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:1. lnıan - ltalyan askeri ittifa-
SULHU SÖZLE VE SiLAHLA KURTARANLAR 

'J) kında~------sonra ••• 
~~ 1 

o·~ ~Son günlerde Roma - B;;ü;; matbuatı Almanya ile ltal· 
ıırl~ ~..arasında yapılmış askeri ittifaktan büyük bir ehemmi- 1 
ı~I• 'lle bahsetmeğe başladılar. Bu gazeteler bu askeri paktın 
d d ltlet ve ehemmiyetinden ne kadar fazla bahsetseler, hak- j ..,...,,,.,.,,., •.. 

fY~ ltlar, çünkü geçen aylarda Hitlerin idaresi ile Alman 1 
bıı1: dı.ılarının yaptıkları işgal hareketlerinden sonra uyanık 
00.lil \>tanmağa, dost ve müttefik aramağa mecbur kalan bazı 

1 
~ ~\>letıerin müşterek kımıldamaları karşısında Roma - Ber

llıihverinin uyumadığını ve onun kuvvetinin siyasi an-
~adan ibaret olmadığını bütün aleme göstermek zaru
•ııi hissetmişlerdir. Ancak bütün cihan; Roma ile Berlin 
•nda yalnız bir dostluk muahedesi, yalnız bir siyasi an-
~adan ibaret bir itilaf ve bir iş birliği bulunmadığını 
•ki memleket arasındaki askeri planların müştereken 
~•rlandığını ve hazırlanmakta olduğunu artık eyice öğ
ltlişl bulunduğundan bu askeri ittifak haberinin taze
dirilmesi kimseyi merak ve hayrete düşürmiyecektir. 
tukarıda söylediğimiz gibi Almanyanın askeri işgalle-
d trı ve daha sonra İtalyanın Arnavutluğu zabıt ve işga
tn ürken ve tedbirler almağa mecbur kalan birçok hü
ttlerin siyasi ve askeri faaliyetlerinden ve Berlin mat- ) P 

. 1 
Atina, (Radyo - arıs 1 

matbuatından başka b:. Ç >:, 
Fransız diplomatik ve rn:i
tikacılcr1. da siyasi mah~i'.L r
de söz alarak lngiliz - Tü:-k 
ittifakının dünya sulhll"ıa 
yapacağı hizmetten, millet
lerin hürriyet ve istiklilleri 
namına vereceği garantiden 
bahsetmekte ve insanlık tari-

hinin '!'~rPk Amerika cumhur 
reisi B. Ruzveltin ve gerek 
sulhp~rver ve t am manasile 
demokrat yeni T ürkiyenin 
cumhurreisi ismet lnönünün 
enerjik direktiflerinden ve 
Türk milletini n iradesinden 
ilham alan Türkiye b3şve

kili doktor Refik Saydamın 

ve büyük Britanyanın sala
hiyetl ı başvekili bay Çem
berlayinin sözlerini altın 
harflerle kaydedeceğini te
barüz ettirmektedirler. 

ltınn her fırsatla bahsettiği " Almanyanın bir tazyik 
ri içine alınmak ihtimali ,, haberlerinden sonra Al-

t il ~ Italyan askeri paktını tabii görmiyecek kimse, hiç 
dıplomat bulunamaz. Roma - Berlin mihveri şimdiye 

Varşova'da nümayiş vapıldı 
. r yaptığı müşterek işler, verdiği müşterek kararlar da 
.•ttifak meselesinde de tereddüde düşmiyecek derecede 

ftı ~itnıiı bulunmaktadır. 
tger ki tehditler karşısında hürriyet ve istiklaJlerine 

Halk, Danzig kılçıklı bir balıktır yutanın boğazında 
kalır diye ba~ırıştılar •• 

·~ ~illetlerin son kıyam ve hazırlıkları Roma - Berlin 
,~rine mensup ve istikbali soğukkanlılıkla gören dip

Uarı biraz daha derin düşünmeğe sevketsin. 

Varşova 15 ( Radyo) - Dün pazar olması münasebe- boğazında k alır. " Diye bağırışmışlardır. Vaziyet tehlikeli 
tile binlerce halk bir miting yapmışlar, Almanların yapmak bir şekil aldığından zabıta nümayişçileri zorlukla dağıtmış-

SIRRI SANLI 
istedikleri haksızlığı protesto ederek " Danzig ne Viyana tır . 

ill_i Şefimiz fuar günlerinde 
lzmir'e şeref verecek 

ve ne de Prağdır. Danzig öyle kılçıklı balıktır ki yutanın Nümayiş esnasında seyrüsefer üç saat durmuştur. 

19 Mayıs Hazırlıkları 

-------eaa----~ 

lEDİYE REİSİMİZ GELDİ 
ı 

Bir haftadanberi Ankara
da bulu an değerli belediye 
reisimiz doktor Bay Behçet 
Uz evvelki gün Ankara eks
presiyle şehrimize dönmüş
lerdir. Sayın belediye reisi
miz gazetecilere şu beyanat
ta bulunmuştur: 

- Büyük Milli Şefimiz 
ismet İnönü'ne lzmirlilerin 
tehassür ve tazimlerini arz 
ettim. Pek mütehassis oldu- " 
lar. Fuar zamanında teşrif- Ebedi Şefimiz ATA TÜRK'ün 

1
· 

leri ile bizleri sevindirecek- Samsuna çıkarak vatanı 
, lerdir. kurtardığı günün yıldöoümü 

o~~ ~ olan 19 Mayıs hareket günü 
'1 b J EJ A Jt 1 ) ) Gençlik Bayramı olarak kut- 1 Cl eş er an a yan ar a lulanacaktır. 

Bu mün~sc: betle şehrimiz 

Halkcvi namına ve mektep-
ler gençliği bu ünlü bayram 

için lazımgdcn hazırlıklara 
devam etmektedirler. 

Çarpışıyorlar Prens Pol Be-lg_r_a_d_a_D_ö_n_d_ü_ 
~lldra 15 - Cibutiden bildiriliyor: Asmara ve Çoada Floransa, lS (Radyo) - haftadanberi It alyada bulu-

ıJ' ~;&beş kuvvetlerile ltalyan askerleri arasında elin kanlı Yugoslavya kral naibi Prens nan kral naibi Prens Pol 
~,şı ~ tttıalar devam etmektedir. Duama gölünde bir ltalyan Pol Belgrada hareket et- ve hariciye na zırt Markoviç 
'1- ~ ttı da batırılmış ve Kohara dağında da bir asker so- miştir. bugün Belgrada dönmüş 
~ \..lıştur. Belgrad, 15 (Radyo)- Bir ve istasyonda nazırlar ve 
ıı ~"'------------------------------- mebuslar tarafından karşı· 

t l'ER GUL İSTER AGLA lanmıştır~. ~ 

Garib bir hesap! 
~b 111111-----
P• eyeişinas, nereden aklına gelmiş bilmem bulutları tartmıya kalkışmış.Kendi iddiasına °'\il tartmış da. Nasıl hesap etmiş, hangi esasa ve hangi rakamlara istinatla ot.tice 
~t § bilmiyoruz. Yalnız bulutların üçyüz seksen milyon kilo olduğunu söylüyor. 
~b ~ok garip hesaplar yapıldığını görmüştük amma bu türlüsünü de ne işitmiş ve ne 
~ ~ltıuştuk. 
t ti~~ilir belki birgün bundan daha garip hesaplar yapacak olanlara rastlıyacağız. Fa

~dilik bu heyetşinasın yaptığı ve posteki kıllarını saymaya benziyen hesaba : 

İSTER GUL İSTER AÖLA 

Askerlik şubesinden 
Henüz muvazzaflık hizme-

tini yapmamış Demiryol sını
fından 316 dahil 333 dahil 
doğumlular silah altına alına
caktır. Bu sınıf doğumluların 
aşkere gitmek üzere iki gün 
içinde şübeye gelmeri ve 
gelmiyenlerın bakaya tanı
yarak haklarında kanuni 
muamele yapılacağı ilan 
olunur. 

~=~§aa--==~=ın~':·:~:~:;~ 

TÜRK - iNGILiZ 
An şmasını Ing!_iz Matbuatı 

Selimlamaktadırlar 
Londra 15 (Radyo) - Ingiliz gazeteleri, Türk - Ingiliz 

anlaşmasını hararetle selamlamaktadırlar. Bu gazeteler aynı 
zamanda Romanyaya verilen granti bundan sonra çok bü· 
yük bir kıymeti haiz olduğunu ve lngiliz - Sovyet mesele-
sinde Türkiyenin köprü ve. ziyeti görmesine yardım edece
ğinden bahsederek artık bundan sonra Romanya maması 
ortadan kalkmış bulunuyor, demektedirler. 
~'MOiOtôf li~,,-~_,,, ____ ,_, __ ~ 
Potemkin 

Londraya davet edilecek 1 
Londra 15 (Radyo) - ln

gitere ile Rusya arasında mü 
zake"reler devam etmekte
dir. Öğrenildiğine göre Rus 
hariciye komiseri Molotof 
ile Potemkin yakında Lond
raya davet için Moskovaya 
askeri bir heyet gönderile
cektir. 

ssa:;:aB~..,,,..:aı:~ ·- -'?~::--.. ·s~~aE::iEaE:a!l:aEiimm&m--

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
Zahmet edilmese, · daha 

memnun oluruz 
Bazı okurları°!ız, bize, bazı radyo ve telğraf haberlerini 

hülasa ederek bır zarf içinde ve imzasız olarak göndermek 
zahmetinde bulunuyorlar. 

Bilhassa böyle nazik zamanlarda alacağımız dahili ve ha· 
rici haberlerin kaynaklarını daimi surette kontrol etmek 
mt:cburiyetinde bulunduğumuzdan böyle bir zarf dahilinde 
ve anonim şekilde gönderilecek haberlere kıymet vermiye
ceğimiz tabiidir. İşte bunun için bu hususta kimsenin zah
met ihtiyar etmemesini, verdiği haberlerin her zaman hal
kımıza itimat ve <.'na:.iyet ,·erecek mahiyette olmasına çok 
dikkat eden "Halkın Sesi,, bu ricada bulunmak iztırarında 
ka l::ı ş~· : . 

Ikııı esi Hakkın Sesidir ----·-



:SAHiFE ~ (HALKIN SESi) 

Bugün İzmirde yapılacak Hava şehitleri 
ihtifali proğramı 

GUney Yurtda 
Folklör -

Atalar sözü 
deyişe 

1 
Toplanma zaman• 

ve yeri 
A - Törene iştirak ede

cek süel, sivil amirler, su
baylar, memurlar, kıt'alar, 
Cümhuriyet Halk partisi ku
l'Ul üyeleri ve teşkilatı, Uray 
ve mensuplan, gazeteciler, 
mektepler, kurumlar, mües
seseler, ticarethaneler ve her 
sınıf halk çelenklerile sabah 
saat 9 da Cümhuriyet ala
nında toplanacaklardır. 

B - Toplantıya gelenlere 
yer gösterilmesi, intizamın 

temini, alayın tertip ve tan
zimi, harekete geçirilmesi 
Mevki komutanlığına aittir. 

C - Merasim Kolu Ko
mutanı, Tayyare Alayı ko
mutanı veya vekil olacak bir 
us subaydır. 

2 
lhilfal alayı ve hareketi 

A - Alay (Kol başı İs
met paıa bulvarının başında 
olmak üzere) aşağıda yazılı 
sıraya göre tertip edilecek 
ve tam saat 9,30 da Cüm· 
huriyet alanından hareket 
ederek Ismetpaşa bulvarının 
sağ tarafını takiben lkiçeş
melik istikametinde yürüye
cektir. 

B - Kolbaşı yeni sine
manın önüne geldiğinde du
racak ve otomobil kolu bu
lunduğu yerde yaya koldan 
ayrılarak .bulvarın sol tara
fıuı takiben lkiçeşmelik, me
zarlık arası, Eşrefpaşa, Do
laplıkuyu yolile Kadifekalc
sindeki şehitliğe gidecektir. 

C - Otomobil kolunun 
arkası alındıktan sonra yaya 
kol tekrar harekete geçecek 
ve ayni yolu takiben şehit· 
liğe gidecektir. 

D - Yolda alaya otomo· 
bille iştirak etmek istiyecek
ler otomobil kolunun arka
sına, yaya iştirak etmek is
tiyecekler de yaya kolun 
arkasına katılabileceklerdir. 

E - Alayın geçeceği yol 
üzerindeki bilumum mebani, 
müessesat, halk alayı selam
hyacaklardır. 

F - Alayın yürüyüşü, yü
rüyüşte intizamın temini, 
alaya şehitlikte yer gösteril
meşi ve merasimin idaresi 
tayyare alayı komutanlığına 
aittir. 
Alayın yUrUyU' sırası 

YAYA KOL 
1 · Kılavuz iki süvari polis 
2 - Polis müfrezesi 
3 - Belediye zab\ta müfre-

zesi 
4 - Süel muzika 
5 - Bir piyade bölüğü 
6 - Bir hava kıt'ası 

7 - Bir muhabere bölüğü 
8 • Bir deniz müfrezesi 
9 - Bir jandarma kıt'ası 

10 - Türkkuşu 

11 - İzciler 
12 - Kız lisesinden bir gurup 
13 - Kız muallim okulundan 
bir grup 
14 - Kız enstitüsünden bir 
grup 
15 - Kız orta okullarından 
birer grup 
16 - Erkek lisesinden bir 
grup 
17 - Kültür lisesinden bir 
grug 
18 - Ticaret lisesinden bir 
grup 
19 - Ege lisesinden bir grup 
20 - Sanatlar okulundan bir 
grup . 
21 - Erkek orta okulundan 
birer grup 
22 - İki süvari belediye za
bıta memurü 

OTOMOBİL KOLU 
23 - Kara, deniz, hava, jan
darma ümera ve subayları 
24 - ilbay ve ilbaylık erka
nı, devair rüesası 
25 - C.H.P. erkan ve teşki
latı 

26 - Belediye erkan ve men 
supları 

27 - Hava kurumu ve men
supları 1 

28 - Ordu malulleri ve süel 
emekliler 
29 • Müftülük ve mensupları 
30 - Hahamhane ve men
supları 

31 - Kızılay kurumu 
32 - Çocuk esirgeme kurumu 

1 
33 - Verem mücadele kurumu 
34 - Kültür kurumu ve öğ· 
retmenler birliği 
35 • Yerli malları koruma 
kurumu 
36 - Izmir ikinci mıntaka 
etibba odası 
37 - Dişçiler kurumu 
38 - Eczacılar kurumu 
39 - Baro heyeti 
40 - Borsa heyeti 
41 - Tecim ve endüstri odası 
42 - Bankalar 
43 - Komisyoncular 
44 - Borsa simsarlar birliği 
45 - [C.H.P.] Esnaf ve işçi 
kurumları 

46 - Şirketler, hususi mües
seseler 
47 - Halk 

3 
Merasimin yapıhşı 

A - Şehitlikteki merasim 
tam saat 11 de İstiklal mar
şile başlıyacaktır. Marştan 
sonra merasim komutanı 
hzır bulunanları hava şehit
leri ve bütün şehitleri selam
lc-mağa davet edecekiir. 

B - Kıt'alar komutanları 
kıt'alarına derhal i (Dikkat) 
kumandası verecek ve bu 
kumanda üzerine askeri kıt
alar selam vaz!yeti aldığı 
zaman bütün siviller de şap
kalarını çıkarmak suretile 
selama duracaklardır. Bu 
selama durma bir dakika 
devam edecektir. 

M ... d ' UJ e . .. 
Arşak Palabıyıkyan ve kumpanyasının yarattıkları ve 
bc::üne kadar eşi, emsali görülmemiş kahkaha tufanı 

3 AHBAB ÇAVUŞLAR 
HARBE· GİDİYOR 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
Yarın Matinelerden itibaren 

~ELH·_~ P-~RA SİNEMASINDA 
ı.-:::==::cz:Jleim __________________ E 

C - Tam bu anda mera
sim ..<erindeki bayrak yavaş 
yavaş yarıya kadar indirile
cek ve bayrağın inişini bil
dirmek için Kadife kalesin
den atılacak birinci topla 
lzmirde bulunan bütün dai
reler, müesseseler, ticaret
haneler, limanda bulunacak 
gemiler dahi bayraklarını 
ayni şekilde yarıya kadar 
indireceklerdir. 

D - Yine tam bu anda 
gemiler, fabriklar düdükle
rini çalmakla, yürüyüşte bu
lunan bütün insanlar ve na
kil vasıtaları da bulunduk
lar' yerlere bir dakika kal
makla ulu şehitlerimizi se
lamlamış olacaklardır. 

B - Rir dakika bitince 
merasim komutanı (Rahat) 
kumandasını verecek ve bu 
kumanda üzerine merasimde 
bulunanlar rahata geçmekle 
beraber merasim 'yerindeki 
bayrak dahi yerine çekile
cek ve bayrağın çekilişini 

bildirmek için atılacak ikinci 
topla yarıya kadaz indirilmiş 
bütün bayraklar yerlerine 
çek!lecek, düdükler susacak 
durmuş olan insanlarla nakil · 
vasıtaları yürüyüşe geçecek
lerdir. 

4 
Söylevler 

A - Merasimden sonra 
hava kuvvetleri namına hava 
alayından, 

B - Hava kurumu, Cum
huriyet Aalk Partisi ve şar 
namına Parti ilyönkurul üye
sinden Atıf inan tarafından 
bi: söylev söylenecektir. 

C - Söylevlerden sonra 
askeri muzika tarafından 

hazin bir marş çalınacak ve 
marş biter bitmez tayyare 
alayından ayrılacak bir man
ga asker tarafından havaya 
üç defa ateş edilecektir. 

5 
Şehltlerl selimlayış 

ve dör•Uş 
A - Manganın ateşinden 

sonra aşağıdaki :sıra ile ka
pıdan çıkılarak şehitlik önün
deki yol takip edilecek ve 
çeşmenin yaninda buluna
cak olan müzikanın önünden 
geçili:ken sol taraftaki şe-
hitliğe bakılarak usulü veç
hile şehitler selamlanacaktır. 

1 - İlbaylık, Komutanlık, 
Hava kurumu, Cumhuriyet 
Halk Partisi Uray, bilumum 
subaylar,- memurlar. 

2 - Süel kıt'alar (Merasim 
komutanının tertibine göre ) 

3 - Polis müfrezesi 
4 - İzciler, mektepler 
5 - Kurumlar, müesseseler, 

ticarethaneler, halk 
6 • Uray zabıta müfrezesi. 
B - Geçiş doğrudan doğ

ruya şehitleri selamlamak 
maksadile yapıldığı için bu 
anda şehitliğin içinde hiç 
kimse kalmıyacaktır. 

-------
-4-

Derliyen: Sait Uğur 
Derliyen: Sait Uğur 

* Ayranım ekşi diy~n-olmaz 
*: Elmayı alan bilir, tadını 

saten bilir. 
* Aşağı tukürsem ·sakal, 

yukarı tükürsem bıyık. 
* Altın pas tutmaz, deli • 

yas tutmaz. 
* Alma ah, satma kırı, ya

ğızın da binde biri, ma doru, 
illa doru. 

* Arşın ile alır, endazesile 
biçer. 

* Ağzı ayırık ayran delisi 
* Ak ak demekle ağar

mazsın. 

* Ak bacak, kara bacak 
geçitte belli olacak. 

* Aza kanaat etmiyen ço· 
ğu bulamaz. 

* Arka, · düşman göre kor
kar. 

* Atın iyisi alayda, kabın 
iyisi kalayda belli olur. 

* Aş deliye, kabak Fat
maya kaldı. 

• Acıkan :;yer ayrı, acıyan. 

yer ayrı. 
• Açlıkla tokluğun arası 

bir durum ekmek. 
• Arap eli!öpmekle dudak 

kararmaz. 
* Ağzıma bakma özüme 

bak. 
* As!an yatağından belli 

olur. 
*Aşkı 

olmaz. 
olmıyanın 

* Ara vardı kör 
musun. 

imanı 

Durdu 

* Aramızdan kara kedi mi 
geçti. 

*_Aş -daşınca kepçeye ba
ha yetmez. 

* Ağır taş batman döğer. 
* Ardıç ağacından odun 

olmaz, yörük kızından kadın 
olmaz. 

1 Dakikada 
neler oluyor 

--~=:-~ .. --

Japonyada beş yüz atlmış 
kilo ipek istihsal edilmiştir. 

Ingiltere Hindistandan beş 
yüz yetmiş kuruş afyon ver
gisi almıştır. 

Yeni bir alet sayesinde, 
kablo vasıtasile otuz beş 
santimetre murabbaı fotoğ
raf nakledilmiştir. 

Amerikada vasati olarak 
yirmi yolcu tayyareye bin
miştir. 

Fransada otuz beş tane 
telraf çekilmiş, bin iki yüz 
kişi tr'!ne binmiştir. 

Rusyada kırk ton çelik 

imal edilmiştir. 
Dünyanın en büyük tun-

[~-----------~ 
M 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 F oks Jurnal ve MİKI 

Fiatlar: BBLKON 20 - 15 SALON 15 - a,so 
Cumartesi, Pazar : 10 - 12,05 - 2 - 5 - 8.30 da 
Sair günler : 12.45 - 2 - 5 - 8,30 da. 

...................... .._BS:k.t::llEE_. ........... ...-

15 MAYIS 

Ankarada spiker imtihanı 
nasıl yapıldı ? 

lil!Wl l!llllD -------

Epey zamandır Ankara 1 kısmı imtihana girdi. lmtiha· 
radyosu spiker aramaktadır. na girenlerin en kültürsüıil 
Haftalardır gazeteler bu biz- lise şahadetnamesi taşıyordu. 
mete talip olanları imtihana Bunların arasında bir çok 
davet etmektedir. yüksek mektep mezunları 

Günün en aktüel mesele- b h ' . . . ya ancı mekteplerden ıa a" 
lerınden hırı olan spiker d d 
imtihanında hazır bulundum. e~name almış olanlar var ı. 
Çünkü bir yandan gazete- lmHhan; büyük -yoklamatı, 
lerde, bir yandan mecmua- dil ve ses kabiliyeti muaye-
larda ve neşriyat kongre5in- nesinden ibaretti. 
de! radyodan yapılan şika- Sempatik ve radyoya uyan 
Y.etler dönüp dolaşıp spike- bir ·serbulmak ilk rastgeli· 
rın sırtınauyükletilmektedir. nen engeldir. ,; Dinleyici lru- , 

Bazan bir kelimenin fena lağı ile söyleyicinin ağzı ara-
telaffuz edilmesi, hazan bir sında harikulade bir kudretJ 
cümlenin-yanlış konuşulması, halinde dünyayı kaphyan•bir 
hazan • kulaklara sempatik makine vardır ki bunun oluk-
gelmiyen bir ses tenkit ve larından geçerek insanlara 
hücum tufanlarının harekete sempatik gelecek sesi "bulup 
gelmesine sebep ·olmaktadır. çıkarmak her şeyden önce 

Bunun için spiker namzet- istidatları keşfetmek kudre-
lerini yakından dinlemek ve tine bağlıdır.ii İstidatları bu-
imtihan şeklini öğrenmen l k k 1 istedim. up çı arma için ya nız 

ımtihana 47 namzet talip börolar ve [pullu istidalar 
olmuştu. Bunların mühim bir kafi değildir. 

Spikler imtihanında heyet, 

ANKARA RADYOSU 
---·-·--

(Bugünkü program) 
Türkiye Radyodifüzyon Postaları 

DALGA ... UZUNLUGU 
1639m. 183Kcs. 120KW. 

T.A.Q. 19,74m.15195Kcs. · 20KW. 
T.A.P. 31,70m. • 9465Kcs. 20KW. 
13.30 Proğram 
13.35 Müzik (Virtüozlar - P.) 

12.30 Program 
12.35 Türk müziği (Pi.) 
13.00_Memleket sa at ayarı 
ajans ve meteoroloji haber
leri. 
13.15-14 Müzik (senfonik 
plaklar) 
18.30 Program 
18.35 Müzik (opera hakkın-
da- Cevdet Memduh tara· 
fından konuşma plaklarla 
misaller.) 
19.00 Konuşma (Doktorun 
saati) 
19.15 Türk müziği • (Halk 
musikısi) Halk türküleri ve 
oyun havaları. 
20.00 Memleket saat • ayarı, 
ajans ve meteoroloji haber
leri. 
20.15 Türk müziği (klasik 
program) 
İdare eden : Mesut Cemil 
Ankara radyo küme heyeti 
21.00 Konuşma 
21.15 Esham, tahvilat, kam
biyo - nukut ve ziraat bor
sası (fiyat) 
21.25 Neşeli plakler R. 
21.30 Fol klor (Halil Bedi 
Yönetken tarafından) 
21.45 Müzik (oda müzlğı-Be
ethoven - Trio si bemol ma
jör) 
Piyano - Ulvi Cemal Erkin 
Keman - Necdet Remzi A
tak 
Viyolonsel - Edip Sezen: 
22.10 Müzik (Melodi • pi.) 
22:15 Müzik (Küçük orkes
tra --şef : Necip Aşkın) -;-', 
23.00 Son ajans haberleri 
ve yarınki program. 
23.15 Müzik (Cazband-pl.) 

bu!müŞkülü yenemedi.---:_ 
-;ımıuruııl!WIDmaiiiİlm•--.. 

lmuınıaru~!mJL!,[IL~!.J 
Trahom 

Sari bir göz kapağı has
talığıdır. 

Bilhassa gözde ~çapak ve 
iltihap ve cerahat olduğu .J 

zaman çok saridir. Süratle 
yanındakine bulaşır. Trahom 
gerçi bir göz kapağı hasta• 
lığıdır. Fakat iyi tedavi e· 
dilmiyen -ve ihmal edilen va'" 
kalarda bu hastalığın gözün 
şeffaf olan karniye tabaka· 
sını istila ederek oranın şef
fafiyetinin zail olmasına ve 
gözü beyaz kapamasına se· 
bebiyet verir. iş bu vaziyete 
düşünce tedavi güçleşir; bas" 
tehk - gözkapaklarda tedavi 
ile veyahud vakit vakit amt' 
liyat ile izaale edilirse de 
gözün şeffaf olan hısımla· 

rında husule getirdiği de· 
rin bozuklukların tektar şef
faf hale ifrağı :-artık gayri 
mi.lmkün olur. 

Maalesef derece derec~ 
körlük başlar. Hayatta gör
me kuvvetinin ziyaı hemen 
hemen hayatın bütün faali· 
yetini sarsan yaşayışı zehir 
eden bir maluliyettir, Göztl, 
bu nazik uzvu çok ihtim•ID" 
la muhafaza etmek lizımdıt· 

Trahomun salgın şeklinde 
istilasına fakrü · sefaletin, 
meskenlerin fena oluşunUll• 

layikile nezafet ve (taharete 
riayet edilmemesinin en bil'" 
yük amillerinden olduğuoO 
da unutmamak lazımdır. BO 
sebebdendir-ki bir aile hal" 
kı ve hatta bir köy halk1 

bu yüzden kamilen trahoııı' 
yakalanabilirler. 

Gözlerinde hatta nezle bİ" 
le olanların mendil, ha\fldı 
peçete ve yatak takımlarl" 
nın tamamen ayrı olarak is",, 
timal edilmesini ehemmiyet• 
le tavsiye ederiz. 

a: o 2 "' 11 aı•••• A ı .... 
TAYYARE Sineması Telefoo 

3646 
2 Büyük Flim Birden 

1 - Düşkün Kadınlar 
CLAUDE F ARRERE'in müşhnr eserinden filme alııı•0 

büyük komedi dramatik. BAŞROLLERDE: ·• 
MADELEINE RENAUD-CONSTANK REMY -Paul f>.ı•• 

2-MA YERLiNG faciası 
CHARLES BOYER ve DANIELLE DARRIEUKS'ııiin 

yarattıkları ölmez bir sanat eseri. 
3 - Metro Jurnal en yeni dünya haberleri~ 

- - - ~ --- UŞ• 
Flatlar tenzil edildi. 30 - 25 - 20, talebe ıo. ku~ 4.ıo 

Seanslar : Düşkün H. 2.30 - 5.40 - 9.15. Mayerhog · 
7.40. Cumartesi) 1 de, Pazar 11 de başlar. # 



' .. 
Yleri Urperten Yakalar·: 

t.1AYMUN ELi 
------------b~~~-~~...:------------

N C z) 
) ilsıl? den. nasıl dile- dudaklar~ kurumuştu. M;:'° 
· sanın üzerinden su barda-
b.aşı arkadaşının gözü- ğını almak istedi fakat : eline 
'ile bakıyor, gittikçe maymun parmaklarının-ku-
:diği halinden belli ru kemiklerinden başka bir 
b 11• şey geçmedi. 
en karışmam dedi. FelAket habercisi 
0ldu. Keşke -hiç gös- Ertesi sabah hava gene 
s~dim. açmış, neş'eli bir güneş, ye-
~ 0Yle bana nasıl dile- ri _göğü ışıklarına boğmuştu. 

..... Baba da oğul da işlerine 
!gitmişler, ana evde kalmıştı. ~~Q. 1. . . . 1 

~ e ının ıçıne a ve 
Yüksek sesle söyle. 

b .. yemeği yendikten 
~ ovgün dalgın dalgın 

t ve gitti. Her ha-
~ıı dışarı çıkmak is
~ '. muhakkak may
, Ilı almağı arzuladığı 

Fakat arkadaşı o 
ısrar ediyordu ki, 
nihayet boyun eğ

tcburiyetinde kaldı. 
tıı bir saat kadar 
' dışarıda fırtına son 
ıı· ~ 1 bulmuş, oturulacak 
~~ndan daha uygun 
bır yer kalmamış gi-

İçin için gülümsiye
t halile, bin bir gece 
~- henziyen b~ el hi
·ıı, . 
t· ınanmadığını anlat-
1Yor, oğul ise mera-

~>'erinde oturamıyor
tyet: 

~l'tık; dedi.. Biz de 
~Ctiınizi yapabiJiriz. 
tı elden bizi çok zen 

:'tttasını iste. 
•t h~Ja bir karar ve
du. Dışarıda rüzgar 
1na, her buldug"' una 
\~ 

b~ ~- başladı. Görün-
tte düşman gibi pen
t ~e kapılara hücum 
' b~hklar basıyordu. 
~ l trdenbire elini ha
~- dırdı ve söylendi: 
~ cJ. Bize beş lira. 

kkelirne ağzından çı-
ltıaı benzi sapsarı 

'1~ğlu tutmasaydı ar
ij · düşecekti. Ana da 

Öğleye doğru · gözü pence
reye ilişti. kapın ..; önünde 
yabancı birinin kararsız ka 
rarsız dolaştığını gördü. A-
dam kendinde kapı çalmağa 
güç bulamıyormuş gi i bir 
uzaklaşıyor bir yakınlaşıyor
du. 

Ana nihayet kapıyı aça
rak adamı çağırdı ve ken
pisini şaşkın şaşkın~selimlı
yan yaban~ıya -· istediğini 
sordu. 

Yabancı sıkıla sıkıla ya
naştı üstü başı temizdi. Se
lam verdi: 

- Beni dedi. oğlunuzun 
çahştığı fabrikanın=direktörü 
gönderdi. 

Ana merakla sordu: 
- Ne oldu? 
Aklına bir akşam evveli 

binbaşının söylediği "felaket,, 
sözü geliyor, fakat bir türlü 
bunu -:. düşünmek -' böyle bir
şeyin ·-: mümkün : [olduğuna 
inanmak istemiyordu. 

Yabancı, gözlerile yerleri 
süzerek: 

- Metin olunuz · dedi. 
Ana hıçkırmağa başlamış

tı, artık -inanmak istemediği 

şeyin olduğunu aklı kesmiş
ti. Yabancı devam etti: 

- Oğlunuzun başına bir 
kaza geldi .. 

-Sonu yarın-
-~-~:::--

Kuşlar~ ne . kadar yük

sekte ·uçabiliyorlar? 
--~z: ........ ;--

i, ld İnsan, her zaman gözlerini , "ar, ne o u? 
~ t maymun elini ma- göğe kaldırınca, yükseklerde 
d~tGne attı güçhal ile uçan kuşları kıskanmıştır. 
~.•: Bu kıskançlığın sonuncu da 
;~tedi. titredi elimin hep bildiğiniz gibi uçak, ol-
' ıtrediğimi duydum. du. Fakat şimdi uçak kuşları 
~kendini toplamıştı. kıskanıyor. Çünkü kuşlar 

rdı, fakat hali ne hiçbir zaman uçaklar kadar 
ne de bir yerden yüksekte uçamazlar. 

dtGğü:yoktu. Bugün uçakla 9 bin met-
~da çıt çıkmıyordu. reye, balunla 14 bin metre-
t en dinlediler. ye yükselebiliyoruz. Halbuki 
, t gene uğuldadı. 
e kulak kabatblar. en yüksekte üçan kuş kar-

taldır. Kartal 3 bin metre 
U81 sarsılır gibi ol- yükseklere kadar çıkar. 1900 
~ Ç~nün de başları 
'k ııbindi vücutlarını metreye kadar çayır kuşları, 
lık basıyordu. San- 1400 e kadar da kargalar 

~lıırı alevleri, vücut- yükselebilirler. Bildiğimiz di-
~gın bir kuşaklar .. ğer kuşlar 200 .... metreden 

>'orlardı. Babanın yükseklere çıkamazlar. 
Qııı;,.. .................... ~ ... ~----ml!I. 

~~i~~;;-:;k müSi:~;.::;:~d=m~t, 
Gönül Avcısı 

İ{QBERT TAYLOR - JOAN CRAVFORD 
I Barrymor - Franchot tone - Melvyn Duglas - J. 
Stevart büyük tarihi müessir aşk hikayesi 

iKiNCi BALAYI 
l'YRON POVER - LORETTA YOUNG 

~tıaı Büyük tarihi aşk hikayesi 
~- 'l': Gönül Avcısı: 13.10-7.10 ikinci BalayıS.C0-9.00 

ttesi ve pazar saat 1 de ikinci Balayı ile b;..."lar 

(HALKIN SESi) 15 MAYIS 

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

~ tD'üNYAi>:~rNELE"RI>Luvom; LuKs 
aıımı mııa ı•amıaıım1111ıııııııı11mıııaııınuımu~uıııııumııaıııııı nmı aııımunm mıımnmınoımnmıın mın11111ı ıııımıııaıı.umıııqııaı ımıınıııımı 

LUKS LUKS 
LUKS Sa
bunlarını kul
lanmakla ke-

Yardımcı ses Manevi Silahlanma 
Büyük şehirlerden birin- Hollandanın Tubbergen 

de, büyük şöhret sahibi bir kasabası belediye meclisi, 
terzi büyük bir yenilik yap- bugünlerde garip bir mevzu 
mış. Salonlarında teşhir et- . etrafında, patırdılı bir müza-
tiği makinelerin elindeki kerede bulunmuş. 
çantalara, bellerindeki ke- Tubbergen ahalisi, son za·· 
merlere, arkalarına giydir- manlarda, kır eğlencesi, ba-
diği roblara ses vermiş. lo, gardenparti gibi toplu-

Çauta1ar akordiyon veya lukJar yapmak için o kadar 
piyano biçiminde. Kemerle- sık sık izin istemeğe başla-
rin · ve robJarın hususi bir mışlar ki bu hal Belediyenin 
biçimi yok. Fakat onlar da nazarı dikkatine çarpmış. 
sesli, ötekilerde. Hem de, Dünya, ha patladı ha patlı-
çıkardıkları sesler, alelade yacak diye her dakika har-
şeyler degil, en modern ha- be muntazırken kasaba hal-
vaları, en güzel melodileri, kının dünya ahvaline bu 
bu çantalardan ve bu rob- derece bigane kalmasını 
lardan dinlemek mümkün. doğru bulmıyan Belediye 

Aşıklar için bur.dan daha reisi, halkı intibaha davet 
güzel bir ilanı aşk vasıtası taraftarı . Belediye meclisi 
bulunamaz. Sesli çantalarır azası içinde bu fikre yana-
ve sesli robların bu meziyeti Şan yok. Hepsi Tubbergen-
keşfedilir edilmez, terzin in 1il eri haklı buluyorlar. 
icadı daha şümulleneceğine Fikirlerdeki ihtilaf artfık .. 
şüphe yok. Yakında sesli ça artını~. Somurtganhk ta 

raftan Belediye reisile1 çenk bastonlar, sesli p:ıra çar.ta-
ları, sesli kunduralar fılan ve çigana içinde yaşacc !t 
görmemiz pekala kabil. taraftarı aza bir hayli <'~ ·:ı: 

Yalnız bunun kötü , nem mişler. Galebe reiste ~aln-: ş 
Ahalinin, "manevi ve ı ehi 

de pek kötü bir tarafı var. bir silahlanma,, ya da,·c ti 
Çenesi kuvvetli bir rdikai kararlaştırılmış. 
hayat tasavvur edin ki, elin Silahlanma, Tubbergcr 1 a 
de sesli çanta, belinde sesli sabasına da sirayet etr, Fa 
kemer, arkasında sesli bir kat herkes versin ki bu si 
rob var. Bir de kavga sah- Jahlanma, silahsız nt ' inden 
nesi tasavvur edin ki, ha- ıııııınıımınııımrı•nıı~ 
yanın çenesi yoruldukça Mektuplar 
çantası, onun kurgusu bit- ' Dünyanın ea çok mektup 
tikçe kemeri veya robu çe- yazan milleti Almar.lardır. 
ne yarıştırıyor. F undan beş yıl evvel Alman 

•1J1111111mmıııııu11ıırı devlet postaları direl. törlü-
Garlp bir şölen ğünün yaptığı bir isLt:stik-

Almanya'da U1m şehrinde ı te Almanya'da bir yıl için-
bundan birkan zaman eve], de ramam 6,5 milyar mek-

MA~KALI 

- "''""~ la ~ ·- _ _ rı 

• • (il ·ı 
senızı ·ve'"cı -
dinizi ·~korur-
sunuz. Israrla 
arayınız." ,, 

Amili~ I UMID 
fabrikası. 
Telef on 304 7 
Telgraf kısa 
adresi: 

·UMIDUN 
1 ..... -

~------------- ·-----------------------azım San~üder 
tı. 

lZJ7Jİr: Yeni Kavaflar çarşısı 

no. 35 

Avrupanın yüksek terzi mek· 

binden diplom3Jı 

Peşin ve 
Taksitle 

En müşkülpesent subayla• 
rın ve sivillerin mizaçlarına 1 
göre taksitle her türlü elbise 

Dilcer. 
dünyanın en büyük antropo- tup yazılıp gönderildiği mey-

1 
loji bilgiçleri büyük bir top- dana çıkmıştı. Aynı yıl için-
lantı yaptılar.. Toplantının de lngilterede yazılan ve t :.:--..a- . !..<> ____ •• -p:~~::ı;.;;~---·------ ,_ __ 
daha iyiliği ve güzel olması gönderilen mektupların sa- 1 U ~ 
için, bundan yüz yıllar eve], yısı 4 milyarı bulmuştu. Yi- L~ ~ C ,( "' • O R ~ 
atalarımızın yediği yemekler- ne o yıl içinde Fransada l~ (~ 
den onların yediği gibi bi~ ~uyar ~ektup gönderil- § Salih Son.ad r•; 
yendi. mıştı. Amerıkada bu mese- ~ :;ı 

Antropoloğların hepsi fı- le j~~n yapılank ist~tistik ~- ~ Cilt, Saç ve Zührevi has- f 
raklarını smokinlerini feda Afrı anı?d k~ tup arhnİn a 1 ~ tal:klar mütebassısı ı,, 
edip yerlere bağdaş kurma- manya a ı sayıyı u ama- ~ 2 nci Peyler sokak No. 81 1' 

1 dığını gösteriyordu. Çünkü (ij 1 Er E ı: C N 3315 D 
ğa, dizleri üstüne oturmağa Amerikalılar 0 yılda ancak t+J - - ~ 
ve yirmi kişinin elini dal- beş buçuk milyar mektup ~J;;;.t:;I~ ~~"~~ 
dırdığı bir çanaktan çıkar- göndermişlerdir. 
dıkları kemikleri dişlerile kotulmuş~bi~ban - domuzu Aşcıbaşı Marka 
sıyırmağa mecbur kaldılar. kızartması külde pişmiş ha-

y emek listesi şunlardan vüç ve yerelaması ve tatlı 
ibaretti : yerine kurutulduktan sonra 

Tahta kaşıklar yetmediği bala batırılmış armut. 
için avuçla yenilen ılık lah- Ertesi günü Ulm terzileri 
na çorbası, beygir pastırması, frak ve smokin ısmarlayan 
önceden göneşte bırakılıp 1 müşterilerle dolmuştu .. ---------------Sayın MUşterll2rimP 

Mühim İlan 
Yeni mevsimin yaklaşması dola: t :> ı~ r...ı ı s:s eı:eıı:.·- ""·nH·~~ i 

temizlem ~ ve boyama işle~;d hir fotisna olmak 
üzere fiatler'1e y~l ... ı 

B "' .t e u mevsıın .ı!.~.· ıı 
Rekabet kabul etmiyecek c.~r-e.::ı_de tenziiat 

İtinalı işleriyle şöhret kazanmış oh~t mücs~~~c~ l:u h.vk&Jl· 
ide iskontosu ile sayın müşteriluinhı teveccühünü 

kazanacağına emin o i 
ŞARL PRİM\:S 

BUyUk Kardlçah Han No. 48 Telefon : 3449 

Makarnaları 

1937 - 1938 Selinik sergi
sinde birincilik madalyasını 

kazanmıştır. ..................................................... 
Dr. Demir Ali 

Kamçıo§lu 
Cilt Tenasül hastalıklara 

Dr. Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontken ve elektrik teJaviaı 

yapılır ıkinci 8e1 1er So 
No. 29 TELEFON 2542 

elektirk tedavisi 
•:ırııir - Birin::i b~ylor So 

N :>.: 55 Telefon : 3179 

.............................................. 
Bugün Asri Sinemada T~3;4° ~ Oksijenkavna-

. 10 Mayıs. 1.9~9 Çarşambadan itibaren ~ v • • • 

Sın.emücılık tar~~ın~n en muazzam ve en müthiş ~ gı ıçın karpı t 
3 eşsız şaheser Fılımı 42 Kısım tekmill birden U ••il d 

Tekmil Sinema meraklılarının ruhlarında silinmez 1 gu er e Ve a-
izler bırakan biricik şaheser filim •. g" aclardaki ha -

ŞEYH AHMET TUrkçe SozlU • • 

izmirde ilk defa en çetin güçlükleriv;ene!a:~~1az ı staJık)ar ıçın 
kahraman KEN MAYNARD ÖLÜM MARKASI ,,Katakilla"ila-

n Milyonlarca dolar, yüzbinlerce insan, tarihin en muazzam 1 
~ şaheseri hakiki bir sinema mucizesi, . cı ve arap sa-
Pl KLEOPATRA Zalim Hükümdar 1 bunu. 
~ Duhuliye Talebe, Asker l 
~ 15 8.5 Kuruş Tel. 3882 
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·u'l::~~iN rmmmSONmRA-BE~LER--;;, 
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, __ 
15 Mayıs 

,. ......~ it 
[t 15 Mayıs hava şehit 

~M;~Ili~-~~-rin Alman - ltalyan Anlaşması JJ rini taziz günüdür. 
t] Yurddaş, bu mukadde' 
~ vazifeni ifaya koş, vicd•JI 
(tı borcunu unutma.. Jll 
ft~ Yurd için hayatları • Soyadları 

Maarif Vekaleti yaptığı bir 
tamimde Soyadlarını değiş
tiren muallimlerin derhal 
vaziyeti mektep idarelerine 
ve idarelerin de Maarif Mü
dürlüklerine bildirmelerinin 
usulü ittihaz edilmesini bil
dirmiştir. 

--=---=..-::--
• 

Tütün ihraca-
tımız 40 mil

yon kilo 
938 Tütün ihracatımız 

Almanyanın az mal · alışına 
rağmen 40 milyon kiloya 
yaklaşmaktadır. Bunun, 8 
milyon kilosu Almanyaya, 
15 milyon kilosu Amerikaya 
1 milyon 300 bin kilosu 
Polonyaya, 300 bin kilosu 

Fransaya,300binkilosu Maca
ristana, 50 bin kilosu Ro
manyaya, 700 bin kilosu 
Kanadaya ve 300 bin kilo
.su da lsveçe gönderilmişti. 

--::;-:::::--

istihlak 
Resimleri 
Bazı belediyelerin, mahal

lerinde sarf ve istihlak edil· 
meyen ve transit olarak ge
tirilen ve sevk edilen yanıcı 
maddelerden' istihlak resmi 
aldıkları görülmüştür. Bu 
kabil maddelerden resim a
lınmaması dahiliye vekaletin
den şehrimizdeki alakadar
lara bildirilmiştir. 

--~---._=-

Sığır vebası 
Fransız Hindi Çinisiyle 

logiliz Mısır Südanında sığır 
vebası hüküm sürdüğünden 
bu memleketlerden gelecek 
çift tırnaklı hayvanlarla, 
maddelerinin yeni bir tebliğ 
gönderilinceye kadar Türki
yeye sokulmaması dün ala
kadarlara bildirilmiştir. 

lsveç ordu kuv
vetini arttırdı 

Stokholm, 15 (Radyo) -
Isveç Parlamentosu ordu 
kuvvetinin arttırılması hak
kındaki kanunu kabul et
miştir. 

. '""'~ --· ...... ~;-

Paktın askeri kısımlarını bizzat Bitler tesbit etti 
Paris 15 (Radyo) - İyi öğrenildiğine göre Almanya ile miştir. Maddele· in esasını şunlar teşkil etmektedir. 

ltalya arasında aktedilen paktın sekiz maddeden ibaret Bir tek askeri blok teşkil edilecek ve her iki hükumet bir-
olduğu anlaşılmıştır. Bu pakt o sene için muteber olduğu birlerile görüşmeden başka bir devletle anlaşmıyacaklardır. 
gibi askeri kısımlarını bizzat Hitler tarafından tesbit edil- Paktın siyasi kısmı iki madcle ihtiva etmektedir. 

------------------------· .... ----~-----------------~ 
LEHLER HiÇ BiR V AKiT PLEBiSiTi 

KABUL ETMiYECEKLER 
Paris, 15 (Radyo) - ltalyan kaynaklarından gelen haber

lere göre Almanların, Danzige doğrudan doğruya tecavüz 
etmelerine Mussolininin muarız olduğunu ve yalnız plebisit 

yapılmasına taraftar olduğunu Hitlere mahrem olarak bil
dirmiştir. 

Varşova, 15 (Radyo) - Lebistanda Danzige yapılması 
istenilen plebisit aleyhine galeyan devam etmektedir. Leh-
Iiler hiç bir vakit plebisiti kabul etmiyeceklerdir. Ayni za
manda bura gaze~eleri Almanlara ihtarda bulunarak : Ateş· 
le oyna.mayınız. Zıra ateş oyunu tehlikelidir.,, Başlıkh yazı. 
lar yazmaktadırlar. 

mihve-Mussolini söylediği son nutkunda Roma - Berlin 
rinin c sla sarsılmıyacağını bildiriyor 

Roma 15 (Radyo) - To- lup ve perişan ettiğimizi ve liyenleri büyük bir sukutu I ten sonra cevabını şu şekilde 
rinoda Mussolininin yüzbin- ispanyaya giden gönüllüle- hayal karşılayacakttır. vermiştir: 
lerce dinleyici karşısında rimizinde ne suretle harp Demokrasiler bizi iktısa- " Avrupada hakikaten 
söylediği bir hitabede ez- ederek 'parlak zaferler el- den mağlup etmek istiyorlar. ı birçok düğümler vcırdır. 
cümle demiştir ki: de ettiğiğimizi ~bütün alem Hlalb~lki ~.iz .. 1onlad~~. l.ıer .. işin Fakat bu düğümleri çöz-

" 7 sene evvel gene size 
burada hitap etmiş ve bü
yük emellerimizin tahakku
kuna doğru yürüyeceğimizi 
müjdelemiştim. Bütün dün
yanın mağlup edilmez diye 
gösterdiği Habeş muharib
lerini Afrikada nasıl mağ-

.. •• - .. w • f atını e gor ıı me ıgını goste-
gormuş ve_ ogrenmış ır. receğiz. mek için muhakkak kılıca 

Bu ayda Berlinde imzala- Bugün Avrupada harp ola- müracaat etmek laztm gel-
nacak askeri ittifakımızdan bilir mi? Sualini irad ettik- mez. " 
sonra mihverin ne kadar sağ-
lam ve sarsılmaz bir kuvvet 
olduğunu gene herkese gös
tereceğiz. Roma - Berlin 
mihverinin hafiflemesini bek----- -- ____ .:..._;_ ___________ _ 

İş Bankası müdürleri arasın
da değişik:likler olacak 

Ankara 15 (Hususi) - İş Bankası umum müdürü Sala
hettin Çam şubeleri teftiş etmek üzere pek yakında Ana
doluya seyahata çıkacaktır bu meyanda büyük şube müdür 
ve ikinci müdürler arasında değişiklikler olması muhtemel· 

dir. 

İslam hükümetleri arasında 
tesanüd siyaseti 

Londra, (Radyo) - Paris matbuatı, İran veliahdi ile 
Mısır kralının hemşiresinin izdivacından sonra henüz bir 
yaşını ikmal etmemiş Mısır prensesi ile b~r ç.oc~k olan Ira~ 
kralının nişanlanmasının tekarür etmesı 1 dam devletlerı 
arasında bir anlaşma ve birleşme siyasitinin hararetle takip 
edildiğine bir delil ve alamet olduğunu yazmaktadır. 

--------;-~~-------

Fabrika ve Matbaaların 
Mükellefiyetleri 

Ankara, 15 (Hususi) - Fabrika ve matbaların 1938 ma
li senesi içinde tabi oldukları asgari mükellefiyet teşebbüs
lerinin 939 mali senesi içinde de aynen tatbiki Vekiller 
heyetince kararlaştı. 

___ .. 4='::----

SPOR HABERLERİ 

Fenerbahçe dün Doğanspora 
mağlôp oldu ----::;----

Cumartesi q-ünü sırf Ateş 
takımında şut atacak oyuncu 
bulunmamasından dolayı 0-1 
gibi zorlu bir galibiyet elde 
eden Fenerbahçeliler dün 
Doğanspor önünde eğilmek 
mecburiyetinde kaldı. 

Saha cumartesi gününe 
nazaran çok fazla bir seyirci 
ile dolmuştu. Mutad mera
simden sonra oyuna başlan
dığı vakit Doğansporluların 
şuurlu oyunları nazarı dikkati 
celbetmeğe başladı. Doğan· 
sporlular güzel ve derin pas
larla Fener müdafaasını 
müşkül vaziyetlere sokuyor
lardı. ilk devrenin ortalarına 

Fener kalecisinin bu hare
keti ilk defa vuku bulmuş 
değildir. Bu şekildeki bir 
hareketten dolayı Türk spor 
kurumunca cezalandırılmıştı. 
Görülüyor ki boykot cezası 
biJe bu oyuncuyu bu fena 
huyundan vaz geçiremedi. 
Sporcu demek, mağlubiyeti 
büyük bir soğuk kanlılıkla 
karşılaya bilen bir kimse 
demektir. Yoksa~ mağlup 
oluyorum diye hiç yoktan 
kasdi tekmeler atmak spor 
sahalarında görülmemesi la
zımgelen vakalardaadır. 

A. Özgür 
--~ ... ~.--

doğru ortalanan bir top Fe- ltalya - İngiltere milli 
ner kalesi önüne düşmekte takımları 2 - 2 bera-
iken Fener müdafii topa bere kalcllar 
eliyle dokundu. Hakem pe- Londra, (Radyo) - ltal-
naltı cezası verdi. Fuadın ya milli takımı ile karşılaş-
sıkı bir şutu topu Fener ka· mak üzere Milanoya giden 
lesine soktu. İngiliz milli futbol takımı 

ilk devre bu netice ile bitti. Cumartesi gunu Milano 
ikinci devrenin büyük bir stadında ltalyan milli takı-

kısmı Fenerlilerin hakimiyeti miyle karşılaşmıştır. Maç 

~~~ feda edenleri anmak, o; 
~ ların manevi huzurun ~ 
;t hürmetle eğilmek eısıe. 
r! vazifemiz, vicdani borC11 

'+ muzdur. ., 
Yurddaş; bu vazifeı>~ 

ifası, borcun edası içİ' 
+ bugün yapılacak ihtif~ 

iştirak et. J 
.._ ~w...:."'~....,.,..:"r-u~cc • ..... -~~ .. ~ ~~--.~ ""' 

KÖYLÜ 
ELBİSELEIV 

s 
hıia 
leı:n. 

ttarı 

Milli Şefl:.::-~lrektlfll~ ~~~ 
yerine getlrlldl ~k 

--~:.:·--
ltr' lb. 

~lar 
t6at 
~ 

Milli Şefimiz ismet ti 
nünün emirleri üzerine )t 
merbank fabrikaları tarafı' 

ol'. '1111 
dan köylüler için hazırı~, 1 lGrı 
ucuz tipteki elbiseler ı eı' 

~hı 
mallar pazarında satışa ~ ~il 
karılmıştır, Bu elbiseler de ,1 

let hesabına imal edilme~l' 'tallı 
ve maliyet fiatına köylület' te • 
satılarak hiçbir kar atıodl' li~ı 
maktadır. ~ ~I b 

Köylü elbiseleri SüOS ~~l 
bank satış mağazaları o~ ~111 
yerlerde bu mağazalarda ~il 
tılacak ve diğer yerlerde~ ~fn· 
Ziraat bankası şubeleri ti 6 

•j( ~tli 
rafından köylülere ver• ıı 
cektir. 

Yine Milli Şefin di~ 
tifleri üzerine köylü if 
Amerikan bezinden çam~ 
dirilden gömlçk ve Bey , 
fabrikası mamulatından ·~ 
bot ve iskarpin olarak ~ 
çeşit ayakkabı yapıloJ il' 
kararlaşmış faaliyete g~1~ 
miştir. Beykoz fabrikası , 
maline başladığı bu aya1'~0 
bılardan bot olanlarını S ~ , 
kuruştan ve altı çift ol~';ı 
yapılacak iskarpin tipioı ~-
190 kuruştan satacaktır. r 
lis köseleden ve çok s• 
lam yapılacak bu ayak1'1~ 
lar memleketin her tarafı İ 
dauda ayni fiatla verile~ 
ve hiçbir kar alınmıyaca~ 
bundan başka köylü / 
kasket ve çorap imali İ 
de tetkikler yapılmaktadd• 

Adanada dün hararet 36 ya 
kadar yükseldi 

altında cereyan etmişse de çok heyecanlı safhalar arzet- .••.•••. 
Doğanspor kalecisinin ve ti. Neticede her iki takım --........ - ıl'' 

Adana, 15 (Hususi) - Adana ve mülhakatında görülme
miş sıcaklar başlamış ve dün derece gölgede 36 ya kadar 
yükselmiştir . 

başta olmak üzere Reşat ve ikişer sayı ile berabere kal- D .Jlandırmak lsted 
Fethinin güzel müdahaleleri dılar. Fra~sız Ziraat vekil~ fti; 
sayesinde netice değiştirile- --::.-~-:-- yö Queuille meşhur hır ıJı' 
medi. Fransa kupasını Racin g landırıcı tarafın<lan dol•11 tf' 

Kaymakamlar iş bankası Iskenderiye şu:tJesi 
--.- :-::-- İstanbul, 15 (Hususi) -·- Bir müddet evv~I açılan ~ş . ban-

Oyun bittiği vakit Doğan- kazandı rılmak üzere iken zabıt• 
spor Fenerlileri 0-1 mağlup Dün Pariste Colombes rafından yakalanmıştır.. t~ 
etmiş bulunuyordu. stadında reisicumhurun hu- Kendisine bir neşrıY~jl' 

Arasında değişlkllkler kası Londra şubesi lağvedilmiştir. Iskenderıye şubesının de 
yapılacak kaldırılacağı söylenmektedir. Yalnız Hamburg şubesi faali

Dün misafir takım kalecisi zurunda Fransa kupası maç d 1 d 51 
süsü veren o an ırıcı ~,-' 

Hüsamettin hiç de yakışık larının finali oynanmıştır. hassa Turizm propag~ll ıe" 

Ankara 15 ( Hususi ) -
Dahiliye Vekaleti kayma
kamlar arasında yeniden 
bazı değişiklikler yapmakta
dır. Bu hususta hazırlanan 
kararname projesi yüksek 
tasdike arzedilmiştir. 

Dlllll ll!lınınınınm 1111 ıınnıııın ıııın. ııııııı nıınnııııaınınnnnnı oının 

Kii3alık oda 
Karşıyaka ?.ı ı ferahla bir 

sokağında güzel bir oda ki-
raya verilmektedir. 

İdarehanemize müracaat. 
1-3 

yete devam edecektir. _____________ ..._.. ________ __ almayan bir harekette bu- Racing rakibi Olimpik yapmak istediği bildır' ı1'' 

k 
lundu. Doğansporlu bir oyun- Diloisyi 3 - 1 mağlup et- Fransız ziraat vekiline 1 il'e 

Çinliler bir Japon fır asını cunun şarjına sinirlenerek miştir. laşmış ve vekilin kendı~de" 

d h 
• h tt•J bu oyuncuya bir yumruk in- Bu müsabakanın hasılatı karşı duyduğu se'?1p•t;ıı>'' 

a a ım a e 1 er dirdi. 870,000 franktır. istifade edecek vakıt ~· Jil'e 
Londra 15 (Radyo) - Şanghaydan bildirililiyor: Bir Japon -------- oııı ı -------- dun Fransız polisinin e 

fırkası Kuhay nehrinden geçerlerken Çin askerinin hücu- Şimali Arnavııtlukta çarpış- geçmiştir. ·rıde 
muna maruz kalmışlar ve Japon fırkası nehirde kamilen Mösyö Queuille daire~~sle' 
boğulmuştur. malar oluyormuş görüştüğü adamın p;ırı>e~ 

Halif aks Polonya Sefirini Paris, 15 (Radyo) - ltalya yeniden Arnavutluğa asker tarafından tevkif e ~ayret 
göndermiştir. Arnavutluktan gelen son haberlerde şimali istenildiğini görünce hiç bi' Kabul Etti Arnavutlukta ltalyan kuvvetleriyle Arnavut milisleri arasın- etmiş, fakat vaziyete jştii 
da çarpışmalar olduğunu ltalJ an kuvvetlerinin dağ kısımla- şekilde müdahale etoıeı:J> iyef 

Londra, 15 (Radyo) - lngiltere hariciye nazırı Lord Ha- rındaki kasaba ve köylere g iremedikleri ve oralarda elan .11 \faı 
f · k b l d k 1 ·ı· S t Mösyö Queuı e lifaks dün Polonya se irim a u e ere ngı ız ve ovye Arnavut milis kuvvetleri tarafından idare edildiği bildiri!- · 

bilahara ögw renmiştır. 
müzakere~rik Türk anlaşmafil hak~nda g_ö_rlı_'ş_m_lı_'ş_~_r_d_~_·~~mek~d:ir:· ~----~~~~-~-~~~~~~-~~~~~~~~~~ 

zengin Olmak 
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