandılar. oyunun sonlarına 
doğru Vahap Fener müdafilerinin ileride bulunmasından is
tifade ederek önündeki Fener müdafiini geçerek şahane 
bir şutla Ankaralılara üçüncü bir gol kazandırıyor. 

Oyunun bitmesine bir buçuk dakika kala Fenerliler ikin
ci ve son gollerini yaptılarsa da mağlup olmaktan kurtula
mıyor. 

Halkın Sesi: Dün yapılarn Fener bahçe - Ankara gücü 
maçında yapılan gollerin ekserisi İzmirler tarafından yapıldı. 
Altaylı Basri Fener hesabına bir gol Altaylı Vahapta An
karalılar hesabına iki gol kaydetmişlerdir. Tuhaf olduğu 
kadar İzmir hesabına hazin bir vaziyet değilmi ? 

~-----·------------

Bordo'da Bir 
İnfilak 

At B •kt Londrada meç ul iki şahsın 
eş eşı aşa • • 

3-0 Magv lup marıfetlerı 

Paris, (Radyo) Dün 
Bordo barlarından birisinde 
vukua gelen bir infilak ne
ticesinde biri ölü olmak üze· 
re 11 kişi yaralanmıştır. Po
lis tahkikata başlamıştır. 

' Paris, (Radyo) - Dün Londrada bir posta kutusuna 

Oldu atılan bir paket içindeki bomba infilak ederek bir tütüncü 

--m:::::-

lstanbul (Hususi) - Dün 
Beşiktaş - Ateş takımları a
rasında yapılan maç lzmir 
takımının 3-0 mağliıbiyetile 
neticelenmiştir. 

dükkanının tamamen harab ve üç kişinin ölmesine sebebi
yet vermiştir. Yakaya şahid olan bir zat meçhul iki kisinin 
otomobille gelerek bu paketi posta kutusuna attıklarını ve 
bir az sonra kutu içinde bulunan ve bomba olduğu infilak 
neticesinde anlaşılan paket pntlamış ve müessif hadise bu 
suretle vukua gelmiştir. Londra polisi mütecavizleri şiddetle 
aramaktadır. 

26 Hazira• 

·:··--··--- --····===ıı ı 1ı-..................... ····--- ·
11 U Zabıta :; 

!! Haberleri 1 
:f ::::::::~:::::::::::: ::::::::::::...·-· ·-·::=::::--
Sarhoş bir kadın 

Dünkü Pazar günü KBl'ft· 
yaka Küçük Yamanlar gazi
nosunda lzmirli Halil kızı 
36 yaşında Nedime Şendiller 
kendisini idare edemiyecek 
derecede sarhoş olarak re
.zalet çıkardığından yakalan
mıştır. 

·Hakaret 
Bornova Kalkan sokağın

da Midillili Ali oğlu Vasfi 
T ogdaş, bir alacak mesele
sinden dolayı sarhoş olduğu 
halde lştipli Lise Mektebi 
öğretmeni lsmail oğlu Ferit 
Hilmi Atrek'e hakaret etti
ğinden yakalanmıştır. 

§ Bahkesirli Mehmet kızı 
35 yaşında Fatma Osmani
yeli Mustafa karısı 32 ya
şında Zümrüt Poçeli'ye ha· 
karet ettiğinden yakalan
mıştır. 

§ Katataşta Muiz kızı 30 
yaşında Rejına Sumroza, Ab
dullah kızı 38 yaşında Emi
ne Gürkay, Mustafa kızı 20 
yaşında Muzaffer Gürkay ve 
lbrahim oğlu Mustafa yek
diğerlerine hakarer ettikle• 
ri iddia edildiğinden yaka
lanmışlardır. 

§ Karşıyakada Şöför Ali 
Riza karısı 25 yaşında ismet 
ev konturatı meselesinden 
Mehmet oğlu Mehmet ve 
karısı Arif kızı 35 yaşında 
Akile'ye hakaret ettiğinden 

yakalanmıştır. 
Dövmek 
Keçeciler Rasturan barın• 

da lzmirli bar müsteciri Ab .. 
dullah oğlu Şahap Boş ala00 

cak yüzünden lstanbullu ar
tist Hamdi kızı 22 yaıında 
Nevres Bayer'i Yumrukla 
dövdüğünden yakalanmııtır. 

Türkiye ye 

Yapıian ve yapllacak 
olan krediler 

İzvestia gazetesinin 8 Ha· 
ziran tarihli nüshasında (Tür
kiye lngiliz kredisi) başlığı 
altında intişar eden bir. ha· 
berde şöyle denilmektedir: 

-
11Niyöz Kronikl,, gaze· 

tesinin lstanbul muhabirinin 
verdiği malumata göre, Tür
kiye hükümeti tayyare inşası 
için Almanyaya vermiş ol· 
duğu siparişleri feshetmiştir. 
Bundan böyle Türkiye için 
tayyareler lngillerede inşa 
edilecektir. 

lngiliz firmaları tayyare 
inşaatı için Almanya ile akid 
ve bilahere feshedilen mu
kavelelerin ifasını uhdeleri· 
ne alacaklardır. Ve beklen
diğine göre yeni tayyareler 
Türkiyeye gelecek ayın bi
dayetinde gelmiye başlıya 
caktır. 

lnğiliz hükumeti 16 milyon 
logiliz lirası kıymetindeki 

krediye ilaveten tayyare mü
bayaası için Türkiyeye 10-15 
milyon lngiliz lirası mikda
rında yeni krediler arz et
mektedir. lngiltere, lngiliz 
firmaları Türkiyenin sipariı-

' lerini ifa etmek iktidarında 
bulunamadıkları takdirde, 
Türkiyenin Hollanda ve Is
viçrcden esliha almak için 
lngiliz kredisinden istifade 
edebileceğine dair muvafa
katini vermiştir. 

Zengin Olmak 
lateraenlz ... 
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