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Yeni Bayramımız •• 
Hatay, uzun yıllar süren bir hasretten sonra anayurda 

kavuttu. 
86Hln Türkiye bu mesut neticeyi candan kutladı. Bu 

bayramda yurddaşlar birbirlerinin boynuna sarılıp kelimele· 
rin ifade edemiyeceği derin bir sevinç içinde kucaklaştılar. 

Atatirk, Hatay davasını ortaya ko} duğu günden beri da
ima bu gilzel yurd parçasının kurtulması için candan çalıştı. 
Hattı bu uğurda sıbhatını bile feda etmekten çekinmiye· 
rek aziz ve kıymetli hayatını tehlikeye koydu. 

Ebedi Şefden yerini ve bu mukaddes emaneti devir alan 
Milli Şefimiz Cümhurreisi ismet İnönü, bu mühim davayı 
bag6nkü parlak zaferle neticelendirdi. Hem bütün anavata
nı sevindirdi, hem de Atamızın aziz ruhunu şad etti. 

Bize böyle yüksek zaferler kazandıran ve Ebedi Şefin 
bu idealini de tahakkuk ettiı:en Milli Şefimize binlerce 
ıükran ve. minnet ... 

T&rk mılleti bu yeni bayramı neş'e ve sevinci içinde kut-
ladıkça onu hazırlıyan ve tamamlıyanı da daima sevgi ve 
iftiharla anacaktır. 

SIRRI SANLI 

TÜAKiYE •FAANSA 
---------..-.-----------

Aolaıınası tetkik ediliyor 
T 

Aakarada Tilrk·Fransız anlaımasını imza merasiminden 
soma Saraçoğlu ve Maıigli şampanya içerlerken 

Ankara, 26 (Hususi) - Tiirkiye - Fransa arasında imza 
edilen Tlirkiye • Suriye arazi mesailinin kat'i surette halli-
ni tazammun eden anlaıma ve plinının tatbikine dair liyi
bayı bilkümet bugün Meclise takdim etmiıtir. Hariciye 
vekili bu layihanın hariciye, dahiliye, bütçe ve Milli müda-
faa encl1menlerinden seçilecek beşer azadan teşkil oluna
eak bir muvakkat encllmende tetkikini istemiştir. Bu teklif 
kabul edilmiıtir. 
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iSTER GUL İSTER AGLA 
a•••w • iiEEars•+•••a:i!EsaB 

Zehirlenmemek için ayaiını 
kesen adam ---s---G e çe n l erde havadis teklinde Ciuede geçen bir vak'ayı 

yaımlfbk. Vak'a şöyl'9 olmuştur: 
Bir adamı ayağından yılan ısırmıt zehirlenm.emek için 

adam elindeki balta ile ayağını _kesmit fakat çok kan kay· 
l.etmetinden aımnıtür. 

Şimdi sen ey okuyucu, hastaneye gidip te tedavi olmağı 
ly1jını kesmekten daha iyi olduğunu dilşOnemiyen bu za .. 
'•lb adamın akhaa : 

iSTER GUL iSTER AÖLA 

MAAEŞALIMIZ 
TAAKYADA 
-------------unıınııımn-------------

F evzi Çakmak, sahil kışlasın-
! da kıt' atımızı teftiş etmişlerdir 1 '"~ rettin Altay, orgeneral Sa-
~ lih Omurtak ve diğer zevat 
lil olduğu halde dün saat 11.30 

~-... 
Tekirdağ, 25 (A.A) - 1 

Trakyada tetkiklerde bulu- I 
nan Mareşal Fevzi Çakmak 

da Tekirdağına gelmişler 

Muradlı yolu üzerinde asker, 
halk ve mektepliler tarafın

dan hararetle karşılanmış
lardır. Mareşalımız istikbal 
edenlerin hatırını sormuşlar 
ve: 

- Yaşa, varol ! 
Sesleri arasında bayı ak

larla donatılmış olan şehre 
inmişlerdir. 

refakatlerinde'orgeneral Fah- - Devamı 4 üncüde -

TİYENÇİN HADİSESİ 

Londra, 26 (Radyo) - lngilterenin Tokyo sefiri Kregi 
bugün Japonyanm cevabını bildirmiş ve bunun için ayrıca 
bir de rapor göndermiştir. Bu cevabın mftsait ıartlan ihtiva 
ettiği ve Tiyençin hidiseleri etrafında iki devletin bir uz
laşmaya varacağı ümidinin belirdiği söyleniyor. 

HATA YIN BAYRAMI 
----------a:----------Ha tay kavuştu diye anavatana bugün, 

Bayraklar çiçekliyor sevincimizi bütün ... 
* • • Kökü bizde bir ağaç, dalı elde olurmu ? 

Yüce Türkün mukaddes malı elde olurmu? ... 

"' • • Eski yerine koyduk gene hudut taşını, 
Kazandık bugün yüce bir hakkın savaşını ... 

* • • 
Her Türk sevgi katıyor, kalbindeki sevgiye, 
Hatay kurtuldu diye, Hatay kurtuldu diye ... 

* •• 
Bir bayram coşkunluğu sarıyor derin derin, 
Sevincini taşıran bahtıyar gönüllerin ... 

* • • Ne olur? Bulunsaydı Atatürk aramızda, 
Şimdi olmıyacaktı bu içten yaramız da ... 

* • • O ki, bu davamızı yaratan kahramandı, 
Bu yolda sıhbabnın bir parçası da yandı ... 

* .... 
Ruhun şid olsun Atam, dediğin oldu gene, 
Vatan candan borçludur, sana ve "lımet" ine!. .. 

• .... 
Senin emrinde gibi, Milli Şafin ardından, 
Yürüyor Türk milleti; durmadan, yorulmadan ... 

• •• Hatay kurtuldu, yaşa Ebedi Şef, Milli Şef!.:. 
Yüksek medeniyettir gösterdiğiniz hedef ••• 

* • • 
Tiirkler sevgi katıyor, kalbindeki sevgiye, 
Hatay bizimdir diye, Hatay bizimdir diye ! ... 

G6all Emre 

• 

:Münakalit ve· 
1 kili şehrimize 

geliyor 
--:ı:::::ı--

lstanbuJ, 27 (Hususi) -
Münakalat vekili B. Ali Çe
tinkaya vekalete ait itler 
üzerinde tetkikata devam 
etmektedir. 

Haber aldığımıza g6re B. 
Ali Çetinkaya bu hafta için· 
de İzmire gidecek ve orada 
da tetkikat yapacaktır. 

~ . 
Mısır Hariciye Nazırı Taksimde abideye çelenk 

koyduktan sonra 
Bükreş, 27 (Radyo) - Mısır Hariciye Nazırı Abdnlfettah 

Yahya Paşa yakında Bül<r .. şten ayrılarak Belgra.da harek~t 
ledecektir. Abdülfettah Yahya paşa Kral Karol de Bq•ekil 
IGalineskoyu Kabireye davet etmiştir. _ 

Tevkif edilen Denizbank rü
esası hakkında tahkikat 

devam ~ediyor 

Tevkif edilen eski Denizbank Umum Milcllrl Yanf 
Ziya Ôniş (işaretli) bir teşyi eanuıacla 

Istanbul, 27 (Hususi) - Satie binaıı yolsuzluk tahkilrab 
• adliyeye intikal ettiğinden sorgu hlkimlitince tahkikata 
bqlaamııtır. Mevkuf suçlular batta Yusuf Ziya Ôniı olmak 
ilzere diğer suçluların sorgulan kimilen yapıhmfbr. Suçlu
lar hakkında isnat edilen ciirüm "Devlet ahm, •bm itleri· 
ne fesat kanşhrmak suretile menfaat temini resmi ewakta 
sahtekirlık ikaı ve vazifei memuriyeti suistimal" dir. 
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1 Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
Yazımız .-. Uncu uJfanaızd•dır. 
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Bir Tii;k:'s;;;ı;;r;i;1m;:rt1i~lf iktisadi 
ve kahramanlıgı hak- ~~ 
· kındaki hatıraları ! ~~ 

··~~~~ D Nakleden : GÖNÜL EMRE 41p 
-7-

Elimi sıkmak için uzattığı 
elini, Öpmek üzere dudakla
rıma götürdüm; kabul etmedi ---== .. ~ --

Hiç bir şey söylemeden 
yorganı kaldırdı. Ve sarılı 
yaralarımı açıp baktı. 

Haıtabakıcıya bazı emir
ler verdi. Kadın gitti ve 
elinde bir çok sargılarla 
döndü. DikkatJice yaralarımı 
temizledikten sonra sardılar. 

Doktor, güzel denecek 
kadar açık bir lngilizce ile 
sordu : 

- Nasıl rahat ettiniz mi? 
- Eksik olmayın.. Sizlere 

minnettarım doktor... Ceva
bını verdim. Bu sempatik 
doktorun lngilizceyi bilmesi 
beni nekadar sevindirmişti 
bilseniz ... 

Bana, layık olmadığım ih
timamı gösteren bu asil mil
letin çocuklarına, doktor va
sıtasiyle minnet ve şükran
Janmı bildirmek bahtiyarlığı
na kavuşuyordum demekti ... 

Alicenap Türk doktoru: 
- Haydi öyleyse Allah 

rahatlık versin... Dedi ve 
çıktı ... 

• •• 
Beni hastaneye getiren 

topal sıhhiye neferinin adı 
Hüseyin imiş. Bunu doktor
dan öğrendim .•. 

Fakat bu sempatik adam 
bana bir şey daha anlattı ki, 
onu dinlerken sıcak bir su
yun kafama boşatıldığı his
settim. Utancımdan yerin 
dibine geçtim. 

Hayatta, yapılan iyilik kar
şısında küçülmek kadar acı 
ve ezici bir şey tasavvur 
edilebilir mi? ... 

Size aşağıda nakledece
ğim hikaye, üzerimde işte 

böyle tesir yaptı. Hali hatır
ladıkça derin bir mahcubi
yet duyduğumu söylemeli-. 
yım .... 

Bir gün muayenelerini bi
tiren doktor, yaoıma geldi. 
lngilizceyi çok güzel konu-
,uyordu. . 

lll- Söz arasında bir münase
betini getirip dedim ki: 

- Beni buraya getiren 
sıhhiyecinin adını bilmiyo
rum. 

Fakat çok yüksek ruhlu 
bir askerdi. Bunu karyola
nızda yathğım ve ekmeğini
zi yediğim için değil, fakat 
sırf bir bakikatı ifade etmek 
için söyliyorum. 

Cephede düşmanına aman 

vermiyen bu millet, esirleri
ne karşı şayanı hayret bir 
muamele gösteriyor. 

Adının Hüseyin olduğunu 
söylediğiniz topal sıhhiye 
neferi, bana çok iyi baktığı 
gibi sonunda da sırtında ta
şıdı. Bunu ömrümde oldukça 
unutmıyacağım. 

Sevimli yüzlü doktor gü
lümsedi ve : 

- Hem düşününlki, topal 
sıhhiye neferi, müthiş bir 
lngiliz düşmanıdır!... 

Dedi. Ve sormama vakıt 
bırakmadan ilave etti : 
- Hüseyin lngilizlere düş · 
mandır, çünkü bir lngiliz 
kurşunu bacağını topal et
miştir. 

Elimde olmıyarak sordum: 
- Sahi mi söyliyorsunuz 

doktor? ... 
- Hüseyin bir ln~iliz kur

şuniyle bacağını kaybettik
ten sonra bu intikamını al· 
mak üzere muhakkak tekrar 
cepheye gitmiye and içmiş
tir. Dediğini de yapacaktır ... 

- Haklı olarak kızdığı 
düşman bir milletin neferine 
bukadar insanlık göstermesi 
beni şimdi büsbütün şaşırttı. 
Siz Türkler çok yüksek 
kalplisiniz doktor! ... 

- Askerlerimiz cephede 
yenilmez bir düşman fakat 
cephe gerilerinde misafirper-
ver ve centilmendirler. Hü
seyin gibi bir Türk neferi, 
sana başka türlü bir muame
le yapamazdı. Çünkü aldığı 
terbiye ve damarlarındaki 
kan bunu icabettirmektedir. 

Biz, düşmanımızın silahı 
elinde iken düşmanıyız. 
Yoksa başka şekilde ve ba-
husus yardımımıza muhtaç 
olduğu zamanda kendisine 
elimizi uzatmakta tereddüd 
etmeyiz. 

Yasamızda, her şeyden 
üstün insanlık yazılıdır. 

- Evet doktor.. Buyur· 
duklannızın hepsini kabul 
ediyorum. Yalnız sizden bir 
ricam var. Hüseyin bir daha 
hastaneye geldiği zaman lüt
fen bana haber veriniz. 

Milletim namına kendisin
den özür dileyeyim ve min
nettarlığımı tekrar bildire
yim ... 

[ Devamı var ] 

----~----
Şimdi Türkiyenin cenubu 

garbisind~ Suriye hududun .. 
da bulunan Hatay coğrafi 
bakımından da tabii hudud
larımız içine girdi. Ha
tay, cenup hududumuzda Pa
yastan başlayıp cenuba doğ· 
ru uzanan 110 kilometre bo· 
yunda şerit halinde bir sa
hil arazisidir. En geniş yeri 
60 - 70 kilometre, en dar 
yeri 30 kilometredir. Mesa
hası 13 bin kilometre mu· 
rabbaı kadardır. 

Nüfusu 310.000 kişidir. 
Bunun yirmi beş bini Arap 
yirmi beş bini Ermenidir. 
On bin kadar da azlık var
dır. Esas halkı Türktür. Türk 
nüfusu iki yüz elli bin kişi· 
dir. Türklerin çoğu Süni ve 
bir mikdarı da alevidir. 

Hatay iktisadi bakımdan 
da birçok zenginliklere ma
liktir. Iskenderun körfezi 
mükemmel bir limana ma
liktir. Bütün memleket zira
ata elverişlidir. Bütün Ak· 
deniz nebatları yetişir, bil
hassa portokal bahçeleri 
meşhurdur. Amık havzası 

ziraat mıntakasıdır. Burada 
her nevi nebat ekilir. Hatay 
bağcılıkta da çok ileri git-
miştir. Zeytinlikler bağlar 
çoktur. İpek sanayii de Ha
tayın başlıca servetleri ara
sındadır. 

Hatayda yaşıyan Türk 
karde~lerimiz her sahada 
çok ileri gitmiş, zeki, mü
nevver kimselerdir. 

Memleketlerinin Anavata
na ilhakı Hatayda öteden-

..-----------.. ~ ...... !!!.ll! ....... 
Et 

Isanlar, hem etle, hem de 
sebze ile taayyüş ederler. 
Aralarında sırf sebze ile 
iktifa edenleri vardır. Faliat 
bunlar bir ekalliyettir ve et, 
başlıca gıda olmak mevkini 
muhafaza etmektedir. Ancak 
et yemek hususunda riayet 
edilmesi lazım bazı noktalar 
vardır. 

Mesela geçlerin kızartma 
şeklinde:oısun, haşlama şek
linde olsun et yemelerinde 
asla mahzur yoktur. Fakat 
yaşlı kimselerde hal böyle 
değildir. 

ihtiyarların et yemekten 
ictinap etmeleri ihtiyata çok 
mnvafık bir hareket olur. 

Evvelleri ihtirarlara piliç 
ve kuzu eti yemeleri tavsiye 
olunurdu. Şimdi ise yemek
ten mümkün mertebe ihtiraz 
etmeleri tavsiye edilmekte
dir ve en son tecrübeler, bu 
noktai nazarın isbatini gös
termektedir. 

beri beklenen bir mesut bir 
gündü. 

Bugün artık Hatay ile 
Türkiye arasındaki hudut 
bilfiil kalkmıştır. 

Esasen manen her zaman 
bağlı olduğumuz Hataylı 
kardeşlerimizi bugün bağrı
mıza basmakla bir kat daha 
bahtiyarız. 

--·•-ım Doğu Sigarası 
---.~ :a::d-

inhisarlar idaresi şark vi- 1 

)ayetleri için Doğu isimli 
yeni tip bir köylü sigarası 
imal etmeğe karar vermiş, 
bu hususta hazırlıklara baş
lamıştır. Harmanı yapılan bu 
sigaralar şark mıntakaların
da yetişen tütünlerden ya
pılacak ve yalnız şark vila
yetlerinde satılacaktır. 

Dünyada 
Neler OJuyor 
--~---

Luvr mUzeslnden çah
nan meşhur tablo 
Ajanslar Pariste Luvr mü

zesinden vaktile çalınan Jo-
kond tablosu hatırlatan bir 
hırsızlık vak'asını, vn meş
hur biz tablonun çalındığını 
haber verdiler. Lavhanın is· 
mi (Lakayıd) dır. Değeri 16 
bin ile 22 bin İngiliz lirası 
arasındadir. Pek bilinen bir 
resimdir. Hırsızın, bunu hiç 
kimseye satamıyacağı mu
hakkak görünmektedir. Sir
kati ilk keçfeden Luvr da 
lngiliz seyyahlarını gezdiren 
bir tercüman olmuştur. Po
lisin kanaatince hırsız : 

1 - Ya müzede çalışan
lardan biri, 

2 - Veyahud da çalın
mış müze eserlarile, kendi 
koloksiyonunu zenginleştir· 
mek istiyen, müvezenesiz bir 
antika meraklısıdır. 
lngillzllk hukuku nez

ed-len geç kız 
lngilterenin tanınmış aile

lerinden birinin kızı olan ve 
taç giyme merasiminde Kra
liçenin tuvaletinin kuyruğu
nu tutanlardan biri olan 22 
yaşlarında Leydi Elizabetin, 
Ayusturyalı bir şairin oğlu 
olan bir zatla evlendiği için 
bütün lngilizlik hukuku ken
disinden nezedilmiştir. Şim
di kocasile birlikte Cenubi 
Fransada balayı seyahatini 
geçirmektedir. Kocası, ıngi
Iiz tebaasına kabulü için hü
kümete bir istida vermiştir. 
Kabul edildiği takdir de 
genç kız da eski haklarına 
sahip olacaktır. Avusturyalı 
genç, kızı 14 yaşındanberi 
tanımakta idi. 

Elhamra 
~ .......... e: ~ 

• 3 üncü ŞAHESER FLlMLER HAF-Sinemasında 
En ucuz fiatla en büyük bir proğram Fransızca sözlü 

iki şaheser film birden 

1- Satılık Bebek 
Batröllerde: Joan Cravvford - Spencer Tracy 

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

Proğrama ilive; olarak: Dost Romen hariciye nazırı 
Eks Gafenko'nun latanbulda karşılanması merasimi. V.S. 

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

Yeni nın TASI 
pmmmmmmmm::J 
n Türkçe - Yeni Kopya 
E!I~~~ Ji::.t:l~~:ı:::.t.;:::gı;:t::l~ 

AYNAROZ KADISI 
Her ikisi de lzmlrde ilk defa 

CAN.LER hLİ Di ESİR 
GÜRLEYEN KURS·UN 

Türkçe En Yeni okx Jurnal [~ 
Cumartesi, Pazar 10 - 12 - 4. - 8. de [~ 
Sair günler 12. - 4. - 8. de [f 

-... mi .................. l!Elm~ ............ .. 
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Allah 
fal eti 

be nim çektiğim se
kimselere vermesin 

( t ) 

Uzun bir zaman şaşkınlar 
gibi yaşadım. 

Öyle zannediyorum ki be
nim yerimde olan herkes te 
böyle yapacaktı. Hayatı se
falet içinde geçmiş bir adam 
düşünün. Okuması yarım, e
linden iş gelmez.. Böyle ol-
duğu halde gençliğini de ol
dukca zengin bir aile ara
sında geçirmiş bir adam .. 
Birdenbire bayatta yalnız kal· 
mış ve düşmüş.. Ama nasıl 
düşmüş.. Uçurumun ta dibi
ne kadar .. 

Evet çok sefalet çektim .. 
Fakat doğruluğu ve namus
luluğu elden birakmamış, boy
numu bükmüş, kaderime kat
lanmıştım .. 

Allah benim çekdiğim se
faleti kimseye göstermesini 

Şimdi, rüya görür gibi, 
mahkemeden beni çağırışla
rını, zengin olduğumu haber 
verişlerini, nihayet avukatın, 
birdenbire mirasa konan ben· 
den vekalet kağıdı isteyişini 
filan ha'tırlıyorum.. Sanki si
nemada güzel bir filim görü
yormuşum gibi. 

Benim iki amcam varmış .. 
Bunlar ikiz kardeşmişler .. A
ma nasıl ikiz .. birbirlerinden 
ayırt edilmelerine hemen he-

men imkan yok gibiymiş .. Ben 
bu amcalardan birisini şöyle 
böyle haya meyal hatırlıyo
rum.. Güler yüzlü, iyi kalplı 
bir delikanlıydı. Avrupada 
tahsile gittikten sonra bir 
lngiliz şitketi hesabına gü· 
ney Afikası ünyC:=nundaki al
tın madenlerinde mühendis
lik yapmağa gitmiş olduğu
nu duymuştuk .. Sonradan izi 
kayboldu.. Öteki amcamdan 
da hiçbir haber filan alama
dık .. Bana öyle geliyordu ki 
ailem diğer amcam hakkın
daki her suale sanki cevap 
vermekten kaçınıyordu .. La
kin ben yine uzak akraba· 
lardan birsinden öteki amca
mın bir ecnebi memlekette 
adam öldürdüğünü ve hapse . 

girdiğini duymuştum da hat
ta inanmamıştım. 

Ne ise .. Dediğim gibi ara
dan seneler geçti.. Bir giin 

6 güler yüzlü maden mühen- ~ 
disi amcamın güney Afrika·I~ 
sından döndüğünü öğrendim. • 

ı Fakat bu sefer yüzünü gör
mek hemen hiç kabil ol· 
madı. 

Duydum ki Çamlıcanın en 
ücra bir köşesinde etrafı 
kasvetli ve kara servilerle 
çevrili bir karanlık kötk 
tutmuş ve bütün dünyadan 
kaçarcasına içine girmif .. 
Derken istikl~l cengi geldi. 
Babam, annemi ve beni ala· 
rak Anadoluya kaçtı.. Bu 
cengin sonu vatanı kurtardı 
amma ne anamı ve ne de 
babamı kurtaramadı, ikisini 
kaybettim.. Yaş yirmi olmuı. 
hemen hemen hiçbir iıe ya
ramaz bir halde bayat yo
lunda yapayanlız kalmııtım. 

Çok dert gördüm, çok 
sefalet çektim .. 

• •• 
Dışarıda rüzgar servileri 

birbirine çarpıyor, hışıl hıtıl 

sallanıyorlar .. Soğuk bir ıon 
bahar gecesi.. Üç gün ıonra 
bir uşakla bir hizmetçi ge
gelecek, fakat hafta sonuna 
kadar bu kasvetli koca kötte 
yalnızım. Evin bertarafından 
ayrı bir ses, ayrı bir gıcırtı 
çıkıyor.. Evhamlanmnmak 
kabil değil .. 
Ayağa kalktım.. Vakit 

geçirmek için kitap okumak 
istiyorum.. Yazı masasının 
arkasındaki duvar, raflarla 
kitap dolu, hepsi toz içinde 
yüzüyor .. Bakalım neler var? 
Cehennem, Dante'nin .. Ôlüm 
Çocukları.. Muharriri? yok. 
Gulyabani, Hüsey Rahmi'ni~ 
Hortlak .. 

Bunlar ne biçim ısimler 
canım!. insanın tüyleri ürpe· 
riyor. 

(Devamı var) 

TAYYARE Sineması --ı Telefon 
3646 

Bugün 2 Büyük Flim Birden 

1- 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 ır e ı 80 ıj 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: l.30da başlar. 

Fiyatlar: 20 25 30 talebe salon 10 kuruıtur 
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Hava kuvvetlerinin inkişafı ynırdun her 
düşmana açmıştır köşesini 
[e] Yazan: Emekll General Kemal Koçer 

"' &. 
~--~--.•, ... -.....---~----.,....-~__,. 

.. 

... 

Bir lnriliz hava defi~topu ahşa hazırlanıyor 
Ba tertipleri haiz olmıyan Havaya ~karşı müdafaa, 
lıııe1eler dofnıdan doğ- aari siliblara, yetişkin mü-

• 
ya bolD~ • tesirinden de rettebat~ •e esaslı tkı~kkül-

• defildirler. Herhangi )ere katı lllzum gösterır. Bu 
ukeri 1anat ınllesseseıi itin, milletin kültür seviye-

bi mllaim Allat kombina- sile de ilgisi vardır. Alman-
' claha hazardan miida- lann her yaştaki eşhasile 
tertihabm haizdirler. bütün yurda şamil bir (ha· 

ffaya kuvvetlerinin hare- vaya karşı müdafaa şeb~ke-
ıialan bllytldtıkçe bil- si) kuracaklanna itimattan 
ektedir· Hinterlan da, 

harbin ilbile bu 
eleri 16ıe almak mec• 

•18tilldeclir. Bir mıntaka-
konmmuına memur 

netİD blylk hareket ka
yetiDİ (mot6rl) haiz bu- _ 

,... .... el&lbr. Hattl yurd 
eki defi ve tard kuv

'l&u.:ır•· .,...ada bava piya
ba de roll bllyliktllr. P....- birliklerini hedef

Glafbrmalc için mev
bir bava hakimiyeti de .. 

lllclafi, tqebblla11 ıezince 
defi ve tard tertiple

• ye kuvvetlerini harekete 
cektir. Taarruz teıeb

lala beslenmeai ancak 
t ve kati bir hava ha· 

•yetiie mlmklind&r. Bu
hedefi çerçevelidir; u

k bir mtidafi kal'flıında 
t-..bbll olduiu yerde 
ete ıuabkOmdar. Her 

ede mtltetebbn., hava 
atlanm da g6ze almak 

var. 
Muharebenin artık bir cep· 

heıi olmadığına g6re, her 
ıehrin, batta her obanın da, 
bombaya, gaza, mühim •1böl
ğelerin, batti mlihim şahsi
yetlerin suikastlere ~ karıı ko
runması bir kaide bnkmün
dedir. 

Artık müstahkem yurddan 
bahseden bir zamandayız! 

Havalannda hakimiyet te
min ettiğine inanan mamle-
ketlar de yerden havaya 
karıı müdafaa işini ihmal 
edemezler. Hava taarruzla
rile mnteferrik paraıüt te-
ıebbüsleri darbenin tesirini 
artırabilir. 

Toplu uçmak, yere toplu 
kuvvetler indirmea esaıbr. 
Ahnan emniyet tedbirleri bu 

ması, çabucak birlik haline 
girmeyi ve hedefe teveccüh 
etmeyi kolaylaştırır. Bu ane 
kadar müteşebbis, hemen de 
hiç bir muharebe kabiliyeti
ni haiz değildir. Bu buhran
lı devreyi atlatınca da teh
like tamamen giderilmiş sa
yılamaz. 

iniş yerleri daha hazarda 
tesbit edilebilir. Hava yol
lan içinde çalışan ecnebi 
hazar tayyarelerine, askeri 
ehemmiyeti haiz bölgelerin 
noktalanması imkinlan ve
rilmemelidir. 

Mıntakanın emniyet ele
manları gibi, mekur yerler 
sekenesi de baskın teşeb-

lbüslerine karşı difi tertipler 
almakla mükelleftirler. Bu 
sebeple, iniş yerinin çabuk 
miidabaleyi davet etmiyecek 
bir izbede intihabı muvofik
tır. 

Birliklerin, birlikte top, 
tank, motörlü vusıtalar in
dirdikleri temin ediliyor. Fa
kat topun tabiye istihtam 
şartlan malümdur. Topa ne 
gibi bir rol verilecektir? in
dirilecek bir arazi otomobili 
uzaktaki bir iniş yerinden 
müteşebbisi maksadına sür' -
atle ulaştırabilir. Binaberin 
faydalıdır. Zırhlı vasıtalarla 
mühim işler görüleceği zan
nolunamaz, 

Paraşütçii, bugiln önem 
verilmezse de, bir tehlikedir, 
bu tehlikeyi baki\d kudre
tiyle tanımak gerektir. Pa
şütçü yalnız caphede değil, 
bütün yurdda az, çok bir 
harp havası yaşamakla bita
rafların huzurunu kaçırır. 

Bir memleket için harp, 
h•ddi zatında tehlikeler ka~ 
sı açar. Gıda maddeleri 
edinememek, gıda maddele
rinden mahrum kalmak, bom
ba yağmuruna karşı koruna
mamak ve nihayet ikmal 
imkanları bulamamak, ordu
yu nasıl mağlubiyete sürük-
lerse, uf ak tehlikeleri göz
den uzak tutmak da zarar-

le hakim bir vaziyette bu
mecbariyetiadedir. 

teıebbüslerinrakamete uğra
blmasına~kifayet etmelidir. 
Hudutlardaki deliksiz tevkif 
sedlerinden de toplu nizam
larla geçilmesi imkinlan a
ranmaktadır, Geniş sınırlar 
da kuvvetli defi tertibleri lar doğurur ve bu vaziyetle-

[Sonu yarın] 

yiat, muhakkakbr. Bu-
içia lıudatla ölçtıJme-

ahnmıyacağına g6re, bu sı- rin tevalisi ve yurd biinye-
nırlan cephe üzerinden bek- sini zifa. düşürebilir. Bugün 
lemek bile doğrudur· Te- paraşütçü da bir tehlike do-

Ha• k ti . f b ıebbiisil besliyen mliteakip gv urabilir: ikmal yollarını· ta-
n une en zayı ir ıeyriiseferler, buna giriıen-

da, ba•a bulan tqebbiis- ler için, çok daha f1tzla te- ciz eder, ruhlarda müessir 
erine kartı mevzii defi yakuzu davet eder. olabilir, ufak da sayılsa filili 
tard tertipleri almıya Paraılitçli birliklerinin en bir darbe tevcihine kadir-

ecbar kalır. Bu, kara kav- zayıf zamanı iniı devresinde dir. 
rlala de serpilmesine ve hedeflerine teveccühleri 

' 1 açar. sıraıındadır. Birlik ne kadar 

1648m. 182Kcı. 120KW. 
T.A.Q. 19,74m.15195Kcı. 20KW. 
T.A.P. 31,70m. 9465Kcı. 20KW. 
12.30 Program ı 
12.35 Türk müziği pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haber
leri. 
13.15-14 müzik (karışık proğ
ram - pi. 
19.00 Program 
19.05 müzik solist-pi. 
19.15 Türk müzigi karışık 
proğram 

19.45 Türk müziği halk)ür
küleri ve oyun havaları 

20.00 Memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haber
leri. 
20.15 konuşma 
20.30 Türk müziği (klasik 
proğram) 
21.10 konuşma 
21.25 Neşeli plaklar R. 
21.30 orkestra proğramının 

takdimi. · 
21.30müzik( Radyo orkestrası 
Şef: Hasan Ferit Alnar 
22.30 müzik opera] aryaları 
pi. 
23 Son ajans haberleri, 
Esham ~ tahvilat, karr. -
biyo-nukut ve ziraat borsası 
(fiyat) 
23.20 Müzik (Cazband-pl.) 
23.55-24 yannki program. 
""""'~~~"'-""'-"""-~""" .... 

Habeş Çeteleri 
Londra 26 [Radyo) Habe

şistandan alınan haberlere 
göre, Habeş çeteleri ltalyan
lara karşı her tarafa şid
detli mücadeleye başlamış
laı-dır. Haziran bidayetinden· 
beri bilhassa garbi va simali 
Habeşistanda muhtelif mın
takalarda ltalyanlara karşı 
müsellih taarruzlar yapılmış 
ve ltalyanlara ağır zayiat 
verilmiştir. 

Ogaden mıntakasında fa
aliyette bulunan çetelere 
Milletler cemiyeti nezdinde
ki eski Habeş elçisi Tekle 
Havariat'ın kumanda etmek
te olduğu haber verilmek· 
tedir. 

--~--

Türk - Alman 
ticaret anlaş

ması 
Şehrimize gelen haberlere 

göre, 31 Ağustosta müddeti 
bitecek olan Türk - Alınan 
Ticaret anlaşmasının temdi
di veya yeni bir şekilde ha
zırlanması için Ankarada iki 
taraf arasında müzakerelere 
başlanmıştır. 

y eraea hanya kar11 mil- biytik olursa, iniş yüksekli- ~r..,..-Jı 'J18TıJ RR•mı i Balçova 
U tam Ye kamil olma- ğİ de O nisbette az olmak u saı•h s 
ça baglnkl hava kuv- illzımgelir. Tayyarenin haiz 1 1 onad AGAMEMNUN 
eriDİll tepbbtı.tln6 bu oldup slirat ve r&zgir, inen- , I Cilt, Saç ve Zührevi bas- ltJ 
ta ile de kırmak mim- Jerin serpilmesinde tesiri ha· talıklar mütehassısı )J Ilıcalarının 
defildir. izdir. iniş yerinin dar ol· ' 2 nci BeI_ler sokak No. 81 [f 

1 TELEFON aa1s ~1 

Kültün!:t· Si;~masında 1 fh-:f ;bri"J;ık 
iki epiz ve btıynk filmi lmıir ' Memleket Hastanesi 

., J S K A N Ç L J K Rontken Miitehassısı a . Rontken ve elelıtrilı tedaoi• 
Robert Taylor - Barban Stanvick l yapılır ıkinci 8eıter So 

N• ıeaçlik, macen ve birbirini seven iki gencin ebedi No. 29 TELEFON 2542 
denli mıkançlık •• Bu filim hakiki bir pheserdir.. ---·-·-·------·-·-

Ate• Böcegı"' • Jeane:ıi.!'a1~.ı;·•ld · Dr. Demir Ali 
'S Kamçıoııu 

Aflr, .aıellik, w,·l müzik-ve yilkaek"kudrette yazılmıı . Cilt Tenasül baıtalıklan 
ı..rikallde aeffl hir mevzu. Bu b&ytlk filim sanat harikasıdır l 
Seaaalar her güı.: ·AteılBaceği: 3-7Kıskançhk: 5.15-9.15 · elektirk tedavisi 
J! ırteai Ye puar tr!nlerilde Kıakaaçlık filmi ile başlar ıamir - Birinci beyler So 
_ _ [im • No.: SS Telefoq: 3479 

12 Haziran 939 tarihinden 
itibaren muhterem müşteri
me açıldığını tebşir ederim. 
Bu şifabahı suyun evsafı 
cıhanca malum olduğundan 
reklamı zaid gördüm. 

lsmail Karakızlı 
[ D: 15] 

Eli!&!~ EiE:iil!.sF~w .................................................... 
! Hamdi NUzhet Çançar i 

iSıhat eczanesi~ 
i Baıturak büyük Salepçioğlu i 
i hanı kal'flıında : . .................................................... 

IGönende ı. bir manzara 

-

B ilecikte yapıliln yeni bulvar 

Türk hava kurmu lzmir 
şubesinden 

1 - Genelkurmay başkanlığının tensiplerile Türkkutu 
genel direkörlüğünün emri altında bu yıl açılmakta olan 
hava gedikli hazırlama yuvasına orta okul mezunlan alına· • 
caktır. 

2 - Hava gedikli hazırlama yuvasına girmek isteyenlerde 
aranacak bel i başlı şartlar aşağıda gösterilmiştir: 

A - Türk" olmak, anası ve babası Türk ve Tlirk ıoyun• 
dan olmak. • 

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

vazıh adresli vesika göstermek 
F - Hava gedikli hazırlama yuvasını ve bava okullanm 

bitirdikten sonra hava birliklerinde 12 yıl hava gedikli er-
baş olarak vazife görmeği teahhüt etmek bu teahhlit 
gedikli hazırlama yuvasına geldikten ve bava sağhk 

heyetince yapılacak kat'i muayene iyi netice verdikten sonra 
masrafı Türkkuşunca ödenmek suretile yapılacakbr. 

3 - Gedikli olmadan evvel ve olduktan sonra alınacak 
aylık ve tayyareci zamlarının miktarları ile diğer el'8 ve 
şartlar hakkında daha fazla malumat almak istiyenler orta 
okul lise ve kültür direktörlüklerine askerlik şubeleri bat· 
kanlıklarına Türk hava kurumu ile Türkkuşu · ıubeleriu 
gönderilen matbu bröşörleri görebilirler, . 

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

5 - Hava gedikli hazırlama yuvasına girmek isteyen orta 
okul mezunları kaydedilmek üzere Türk bava kurumu şu
belerine, Ankarada Türkkuşu genel direktörlüğüne mllra
caat edilmelidir. 

13 - 16 • 20 - 23 - 27 - 28/6/39 (2025) 
"0000000000000000000000000000000000000000000000000°" 

TUAKPAZAAI 
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-

m-bulunur. Askeri, sivil ve Bayanlar için manto, tayyar 
ısmarlama yapılır.l(Odun pazarı No.12 -lzmir· Telefon No.3276) ............. __ ...................... ... 

F osfotin, f arin
lakte, özlü un 
gibi faydalı ço
cuk gıdal&n , 
çocuk pudrala-
rı, lastik don ve 
muşammalan 
ve emzikleri. 
Tel. 3882 
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Alsancaklıla
nn kongresi 
Haber aldığımıza göre, 

Alsancaklılar yıllık kongre
lerini önümüzdeki cumartesi 
günii saat 18 de Alsancakta 
kulüp salonunda yapacaklar
dır. Bu kongrede son neşre
dilen Cemiyetler kanununa 
uyularak ana nizamname 
tatil edilecek ve ondan sonra 
yeni idare heyetinin intiha
bına geçilecektir. 
Alsancaklılar kulüp isminin 
Altay olarak kabulüne karar 
vereceklerini ayrıca haber 
alınmıştır. 

-::::::::-

Karantinada 
bir cinayet 

Eski bir husumetten Se
llnlkll Niyazi HUseylnl 

öldUrdU 

•• • • Jiletle yaraladı 

MOSKOV A MUZAKERELERI Japonya yeni beli istemiyorsa Alsancak cnm~u~iyet aıer 
. -;;.-...-:;: :ıa _.,, danında Çeşmelı Omer 

Moskova, (Rodyo) - lngiliz, Fransız mümessilleri B. Mo- Londra, (Radyo) - "Daily Herald,, gazetesinde çıkan Suphi, sigara meselesin 
lotof'a iki plan tevdi etmişlerse de bu planlar memnuniyete bir makalede şöyle denmektedir. Niğdeli terzi Ali oğlu »· 
şayan görülmemiştir. "Bundan sonra yapılacak diplomatik manevralar Japon· met Traş'ı jilet bıçağiyle ti 

Londra, 26 (A.A) - Bu sabahki lngiliz gazeteleri Mos· ların olimatomlardan sonra alacakları vaziyete göre deği- günde iyi olur derecede 
kova müzakereleri etrafında çok muhteriz davrauıyorlar. şecektirr. raladığından yakalanmıştıt• 

Times gazetesi, Moskova hükiimetile lngiliz mümessilleri- Burada söylendiğine göre Japon hükumeti eğer harp sa- Hırsızhk 
nin hatfa tadili günlerinde de devamlı temas halinde kal- hasını genişletmekuve başına bir beli çıka~mak istemi- Birinci Kordonda Meri* 
dıklarını ve lngiltere büyük elçisinin bugünlerde Molotoftan yorsa lngilizlerle anlaşmak için her türlü çareye baş vura- Postahanesinde Rizeli 
yeni bir mülakat talebinde bulunacağını yazmakla iktifa caktır." 
ediyor. s oğlu Şaban Kartal Lapse 

keli Ahmet oğlu Emin T 
gun 'un postahanede p 
yatırırken kişe önünde d 
ran suçlu tarafından beş 
ra parasının çalındığını i 
dia etmiş olduğundan su 

Son Dakika: 
Italyan matbuatının lngiltere aleyhinde yaptığı menfi 

propagandalar hakkında Avam kamarasında hararetli mü
nakaşalar olmuş ve bu hususta ne yapmağı düşündüğü 
Çemberlayn'dan sorulmuştur. 
.,, § işçi mebuslar Moskova müzakerelerinin sürüncemede 
kalmasının Almanları memnun etmekten ve ümide düşür
mekten başka bir faidesi olmadığının Sovyet hükumetince 

Köstence Limanında 150 
mülteci denize atıldılar 

Köstence 26 (Radyo) - Bugün limanımızda feci bir ha
dise olmuştur. Panama bandralı bir vapur 400 Çek ve 
Avusturyalı mülteciyi götürmek üzere iken geri kalan 150 
mülteci vapura kabul edilmediklerinden müteessiren hepsi 
denize atılmış1ardır. Hükumet derhal bunları toplamıştır. 

=~::::varılıp varılmadığı gene Çemberlayn'dan sorul- Japonyaya layik olduiu 
Çemberlayn buna verdiği cevapta Moskovadald lngiliz ' •ı ı•d• 

mümessillerine Sovyet noktai nazarını kabul eden talimat cevap Veri me 1 lr 

yakalanmıştır. 
Geceleyin kapı 
taşlamak 

verildiğini ve bunun için anlaşmanın gün saat meselesi Londra, (Radyo) - "Daily Mail,, gazetesinde 
olduğunu beyan etmiştir. makalede deniliyor ki : 

Alsancak Ali Çetinka 
bulvarında Rusçuklu Sali 
oğlu Hüseyin Tüz, Abme 
Rasim oğlu Kemal Orçun'u 
evden çıkmasını temin içi 

çıkan bir kapısını taşladığından yaka 
lanmıştır. 

§ Mogolistanda Japon tayyarelerinin yaptığı müthiş bir "Tiyençin hadisesi Japonlar tarafından lngiltere aleyhine 
Karantina Neşet sokağın- b. k k l•t•k d TEBLIÖ hücum karşısında mukabil harekete geçen Mogol Sovyet ır or utma po ı ı asın an başka birşey değildir. Bu po-

da Ahmet ogv lu Hüseyin Bir- 1. ·k l ·ı k ·· b avcı tayyareleri müthiş bir hava muharebesinden sonra Ja· ıtı a ya nız yenı me uzere ulunan bir devlet tarafından 
giin'ün kendisine eskiden ı B · · h·•kA • ı 17 18 J 

POD tayyarelerini püskürtmegv e ve onlardan yirmi beş tane• yapı ır. unun ıçm U umetımizin Japon ara layık olduğu • yaş arı 
bi.ı ıahitlik meselesinden sini tahrip etmeğe muvaffak olmuşlardır. cevabı vermesi lazımdır.,, 
mevcut husumetten Selanik· --------mıııu --------- daJt:İ kız ve e 
li Hlseyin oğlu Niyazi Tu- A .k d e·t fi k k 1 1 1 F ralı mugberen sarhoş ola- merı a a ı ar~ -~ ..• anu- ta yan ar ransa hududunda kek işçiler 
;;d;~ç::ıaka!~:~~~ni k:;~ • nunuo ilğası goruşulıyor manevra yapıyorlar Ankara. 26 (A.A) - tk 
surette yaralamış ve kaç- Paris (Radyo) - Nevyorktan alınan bir habere göre, Roma 26 (Radyo) - ltalyan ordu~unun Temmuzda yapa- ti~att. vekaletinden tebli~ed 

Nevyork mebuslarından Holde verdiği bir takrirde mer'i F mış ır : 
mııtır. bulunan Bitaraflık kanununun ilğasını istemiştir. cağı manedvral~~ın, rbansız hududlal rına y~kı· ın mıntakalarda İş kanununun liçüncü ma 

Yaralı derhal hastaneye Ruzvelt derhal meclisin toplanmasını emretmiştir. cereyan e ecegı ve u manevra ara mı ıs kuvvetlerinin d . .b. .d . . . v. _ . esı mucı ınce sanayı en s 
sevki sırasında aldığı yara- Bu kanun için leh ve aleyhte bir çok cereyanlar vardır. ıştırak eylıyecegı soylenıyor. yılan işlerde ötedenberi ge 
ların tesiriyle yolda ölmüştür. Reisicumhur B. Ruzvelt şayet mecliste bir mania ile karşıla- ~--· ceyleyin çalıştırılmakta b 

Kaçan suçlu Niyazinin ar- şırsa derhal kongreyi fevkalade olarak içtimaa davet ede- Radyo ve Tein-raf HulaAsaları lunan 17-18 yaşlarındaki kı 
kası tiddetle takip edilerek cek ve orada ekseriyet kazanmağa çalışacaktır. -. ve erkek çocuklarla her ya 
yakalanmıı ve bıçağı da ~~ § Hatay gençleri Türk - Hatay hududundaki hudud taşını · taki kadın işç.lerin eskisi gib 
sakladığı yerden alınmıştır. HARP ZUHURUNDA sökerek İskenderun Müzesine götürmüşlerdir. gece işlerinde çalıştırılmala" 

Hidiseye nöbetçi müdde- § Bulgarlar Karadeniz boyunca bir demiryolu hattı inşa rına 50 nci maddenin ikin 
iumumiıi d koymuştur. Lo~dra, 26 (Ö.R) - B. memlekete sokulmaları im- etmişlerdir. ci bendi bükmüne tevfika 

Vinston Çurçil dün akşam kansız olacaktır. Gece hü- § Almanyada evli kadınların yaptıkfarı seferberlik t ecrü- umumi izin verilmiş ve key --ii!ICii15:-

Dul ve yetim 
maaşları hak
kında proje 
Eski mütekait kanunu ile 

tekaüt edilmiş olanların al
dıktan tekaüt, dul ve yetim 
maaşlarının artınlmasına dair 
kanun projesini hükumet, 
ikinciteırinde Büyük Millet 
Meclisine takdim edecektir. 

Fevkalide tahsisatın bir 
miıli artırılmasını temin ede-
cek olan bu proje kanun 
olduktan sonra 1940 mali 
yılı başında tatbik mevkiine 
gecektir. 

Bu kanunun tatbiki, hazi
neye yılda dört buçuk mil· 
yon lira kadar bir fedakar
lık tahmil edecektir. 

Kadiks'ten 
Tiençin'e 

ispanya, Avusturya, Sü
detler, Bohemyı, Arnavutluk 
Danzig, Tiyençin ... 

Mihver baş ağnbyor. 
Berlin, Roma ve Tokyo

nun stratejisi şu : Mütema· 
diyen ve bili fasıla Fransız 
ve lngilizleri, dilnyanın muh-
telif noktalarında meşgul et
mek ve endişeye düşürmek .•• 

Bu bir nevi harp yapmak 
uaulii. Hemen her zaman 
ıoruyoruz : "Harp oluna ne 
yapacağız?" Bu, boı bir su· 
aldir. Şimdi harp yapmıyo
ruz da ne yapıyoruz? Asıl 
sorulacak ıey, ne zaman 
ıulb yapılacağıdır. 

Oeuvre 

söylediği bir nutukta demiş- cumlarına gelince mühim besi iyi neticeler vermemiştir. fiyet Anadolu ajansı vasıta 
tir ki: Harp halinde lngiliz noktaları isabetle bombardı· § Is•nanbulda yakalanan bir dilencinin üzerinde 119 lira sıl · 17 - 6 - 937 ve 10-6-9: 
toprağının her 100 kilomet- man etmek imkansızdır. çıkmıştır. tarihli gazetelerde resme 
re murabbaından 99 kilo- Düşman Ingilterede hava § Fransa Reisicumhuru Lebrun 17 Temmuzda Belçikaya tebliğ suretinde neşredilmi 

hücumlaril , çok zayiat ver- ğidecektL. idi. Hu izin ayni hükme is-ı metre murabbaı hava hücum
larından masun bulunacak
tır. Gündüz hava hücumla
rında müdafaa tertibatımız 

direrek milleti teslim olmak muın Jinın ıuo ııınıı.ıııoı anın ıımıı mnn nıın .ının nınn uun tIIIDllDID ıUJI u:ınır .ıaıırııı:ımınııımıımmııınnmıuıımmııoıııınınnmnıııınııımn tinaden 17-6-1940 tarihine 

·zM·A ASKERL•K kadar devam etmek üzer 

düşman tayyarelerine öyle 
müthiş zayiat verecektir ki 

için hükumete yalvarmağa 

sevk edeceğini ümit ediyor
lar. Fakat lngiliz milletini 
yanlış tanıyorlar! 

1 1 1 bir yol daha uzatılmıştır. it 

ŞUBES.NDEN bu umumi izin iktisat veki 
1 : leti tarafından görülecek lü• 

yoklamaya Davet zum üzerine bazı İf yerleri .. 

1 T 
ne bir ay evvel tebliğ edi· 

Mareşa imiz rakyada 1 - Bu sene askerlik çağına giren 1335 doğumlu ve ı 1 1 b l 
bunlarla muameleye tabi olanların son yoklaması yapılmak 1 ere c geri a ına i ir. 

- Baştarafı 1 inci sahifede - verilen ziyafette bulunmuş· üzere lzmir şubesinde teşekkül eden askerlik meclisi l Tem- ihtar 
Sayın mareşalımız dün sa- )ardır. muz 939 tarihinden itibaren ifayı vazifeye başlıyacaktır. 16 ve daha aşağı yaştak· 

at ondörtte sahil kışlasında Geceyi Tekirdağ. oda ge· 2 - 1335 doğumlu mükelleflerle geÇen seneden (tahsil kız ve erkek işçilerin be 
kıtaatımızı teftiş etmişlerdir. çiren mareşalımız bugün öğ- ve sıhhi sebeblerle bu seneye bırakılmış olan) eski doğumlu ne tarzda olursa olsun sa .. 
Dört saat süren teftişten mükelleflerin ellerinde nüfus cüzdanları ve mahalle mümes- nayi işlerinde gece çalışhnl 

leden sonra Malkara ve Ke- ·ıı · ·ı b. ı·k b 1 1 • sonra meraşalımız refakat- sı erı 1 e ır 1 te şu eye ge me erı. maları mutlak surette ya 
!erindeki zevat ile birlikte şan yolu ile Geliboluya 3 - Şehir izdihama ve tehacüme meydan verilmemek saktır. 
vali konağında şereflerine hareket edeceklerdir. üzere aşağıda gösterilen mıntakalara ayrılmıştır. Bu günlerde 
•••&Eaııı:m~,.... *-ı.+.*iEE&Bl!E--3!Uii!l•3!!li:'i5l"••&11a1 erlerle birlikte mahalle mümessillerinin de şubede bulunma

ları mecburidir. 

--jliL...-::e;;--

Yunan Kralı 
Floransada 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
--------------Rakıyı içmesini bilmiyenler . . ' ıçmesın •••• 

Geçende Basmahanede rakı içmesini bilmiyen birisi ka
fayı adamakıllı tütsüledikten sonra meyhaneden çıkıyor ve 
bu duvar benim o duvar senin diye yalpalıyarak istasyonun 
bekleme odalarından birine giriyor ... 

Bu adam, bir köşeye oturacağma, etrafındakilere yüksek 
perdeden ve ağıza alınmıyacak küfürler savurmağa başlıyor. 
Kendin ibilmiyen sarhoşa nasihat etmek istiyenler ayni kaba 
sözlerle karşılaşınca polise haber veriyorlar ve bu münase
betsizi dııarıya attırıyorlar. 

Sık sık tesadüf ettiğimiz bu uygunsuz hareketler bizi çok 
müteessir ediyor. Rakı içmek istiyenlerin evvela rakıoın 
nasıl içildiğini öğrenmeleri lazımdır. içki, sarkıntılık yap 
mak ve sağa, sola küfür etmek için içilmez .. 

Her yurddaş kendi haysiyeti kadar başkaları nın da şere
fini dütilnmek ve onu korumak mecburiyetindedir. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 

4 - Yerli erleri.! birlikte lzmir şubesi mıntakasında mu
kim yabancı 1335 doğumlu ve bunlarla muameleye tabi 
eratın da son yoklamaları yapılacağından yerliler misillü 
oturduklari mahalleye göre gösterilen tarihlerde bu yabancı 
erlerin de nüfus cuzdanları ile birlikte subeye muracaatları. 

A - 1 Temmuz ili 5 Temmuz 939 akşamına kadar 
Basmahane, Tepecik ve civarı. 

B - 6 Temmuz ili 10 Temmuz 939 akşamına kadar 

Floransa 27 ( Radyo ) -
Yunan kralı ikinci jorj ile 
veliahd Pol ve refikası pren· 
ses Frederika düğün mfina
sebetiyle buraya gelmişler .. 
dir. Eşrefpaşa, Tilkilik ve civarı. 

C - 11 temmuz ili 15 temmuz 939 akşamına kadar Ka- --::::=--" 
rantina, Karataş, Güzelyalı ve civarı. f P ı• M••f tt• 

D-17 temmuz 939 ila 20 temmuz 939 akşamına kadaı 0 ıs ll e iŞ 
Hükumet, Başturak, Kestelli, Çarşı, Gazi ve Fevzipaıa bul- Ege mıntakası polis mii· 
varı ve civarı. fettişi B. Şerif Nimet Anka· 

E-21-6-939 ili 24 temmuz 939 akşamına kadar Alsancak raya gitmiştir. 
Mersinli, Halkapınar ve civarı. --::m:::--

F-25 temmuz ili 26 temmuz 939 akşamına kadar Kar- Elektrik tarifesi 
şıyaka ve merbutu köyler. 939 yılı ikinci altı aylık 

H--27 temmuz 939 günü Buca ve merbutu bulunan köy- elektrik tarifesini gözden g 
Jer. çiren tarife komisyonu mesa-

G-28 temmuz 939 günü Bornova ve köyleri. isinibitirmiftir. Birinci aiti 
1-29 temmuz 939 Seydiköy Cumaovası ve köyleri. 
l-31temmuz 939günü Degw irmendere ve merbutu bulunan aylık tarifenin ikinci aiti 

aybk devrede aynen tatbiki 
köyler. 
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