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ısa ve Açık 
~--•HDDnmınnıııııım 

leültürparkta bir kitap . sa- Şanlı donanmamız rmarada 
rayı açılamaz mı? MANEVRA YAPACAK ... - __.... _'4_ ... ...,., - -· • 

. 
ız. 

Belediyemiz bu himmeti ile boş kaldıkları için kahveha-

Istanbul 27 (Hususi) - Donanmamız bugünlerde Marmara da manevra1ar yapacaktır. Başta Yavuzumuz olmak üzere 
yapılacak bu manevralara seri harp gemilerimizin ve denizaltılarımızın da iştirak edecekleri öğrenilmiştir. 

lere devam etmekte bir beis görmiyen bazı düşüncesiz DALAD.YE DIYQRK• • 
ilebeleri de oraya çekerek hem kendilerini müstefid ve 1 1 • 
~ın de bu yüzden müteessir ve muztarip olan çocuk veli- b l . r de memnun ve minnettar etmiş olac;~;:·~ANLI Hudutlarımızı ek iyen •• uc , 
KARANTiNA CiNAYETi ., •• •• d 

~ ·· .. mc y---+-o
1 

_n_s_un!u~ __ v_ar ır ~ yrancı Niyazi Turalı 12 sene 
11111111 

bir aya mahkum oldu Hükumet, lüzümunda meclisi fevkalade içtimaa davet edecek 
Evvelki akşam saat 22 de N" · T 1 J\ ayrancı ıyazı ura 1 meş- Paris, 27 (Radyo) - Me· ,. ~ zakeresi esnasında bazı me- hazırız. Vatan hududlarım 

,Jnci Karantina mahallesi- but cürmü ağırceza mahke- busan ve Ayan meclisinin buslar söz söyliyerek, hükii- bekliyen üç milyon askeri-

1 Neşet sokağında serhoş- mesine sevkedilmiş v~ iki yaz tatili hakkındaki karar- metin icraatını tenkit etmiş- miz vardır. Dahilde de yüz 
ve cehalet yüzünden saat içinde muhakemesi hi- name, bugün müzakere ve lerdir. Bu münasebetle kür- binlerce amelemiz fabrika-

azi namında bir ayrancı tam bularak karar verilmiş- ~abul edilmiştir .. ~ükiim~t! süye çıkan Başvekil Daladi- larda çalışmakta ve !ata~ın 
jel' • -ıd" d- ~ ıcab e~erse, . he. r ıkı meclısı ye, uzun beyanatta buluu- müdafaası için geceyı gun-,.lseyinı o ur ugünü dün- tir. Karara göre Ayranci f k ı-d d 
.. nushamızda ya .. ınıştık. N' · 'k' b' ev a a. e ıçtımaa avet muş ve Fransayı dahilde düze katmaktadır. Fransa; '" ıyazı on ı ı sene ır aya edecektır e k k 1 . · . . _ tefrikaya düşürmek istiyen- kudretli, mutemed ve müte-

e.~0iiiiiigime•çiiiiiilv ~iiiıiiiiıiltlliiiiiiiiiiiaiiiiıti-...s..,e.;;.y;.yiiiariiiiiııııııiiiiimiiiaiiihiiikiiifıiııııimiiiiiioiiiliiıimiiiiıuiii.ş-tuiiiriii .... İiiiıll,,,..iiiiiilliiiiiiiiiiiiiiiiTiiiaiiitıiiil iiikiiiaiiiriiiaiiirniiiaiiimiiiiıeiiiıiisiiııiiıınııiııiiiııiıiiın ....... m .:_ leri n takip edildiğini ve yak kızdır ve böy 1 e kalacak-
v •• aleyhte propaganda yapan- tır.,, . 

BAŞKANLJGINDA MUHJM ların şiddetle cezalandırıla- Daladiyeoin sözleri, bravo 
cağını, beyan etmiş ve ez- sadalariyle karşılanmış ve BJR TOPLANTI cümle şunları söylemiştir: reye geçilerek, 231 muhali-

- Fransız milleti, impara- fe karşı 450 reyle itimad . 
ı-

ogo Iista ndaki sovyet kıtaatı takviye edilecek 
if>aris 27 (A.A) - "Paris den sonra Uzak Şarkta hasıl 

di,, gazetesinin Kaunas ~ olan vaziyet tetkik edilmiş· 
• habiri dün Kremlinde tir. 

ı.. Jinin riyasetinde hükumet Zannedildiğine göre siyasi 
iniyle siyasi büro azası- büro azası Japonyaya karşı 
, ordu ve donanma şef- enerjik kararlar ittihaz edil-
İnin ve komünist partisi mesini, Mogolistandaki Sov-
erlerioin iştirakiyle mühim yetler birliği tarafından Çine 

içtima akdedildiğini yaz. daha geniş mikyasta yardım 
lktadır. edilmesini istemişlerdir. 
~u içtima esnasında harici Öğrenildiğine göre vaziyet 
~golistan hududunda vu- dolayisiyle Sovyet hükumeti 

gelen ciddi hadiseler- bilhassa yeni lngiliz teklif-
.. • EG:T,,.,~e·--~.:;-z:;..;,.~ _. ,_.z--:---.3-..:;o::-.'Zii'te""::.-.:::~ ı;-;-"! lerinin Sovyet taleplerini tat-

: STER GUL İSTER AGLA min ettiği zannedildiği şu 
flm!E3!id!E~-!E:.:aıs~ ~a""-"+"-;o~~~sE:.:e~ss sırada Fransız-lngiliz-Sovyet 

işlemek • • 
ıçın ihtilas! ayır 

)!;riste bir ilinat acentesi kasadarının 260.000 frank açı· 
- görülmüş. Tabii adamcağız şimdi'tevkifhanededir. Fakat 
- öteki ihtilaslara, r-suistimallere benzemiyen bir tarafı 

: Bu kasadar, aldığı paralardan bir frangına bile el sür-
diğini hepsini yoks~llara ve hayır cemiyetlerine verdiğini 
lemiş; tahkikat netıcesinde bunların hepisinin de doğru 

paktının bir an evvel akte-
dilmesine taraftardır. 

Londra, 27 (Ö.R) - Ingi
liz - Rus müzakereleri hak-
kında diplomatik mahafilden 
e1de edi1en malumat şunlar-
dır : Kabinenin hariciye 
komitesi bugün lngiliz-Fran
sız - Sovyet müzakereleri k uğu anlaşılmışhr. 

lsu vaziyet karşısında hakimlerin ne karar verecekleri hakkında Moskovadan gelen 
.. takla beklenmektedir. 

tı Şimdi sen ey okuyuçu, bu adamın yalnız fukaralara ve 
!~ r cemiyetlerine yardım için kendi kesesine el atmayıp, 
~· 'kalarının kasasından almasına ve sonradan da kodesi 
il ~lamasına : 

i iSTER iiUL iSTER AGLA 

raporu tetkikten sonra va
ziyeti uzun uzadıya müzake
re etmiş ve Moskova lngiliz 
sefiriyle bay Vilyam Stranga 
yeni talimat göndermeğe ka
rar vermiştir. Bu talimat 

lbnissuudun 
Mümessili 

--rn ;;t'd--

Romaya da uğrıyacak ı 

Paris, 27 (Radyo) - Ha· 
vas Ajansının verdiği bir 
haberde, Hicaz kralı lbnis
suudun, Avrupa devletleri 
nezdinde bir sondaj yapma
ğa başladığı ve Berline gön
derdiği mümessiline Romaya 

torluğun müdafaası için her kazanmış~ır. M • 

fedakarlığı seve seve yap- Başve~~I, m~te~kıben A-
maktadır. Çünkü boyun eğ· yan meclısı~e gıtmış ve ora· 
mek istemiyor. Biz, sulh için da da vazıyet hakkında u-
olduğu kadar harp için de zun beyanatta bulunmuştur • 

Mareşalımız Çanakkalede 
----------~----------Çanakka1e, (Hususi) - Genel Kurmay Başkanı Mareşal 

Çakmak, refakatindeki generaller ve maiyeti erkiDI ile bu 
akşam saat 18 de Çanakkaleye gelmişlerdir. Mareşal halkın 
Varo] sesleri ve alkışlarla karşılanmıştır. 

HATAY URTARICILARINA 
Atatürk, • bizim gibi - sana emanet etti, 
Yakın kurtuluşunu öksüz yıldızla ayın. 
Bakışı, bizden uzak içli bir memleketti, 
Bugün bize kavuşan yeşil gözlü Hatayın .• 

* • • 
Inönü, ey Atamın en yakın arkadaşı! 
Yurdumun en kudretli ve en verimli başı. 
Kahramanlık gösterip kazandın bu savaşı; 
Sana, sonsuz minneti vardır özlü Hatayın ... 

* • • 
Daima nefer gibi tetikte, emrindeyiz, 
Her Türk işaretini bekliyen coşkun deniz .. 
Bugün de bir ağızdan tekrarlamakdayiz biz; 
Sana, sonsuz minneti vardır özlü Hatayın ... 

Yeşil gözlü, Türk özlü ve Türk sözlü Hatayın •.. 
Gönül Emre 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
da uğramasını emrettiği bil- Yazımız 4 Uncu sayfamızdadır. 

_J_..._~~--------~~------------------------~.l.............:=--ll.le:!lallll..JL.11.D.cllJCle..~~_ı___.di"l..i'lmAktAdu~~~~~~-'-,....,"""""-='='™""'===..,,.,=ıı::;~,.ıc;=ır:;"==o'"""-"==-=-'=-=",.,,..,=.......,_~!29'!!1111!!11!1-'~-------~ 



--·~~~-~--·--·~·~,,,.... ~==·1==t•1~==·· ·-----------.. ft ııı:::ıııuııııııı:ıı:ıııııııııu:ııı:ı:ııııuıııuı rın M ı_ O O 1 T O R ı 
i ::::uu::uf§BIR iNGILiZ ÇAVUŞUNUN :fiı:uı:ıı:ı:ı:~~ .. maımunmın111ımmmommm••-r 

mı:uıım:ııuıı:ıııııı:ıııı::::ııı:::ı::ıı:::ii: ~~ Yoğurt ve ayran 

Bir Türk neferinı·n mertıı·kın .. Y?ğurt,. Türk .~şçılığınd.a 
ij muhım bır mevku olan bır 

Ve kahraman)ıgı"" · hak- ~ maddedir. Nefeseti sayesinde 
~ kedisiti Avrupa ve Ameri-

kındakİ hatıraları ! ~~ kaya da tanıttırmıştır. 
~::= lı; Nakleden : GÖNÜL EMRE 41p . Yoğurtun az veya çok su 

-a-

Bana, layık olmadığım ihti
mamı gösteren bu asil mille
tin çocuklarına, doktor vası-

tasile minnetimi bildirdim 
------~ı==--

Temiz kalpli doktor haklı 
bir gururun verdiği bir te
beaümle : 

- Lüzum yok, dedi. Hü
seyin sana karşı gösterdiği 
candan muamele ile sizleri 
affettiğini anlatmıştır. As
kerlerimiz millet ve vatan 
işlerinde çok hassas olmakla 
beraber kendilerine muhtaç 
olanlar için kin tutmazlar. 

Haydi boŞça kalın! •. Dedi. 
Ve bir ihtiyacım olup ol

madığını sorduktan sonra 
gitti. 

Göziimiln önünde sıhhiye 
neferi Hüseyin canlanıyor ve 
nnki bana bacağını göste
rerek : 

"Gördünmü senin hemşe
rilerini. işte beni böyle to
pal yapblar.,, Diyor gibi 
geldi. Sonra karayağız çeh
resine çok yaraşan bir gü
lüıle yüzüme bakıyor ve: 

"Zarar yok... Bir lngilu 
kurşununun topallaştırdığı 
bu bacağı sürüsek bile, gene 
bir lngiliz yaralısını taşıya
cak kadar insanlığımız var
dır!...,, Sözlerini söyliyordu 
sanki .... 

Hilseyinin hayali karşısın
da dahi utancımdan kızarı
yordum. Gayri ihtiyari yor
ganı ylizüme çektim ..... 

• • • 
Yann kolumdan ve baca-

jımdan ameliyat olacağım. 
içimde müphem bir korku 
var. Gerçi vücudümde sekize 
yakın yara taşıyorum. Fakat 
her nedense doktor bıçağın
dan bir ürkeklik geliyor 
bana .... 

ğırıyorlar ... Hayat çok tatlı!... 
Aynaya baktım, sararmışım .. 
Bütün varlığıma bir tek şey 
hakimdir : Korku !... 

Her gün gördüğüm hade
meler sanki başkalaşmış gi
bi... Gözümde çok mühim 
birer şahsiyet~ gibi görünü
yorlar ... 

Bir sedye getirdiler ve 
beni ameliyat odasına gö
türdüler. Masaya yatırıldım. 
Etrafıma göz gezdiriyorum. 
Camekandaki aletler soğuk 
birer çıban gibi sanki vücu-
düme saplanıyor. Keskin bir 
Haç kokusu burnuma çarptı. 
Yavaş yavaş derin bir uy· 
kuya dalıyormuşum gibi ol
du. Kendimden geçmişim ... 

* .. "' 
Gözlerimi açtığım zaman 

kendimi karyolamda buldum. 
Başucumda bir hastabakıcı 
vardı. Bana işaretle "geçmiş 
olsun, bir şeyin kalmadı!,, 
diyordu ... 

Ah ! konuşmamak ne fe-
na!... Halbuki şimdi kendime 
dair bir çok şeyler sormak 
istiyorum. Fakat ne çare ki, 
ne onlar benim dilimden ne 
ben onların dilinden anlamı
yorum. Ve ancak işaretlerin 
yardımiyle anlaşabiliyoruz ... 

Kendimde hissettiğim fe
rahlıkla ameliyatın tam bir 
muvaffakıyetle neticelendi-
ğini anladım. 

Hayata yeniden doğmuş 
gibiyim. insanlar bana daha 
munis ve sevimli geliyor. 
Eşyanın rengi, gözlerime 
eskisinden çok farklı ve par
lak görünüyor ... 

* "'.,. 

ıle karıştırılması auretile ya-
pılan ayran ise biz Türkle· 
rin çok nefis bir içkimizdir. 
Sonra harareti keser. Bu 
itibarla yaz mevsiminde mem
leketimizin her tarafında bü
yük bir rağbeti görür. 

Hepimizin bildiğimiz ay
randan başka bir de "Tıbbi 
ayran,, denilen ve eczahane
lerde yapılan bir nevi ayran 
vardır. Bu ayran, barsak 
hastalıklarında ve dizante
ride kullanılır. 

Eczahanelerde yapılan bu 
bu ayran, evde de yapılabi
lir. Bakınız nasıl: ~ Bir litre 
inek sütü alır bunun içinde 
bir gram limon ~tuzunu hal
ledersiniz. :Hasıl olan tortu
yu züzersiniz, sonra bir yu
murta akının yarısı ıle kay
natarak tekrar süzersiniz, 
malup hasıl olur. 

Devlet şUrası 
• • • 
ıçın seçım 

Devlet Şurasının ölüm ve 
ayrılma gibi sebeblerle bo
şalan bu daire reisliği ve 
üç azalığı için, meclis Adli
ye ve T eşkilitı esasiye en
cümenlerinden • mürekkep 
muhtelit _encümen top· 
lanarak :namzetler üze-
rinde seçim yapmıştır ve ne
ticeyi umumi heyetin tasvi
bine arzetmiştir. 

-~--

Vali 
Muavinliği 

Vilayet mektupçusu B. 
Avni Oran, vali muavinliği 

vazifesini vekaleten ifa et
mektedir. Dahiye vekaleti 
B. Avni Oran'ın vali mua
vinliği vekaletini tasvip ede
rek bu vazifesinden dalayı 

azami nisbet üzerinden veka
let maaşı ~( verilmesini vila
yete bildirmiştir. 

Dünyada 
Neler Oluyor --·----Plitlnln tarihi 
Bugün altından çok daha 

kıymetli olan platin on do
zuncu asır içinde Cenubi 
Amerikada Arjantin hüku
meti arazisinde keşfolun
muştur. İlk önceleri gümüş 
sanılarak hiç ehemmiyet ve
rilmemişti. Fakat bilahare 
bu madenin kıymeti anlaşıl
mış. muhtelif işler için kul
lanıJmağa başlanmıştır. IJk 
kullananlar dişçiler, sonra da 
kuyumcular olmuştur. 

111111nıınıııırıııı oııuu 

Güvelerin tahribatı 
lngiltere en büyük mensu

cat memleketlerinden biri
dir. Mensucata musallat olan 
başlıca haşarat! da güvedir. 

Hesab etmişler, lngilterede 
bir sene zarfında güvelerin 
yapmış oldukları tahribatın 
yekunu 315 milyon'kilogram 
yünlü mensucat imiş! Güve
lerin tahribatının önüne geç
mek çok güçtür. Alınan tcd
birl~rle pek lbüyük faydalar 
temin edilememektedir. 

nıııın-ıııııınumııı 

Ağahanın öğlu 
büyüdü! 

İsmaili mezhebinin reisi 
meşhur Ağahanın, bir Fran
sız satıcısı ile evlendiğini 

biliyorsunuz. Ağahanın bu 
izdivaçtan olan oğlu şimdi 
epeyce.,büyümuş 1,. ve geçen
lerde enesi ile birlikte Lon
draya gelmiştir. 

ııııımıııuııı.._mım 

t70 bin lnglllz llrası 
deAerlnde bir tablo 
Bu tablo meşhur (Mavi 

çocuk) tablosudur. Geinsbo
rocg ismindeki bir ressamın 
eseridir. 1696 da yapılmış 

ve ancak 40 Ingiliz lirası 
kadar bir para getirmiştir. 
Fakat en son sahibi Lord 
Duveen ayni tabloyu 170 
bin Ingiliz tablosuna sat
mıştır. 

Askeri kamp 
Lise talebesinin askeri 

kampları 3 temmuzda açıla
caktır. Geçen sene Burnava 
civarında kamp kurulan yer, 
bu sene İçin de muvafık gö
rülmüştür 

-~"::a--
Muharebe başka oluyor. 

insan ataş hathna girdiği 
zaman gözü bir şeyi görmi · 
yor. Tarif edemiyeceğim bir 
nrhoıluk başını sarıyor. Ar
tık ne kurşun, ne şarapnel 
ne süngü hiç birisi korku
tucu değildir. Ve bir çılgın
lıktır gidiyor ... 

Bugün gene hatırımı sor- =----------• 
mak nezaketinde bulunan Karşıyaka de
sempatik doktor, ı bir ay 

sonra iyileşeceğimi söyledi. niz banyoları Vekalet emri-
c Devamı var ] İ 

Halbuki, yann ameliyat 
olacağım diye endişeli bu
lunmaktayım... Ne yapalım, 
kısmetimde ölüm varsa, is
ter istemez karşığıma çıka
caktır. Neticeyi tevekkülle 
bekliyorum ... 

* • • 
Beni ameliyat odasına ça-

Elhamra 

----------~ Bütün zmiri seve seve ne alındı 
Baz• maden imtiyazları Karşıyakaya~çeken bu güzel 

hUkOmetçe feshedlldl ve asri deniz hamamları Muğla Vakıflar müdürü 
Gümüşhane vilayetinin Bey- yep yeni tamirat ve tesisat- B. Ömer Onat görülen lü-

rut kazasına bağlı Şengah tan sonra büsbütün cazip zuma binaen vekalet emrine 
köyündeki linyit madeni, bir şekil almıştır. Müşterile- alınmıştır. 
Rize vilayetinin bazı köyle- rini memnun etmek için hiç --....., ,-.,-
rindeki prit dö fer ve Muğla bir fedakarlıktan çekinmi- ithalat 

Gümrüğü 
vilayeti merkez kazasındaki yen müstecirlerinin gayret 
zımpara madenleri imtiyaz- ve himmeti sayesinde Karşı-
ları vaktiyle verilmiş olan yaka deniz banyoları sıcak 
fermanlara istinaden eşhası mevsiminde her lzmirlinin 
üzerinde bulunuyordu. soluğu orada alacağı bir 

Bu imtiyazlarlar hükumetçe zevk, eğlence ve şifa yeri 

Izmir ithalat gümrüğü am
barı çatı tamiri 5790 liralik 
havale vilayete gelmiştir. in
şaat derhal eksiltmeye çıka· feshedilmiştir. olmuştur. 

1-5 rılacaktır. 
.......................... ı ........ ~: ..... 

Sinemasında Y • • Snci harika filimlerhaftası ~ 
eDı DID Bugün başlıyor [+] 

2 Türkçe tam ve yeni kopya 
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 nazın 
Eks Gafenko'nun Istanbulda karşılanmasi merasimi. V.S. 

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

zn'm n rzn 

M A R K O P O L O nun müthiş 
maceraları 

Düğün Gecesi [ Naşit ] 
Harikalar Cambazhanesi 

Cumartesi, Pazar 10 - 2,30 - 7,30 da 
Sair günler 11.45 - 2.50- 7.15 de 

........ - ........ - .. lliiBI~; ............. ... 
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ı TUyler Urperllcl vak'alardan: 

Kilitli kitap 
Allah 
faleti 

benim çektiğim se
kimselere verınesin 

( 2) 
Serviler gene hışıldamağa permeğe başlamıştı. 

başladılar. ilk işim yarından Acaba hemen kilere in-
tezi yok birkaç adam tutup 
evi mahzene çeviren şu hey
yulilar gibi korkunç ağaç· 
ları seyrekleştirmek olsun. 

Acaba şu sarı kıtap, ne 
kitabı? 

Elime aldığım kitap haylı 
ağırdı. T ozlarmı üfledikten 
sonra aç nağa çalıştım. Açıl
madı. Garip şey. Biraz da
ha dikkatle bakınca kitabın 
ufak fakat sağlam M bir kilitle 
kilitlenmiş olduğunu görmi
yeyim mi? Hayrettea gözle
rim faltaşı gibi açıldı. Ben 
Sirkecideki pis otelden kur
tulup bu eve- gireli:daha beş 
gün bile olmadı. Yeni zen
giniz ne yapalım? Tabii evi
mizi ve eşyamızı daha pek 
iyi bilemiyoruz. 

Kitabı elimde evire çevi
re açmağa çalışırken, kapak
larınm tozları daha iyi si
lindi. Sarı cildin üzerine kır· 
mızı mürekkeple bir yazı 

yazılmış, kelimeler ~pek ufak 
amma beş on satır olmuş. 

Hayretten hayrete ,, düşü
yordum. Yazı masasmın üze
rinde duran ,gaz lambasına 
yaklaşarak_ okumağa çabala
dım! 

Oğlum .. 
Tanrıdan dilerim bu ki· 

tap eline tam ömrünün son
larına doğru geçsin. Çünkü 
hayatın zehirlenecek. Bili
yorum sen çok sefalet çek· 
tin. Ben sana yardım etmek 
değil, yüzümü bile göster
mezdim, zira sırrımı ancak, 

sem mi? 
Çabucak kc.ırar verdim. 

Elimdeki mumun alevi mer
div~nin hemen her basama
ğında yeni bir hava cereya
nının hücumile sönecek gibi 
oluyor. Gölgem duvarlarda 
bir dev hayaleti gibi salJa
nıyordu. Tamam mutbağın 

kapısının önüne· gelince, ar
kama düşen sofanın pence
resi kırılacakmış gibi zan
gırdadı. Rüzgar haykırdı. 
Serviler fısıldaştılar. lçime 
bir tereddüt. girdi, fakat 
merak korkuda·n daha kuv
vetliydi. Mutbağa kirdim, 
kilerin kapısını açtım. 

iki üç beş soğan, birkaç 
patates, iki boş çuval. Te
mizlemek güç olmadı. Hayli 
de geniş kilermiş. Elimi dö
şeme tahtalarına attım. Tu
tulacak yerleri yok. Lamba
yı koyduğum yerden alıp 
mutbakta bir ilet aradım. 

Gözüme bir balta ilişti. 
Evet baltayı döşemenin ara
lığına sokup manivela ya
parsam, tahtaları kaldırmak 
kolay olacak. Düşündüğümü 
yaptım. 1 Daha ilk tahtayı 
kaldırır kaldırmaz, hem hay-

retim, hem korkum iki üç 
misline çıktı. 

Dar ve ufak basamaklı 

taş bir merdiven, yerin ka
ranlıklarına doğru iniyordu. 
Aklıma birdenbire birşey 
geldi. Amcam elmas ve al· 
tan madenlerinde çalışmıştı. 

yalnız başıma kaldığım za- Acaba hazinesini burada mı 
manlar saklamak elimden 
gelebiliyordu. Beni affet. Bu 
kitabın içinde mühim hiçbir 
şey yok. Fakat eğer ·açmak 
istersen. Köşkün mutbağına 
in. Orada kiler vardır. Ki
lerin döşeme tahtalarını kal
dırırsan anahtarı bulursun. 

Amcan 
içimde garip bir his var

dı. Korkuyordum. Üstelik 
serviler hışıldamalarını git
tikçe arttırıyolar. Rüzgar 
saçaklara korkunç feryatlar 
bastırtıyordu. Tüylerim ür-

saklıyordu. Hayatının sonun
da herkesten kaçtığına ba-
kılırsa, ihtiyarlamış, hatta 
bunamış ve hasisleşmiş bir 
adama en yakışan şey, böy
le gizli bir hazine değil 
midir? 

iki tahta daha kaldırınca 
merdiven tamamile meydana 
çıktı. Ben de mumu kapar 
kapmaz inmeğe başladım. 
Burnuma küf kokusile dolu 
bir hava giriyor, rutubet ve 

(Devamı var) 

Güzelyalı Deniz Banyoları 
15 Haziran 1939 dan itibaren açılmıştır. Müşterilerin isti· 

rahati için çok ?Üzel yeni tertibat alınmış, belediyece gös
terilen alaka üzerine Kum banyosu yapmak için Foçadan 
gayet ince ve temi2: 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.. 2 

~ TA yy ARE Sineması T316!6° 
2

1 
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·Bctty Stockfelo) 

2 B k• D ı•k ) Gary Cooper ve 
- 8 ır e ı an 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: 1.30da başlar. 

Fiyatlar: 20 25 30 talebe salon 10 kuruştur 
............................ ıııııııııaı. ...... 
• 
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Ucti.n ordular ANKARA RADYOSU __ .,... .. ....... . . _ -
(Bugünkü program) 

Türkiye Radyodifüzyon Postalar 

--. 
' 

ava 
köşesini 

iman ordusunun .;modern 
araıütçiinlln ispanyada 
Çinde bir tehdit göster-
' şi de bir misal teşkil 

ez. Defi tertibat ala
ak yüzünden paraşütçü
faaJiyetine imkan ver· 

, bütün bir yurd ıçın 

yo~gunluktur. Her hede
emine göre nazara al
bir prensiptir. Bu ro

mahiyeti, faaliyete abl-
hakiki vaziyetlerle an
cakbr. Bu yeni ıilihın 
miilitı ıiipheıiz gizlene
' r. Sovyetlerdeki nıikyas, 
bir hayal de ifade et-
Hiç bir icad yoktur ki 

f 

hava defi silahlarından biri 
midir? Burada da son söz_ 
harbindir. Baskından kur
tulmanın en büyük çaresi 
tedbirli bulunmaktır. 

Kat'i tecrübe, hakiki mu
harebelerde yapılabilir. Bu 
silahın ehemmiyetini teslim 
eden taraf, çok daha em
niyetli adımlar atmış de
mektir. Sovyetler ordusu er
kanından Krişhanatski, mo
torlü birliklerin hava teşeb
büslerile müterafıkan cephe 
derinliklerine saldırmak ta-. 
raftarıdır. Bu kıtaların he-
defi şimendifer düğüm nok
taları, şehirler, ihtiyatlar ve 
ili .. dır. diii anda doğuracağı 

tehlikelerile tcsbit e· Alman askeri !edebiyabn-
ilsin. da, kat'i neticenin abnaca-
yük harpte değiıen ğı yerde, yani doğrudan 
ili, çapı, muhtelif silah- doğruya cephenin mihrak 
artan tesirini, tayyare noktalarında, bu birliklerin 
ve gaı tehlikesini han-: asıl rollerini oynıyacağına 
aktan görüşlü önceden - dair mütalealar görüyoruz. 
ir edebilmiştir? Mede- Bu hinterlanda beklenen 

ileminin bu afacan tehlike hududunu daraltmaz, 
dını iıtifafa kim yel- bilakis o t ~hlikeye kuvvet 

bilir? Her icad milyon- verir. Hazar tatbikatlarında 
mal oluyor. Bu uğurda muharebeninl realitesini ya-
dilen emekler beyhude şatmak mümkün değildir. 
•-•••pıoaı •ıımııı,,ınınnıınm1D111uımuBllltımwııınaımumını:ııııımmımmıı1D11U1 

1 LAN 
mir tramvay ve elektrik 
·• rk anonim . şirketinden: 
beke ameliyatı dolayisile temmuz 1939 ayı zarfında: 
-16 ve 30 temmuz 1939 pazar günleri saat 7den 17ye 
r aşağıdaki sektörlerde: 
1 Darağaç 
il Tepecik 
il Alsancak 
V Baımahane 

Buca 
Kızıl çullu 

9 ve 22 Tem muz 939 pazar 
afajıdaki sektörlerde: 

V Çarşı 
1 Bahribaba 

lif Karantina 
'lll Repdiye 

x Konak 

Jx Eşrefpaşa 
xv Kültürpark 
C Bayraklı 
D Turan 

E-F Karşıyaka 
Bornova 

günleri saat 7 den 17 ye 

xl Gazi bulvarı 
xll Mezarlıkbaşı 
xlll Asansör 
xlV Gazi bulvarı 
xVI Gümrük 

eyana kesileceği sayın halkımızca bilinmek üzere ilin 

ug&n en itibaren 

Kültürpark Sinemasında 
iki eısiz ve büyük filmi 

KISKANÇLIK 
Robert Taylor - Barbara Stanvick 

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

tell eoc•• egv ı• Jeanette Mac Donald 
7 Allan Jones 

.Jr, g(izellik, ıea,.. müzik · ve yüksek kudrette yazılmıf 
kulide nefis bir mevzu. Bu büyük filim sanat harikasıdır 
balar her g:ı. : Ateı'Böceği: 3-7Kıskançlık: 5.15-9.15 

._.eaı1111• •v•e•a,zar gilnlerilde Kıskançlık filmi ile baılar 

• 

Belki bugünkü mucitler bi 
raz balapervazdırlar. Fa k at, 
bu da, yeni silahın tesir ve 

ve kudretini büsbütün dü
şürmez. 

Herhangi bir silahın aç.
tığı dehşet nisbetinde defi 
ve tarda ehemmiyet veı·il· 
miştir. Her baskından sonra 
defi ve tard usul ve imkan
ları düşünülmüştür. Fakat, 
bu tedbirler, acı tecrübeler, 
hatta çok defa ağır zayiat
tan sonra alınmıştır. Defi 
ve tard te

0

dbirlerinde . gös
terilen müsamahalar, tehli
kenin tahammül edilemiye
yecek surette, tahakkukuna 
meydan vermemelidir. 

En emin çare, bu birlikle
rin havalanmasına, ve inme
sine meydan bırakmamaktır. 
tır. Bu idealdir; erişilmesi 
güç bir amaçtır. Hakiki va· 
ziyetlerde müteşebbis bir 
düşman, hatta kat'i bir ha· 
va hakimiyeti elde etme
miş bulunsa da, bu gibi cür
etli teşebbüslere girişebilir. 
Muvaffakıyet ihtimalleri azal
dığı ve elde edilecek netice, 
çekilen emekleri karşılama· 
dığı halde, teşebbüse giriş· 
mek fikri de kuvvetini kay
beder. Kesin bir sonuç el 
de edilemeyince, az zararlı 
kurtulmak, yani zararın hu
dadunu daraltma bahis mev
zuu olur. 

Yurd havasında kat'i bir 
hakimiyet, düşmanın paraşüt 
teşebbüslerine sed çekebilir. 
Kara harplerinin devamile 
vaziyetin alacağı menfi bir 
şekil, hakimiyet temin ede-

miyen hasım hava kuvvet
lerine teşebbüs imkanları ve
rebilir. Bir yurdun semasın
da kat'i hakimiyete en par
lak misal Habeşistanda Ital
yan hava kuvvetlerinin du-

rumudur. Zayıf Çin hava 
kuvvetleri bile uzak teşeb
büslere girişti. 

Kızılların ispanyada hava 
teşebbüslerile Italyan yürü
yüş kollarını paniğe uğrat
tığını, dostlarının yazıların

dan öğreniyoruz. İstikbalin 
ittifak manzumeleri hakkın
da şimdiden kat'i bir fikir 

DALGA UZUNLUGU 
1648m. 182Kcs. 120K~. 

T.A.Q.19,74m.15195Kcs. 20KW. 
T.A.P. 31,70m. 9465Kcs. 20KW 
12.30 Program 
l?..35 Türk müziği pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haber
leri. 
13.15-14 müzik Riyaseticum
hur bandosu - Şef : Ihsan 
.\ünçer. 

19.00 Program 
19.05 müzik Valslar - pi. 
19.15 Türk müziği fasıl he· 
yeti. 

20.00 Memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haber
leri. 
20.15:.ı konuşma 

20.30 Türk müziği müşterek 
ve solo teganni. 
21.10 Haftalık posta kutusu 
21.25 Neşeli plaklar R. 

21.30 müzik oda müziği-pi. 
2ı. müzik ( Küçük orkestra 
Şef: Necip Aşkın 

23 Son ajans haberleri, 
Esham 1 tahvilat, kan..-

biyo-nukut ve ziraat borsası 
(fiyat) 

23.20 Müzik (Cazband-pl.) 

23.55-24 yarınki program. 
~~-·.,, ..... 

yürütülemez, en büyük hava 
devleti de ittifak manzume
leri karşısında kritik bir du-

ruma gire bilir. Deniz aşırı 
hava teşebbüslerinin süngü 

tehdidini karaya kadar uza

tabileceğini düşünenler var

dır. Moltke, deniz aşırı te
şebbüslere imkan ararken, 

dönüş yollarını tayin ede
memişti. 

Hava hakimiyetini elde 
etmek maksadile muharebe 
operatif hareket ifa eden 

hava kuvvetlerine terettüp 
eden bir vezifedir. 

'Harb ın başlaması ile bir

likte düşman hava kuvvet
lerile mücadele ve düşman 
hinterlandını tehdid etmek, 
düşman hava kuvvetlerini 

bağlamak suretile, onun dost 
yurda karşı yukarıdaki şe

kil ve mikyasta tecavüzun 
önüne ğeçebilir. Yurd sema-

larına karşı herhangi bir ha
va teşebbüsünün kırılmasını 

temin eden en emin tedbir 
de budur. 

[Devamı var] 

6JTrakya bu resimde görüldüğü gibi kırmızı damlı ı.beyaz_.J 
badana~ köy cvleri!e , dolmaktadır 

=====--~ ----·-......,,,= 

Ormanda iptidai bir şekilde çalışma~usulü 
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Türk hava kurmu lzmir 
şubesinden -1 - Genel kurmay başkanlığının tensiplerile Türkkuşu 

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 belli başlı şartlar aşağıda gösterilmiştir: 

A - Türk olmak, anası ve babası Türk ve Türk soyun-
dan olmak. 

8 - Bekar olmak ve yaşı en az 16 en çok 18 olmak. 
C - Sağlık durumu uçuculuğa elverişlı olmak. 
D - iyi hal sahibi bulunmak. 
E - Ana ve babasının yoksa velisinin rızasını gösteren 

vazıh adresli vesika göstermek 
F - Hava gedikli hazırlama yuvasını ve hava okullarını 

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

heyetince yapılacak kat'i muayene iyi netice ver4ikten sonra 
masrafı Türkkuşunca ödenmek suretile yapılacaktır. 

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

4 - Kayıt muamelesine 30 Haziranda son verilecektir. 

"00000000000000000000000000000000000000000000000000~ Lazım gelen şartları haiz olduğu görünen gençler Temmuz 
ayı içinde Ankarada Türkkuşuna sevkedileceklerdir. 

·TUAK PAZAAI 
l IBRAHIM KARAKAŞ 

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

Ticarethanemizde Askeri elbise ve ku
maşları, Bayanlar için en son moda Manto, 

13 - 16 - 20 - 23 - 27 - 28/6/39 (2025) 

Pardüseler, Baylar için Yerli ve Avrupa ..._ _ mm •m m 
kumaşlarımız ve hazır elbiselerimiz her za- Ü J U T O R ~ 

l'°iiıan bulunur. Askeri, sivil ve Bayanlar için manto, tayyör [~ Salı•h Sonad ~ 
ısmarlama yapılır.!(Odun pazarı No.12 -lzmir- Telefon No.3276) ~ S · W 
------- eı Cilt, aç ve Zührevi has- ~) 

F f t • f • eı talıklar mütehassısı ' 
05 0 ID, arın• I 2 nci Beyler sokak No. 81 t 

1 kt •• ı•• N TELEFON 3315 ~ a e, oz u un ~llö:.t29 ~~J;:~tiH;;ta 
g.bi f d I Dr. Fahri Işık ı ay a I ÇO• 1zmir Memleket Hastanesi 

Cuk gıdalar Rontken Mütehassısı 
1 t Rontken ve elektrik ıedaoiı 

~ocuk pudrala yapılır ıkinci Be, ıer So 
~ - No. 29 TELEFON 2542 
rı, lastik don ve .. 

0
···· .. -···-

0
········ .. ····-·;-··-A-··

1
··; .. 

r. emır ı 
muşamma)arı Kamçıofilu 
Ve emzı•kıerı• Cilt Ten~ül hasta~ı~ları 

• elektırk tedavısı 

Balçova 
AGAMEMNUN 

Ilıcalarının 
12 Haziran 939 tarihinden 

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

lsmail Karakızb .. [ D: 15] 
~~::;_:: ... _:w:_ ~· -.................................................... 
! Hamdi Nüzhet Çançar 1 

!Sıhat eczanesi f 
i BaştUl'ak büyük Salepçioğlu 1 
i hanı karşısında 1 Tel 3882 ızmir • Birinci beyler So 

• No.: SS Telefon : 3479 .................................................... 



r$EHIRDEN 
HABERLEl!J 
• 
lzmirin ikinci 

cennetinde 
BeJediyemizin büyük bir 

himmet ve fedakarlığı saye
ıinde az zamanda lzmirin 
bir ikinci cennet kazandığı· 
nı ve bu yerin Birinci Kor
donda yepyeni bir tarzda 
imar, ihya ve tezyin edilen 
eski şehir gazinosu olduğu
nu yazmııtık. 

Bu satırları okuyan ve 
orada güzel bir akşam ge
çiren diğer arkadaşımız bize 
tU sözleri söyledi: 

- Doğrusunu istersen, bu 
kadar güzel müstesna ve 
lüks bir muhitte belki içki
ler çok pahalıdır, diye git
mekte biraz mütereddit bu
lunuyordum. Fakat güzelJiği 
beni ihtiyarsız bir surette 
çeken bu fevkalade havadar 
ve litif gazinoda buz gibi 
biranın şitesini elli kuruşa 
içince bu bulunmaz yeri ya
panlan ve itletenleri hayır 
dua ile anmaktan kendimi 
alamadım. 
Öğrendiğime göre bu 

cennet köteaine en nefis ve 
san'atkir bir orkestra getiril
diği takdirde de bira şişe· 
ıine yalnız on kuruş bir 
zam yapılarak altmıı kuruş 
istenecektir 

-===-
Şaşaldaki 

cümbüşün sonu 
Şaıala _ otomobil işleten 

;ı;f5r Ktlatem, evvelki akşam 
otomobile aldığı Şadan adın
da gebç bir kadını Şaşal 
kaynağına götürmüş, orada 
birlikte rakı iÇmiş ve eğlen
mittir. 

Gece yarısından sonra ça
kır keyf vaziyette otomobi
lin direksiyonuna geçen şo
för Rüstem, havaya bir kaç 
el ateı etmiı ve tabancayı 
beline koyduğu sırada ta
banca ateş almış çıkan mer
mi, Rüıtemle Şadanı bacak
lanndan yaralamıştır. 
Yaralı k'ldın memleket 

haıtaneıine getirilmiş, suçlu 
tutulmuıtur. 

Gelenler , gldenler 
lzmir mebusu B. Dr. Mus

tafa Bengisu lstanbuldan, 
Mülk!ye müfettişi B. Şükrü 
Algur Ankaradan, Sıhhat ve 
içtimai Muavenet Vekaleti 
müfettiılerinden B. Feridun 
Eray lıtanbuldan, Beden ter• 
biyesi genel direktörlüğü an
tronörlerinden B. Salihattin 
Tedik Aydından tehrimize 
gelmiı, Midillinin İsveç fah
ri konıoloıu 8. Dimitri Sur
langa Midilliye gitmişlerdir. 

Denizlide Bir 
Cani Asıldı ----Denizli, ( Hususi ) -- iki 

ıene evvel karısını, baldızını 
ve kaynanasını keserle öl
dtıren Çal kazasının Hadım 
kaytınden 29 yaıında Ali 
oğlu Halil Tufan hakkında 
verilmit olan idam karan 
Btıyilk Millet Meclisince tas
dik edilmit ve idam hükmü 
dtın infaz edilmiştir. 

Zengin Olmak 
.... r .... lz 

(HALKIN SESi) 
28 Hazirae -1 1 
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Japon askerleri harp istemivor1 
.... "~~~::::,:- Manin) 

T Hasan kızı 35 yaşında Ce

DORT ~APON TABURU iSYAN 
nan Güler emanet eşya me• 

ETTİ sdesinden Mehmed kızı 24 
yaşında Mebrure İnceler'e 
hakaret ettiğinden yakaJan· 
mıştır. 

Şanghay, 28 (Radyo) - Japon askerleri arasında isyan 
büyümüştür. Şimdiye kadar isyan dört Japon taburu silah
larını kırmak ve elbiselerini çıkarmak suretiyle dağlara 
iltica etmişlerdir. isyanın büyümesinden korkuluyor. Japon 
askerleri biz artık harp etmiyeceğiz bizi memleketimize 
gönderin diye işgal kumandanına bildirmişlerdir. 

Sular 100 metre içeriye 
kadar girip çıktı 

Balıkesir, (Hususi) - Ayvalıkta Patriça mevkiinde ge
çenlerde deniz birdenbire öğleden evvel mevzii yükselmiş 
ve sular karaya 100 metre kadar hücum etmiş, bilahare çe" 
kilmiş, bu vaziyet öğleden sonra da tekerrür etmiş ve her 
tekerrürde hadise meddücezir vaziyetinde üç defa olmuştur. 

Birkaç sene evvel de gene ayni mevkide böyle bir ha-
dise olduğu ve balıkların kendini karaya attıkları anlaşıl
maktadır. 

Burada tahtelarz bir hadisenin vukua gelmekte olduğu 
zannedilmektedir. 

--------------Dllllll:ııımı--------------
Balık esirde üç-kardeş bir olup 

bir h:öylüyü öldürdüler 
Balıkesir, (Hususi) - Küpeler nahiyesini.o Macarlar kö

yünde kanlı bir vak'a olmuş, Fettah oğlu Zeynel. Ramazan 
ve Ali adındaki üç kardeş köyden Mehmet oğlu Ahmedi 
orak ve bıçaklarla yaralıyarak öldürmiışlerdir. 

Maktul Ahmedin, bu üç kardeşitı evli bulunan teyzelerini 
dağa kaldırması ve tecavüzde b11iunması vak'aya sebebiyet 
vermiştir. Katiller yakalannnşiardır. 

Bir kamyon devrildi bir 
ölü iki yaralı var 

Balıkesir, (Hususi) - Bugün Dursunbey civarında bir 
kamyon kazası olmuş, yükle dolu 6 numarala kamyon yağ-
murlardan bozulan yolda kızak yaparak devrilmiştir. 

Şoför muavinlerinden Cafer kamyonun altında kaldığın-
dan ezilerek ölmüştür. Kamyonun şoförü Süleyman ve di
ğer muavin Osman ağır surette yaralanmıştır. ----------11111111---------• 

ipekli kadın çorapları 
Istanbul (Hususi) - Sanayi tetkik heyeti lstanbul ticaret 

odasından ipekli kadın çoraplarının standardizasyonu hak
kındaki fikirlerini sormuştu. 

O da bu husustaki tetkiklerini bir raporla Vekalete bil
dirmiştir. Burada söylendiğine göre, lstanbul ticaret odası 
bu raporunda, çorap standardizasyonunu tetkik için mem
leketimize getirilen Alman mütehassısı Earl Alc'nın verdiği 
raporu şiddetle tenkit etmiştir. 

İki kadına yıldırım isabet etti 
Tekirdağ, (A.A) - Birkaç gündenberi Saray kazasında 

devamlı yağmurlar yağmaktadır. Alınan haberlere göre Ku
çük Manika köyünde birçok yerleri su basmış ve düşen yıl· 
dırımlardan tarlada çalışan iki kadın ile bir öküz ölmüştür. 

Hatay Meclisinin feshi 
Antakya, 28 (Hususi) - Cevad Açıkalın'la Albay Kole 

dün Ankaradan Hataya dönmüşlerdir. Hatay Meclisi ilhak 
anlaşmasının Kamutayın ilanihaye tasdikini müteakip tekrar 
toplanacak Meclisin feshi kararı formalitesini ikmal ede-
cektir. 

-------- iP" ,...., __ _ 

Radyo ve Teleraf Hulasaları 
Yeni Manisa Valisi Faik Türel vazifesine başlamıştır. 
§ Yeni alınan bir habere göre bu ay içinde Danzig'i iş

gal etmeğe karar veren Almanya, şimdilik bu işgal kararı
nı tehir etmiştir. · 

§ Singapurda toplanan lngiliz - Fransız müdafaa konfe
ransı nihayet bulmuştur. 

§ Honkongdan bildirildiğfne göre Japonlar yakında Fu .. 
çeuya asker çıkaracaklarmış. 

§ General Franko Temmuz ayında lspanyol Fasına gide
cektir. 

§ Almanlar Japonlarla beraber olduğu halde gizlice Çin
lilere de silih aattıkları Çin den bildirilmektedir. 

§ Japonlar lngiliz ve Amerikan gemi ve tebaalariyle 
alel'umum bütün ecnebilerin yarın öğleye kadar Fasuvu 
terk etmeleri bildirlmişse de lngniliz kumandanı rcd cevabı 
vermiştir. 

§ Bugün öğleden sonra Büyük Millet Meclisinde banka
lar baremi projesi müzakere edllecelttir. 

§ Almanyada tahta kıtlığı başlamıştır. 

Honkong 27 (A.A) - Çekiai ajansı bildiriyor: Selabi
yettar kaynaktan alınan haberlere göre Hankeuda 11 hazi
randa kargaşalıklar vukubulmuş, bin kadar Japon askeri 
isyan etmiştir. Bastırılan bu kıyamın harbe aleyhtar unsur
tarafından teşvik edildiği bildirilmiştir. 

Danzig Hududundaki Gümrük 
Müfettişi Hadisesi 

Varşova, 27 (A.A) - Hücum kıtalarına mensup iki ki
şiyi zorla Polonyaya götürmek istediğinden dolayı Danzig 
makamları tarafından tevkif edilmiş olan Polonyalı gümrük 
müfettişi Lipinskiyi görmesi için Polonyalı avukat Romanos· 
kiye mezuniyet verilmiştir. Lipinski, kendisinin hücum kıt
aları mensupları tarafından sarhoş edildikten sonra doğu 
Prusyası hududuna götürüldüğünü bildirmiştir. 

--------==-=-~~------
Tunusun müdafaası için 

T:!nus, 27 (Radya) - Tunus umumi vali!i B. Lebonun 
riyasetinde yapılan toplantıda Tunusun müdafaası için sar
fedilmek üzere 50 milyon franklık dahili bir istikraz akdi
ne ve tahvil çıkarılarak satılmasına karar verilmiştir. 

Italya - Isviçre hududunda 
bir tevkif 

Bern, 27 (A.A) - Luganonun eski polis müdürü ltalya -
lsviçre hududunda ltalyan polisi tarafından tevkif edilmiştir. 
Bu tevkifin sebebi henüz aydınlanmamıştır. lsviçre makam
ları işi yakından takip etmektedirler. 

--------·~ . ...--------
Roma Radyosunun Tezviratı 

Roma, 27 Radyo - Suriye Başvekili ile mebusan mecli
si reisi, Uluslar sosyetesine bir nota vermişler ve Hatayın 
~kiyeye ilhakını protesto etmişlerdir. 

Bulgar Başve
kili Berline 

Gidiyor 
-::::::::-

Berlin, 27 (A.A) - Ber· 
lindeki salahiyettar Bulgar 
mahafilleri Başvekil Köseiva-
nofun Alman hükumetinin 
daveti üzerine üç günlük 
resmi bır ziyaret için Ber• 
line geleceğini teyid etmek- · 1 

tedir. 

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

Dr. Şaht 
Italyada 

Berlin 27 (A.A) - Şahtın 
iki üç hafta içinde Berline 
gelmesi beklenmektedir. Hin
distan seyahatından dön
mekte Şaht, o zamana ka
dar ltalyada kalacaktır. 

Stalinin 
--~~·-

aa,kanhğında mühim 
bir toplanll 
--::::::::--

- Baştarafı 1 inci sahifede -

esası dahilinde Sovyet hari
ciye komiseri B. Molotofla 
müzakerat yarın tekrar baş
lıyacaktır. 

Salahiyettar dairelerin ka
naatine göre anlaşma artık 

bir şekil meselesinden iba
rettir. 

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

Valimiz 
Vali B. Etem Aykut,. dün 

akşam refakatinde Vakıflar 

müdürü B. Esad Serezli ol
duğunu halde lzmir ve Kar-
şıyakadaki vakıflar eserleri
ni tetkik eylemiştir. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
----------------

En büyük emel ve 
mükafatımız 
-------~-----Gazetemiz ve gazetemizde neşre başladığımız (Bir lngiliz 

çavuşunun hatıraları) adlı tefrikamız hakkında pek k1ymetli 
takdir ve iltifat kelimelerini muh\evi mektubunuzu pek 
büyük bir sevinç ve iftiharla aldık. Pek çok beğendiğinizi 
bildirdiğiniz bu tefrikayı - arzu ettiğiniz veçhiyle - bilahare 
kitap suretinde de çıkarmağı!üşünmekteyiz. 

Bugün size söyliyecek bir )zümüz varsa o da (Halkın 
Sesi) nin, sizler gibi vefalı o uyucularının bu gibi takdir 
ve iltifatlarını hayat ve mesleğinin en büyük bir mükifah 
addetmesini tekrardan ibarettir. (Halkın Sesi) kadirşinas 
halkımızın bu teveccüh ve muhabbeti ile ilelebed iftihar 
edecektir. 

Halkın Sesi Hak.kın Sesidir 

§ Karantina Halil Ritat 
Paşa caddesinde lzmirli Ak1· 
kızı 26 yaşında Kadriye Ôz
han eski bir husumetten do- •• 
layı yolda rastladığı lzmirli 

• Sadettin kızı 35 yaşında Ve• 
sile Akınlı ile Akif oğlu Ali 
AkınJı'ya hakaret ettiğinden 1 
yakalanmıştır. 

§ Alsancak Ali Çetinka
ya bulvarında lstanbullu Ha· a 
san kııı 35 yaşında Aliye r 
Tüz Bir şehadetten dola; ı ' 
Afyonlu Musa kızı Emine 
Rahan'a hakaret ettiğinden s 
yakalanmışlardır. 
Ölümle tehdit 
Alsancak Piyade sokağın

da Giritli Mustafa oğlu Meh
met Ali Düz, kira evinden 
çıkmıyan lzmirli Mehmet kı
zı 26 yaşında Seher Amir 
ve Riza oğlu Ahmet Amir'e 
hakaret ve ölümle tehdit 
ettiğinden yakalanmıştır. 
Hırsızhk 
Kültürpark'ta lnebolulu 

Kemal oğlu Mehmet Salih 
Düven Mürefteli Mehmet 
oğlu lbrahim Tunus'un işle 
meşgul olmasından istifade 
eden suçlu mağdurun bir çe-

l ket ve 'bir pantolon ile 25 
lira değerinde hır saatını 
çalarak kaçmış ise de suçlu 
yakalanmış ve çeket ile ıa· 
at elde edilmiştir. 

Haklı bir 
şikayet 
--&::&:!-

Güzelyabda oturan bir oku· 
yucumuz yazıyor: 

Sabahleyin saat altıda seyyar 
sebzeci ve sütçüler, öğleden 
sonra dondurmacı çıraklariyle 
yenihayatcılannın ve akşam 
üzeri de yollarda top oynı
yan çocukların f eryadlann
dan istirahat edemiyoruz. 

'• 

Tramvay caddesinden hariç 
sokak arabalariyle mahallit 
hiç kontrol edilmediği gibi 
bakımsız bir vaziyettedir. 

Halkın Sesi: Güzelyalı ve 
yukarı mahalittan her gün 
bakımsızlık yüzünden şiki· 
yet mektupları alıyoruz. Her 
gün değilse bile hiç olmazsa 
ayda bir defa mahalle ara
larını kontrol edilse bu şi
kayetlerin önüne geçilmiş 
olunur. Ehemmiyetle değerli 

belediye reisimin nazarı dik
katini celbederiz. 

-&ii!:3!!1:-

Şehirde sıcak· 
lar arttı 

Yakıcı sıcaklardan şehir
de bayılanlar vardır. Pazar 
gününden beri hararet dere-
cesi gölgede 32, 33 ve 34 
arasındadır. Dün saat on 
birde gölgede hararet dere-
cesi 33 iken, saat on dört 
buçukta 32 ye inmiştir. 
İki gündenberi sayfiye yer· 

lerine, plajlara ve yaylalara 
akın başlamıştır. Çeşme plij
ları epeyce kalabalıktır. Ya
manlar kampına da dün bir 
çok aileler çıkmıştır. 
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