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ı 1 Temmuzda büyük Türk denizcisi Barbaros Hayreddi

y,ldönümü ihtifali yapılacaktır. 
· Yıllarca Türkün yüksek kudretini ufuklardan alıp ufuk-
• a götürerek tanıtan ve kahramanlıkları ile bütün dünya 

rsanlarına meydan okuyan Yüce Barbaros, adı gönülleri~ 
ı izde yer tutmuş milli kahramanlarımızdandır. 

Onun kuvvetli kotu, parlak zekası kadar yıldınm saçan 
ı skin bakışı ve alev renkli sakalı bütün cihana hürmet ve 

şyet telkin etmiştir. 
Yapılacak ihtifali Cümhurreisimiz ismet İnönü'nün de 

~kip ~uyur~ası, Milli Şefimizin Türk büyüklerine karşı 
~ydugu derın saygının çok açık bir ifadesidir. 
Barbaros Hayreddin, Türkün yüce k·abiliyetlerini temsil 
en şerefli bir mazinin şeref ve şan dolu destanıdır. 
Onun aziz hatırasını sonsuz hürmetlerle anmak hepimizin . ' ı usal ve kutsal bır borcudur. 

,• 

r 

SIRRI SANLI 

evyork s~rgisindeki paviyo
numuzda karikatör sergisi 

' ı ... _,.... __ 

-
Nevyork Sergisinde Pavyonumuz 

Nevyork sergisindeki pavyonumuzda Türk mizah şanahnı 
ltöstermek üzere bir ~arikatör sergis~ tertibi düşünülm.üş ~.e 
Lu maksatla maruf Turk sanatkarlarıle beraber, karıkatu
istimiz Cemal Nadirden de e~er istemiştir. 

GÖRÜLEN LÜZUM ÜZERiNE FRANSA 
SALIV RMEDI EFRADINI 

TERHiS 

Temmuz, Ağustos 
en yüksek 

Londra, 28 (Ö.R) - B. 

ve Eylül ayları ·Avrupa gerginliğinin 
de~eceyı bulacağı devirdir 

....-'+; tuklarına bakarak şuna hük
metmek mümkündür : En 
mühim hadise bu sıralarda, 

Vinston Çörçil söylediği bir 
nutukta önümüzdeki Ağus
tos ve Eylül aylarını gergin
liğin en son haddine vara
cağı aylar olarak telakki 
etmenin doğru olacağını söy
lemiştir. Geçen seJe ve bu 
seneki vaziyetler arasında 
büyük benzerlik vardır. Ara
daki fark ancak demokrasi
lerin bu sene artık geri çe
kilmek niyeti olmamasından 
ibarettir. B. Çörçil şunları 

ilave etmiştir: 
u __ Harp olacaktır diye-

mem. Fakat Alman hükume
tinin kontrolü altındaki ga
zetelerin neşriyatına ve Na
zist devlet adamlarının nu · 

.. 1 

ROMANYABASVE
KiLiNiN BEYANATI 

Bükreş 28 (A.A) - Baş
vekil Kalines~ o bugün mebu- , 
san meclisinde beyenatta 1 

bulunarak Romanyanın en
ternasyonal vaziyetnin tasrih 
etmiştir. Kalinesko, Roman
nın bir kimseden hiçbir şey 
istemediğini ve fakat bugün 
elde bulundurduğunu tema
mile muhafazaya kat'iyen 
azmetmiş olduğunu söylemiş 
ve demiştir ki: 

"Her nereden gelirse gel-
sin işbirliği tekliflerini Ro
manya memnuniyetle kabul 
edecektir. Alman • Romen 
ticaret anlaşmasını işte bu 
suretle tefsir etmek lazımdır. 
Kalinesko milli müdafaadan 
bahsederek son üç ay içinde 
ecnebi memleketlere 26 mil
yar leylik harp techizatı si
parişi verildiğini bildirdikten 

·-==· -r;- - --
B.ı Arman l Kalinesko ... -

son;aekalliyetler meselesi-
nin münhasıran dahili bir 
mesele olduğunda ısrar et
miş ve bu meselenin iktisadi, 
içtimai harsi sahalarda bazı 
ıslahat ile halledileceğini 

bildirmiştir.,, 

MASIGLI BÜKREŞTE 

hem de pek yakında vukua 
gelecektir. 

Hitler(', her hangi bir ha· 
rekete girişmezden evvel 
eyice düşünmesini söylemek 
isterdim ve lngiliz impara
torluğunun harbı şimdiden 
kazanmış olduğuna kendiıi
ni ikna etmek isterdim." 

Paris 28 (Radyo) - Dlln 
mebusan meclisinde ı6yledi· 

ği kapanış nutkunda bqvekil 
Daladiye muallem iki ıınıf 11• 
lah altında muhafaza zanı· 
retini şu suretle turib et· 
mişti: 
- Devamı 4 tinctide -

Italyan manevralar! 
... 

~ 

Roma 28 (A.A) - Büyük ltalyan manevralan Po vadi
sinde 3 Ağustosta başlıyacak ve 7 Ağustosta bitecektir. 
Manevraların sonunda Italyan kralı kıtaatı teftiş edecektir. 

Paris 28 (Radyo) - ltalyan donanmasının, Temmuz ayı 
içinde garbi Akdenizde büyük manevralara başlıyacağı ve 
bu manevralara 120 gemi işirak edeceği söyleniyor. 

~:ııtE3Bli':liiı:SB,_ ..::;- :a?.;at' it'~~---- --
Halkın Sesi Hakkın Sesidir 

\ Vefalı ve kadirşinas okuyu-
1 cumuz bay Nuri Yanılmazer'e 

• aSB3E:e.-..~::::w;;e.::;e == ~~~ ~~~...., == ~~ ....... s:~~ ----------~----------Dün bir tertip yanlışlığı dolayısile size yazdığımız bir 
cevapta değerli adınız zikredilemediğinden bugün bu ha· 
tayı düzeltiyoruz: 

Annelere Müjde ! .. 
Ingilterede plajlarda oynıyan çocukların kaybolmalarına, 

llnne veya mürebbiyelerini kaybetmelerine karşı tedbirler 
üşünen Londra belediyesi, her çocuğun boynunun üstünde 

kendi ve ailesinin ismi, adresi bulunan bezden etiket-
ler astırmayı muvafık bulmuştur. 

Çocukların plajlarda kaybolmaması ıçın cidden güzel bir 
~ar~. Eğer bu usul her yerde tatbik edilirse boynunda tas· 
ltla gibi kocaman etiketleri olan çocukların gezinecekleri 
~ man plajların alacaklan bale sen ey okuyucu şimdiden 
~una: 

iSTER UUL iSTER AÖLA 
. -

Bükreş, 28 (A.A) - Pa- W Bükreşe gelmiştir. Bu akşam 
rise gitmekte olan Fransanın ı hariciye nazırı Gafenko ile 
Ankara büyük elçisi Massigli gürüşecektir. 

Gazetemiz ve gazetemizde çıkmakta bulunan (Bir lngiliz 
çavuşun hatıraları ) hakkında gösterdiğiniz yakın alikadan 
dolayı teşekkür ederiz. 

Zaten kitap halinde neşretmeyi düşündüğümüz bu hab· 
raların sizin gibi değerli okuyucularımız tarafından da tak· 
dir buyurulması, bizi bu yolda teşvik etmektedir. 

Maksadımız, milli heyecanları kuvvetlendirmek ve Tilrk- ' 
lerin ezeli ve ebedi kahramanlığını tekrar tebarüz ettirmek 
olduğundan gazetemizde bu mevzulara geniş yer vermek• 
teyiz. Esasen takdir buyurduğunuz bu eserin ileride daha 
çok entresan safhalarına şahit olarak takdirlerinizi bir kat 
daha çoğaltacağınısı umuyoruz. 

Halkın esi Hakkın Sesidir 
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ı:::ııııımıı:ııııııııııı::ıı:ı:ı:ııı::ııı:ıı:ıı::ı ~ Hasta çocuklar için ••• 

B• ~··· k f • • tı•k ~ - 1 -ır J .1 ur ne ennın mer ı ~ Çocuğa bir haftalık için 

ve kahramanlıg" 1 hak- ~ hava teb~i~ lizım_ . olunca, 
~ nereye goturmek ıyı olaca-

kındaki hatıraları ! ~~ ğını tabii çocuğu tedavi eden 
*'1e:I iı. Nakleden • GÖNÜL EMRE er bekim söyliyecektir. Fakat 

• sizin de hangi hekimin hangi 
- 9 - hastalıklara faydası yahud 

Doktor: ,, Hüseyinin ayağını 
bir lngiliz kurşunu topal et
miştir." Deyince donakaldım 

----.-.--~~~~:---------
Bir aralık söz Çanakkale [+) cereden dışarıya bakarak 

muharebesine intikal etti. benimle konuştu. Kış yakla-
Zeki bakışlarla gülümseye- şıyordu. 
rek: "Sizinkper yakında ta- Sonbahar sarı yaprakları, 

ıı tarağı toplayıp gidecekler serin rüzgarlan ve yağmurlu 
galiba!,, Dedi. Sesimi çıkar - günleriyle gitmek üzere ... 
madam. Ah.. Bir kere ayağa kal-

Çfinkü bunu ben, cephe- kabilsem .... 
ye gittiğimin beşinci günün- Doktora yine sıhhiye nefe-
de anlamış bulunuyordum. ri Hüseyinin ne zaman gele-
Hatırlarsanız yukarıda Ça- ceğini sordum. Bir lngiliz 
nakkaleden bahsederken : kurşuniyle bacağı sakatlanan 
"Biz burada beyhude bekle- ve beni sırtında taşıyacak 
mekte ve beyhude harcan- kadar insanlık gösteren bu 
maktayızf,, Demiş tim. · asil ruhlu askere karşı içim-

Çünkü bu kadar mukave- de derin bir minnet duygu

meti yanp geçmenin imkan
sız olduğuDu daha ozaman 
görmtiftiim. Bakalım ne ola
cak? ... 

• •• Y aralanm gittikçe iyileti-
yor... Bir kaç gtine kadar 
bahçeye çıkıp gezebilece
ğim. Aylarca yatakta yatı
yorum. Bazan kendi kendi
me "acaba, diyorum, böyle 
•ırt n.tn yata yata ayakla
nm ytlrtlmeyi unutmadılar 
mı ?,, -.. 

su vardı. 
Onu görmek, işaretlerin 

dili ile bu minnetimi anlat
mak istiyordum. Bana kaç 
gündür geleceğini söyliyor
lardı ama, birşey çıkmadı ••• 

Doktor, Hüseyinin önü
mfizdeki hafta içinde mu
hakkak geleceğini söyledik
ten sonra yine nezaketen 
bir şey isteyip istemediğimi 
sorarak gitti ... 

Ne bileyim •. 
geliyor ... 

Gözlerimin önünde Hilse
yinle karşılaşmamız geliyor
du. Onu gördüğüm zaman 

Bana öyle muhakkak ki, arkadaşına 
kavutan bir hasretli gibi bu 

• • • temiz kalpli askerin boynu-
Doktor yaralarımı muaye· na sarılacaktım... ı 

ne ettikten •onra yine pen- ( Devamı var ] 
•-• ı ı •••••ı•••• ••••••ııııımmm111111•1111 

Ak denizde 
lngiliz - ltalyan Rekabeti 
Franaada, Akdenizin in· ilzerindeki muhtelif ' nokta-

giltere için sadece bir tica· larda askeri hareket vasıta-
ret yolu, meşhur Hindistan larını her gUn biraz daha 
yolu ve imparatorluğun ikı- kuvvetlendirmektedir. 
beti bu yolun emniyetine Snveyş'ten geçen gemile-
bailı olduğunu sananlar çok- rin yüzde 50 si lngiliz bay. 
tur. rağını taşır. Hindistan mü-

Akdeniz muhakkak ki in- nakalitının yüzde yetmişine 
giltere ve müstemlekeleri için yakın kısmı bu kanaldan ya· 
ehemmiyetli bir mtlnakale pıhr. Avusturalya ithalatının 
yoludur. Fakat lngilterenin dörtte biri ve ihracaabnın 
ba denizi her tiirln ferdi yansı da keza bu kanaldan 
tahakkllmlere kartı mildafa- geçer. • 
aya azmetmiş olması burası lngiltere Mısıra 400 mil-
11rf bir yol olduj'u için de- yon sterlinden fazla serma-
iildir. ye yatırmıştır; Yunanistanın 

Şilpbestz Londra bu yo· borçlarına iştirak eder ve 
lan emniyetiyle alikalı biç Türkiye ile Akdeniz ve Ka-
bir feyi ihmal etmez. Cebe- radenize bağlı Balkan dev-
llttanltta1 Malta da, Kıbrıs- Jetlerine mütemadiyen kre• 
ta, lskenderiyede kuvvetli diler açar. 
isler karmupur. SOveyı hu- Demek ki lngiltere ıçın 
zuranda kurmut olduğu kon- Akdenizin bayati bir ehem-

zaran olacağı • hakkında bir 
fikriniz bulunursa hekimin 
soyliyeceği şeyleri - onunla 
münakaşa kalkışmadan- daha 
iyi anlar ve sözlerini daha 
candan yerine getirirsiniz ... 
Hekim bulamadığınız yerler
de de bilginiz belki işinize 
yarar. 

Bir kere hekimlerin raşi
tik dekileri, kemik hastalı
ğına tutulmuş, çarpık bacaklı, 
paytak yürüyen çocuklar ... 
Bu kemik hastalığı eskiden 
daha çok görülürdü. Şimdi 

şehirlede daha az görülü
yor. Fakat hekim bulunmı
yan yerlerde -maalesef- daha 
çok bulunduğu oralardan 
getirilen çocuklardan anlaşı
lıyor. 

Bu hastalığın en iyi deva
larından biri de deniz kena-
rında tebdili ve orada çocu
ğa güneş banyosu yapbr-
maktır. Hem de çocuk pek 
küçük, daha 18 aylık iken. 
O vakite kadar, kemik has-

tabğından ~ yürüyemiyen ço
cuk, deniz kenarına götürü-
lünce ve güneş banyosu ya
pılınca az zaman içinde yü · 
rümiye başlar; kemikleri dü
zelir. 

Fakat orada uzunca bir 
müddet kalmak şartile. Ço-

cuk üç dört yaşından sonra 
ise deniz kenarında hava 
tebdili müddetini daha ziya
de uzatmak lazım olur ... 

Bunun aksine derisinde 
bir hastalık bulunan çocuk 
deniz kenarına götürülmez. 
Pek yüksek dağ havası da 
çocuğun cilt hastalığına do-
kunur. Bu hastalık için ço
cuğu pek yüksek olmıyan 

ve deniz kenanndan uzakça 
olan yerlere götürmelidir. 

(Devamı var) 
.. 

Kap yolu icabında onun ye-
rini alabilir. Eğer Akdeniz 
lngiltere için sadece bir ti
caret yolu olsaydı, nakliya
tını bu denizden uzaklaştır
mak ve böylece fakirleştir
mek suretiyle onu yalnız 
kendine hasretmek istiyen
leri cezalandırabilirdi. 

Fakat Akdeniz daha faz
la bir şeydir. Bu bir strate
jik yoldur ve islimın beşi
ğidir. 

Ak denizin stratejik rolü 
Süveyı kanalının açılmasın
dan evvel de mevcuttu. ln
giltere ile Napolyon arasın

daki rekabet bunu isbat et
miştir. 

Dünyada 
Neler Oluyor 
Bir musıkl harıkası 
Floridada musiki san'at

karlarından Makdugal 60 
saniyede 3960 tane ses çıkar
mıştır. Bu 3960 sesin husu· 
siyeti ise birbirinden daha 
güzel bir ahenk taşımasıdır. 
Makduğal geçenlerde, büyük 
bir kalabalığın önünde ver
diği konsere bu 3960 sesi 
çıkararak başlamıştır. 

ıaıuıı11119mıuıı11111111 

Evlere ne zaman nu-
111ara ,:lfondu? 

Evlere numara vaz'ı usulü 
ilk önce Pariste tatbik edil
meğe başlanmıştır. ilk nu
maralar 1512 senesinde kon
muştur. 1512 senesi numara 
vazedilen binaların sayısı 
ancak 68 i bulmuştu. 

Bidayette binalara numa
ra konması halk tarafından 
biç te hoş görülmemiş, bu 
usul ciddi muhalefet hare
ketleri karşılanmıştı. 

IJWllldlllDI :umıı umnı 

Eekl pulların temin 
ettiği hasılat 

ltalyada okunmuş gazete
ler kızılhaç tarafından top
lanmaktadır. 

Belçikada bulunan bir ha
yır cemiyeti de puldan isti
fabeyi düşünmüş, gelen mek
tuplardaki pulları toplatmağa 
başlamıştır. 

1932 senesinden 1938 se
nesi nihayetine kadar bu 
pullarla tam 11.825,350 frank 
hasılat elde eylemiştir. 

Bu para ile Kongodaki 
müstemlekelerde mükemmel 
bir hastane yaptırmıştır. 

llllllDJlDJI UDllDWDID 

Amerikanın definesi 
Amerika devleti bütün al

tınlarını demir ve betondan 
yapılmış muazzam ve müs
tahkem bir kasada sakla
maktadır. Bu kasa hiç bir 
topun yıkamıyacağı miithiş 
bir kale kadar sağlamdır. 

Bu kasanın içinde 12x20 
metre eb'adında bir çelik 
çekmece vardır. Altınlar bu 
çekmecenin içindedir. 

Bu çelik, demir ve beton 
definenin muhafazası için 
her türlü tertibat alınmıştır. 
Definenin etrafı mitralyöz 
yuvasıdır. Mitralyözlerin ara
sına zehirli gaz tufekleri kon
mvştur. Nöbetçilerin önünde 
bir ayna vardır; definenin 
tekmil sathi mesahası bu 
aynalara aksetmekt. nöbet
çiler olduklari yerden defi
nenin her taarfını gözlemek
tedir. 

Definede 9 milyar altın 
dolar vardır. 

ile Çanakkale'den irtibat te
min edilseydi Rus ihtilali 
ve Brest - Litovsk muahe
desinin önüne geçilebilirdi. 

Bilhassa 1931 denberidir 
ki lngiltere için Akdenizin 
stratejik ehemmiyeti bir kat 
-Devamı 4üncü sahifede-trol filidir. Gemilerin yolu miyeti vardır. Gerçi, eskf 1914 - 1918 de Rusya ................ ----~----

y • • Snci harika filimlerhaftası 1 Elhamra Sinemasında 
En ucuz fiatla en bilyük bir proğram Fransızca sözlü 

iki şaheser film birden 

1- Satılık Bebek 
Bafl'61lerde: Joan Cravvford - Spencer Tracy 

2 .. SEN O R İTA 
Batr6llerde: Jeanette Mc Donald-Nelson Eddy 

Pr~rama ilive• olarak: Dost Romen hariciye nazın 
Ekı Gafenko'nun lstanbulda kartılanması merasimi. V.S. 

Fiyatlar: 20 - 30 • 40 kuruştur. 
Seaallar: Soaorita: 3-7de: S. Bebe Bebek: 5-9 da. ........................................... 

eDI DID Bugün başlıyor ltJ 
2 TUrkçe tam ve yeni kopya 

MARK O POLO ~~~e':a~!~ş 

Düğün Gecesi [ Naşit ] 
Harikalar Cambazhanesi 

Cumartesi, Pazar 10 - 2,30 - 7,30 da 
Sair günler 11.45 - 2.50- 7. 15 de 
............................ aat#löt::llm ............ . 
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ı TUyler Urpertlcl vak' alardan: 

Kilitli kitap 
Allah 
faleti 

benim çektiğim se
kimselere vermesin 

( 3) 

soğuk insanın adeta nefesini 
kesiyordu. • 

Şöyle böyle yirmi basa
mak kadar indim. Merdi
ven birden bire kesildi. Ve 
kendimi on metre murabbaı 
kadar geniz bir mahzende 

etleri bile tamamile dökül
memişti. Kafasının üstünde 
saçları bir peruka gibi sar
kıyordu. Göz oyukları sanki 
bana bakıyor. Dişleri sanld 
takır takır bana gülüyordu. 

Birdenbire kendimden 
buldum. Dıvarlardan sular geçmişim. 
sızıyor, köşelerden güberçi
leler sabun köpükleri gibi 
sarkıyordu. Mumu her tara-

fa ~tutarak arandım. Sağım 
boştu. Fakat solda yan ya
rıya toprağa gömülü koca 
bir demir sandık duruyordu. 

Hah... işte... Hazine bu
rada. 

Mumu ihtiyatla bir kena
ra koyarak sandığa yanaş
tım, elimle tozlarını sildim. 
Tam ortasındaki çivide ufa
cık bir anahtar kat'iyen bu 
sandığın anahtarı olamazdı. 
Kitap narede? A! Yukarıda 
unutmUfum. Fakat şimdi 
merakımdan çatlamak dere
celerine gelmiştim. Anahtarı 
cebime attıktan sonra san
dığa yanaştım. Rezeleri pas
lanmış, açılması güçleşmişti. 
Ne ise, dolgınlıkla baltayı 
da aşağıya indirmişim. Ka
pağının arasına sokup bir 
bastırınca tüylerimi ayağa 
kaldıran bir gıcırtı oldu ve 
ben sandığın kapağını dı
vara doğru itip açarken yu
karıda müthiş bir şangırtı 
koptu. Kafamı merdivenin 
ağzına doğru kaldırdım. Her 
halde rüzgar bir cam kır
mış olacaktı. 

Kafamı tekrar sandığa çe
virdiğim zaman, gözlerim ye
rinden fırlayacak gibi oldu
lar. Balta elimden fırladı, 
damarlarımda adeta bütün 
kanımın donduğunu, şakak
larımın zonkladığını duy
dum. Düşmemek için sağım
daki duva dayanmak mec
buriyetinde kaldım. 

Sandığın içinde üzerinde
ki elbiseleri lime lime olmuş 
bir İskelet yatıyordu. Daha 

* ... . 
Ayıldığım zaman bili 

mahzende duvarın dibinde 
yatıyordum. Beni ayıltan da 
tavandan yüzüme damlayan 
sular olmuş olacak. Mumun 
alevi kısalmış sönmesine az 
vakit ,kalmıştı. Birdenbire 
aklım başıma geldi, ne ol
duğunu hatırladım. 

Ve sandığa bakmağa ce· 
saret bile etmeden mahzen• 
den fırladım. 

Kilit · i kitap yazı masası· 

nın üstünde duruyordu. 
Anahtar, kilidi çabuk açtı. 
Kapağını kaldırır kaldırmaz, 
içine yazılmış şu satırlarla 
karşılaştım: 

Altı sene kürek cezasına 
mahkum olmuştum. Ben kll
rekten çıkınca Mahmut ta 
Afrikada zengin olmuş, dön
müştü. Bana yardım etmesi
ni istedim, beni kovdu. Bu
nun üzerine gece köşke gi· 
rerek onu yatağında öldür-
düm. Bizi kimse birbirimiz· 
den ayırt edemezdi. Nete-
kim kimse de benim mühen
dis Mahmut olmadığımı, 
onun ikiz kardeşi olduğumun 
farkına varamadı. Akrabam 
tanır diye korduyordum, 
onun için onlardan kaçın· 
dım. Bu dünya kimseye kal
maz .. Tabii ölüm bir gün 
beni de bulacak. 

(Son) 

Batan bir ,ahir 
Şikago şehrinin inşa edil· 

mesinden çok zaman evvel, 
üniversiteleri ile bir kültllr 
merkezi olarak yükselmiı 
bulunan Antigue şehri, As
va dağının indifa etmesile, 
fışkıran sularla batmıştır. 

1 TAYYARE Sineması T316!6a ""'I 
Bugün 2 Büyük Flim Birden 

1- K 1 M s E s 1 zcsans Famllle) 

Hakiki hayatın içli bir romanı. Başröllerde: 
Vannı Marcoux - Dorvılle - Robert Lynen 

2- KONTINANTAL 
Fred Astaıre ve Gınger Rogers tarafından temsil edilen 
büyük operet, dans, müzik, neşe ve çılgınlık filmi. 
0000000000000 000000000000 

Seanslar: Kimsesiz: 3-6.30·10, Kontiııantal:4 .45, ve 8.20de 
Cumartesi ve pazar günleri 1.30da başlar. 

Fiyatlar: 20 25 30 talebe salon 10 kuru tur 



(HALiCiN SESi) 

Ucan 
' 

ordular ltalyanlar telaş ediy·orla·r · 
----------1!1!:3!1----------· 

Hava kuvvetlerinin inkişafı yurdun her 16 haziran tarihiyle Ro
ma'dan yazılıyor : 

köte&ini düşmana açmışbr ı 
(a) Yazan: En'lekll General Kemal Koçer J 

Romanya'nın takındığı ta
vır ltalyada'da hayretle kar
şılanmaktadır. Romanya Dış 
Bakanı B. Gafenko'nun An
kara radyosunda kullandığı 
dilden, Romanya'nın Türki
ye ile askeri bir pakt akdet
mek niyetinde olduğu anla
şılmaktadır. 

_ _ · manzumesi tesisine ancak t 
Fransa muvaffak olmuştur. 
Almanlano birkaç yıllık tah- f 
kim mesaisinin hakiki seme- t 
resi meçhulümüzdür. ! 

Bayle kati tedbirler ala
yaa -mleketler, hava ta-1 

llnmııanmn her çeeidini bek-

Almanlar, tahkim bölgesi
nin 50 kilometre derinliğin
den bahsetmektedirler. Şim
di de!Çek tahkimatının cep
hesini değiştirmeğe uğraşı
yorlar. 10 bin makineli tü
feği ve 800 milyon mark 
değeri olan bu tahkimat, 
sinirlerin zaafını gidermedi. 
Maneviyatın, uas kuvvet ol· 

en iyi iş görebilirler. Kıyı- duğu bir kere daha sabit 
larda bu tedbirler esasen oldu. "Hututu munfasıla" 

f yi haber alan mahfiller, 
çember cephesine geçmez
den evel, kendi vaziyetini 
iyice teemmül etmesi için 
Romanyayı teyakkuza davet 
edeceklerdir. Roma'nın sab
n sona ermiş olduğu, keza 
Türkiye'ye de ihtar edile
cektir. Türkiye'nin tuttuğu 
istikamet karşısında ltalyan 

miye mahk6mdurlar. Pa
ılltçi biriiklerin teıebbüsü 

vardır. geri ile irtibatı çobuk inkı-
Kıyılardaki motörlü birlik- taa uğnyan, derinliği mah-

matbuatı bugüne kadar tem
kinli davranmıştır. 

e bu yüzden bir kat daha 
kin çerçevesine girer. Bu 
'yette artık yurd havası
korumak ve zararlann ö-

8ne geçasek zaruretleri baş

lere şimdi bu yeni vazifeler dut, münferit manzumelerdi. 
de terettüp etmektedir. Ha· Bunun modası çoktan geç-

Fakat şimdi " Stempa ,. 
gazetesi, ltalya'nın, Montrö 

vaya karşı mükemmel bir miştir. heri sürülen tabyeler 
gözcü ve irtibat şebekesi ol- çevrilmiye ve düşmiye mah-

anlaşmasını imzalıyan dev
letlerden biri olduğunu ve 
boğazlardaki serbestinin, sa

dece bir fikıiyondan ibaret 
kalmasına asla razi olmıya-

madıkça baskınlara uğram;ık kumdur. Bunların hava te· 
muhakkaktır. şebbiislerine karşı müdafaa-

a.terir. 
Dtltmaaın paraıntçü bir

lderile oynıyacağı roliin ön
den eJDDİyetle kestirilmesi 
bil defildir. Herhangi bir 

Kati neticeyi alacak k'ııv- ları da mevziidır. 
vetin defaten indirilmesinde- [Devamı var) 

emlekette kötn vaziyetleri 
&zde tutarak ona göre ka

vermek en beaaph bir 
lflacedir · 
Dalaa laarbin baılangıcında 
bu birliklerin mllaait te
sab•lan arayaca;ını he-

ba katmalıdır. Defi ve 
d ifiacle ihmal, CSnceden 

utiriJemiyen elim akibetle-
88rlkllyebilir. Hava kuv

tlerl ıen,ın devletlerin de 
aa ehemmiyet verdiiini 
rlpruz. 
Bir yurdun korunmıyan 
manada yırtıcı kartallar 
lqar. Bilylk bir bava aa
aa tiriferek, bir meydan 

uharebeıi giiıe alarak bir 
k saJiata utraaaaktanaa 

ki gllçlük ve her bölgeıde 
defi ve tard tertibinde kuv
vetli bulunmaktaki imkAn
sızlık dütünülllnce, her iki 
taraf da ilk safhalarda za
yıfbr. 

inen kuvvet gelecek- t.ak
viye müfrezeleri için k:ıbil 
olduğu kadar mllsait ve e
min bir meydan hazırlamak
la mnkelleftir. Mlldafi ise; 
bu mDuit vaziyeti verme
meyi umde bilmelidir. Bura
da siirat, muvaffakiyetin zi
minidir.1 

Defi ve tarda tesis edilen 
biltlln hava ve kara kuvvet
leri asıl taarruz kuvvetinin 
öncilsünü teşkil eden, bu 
milfrezeyi takviye için gele· 
cek kuvvetleri daha inmez
den &nce tepelemiye bak
malıdır. 

kayaaiı kurutmak yine inen kuvvetlerin havadan 
k•d• glltlrehilir. Gayeye beslenmesi ve silihla yar-
kua yoldan varmak da dım görmesi de ilk it oldu-

• kaidedir. ğuna göre, inenlere yilkle-
lnif vaziyetinde havadan nen müfrezenin ikmali de 
bradan)akalanan mite- men'e ÇJlıtması lizımdır. 

bbia, en çetin bir duruma Sınırlardaki koruma sis· 
tlrtllmlf olur. lnmif olan temleri, esas itibariyle, dtış-
birHie kartı defi ve tard man tayyarelerinin içeriye 

aktif bir tertıbe ltlzum geçirilmemesini proğ'rama 
terir. Yalnız pasif •ilih- koym11Ştur. Bu defi ve tard 
bir mtldafaa, bir mana işi, sınır mlldafaa çerçevesi 

de edemez. Kuvvetin ytık- içinde ve o başka ktıl ha-
k bir hareket kabiliyetini lindedir. Hususi bir mahiyet 
iz bul1111111a11 elzemdir. ifade etmez. Ancak, bu ba-

k bir emniyet hattı ile vaya karşı deliksiz bir mii-
ıcll poatalarile İf gCSrmek dafaa seddi çekmek işidir, 
ell menli (hareketsiz) hususi ehemmiyeti haiz mli-
emniyet •iatemi ihtiyacı telıuaıs teıekldlllere teret-

---~------ -
AllARA RADYOSU 

(Bugllnkü program) 1 
Türkiye Radyodifüzyon Postaları i 
DALGA UZUNLUclU 

1648m. 182Kcs. 120K\V. 
T .A.Q. 19, 74m.15195Kcs. 20K\V •

1 T.A.P. 31,70m. 946SKcs. 20KW. 
12.30 Program 
12.35 Türk müziği pi. 
13.00 Memleket saat ayan, 
ajans ve meteoroloji haber
leri. 
13.15-14 müzik kanşık proğ
ram pi. 

cağını hatırlatmakta ve Ita!
ya'nın izahat istiyeceği gün-
lerin yaklaşmakta olduğunu 
kaydetmektedir. 

Tribuna gazetesi, Romen -

Bir otomoblle bir 
av köreAI 

lngilterede bir gazetede 
töyle bir itin okunmuştur: 

"Tavşan avında kollanıl
mak üzere bir köpek anyo
rum. Mukabilinde 928 mo
deli bir otomobil vereceğim." 
= .................... .. 

19.00 Program 
19.05 müzik senfonik parçe Karşıyaka de-
~~.ıs Türk milziği fasıl he- DİZ banyoJarı 
yeti. Bütiin lzmiri seve seve 
20.30 Türk miiziği muhtelif Karşıyakaya çeken bu güzel 
ıarkılar ve dilğün detlerine ve asri deniz hamamları 
ait türküler. yep yeni tamirat ve tesisat-
21.10 konuıma tan sonra büsbütün cazip 
21.25 Neşeli plaklar R. bir şekil almıştır. Müşterile-
21.30 mük ıan resitali-Ruhi rini memnun etmek için hiç 
Su: Bas bariton bir fedakirlıktan çekinmi-
22. müzik ( Kiiçük orkestra yen müstecirlerinin gayret 
Şef: Necip Aıkın ve himmeti sayesinde Karşı-
23 Son ajana haberleri, yaka deniz banyoları sıcak 
Esham , tahvilit, kam- mevsiminde her lzmirlinin 
biyo-nukut ve ziraat borsası soluğu orada alacağı bir 
(fiyat) zevk, eğlence ve tifa yeri 
23.20 Mllzik (Cazband-pl.) olmuıtur. 
23.55-24 yannki program. s-2 
"0000000000000000000000000000000000000000000000000~ 

TUAKPAZAAI 
IBRAHtM KARAKAŞ 

, Ticarethanemizde Askeri elbise ve ku-

Türk paktının planlarını , 
lngiliz liralariyle kurulan 
tahkimat hattı ile alakalı 

görmektedir. Bu Roma ga· 
zetesi, Bükreş'e yanlış bir 
adım atmaması t avsiyesinde 
bulunmakta, Romanyct 'nın 
bolşevikliğe karşı hudutları-

nı korumak zaruretinde ol
duğunu, Bulgaristan'm Ro
manya'ya bir çok taleplerle 

GUzel yurdun reslmlerl: 

müracaat ettiğini, Budapq· 
tenin de aynca ihtarda bu
lunduğunu yazmaktadır. 

Romanya dıt politikuınıl!!.. 
bunların hepsini göz önllnde 
tutması icabetti;ini yazan 
Tribuna, maceralı politika
nın ikibetleri kolay kolay 
düzeltilemez, diyor. 

Doyçe Algemayne 
Saytung 

Çorlu ve Velimeşe köyünde Cümhuriyet mektebi talebeıi i 
korulukta toplu bir halde 

~ 

ITarsus köy okullarından biri .. 

Köy kitipler knrsunun geçen seneki meZUDlan 

JJ•D karplamaz. Taar- tiip eder. Ruslar, stratosfer-
bedef olmuı mllbtemel den geçmeyi diitlniiyorlar. 

bilgede kuvvet ikameai, On ilç kilometrenin tiatllnde 
16tllrllr. ahı arbk manaıızdır. Sınır· 

maılan, Bayanlar için en aon moda Manto, 
Pardnseler, Baylar için Yerli ve Avrupa 

_ kumaşlarımız ve hazır elbiselerimiz her z•- wrrnıe.Jô-ıt7oır:;ı Balçova 
man bulunur. Askeri, sivil ve Bayanlar için manto, tayyör D saı·h s d Jl. 
ısmarlamayapılır.[(Odunpazarı No.12-lzmir- Telefon No.3276) 1 1 ona AbAMEMNUN 

Bu aebeble motiirlü defi larda deliksiz ve derinllği de 
tard kıtalannıa burada ihtiva eden bir tahkimat 

Bugtınden itibaren 

Kültün>ark Sinemasında 
iki epiz ve btlylk filmi 

KISKANÇLIK 
Robert T aylor - Barbara Stanvick 

ef8 ıençlik, macera ve birbirini ıeven iki gencin ebedi 
derdi kıskançlık.. Bu filim hakiki bir şaheserdir .• 

Ate Boc•• egı"' • Jeanette Mac Donald f Allan Joneı 
Afk, ~ellik. .... mnzik ve ylksek kudrette yazılmıı 

ikullde nefis bir mevzu. Bu blyGk filim sanat harikuı 
...... her ~tı n : Atet Baceği: 3-7Kıakançhk: S.15-9.15 

• ve nlerilde Kıakaagk fllmi ile bqlar 

- I Cilt, Saç ve Z&hrevi hu- 1 il al _... - M d nl • talıklar mntehauısı IC annm a e erı, por- ' 2 DCİ Beyler sokak No. 81 it! 
TELEFON 3Btll 'ı' 12 Haziran 939 tarihindea 

sel on' fayans ~a;t#- ... m:•. ·ı·•ıka::ts itibaren muhterem mlfleri· 
• Dr. F ahrı Ş me açıldığını tebtir ederim. 

ve mermerlerı lzmir Memleket Hastanesi Bu tifabaht SUJUD ....,. 

Rontken Mlitebassısı cıhanca malüm oldviuclaa 
temizlemek i• Rontken ve •!•k.trilı tedaoia rekllmı zaid 16rc1Bm. 

yapılır ıkıncı Beı1er So lamail Kanlmlı 

melhem, 2.!:-'!._~.:!::.~~N_~~~ ı 0: 15 ı 
Dr Demir Ali _ ............................ __ _ 

ve cililar. • ı Hamdı Nllzhttl ç-..r ı 
Kamçıoııu IC!ıh --! f 

Cilt :r enulll hastahklan ~ at eczaDc:ın 
elektirk tedaYiıi 1 Bqturak btlytlk Saleppotla 1 

ızmlr • Blriaci beyler So 1 bam lclıl'ld..ıia 
No.: SS Telefoa; ~ 

• 
çın 

toz 

Tel. 3882 
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Valimizin bir Almanya, hudutlarında tekrar sin~~··::;:b~:;~::.:·!:~ 
h 

• d Rezzak Türker gazinod tamimi ----Vilayet dahlllnde yol 
taallyetl bafllyor 

--=-
Vali B. Etem Aykut, vila

yet işleri etrafında kısa, 

fakat etraflı tetkikler yap
tıktan sonra vilayetin bütün 
kaza ve köylerinde yol se
ferberliği yapılmasına karar 
vermiş ve bu hususta kaza 
kaymakamlıklarına, nahiye 
müdürlüklerine bir tamim 
göndermiştir. 

Bütün köyler, yol mükel
lefiyetlerine tabi tutulduğu 
gibi ,köylüler de kanunla tas
rih edilen vazifelerini yap· 
mağa davet olunmuşlardır. 

-::::::::-

Afyon Treni ----Muradiye civarında bir 
kamyonu parçaladı 

-IE:l:!B--
Dün ıabah lzmir - Afyon 

seferini yapan 1105 numara
lı katar Emirilem ile Mura
diye arasındaki 41 inci kilo
metrede kömür yüklü bir 
kamyonla karşılaşmış ve kor
kunç bir çarpışma olmuştur. 
Kamyoada bulunan dört 
amele ağır surette yaralan
mıştır. Kaza hakkında tah· 
kikat yapılmaktadır. 

...... --::::::::--

Turgud 
Türkoğlu 

lzmir Ticaret ve Sanayi 
odası umum katipliğine eski 
Manisa mebusu Turgud 
Türkoğlu tayin edilmiştir. 

-mi:ii!-

ptlaçlar 

ta Şı at Yapıyor 
kendisine eyi ~ervis yapma 
masından mugber olarak: 
şef garson Hasan oğlu A · 

Paris 29 (Radyo) - Berlinden bildh-ildiğine göre Berlin- 1 Berlin 28 (Radyo) - Almanyanın şark ve garp hudud-
den hududlara mütemadiyen askeri trenler gönderilmekte· larında tahkimat işlerinin genişlemesi o kadar büyük mik-
dir. Bu trenlerde mühimmat ve askeri malzeme bulunmak- yası almıştır ki hükumet muhtelif mesleklere mensup amele 
dır. Hududlarda sivil nakliyat durmuştur. ve müstahdemleri mecburi hizmete çağırmıştır. 

Dünmez'i tokatla döğdüğün· 
den yakalanmıştır. 
Blrblrlerlnl dövmUtler 

Karantina lnönü cadde· 
sinde Avram kızı 45 yaıında 

Türk - Fransız Anlaşması 
Paris, (Radyo) - "Matin,, gazetesinde çıkan bir maka

lede deniliyor ki : 
"Türk - Fransız anlaşması öyle bir anlaşmadır ki onu im

zaladığımız için kendimizi tebrik edebiliriı. Anlaşma her 
iki taraf için menfaat ve imtiyazlar temin etmektedir. Tür
kiyeye Hatay vilayeti verilmiş ve buna karşı Türkiye Suri-
ye üzerinde hiç bir hak iddia etmiyeceğini garanti etmiştir. 

Bundan başka bir harp vukuunda her iki taraf birbirine 
yardım edecek ve Boğazların hakimi olan Türkiye lngiliz 
ve Fransızların yanında mütcarrızlara karşı cephe almış 
olacaktır.,, 

--------~,;;:e:;--------
Japonlar anlaşmak 

teşebbüste 

• • 
ıçın 

Paris, (Radyo) - Tokyodan alınan haberlere göre, lngi
Jizlerin Tien-Çin hadisesi hakkında verdikleri notalar tesirini 
göstermeğe başlamıştır. Nıfekim Japon gazeteleri lngilizler 
hakkındaki yazıları daha mülayim bir surette yazılmağa 
başlanmış ve Tien-Çindeki Japon ricali lnğilizlerle bozuş· 
mamak için hareketlerini değiştirmişlerdir. ,. 

-----------·---· --------
Son Dakika: 
lngilterenin sabır ve taham

mülü kalmamıştır 
Paris (Radyo) - lngiliz gazeteleri umumiyetle lngiltere· 

nin Almanyaya verdiği son muhtırayı tefsir ederlerken bu 
muhtıranın muhteviyatını tasvib ederek diyorlar ki: 

"Hakikaten logilterenin artık meydan okuyucu ve küsta· 
hane teşebbüs ve hareketler karşısında sabır ve tahammülü 
kalmamıştır. Almanya iyi bilsin ki büyük Britanya Alman
yaya karşı bir tecavüz fikri beslememekte, bilakis Alman· 
yanın taarruz ve tecavüz etmek tasavvurunda bulunduğu 
her hür ve müstekil hükumeti bir istiladan kurtarmak 
maksadını gütmektedir.,, 

Amerikanın verdiği nota 
Paris (Radyo) - Çin sularında bulunan Amerikan gemi

lerinin her hangi bir müdahale ve tecavüze uğramaması 
hakkında Vaşington Tokyoya çok şiddetli bir nota vermiş
tir. Bu nota böyle bir müdahalede bulunacaklara hesap 
ıorulacağı bidirilmektedir. 

B M MECLl·s•ıNDE Cemile Özsezer, suçlu Ab· 
• • dullah oğlu Celal Ôzsezer 

Ankara, 28 (Hususi) - B. M. Meclisi bugün toplanarak tarafından dövüldüklerini id· 
bankalar ve devlet müesseseleri memurları maaşlarının tev- dia ettiklerinden suçlular ya· 
bit ve teadülüne ait kanun layıhasının maddeleri üzerinde 

. müzakereye devam etmiştir. kalanmışlardır. 
Bu münasebetle söz alan hatipler, hususi surette teşek

kül eden bankaların da barem çerçevesi içerisine alınmasına 
itiraz etmişler ve bunun teşkilatı esasiye kanununun hü
kümlerile taarruz teşkil eylediğini söylemişlerdir. 

Bu müzakerelerden sonra maddelerin okunmasına devam 
edilmiş ve kanun kabul edilmiştir. 

Askeri barem kanununun heyeti umumiyesi üzerinde söz 
alan general Kazım Sevüktekin ve general Karabekir bazı 
temennilerde bulunmuşlar ve bütçe encümeni ikinci reisi 
verdiği cevapta~leri sürülen mütaleaların esasen kanunda 

derpiş edilmiş bulunduğunu bildirmiş ve bu izahattan sonra 
heyeti umumiyesi üzerindeki müzakereler kafi görülerc: k 
maddelere geçilmiş ve Cuma günü toplanmak üzere içti· 
maa nihayet verilmiştir. 

Danzig Meselesinde lngiltere 
Polonya ile Beraberdir 

Londra, 28 (Radyo) - logiliz siyasi mehafili, Danzigin 
Almanyaya geçmesine müsaade edilmiyeceğini ve logiltere-
nin, her ne suretle olursa olsurı Polonyaya tecavüz vuku
ubulduğu takdirde derhal harekete geçeceğini beyan edi
yorlar. ________ ,.. ___ : - --------

Radyo ve Tel~raf Hulasaları 
lngiltere Japonyanın ileri sürdüğü bazı teklifleri kabul 

etmeğe karar vermiştir. 
§ Çin avcı tayyareleri Japonların sekiz bombardıman ve 

iki avcı tayyaresini düşürmüşlerdir. 
§ logiliz kralı ikinci Jorj Mısır prensi Mehmed Aliyi 

kabul etmişlerdir. 
§lngiliz ordu mevcudu 89bin fazlasile 27Sbin kişiye iblağ 

edilmiştir. 
§ Meksika Merkez bankası kambiyo muamelesini tatil 

etmiştir. ---------11111111----------
Blr loglllz gazetesinin ortaya attığı teklif 

,, TÜRKiYE '' 
,, SURiYE VE FILISTINI 

NEDEN ALMASIN ? " 

Akdenizde 
1 lnglllz - ltalyan rekabet 

- Baştarafı 2 inci sahifede • 
daha artmıştır. japonya'nın 
kuvvetlenmesi, Çin üzerinde
ki emelleri, Uzak şark pa
zarlarına hakim olan adala
rın işgali Londra'yı Uzak 
şarkta mühim kuvvetler bu
lundurmak lüzumuna ikna 
etmiştir. 

Singapur Ingiliz üslerinin 
en kuvvetlisi olacaktır. lngi
liz adalariyle Uzak şark ara· 
sındaki kısa yol bu bakım-
dan bilhassa ehemmiyet kes
beder. Askeri nakliyatta 
kazanılan zsımanın ehemmi
yeti ticari nak\iyattakinden 
çok daha mühimdir. 

lngiltere için, icabında, 
daha enerjik bir uzak şark 
siyasetine istinatgah olmak 
üzere Singapur'a onbeş gün 
mesafede bulunan Akdeniz
de mühim deniz kuvvetleri 
tahşit etmekte fayda vardır. 

işte ltalyanın Akdeniıdeki 
askeri üsleri ve mühim de
niz ve hava kuvvetleridır 
ki bu denizin lngiltere için 
olan stratejik ehemmiyetini 
azaltmaktadır. 

Ticari ve stratejik kıymet-
ten başka, Akdeniz lngilte
re için siyasi bir ehemmi· 
yette arzeder. Bu deniz Is
lamın beşiğidir. Şimdi dün
yanın en büyük islim dev· 
leti lngiliz imparatorlugudur. 

Deyli Ekspres: "Türklerin müs
temleke idaresi hususunda 
fıtri dehaları vardır'' diyor 

Avrupa harbe _S __ Ü_R_M_E __ L~İ iiiiiiiiiiSiiiiiiiiiiO;.;iiiiKiiiiiiiiiiiııiıAlliiiiiKiıııiiiiiiiiTiiiiiiiiiiiiiiıAiiiiiiiiiiiiiiıİHiiiiiiiiliiiiiiSiiiiiiiOAöiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiimıiiiiiiliOOA~İT ......... U .......... M ...... U ....... M-: j Lo~~::~:ı, ::an (Hu.:~:~an: 
• • • J en çok satışlı gazetesi olan 

lzmir Uçok spor kulübü, 
Nazillinin Sümerspor takı· 

mını Pazar günü Alsancak 
ıtadyomunda maç yapmak 

için lzmire davet etmiş ve 
Nazilli sporcuları bu teklifi 
kabul eylemiştir. 

Japon tayyarelerinin yeni 
bir taarruzu 

Paris (Radyo) - On beş büyük harp ve avci tayyaresi 
Mogolistan üzerinde dolaşarak bazı gayri askeri yerle, e 
bombalar atmışlarsa da tayyare toplarının şiddetli ateşleri 
karşısında iki tayyare kurban vererek firara mecbur edil
mişlerdir. 

lslamlığa dokunan herkes 
lngiliz imparatorluğunuu teh-
dit eder. Italya bilhassa "Is
lamın kılıcı,, olmıya kalkış· 
tığı zamandır ki Londrayı 
kızdırmaktadır. 

işte ltalyan - lngiliz reka
betinin hassas noktası bura
dadır. Şark'ta Filistinde, Mı· 
sırda yerleşmiş olan, Ankara 
üzerindeki itibarını idame 
etmek istiyen logiltere, Ar
navutluğun işgalindenberi, 

2idiyor 
---.ea: •.--

- Baştarafı 1 ncide -
"Her ne kadar bazı kıta· 

atın terhisi arzusundan res
men bahsetmit ve istihkam 
kıtalarının Eylulde, diğer 
dahili kıtaların da 1 Teşri
ni evvelde terhis ihtimalini 
bildirmişti. 

Sükunet hisıl · olmadığı 
takdirde hiç bir mesul dev· 
Jet adamı biç olmazsa iki 
muallem sınıfı silah altında 
bulundurarak memleketi teh
likeli sürprizlerden vikaye 
zaruretini feda edemez." 

Londra 28 (Radyo) - B. 
Çöıçil Londrada söyledıği 
bir nutukta demiştir ki : 

"- Arbk son derece teh· 
Jikeli bir devreye girdiğimiz 
mütaleasında 8. Daladiyeye 
İftİrak ederim. Önümüzdeki 
liç ay, yani Temmuz, Ağus
tos ve Eylul ayları Avrupa 
gerginliğinin en yüksek de
receyi bulacağı devirdir. 

HANEYi MEZBAHAYA ÇEViREN ALI "Deyi Expres,, in 23-6nüsha-
sında okuduğumuz aşağıda-

OSMANJN MAHKEMESi BAŞLADI ki fıkrayı bilamütalea aynen 
iktibas ediyoruz : ------------------}&-.--------------

Necmiye ,, 
Diye 

4 Mart 939 cumartesi ge
cesi Tepecikte Sürmeli so
kakta iki genç kadının ölü
mü ve üç kızın da yaralan
masiyle neticelenen cinayet 
davasına dün öğleden sonra 
saat lSte, Ağır ceza mah
kemesinde başlanmıştır. Da
ha cinayetini işlediği daki
kadan itibaren bir deli, bir 
paranoyyak rolünü muvaffa. 
kiyetle ifa eden Ali Osma
nın dünkü hali görülecek 
kadar mübalagah idi. 

Ağır ceza heyeti va ıiyeti 
tezekkür ederek ka. annı 
verdi.: 

- Suçlunun Manisa akli· 
ye hastanesinde uzun müd
det müşahade altında bulun-

Allah 
· katile 

aşkına kıyma bana " 
yalvarıyordu 

durularak kendisinde her ve bir şey bilmediğini söy-
hangi bir akıl hastalığı bu- ledi. Ve sonra Melek, kah-l 
lunmadığı doktor raporiyle veci Mehmed Ali, Behice ve 
sabit olduğu ve temarüz ey- diğer Hamide dinlenmişler-
lediği anlaşılarak duruşma· dir. 'd 'f . 
sına devama karar verildi. Hamı e ı adesınde. 

Ayşe Münevver o sırada 
Bundan sonra suçlulardan .. d b 1 d 

A ~ , • • yuz numara a u unuyor u. 
Mevlut oglu Neş et dınlendı. Derken kapıyı kırarak içeri 
Neş'et Durbabanın oğludur girdi.. 
ve hadiseden üç saat evvel Ben geri kaçtım ... O sıra· 
suçluya, cerh aliti olan hı· da v~ra<::aklarını vurmuş .. 
·çağı vermek suçu ile itham Necmıyenın sesını duydum .. 

d·ı kt d' Neş' t k - Allah aşkına kıyma e ı me e ır. e , en-
disine atfedilen bıçak ver- bana .. 

Diye feryat ediyordu. Ben 
mek işini kat'iyy ..:n reddede- yüz numaraya saklanmıştım .. 
rek böyle bir şeyden haber- Hidayetin de ifadesi din-
dar olmadığını söylemiştir. lendi .. Ve mahkeme temmu-

Ilk şahit Hamide dinlendi zun 19 zuna bırakıldı. 

"Türkiye Filistinle Suriye· 
yi neden almasın? Bunlar 
Akdeniz lnyılarında, him-
aye altında bulunan 
bölgelerdir ki Türkler onla
rı kolayca idare edebilirler. 
Fransa ile Büyük Britanya
nın karşılaştıkları müşkülleri 
bertaraf ederler. 

Onların müstemleke ida
resi hususunda fıtri deha!arı 
vardır. 

Bu böyle olduğu takdirde, 
gerek Fransanın ve gerek 
lngilterenin elde edecekleri 
menfaat azimdir. Ayni za· 
manda sırtmnzdal:i yükü sa. 
lahiyetli ellere terketmiş 
oluruz.,, 

ammanmruımıııoımı 

kükürt ihtiyacı 
Etibank, İzmir ve Manisa 

havalisindeki bağcıların kü· 
kürt ihtiyaçlarını tamamen 
temin etmiştir . 

Italyan emperyalizminin muh
telif tezahürlerine kollarını 
kavuşturup seyirci kalamaz. 

-~:+"!--

Bir heyeti umu 
miye toplantısı 

lzmir imarat ve inşaatı 

umumiye şirketinin heyeti 
umumiye toplantısı dün saat 
15 te yapılmış ve içtimada 
lktısat vekaleti komiseri sıfa
tiyle valiyi temsilen mek
tupçu B. Avni Oran hazır 
bulunmuştur. 

ııııııııımııııııaa-

Yeni Sinema 
Bütün halkımızın seve se

ve koştuğu bu güzel ve fe
rahlı sinemanın seans saat
ları : 

Cumartesi, Pazar : 10-11,45 
2,30·7,15 te. 

Sair günler : 11,45-2,30 ve 
7,15 te. 

Zengin Olmak 
l•t•r•enlz Piyan20 Biletlerinizi Mutlaka SAADET Kişesinnden Alınız Çorakkapu Poliı Merkezi karıısı No5) 
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~ısa ve Açık 
•••••••ınn• 

Meram anlıyan yok ! 
Bu sözümüzün totaliter ve her işi yalnız kılıç kuvveti ile 
\)etmek zihniyetinde bulunanlara aid ve raci olacağını 
rlemeğe lüzum görmiyoruz. 
t&efle kaydetmeği lüzumlu bulduğumuz bir nokta vardır 
oda : Her mesele için kılıca, silaha sarılan bu zihniyet 

1 ıiplerinin, başkalarında da onlar kadar, hatta onlardan 
la kılıç, silah bulunabileceğini kabul ve teslim etme· 
leridir. 
ıtte bundan dolayıdır ki, kara, deniz ve hava kuvvetle-
ıe milyonlar, milyarlar sarfeden büyük devletle~ gibi, 
ldiye kadar bu gibi masrafları en az olan ve mılletler 
devletler arası anlaşmalar neticesinde bitaraflığı kabul 
tudik olunan bir çok küçük hükumetler de halklarının 
lh ve saadetine hasrettikleri büyük meblağları hep bu
akn harp ve tecavüz ihtimalleri karşısında topa, tüfeğe 
ıneğe mecbur kaldılar .. 
'u biiyllk günahın hangi vicdanları, bu müthiş mesuliye-
bangi omuzları ezeceğini de söylemeğe lüzum yoktur 
ırız. 

'u meram anlamıyan zihniyetin gün geçtikçe dünyanın 
ına yeai. ve korkunç bir felaket getirmek istidadını 
lerdiğinı artık sezmiyen, görmiyen kalmış mıdır? Ve bu 
lyetten. mutazarrır ve muztarip olanların kimlere karşı 
giln bır az ~aha artan bir kin ve nefret ile mütehassıs 
:akları•• da ılive etmeğe ihtiyaç kalmamıştır. 

SIRRI SANLI 

~ümhurreisimiz 
Marmara •eyahatlerlne devam ediyorlar 

.. 

/ 

• 

I 

• 

ln&nü Gafenko ile hasbıhal ederlerken 

LORD HALIFA. S DiYOR Ki : 
UMUMi HARPTEN SO RA iNGiLiZ 
MiLLETi BUGÜN 0 AR MUT• 

TEHiT VE BiR H DEFE MUTE• 
VECCiH GORULMEMiŞTiA 

Almanya ya A 

arazı vermek, vaziyeti asla isi ah etmez 
beraber olanlar kimseye kar
şı bir tecavüz fikrinde de· 
ğildir. Biz ancak sulhun mu 
hafazası için hazırlandık ve 
hazırlanmakta devam ede
ceğiz. 

Londra, 29 (Radyo) - Ha
riciye nazırı Lord Halifaks, 
bu gece şca efine verilen zi
yafette bir nutuk irad etmiş 
ve beynelmilel vaziyeti tas
rih eyledikten sonra şunları 
söylemiştir: 

- Bir sene evvel lngilte
renin hiç bir angajmanı 

yoktu. Bugün ise, Polonya 
ve Türkiye ile karşılıklı yar
dım taahhütlerimiz vsudır. 
Bundan başka Rusya He de 
müzakerelere devam ediyo
ruz. Ahval icap ettirirse, 
başka devletlerle de (müte
kabil taahhütlere girişece
ğiz. 

lngiltere Almanyayı ablo· 
ka etmeği r hiç bir zaman 
düşünmemiştir. Alman mil· 
letini sıkıntıda görmek bizi 
müteessir. eder. Ne çare ki, 
Almanya takip etmekte ol-
duğu siyasetle kendisini ab
loka etmiştir. Bundan dola· 
yı şikayet etmeğe ve bq
kalanna taarruzda bulunma
ğa hakkı yoktur. 

Almanyaya arazi vermek, 
Umumi harpten sonra in- vaziyeti asla islih edemez. 

iilİZ milleti, bugünkü kadar Milletlerin daimi bir sulh Ye 
müttehit ve bir hedefe mü- refah içinde yapmalan, 
teveccih görülmemiştir. komşulanna itimat ve emnl

uuauı•ır." 

lngiltere ve sulhun mu- __ ,.;;;;;;;:;-;=-=;; .... ;,~~·~ .. ~ .. ;v~·~,.,.; ... : .. w~•~· ... ~ ... ?"~o1:0-:: ... :a .. ~·~==-=--=~:-.:-::::.:~~~~::--;;;-;: "BULGARi ANUM Dl& Jut'uaa .__J J -- :---.•]· .. rn .. .., •• •!• ... 

FELAKET 
---:-:-~---

Bir nehir 10 metre yü~sel~i, 
100 ev harab oldu, yıroıı 

kişi oiuldu -E elki gün Bulgaristanda vuku-
Sofya 30 (Rady~) -h .. vv suları lOmetre yükselmiş ve 20 
l t v da bır ne ırın 90 k' · bu an ugyan b l 20 kişi boğulmuş ve ışı 

köprü 100 ev bara o m:ş t l f olan hayvanatın mikdarı 
kaybolmuştur. Bu meyan a e e 

Çok fazladır. • ......... --··········--·· .................................. .. ........ -........ ' , .. 
HATAY DAVASI, ~T~TURK 

VE MİLLİ ŞEFiMiZ 
Ebedi şefimiz AtatUrk'Un hiçbir zaman 

ölmlyecek hatıralarından. 
_.._,.,.~rr.ı 

' 

S et tayyarec:ilerinclen bir ll"•P 
ovy d b"ld" ·1· ad o) _ Şangbay an ı ırı ıyor: • 

Londra, 29 (R Y • d- M 1 hududuna geçmiılerdir. 
15 Japon tayyaresı un ogo b" J 

. k b·ı hücum yapmışlar ve ır apon 
Sovyet t.aydy_ar~l~~ı ~~-: ]

1 
apon tayyareleri tekrar Mançuri

tayyaresı _?ŞU~U ?.1uş u · 

:jfai;~~;;iffakkm Sesidir 
Ev kiraları hakkında 

K k d turan okuyucularımızdan aldığımız me~-

lstanbul, 29 (Hususi) - \ 
6 bur,eisimiz ismet lnönü 
:rano yab ile Marmara 
billerini takiben ıeyabat 

Milli Şef cumartesi günü 
lstanbula dönecek ve d~niz 
yarışlannı takip edece~tır. 

lstanbul 30 (Hususı) -
Cümburreisi lnönünün Pa· 

. 'b ATATÜRK'ÜN inkılabımı-
Pazartesi güntınden ~\ı- areniinüne kadar geçirdiği aziz 

a~şıya ~·a ~rının son günlerde birdenbire btıytık bır 
tuplar a ev ıra u v radığı ve bil bassa orta halli, fakiri 
yükseltme m~dasına m~cburen rağbet • gösterdikleri kllçik 
çok olan bal un~zın tik e ve avaı yavaş btıyllk ev kira
ev kiralarının gun geç ~k"' tl bir lisanla bildirilmekte ve 
1 klaştığı acı ve şı aye ı & 
::•:: ~:balılığı ile alakadar makamlann bu busu: g e~: 

y kl . himmet ve gayretin halkımızı pek çok m et 
t~rece e~ı ettar bırakacagıv aynca zikrolunmaktadır. 
kır ve ınınn idedir. Milli Şef bugün me d w w i .. den sonra Er ege ug-

mış ve karaya çıkmadan 
i ıaat kadar nr~ da kal· 
ktan ıonra seyahatine de

eylemiıtir. 

zartesi günü Ankaraya av· 
det buyuracaklan haber ve· 
rilmektedir. Milli Şef tem
muz sonlarına kadar Anka· 
rada kalacaklardır. 

zın başlangıcın~a~ so~ o um g tbgvı sonsuz eserlerin canlı 
ünlerin, yaptıgı ışlerın ve yara w. 

~e heyecanlı hatıralarını nerşedecegız. 

Sabırsızlıkla bekleyiniz 
\ .!!l!~~ Hakkın Sesidir 
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SAHiFE 2 (HALKIN SESi) 

==tt~ıme11rıtmm·ı ... ••-··•••-.. 
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Bir Türk neferinin mertlik ; Sıtma ç:i:ti!inden dolayı 
k h a anı gv ı hak ~ kansız kalmış çocuklar da ve a r m ı - ~ pek yüksek yerlerden istifa-

kındaki hatıraları 1 I~ de edemezler. Kansızlığın 
eıw•ı=a it Nakleden : aONOL EMRE ~p hafif derecesine deniz kenarı 
gt:gM;ta' iyi gelir. fakat kansızlık iler-

-tO - lemiş olursa az yüksek yer-

Bacaiımm sızısı tutmustu. 
Yoksa ben de Hüseyin gibi 
topal mı olacaktım ? •.. 

-------;~~4=-------
Diln gece bacağımdaki 1 

yara çok sızladı. Sabaha ka
dar yatamadım. Ah.. garip 
ellerde hasta olmak nekadar 
acı ... Gerçi Türkler, esir bir 
yaralıya yapılması lizımgelen 
bütün ihtimamı, şefkati gös
teriyorlar. Fakat yine içimde 
bir öksüzliik kıvranmakta
dır. 

Zaman zaman başucumda 
anamı, çocuklanmı ve karı
mı arıyorum.a Lakin memle
ketimi?... Bence hastaların 

Hastahakıcıya işaretlerle 
bu gece sabaha kadar uyu
yamadığımı söyledim. Zaten 
yüzümün iztirabiyle derinle
şen çizgileri herşeyi gösteri· 
yordu. Hastabakıcı bacağı
mın yarasını açtı ve bana 
kirli yerini gösterdi. Derhal 
kabahatimi anladım. Çünkü 
iki günde bir yaramın sar· 
gılannı değiştirmek lazımdı. 

Nasılsa unutmuşum... Ve 
yaramın üzerine yapışan ve 

en muztarip ıaatları, gece- keçelenen sargı hana bu 

lerden biri lazımdır. 
Kalbinden hasta çocuk ne 

bin mertreden yüksek yere 
çıkarılabilir, ne de deniz 
kenarına götürülebilir. Böyle 
yerlerin iki türlüsü de çocu
ğa dokunur. Deniz kenarın
dan uzakça ve pek yüksek 
olmıyan bir yer. 

Midesinden yahut barsak
larından müzmin bir hasta
hğa tutulmuş bir çocuk ta 
hem deniz kenarında, hem 
pek yüksek yerde daha zi
yade hasta olur. Gene ikisi 
ortası, sakin havalı yerler· 
den biri. 

Nefes borulannda - verem
den başka - bir hastalık bu
lunan çocuk ova havasında 
rahat eder. Yüksek yerlerde, 
deniz kenarı da ona doku-

lerdir. Zaten ruhunda bin iztirabı vererek o gece uyut- nur. 

Dünyada 
Neler Oluyor 

Çinin porselen kulası 
Çiodeki mabedlerin kule· 

Jeri porseJendendir. Bu ku· 
lelerin yüksekliği on metre
dir. 

Bu kulelerden en yükseği 
Nankin kapılarından birin
dedir, yüksekliği yüz metre
dir. 

Bu kuleyi 1400 yılında 
imparator A - Y o yaptırdı. 
Bu zat kule meraklisi idi, 
Çinde 84,000 kule yaptır · 
mıştır. 

Büyük Çin kulesi adı ve· 
rilen bahsettiğimiz kulenin 
daire muhiti 80 metredir. 
Dokuz katlıdir. Beş renkli 
porselen kiremitlerle yapıl
mıştır: Beyaz, kırmızı, mavi, 
yeşil, kahve rengi. 

Kulenin kubbesi 5,000 ki
lo ağırlığında bakırdır. Bu 
kubbenin üstünde de altı 
metre yükseklikte bir bakır 
topuz vardır. Bu topuz altın 
kaplamadır. Topuzdan sar
kan sekiz zincirin uçlarına 
72 çıngırak bağhdu. 

bir acının karanlığını taşı- mamış... Yaram kısa bir Fakat astma denilen nefes 
yanlar için gecelerin katran temizlemeden sonra sarılınca darlığı, çeken çocuk yüksek ıuuru ıuııı 1111111 uwu 

Çinlilere göre, kule yüz 
asır paydar olacaktır. 

gibi koyu"Biyahlığı, çok üzü- rahat ettim ve derhal uyu· yerden istifade eder. Bir· de Sakal vergisi 
cü ve azab verici oluyor. sık sık, bilhassa ilkbaharda insanlar 16 ncı asra kadar 
Dı da k dum... k 

pn D zaman zaman a - * nezleye tutulan çocuk yük- sa allarını istedikleri kadar 
ıeden horoz sesleri kara • • sek yerlerden hoşlanır. uzatblar, istedikleri kadar 
dlifOncelerimi bölerek bana Ah.. Konuşamamak ne (Devamı var) kısaJttılar; isterlerse kestiler, 
bunu nidailer yapbnyordu. azap verici bir şeydir bilse- isterlerse bıraktılar. Fakat 
Şu fotoğraf ne eyi ıeyl... niz. Bu acıyı çekdiğim için Muallimler 16 ncı asırda 1 inci Fransua 

Ruhum yalnızlıktan bunal- sık sık tekrar ediyorum. Fransada sakallılardan vergi 
dıkça ve mazi gözümde can- içinizde derdinizi dökmek, arasında toplamağa başladı. 
)andıkça 1aıbğımın altında 1703 de çar Petro zengin-

d minnetinizi söylemek veya lzmir ikinci erkek lisesi sakla ığım bir kart postalı lerden yüz ruble, fakirlerden 
tek kelime ile konuşmak d. kt.. .. B H l't Ş k t 

çıkanyor ve uzun uzun sey- ıre oru · 8 1 en u bir kopek vergi almağa baş-
;;nıİm.ıyor.-~ resimde ka- ihtiyacı var .. Fakat mümkün lzmir kız lisesi direktörlüğü- ladı. Bu vergi halkı çok bz-

~ + ..ıc.:1 • ..__ 
1 

............. ""...- -cıruıı-,-Lu aıreKYoru ' ıs. A v'-n-ı K=1r-!a-!:i 
-- n -· - ...... AAUW\;:Q j/ 111.. da k .x... ·- -- - ·· u~ıu\;1 erKek Jısesı i- o '-U 

aca •• na atıyor ve dertleri- Bereket versin ki. doktor kt" I".. Katerina, . 1728 de 2 ncı· · re or uğüne tayin olunmUJ-
mi unutuyorum. Fakat bu lngiJizce biliyor. Onu gör- )ardır. Petro: 1731 de Anna, 1743 
kısa rüyadan uyandığım za- düğüm zaman hemşerilerimi Tilkilik orta okulu ög" ret- de Elızabet bu vergiyi tat-
man yanaklanmın üstünde k b 1 ı · d bik ettiler. veya a r~ a arımı görmüş men erın en Bn. Hanife 
canlanan bir kaç damla göz gibi seviniyor ve konUJmak Gürs~I, ayni okul yar direk- 1762 de Katerina sakal 
Y•fl, benim prbette oldu- için can atıyorum.. Lakin törlüğüne tayin edilmiştir. vergisini kaldırdı. 
~u. habrlabyor ve yine doktor o kadar meşgul ki, Bornova ziraat mektebi logilterede Elizabet dev-
akı ızbrabımı hissediyorum. benimle ancak bir kaç satir muallim namzetlerinden B. rinde üç hafta traş edilmi-
Güneı dojmak ilıere... konuşabiliyor... Celil Bakırcıoğlu ve B. Sa- yen sakaldan vergi alınırdı. 

Od 'h• 'I 111111ın11111111Dınıım 
amın içini tatlı bir kızıl- nı ın ası muallimlikleri ve- Ancak 20 kişinin blldlğl 

hk doldurdu. Tabii zaman == ----[ •D•e•va•mı-v•ar-[ • kiletçe tasdik edilmiştir. bir dllln lujatı 
zaman kanayan yaralarım K -=-- ~em~riç Üniversitesi pro

gi~;ndun" ı· bu kadar avut- a. rşıyaka de- Kaput bezlerı· f~sorlerınden Baily yeni bir 
kıtab yazmaktadır. Fakat bu 

mak i.stedifim halde, baca- Dl~- ba~yoları nizamnamesi ~!ta~_alelide bir eser değil-
iı~ın ağrısı bir tGrlü geç- But un lzmırı seve seve ır · ıra profesör buna: 
mıyor. Bazı akhmdan ıöyle Karııyakaya=çeken bu güzel w-

1 
1 -k Beş senedenberi ça-

b. k Y · k b ışma tadır. 
il' orku geçiyor ve kendi ve asri deniz hamamları enı aput ezi nizamna-

kendime : yep yeni tamirat ve tesisat- mesi dünden itibaren meri- 2 - Eser ancak beş sene 
"Y '--- t b b yete girmektedir. 3 Nisan- sonra 1944 te tamamlana-

O&M ben de, mert yü~ an sonra üs ütün cazip d . caktır. 
rekli H&seyin gibi topal mı bir şekil almıştır. Müşterile- ~n ıtibaren imalatın yeni K 
1 . . k nızamnameye göre yapılma- .. 3 - itab yalnız beş yüz 

o acagı" m?,, Dı"ye dA·ün.n.yo- rını memnun etme için biç nusha basılacakt h b 
--v u sı hakkında verilen mühlet ır ve er ir 

rum. bir fedakarlıktan çekinmi- b't . . E sayfası da 10 liraya malola-
ı_ . yen .. t · ı · · 1 mıştır. ski nizamnamede k IZtlraptan kad 1 mus ecır erının gayret 15 . ca tır ve en az de 25 sene 

o ar yoru - h tıp üzerine ayrılan kaput rfı d muıum ki, baJlmı yasbaa ve immeti sayesinde Karşı- b 1 • • • za n a satılıp bitirilecektir. 
L k " yaka deniz banyolan sıcak ez erı yenı nızamnamede 8 p f 
.:oyar oymaz kendimden tip üzerinden tesbı"t edı'I- ro esör Baily'in kitabı 

mevsiminde her lzmir)ı'nı'n bundan bı' ' ıeçmifim .. Uyandığım zaman 1 .. d miştir. n sene evvel Tür· 
d d so ugu ora a alacag" ı bir kistan ve T"bb t k 
ışan a hademelerin gidip k Bu eski mallar Ticaret" o- ı ete onuşu-
1 k zev ' eğlence ve şifa yeri d t f d lan Hotanca .. ya aid bir higw at-

ıe en aya fiirültiileri' işiti- olmuştur. ası ara ın an mühürlene- d 1 Jiyordq. 5-3 cek ve üzerlerine eski mal tır. Bu ı ı bfitün dünyada 
old ki 1 k ancak 20 kişi anlayabilmek-

Elhamra Sinemasında u an yazı aca tır. tedır. ~--
Bugün matinelerden itibaren Yeni DİD 5nci harika filimlerhaftası 
iki büyük şaheser film birden muvaffakiyetle devamediyor. 

T ~A~KANO VA 2 TUrkçe tam ve yeni kopya 

Buyük Katenn devrinin unutulmaz cinayeti M A R K O P O L O ~~~e1:1.~!~:ş 
Başrölde : P. Richard Vilm _ Annie V 

SAADET DÜŞMANİY Düğün Gecesi [ Naşit ] 
a..rıııde: Meşhur tenor BENJAMINO GIGLI Harikalar Cambazhanesi 

Seanslar: Saadet Diişmanı:3-7de: 
Tarakanova 5-9 da ...... ._ ....... .._. ____________ _ Cu.mar~eıi, Pazar : 10-11,45 2,30-7,l5 te. 

Saır gunler : 11,45-2,30 ve 7,15 te. .. ., ... 

1 
[+J 

30 Hui.ru 

ı TUylar Urperllcl vak' alardan: 

Kara pelerinli 
adam 

---------~'----------( t ) 
Bu vak'a geçeli tamam karşılık verdi. 

otuz yıl oldu. Şimdi saçı, - Nerede? 
sakalı ağarmış biraz ihtiya- - Evini bilmezsiniz. Sizi 
rım. Maksadım gençlere bir oraya ben götüreceğim. 
az öğüt vermek; bu hika- - Böyle gece yansı, bu 
yemle onları biraz düşündür- havada. Mümkün değil dos-
mektir. tum. Ayağımı dışan ata-

Yirmi beş yaşında doktor mam. Evi tarif ediniz, ya· 
çıkmış ve Kuşadasına tayin rın sabah erkenden geli-
edilmiştim. iklim güzel, aha- rim. 
li kibar ve nazik, hayat ses- - Şimdi gelmeniz lizım. 
siz ve ucuzdu. - Yarın sabah .. 

O zaman büyük bir ses- - Mümkün değil .• Hasta 
sizliğe muhtaç bulunduğumu çok fena. Doktor değil mi-
zannediyordum. Çünkü şiir siniz, vazifeniz değilmi?Sırt ı 
yazıyor, büyük şair olduğu- nıza kalın bir şey giyip gelini 
ma inanıyordum. Daha okul- Sesin sahibi gittikçe hid-
da iken yazdığım birkaç şi- detleniyordu. Yavaş yavaı 
iri bir kitapçı-bastırmıştı. iş- yumuşadım ve razı olmaktan 
te bu bir kaç:şiirin basılma· başka çare bulunmadığını 
sı hana şair olduğum inan- anhyarak, sırtıma pelerini· 
cını veriyordu. Yeni, sakin mi alarak dışarıya çıktım. 
ve sessiz muhitimde ilhamla · Adam beni kapının önln-
rımla başbaşa kalıp, beş de bekliyordu. Çok iri vü-
perdelik manzum bir facia cutlu, siyah pelerinli ve çiz-
yazmak istiyordum. meli idi. Elinde feneri de 

Deniz kenarında, yüksek vardı. 
bir duvar ve çiçekJi bir Pelerinile baıını, yüzünil 
bahçe ile çevrili bir evde örtüğünden yüzünü göremi· 
oturuyordum. yordum. Yalnız yuvarlak bir 

ihtiyar bir kadın işlerime sakalı bulunduğu görülüyor· 
bakıyor, böylece sessiz bir du. 
hayat sürüyordum. • Kimsiniz? diye sordum. 

Küçük..,küçük rahatsızlık- - Bu kasabanın yerlile-
ları bahane ederek evden rinden birisi .. Merak etme· 
dışarı: çıkmamağa başlamış, yiniz, r yolları iyice bilirim. 
yazacağım manzum facianın Haydi hastanın yanına gi-
dört perdesini bitirmiş idim. delim. 

Bö1lece bir yaz geçti. Son Gerçekten yollaa.'" _iyice 
... ___ .5 .. \'u• uu X'ta .. c, ~Vllll• J..:ı:Tordu. Kohlu'UŞ.~çG~ 

de alt kattaki. odamda otur- hareketlerile bana yolda 
muş gene yazı yazıyordum. rastlanan bozuk yerleri işa-
Dışardan: ret ediyor, taıtan taşa ıeke-

- Doktor .. Doktor! diye rek, yıldınm hıziyle ilerli-
bağrıldığını işittim. yordu. 

Bu kimdi? - Biraz yavaı y:Orüyünüz. 
Kalemi m~sanın üzerine Böyle hızlı giderseniz yeti. 

koydum. Gecenin bu vak- şemiyeceğim, dedim. Beni 
tinde kim bağrıyordu? Kal- dinlemedi, gene ayni şekilde 
kıp pencereyi açtım. Şiddet- ilerledi. 
Ji bir yağmur yüzümü kam- Evveli deniz kıyısını ta-
çıladı. kip ettik. Dalgalar kudur-

- Ne var? .. Kim o? diye muş birer canavar gibi ka-
bağırdım. yalara saldırıyorlar, esen 

Gece çok karanlıktı. Aşa- rüzgar ıslak elbiselerimi blls-
ğıda bir taş yuvarlandı ve bütün vücudüme yapışbrarak 
bir ses: beni yilrütmüyordu. 

- Doktor .. Ölmek üzere Durunuz! diye bağır-
bulunan bir hasta için sizi dım. 
çağırmağa geldim.. . Diye (Devamı var) 

Gü~elyab Deniz Banyolan 
ra~:ti ~a~ıran k193J dan i~ibaren açılmıştır. Müşterilerin İsti· 
terilen !;:k ço .. 'l ~zel Kyenı tertibat alınmış, belediyece gh-

. a uzerıne um banyosu yapmak için Foçadan 
gayet ınce ve temiz kum getirilmiştir . 
s ~?et temizk ve rekabet kabul etmiyecek derecede ucuz 
ogu ve sıca y:emekler ve meşrubat mevcuttur ' 
Sıcak ·· ı · d · .. . . yaz gun erın e en elverişli şerait altında lzmir 

:e~~:zb-ın dca~adan katan saf havası~n yutmak, berrak ve 
vttl d_ır ~n~z. e banyo almak, neşelenmek, sinirleri kuv-

en ırme ıçın bu cennet köşesine koşunuz.. 2 

ı -~~ICFCU§!!W .......... t11l'9 .,....,,,., :BMJ* Kift 

TAYYARE Sineması, Telef:'n 1 
B .. - B .... k 3646 ugun .- uyu Flim Birden 

1- K 1 M s E s 1 zcsans Famllla) 
Hakiki hayatın içJi bir romanı. Başröllerde: 
Vannı Marcoux - Dorvılle - Robert Lynen 

2- KONTINANTAL 
~ ~e~ k Astaıre vde Gınger Rogers tarafından temıil edilen 

' 

ouyou o ~p~ret, ans, müzik, neşe ve çılgınlık filmi. 
~ o ~ o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Seanslar: .Kımsesız: 3-6.30-10, Kontiuaota1:4.45, ve 8.20de 
Cu~artesı ve pazar günleri 1.30da başlar . 

Fıyatlar: 20 25 30 talebe salon 10 kuruttur 
sa 



(HALKIN SESi) 

Ucan 
' 

Ordular 
., 

----------------------
Hava kuvvetlerinin inkişafı yurdun her 

köşesini· düşmana açmışbr 

er. 
eak6n yerlere yakın mil· 
mleueıeler, ıillhlı ve 
auaf halk kuvvetlerin
de yardım g&rtlrler. Dik-

ti celbeden noktalann her 
•yette havadan bulunması 

vtllmesi ve taarruzlara 11i
ua kolaydır. 

Kolaylalda bulunan 11bit 
kta)arda mlhiaı depolar, 
tbarlar tuiai bombüa
JI ye parqlt birliklerinin 
ceyleyi• de, taarruzunu 
laylafbtd'• Birçok madde
• moaoPol altına almak, 
tralls• etmek mecburiye-
de ..,atlar verebilir. Top
k tehlikeyi •rttınr. Bariz 
•alaiti dolduran mleue

er llabet ııhbatini temin 

erler· 
Ha .. J8 kartı, hattl en 
eamıel bir defi Ye tard 

[•] Yazan: Emekll General Kemal Koçer 

lrarın derhal tellfisi için e· 

1 
saslı tedbirler alınmalıdır. 
Bu zarann iras ettiği durak-
lamalann (gidip gelmelerde, 
bir müessesenin işlemesinde) 
önüne geçilebilmek için, bü
tün hazırlıklar yapılmış ol-
malıdır. Muharebede birlik 
safhalarında açılan boşluk-

lar,~ bu&birliğin faaliyetine 
mühim bir nakise iras et
mez, oysa ki, mesela yıkılan 
bir köprü ve nakliyati dur
durabilir, bombalanan bir , 
makine dairesi, hatti hazan 
bütün bir müessesenin faa-
liyet hayatını uzun müddet 
sekteye uğratabilir. San'at 
müesseseleri de mahtelif mın
takalarda kurulmaktadır. 

işçi sınıfları arasında müf
sit ajanların propagandası, 

tesir dairesi oldukça geniş 

menfi hareketler hududuna 
sebebiyet verebilir. 

Bu sebeble, bu muhitte en 

'hedef ittihaz eden tayyare·' 
lerin bir fabrikalar grubunda 
açacağı rahneler .. gözCSnilne 
getirilince, defi ve tard:iıin· 
de bava kuvvetlerinin ali
kadar kılınması zaruri olur. 
Telefon tesislerinin mühim 
miktarlarda yer albndan ge· 
çirilmesi bir kaidedir. Biiyük 
memleketlerde sivil idareler-

sıkı bir:disiplin bakim olde buna llizum göriiyor. 
Defi ve tard, vazife ve 1 malıdır. Her fabrika en ıid-

mes'uliyet tertibini gerekli detli talimatlarla ve munta-
kılar. Parqllt birliklerinin zam programlarla çalıştınhr. 
beklenilmiyen bir~ an ve va- Buralarda ancak müseccel 
ziyette, bele mlldafaa [ter- ve mücerrep olanlara iş ve-
tipleri kuvvetli olmıyan böl- rilir. Fevkalade vaziyetler de 
gelerde zuhuru, fikirlerde hususi hayat ta mürakebeye 
gllnden gllne artan heyecan· tlbidir. Bir köy, battı bir 
lar, muhitte teıevvllı uyan- oba da yabancılan banndır-
dırmak istidadındadır. _mıva mezun değildir. Sabo-

Defi ve tard muharebele· taja ve casusluga karşı şid-
rinin siklet merkezini iniş detli tedbirleri alakalı emin 
ve faaliyete batlayış safha- memurlar tatbikle mükellef-
larında aramalıdır. Vakıa 
bilmediği arazide inen bu 
mlifrezelerin nazardan ve 
takibten kurtulmalan güçtür. 
Ancak, bu müfrezelerin im
hadan kurtulmak için her 
çareye bat vuracaklan, tek
rar uçuı yolunu bile arıya· 
caklan bilinmelidir. Burada 
müdafaa ve hava kuvvetle
rinin alacağı tedbir, ehem
miyeti haizdir. 

Milhim muvasala yollannın 
(ıimendiferler, yollar) kesil
mekten, köprlllerin ablmak-
tan korunmalan vazifesi, hu
susi korunma mllfrezelerine 
dllşer. Bu mllfrezeİer kendi 
ıubelerine bailadırlar, ajan· 
ların genit faliyet aahalann· 
da vazife alamazlar. Bil yük 
harpte bu tetbirler, sefer

tir. Bütün bunlara rağmen 

hazarda da yer yer infilik· 
lar vardır ve bu hidiseleri 
yalnız teknik tedbirlerin~ 
noksanlara vermek te müm· 
kün değildir. 

(Devamı var] 

!r.,.r~-wo lll!fıi R••r•• 

ı. ~~~~ye !!!?'e~ 
talıklar mlltehaaaısı 

' 

2 nci BeI_ler sokak No. 81 ı 
TELEFON 3ats , 

~a.:ts-~, 

Dr. Fahri Işık 
bmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehaasııı 
Rontkan va elelıtrilı ıeclaoi• 

yapılır ıkinci Beıfer So 
No. 29 TELEFON 2542 

berlik ve yığınak devreleri- .. Dr ...... -.-0--e·-m--ı·r-A--li-: ne milnbasır gibi idi, bun-

lllARA RADYOSU 
j ••• ·--

(Bugllnkü program) 
Türkiye Radyodifüzyon Poataları 

DALGA UZUNLUGU 
1648m. 182Kca. 120KW. 

T.A.Q. 19,74m.1S19SKca. 20KW. 
T.A.P. 31,70m. 9465Kca. 20KW. 
12.30 Program 
12.35 Türk milziği pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, 
ajana ve meteoroloji haber· 
leri. 
13.15-14 mtizik kanşık proi
ram pi. 
19.00 Program 
19.05 mllzik melodiler pi. 
19.15 Türk mllziği fasıl he
yeti. 
20 memleket saat ayan, 
ajans ve meteoroloji haber· 
leri. 
20.15 konuşma (haftalık spor 
servisi) 
20.30 Türk müziği saz eser· 
leri beste, semai ve şarkılar 
21.10 konuşma 

21.25 Neşeli plaklar R. 
21.30 orkestra proğramının 

takdimi- R. Strauss ve eser
leri hakkında. 
21.45 müzik radyo orkestrası 
Şef: pratorius 
22.30 müzik opera şark.ıları 
pi. 

23 Son ajans haberleri, 
Esham 1 tahvilit, kam
biyo-nukut ve ziraat bonası 
(fiyat) 
23.20 Müzik (Cazband-pl.) 
23.55-24 yannki program. 

Istanbul jan
darma ku-
ıuauda••••&· ----
lstanbul viliyeti jandarma 

komutanlığına Diyarbakır 

jandarma kumandan vekili 
yarbay Ziya tayin edllmiıtir. 
Istanbul jandarma kuman
danı binbaıı Şahap da Ça
talcaya tayin olunmuıtur. 

Balçova 
AGAlWEMNUN 

llıcalarmın 
12 Haziran 939 tarihinden 

itibaren muhterem müşteri

me açıldığını tebşir ederim. 
Bu şifabahı suyun evsafı 
cıbanca malüm olduğundan 
reklimı zaid gördüm. 

lsmail Karakızlı 
[ D: 15] 

-!!!i53E~,.,. e+i fi - • www .................................................... 

ırFAYDALill Mizah 
L!!!!&!Y!J'L .!öp . 

oı, a§r•••na kar•• Adal t 
insani en fazla muztarip e 

eden sancılardan biri de Biz ikiz kardeff uiz, 
şüphesiz diş ağrısıdır. birbirimize aynen :benzer& 

Geceleyin tutan diş ağrısı, O kadar ki, babamız Wle 
diıçiye gitmek imkanı olma- bizi birbirimizden ayınl .... 
dığı için çok . rahatsız eder. mez de, birimiz bir kabahat 
Evde her zaman bulundurul- işleyince, yanılıp babıdık 
ması lizım olan şu diş ilacı etmesin diye ikimizi birdea 
bu gibi zamanlarda çok te- cezalandınr 1.. 
sirlidir: - - • • 

On beş gram cbloroforme, Evet 
on gram laudanum, iki gram 
menthol bir arada karıştırıl
mak şişede muhafaza edil
melidir. Küçük bir pamuk 
parçasını yuvarlamala, bu 
ilaca batırmalı çürük dişin 
için~ koymalı. 

111111 1•19 -

Güvelere kartı at 
kestanesi 

Güvelerden kurtulmak için 
gayet basit bir ilaç vardı r: 
At kestanelerini toplamalı, 

bir çivi veya tığ iğnesi iJc 
delmeli, sicim üzerine tes-
bih gibi geçirerek bağlamalı. 
Bu tesbihlerden bir iki tane 
elbise dolabına asılırsa gü
veler dolaba gelmez. -

Akla 

- Işaallah biz yokkea 
küçük kardeıine annelik 
etmişsindir ? 

- Ettim baba, hattl iki 
defa da d6vd6m 1 •• -Hayat 

- işler nasıl gidiyor? Ha· 
yat pahalı mı? 

- işine göre. Eğer satar
san ucuz, alirsan pabah 1 .. ---

Bilmece 
- Ne eti vardır ne ke

miği, amma dallarda ester ... 
Nedir? 

- Rüzglr! .. 

Kara 

-.temle; tleliksiz bir İf ve 
t'i bir tesir imkim da ol· 
dıjlDI Wlmelidir. Yer al-

dan böyle bu itin tllmul da· 
ireai çok daha geniıtir. Ar
tık, Şimendliferlerin, yolla
nnın çoialblması esası hli· 

i Hamdi NUzhet Çançar 1 
. Kamçıoııu ıs h • ı 

Cilt Tenasill hastalıklan 1 1 at eczanesi 1 Bu resim, Belçika Kongo'sunda çekilmiftir ve iki yapqcla 
a aokalamıyan tesirlerin 
emae.i, tertiplenmesi bir 

·de blkmtlne girmiı gi· kum stlrmektedir. 
Tayyaı-elerin ve paraıtıt 

mlifrezelerinin verdikleri za· 
dir. 
Bir k&prliyl de dejerli bir 

1 .................. . 

Buglnden itibaren 

Kültün>ark Sinemasında 
iki epiz ve biiylk filmi ~ 

KISKANÇLIK 
Robert T aylor - Barbara Stanvick 

N• gençlik, macera ve birbirini ıeven iki gencin ebedi 
dereli kııkançhk.. Bu filim hakiki bir ıaheserdir .. 

At Boc•• egı"' • Jeanette Mac Donald 
eı ~~~~ 

Afk, fll'ellik, IU, ' mllzik ve yilkıek kudrette yazdmıt 
Urikulide nefis bir mevzu. Bu btlyllk filim anat barikuıdıı 
s....aır her "'ü r. : Ateş B6ceji: 3-7Kıskançlık: 5.15-9.15 
~l ve j;= ,tlnlerilde Kr:bnçhk filmi ile bazlar , 

elektirk tedavisi 1 Başturak biiyllk Salepçioğlu 1 Mari isminde bir Belçikalı bir yavru ile bir buçuk yaflDÜ 
ır.mir - Birinci lreyler So i hanı karşısında 1 "Con Schtuffer" adında bir zenci bir bebeği kup bqa,a 
No.: SS Telefon : 3479 -------------

-------, .. ________ ve aralanndaki renk başkalığından lher ikisi de pnnmf 

M d nl • bir halde göstermektedir. "Mari" kara renkli arbdaflma a e en, p~ renginin boya olup olmadığını anlamak içini eliai OD1111 YI· 

selon, f cudüne ıtırmektedir. 
ayans ,00000000000000000000000000000000000~ 

ve mermerleri 
--- -= 

temizlemek • 
ı----- "Z"Z . ' 

çın melhe~, 
- -...:=-

toz ve cililar. 

TUAKPAZAR 
• IBRAHIM KARAKAf 

~ Ticarethanemizde Aakerl elbise •• ka
mqlan, Bayanlar için en .on moda llato, 
Pardtıseler, Baylar için Yerli ve Amapa 
kumaılarımız ve buır elbiaelerimis W •

fman~bulunur. Askeri, sivil ve Bayanlar kin manto, ta11lr 
amarlamaJyapılır.~(Odun pazan No.12 -lzm&- Telefon No.327ı-..-~.'ll.~ 

Tel. ~~~ ~OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOObOOIMKM>CI000041MM~OOllNMMMllOOaııııı 



SAHfFE 4 (HALKIN SES 

--::::::::::--
MAHALLE ARALARINA 

TAKSIM EDiLDi 
--::::::::-

Bir okuyucumuz yazıyor: 
Belediye tarafından mahalle 

aralarındaki ahırların kaldı
nldığı halde elyevm bazı 
ahırlara gizlice hayvanlar 

bağlanmakta ve bu yüzden siv
risinek ve kara sinek müca
delesi yarım kalmaktadır. 

Biz çukurlarımıza mazot 
ve saire dökerek mücadele 
ederken diğer taraftan bazı 
gizli ahırlardan yetişen sinek
lerin hücumuna maruz kal
maktayız. Bunu ehemmiyetle 
mercının nazarı dikk;:t:u: 
celbetmenizi rica ederiz. 
Halkın Sesi : Bu karimi· 

zin haklı ,ş;~iyetini yukarıya 
aynen g~çirdik. Elyevm giz
li a.hırlarm faaliyette olduğu 
ve diğer ahırlardaki hayvan
larında mahalle aralarındaki 
evlere taksim edildiği de al
dığımız müteaddit şikayet 
mektuplarından anlaşılmak
tadır. 

Bunlar en ziyade Güzel
yah, Basmane, Keçeciler ve 
Mısırlı caddesindedir. 

----------~----------
Antakya 29 (Hususi) - Tayfur .s~kmen .bugün .g~.ze:e~i

lere beyanatında Reisicumhu~ ~ı~lı Şef. ismet ln~~unun 
Hatayı şereflendirecekleri müJdesını verdı. Tayfur Sokmen 
kışa doğru Milli Şefin Hatayı şereflend!rme~ .vidi!1de bulun
durduğunu, ancak Hatayılıların tahassurlerın.ın hır an evvel 
teskini için bu ziyaretin daha evvel olması rıcasn~da bulun
duklarını Milli Şefin de: "Gelirim!,, dediklerini, bınaenaleyh 
23 T em~uz bayramı haftasında teşrifleri için bugünlerde, 
vaidlerini hatırlatacaklarını söylemiştir. 

---------=--"'·---------
Tür ki yede ilk defa geceleyin 

futbol oynanacak 
Istanbul (Hususi) - Meşhur bir Macar futbol takımı iki

si Istanbuİda, ikisi Ankarada olmak üzere dört maç yap-
mak için memleketimize gelecektir· . 

Muhtelif senelerde Macaristan ve Merkezı Avrupa şam-
piyonluğunu kazanmış olan F, V. T. C.1922 senesinde ilk de
fa Istanbula gelmiş, Galatasarayla 1-1. b~rabere kalmış, F e
;;ıerbahçe ve Altınorduyu mağlfıp et~ıştı. 

"F erensi, Varuş Torney Club,, namıle maruf olan Macar 
takımı dır. Şarusi gibi dünyaca tanınmış bir oyuncuya ma· 
liktir. "k' 

F. V T. C. takımınıollve 13 Temmuzda yapacağı ı ı maç 
ta Taksim stadında gece dokuzda oynanacaktır. 

---------~=~----------
Sovyet ordusunun manevrası 

Moskova, 29 (Radyo) - Rus ordusu yakında Leningrad 
mıntakasında büyük mikyasta manevralar yapacaktır. A Rus 
ordusunun sonbahar manevraları mutat olarak merkezı Rus
yada yapılırdı. 

Bulgar Başvekili Berline üç 
temmuzda 2idecek 

Ehemmiyeti alakadarların • 
nazarı dikkatini celbederiz. Ankara, 29 (Radyo) - Bulgar Başvekili Köseivan~fu.n 

•Berline 3 Temmuzda gideceği ve üç gün kalacağı bıldı
rilmelitt>.iir. -msıE-

Gelenler, Oldenler 
Maarif Vekaleti müfettiş

lerinden 13. Necıneddin Onan 
Ankaradan, Amasya mebusu 
R. lsmail Mumcu Istanbuldan 

lskenderun' · Cuı°ııhuriyet 
müddeiumumisi B. Rasim 
Anık Istanbuldan gelmiş, 
Iskenderuna hareket etmiş
tir. lzmir mebusu Dr. B. 
Mustafa Bengisu Ankaraya 
gitmiştir. 

----~-

Fuarda 

r 

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

Izmitin 19 uncu kurtuluş 
yılı kutlulandı 

yıl<İö~üöıü 33yfı~~~üı"'irffimİi"IJti?ufaiıoı'i'Şt~;:-··- -·- ı...-~ .. ı .. ,. 

Bone Dost Devlet Elçilerini 
Kabul Etti 

Paris 30 - Hariciye Nazırı B. Bone Türkiye büyük el
çisi Suad Davaz'ı ve Yunanistan ve Polonya sefirlerini ka
bul ederek bazı meseleler hakkında müzakerelerde bulun
muştur. 

---~----

Amerikan meclisi Ruzvelt'e 
yeni salahiyetler verdi 

lstanbul 30 (Hususi) -- Münakalat vekili B. Ali Çetin-
kayanın temmuz ayı ortalarında lzmire gelerek vekaleti 
alakadar eden işlerle meşgul olacaktır. 

----------11111111--------

Amerikanın Londra sefiri hü
kômeti tarafından davet edildi 

Paris (Radyo) - Dün Amerikanın Londradaki sefiri M. 
Ruzvelt tarafından Amerikaya acele olarak davet edilmiş
tir. Sefir bu sabah Nevyorka hareket edecek bir tayyareye 
binerek ve yarın Nevyorkta bulunacaktır. 

Haber verildiğine göre Ruzvelt son Avrupa vaziyeti hak 
kında sefirinden malumat almak için kendisini davet et-
miştir. 

Suriyede y;;i bir rejim 
Antakya, (Hususi) - Suriyeden gelen haberlere göre 

Fransız Ali komiserliği tarafından Suriyede her vilayette 
Fransız idaresi altında muhtariyet rejimi tatbik edilmesi 
tasavvur edilmektedir. 

ln2'iliz sefiri Türk ve Afgan 
elçileriyle görüştü 

Moskova, 29 (Radyo) - lngiliz ve Fransız sefirleri Mos
kovada B . . Molotofla görüşmüşlerdir. lngiliz sefiri diğer ta
raftan Türkiye ve Efganistan sefirlerile de görüşmüştür ... 

lagilterenin Almanyaya ver
diği muhtıra 

Berlin 29 (A.A) - lngiliz sefiri hariciye nezaretine, ln
giltere hükumetinin bir muhtırasını tevdi etmiştir. Bu muh
tıra, Almanyaya yeni liir deniz itilafı akdine müteallik olup 
lngiliz siyasetinin Almanyayı çenber içine almağı asla is
tihdaf etmekte olduğuna dair Almanyaya teminat vermek
tedir. 

Hatay 
1-t:m.:hc ma.I oldu 

meclisi 

Antakya (Hususi) - Dün 
Hatay meclisi son toplantı-

sını yaparak Hatay-
meclisi tarihe mal ol-
muştur. 

Meclisteki merasimden 
sonra bütün resmi daireler
de asılı bulunan Hatay bay
rağı indirilmiş ve merasimle 
şanlı bayrağımız çekilmiştir. 

Ha ay vilayetinin idaresi 
şimdilik fevkalade murah
has Açıkahn tarafından ida-

Ankarada 
v .yagmur 

Ankara, 29 ( Hususi ) -
Bugün öğleye doğru şehri
mize şiddetli yağmur yağ
mıştır. Hasıl olan seller bazı 
mıntakalarda tahribat yap
mıştır. 

Kral Zogo 
~stanbuldan ayrıldı 
lstanbul 30 (Hususi) -Fuar komitesi dün öğle

den sonra belediyede reis 
Dr. Behçet Uzun başkanlı
ğında toplanarak bazı ka
rarlar almıştır. Fuar hazır
lıkları ilerl~miştir. Reis, in
şaatın tesrii için pavyonla-

Paris (Radyo) - Amerika meclisi Reisicumhur Ruzvelt'e re edilecektir. 

Sabık Arnavutluk kralı Ah
med Zogo bugün deniz yo
Jile Fransaya müteveccihen 
şehrimizden ayrılmıştır. yeni bazı salahiyetler vermiştir. Ezcümle Ruzvelt dilediği --········ 

zamanda istediği mikdarda gümüş satın alabileceği gibi • ........ --

rın inşa işlerini Üzerlerine 
doların altın kıymetini tesbit gil>i vaziyetlerde kimseye ~a- y enı talimat 
nışmadan hareket serbestisini haiz bulunacaktır. 

alanlara talimat vermiştir. 
Fuar servislerinde ve muh
telif inşaat ve park işlerinde 
çalıştırılan personellerin a
,e•Jp,. · arttınlmıştır. 

R _. T 1~~ f 
8 

•. 
1

A 

1
· hakkında mu

auyo ve e ~ra u asa arı tabık kaldılar 

1 UM.le 

İzhrapta' .caılgo 

- Davası 

Yugoslav Münaka1at !:.azarı Mehmet Spaho vefat etmiştir. 
.4 

§ Televı ..ı~ bir kaç yahudi köyünde dün sabah vukubu-
hn ~usademede on beş Arap ve yirmi yahudi ölmüştür. 
tıır 

§ Fransız ordusu başkumandanı general Gamelen Alp 
hudutlarında bir teftiş yapmak üzere Paristen ayrılmıştır. 
Bundan sonra Gamelen Korsikadaki kıtaatı da gözden ge· 
çirecektir. 

§ Sa tiye binası meselesi tahkikata devam edilmektedir. 
-iiiiil!l&J- Suçlular yaz tatilinden evvel hakim huzuruna çıkarılacaktır. 

Mualllm beraat etti § Ingiliz gönüllü tritoryal ordusunun mevcudu 400 bini 
Hakimiyeti Milliye okulu geçmiştir. Bu ordu 12 haftadan az bir zamanda gönüllü 

üçüncü sınıf talebelerine isa- kaydı suretiyle mevcudunu hemen hemen iki misline çıkar· 
bet eden 3000 liralık piyan- mıştır. Bir çok kıtalar şimdi kayıt listelerini kapatmışlardır. 
go meselesinin asliye ceza- § Karpatlar altı Ukranyasının Macaristana ilhakı dolayı· 
ya intikal ey]ediğini, bazı siyle Naip tarafından umumi bir af ilan edilmiştir. 
talebelerin bu hadisede da- A A E • d 
vacı sıfatiyıe buıundukıarını Vilayet Daimı ncümenın en: 
evvelce haber vermittik. Vilayet ve Nafıa ve Sıhhat ve içtimai muavenet otols.rı 

Asliye cezada altı aydan ile kamyonlarının yıllık ihtiyacı için satın alınacak 2400 
beri cereyan eden bu dava teneke benzin (6480) altı bin dört yüz seksen lira muham-

Paris, 29 (Radyo) -Fran
sa Hariciye Nasırı Bay Bo
ne dün öğleden sonra lngi
liz büyük elçisi ile görüş
müş ve Moskovaya gönderi
lecek yeni talimat hakkında 
mütabık kalmıştır. _,_..._ __ 
Fransızlar 

Hatayı tahliye] eimeğe 
başladılar 

Antakya (Hususi) - Ha
tayın Fran~ızlar tarafından 
tahliye edilmeğe başlanmış 
ve müteaddit kamyonlar as
keri ~şya taşımaktadırlar. 

-s:E-

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

Hekimler 
Aarasında 
Kemalpaşa kazası hükumet 

hekimi Asım Çeçen 45 lira 
maaşla " Sivrihisar hükumet 
hekimliğine, Kemalpaşa ka
zası belediye hekimi Sala-
heddin Orhanöz 108 lira 
ücretle Babadağ nahiyesi 
belediye hekimliğine, Kemal 
paşa kazası hükômet hekim-
liğine Arabkir hükumet he
kimi Feridun lzmirlioğlu 30 
lira maaşla tayin edilmişler
dir. 

it 

"" IF 
lzmir adliyesinde hakim 

namzetlerinden B. Şaban 

Gürsel Bayazit müddeiumu
mi muavinliğine tayin edil
miştir. 

30 Haziran 

................................................... ..:mıı ...... ~ ........................................ ___ '_# 

f! Zabıta n 
ı= H b 1 • fi tl a er erı ij ::........................ . ........... :::: .... -f. .......... ··········- ............ ..... ... . 
Kadın kavgası 
lkiçeşmelik Çukurçeşme 

mevkiinde lzmirli Osman kı
zı 20 yaşında Hatice Onor• 
<" ılar, çocuk yüzünden Gaf
far kızı 98 yaşında Servet 
ve Avni kızı 30 yaşında 

Pakize Evren'e hakaret et
tiğinden yakalanmıştır. 
Kadını cfövdU 
Gaziler mahallesinde Kü

tahyalı Şakir oğlu Abdülka
dir Adapazarlı kansı Meh· 
met kızı 20 yaşlarında Şük
rüyeyi dövdüğünden yaka
lanmıştır. 

Bıçak taşımak 
Ikiçeşmelik caddesinde, 

Kayserili Mehmet oğ. ba
lıkçı Ahmet Gültekinin ü
zerinde bir bıçak buluna
rak alınmıştır. 

Bazı 
Vekillerimiz 

--~--

Yakında izrnlre 
Gelecekler 

Ağustos ve Eyliil ayları 
içinde bazı vekillerimiz lzmiri 
ziyaret buyuracaklardır. Baş 
vekil Dr. Refik Saydamla 
Ticaret vekili, Iktisad vekili 
ve Sıhhat vekili Fuarın açı· 
lış töreninde bulunacaklar
dır. 

Fuar açıldıktan sonra ya
kın bir ihrimalle 24 ağus
tosta Maarif vekili B. Ha
san Ali Yücelin lzmire ge· 
leceği haber verilmektedir. 
Maarif vekil.inin Aydına gi
deceği öğrenil.miştir. 

-----
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Teftişte 
uıınııuıwıı1111111nuım 

Vilayet Sıhhat Müdürü 
Dr. Bay Cevdet Saraçoğlu 
dün şehrin bazı yerlerini tef
tiş ederek sıhhat umumiye
yi alakadar edecek işleri 
gözden geçirmiştir. 

ınııımwııuuıııııı-

Memleket 
Hastanesi 
Eczacıbaşısı 

mmııaınınuıOU1-

Memleket hastanesi ecza
cıbaşısı mütekaidinden olup 
ücretle müstahdem bulunan 
İsmail Rumi Dölektaş 71 
yaşını bitirmekle tekaüde 
irca edilmiştir. 

ımıınuıııuıu ııaı ıııı ııııı 

DUNYA 
-;;::::::--

Cennetinde • 
Dünya hurile

rinin dansı 
wnuıuıınuıııııw ıııııııı 

işte Izmirin bir cenneti 
olan yeni Şehir Gazinosunda 
dünY,anın en meşhur ve en 
çok beğenilmiş bir orkest· 
rası tarafından çalınacak 

müstesna müzik ve dans ha
vaları ile yine dünyanın en 
güzel ve en şık kadınları 

olan lzmirli bayanlar dans-
bir çok safhalar geçirmiş men bedel ile ve 15 gün müddetle kapalı e ksiltmeğe kc-
ve neticede suçlu olarak mu- nulduğundan isteklilerin 2490 sayılı yasa hükümlerine göre 
hakeme edilen sınıf mualli· haznlıyacakları teminatlarile birlikte teklif mektuplarını · 10 

er. zige iki bin 
Alman 'leldi 

•*• lara başhyacaklar ve bu su-
Merkez hayvan sağlık me- retle dünya cennetinde dün 

mi 8. Muzaffer Öniz bera- temmuz 939pazartesi saat lOda vilayet daimi encümenine 
muru Selim Sırrı Dündar bir ya hurilerinin neş'eli raks-

at etmiştir. tevdi etmeleri ilan olunur. 2170 
Varşova, - Danzige dün derece terfi ettirilerek maaşı larını görmek bahtiyarlığına 

iki bin Alman gelmiştir. yirmi liraya çıkarılmıştır. nail olacağız. 
Zengin Olmak 

ıetersenız 

--
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