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•a va Açık 
-----JllldlJUDI 
nlaşmak 
lngiliz - Rus anlaşmuı h:kkında çıkarılan haberler, 
llıinler, tefsirler bir araya toplanıpta neştt d l cek olsa 

man bir cild kitap meydana gelebilir. Bu husu ,ta ya
tı uzun makaleleri de buna ilave etm~ğe lüzum kalmaz. 

Qu mesele hakkında geçenlerde yazdığımız bir makalede 
tarafında hüsnüniyet göstermek lüzumundan bahsetmiş-
iki taraf da dostumuz olduğu ve şüphesiz iki tarafın

bir dünya harbinin önüne geçmek gaye~ini güttüğü ma
olduğuna göre bu işde hangi taraf1,1 biraz fazlaca naz 

eda gösterdiğini burada söyliyecek değiliz. Burada te
dntsüz söyliyebileceğimiz bir fikir ve mütaleamız varsa 

da: iki tarafın bu işde daha uzun ve arkası gelmez mü
treler vadisine düşmeden bir anlaşmak yolunu bulmak 
buriyetinde olmalarıdır. 
Sovyet Rusyanın yıllardanberi demokrasiler aleyhinde 
bilhassa Rus inkılabı ve Rus ricali aleyhinde bulunan 
fların; gazeteler, kitaplar, mecmualar ve günde beş on 
t Moskova aleyhinde bağıran radyolar vasıtası ile yaz· 
ları bağırdıkları küfürleri unutmamış olduğunu zannedi-
z. O halde Londra - Moskova ve Fransa onları hiç 
iyenleri, hazmedemiyenleri sevindirmek için mi bu me-

eyi bu kadar uzatıyorhr? 
SIRRI SANLI 

General Kazım Orbayın başkanlığın

daki heyet 
lldra 7 (Radyo) - Türk müdafaa nazırı Hor Belişa 
tri heyeti, bugün buraya ve milli müdafaa el< sperleri 
•asalat etmişler ve karşı- ile uzun müddet konuşmuş-
lbıtlardır. Heyet, Milli lardır. 

illan propa- Bek 
anda nazırı Berlln seflrile konuştu 

banzlgten Romaya 
gidecek 

V Göbels 
~''1ova - 8 (Radyo) -
ita a :! :ı n bildirildiğine göre 
'ıı p ·op"r .. n 1 ı. nazırı 

'ı' ıgten tay) are ıle doğru 
Y• fidecektir. 

Varşova 7 (Ratlyo) - Hari
ciye nazırı Kolon el Bek, bu 
gün Berlinden gelen Polonya 
sefirini kabul etmiş ve uzun 
müddet konuşmuştur. 

-::::::::--

Naziler Lideri 
Bükreş'te 

Münih, 8 (Radyo) -- Na
ziler teşkilatı lideri Baldın, 
Romanyada yapılacak milli 
şenliklerde hazır bulunmak 
üzere Bükreıe gitmiştir. 

CUMHURREISiMiZ YALOVA DA 
~~----------------~----- ... 

MİLLİ ŞEF DÜN FON PAPEN İLE YUNANİSTANIN 
PARİS ELÇİSİNİ KABUL BUYURDULAR 

Ankara, 7 (A.A). - Reisi- J : 1 B. Fon Papeni kabul buyur-
cumhur İsmet İnö~ü ailesiyle 1 muşlardır. 
birlikte bu akşam saat 23 - Her iki kabulde de Hari· 
de hususi trenle Ankaradan ciye Vekili Şükrü Saraçoğlu 
hareket buyurmuşlardır. hazır bulunmuştur. 

• Reisicumhur istasyonda 
Meclis reisi, Başvekil, Mare
şal Çakmak, bütün Vekiller, 
mebuslar, sivil ve askeri ri-

cal tarafından uğurlanmış ve 
istasyonu dolduran halk ta-
rafından şiddetle alkışlan

mıştır. 

Ankara, 7 (A.A) - Reisi · 
cumhur İsmet İnönü bu sa
bah saat 11 de Yunanistanın 
Paris elçisi olup bir kaç 
gündenberi Ankarada bulu-
nan B. Politisi, öğleden son
ra saat 16,30 da da, mezu-
nen gittiği memleketinden 
bir kaç gün evvel avdet 
eden Almanya büyük elçisi 

=-rürkkuşu 
- -::t:::::--

Filosu şehrimize geliyor 
uııı:ıınııım ıaıııı:ııuuo 

Türkkuşu teşkilatı yakan
da memle'ı et içinde bir hava 
turnesi hazılıyacaktır. Bir 
Türkkuşu filosu bu iş için 
hazırlanmıştır. Filo 8-20 ha
ziran arasında lzmire gele
cek ve iki gün kalacaktır. 

' Filonun lzmirde kalacağı 

günler içinde şehrimizde 
hava şenlikleri yapılacak ve 
propaganda uçuşlarında isti· 
yen vatandaşların uçmaları
na m&saade edilecektir. 

Maiski dün Çemberlayn ve 
Lord Halif aksla görüştü 

'.PRAVDA GAZTESi 

Londra, 7 (Radyo) - ln
giliz - Sovyet görüşmeleri 
devam etmektedir. lngiltere, 
Fransa ve Sovyet Rusya ta-

Beynelmilel Vaziyet Hak
kında Neler Yazıyor ? 

rafından mütekabilen kabul 
edilebilecek ve ka~şıhkh 
menfaatleriyle birlikte taar
ruza mukavemet maksadını 

temin edecek bir formül bu-
lunacağı artık çok ·muhte
meldir. Ancak daha bir iki 
meselenin halli kalmışt!r. 

tngilterenin Moskova se
firi Sovyet hükumetinin hat
tı harek-eti hakkında Lon
draya mufassal malümat gön-
dermiştir. 

Londra, 8 (Radyo) - Sov-
yet Rusya büyük elçisi B. 
Maiski dün Çemberlayn'la B. Maiski 
Lord Halifaks'ı ziyaret etmiş ve iki saat görüşmüştüt. 

• 

lng11tere yeni bir gemi 
daha yaptı 

~ .. 

Mo3kkova, 7 (Radyo) -
"Tas ajansı bildiriyor : 

"Pravda,, gazetesi beynel
milel vaziyetin son inkişafı
na ve bilhass.ı Sovyet Rus
yanın lngiltere ve Fransa 
ile müzakerelerine tahsis et
tiği bir makalede şu netice
lere varmaktadtr: 

"Malumdur ki 31 Mayısta 

halk komiserleri reisi B. Mo
lotof tarafından yüksek bir· 
lik Sovyetinde söylenen nu
tuktan sonra Sovyet hükü
meti lngiliz ve Fransız hü
kumetlerine son lngiliz-Fran-
sız tekliflerinde bazı tadilAt 
yapılmasını teklif eden bir 
cevap vermiştir. Bu cevap 
B. Molotofun nutkunda mü
dafaa ettiği teze L tamamiyle 
tercüman olmaktadır. Sovyet 
teklifleri Avrupada taarru
zun yeniden inkişafı tehlike
sine karşı sulhun koru:ımi
sı cephesini teşkil için el
zem olan asgari şartları ifa
de etmektedir. Bunlar şu su
reti.: hüla'Sa edilebilir : 

1 - logiltere, Fransa ve : ı Sovyet Rusya arasında taar
ruza karşı fiili bir müteka-

Lonera 7 (A.A) - 5350 tonluk yeni Euryalus kruvazörü 
dün Chathamda denize indirilmiştir. 

Rus Japon askerleri arasında 
çarpışmalar devam ediyor 
Paris, 7 (Radyo) - Çakofen tepelerinde Japon asker

lerile Rus kıtaatı arasında bugün de çarpış·ııalar olmuştur. 
Gerek Ruslardan ve gerekse Japonlardan ölenler ve yara-
lananlar vardır. • 

l il yardın p~ktının akdi, 
2 - lngiltere ve Fransa 

tarafından taarruza karşı 

kendilerine gcıranti verilen 
beş devlete Sovyet Rusyanın 
yard?mda bulunması, 

3 - lngiltere, Fransa ve 
Sovyet Rusya tarafından üç 
Baltık devletine, bir müte · 
arrız tarafından bitaraflık
larının ihlali halind~. yar
dımda bulunulması, 

4 - Nihayet bu taahhüt
Ier~n tatbik şeklini ve rre
[ D~vamı 4 unc sayfada ) 

Irakta mebus 
• • 

seçımı 

Irak kralı ikinci Fayaal 

Bağdad 7 (Radyo) - Me 
bus intihabatı net' celeri şim 
di tamamile belli olmuştur. 
Yeni meclis ekseriyetle it
tihadı vatani partisi mümes 
sillerinde müteşekkil ol
muştur, Ayan azası olmayan 
bütün kabine erkinı mebus 
intihap edilmişlerdir. Ge
çenlerden istifa eden dahi
liye nazırı Naci Şevket de 
intihap edilenler arasında
dır. Buna mukabil eski ka
bine azalarından hiçbirisi 
seçilmem ittir. 
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Yeni bir şarkı dehası Majlno hattinda lehli· 
daha kell su hazneleri 

Altın sesli sinema yıldın 
Deanna Durbin'i keşfeden 
Rogers yeni bir deha daha 
.bulduğunu haber vermekte
dtr. 

Bu şarkı dehası l 3 yaşında 
Linda Vare isminde bir ök
.süz kızdır. Genç artist be
yaz perdede görünmedeniev· 
vel radyoda tecrübelerde 
bulunacaktır. 

aııor &nııııuımıınıııı 

••Evlenme pazarı,, 
Belçikada Ecausssines'de 

bir evlenme pazarı kurul
muştur. Ayın :muayY.en gün
lerinde hususi surette işleti
len trenler, yüzlerce evlen
memiş genç kız ve erkekleri 
buraya taşmakta, çaylı dans 
partilerinde birbirlerinden 
hoşlananlar derhal ortadaki 
nikah memuruna giderek 
evlenme kağıdlarını doldur· 
maktadırlar. 

Yılan Yiyenler 

Fransız ordusunun Majino 
istihkamlarında Ren nehrini 
sun 'i bir surette taşıracak 
bir takım su haznelerine 
malik olduğu söylenmekte
dir. Askeri mühendisler, bu 

' hazneleri bir nevi tecavüz 
silahı olarak kullanabi'mek 
çarelerini araştıra akta dır
lar. Fransız gizli teşkilatın~ 
göre, geçen hafta Ren su· 
}arının istilasına uğrayan 
Sieg Fried hattının bu kıs
mı metruk bir hale getiri
lebilecektir. 

ıımmınıımııııımırıa 

Bir bisiklet yarışında 
vuku bulan kaza 

Londrada Vembley'de ya
pılan 6 günlük bisiklet yarı
şında lngilizlerin gözbebeği 
Syd Cozens, müsabakaya 
başladıktan biraz sonra, sa
atte 60 kilometre sür'atle 
ilerlerken kaymış ve düşmüş
tür. Pistin kenarındaki tel-
lere takılması sayesinde mu
hakkak bir ölümden kurtu-

Verem 
uınıuuıımıuıımıdlDll 

Bu hastahğa tutulanlar · 
günde 400 mllyon 
mikrob çıkarırlar 

uıınııuıı mım ıımı ııııııı 

Yazan: Dr. Seyfeddin Köksal ı 
-5- ı 

Bir defa Flükke habbe- ı 
cikleri vasıtasile ağızdan 
çıkan ve havai nesimiyeye 
düşen mikroblar hayatiy ]e
rini uzun zaman muhafaza 
edemezler. Ke7.a verem mik
robunun kuruluğa taham
mülü azdır. Yaş tükürük 
içinde uzun zaman yaşaya· 
bilen mikrob; tükürüğün ku
ruması dolayısile harici ta
havvülattan kolayca mütees
sir olur. 

TAHTELBAH R -1 
-------------------:;:...--=~--------------------

Nasıl 

.. 

batar, 
olur, 

• :ı-

Bir Amerikan denizaltı 

gemisinden sonra "Thetis,, 
isimli bir büyük lngiliz tah
telbahirinin de pek müthiş 
bir liazaya-uğradığı/ su sat
hına çıkamadığı haber veri
liyor ve bu havadis dünyayı 
heyecana düşürüyor. 

*** 

nasıl çıkar, 
ne süratle 

ne büyüklükte 
gider ? 

... 

debilir. On iki metreden 
daha derine dalan bir tah
telbahir yukarda neler oldu
ğunu artık göremez. 

Denizaltı gemileri 100 
(batta sağlamları 130) metre 
batabilirler. Bunların kenar
lara bakan pek kalın cam
dan pencereleri vardır. Ba-

l . .-

__ .... 

Zira motör, içerisi için ın· 
'•' . zumlu olan havayı yutmak· 
j tadır. Artık elektrikle işler· 

ler; süratleri de ancak 12 
mil olabilir. 

Tahtelbahirin içinde bav• 
tazyikile atılan (azami) 24 
torpil bulunabilir. Lakin an· 
cak 12 tanesi yerlerine ta" 

insanların yiyecekleri her 
ülkeye göre değişmektedir. 
Burada hiçbir kıymE:t verme
diğimiz kırlangıç yuvaları 
Çinde mükemmel ve zengin 
ailelerini sofralarında çorba 
olarak kullanılmaktadır. 

lan bisikletçi, saatlerden 
sonra kendisine gelebilmiş
tir. 
Asma çalar : saat ne 
zaman lcad edildi? 
Asma çalar saat miladın 

760 ncı S(nesinde : Heinrich 
Vick adında bir Alman ta
rafından icad olunmuştur. 

Açık havada, bol ziyada 
ve bilassa doğrudan doğruya 
gelen güneş şuaatı karşısın
da mikrob bir iki günde, 
hatta hazan bir · kaç saatte 
hayatiyetini kaybeder. Bu 
itibarla birçok alimler, me
sela şehir sokaklarından, 
mekteplerden, kışla ve tica
rethanelerden, şimendifer 
vagonlarından aldıkları toz 
nümunelerile sağlam kobay
ları aşılamışlar ve fakat has
talığın bu hayvanlarda zu
hurunu görmemişlerdir. 

Denizaltı gemisi, içiçe iki 
tekneden mürekkep olarak 
inşa edilir. iç.teknenin şekli 
uçları kesik bir puroyu an
dırır. Bu tekne, yüz metre
den fazla derinlikte su taz
yikine dayanacak surette 
kuvveta çelikten yapılmıştır. 
Her türlü tertibat, yani ma
kineler, silahlar, müretteba
tın yatak yerleri vesaire 
bunun içinde bulunur. 

lıkları . deniz böceklerini ve 
umumiyetle denizin altını 

buradan seyretmek mümkün 
dür. Lakin fazla batınca bu 
pencereler de demir kapak
larla örtülür. 

kılmış olarak (altısı arkad•• 
altısı önde) ... Torpillerin al" 
tısı birden endaht edilebilit· 

Torpil, ilk üç kilometreyi t 

Bunun gibi Avustralyada 
yeni kabineler arasında yılan 
yiyenler vardır. Bunlar, yılanı 
bılhassa ıskarada kızartmak· 
tadırlar. 

Meydanlara vazedilen sa
atlerin ilki 1380 senesinde 
yapılmıştır. 

~------~------~------~---------~---------------lzmlr Askerlllf. subeslnden: 

Yedek Subaylar yoklamaya 
çağırılı yor 

bil'umum yedek 
Haziran -939 gü-

l - lzmir Askerlik şubesinde kayıtlı 
subayların mutat senelik yoklamaları 1 · 
nünden itibaren başlamıştır. 

2 - Her hangi meşru bir sebeb dolayısile haziran ayı 
zarfında şubeye müracaat etmiyenler yeni adreslerile defter 
sıra numarasını sicil ve kayıt numaralarını bu müddet için 

Diğer · taraftan ..ı aras1ra ve 
zaman zaman alınan az mik
tardaki mikroblarda vücadda 
verem hastalığını:husule ğe
tirecek bir kuvvet ~ve kud-.. 
rete malik değillerdir. Bun-
lar uzviyet tarafmdan süratle 
itlaf olunurlar. 

Esasen tabiatin bu büyük 
yardımı olmasaydı, bir gün 
zarfında yüzlerce milyon mik-
rob çıkaran ve çok defa, 
bimemezlik yüzünden bunları 

Dış tekne daha hafif mal
zemer·ile ... yapılmıştır. Bu, iki 
teknenin• arasında, gemi sa
tıhtayken, hava vardır. Dal
mak~ istendiği _ vakit, alt ta
raftaki su lrapakları açılır, 

üstten hava kaçar. iki tek
nenin arasına su ' dolduğu 
için ağırlık husule geldiğin
den gemi batar. Bu batma, 
modern tahtelbahirlerde bir 

Gemi yukarı çıkmak iste
diği zaman, üstteki hava 
kaçırma kapaklarını sıkıca 
kapar. iki yüz atmosfer taz. 
yikine mütehammil çelik ha
va depolarından, iki tekne 
arasına hava verir. Bu da 
suyu aşağıki deliklerden 
kovduğu için, gemi hafifler 
ve yukarıya doğru yükselir. 

Tahtelbahirler, deniz üs
tünde 22 mil kadar gidebi
lirler. Fakat daldıkları za-
man motör kullanamazlar. 

saatte 45 mil süratle kate" 
der. 18 kilometre gidebilir-
se de sürati saatte 24 mile 
ıner. 

Tahtelbahirlerin 10 - 15 
santimlik müteaddit topları, 

mitralyözleri, hatta bir de 
kanatları sökülüp takılır cis· 
ten tayyaresi bulunabilir. En 
büyük denizaltı gemileri 
3300 tondur. (Bizim Mecidİ" 
ye kruvazörü kadar.) 

Denizaltı gemilerinde ça" 
!alışmak gayet güçtür .,e 
sıhhate dokunur. Zira rütU" 
bet ve fana gazlar insanları 
yıpratır. 

LEHİSTANA KAÇAN 
J --------=-

de ~ubeye taahhütlemek tüp yazmak suretile bildirerek 
behemehal yaptırmaları icabeder. 

doğrudan:doğruya hemcinsi
nin yaşadığı "muhite bırakan 
bir akciğer veremi hastası
nın ayni gün zarfında birkaç 
kişiye daha hastalığı aşıla

ması İcab e .J erdi. 

• 
dakika içinde 01up bitmek- Bir çek gener alının anlattıklatJ n 
tedir. 

Muvazene bozulmasın diye, Deyli Herald gazetesinin Bir harp çıkarsa bunlar Al" 3 - Muayyen müddet zarfında yoklamalarını yaptırma
yıp lakayt kalanların bilahara vaki olacak herhangi bir iti-
razları nazarı itibara alınmıyarak haklarında cezai muame
le yapılacaktır. 

4 - Yoklamalar yapılırlırken izdihama meydan veril-
memek üzere aşağıda yazılı günler hizasında gösterilen 
sınıflara mensup yedek subayların bu günler içinde behe
mehal şubeye müracaatları lazımdır. 

A - Piyade: 1-6-939 günü akşamına kadar. 
B - Topçu ve ölçme: 6-6-939 gününden 8-6-939 akşa-

mına kadar. 
C - Muhabere ve istihkam: 9-6-939 gününden 10-6-939 

günü öğleye kadar. 
D - Nakliye ve demiryolu: 12-6-939 gününden 14-6-939 

günü akşamına kadar. 

[Son] 

-------
. ftalyanınimpa

ratorluğundan 
istifadeleri 

1938 de ltalya 11.124 mil
yon liretlik mal ithal etmiş
tir. 

iki tekne arasındaki boşluk, Varşova muhabiri bildiriyor: manfarla yumruk yumruğ• 
muhtelif bölmelerle ayrılmış- '•Prag hükümetinden bir çarpışacaklardır.i 
tır. Su içinde muvazenenin paıaport ele geçirip Gesta- Generale Alman ordusll 
temin olunması için, bir tah- po'yu da Slovakya'daki ak- hakkındaki fikir ve mütalea" 
telbahirde ufki istikameti rabalarını göreceğini söyli- sını sordum. Şu cevabı 
temine mahsus - tayyareler- yerek atlatan general Perhe- verdi : 
deki gibi - dümenler vardır. la ile öğleden sonra görüş- - Bu ordu, 1914 sene" 
Keza, vapurlarda olduğu gi- tüm. Bana dedi ki : sindeki eski Alman impara" 
bi, sağa sola dönm~k üzere - Daha uzun müddet torluk ordusu değildir. 
de ayrıca dümenler mevcut- pragda kalamazdım. Memle- Bu orduda eski Prusya 
dur. ketin içinde kaldıkça işgal ordusunun ruhu ve mane\Iİ" 

Yatı kalmamıştır. Biziz hallı 
Tahtelbahirin kaptan ku· kuvvetlerine karşı teşkilat 

E - levazım deniz ve hava; 15-6-939 gününden 17-6-9391 
günü öğleye kadar. 

F - Suvari; 19-6-939 gününden 20-6-939 akşamına kadar. 

Bu rakamda sömürgelerin 
hissesi 205 'milyon lirettir, 
yani yüzde 1, 7. 

ltalya ayni sene zarfında, 
10.379 milyon liretlik mal 
ihraç etmiştir. 

lesini andıran medbali sağ- vücuda getirmenin imkanı işgal kıtalarına "gezgin call" 
lam çeliktendir. Batma esna- kt H 1 M d baz kumpanyası,, adını ver 

yo u. e e oravya a nazi mektedirler. 
sında kumandan bunun için- tazyiki büsbütün haddini a- Maalesef, Almanlar, Çe" 
de bulunur. On iki metre şıyordu. koslovakyada 40 tümenleri• 

G - Hekim, eczacı, veteriner, kimyaker ve diş hekimi: 
21-6-939 gününden 23-6-939 günü akşamına kadar. 

H - Jandarma askeri hekim v'e harp sanayi: 26-6-939 
günü akşamına kadar. 

1 - San'atkar hesap ve muamele memurları: 27-6-939 
gününden 28-6-939 günü akşamına kadar. 
J - Yedek subay defterimizde kayıtlı bil'ur:ıum subay

ların senelik bu yoklamalarını vakti~de yapmaları lüzumu 
ehemmiyetle ilan olunur. 
Ş - Yoklamaya gelecek subayların birer vesikalık fotoğ

raflarile birlikte gelmeleri. 
,,. 

i ELHAMRA SİNEMASINDA 
Bugün matinelerden itibaren 

Senenin büyük bir FPANSIZCA filmini takdim eder. 

4 NAMUS BEKÇİSİ 
Başrollerde : LORETTA YOUNG 

ve ROBERT TA YLOR un yenı ve en kuvvetli rakibi 
RICHARD GREEN 

Proğrama ilave olarak : 
19 MA) IS GENÇLİK BAYRAMI bütün teferruatile. 

Seanslar : 3 - 5 • 7 ve akşamları 9 da başlar. 
- - ş; ne -- .... ' r O - 5 E l 5ib r 

Sömürgeleı-i bu ihracata 
2.419 milyon liretle iştirak 
etmişlerdir. Yani hissesi yüz
de 22 den biraz fazladır. 

ilk müşahede: ltalya tama
miyle kendi üstüne yülc gibi 
görünen imparatorluğundan 

pek az istifade etmemekte
dir. 

kadar yukarıya uzanabilen Birno ve Ostrava gibi şe- ne kafi gelecek derecede 
periskopla su sathını seyre- birler büsbütün Almanlaştı- cepane ve malzeme buldU" 

ikinci müşahede: Sömür- rılmaktadır. lar. Fakat bundan sonra aY" 
gelerinin kendisinden itha- Bohemyadaki büyük silah ni kalitede mühimmat ve le" 
lı, sömürgelerine yaptığı fabrikasındaki işçiler Alman- vazım elde edilebilmeleri 
ihracatın ancak yüzde 8 ini yaya gönderilmiş ve bunla- müşküldür. 
teşkil etmektedir. rın yerine Alman işçiler ko- Bizim ordu, henüz tam•" 

Netice: Italyanın sömürge nulmuştur. men tasfiye edilmiş değildi~· 
mübadeleleri muvazenelenmek- Fakat Çek milleti boyun Bir çok zabitler, hala, ün•· 
tedir. "La Republique,, j eğmiyecektir. Onlar . Lehis- 1 formalarını iyiyorlar. Fakat ------=------- ~ tandan yardım beklıyorlar. -Devamı 4üncü sahifede_.. 

[+.47 Hazı'randan • 1 .....ıı ~~ itibaren YENi' de 3 büyük· film ı 11 ııı ıııııııuıı11ıımıu ıııım ııı 11ııımonıın1111111011111ııuıuıı;ınmııııııo ııııını:ııııııınımum11ııııınııuııııııumıııuııııııuıuıııuııoonııııtJlll!ll1 

C!:!!!=K1E!:1!!!l!!l i Ege 1 iyatrosu 1 
T Ü r k ç e !ii lsmetpaşa Bulvarında yazlık bahçede 1 

~ Türkiyenin tanınmış sanatkarları topluluğu O 

Tarzanın intikamı 

Teksas Fedaileri 
Hudutta bir macera 
Türkçe F oks Jurnal .. ------------.... -~~~ ............ .. 

: 1 ayyıb Şen Şakrak ve Arkadaşları I 
~ Rejisör: AHMET YEKTA BiR • 

i Her akşam yeni eser ve ı 
ko~ediler takdim eder 1 
Fıatlar: Birinci 20, ikinci 1s -~ 

JllI uınınoımıımıııııınııııı ı ı ]IJ9lllDI"-
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TUylerl~Urperten vak'alar 

Mavi Oda 
-----~=----({3 l) 

~-:: Yazan: C. C. Cem 

'+,=ımm ııını· tımnanm ııımr.oınııı §glii!~~E!"F;!§§=:-E · 
~·~l l\1 izah ===~E~E===- ~ 
s --ı i K.. · ~ 
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aıeg§§§~~ısuıııınııııııı uınıuııımııınıııııuuııı•ıııınıı.ııııııı§ 

Mektup 
Levi ile Salamon bir işte 

1 
ortak oldular. lşict görülmesi 
için Levinin Ankaraya git
mesi lazımdı. 

Salamon sordu: 
-Ankaraya vardığını na

sıl anlarım? 

- Sana mektup gönderi
rim, amma mektup yazacak 
vaktim olmadığı için boş bir 
zarf atarım. 

Salamon başını salladı: 

- Pul parasına yazık değil 
mi? .. Postaya pulsuz bir zarf 
at. Mfıvvezzi zarfı bana ge
tirir, pul parasın ister, ben 
senden geldiğini anlar, mek-

i"-u·rn~l ... arrıı1ıııııııı1ıyı::a:::..:k;.;t~ık;;.;:.tcaunm::st.;;;oti~~:;.~·<i!t1"cc::a::iik~ş;;:ey=.:_:;;:.;;d:;~:;;;ğ;;iiliidnuf"ii_iiiM._a.sa•n•7w; j 
iden arap kaiiiasını göZ-""' üzerindeki . mumların yarısı 

1 geçirmeğe gitmek için tamamile sönmüştü. O ka- I 

tubu reddederim. 
uıwııııım ıımırnııım 

Ceza 
Bir dilenci büyük bir lo

kar: taya girdi : ara döndü. Fakat bir- pıya dikkat ederken bunun 
bire duraladı. farkına varamamışb. 
, masanın sağ ucundaki Bütün vücudu zangır zan-

.mumu yakarken, birkaç gır titremeğe başladı. 
.'Ye evvel ateşlemiş ol- Sol elini cebine attı. Kib-
ll sol uçtaki iki mum riti çı karmağa çabaladı. Fa-
~ sönmüşlerdi. kat bu, haylı güç oldu. Son 
.ıözleri hayret ve korku- ra bir kibrit yaktı. Ufak 

büyüdüler. Bu ne de- fakat parlak alev hemen 
k oluyordu? Bir eli he. söndü. Bir daha yaktı. Ge-
tabancasına uzandı. Ta ne söndü. 

Cayı cebinden çıkardı. Bir daha, bir daha .. 
~·İden şamdanlara yanaştı. Kibritlerin hepsi bilinmi-
ıtriyen eJlerile:kibrit ku- yen görünmiyen bir nefesin 
tıu açmak hayli güç ol- üfleyişile sönüyordu. • 

- Bir lokma· ekmek! dedi! - . 
Garsonlar herifi yal,a pa-

ça k, pı dışarı alhlH. 
Kalduımda 1 af c'arların · 

dan birine rastladı. 
- Ne kötü herifler! ... Al

lah onların c~zalarını verir. 
- Merak etme verdi bi

le, ben o cezayı verdim. 
Ve cebinden gümüş bir 

kaşık çıkardı. 
1111111 ııııımııııımuııtııı 

Tembel 

4 NKARA R A ~ YDSU __ _.. .... ··--
(Bugih l\ ü fi q; ı an ) 

lt-rkiyeRac}cd .fi:z)cn Poı.tnlaıı 

DALGA UZUNLUGU 
1648m. 182Kcs. 120KW. 

T.A.Q.19,74m.15195Kca. 20KW. 
T.A.P. 31,70m. 9465Kcs. 20KW. 
12.30 Program 
12.35 Türk müziği 
13.00 Memleket saat ayar'i, 
ajans ve meteoroloji haber
leri. 
13.15-14 Müzik (Karışık prog-
ram) 
19.fO Program 
19.05 Müzik (Melodiler -F l. 
19.15 Türk müziği (incesaz 
Faslı-Safiye Tokayın işlira

kile) 
20.00 Memleket saat ayarı, 

ajans 
leri. 

ve meteoroloji haber-

20.15 Neşeli Flaklar R. 
20.20 Türk müziği 
1- .. . .. - Rast peşrevi 
2 Abdi efendinin- rast şarkı 
- Senin aşkınla çak oldum 
3-Faik beyin· Rast şarkı - hi 
deme düşürdüki beni 
4- ...... - Tanbur tal.-
sımı. 

5-Lütfü beyin-hicazkar şaı: ı 
- sana noldu gönül 
6-Arif Beyin hicazkar şaı ld 
açıl ey koncei sedberk 
7-Arif beyin hicazkar şaı l ı 

- Güldü açıldı yi.ıe. • 
8 - ...... Acem kürci 
şarkı - Bir vefasız yare c!iiş· 
tüm. 
9-Şemsettin Ziyanın - hicaz 
şarkı -:Kim görse seni 

m~---= · .-r-~:&mrm10 tn ..-.c 
u ti\. T O R ~ 1 o.. g er 

Cildin ve 
saçların 
yumuşak
lığını te
minetme
kle_. bera-
ber her 
türlü yün· 
lü, ipekli 
kumaşla
rın aslını 
ve renginıa boz
madan tem izler. 
dve ellerl kat'IY· 
yen bozmaz, ha
lis zeytlnyağın
dan yapılmış en 
temiz sabuntıur. 
(Lüks Markasına 
Dikkat) Amili Umit 
fabrikası ticaretha
nesi. Telefon: 3C47 
Telgraf Ümidun 

(Kesstane Pazarı 
lzmir) 

J . . 

•1 Salih So ad ~ 8 ~ Dl 
~ Cilt, Saç ve Zührevi has- ' ~ ~ ~ ~ 
~ talıklar mütehassısı ; er .... • ~ 
Q 2 nci Beyler sokak No. 81 z ~ !! 9: 
~ TELEFON 3315 o :; g Ei 
~ llii::t::l:siJ Jii:::t::lıı::.t:a ~~ ..:.. 8 :ır;"' 

Bir lkibrit çaktı. !Fakat Gittikçe korkusu artıyor. 
it hemen ""söndü. Bir ta- Gittikçe elleri daha fazla 

Onun oturduğunu gören 
yoktur, her zaman oturdu 

10- ...... - Halk türküsü- ----------
Akşam olur kervan iner yo -

~ ~ ~ s: 
g- = ~ 

daha yaktı ve avuçları titriyordu. Parmakları sar-
de saklıyarak mumlara sıla sarsıla, kutuda kibrit 
fhrdı. iki mum birbiri aradılar. 
•sına 1 ~· alev - aldılar. Bir Kibrit yoktu. Bitmişti. 
dan bu işi ~örürken, .. di- Hemen eline yanan şam-
taraftan .. da masanın ö danlardan birini aldı. Sön-
ucundaki şamdanları müş mumlara doğru bir a-

tliyordu. dım attı. Fakat ayağı daha 
lkat bu sefer öteki mum yere dokunmadan ansızın 
•önmedi.. elindeki şamdandan başka 
Gzgar yeniden coşmuş, 

diğer bütün mumlar söndü .. 
saldırıyor, tipi camları - ---

0 zaman artık yerinde Yordu. Ne pis hava idi 
Böyle sürerse yarın bü- duramadı. Birdenbire geriye 
Yollar yarı bele ~adar döndü. Bu hızlı dönüş elin· 
olacaktı. deki mumu da söndürdü. 

İtdenbire bir çıtırtı işitti Karanlıkta kapıya doğru 
kapıdan geliyordu. O- koşmağa başladı. 
döndü. Kapının man- Arkasından biri koşuy~r 
hakik~ te ı oynuyor mıy- gibi geliyordu, ona .. 

>'oksa ona mı öyle ge- Ansızın ayakları bir yere 
du? Az evvel aşağıda takıldı. Yanlış hesaplamıştı. 
~diği hayalet hikayesini Kapının istikametini kay-
tUrlü aklından çıkaramı· betmiş, ağır koltuğu takıl-
dll. Mandala dikkat etti mıştı. 
r, artık oynamıyordu, Yere yuvarlandı. 
~ bekledi. Fakat ne çı- Kafası fena halde acıdı. 
1 bir daha duyuluyor, Birşeyin gırtlağını sıktığını 
de mandal kımıldıyordu. hisseder gibi oldu, bayıldı. 

Gözlerim, olmıyan şey- * * * 
~Örmeğe başladı! dedi. Gözlerini açtığı zaman, 
llra gen"' masaya dön- başucunda oturan ihtiyar 

GyJeri diken diken oldu. 
kaldı yere yıkılacaktı. 
~e bu, akıl erecek şey 
1ldi.. hayır, bu inanıla·· 

kadın: 

- Vah vah evladım. di-
yordu. Ben sana perilerle 
şaka edilmez demedim mi? 

Cevap vermedi. 

TAYYARE Sineması T3~~6n ~ 
Bugün 2 Büyük Flim Birden 1 

. - KADiFE MASKE 
b~li aşk; ve eğlenceli varyete sahneleri, sefalete düşen 1 
lt asılzodenin romanı. Başrolde RUDOLF FORSTER 

-KADINveSEYTAN 
ftan başa heyecanlı hir mevzu, para ve kadın ihtirası ' 

~ilnden işlenilen cinayetler. Başrölde Victor Mc. Laglen' 
S""---- ilave : metro jurnal { enson dünya haberleri) ! 
ı,.eanslar : Kadın ve Şeytan : 3 - 6.10 ve 9.30 
"'adife Maske : 4.40 ve 8 de 
~\lnıartesi ve Pazar günleri 1. 15 de başlar. \ 

~iyatl!'!'• 20, 25, 30 Talebe 10 
~uştur. 1 
.......... ._İllll ____ m:=------~-unıın ___ _ 

amma, uzun oturdu. Moliere-
hak verenlerdendi. uınsan 
çalışmak için yaradılmamJştır, 
is batı : Yorgunluk!..,, 

Bir gün sordular : 
- Senin yorgun olmadı

ğın zaman yok mudur? 
- Vardır. 

Ne zaman? 
Uyuduğum zaman! 

1111mwnıu11111111uımn 

Mantık 
- Anne neden güneş bi· 

zi ısıtmıyor? 
- Kış da ondan. 
- Eğer güneşin aklı ol-

saydı, kış olduğu için bizi 
ısıtırdı ya ... 

nwmaıumııııım-

Yemek 
Evlendiklerinin haftasında 

karısı ,, lile bir hindi pişird;, 
Kocasının önüne koydu. 
Kocası sordu : 
-Güzel, neyle doldurdun? 
- Doldurmadım, içi boş 

değildi ki .. 
.,_,__. ~ ~~11ııE5ii:?1iE3i?F ~ 

- Ne gördün odada? ne 
vardı?. 

Boğazı yanıyordu. Yut-
kundu: 

- Hiç .. dedi hiç.. odada 
hiçbir şey yoktu. Sadece 
korktum. Fena halde kork-
tum. Mantıksız, 
bir korku .. 

- SON 

kaynaksız 

kuşa 
21.00 Konuşma (ziraat saati) 

21.15 Müzik (Flüt solo-Mü

kerrem Berk : Tremolo (Var
yasyonlu parça) 
21.25 Müzik (Küçük or. Şef: 
Necip Aşkın) 
'.ll.45 Konuşma 
22.00 Müzik (Küçük orkes
tra - Şef : Necip Aşkın) 

22.40 Müzik (Operetler-Pi.) 
23 Son ajans haberleri, 

Esham 1 tahvilat, kam
biyo-nukut ve ziraat borsası 
(fiyat) 
23.20 Müzik (Cazbanu-p1.) 

23.55-24 yarınki program. 

ıınnıı"11111- - --m• - mım arım dlJll JllllD 1IDll 

Sarhoşluğu 
ııımnmmnuııııaııımu 

- Bayan oğlu uz çok ça
lışkan, dikkat ediyorum, ça
lışırken adeta sarhoş oluyor. 
Her halde ailesine çekmiş 
olacak. 

- Evet, sarhoşluğu ba-
basından , çalışmağı benden 
aldı ... 

Dr. Demir Ali 
KamçıoAlu 

Cilt Tcna~ül baslahkları 
elektirk tedavisi 

ızrnir • Birinci beyler So 
N o.: 55 T el~fon : 3479 

~ Tekmil lzmir Halkı Bu Hafta 

fi Gene Asri Sinemaya 
~ k Telefon 
~ oşuyor 2394 

' 

7 Haziran &Çarşambadan itibaren 
3 Eşsiz şaheser filmi birden İzmirde ilk defa 

1- HUDUT HAYDUTLARI 
Şimşek gibi yumruk savuran bütün haydutlara kan 

kusturan kahraman Buk Jonc s 

2 Asilerin ölüm savaşı kahramanların büyük zaferi 
- MIŞEL STROGOF 

~3 Türkçe sözlüç••ıd b• T•• k • 
- ve şarkılı o e ır ur gencı 

'4 Mikl eğlence evinde ekler. Jurnal 
- son hadisat 

............................................... J;;.t:;;;i& 

Evlenmeleri 
/ 

Kolaylaşttran damşma 
servisi 

Hukuk mezunu hyas Öz
onaran 'ırı idaresi altıntla 
Konak karşısında Güzel 
lzmir han No. 17 

Evlenmek tabii bir ihtiyaç 
ve ayni za anda içtimai bir 
vazifedir. İşlerde mahremi
yet esastır. 

1 - Emval idaresi, yazı 
ve tercüme işleri 

2 - . İş bürosuna müteal
lik yazı ve muameleleri için 
dahi müracaat edilebilir. 

Telefon 2848 yazıhane öğle 
vakti de açıktır. 

" ... g-
c;: "' c .... ,. :ır;"' :; ~ ,,, . ~ ~ 

"O S» c: 
ııı fil 8 
"C - ııı g.. - .fi) 

" "' iii - ,_ ::! 

~ ~ = s· a ııı !:! ... c: !!,.:ır;"' 

3 ~ ~ ~ 
Q 9'<0. 
~er - ııı 
... I» p :::J 
c: 

Dr. Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontken ve elektrik tedaoiı 

yapılır ıkinci t3e , ler So 
No. 29 TELEFON 2St2 

.. ... ımamm ............................ ~ 

'Bakkallar, kah 
veciler ve hu
susi demlikler 
için Çeşitli ve 
n~fis" çaylar, 
ıhlamur ve kay 

ha-• • nar ıcın 

har at. 
. Tel. 3882 ......................................... 

Bugünden itibaren iki büyük ve eşsiz filim ~ 

Kültürpark Sinemasında 
· KADIN KALBi 

BARBARA 
STANVICK 

JOZEF 
MACCREA 

Yavrusu çalınan bir annenin hırsızlığı göze alması ve Nev
york şehrini yıldıran bir gangster çetesinin maceraları 

Deniz Kahramanları 
CARY COOPER 

insan ticareti yap:ın bir korsanın aşk ve· sergüzeşt anla
tan eşsiz büyük filmi. 

Scnnslar: .hergün: Kadın kalbi 9.30 - 6.20 - 3 
Dnni7. kahramanları 8 - 4,45 

Cumartt'si ·ve Pazar günleri saat l,30da başlar 



(HALKIN SESİ) 

IŞEHIRDEN·rmmmSONmmFTABE:RLERmmml HABERLER. L....,.....,._....,.__....._..,,,...,u....,.....,.,.._...,.. • .,,__~---~-...,..~ 
~---~*--•'zw..-jee~ Türk - lngiliz - Yunan Adana iş bankası müdürünü 
Gelenler, konuşmaları tehid edenler yakalandı 

Gidenler Londra s (Radyo) - Ava;;-=--"' Rusya ile başlıyan müzake- Yakalananlar ara~~~;a iki de kız vardır 
Burdur., tapu müdürü Bed· kamarasının bugünkü celse- reler devam ediyor. Mosko- Adana - Burada çok şa- derhal yakalamıştır. 

ri Ôzkan Burdurdan, lktısat sinde lngiliz - Rus - Fransız vadaki elçimize daha vazıh yani dikkat bir hadise ol- Bu hadise etrafında, yapı-
vekileti kontrolörü Tarık müzakerelerinin bulunduğu ve kat'i talimat göndermeğe muşlur. lan incelemeler suçluların Ali 
lstanbuldan, Ege mıntakası safha hakkında izahat veren karar verdik. Bu talimatı iş bankası müdürü Bay Alevi oğlu ilhan, Aziz oğlu 
poliı tdtiş grubu reisi Şerif Başvekil Çemberlayn, Baltık münasip bir delege ile gön- Hamidin evinin kapısının iç Şinasi tarafından mektupla-
Nimet Aydından, Kastamo- devletlerinin garanti kabul dereceğiz. Müzakerelerin, y~- tarafına son zamanlarda, rm atıldığını meydana koy-
nu saylavı Sami Erkmen etmediklerinden dolayı bazı kında biteceğini kuvvet e kendisini tehdidle para ko· muştu . 
Ankaradan gelmişlerdir. müşkillata tesadüf eylediğini zannediyoruz. parmak maksadile ufak pu-

l · · l d · B k.l Ç b layn bun Mektuplar üzerinde yapı-Ziraat bankası müfettişi söy emış ve ezciım e emış- aşve ı em er ' - suJalar atılmaya başlamıştır. 
t . k. d T"' k. ·ıe Yuna lan tetkikatta, yazının suçlu Halil Emre Burdura gitmiş- ır ı: an sonra ur ıye ı • Bu tehdid pusulalarını a-

- Bu devletlere zorla ga- nistana verilen garantiden ilhanın ablası ondokuz ya-
tir. .1 tanların yakalanması husu- d N 

ranti kabul ettirecek değiliz. sonra bu iki devletle logı şıo a azmiyenin el yazısı 
ı l sunda zabıtamız tertibat al---:esze.-

Emin Seyhan 
Defterdarlık Alsancak Tah

sil şubesi şefi B. Emin Sey
han terfian Nazilli malmü-
dürlüğüne tayin edilmiştir. 
Bu değerli maliyecimizi teb-
rik ve yeni vazifelerinde 
muvaffakıyet dileriz. 

-----
Nüfus Dairesi 

Biz, sulhu kurmak için ça ı- tere arasında ateşemiliter er olduğu ve bu yazıların suçlu-
rnış ve banka; evin kapusu 

şırken, şu veya bu devleti vasıtasiyle askeri müzakere- Iardan Şinasinin ablası on 
1 b b h k d b gizli bir gözetleme altına 

bizim e era er are et et- ]ere devam olun uğunu e- alınmıştı. dört yaşlar.oda Cemilenin 
mesi için icbar etmiyoruz. yan eylemiştir. Dünkü gün Bay Hamidin kalem ve mürekkebiyle ya-

Rus - ln2iliz - Fransız müza
kereleri esas anlaşıı~ a 

hasıl olmuştur 
Londra, 7 (Radyo) - Sovyet, lngiliz ve Fransız müzake

releri hakkında Başvekil Çemberlayn yarın Avam kamara-
sında izahat verecektir. Maamafih esas anlaşma basıl ol
muştur. Muahedenin imzası için Moskovaya bir heyet gön
derilecek veyahut elçiliklere salahiyet verilecektir. 

evine yine böyle tehdid mek zıldığı tesbit edildiğinden 
tubu atan iki ç~cuğu polis hepsi de yakalanmışlardır. 

-----------~~----------
lngiliz . Ateşemiliterini 

tevkif ettiler 
Hongong, 7 (A.A) - Çekiai Ajansına göre Japonlar 

lngiliz ateşemiliteri kc-ymakam Christophe Spearı tevkif 
etmişlerdir. Henüz serbest bulunmıyan ateşemiliterin akı
beti meçhuldür. 

: ...... ;:-.... :----

ı········· ····· .. ·•···· .......... . 
f r·· z;ı;iı;·-· ··-· 
• • 
i Haberlerı 
ıı .................................... -_ ........ ...... s......... . ....................... ..... 

Bıçak ıa,ımak 
Kemer Sürmeli sokağıO 

Denizlili Ali oğlu Kadri ~ 
pay'ın üzerinde bir bıç
bulunarak alınmıştır. 
Dövmek 

Kemer Kahramanlar 111• 
kiinde Erzurumlu Halil 
Halit Bacalar, taş alıp 
mek meselesinden ara 
açık bulunduğun.dan SioO 
lbrahim oğlu Şükrü GiiD• .. 
tokatla dövdüğünden yak• 
lanmıştır. 

§ Kemer Sürmeli so~ 
ğında Kayseı i i Hasan o~ .. 
Ali Develi Sökeli umumi lı' 0 

dınlardan Kadri kızı 25 1•- ~k 
şında Emineyi tokatla d3f"' 1 

düğünden yakalanmıştır. ıı-
Sarhoşluk b 
Keçeciler Adliyt dair•" . s 

sinde Raif oğlu Zeki Tük~• v 
sarhoş olduğu halde bak•" Üt 

fi • min huzuruna çıkmış g 
hakimin emrile meşhut •11' ııı 
zabtı yapılmıştır. 

Hakaret ~n 

Vatanda,ıara azami 
teshllit gösteriyor 

Bir çok vatandaşlardan 
aldığımız mektuplarda nüfus 
dairesinden gördükleri azami 
teshilitı minnet ve şükranla 
bildirmektedirler. 

Polonya elçisi Halif aks ve 
Çemberlayn'la görüştü 

Ademi tecavüz misakı 
Berlin, 7 (Radyo) - Hitle ı h Estonya hariciye nazırı 

Muntu ve Letonya hariciye nazırı Sulter · arasında bugün 
birer ademi tecavüz misakı imzalanmıştır. Bir harp vukuun 
da üç akit devlet mütekabilen bitaraf kalacaklardır. 

Karantina lnönü cadd•" b 
sinde Ar.talyalı Hüsnü oğl' te 
Sami Rüzgar, kahve par•" 
meselesinden Istanbullu tir \re 

seyin oğlu lzztt Boraozer 1 il 

hakaret ettiğinden yakalall: d" 
mış ve mağdur bilihara d• 
vasından vaz geçtiğinc!en fe
rağat zaptı yapılmıştır. 

-~~--

Yalnız bir ay 
• • 
ıçın 

Haziran iptidasından sonu
na kadar devam edecek olan 
ve ucuzluğun hakikaten her 
türlü rekorunu kıran hüku
met konağı karşısında eski 
Bonmarşe mağazasında açı
lan sergi müşterileri derin 
bir hayret içinde bırakıyor. 

Yüz kuruşluk kravatların 
on dokuza, 30 liralık par
desülerin yalnız 888 kuruşa 
satılması ve buna benzer 
daha birçok akıl ermez u-
cuzlukların yapılması, hak
kile bütün lzmir halkım o
raya koşduruyor. ----Vakıf paralar ikrazı 

tallmatnamesl 
Vakıf paralar idareleriı in 

~apacakları ikrazlara aid 
talimatnamenin bazı mad· 
deleri değiştirilmiştir. idare 
en çok 2500 liraya kadar 
ikrazatta bulunabilecektir. 
Üç sene müddet de beş se-

. neye çıkarılmıştır. 

Londra, 7 (Radyo) - Polonyanın Londra elçisi dün Lord 
Halifaks ve Çemberlayn'la iktisadi ve askeri görüşmelerde 
bulunmuşlardır. Aynı zamanda 50 milyon liralık kredi me
selesi halledilmiştir. Polonya lngiltereden top ve tank 
alacaklardır. 

--------------llllDD~~--------------
ve Fransa askeri lngiltere 

kuvvetleri birleşecek 
Londra, 8(Radyo)-Bir harp vukuunda Fransa başkuman

danı, lngiltere kuvvetlerinde kumanda edecek her iki dev· 
letin askeri kuvvetleri bir taraflı idare edilecektir. Bu hu
susta :tyrıca bir iş birliği yapılmaktadır. 

In2iliz hükümdarları 
Vaşingtonda 

Vaşington, 8 (Radyo) - lngiltere hükümdarları bugün 
Vaşington'a varmışlar ve hararetle karşılanmışlardır. Hü
kümdarların şerefine yarın büyük bir askeri geçit yapıla
caktır. 

~~~ ~-------

Şimendifer hattı Erzuruma 
doğru hızla ilerlıyor 

Erzurum 7 (Hususi) - Şimendifer hattı hızla yctklaşmak
tadır. Hattın geçtiği köyler halkı sevinç içinde kurbanlar 
kesmektedirler. 

------------------------------ wm ~--------------

Istanbul . Suriye hava yolu 
lstanbul 7 (Hususi) - Yakında bir heyet imiz Suriye ye 

giderek orada Istanbul - Suriye hava yolları için tanzim 
edilecek protokolu imzahyacaktır. 

Bir iki güne kadar lstanbul tayyarelerinin Halebe işli-
yeceği de kuvvetle ümit edilmektedir. 

iSTER GUL . İSTER AGLA 

,, O şapkayı bebeğime alıyorsun zanetmiştim'' 
~::.~ - ------------

Genç bir kadın, mini mini kızının elinden tutmuş moda mağazalarının vitrinlerine baka· 
rak gidiyor. Bir şapkacı vitrini önünde duruyorlar. Genç bayan elinden tuttuğu miniminiye, 
vitrindeki şapka kalabalığı arasında, Yafa portakalından az ufak, limon kabuğundan az 
bilytık bit sapka minyatürü .rösteriyor. Kızcağn:da, ellerini çırpa çırpa, gevrek kahkahalar 
ata ata bir sevinç mağazaya giriyorlar. 

Kadın, vitrindeki şapkayı getirtiyor. Kendi şapkasını çıkartıp onu başına yerleştiryor, 
aynanın karşısında döuerek muayeneye başlıyor. • 

Bu sefer, miniminide bir ağlama. Annede ve tezgahtar kadında bir telaş. Hayretle 
soruyorlar: 

- Ne oldun kızım? Ne ağlıyorsun? 
- B~n o şapkayı bebeğime alıyorsun zannetmiştim. Şimdi kendin giydin. Ona ağlıyorum. 
Doğrusu minimininin hakkı var, böyle küçük küçük şapkalar kime, elbette bebekler için 

olacak, der, ve küçük şapkayı bebeği için ister, şimdi sen ey okuyucu bu genç bayan 
küçük kızının bu mantıklı isteyişi karşısında ne hale geldiğini düşün de : 

iSTER GUL iSTER AGLA 

---------------- Le his tana 
kaçan Mektep Sergisi ı Lord Halifaks Bir Çek generahnıfl 
anlattıkları --:.:::::::--

Alsancakta Cazi okulunda, 
altıncı bölge okulları birinci 
sınıflarının senelik ders eser
lerini gösteren zengin bir 
sergi h uırlanmıştır. Sergi 
bugün açılacak ve ay sonuna 
kadar devam edecektir. 

-~--

Defterdar 
Muavini 

Defterdar muavini Bay 
Ulkümenin Iktısad vekaleti 
muhasebe müdürlüğüne tayin , 
edildiği haber alınmıştır. 

--~--~--

Pravda 
Gazetesi 
- Baştarafı 1 ncide -

todlarını ve şümulunü gös
terecek maddi bir anlaşma 
akdi. 

Şimdi bilhassa kayde şa
yan olan hadise şudur ki 
Sovyet teklifleri yalnız Sov· 
yet hükumetinin vaziyetini 

--;::::ac:--
Ankara'ya gelecek 
Londra 8 (Radyo) - Türk 

lngiliz anlaşmasının imza 
merasimi Ankarada yapıla
cakı ve bu mün~sebetle In
giltere hariciye nazırı Lord 
Halifaksın temmuz ayı or
talarında Ankaraya gelmesi 
kuvvetle muhtemeldir. 

--ll!!!IBE.--

Hırsız 
Yakalandı 
Keçecilerde Vakıf hoca 

sokağında Ali oğlu Salih 
Ôzşengezer, Ahmed oğlu 
keresteci Ne jat T ezoğlunun 
muhtelif tarihlerde mağaza
sına gırıp birinci defa 10 
lira 2 ncisinde 320 kuruş 
para ile bir çift iskarpin ve 
bir sepet kıraz ve 7 adet 
anahtarını çaldığından ya
kalanmıştır. 

(Baştarafı 2inci sahifede ) 
sene sonunda tasfiye bitdlif 
olacaktır.,, • 

Kendisine sordum : 
- Geçen sonbah--rda ı,of 

le bir işgal tehlikesi mevc~ 
olduğundan haberdar mı1 
dınız? 
Şu cevabı verdi : 
- Bizim mukadderatıllll'' 

Münih'de Südet mıntakası•• 
daki tahkimatın kaybedd: 
mesiyle Münih'de kararlı~ 
mış oldu. Biz, Nazilerin er 
ne kolayca şikar düştO•• 
Şimdiye kadar 180.0JO Çe~ 
Almanya hududları dahiliO 
nakledilmiş bulunuyorlar. . 

Memleketimizde insan, Y1" 

yecek ve makine soygunc11: 
luğuna devam ediliyor. f~ 
kat biz, çetin bir miletiıd•': 

Birgün gelecek ve Alın•~_ 
lar, bizim topraklarımızı •f_ 
gal ettiklerine pişman ol• 
caklardır. 

Izmir vilayeti Defterdarlı
ğından: 

1 - Mükelleflerin vergi nevilerine göre tahakkuk etti~ 
göstermekle kalmıyarak asıl 

yüksek birlik Sovyetinin de 
arzusunu ifade etmektedir 11 

İhtiyat Erler 

rilmiş olan borçları ile bu borçlarına karşı yatıracakl•~ 
, paraların mikdarını kayıtlara ve ellerindeki makbuzlara ıı> 

racaat etmeksizin derhal anlıyabilmell!ı i maksadile 218-t ~ 
yılı kanunla ihca~ edilmiş bu'unan vergi cüzdanları her oı• 

ıııuııınuıııı- unun 

Yoklamalarmi Biran 
Evvel Yaptarsınlar 

anım ııauıılllııw 

310-330 dahil doğumlu ya
bancı ihtiyat erlerin mutat 
!'enelik yoklamaları 14-Hazi
ran-939 gününde bitecektir. 
Mezkur güne kadar ihtiyat 
yoklamasını yaptırmıyanlar 

haklarında kanuni muame
le yapılacaktır. Bu sebebden 
mağduriyetlerini mucib ol
mamak üzere hemen şubeye 
gelerek yoklamalarını yap· 
maları mecbur bulundukları 
bir kere daha ilan olunur. 

sandığından bez kaplıları elli kuruşa satılmaktadır. . e 
2 - Borçlu tarafından yapılacak teslimat için kendilt!.rı _ 

ayrıca mrkbuz verilmekle beraber teslimat bu cüzdanlar• 
da kaydedilir ve her mükellef vergi cüzdanlarındaki kayıt-
larla da vergisini ödediğini isbat edebilir. ~ 

3 - Cüzde.o almak milkellefler için mecburi değildir. A0 

cak bütün borç ile teslimatı bir arada gösteren bu cüzd•0: 

lar büyük bir kolaylık temin ettiğinden her borçlu vat•11
11 daş tarafrndan alınması faydalı olduğu ve arzu eden vat• 

daşların bedeli mukabilinde mal sandıklarından alabil< ~~j . 
Jeri tebliğ olunur. (1~ 

lzmir Telefon Müdürlüğün
den: 

Yeni telefon rehberi basılacaktır. 
yazı koydurmak istiyenlerin idareye 
nur. 

Bu rehbere rekliıll "e 
müracaatlara ilin oıu-

(1955) ~ 
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