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ITALYA AKDENİZDE YENİDEN NELER iSTiYECEK MİS 7 
ve Açık 
•••.ııı:ı.mıııı 

Kabahat Kimde? 
---------~-------gün vardlr ki baZl ltalyan ve Alman gazeteleri, 

patlamasına mani olmak için ellerinden her geleni 
' ve bu yolda hazan milli ve düveli şeref ve nüfuz. 
bile ayaklar altına almaktan çekinmemiş sulhçu hüku-

ri, bilyük mikyasta harp hazırlıklarında bulunmak ve 
k küçilk başka devletleri de birlikte sürüklemekle itham 
~ e başlamışlardır. 
gazeteler, sulhu korumak için diyar diyar dolaşan, 
kapı gezen ve bu uğurda her çareye baş vurarak 
İti af buyurulsun - bir nevi sulh dilenciliği yapan hü
t ricaline bugün " Siz bu müthiş surette yaptığın·z 
lıldar ve bizleri her sahada sıkı bir çenber içine 
~ i~in gösterdiğiniz ga} retlerle dünyayı o korkulan 

bir umumi harbe sürüklemek mesuliyetini üstünüze 
tıunuz.,, demek i!tiyorlar! Halbuki yire bu gazeler: 
Neden harbe hazırlanmak günah ve kabahatını irtikap 

"TAYMİS" GAZETESİ DİYOR Kİ: 
BALKAN~KONSEYiAVRuPA

NIN MiNNETTARLIGINI 
HAK KAZANDI 

Londra 10 (Radyo) - "'l aymis,, gazetesinin yazdığı bir makalede: "Türkiyenin ve 
Sovyet Rusyanın faal siyaseti sayesinde Avrupanın cenubi şarkisindeki devletler tam 
görüş birliklerini teyid ettiği gibi Balkan antantl . Avr~panın minnettarhğına .hak kazan 
mıştır, şimdi Bulgaristanın da Balkan antantma gırmesı daha kuvvetlenmektedı . 

Pren; Pol Romadan Ber
line gidecek 

1 

-----
; Alman ve itala 
yan kuvvetleri 

1 ....... . --........ --
1 Bir kumanda heyeti ta
l rafından idare olunacak 

HiTLEA 
--~-::ıiE.--

Papanın mesajını 
kabul etti 

' 
0~ıunuz .. diye çattıkları hükumetlere kar.şı aylardan 

"lf Gözünüzü açınız, biz bugün tam manasile harbe 
it; z ,, demekten çeğinmemişlerJ i. 

--~....e:--

Paris, 9 (Ra dyo) - Gaz~
telcrin Roma ve Bı:r li'lrlen 

aldıkları haberler\! görC', lt,d
ya ile Almanya arasında 

akdolunan askeri ittifak 
mucibince iki devlet deniz , 
kara ve hava kuvvetleri, ge
niş selahiyetli bir kumanda 
heyeti tarafından idare olu
nacaktır. 

• t tbe her zaman hazır olduklarını hem iftihar ve hem 
ri" thdit makamında tekrar etmek fırsatını kaçırmıyanla 

harbe hazırlanmak mecburiyetinde kalanlara sulh, mü -
' bu dostluk ve emniyet hakkında vaız ve nasihat et-
e kalkışmaları kadar gari b ve mantık kaideleri ile is

eden bir hale daha tesadüf etmek kolay birşey de-
h Ama denecek ki: " Filiyat ağzını açtığı zaman man-
atta hak susar. 91 Madem ki öyledir, bundcln sonra 

llda fiiliyata geçebilecek surette hazırlanmak istiyen
e nasihat vermek beyhudedir. Bahusus bu nasihatleri 
ler, bunlarla hiçbir zaman amil olmağı düşünmezlerse. 

SIRRI SANLI 

tAHRANDAKİ DÜÖÜN 
•• • 

MUNASEBETIYLE 

• 

Roma, 10 ( Radyo) 
Yugoslavya krallık naibi 
Prens Pol refakatinde ha· 
rlcıye nazırı Markoviç ol
duğu halde Romadan sonra 
Berlini resmen ziyaret ede-
cektir. 1 

..... ~"-"'-'""-""" ..... .... .... "' .. ""~~""""-"'"""""""''""""" """""'-'""' 

SOVYET • IMGiLiZ 
-------i!ii!E!-------

Görüşm eleri mukabil lngiliz 
teklifleri Sovyet hükume

tine verildi 

. I 

'tia, (Radyo) - Tahranda yapılan fran veliahdı ile 
kralının hemşiresi düğününün tafsilatını yazan Suriye 

eleri bu münasebetle bu muhteşem düğünün müslüman 
,er arasında bir de anlaşma ve sevişme başlangıcı 
tlıu ilave etmektedirler. 

--------------ıımnm~·----------~~ J llEŞLER KONFERANSI 
~llnın bu haberi yalanlandı 

•, (Radyo) - Almanya, Polonya, ·Italya, Fransa ve 
trenin iştirakiyle bir konferansın toplanması hakkında 
tarafından yapıldığı bildirilen teklif son dakikada 
bir habere göre Papa tarafından tekzib edilmiş 

ll}'or. 

ER GUL İSTER AGLA 

Paris (Radyo) 
ajansı bildiriyor: 

- Tası 

Dün bazı Avrupa gazete
lerinde lngiltere tarafından 
Moskovaya mukabil teklif
leri ihtiva eden bir nota ve 

rildiğini yazmakta ve bu 
tekliflerin bazılarını neşret

mektedirler. 
Gazetelerin bu baptaki 

neşriyatları hakikate uygun 
değildir. Fakat 8 mayısta 
'Londra hükumetinin muka-

bil tekliflerini ihtiva eden 
bir mesajı Moskovadaki ln

giliz sefiri Sovyet hükume
tine tevdi et:ni~ ~i::-. meali 

henüz kimse tarc:.frndan bi
linmemektedir. 

Dün Londradaki Sovyet 

Melodiler çalan şap·~:alar •• 
~ 111111----------
~- krallarından Şiyaparelli yeni icad ettiği bahar şapkalarına bir takım havalar 

\utular yerleştirmiştir. Bu suretle bu şapkalarla gezinti yerlerine gelen bayanlar 
'istediği zaman şapkalarının bir ucuna saklanmış bir düğmeye basacaklar ve en 
~dikleri melodileri dinliyebileceklerdir. 

ta hafta yorgunlukların~ rridermek için kırlara gidenlerin, şimdi de bu moda me
bayaolnrın şapkaların ! : 1 çıkacak seslerle hiç rahat yüzü görmiyeceklerini ve her 
ta hir ses çıkan bu gürültülerden nasıl kaçışacaklarına sen en okuyucu; 

iSTER GUL iSTER AÖLA 
---~~SEIEE~EEEEm~aaEasmE•• 

sefiri lngiliz hariciyesine gi
derek Litvinof'un istifasile 
Sovyet siyasetinde bir de
ğişiklik oJmıyacağını bildir
miştir. 

Lebrön 
Bir mesaj 
Verecek[. 

r -..-........ : 

Paris, (Radyo) - Cumhur 
reisi Lebrunun, yeniden cum 
hm ri ·~" '!tine seçilmesi mü
' a ,;ebct ' ! parlamento ile 
5yancln okumak üzere Fran 
sız milletine hitaben bir me 
saj verecektir. 

--'3e~--

· WBerlin, 91(~adyo) - Hit· 
ler, papanın bura mümessili 
Monsinyor Arseniko ile bu 
~gün de konuşmuş ve papa-
.om mesajı hakkında fikir Onbeş Günde 

--,....~ .... -- fteatisinde bulunmak üzere 
{harici ye nazırı V on Riben-

Japonların teleıah 31 bin 
&&5 ki,idir 

Ş..:ngking 9 (A./..) - Res
men bildirildiğine göre, Ni
san ayının son o:ı beş günü 

zarfında Çinin mnhtelif cep
helerinde 504 çarpışma vu
k ua gelmiş ve bu çarplşma-

larda 31,665 Japon subayı 
ve eri ölmüş, 512 kişi de 

esir edilmiştir. Çinliler ta
rafından elde edilen harp 
malzemesi ise, 275 at, 1456 
tüfek, 56 makineli tüfek, 21 
top ve 5.757.691 kurşundur. 

--~:~ .. --
Tayyarelerimi
zeadkoyacağız : 

--~--.-- ' 
İzmir halkının Türk hava 

kurumuna yaptığı teberrü
lerle satın alınarak ordumu
za hediye ediien on tayya
renin ad konma törenleri 
yakında yapılacaktır. Bu 
tayyarelerin beşi geçen sene, 
beşi bu sene satın alınmış·· 
tır. Geçen sene alınan 5 
tayyareye merasimle ad kon
madığl jçin bu yıl on tayya
reye birden ad konacaktır. 

trobu hemen buraya çağır• 
mıştır. Alakadar mehafilde 

'söylendiğide göre Hitler, 
papanın mesajını derhal ka
bul etmiştir. 

-----
Leon Blum 
Londrada 

Londra 9 (Radyo) - Dün 
buraya gelen sosyalist partisi 
lideri B. Leon Blum, bugiin 
muhalefet liderlerinden Attle 
ile Gıen Vodu ziyaret etmiş 
ve sonra Viston Çörçile mil
laki olmuştur. 

Leon Blum, yann Çörçil 
tarafından şerefine verilecek 
zıyafette bulunacak ve yapa
cağl bazı temaslardan sonra 
perşembe gün Parise döne· 
cektir. 

-1&E::ii@l~$aE~~..,.,..~· ·-.:~~"':ili:"~... --
Halkın Sesi Hakkın Sesidir 

Gevrekçi Fırınlannda 
Bu fırınlarda çalışan birkaç işçi birçok ukadaılanna ter 

cüman olarak bize şu şikayetlerde bulundular: 
1 - Fırıularda, az un işlendiği için makine konmadı-

ğından, bittabi istenilen temizliği temin etmek mümkün 
olamıyor. 

2 - Malum ve muayyen çalışma saatlerinden fazla ça· 
lıştığımız halde bize verilen ücret pek azdır. 

Bu şikayetlerimi gazetenize yazmanızı ve alakadar ma
kamların dikkat nazarınızı çekmenizi rica ederiz. 

Bu şikayetleri aynen yukarıya nakİetmeği bir borç bildik 
çünki: 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
+ sc.-r-e:iiii:iiila*Eiiil*amım-:•~..:::iiıınE11ıa1-•mm-••-
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Kalb hastahklarma U 1 •• 

ki ~ ! ~ .. ir ~~~YAZAN: LUtfU ~K~~N~~uoÖ' Cocu Ugu Hemen butun ~alb has~a: Onu sık sırk Alsancak is- dedi, kabul ettim. Dug bir • 
lıklarında hastalıgın sıbebın.ı kelesinde görürdüm. Eski, müz olacaktı. Kasabada O, ~. 

' ·~----------~~~-~- küçu.· k iken .çekilen ha~ ro- siyah mantosunun altında çok dedikodular oldU· c
1
• lQ Ot lca•asında kı'bar ve- tebı'n en eskı'lerinden oldugv u ötesinde karşılaştığım bir ar- t l ·.ı k l b l k ) k dı ı;. 

" rpa ızma arua arama azım- gizlenen kambur vücudunu un ara u a asma · or S 
:a • aile ocağında doğ· için onun hatıralarına müra- \<adaşa laf olsun diye: dır. Maamafih intani hatalık- sopasına dayanarak sürük- lendik. Yine onu se\'ınıY_.. tı 

_ Numunei terakki sul- f · 'f 'd · O"" 
m - çük bir çocuk, kü- caat ettik... la. r me.sela iyevrıtı oı yanı. ler. iskelede vapur bekler- dum. Sevmek istiy.orrd"' ~k 

1 M ı.· .d "" ' K 1 z tanisinden mezun bir insan f k k l l k l o ÇtikKen şehrimize gelmiştir. eKlep 
1 arçsı ra o- tı o, çıçe , uşpa azı, e e ı ken kimden yüz bulursa o- ama. Elimden gelmıy ill' 

Bu Tiirk çocuklarına gunun vaktile Galatasarayda tanıyor musun? tifo gibi hastalıklar da kal- nun yanına gider, anlatır.. Çünkü kocamı onun öld 
ış onlarla heraber okudugunu tesbit edememiş, Diye soruyorum. Aldığım bin iç zarlarında hastalık anlatır. Ağzını kimse kapa- düğ!inden şüphem vard•· ·~ 

mektep sıralarında oturmuş, meşrutiyetten evvel Galata- cevap da bu oluyor: yaparak binnetice marazı tamaz. Kimse ona sus diye- Mantosunun bir ucu 1, 

~ı;. l d b h sarayda okudugv u ı"çı'n onun - Evet .. bir iş arkadaşım .. k lb" eydana gelme B k l d k' t 1 · 'ld' O s• tenettüs zaman arm a a - uzvu a ın m - mez. irisinin ar asına ta- a nın a ı er erı sı ı. k 1 b 1 1 E var oradan mezundur, ne ·1 ı b"l" J d çelerindeki oyunlarını pay- ayıt arını u amamış ar.. s- sine amı o a ı ır er. kılarsa vapurda da peşini man birden atıl ım \'e: .~ 
laşmış, sonra günün birinde ki defterler meşhur yangın- için sordun? Kalbi hasta olan gençler bırakamaz. Yanına sokula- - Öyle ise, neden efP"' 
memleketimizi bırakarak ken· da kül <>)muş.. Mektep ida- - Bugün memleketimize gördük ki haberleri olmadan rak " Merhaba oğul 

11 

der din?. 
di memleketine gitmiş, mem· resi de bedbaht Arnavutlu- gelen kral Zogo orada tah- mükemmel spor yapmakta ve anlatmağa başlar. Anlat- O gülümsiyerek 
leketinde polotika hayatına ğun, talihsiz Kralının kendi sil etmiş 0:1Un bir çocukluk idiler. Ve kendilerinde hiç tıkları hep gençliğine aid etti. 
ve milletinin mücadelelerine eski talebelerinden biri ol- arkadaşını bulmak istiyorum bir arazı hissetmiyorlardı. hatıralardır. _ Çok zengindi. Bab~~ 

h d v k b' · "b" - Arkadaşım onun ço· F'lh k'k ~ h 1 d d 1 d Ne v: iştirak etmiş cum urreisi in- ugunu anca ızım gı 1 ı a ı a .muavaza a e- Yine birgün sopasına da- eşraflar an sayı ır ı. , 
b. · t h l' d b·ı· cukluk arkadaşıdır, beraber tt'k k lbd k' b' k ocO tihap edilmiş sonra kral ol- ır rıvaye a ın e ı ıyor. vam e ı çe ve a e ı yanarak bir an evvel iske- üç sene sonra ır ız ç 

0 
Fakat B. Mustafa Onun bu tahsil ettiklerini söyler. t ·· ·· A d b·· ·· k 

1 
ld İk' · d o0 muş... B egayyuru uzvı e uyu leye ulaşmak, için ace e ace ğumuz o u. ımız e ')-

Memleketini imar ederken mektepte okuduğunu hattr- Adresi alıyorum. ir saat olmadığı takdirde lliraz da le geliyordu. Buruşuk yüzü- çok severdik. Evlad se'" 
l h l d v "dd' sonra o zatın evindeyim. l' v · k t' d l ·1 milletini de yüksek bir me- ıyan, atır a ıgını ı ıa e- genç ıgın uvve 1 o ayısı e nün sık çizgilerinde bir te- mez mi?. 

10 
d A · ı Loş bir antrede beni karşı- k lbl · h t l 1 h' b" G b' d k •"' deni seviyeye ulaştırmağa en yegane ınsan ·• a erı as a o an ar ıç ır essür ve titreme vardı. ünün ırin e oc ~ 

çalışmış, birçok gayretlerin- - O bizim yaşımızda de- lıyan insan kırk beş yaşla- şey hisse emezler. Bugün kimsenin yanına babası hastalan~•· l~i ''0~, de muvaffak olmuştur. ğildi, diyor. Biz delikanlıy- rında ancak görünen nazik Fakat hüner hali değil sokulmuyor, kimseye gülmü- yatağından kalkamadı. D -
Bu sıralarda güzel bir kon- dık. O sekiz dokuz yaşında bir zat: istikbali düşünmek, kolla- yor, kimseye merhaba demi- . torlar geldi, gitti. Paralı ~f 

tesle evlenerek :onunla, ta- bir çocuktu. Eğer yanılmı- - Onu hayal gibi hatır- maktır. Bu sebeble bu gibi yordu. Herkese dargın gi- taneye yatırdılar. Yin• ~~ 
cını tahtını kaylaşmış, ve yorsam .. Biz ayni zamanda lıyorum diyor. Çok eskiden kimselerin daha rahat ve çok biydi. Sonbaharda ihtiyar olmadı. Nihayet öldü. t 
tam baba olmak saadetine mektep talebeliği ettik.. beraber okuduk. O benim yorucu olmıyan işlerle meş- ağaçların yapraklarını dö- dükten sonra bana bir 0 r 
ulaştığı gün, memleketine Bay Mustafaya, bu talebe- sınıf arkadaşım değildi. ben gul olmaları lazımdır. Daha kerken ertesi bahara yaprak !unu bıraktı ve bir mikl~. ı 
düşman saldırmış, kötü bir yi belki de bir başka tale- den iki sınıf yüksekte idi. ziyade bu gibiler büro ada- aç uamak korkusile duyduk- da para. Çünkü bütünd.1~ kabus kadar kısa süren bir . be ile karıştırmış olması söy- Şimdi hatırladığıma göre, mı olmalıdırlar. Bankacı, me ları teessür, şimdi karşımda ralar hastalığına sarfe ı i" 

leni yor. Fakat hayır .. O id- zayıf' hırçın bir çocuktu. mur gibi.. Veyahud çok yo- oturan ihtiyar kadının be- Bize birşey düşmedi. B~ ,;, zaman içinde bütün 
keti istila edilerek 
vatansız ve taçsız 
tır ... 

memle
kendisi 
kalmış-

İşte bu harikulade mace
ranın kahramanı tekrar, ço
cukluğuna, yani hayatına, 
yani belki de bütün mace
rasını doğuran ilk hayatla
rına beşik olan İstanbula 
dönüyor. 

O İstanbula dönerken, biz 
de onun düşünceleri gibi 
memleketimizin içinde onun 

mektep hatıralarını ~ araştırma 
ğa, onları bulmağa çabaladık .. 

Galatasaray mektebinin alt 
katında bir odadayız.. Kü-

tüphane müdürü Bay Mus
tafa ayakta duruyor ... Mek-.................................................... 
Aşcıbaşı Marka 

Makarnaları 

1937 - 1938 Selanik sergi
sinde birincilik madalyasına 
kazanmıştır. 

diasında musır.. Şaka etmezdi. Dalgındı. kav b l k girmek istedi. Alma 1 e' O 
rucu olmıyan ser est mes e yaz dudaklarındaki çatlak- Nihayet, dagv larda oduo J3t~ ~ 1itı - Kendı'si Mot kazasının ga etmezdi. Fakat bir kere h"b' d l b'l" l l d . l' d" v 

sa ı ı e o a ı ır er. ar a gız ıy ı. sip satmağa başladı. . . kaymakamı Olan Ve Arnavut- kavgaya gırışırse ortada M lA k k Vapurd ·k· · k' Jı' 
ese a ço onuşmıyan ve a ı ıncı mev ıe buna kanaat getirm.e~ u 35 lugy un en eskı' ve en as·ıl bı"r bırakmazdı. Tirandan ayrıl- l b d l d k t du Be d k d b il k """ ' 

a oratuarın a ça ışan o · o ur . n e ar asın an Çünkü beni o u ıçıv ~• ı k, aı'lesı"nı·n çocugy u bulunan dıgv ını duydugv um zaman ben l d' 'l k' I 'd'p yanında b' c. ·ı· d B fer ~ 
tor ar, aşçı er, ımyager er, gı ı ır Y re ı ış- yaşatıyor u. en ne. 

1
,.... '·15 Cemal Paşanın Ogv luydu. Ben deki karakteri hakkında .1 d d . t' K t b d k ı ı· b' k d kı ... "' 

rontgencı er veya u mımar ım. ırmızı or asın an a p ı ır a ınmışım Llt "''· kendı'sı'nı' ve aı"lesı"nı' daha kalmış olan bu intibaı ha- h d" 1 b' B . k d v t b k t H d' O P IY 
ve mü en ıs er gı ı. u gı · çı ar ıg1 a a asını aç 1. a · camı seveme ım. nu .~ -tll 

eskiden tanırım. Ailece tanı- tırladım. Ve büyük bir bay- bi meslekleri tercih ettikleri fif bir dudak büktü, tütünü gün olsun kollarına atıl•'. in 
rım. Hatıralarım beni aldat- ret içerisinde kaldım. Ken- takdirde sigara, alkol gibi kalmamıştı. Bundan istifade " Sen benim her şeyiDJ51~ 
mıyorsa o bizim mektepte disini severdim yahut sev- suiistimalatta da bulunmamak ederek ona sigara uzattım. Sen benimsin.. Sen bl f 
okudu.. mezdim diyemem. Şahsen sartiyle herkes gibi normal Gülümsiyerek aldı ve yaktı. kafısin! .. demedim. Işı•; 

- Belki diyorlar, belki.. hiçbir münasebetim olma- bir hayat geçirmeleri pek Sigarasını bitirinciye kadar lidım hayatın yanlışlıkla 
Fakat bizden mezun değil- mıştır. Fakat onu gorur, ala mümkündür. bir kelime söylemedi. Göz- dan biride budur. ~ 
dir. Belki gelip geçici bir kibar tavrını nazik konuşu- leri müteaddid defalar da. Gözleri sabit bir nokt~~ı o· 
şekilde birkaç ay kalmıştır. şunu beğenirdim. Bende iyi --Ea!!I- - lıyor birşeyler arar gibi olu- dikildi ve olduğu gibi kd, Q~ 

b
. t . . d Lu··bna11 a yordu. Bugün çok cı"dd·ı ı"dı'. Burnunun iki tarafında .• ı Burada okuyup okumadığını ır esır yapmış ınsan ı. ı r•" tk 

H t 1 d v ·· d h Üç gu"n ~vvel go''rdu··gvu··mden damla gözyaşının ize pek iyi bilmiyoruz amma.... a ıra ıgıma gore, a a 1soo Fransız askeri .... d h 

Bizim de bu hususta yaptığı ziyade münzevi bir çocuktu. geldl daha fazla ihtiyarlamış, da- gölr üm. k . d( ·~ 
B. · l b b 1 b" ha fazla çokmüştü. Acıdım. çini çekere 0 yıne 'i mız tahkikat bize sabık Ar- ızım e era er topu ·r Beyrut - Fransız ordusu· 

k "ld b' "k' Yanından uzaklaşmak iste- vam etti: ,1 navutluk kralının eski Nü- şe ı e oynamaz, ır 1 ı ar- nun "Le1'iyon etran1· er,, lerin- B" k esi ko' 
k d ·ı d 1 dim. Fakat, tam o sırada: - ır ış gec ıf munei Terakki Sultanisinin a aşı e o aşmağı tercih den 1500 kişilik bir kuvvet eve ekmeksiz geldi. K•P~ 

bir talebesi olduğunu öğretti. ederdi. dün Beyrut limanına gelmiş - Dur oğlum, dedi. Sa- açmadım. O yine beni b• (:;f 
Eski Nümunei Terakki Sabık Arnavutluk kralının na küçük birşey anlatayım. Ç k · du 

ve karaya çıkarılmıştır. Bu Sözlerini kırmadım. buldu. ün ü sevıyor d•~ Sultanisinin talebesi. Artık mektep arkadaşı, onun hak- askerler, meydanlıkta ve riye döndü. Gitti. Bir 
ismi cismi kalmıyan bu mek- kında fazla birşey hatırla- Fransız baskumandanının hu- - Peki, dedim. Anlat gelmedi. Gidiş.! o gidiş .. ı.it 
tekten onun hatırasını ara- mı yor. Ondan bütün ögv re- dinliyeyim. G 1 • B' ·· .,. 

zuriyle bir geçit resmi yap- Müteaddid derin nefesler ün er geçtı. ırgun, ~of mağa, onu bu mektepte iken nebildiğimiz şey bu. tıklan sonra kendilerine ha- alarak anlatmağa başladı: kaç kişi kocamı çuval• ( 
tanıyan birisini bulmağa im- "Haber,, den zırlanan yerlere gitmişlerdir. - Kırk sene evvel ben muşlar, evimin kapısına ~ 
kan var mı? Suad Derviş Bu askerlerin Lübnan sa- de gençtim. B, nim de bu tirdiler. O, odun kesııı t 

Maarif Müdürlüğüne gide- ---::..~.:.:-- hillerinde yeni tahsis edilen dünyada bir alacağım vardı. gitmiş, fakat şiddetli soi" f 
rek belki de eskiden bu On asır Önce müstahkem mevkilere yerleş- o alacağımı aldım. Lakin lardan elleri baltanın s•~~ 
mektepte hocalık etmiş eski tirileceği haber verilmekte- çok çabuk kaybettim. Ko- da donmuş. Onu kas-~ 
bir muallimin adreJini alır Jd v •b • dir. camı öldürdüler. Dul kaldım. olarak önüme serdiler. ·ıı 
veyahut bir malıimat edini· 0 UgU gı I••• Aradan şöyle üç dört ay ka- Acılarımı u utmak il;i 
rim diyordum. Fakat saat Bundan 10 asır evvel ya- gün Almanya Polonyayı dar geçti. Bir çiftliğe biz- ı'ş'ı deliligv e vurdum. 6Ç'e, 

M ·d · J"k d v d b · sulhun kuvvetli bir amili · l k Ç f beşi geçmiş... iı Uru te şa ıgımız evreye enzıyen metçı o ara girdim. i t- herkes deli zanneder. <' 
kimseler yok.. Fakat tesadüf bir an geçiriyoruz. Cermen- olarak telakki eden şuurlu lik sahibinin oğlu beni se- p' 

gazetecilerin bu en büyük lerin şark istikametinde yü- bir Avrupayı da hesaba kat- viyormuş, bilmiyordum. lıştım kızımı büyüttüo>· ·ııfe 
dostu imdadıma yetişiyor. rüyüşü tekrar başlamıştır. mak mecburiyetindedir. Tekrar zorla derin bir ne lendirdim. Ama zeJJgı 
Maarif Müdürlüğünün biraz Vaktile Ccı menleri bu yürü- Daha o zaman Polonyaya fes aldı ve ilave etti: değil. fl 

yüşlerinde durdurabilmiş olan karşı durmağa muvaffak ol- - Ne güzel delikanlıydı. Ben böyle her zamaP ( 
tek merr.lelcet Boleslas'ın mıyan Almanya tabiidir ki Lakin ben onu sevmedim.. sancakta oturan kızııı>1" ıı' 
P 1 l t b .. l b b 1 d B b k · "d d" O d b• o onyası o muş ur. ugun yanız aşına u un- seveme im. eni ir a şam vıne gı er ım. a 

ELHAMRA SİNEMASINDA 
Bug :in Matinelerden itibaren 

Her ikisid:! Fransızca sözlü, fevkalade nefis ve 
güLcl i'.~ i büyük film birden 

1- adyo Muharebesi 
Simone 

eniz Zabit 
Basrölde: . Sim on 

~2-
Namzetleri 

Başröllerde : ROBERT YOUNG - JAMES STEVART 

LİONEL BARYMORE 

P t J ld Arnavutluğun aramoun urna e işgali v. s. 
Seanslar : Zabit namzetleri 3 ve 7 de. Radyo 5 ve 9 da. 

• Cumar~esi ve Pazar 11 de Zabit Namzetleri ile başlar. 

' E: 

O zamanki vaziyet ile bu mayan Polonyaya karşı hiç evıme giderken yakaladı. bugün kapısını açmadı·", 
günkü arasında büyük fark hiç muvaffak olamaz. " seni seviyorum, evlenelim,, LUI. ~ 
vardır, o da şudur ki bu- "!Çurier Varszavski,, 

f! 
......................................... ~ 

Yeni Sinema'nın 
Ucuz Fiat Haftası 

Bugün 2 büyük filmle Başladı 

ORMANLAR PERİSİ 
DOROTHY LAMOUR - Tabii Renkli 

1 Z M İ R D E iLK D E F A 

UÇURUM 
Ayrıca : Türkçe Foks Jurnal ve MiKI 

Fiatlar: BBLKON 20 - 1s SALON ıs - a,so 
Cumartesi, Pazar: 10 - 12,05 - 2 - 5 - 8.30 da 
Sair günler : 12.45 - 2 - 5 - 8,30 da. 

~:!it:: ............ .. 

~-. ... -.:r.ım ... mm ... m:amıa1m1 ........ ~ı~f oO 

.---, ARE Sineması T3646 

ı - ENÔÖLÜ
1S BGEcELE~ 

Mevsimin en büyük filmi, meşhur İspanyoln ses
1
• 

ı er· dans yıldızı IMPERIO ARGENT NA'nın şahe5 

2 - TALİ YfLDIZI or"1 
NECLEMONNIER-MICHEL SIMON-J. PIERRE~v:aıJJeJ 
Zarif ve eğlenceli, Fransızca sözlü ve şarkılı büyuk . \ 

3 - METRO JURNAL. En yeni dü~ 
- - -- . .;e7de· 

Endülüs Geceleri : 4,45 ve 8,45, Talı Yıldızı : 3 
Cumartesi : 1 de ve Pazu : 11 de başlar. tu~ 

Fiyatlar: 30 - 25 20 - Talebe 10 kuruş ..... _ _..... _ __._. ~ 



llARA RADYOSU 
~ ... ·--

.(bu&ilnkü program) 
C~ İtadyodifüiyon Poıtaları 
~A JJZİ:JNLtlGU 16 .. 1 ' • \ 

bit 39nı. 183Kcı. UOKW. 
· 19,74rn.1S195Kcs. 20KW. 

. Q, ~ 31,70ın. 946SKcı. 20KW. 
E"' l Proğram 

1yor S lürk müziği - Pi. 
dıı* 'klar: Zühtü Bardakoğlu 
rd°' L F ersan, Kemal Niyazi 

tdOr ıı.n, Cevdet Çağla.~ 
1• 1 Rıza Ahıskao. 
u ue ~ t~ni yegah peşrevi 

JJ' IXıınin sultani yegah şar
: ilndıkça geçen günleri 

vıf IXıinin ferafeza peşrevi 
di ba~ım dün gece 

,,- f~'-ari Asımın sultaniye
tarkı biz heybelide her 

ı,.- ' 
j;I '-lk türküsü: mecniın~m 

0cıl' ~Qıı gördüm. 
ood lk türküsü: şu dağları 
'r el' efl ı. 

oııO 
.flo nıemlekt't saat ayarı; 
na ve meteoroloji haber-

se-' 
or lS.14 müzik Riıaseticum- 1 

bP 1~1lndosu-şef: Ihsan Künçer 
ır. ~nkenburg- marş 1 

of
, ~ to fail -dolar pransleri- 1 

Valsleri 
t•r ~ b 

1
, U er -Yemin operasının 

P ettü .. 
ld ru. 

j ~ i~ · Launey-Bülbül ve Çah 

11,r it (2 piston için parça) 
~( tı()ffenbach - Güzel lavan-_ 
ee- i lo kız operetinden Patpuri. 
di~ ·3 Proğram iııd1 ' S nıüzik (aryalar pi.) 
feo' g konuşma 
~~ ~S Tiirk müziği fasıl he-
b~ • 
r. ~ı,ı t~ ~ Tokses ve Safiye T o-

51~ hn iştira kil!. 

1
, ltıenıleket saat ayarı, ajans 

(1 ltıeteorolo ji haberleri. 
~ S Türk müziği 

1f lıl(ı_tllar: Fahri Fersan, Re-

'dl~ oil ~er.an, Zühtü Bardak
ııı· O-~. Cevdet Çağla. 
ri' tk lt>'anlar: Sadi Hoşses, Me-

·~ l'okıöz. 
ar •at pefrevi. 

ŞGkrünün rast şarkısı : (U-
cl ı;-'~ göysüne koysam.) 
f"~ . •ık beyin rast şarkısı : 

r-ııımıınıııııııınııınıııııııı11111111111111111 • 111 ınıı . nıımuııııı ııııı111nııııı1onııın • 11nmıııııııı 111 ;ı ıııınnrnll' · 11 11 11ı· 1111ııı u ııaııuııııuımnıııı ı.• 1 1 "'"'ıınııııı "'"" 

ı!!!I~.!~.Q~~,§!&!!.Q~!!..!.Q.!!j 1 

Kent DUkU askı kullan
mıyor diye lngllizler 

hayreıtel 
1 

Londra moda alemi de-
rin hayretler içinde buliın
maktadır. Zira. lngiltere 
kralının kardeşi Kent dükü, 
şimdiye kadar askı kullan
madığını itiraf etmiştir. 

Halbuki lngiliz erkekleri 
hep askı kullanmakla maıuf-

turlar. Nitekim bu işin er
babları; "100 lngilizde 99 u 
askı -kullanır!,, derler. 

Bu münasebetle, Londra· 
nın en mühim askı fabrika
törlerinden biri demiştir: 

11 
- Kent dükünün askı 

takmam.ası cidden şaşılacak 

şey/. Fakat Majeste kralın 
kollandıklarını bili•orni. Zira 
askılarım biz hazıriarız. Krrli 

MahkOmun Ruhu 
Ecnebi memleketlerden ba

zan pek garib adliye haber
leri geliyor. Kanunsaoinin 
23 ncü günü Fransada bir 
Yugoslavyalı mahkum hapis
ten kaçmış, kaçarken Sen 
Nehrine düşmüş, boğulmuş
tu. Fakat cesedi bulunama
dığı için, adliyece hala ha-

yatta sayılıyor. Bir kaç gü
ne kadar, yeniden muhake
mesi görülecek. 

Bu meyanda, birkaç gü:ı 
evvel idam edilen Plo. ge 
isimli haydudun adı da böy-

le bir iş münasebetile mev
zuubahs oluyor. Bu adam, 

idamını ica p~ttiren cina yel
ten başka, bir cürmün daha 

faili idi. o cürmün davası 
henüz neticelenmemişti. Da-

düz siyah veya düz oe;·aı , 
askıyı tercih ederler. Vindsor 

dükü de ip\!kten yapılan bu 1 

askılardan kullanır.,, 

va, dön~~ d_~laşmış, tekrar 
Pari~ mahkemesine ~elmiş, 

bir kaç gün evvel, muzm:· 
nun gıyabında cereyan et-

7-Rast türkü: (Yemenimde 
hare var) 
8-Haşim beyin hicazkar şar
kı : (Şeb ta seher akar) 

9-Latif ağanın hicazkar şar
kı : (Yoktur zeman gel) 

lO·Osman Nihadın Hicazkar 
şarkı : (Şu zarim göğsüm 

içinde.) 
21.00 Haftalık posta kutusu 
21.15 esham, tahvilat, kam
biyo-nukut ve ziraat borsası 
fiyat. 
21.25 neşeli plaklar-R. 
21.30 müzik (Mandolinata) 
Şef : Sadık Talu idaresinde 

22.00 Müzik (Küçilk orkesha 
- Necip Aşkın)~1 

23 son ajans haberleri 
23.15 24 Müzik 

miştir. Tabii, davanın sukü
tuna karar verildi. 

Rivayete göre bu suçu,· 
öteki,1den de büyükmfışı O 
kadar büyükmüş ki, celsede 

hazır bulunan zariflerden bi
ri yanındakine : 

- İyi ki idam edildi, de

miş. kim bilir ne ağır ceza
ya mahkum olacaktı ! 

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

Dünyanın e,. hafif tozu ı 
Dünyanın en hafif tozu 

Silikadır. O kadar hafif ki, 1 
' süt gibi etrafa sıçrar ve akar. l 

Dünyada da yalnız Virjinya \ 
üniversitesi kimya prafesörü r 
tarafından istihsal olunabil- I 

1 • t' mış ır. 

Sayın Müşterile .. lme 

Mühim İlan 
Yeni mevsimin yaklaşması dolayısiyle müessesemin kimyevi 

temizlem ve boyama işlerini bir istisna olmak 
Uzere fiatlerde yalnız 

Gilney Yurt:fa 
- Folklör 

Atalar sözü 
deyişe 
--:....-.-==-~--

-2-
Derliyen: Sait Uğur 

Armudu taşladın, elmayı 

taşladın da şimdi La ilahail
lallaha mı, başladın 

* Ağzında kil ıslanmaz. 
* Ayın ilk çarşambasına 

rasgeldi. 
* Ak yorak kara yorak (1) 

hepisi sana mı gerek. --
* Al ile r güzellik • olm-;i:: 

zor ile pazarlık olma~·-= 
* Az ye de bir de sen taşı 
* Ac buldu da alac mı (2) 

kaldı. 
,., Aza kanaat etmiyen ço-

ğu bulamaz. 
* Alıcı kuşun ömrü az olur 
* Arıyı sattık da, balı 

bakkaldan alıyoruz . 
* At elin, eğer emanet 
* Atı semizleten sahibinin 

gözüdür. 
* Akşamdan sonra gelenin 

yiyeceği, ya &oğan, ya sögen
dir. (3) 

* Atın ahmağı rahvan olur 
* At huylandığı yerden 

ilraca (4) getirir. 
* Ağnaktaki (5) yuları ba-

şına takma. 
* Açlıkla tokluğun arası 

yarım yufka. 
•' Ark altından su bağışlar 
* Akşam havil, sabah savul 
* Ağacı çok olan yerde 

kıtlık olmaz. 
* Aşıda doğan sahnmaı. 
* At kocamakla tavlabaşı 

olmaz. 
* Atın ölümü arpadan ol-

sun. 
* Atımına gelmez, domuz 

olmaz. 
• Az verme hırsız edersin 

çok döğme arsı:i edersin. 
(1) Yarak: Sahtiyo:ı 
(2) Alac: Göpek adı. ' 

(3) Söğen çit örmek için 
dikilen incerek ağaçlar. 

( 4) Sıraca: Bir nevi has
talık. 

(5) Ağnak : Eıeklerin 
çalkandığı yer. ___ :;;.., .. ..., __ 

1
0, ~hansın dideden) Bu mevsim için 
il' .t"det Çağla : Viyola tak- Rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat Kuyrufille magrur 
' sı. itinalı işleriyle şöhret kazanmış olan müessesem bu fevkal- bir kuş 
tıi' · I<ambayın nihavent şar- ade iskontosu ile sayın müşterilerimin teveccühünü Amerikada bulunan bu kuş, 
, : (Gönlümün ebedi bir kazanacağına emindir uzun ve y.:iil kuyruğile o 

~oı tei.) • •• kadar mağrurdur ki, bozul-
g~ 1~ast türldi : (Çalıma bak Ş A R L P R J M U S masın, kopmasın diye hep 

[t' 
[t~ Kazım San2üder 

Cumhurivet 
Kişesinin Se
vindirdiği va
~andaşlarımız 

Müteaddit keşid t:l~rde 
müşterilerine 15,000 -20,000 
3000-1500 ve pek çok 1000 
er lira kazandırmıştı r. 

hınir: Yeni Kavaflar Çl.: şı-ıt 

no. 35 

A1rupıtıın yük,ek terzi mek' 
bjııd : r1 diploınıh 

Peşin ve 
Taksitle 

En tnü~külpesent subayla
rın ve sivillerin mizaçlarına 

göre taksiti! her türlü elbise 

Diker. 

26 ncı tertipte üçün : ü ve beşinci keşidede iki defa on 
beşer bin altıncı keşide ise mü~terilerbe yirmi bin 3000, 

1500 92 numaradaki ve on vatJndaşa da ayrı ayrı biner lira 
kazandırmak suretile pek çok vatandaşlarımızı servet, sevinç 
ve refaha kavuşturan l.Ju uğurlu ve hayırlı kişeden piyango 

biletlerinizi a)~ağa ihmal etm eyiniz. Çünkü sizi mesud ve 

bahtiyar edecek Mezarlıkba~ı .dJ B. Recebin uCümhuriyet" 
kişesidir. 

LUKS LUKS LUKS 

MARKALI 

LUKS Sa
bunlarını kul
lanmakla ke
senizi ve cil
dinizi korur
sunuz. Israrla 

.~ 

arayınız. ~ 3-~~ 
.., 

eJ tde) BUyUk Kardiçah Han No. 48 Telefon : 3449 uzun dallarda tüner. 1 ~.:__~--~~~~~-=-:.....:...~~~..;....----~~==-==-.:..:_~~-"'-~~------~~~~~~~~ 

' ~ınonyaklı Sıhhatını 

Amili UMID 
fabrikası. ~l 
Telefon 3047 
Telgraf kısa 
adresi: 

~inıyevi ~b
e·· ~~, ka~aboya 
~,, ~aç yagı ve 
jıJ(e 

e' 

• CIDS her 

asitler 

t ~ı. 3882 
~Dtiiri zarif nükte,•şen "'sahnelera.dolu enfeSlCOinedi .. lt 

ıgeri içtimai bir aile f .I.ni '::takdim etmekle gurur duyan 

'-Kültürpark · .. }Sinemasında'
3 

1- ÇILGIN BAKiRE 
İRENE DUNNE - M. DOUGLAS 

En müşkülpesentleri bile memnun eden senenin en 
mükemmel komedisf 

v ve coeu2unun 

sıhhatını sevenler 
Altları lastik yazlık keten ayakkabı alacağınız zaman alta 

köseleli 

'' 
Kooceratif " 

Marka keten ayakkabı alınız çünkü: 
Ayakları terletip romatizma yapmaz, çorapları siyahlatıp 

kirletmez ye kokutmaz, bir mevsim muhayyerdir, her ma
ğazadan ısrarla isteyiniz. 

Istanbul Ayakkabıcılar Kooperatifi 
Çerçi oğlu Han 

lzmir Şubesi 
1-30 -Bugiin Asri S• d Telefon 

ınema a 2394 
10 Mayıs 1939 Çarşambadan itibaren 

Si c rr :- cılık taıihinin en muazzam ve en müthiş 
3 eşsiz şaheser Filimi 4.:! Kısım tekmili birden 

T ckmil Sinema meraklılarının ruhlarında silinmez 
izler baakan biricik şaheser filim 

ŞEYH AHMET Türkçe Sözlü 
ve Şariuh 

İzmirde ilk defa en çetin güçlükleri yenen yılmaz 
kahraman KEN MA YNARD ÖLÜM MARKASI 

1 

l Sabunları 

DOKTOR ~ 
~ ff 

; Salih Sonad r• 
"" . « Cilt, Saç ve Zührevi has
t] talıklar mütehassısı ~ 
tl 2 nci Beyler sokak No. 81 ~ 
ı!~ TELEFON 3315 ~ 
~ ~~ ~~llii::.t:Oilll::::.t3 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt Tenasül hastalıkları 
elektirk tedavisi 

•zmir - Birin ci beyler So 
'{>.: 55 T el efo :ı : 3 179 

·UMIDUN .. 

n Milyonlarca dolar, yüzbinlerce insan, tarihin en muazzam t "-' ...... :::a=ft..=;.._ ~~~ - ~ -

U şaheseri hakiki bir sinen~ mucizesi, ~ Dr • Fahri Işık 
2- MACERA ADAMI 

t, VICTOR FRANCE'\J - HENRİ ROLLAND 
tı'tl\rü macera peşinde geçe -ı bir milyonerin vatana avdetinde 

1~t•nlısının başka birisile nişanlanmasından çektiği ıstırabı 
~0•teren şaheser. 
~~analar: Her ıün - MACERA ADAMI : 3.20-7.20 

....,LGIN BAKIR!: .5-9 .. Cumartesi ve pazar ut lde ba9!ar ~ 

~ KLEOPATRA Z.ılim l : ükümdar ~ 
~ Duhuliye Ta!cb~, Asker f 
~ ............ 1.s ................ s.,s .... K .. ur•u•ş .. 

1 

.... n 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontken ve elektrik tedavi•ı 

yapılır ıkinci Bejler So 
No. 29 TELEFON 2542 



(HA ~KIN SESi) 

u:~EE':~iN r:=mmSONmHABE:mA=LE====, 
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Sütçülerle 
Yağcılar 

r= 
1 1 t 

_,M~k~~ SURiYENiN HEI< TARAFINDA TURKiYE 
Satılacak LEHiNE TEZAHURAT DEVAM EDiYOR, 

__ ......... ___. ··-···· 
DUn umumi bir 
kontrol yaplldı 

Kızılay kurumu şehrimiz
de bir maske satiş mağazası 
açması muvafık görülmüş ve 
alakadar makam nezdinde 
ieJebbüste bulunulmuştur. 

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

Hıfzıssıhha 
Meclisi 
Vilayet Umumi Hıfzıssıh

ha Meclisi bugün saat on da 
Sıhhat ve içtimai muavenet 
müdürlüğünde toplanacak 
vilayetin sağlık işleri üzerin
de müzakerelerde buluna
caktır. 

Yamanlar 
Kampı 
Verem Mücadele cemiye

tinin Yamanlar kampı bu 
sene 25 Haziranda açılacak 
ve 10 Eylülde kapanacaktır. 

--~--~=--

Motosiklet 
Çarptı 

Alsancak Atatürk cadde
sinde Necati oğlu Nejat Gür
pinar idaresindeki motosik
leti Salih kızı Fatma Su yo
luna çarptırarak vücudunun 
muhtelif yerlerinden yara
lanmasına sebebiyet verdi
ğinden yakalanmıştır. 

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

Yaraladı 
Keçeciler lnkilap sokağın

da Mehmet oğlu kunduracı 
Mehmet Karaoğlan, sarhoş 
olduğu halde elinde falçata 
bıçağile bir ağız kavgası 
yapan ahar kimselere hücum 
ettiği sırada ayırmak için 
aralarına giren Ali oğlu Mus
tafanın sol bacağına sapla
mak suretile hafifçe yarala-
mış ve suçlu yakalanmıştır. 

--::-::]!t:--

Bıçak Çekti 
Karşıyaka Şayeste soka

ğında Şaban oğlu Kemal 
Özel, araları açık bulunan 
Mehmet oğlu Mustafa Göç-
mene bıçak teşhir ettiğinden 
bıçağile birlikte yakalanmış
tır. 

--~::w;,;;ı;:.t __ 

Döğdüler 
Karşıyaka Kurtuluş soka

ğında Nuri oğlu Bakkal En
ver Urul, karısı Kadriye, 
Halil oğlu Mustafayı döğdük
lerinden yakalanmışlardır. 

--::::~:::-

Kirayı 
Vermemis 

.:.. 
Çorakkapı Ker e!:'i solia-

ğında Nazif kızt 25 ya -:;mda 
Hidayet Erd ~o i +·r ki .. a me• 
selesinderı ehmet kızı 25 
yaşında Huriye Keskine ha
karet ettiğinden yakalan
mıştır. 

ıııuııııııınuı ıııqıııııı 

Ma=l:·:? memurlarının 
sel:ihlyetl 

Maliye memurlarından res
mi mühür kullanmağa sela
hiyetli olanlar meyanına vi
layetlerdeki tahsildarların da 
ithal edilmiş olduğu Maliye 
Vekaletinden tamimen vila
yc'!e bildirilmiştir. 

lstanbul, 10 (Hususi) - Beruttan gelen haberlerde, Suri- Türk bayrağını taşıyan otomobille caminin önüne gelince 
yenin muhtelif şehirlerinde Türkiye lehine tezahürat yapıl- halk kendisini alkış tufanı ile karşılamış ve omuzlarında 
maktadır. taşımıştır. Camiin etrafında bulunan muazzam kalabalık; 

Eaşta belediye 111ef~ 
mıntaka amiri bay Meb ' 

ı Kayralı olduğu halde. bot 

Berutta müftülük tarafından tertip olunan mevlüda konso· " Yaşasın Türkiye, yaşasın lnönü ,, diye bağırmıştır. Ş_am-

lo;:t::k;:~;~Bu ~:~h·:ra:::~:uz ;~~;::;:ra~:;~:~· aleyhdarlan ! 
Görüşmeler başladı bir toplantı yaptılar 

1 
memurlar sabahleyin erki' 
den muhtelif semtletde .er 
yar sütçü ve· yağcıları ~~ 
trol ederek hepsinden .,.. ..... 
nümune almışlard;r, 

Evvelce alınan nümuo~ 
den bir yağcının satbğı ~ 
tinyağ karışık olduğu t~ 
raporundan anlaşılmış '!" 
ları müsadere edilerek ceS' 
landırılmıştır. 

.:!:;, 

Varşova 10 (Radyo) - Potemkin ile Hariciye nazırı 
Kolonel Bek görüşmelerine başlamıştır. Rus hariciye komi 
ser muavini şerefine bu akşam Hariciye nezaretinde bir de 
ziyafet verilecektir, 

Varşova 9 (Radyo) - Hariciye nazırı Kolonel Bek bugün 
Rus büyük elçisini kabul etmiştir. 

Rusya hariciye komiseri . Potemkin bugün Varşovada 
bekleniyor. Burada çok mühim görüşmeler yapacaktır. 

ITAL Y A'DA YÜKSEK AS
KERİ ŞÜRASI TOPLANDI 
Roma, 9 (Radyo) - Yüksek askeri ~ ürası Musso-

linioin riyasetinde mühim bir toplantı yapmış ve bu 
toplantıda başta veliaht olmak üzere on beş erkanıharp 
generali iştirak etmiştir. Bu içtimada efradın hazırlanması 
ve daha bir çok askeri işler görüşülmüş ve kararlara bağ
lanmıştır. 

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

Romanvada Mebusan ve 
Ayan Seçimi 

Bükreş, 9 (Radyo) - Mebusan ve ayan intihabatının Ha
ziran iptidasında yapılması hakkındaki iradei krali, bu ak-
şam intişar etmiştir. 

Hazırlıklara şimdiden başlanmıştır. 

Bitlerin muhafız alayı meçhul 
bir istikamete hareket etti 

Paris, 9 (Radyo) - Berlinden bildirildiğine göre Prag 
şehrine ilk giren ve Hitlerin muhafız alayına mensup kıta
lar tam techizatlı bir halde dün Berlinden hareket ederek 
meçhul bir semte gitmişlerdir. 

--------·~-=-~-~ -----~-----

Drezden'deki motorlu kıtalar 
Şimale sevkedildi 

Berlin, 9 (Radyo) - Drezden'deki motorlu kıtalar Şima
le doğru sevkedilmişlerdir. Bu kıtalarla birlikte nasyonal 
sosyalist milisler de vardır. 

Almanya Akdenizdeki hak
larını Italyaya terk etmiş 
Paris, 10 (Radyo) - iyi ve sağlam bir menbadan öğre

nildiğine göre, Almanyanın Akdeniz işlerine karışmıyaca
ğını ve Akdenizdeki haklarını ltalyaya terk edeceği hak
kında ayrıca bir anlaşma yapacağı söyleniyor. Bu vaziyet 
karşısında ltalyanın Akdenizde yeniden bazı taleplerde 
bulunacakmış. 

Ahmet kıskandığı karısını 
•• 

ve Okkeşi öldürdü 
Adana (Hususi) - Palas çiftliğinde oturan Mehmet oğlu 

Ahmet kıskançlık yüzünden Maraşlı Ökkeş ile karısı Huri
yeyi sopa ile feci bir surette ö!dü ·müştür. Katil derhal 
zabita tarafından yakalanmışhr. 

RUSYA INGILTERE 
MINAT VER 

E TE- 1 
1 

Paris, 9 (Radyo) - lngiliz - Rus müzakereleri devam 
ediyor. lngilterenin Moskova sefiri , Rus hariciye komiseri 
Molotoftan aldığı teminah hüküm~tine bildirdi. Bu teminata 
göre Rusya, mütecavizlere karşı lngiltere ile beraber hare-
ket edecektir. 

Beyrut 9 (Radyo) - Beyrutta Faşist aleyhdarları mfihim 
bir toklantı yapmışlar ve bu toplantıya 35 kadar reis, baş
vekil ve nazırlar iştirak etmiştir. 

Kengrenin verdiği bir kararda bütün Arapların Demok
ratlarla beraber olduklarım bir daha teyid etmişlerdir. 

FECi BiR KAZA 
Adana vilayet jandarma ku
mandanı öldü ve bölük ku
mandanının ayakları kırıldı 

Adana, (Hususi) - Adana jandarma kumandanı kayma
kam Ali Riza Ayman refakatında bölük kumandanı yüzoaşı 
Bezmi Altıntop olduğu halde evvelki akşam Misis· köyüne 
gitmek üzere çift atlı bir araba ile arızalı bir yoldan gi-
derken atlar ürkmüş ve koşmağa başlamıştır. Vaziyetin 
tehlikesini gören kumandanlar kendilerini dışarıya atmışlar 
ve Ali Riza Ayman 'ın kafatası patlamış ve Bezmi'nin de 
ayakları kırılmıştır. Yaralılar Adana hastanesine kaldırıl
mışlarsa da yaralılardan vilayet jandarma kumandanı has
tanede ölmüştür. Kumandan askeri merasimle defnedilmiştir. 

Belçıka celbettiği askerin 
bir kısmını teriıis etti 

Bruksel 9 (Radyo) - Belçika silah altına ... elbettiği kuv
vetin bir kısmın, terhis etmiştir. Terhis edilen askerin mik
darı seksen bin kişidir. 

General Vey
gand Londra

ya gitti 
Paris, 10 (Radyo) - Dün 

hariciye nazırı Bone ile gö
rüşen general Veygand bu
gün heyetin yanında olduğu 
halde Londraya hareket et· 
miştır. 

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

1Lord Halifaks 
Cumartesi gUnu Parlste 

bulunacak 
Paris 9 (Radyo) - lngil

tere hariciye nazırı Lord 
Halifaks cumartesi günü Pa
rise gelecek ve Pariste bir 
gün kalacaktır. 

ıııuıııımııoıımınınnnı 

Alman hariciye 
nazırı 

Berline dUndU 
Berlin 9 (Radyo) - Alman 

hariciye nazırı B. Ribcntorp 
Romadan Berline dünmüştür. 

un ıııı:ııı uımıı • mı 

Gafenko 
Ankaraya Haziranda 

gelecek 
Bükreş 10 (Radyo) - Ha

riciye nazırı Gafenko Ankara 
seyahatini haziranın ortala
rında yakacaktır. 

M. Göring 
ispanyaya Gldıyor 
Londra, 9 (Radyo} -

Madritten bildirildiğine göre 
Mareşal Göringle 6eneral 
Franko arasında bir lspan
yol şehrinde, çok muhtemel 
o]arak Valansiyada, yakında 
mühim bir mGlakat olması 

muhtemeldir. 
- -::::::::--

ispanya 
Milletler Cemiyetinden 

çekil dl 
Madrid, 10 (Radyo) - is

panya hükümeti Milletler 
cemiyetinden çekilmiştir. 

....11111 ıııııııııııınıı 

Türk kuşunda 
lzmir Türkkuşu üyelerinin 

sağlık muayyeneleri yakında 
neticelenecektir. Okullarda 
imtihanlar sona erince Türk-
kuşu kampı kurulacak ve 
ameli derslere başlanacaktır. 

omın :ıııııuııııııınnııu 

Hava Şehitleri 
ihtifali 

Tayyare şehitleri ihtifali 
15 mayısta Kadifekalesinde-
ki ~ehitlikte yapılacaktır. 
lzmir 'l ürk Hava Kurumu 
tu=ı.f.::d .. n L~.fal için zen
gin bir ihtifal proğramı ha-
zari .nn:ıştı r. • 

ııııımıuuıuııı:ıuıı ıııııı:n 

lngiltere ile Rusya istişareye denizcli;rlmize 
devam edecekler Dipl ma verildi . 

Emniyet 
Müdürümüz 

Moskova 9 (Radyo) - lngiliz büyük elçisi logiliz muhta
rasını bugün hariciye komiserliğine tevdi etmiştir. 

Bununla beraber logiltere noktai nazarını Sovyetler hüku
metine açıkça bildirmiştir. Öğrenildiğine göre Ru.,ya ile 
lngiltere istişare ve malumat teatisine devam edeceklerdir. 

lstanbul 10 ( Hususi ) -
Deniz lisesini bitirip harp 
okuluna geçecek olan deniz
cilerimizin diplomaları dün 
tevzi edilmiştir. 

Polis te,kllftbnı teftiş etti 
Değerli emniyet müdürü

müz bay Salahaddin Aslan
korkut dün şehir dahilinde
ki polis teşkilatını teftiş et-
miştir. 

Askeri mektepler• 
girecek talebe 

Bundan sonra askeri 111~
teplere girmek üzere y•~ 
lacak müracaatlar üzeri" 
alakadarlara verilen hil•O; 
hal mazbataları ehemmiye 
tahkikat yapıldıktan s<P' 
verilecektir. Vilayet mak•~ 
lara bu hususta yapıla~ 
müracaatların mektebe fİ' 
mek istiyen çocuğun ve •~ 
nesi ile babası ve ailesioİ' 
veya velisinin kötü ahval ~ 
ahlak sahibi ve milli hudıl 
haricine atılmış veya yut" 
girmesi menedilmiş buluot' 
muzir eşhastan olup oloı'' 
dıkları, suihal ve şöhret ~ 
hibi olduklarını meydana 
yacak meznuniyet veya 111ab' 
kümiyetleri bulunup buh1'' 
madığı, varsa mahiyeti bl' 
lediyelerce hazırlanacak il' 
muhaberlerle vilayetlere b~' 
dirilecektir. 

Bu evrak vilayet idare 'I 
yetince tetkik olunarak Dt' 
sıl olacak kanaate göre a!J' 
kadarlara hüsnühal mazb'' 
tası verilmesi veya verildi" 
mesi kararlaştırılacaktır. 

--#':-:;-:".....::=--

Dairelerin 
Telgraf muamelatın 

kısahk 

Vilayete Dahiliye Vek 
!etinden bir tamim gelmiıtit• 
Bu tamime göre, dairelerdl 
kırtasiyeciliği ve telgraf 11111-
haberatı mümkün olduğu k•' 
dar azaltmak ve muamelJ" 
tın süratle görülmesi isteJI' 
miştir. 

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

Yer Değiştir" 
• • me ışı 

Kazalar dahilinde yapı1•0 
yer değiştirme muamelele' 
rinde nüfus teşkilatının sili'' 
atle muamele görmesi tC 

kütüklere yer değiştirlOe 
muamelesinin muhakkak işi' 
ret edilmesi lüzumu vekilet· 
ten nüfus teşkilatına bildi• 
rilmiştir. 

nıına-nnuııııımn 

Bele diye ı memurıar• 
Belediyelerde ücretle 111-: .. 

tahdem olanların inzibatı ' 
zaları hakkında df' biliye te" 

kaletinden vilayete bir t•; 
mim gelmiştir. Tertip edi!e ... 
• "b A 1 .. O e ıt• ıozı atı ceza ar uzerın 

tııJI• 
raz vukubulunca evr• it .. 
bazen vekalet inzibat kod' nı
yonuna gönderildiği gar 1 .. 
mı.iştur. Kanuuen mern~rt:b
mıyanlar ve ücretle ınus d• 
dem bulunanlar hakk!b

11 ti 
ı h ·oıı a memur ara ma sus ı j .. 

cezaların tatbiki yoluna. g 
d·ı · v • b0 ld" ·ırniştıt. ı emıyecegı ı ırı ,,,,,,,.. 
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