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~-- ---Türk, Türk'e dost 
dostudur •• 

olanın 

--------
Sulhn seven, insanlar arasında yeni ve korkunç bir ·bo-

ilııaıma savaşının doğuracağı yeni felaketleri görmek is
~iyen, yirminci asırda hür milletleri fütuhat{• devlt:t1erin 
~ret boyunduruğu altına girmelerine tehammül edemiyen 
~let ve devletler, bu maksatla yapılan Türk - lngiliz it
~ kından dolayı Türkiyenin gösterdiği enerji ve cesareti 
L~dir ederlerken bau hükumetlerin gazeteleri de Türk
'q'jb bu asiline karannı, bazı devletlere tarafgirlik ve ba
~na da düşmanlık suretinde tefsir etmek garabetini 

lllia,lftltermiılerdir!. Milli Türk hükumeti, milli kuvvetlerin ilk 
bliyük zaferinden sonra, yani Türk vatanını şunun bu-

ı..... ..... teşvikine uyarak işgal etmek gafletinde bulunanları 
,Irk topraklarından tard ettikten sonra, zafer ve galebe-

1 ~ birçok milletlere verdiği gurur sarhoşluğuna tutulma
',t; ~ bütiln cihana karşı şu hakikati ha , kırmıştır: 
~ Türk milleti, Türk milli hükumeti bundan sonra yalnız 
, ve sükun içinde yakılmış ve yıkılmış yurdunu tamir 
~.ihya edecek ve onunla dost geçinmek istiyenlere, ma
~ unutarak, kollarını açacaktır. ,, İşte birçok yıllar var 
N bu siyasetten zerre kadar ayrılmadan sulh ve medeniyet 
LQnda yilrüdü ve asırların yapamıyacağı inkılap ve ısla
~ onbet yirmi yıl içine sıkıştırdı. 
.Jllrk manasız ve şuursuz lir surette hiçbir devletin ta-

rirlijini veya dilımanlığını gütmüş değildir. Türk'ün 
li ve ebedi siya.eti şudur: 

Rusya lngiltereye mukabil 
şartlarını bildirdi 

Londraya göndermiştir. 

.... , ........ . 
VE iTALYA 

Fon Papen 
--::::::::--

Berllne dav.et edlldl 
Paris 16 (Radyo) - Ber-

liode :ı bildiril:liği:ıe göre, 
Almanyanın Ankara sefiri 
Fon Papen rapor vermek 
üzer Hitler tarafından Ber
line çağırılmıştır. 

Ankara, 15 (Hususi) -
Almanyamn Ankara büyük 
elçisi Fon Pap_n hüküme
tinden mezuniyet alarak ls
tanbul yo··yı..: B ~dine hare
ket etti. 

-~B'ti!i~~~~R v ALisl'·'ETEM~ 
··zi\lİR VALİSİ OLDU 

Vall muavini Cavit de Gaziantep vallllğfne 
tayin edildi 

Ankara 15 - lzmir va - Matbuat umum müdürlü-
liliğirıe Balıke~ir \'alisi Etem ğüne Bolu valisi Salim ta-
Konya valiliğine uçuncü yin edildi. Nüfus umum mü

dürlüğüne Dahiliye vekaleti 
umumi müh ttişlik başr.1ü- . · Sabrı' ta-

müsteşar muavını şaviri Nizameddin, Sıvas 
valiliğine nüfus umum mü- .:..y_in_e_d_il_d_L _______ _ 
dürü Faik Türel, lspartaya 
eski Seyhan valisi Tevfik 
Hadi, Bahkesire Muğla va-

" Ttırk, TUrk'e doıt olanın deatudur. ,, 
SIRRI SANLI 

Moskova, 16 (Radyo) -
Hariciye komiseri Molotof 
dün lngiliz •sefirini kabul 
ederek Rusyanın mukabil 
şartlarını bildirmiştir. Sefir 
şartları havi notayı derhal 

Paris, 16 (Radyo) - Rus
ya lngiltereye mukabil şart
larını bildirmiştir. Haber 
alındığına göre yakınca ln
giltere ile Sovyet Rusya ara · 
sında an· aşma müzakerele
rine başlanacaktır. 1 lisi Recai, Elazig mülkiye 

müfettişi Asım,kayseriye, Bursa 
valisi Şdik, Çankırıya mül
kiye n:üfetti Refik, Maraşa 

Aydın valisi Salim Ôzde
mirgünday, Aydına Maraş 
valisi Sabri, Urfaya Trabzon 
valisi Reşid, Tokata Ankara 
vali muavını Salahaddin, 
Kırşehire Ordu valisi Boran, 
Orduya Kırşehir valisi Mitat, 
Gaziantcl:c lımir vali mua
vini Cavid Ünver, lçele Ağ
rı valisi Burhan Teker, Trab
zona hukuk müıavir muavi
ni Osman Sabri, Ağrıya 
Kırklareli valiıi Hasip, Ri
zeye Çankırı valisi Hüsnü, 
Kırklareline mülkiye müfet
tişi Ihsan, Edirneye Gümüş
hane valisi Ferid, Gümüş
haneye Edirne valisi Niyazi 
Mergen, Boluya matbuat 
umum müdürü Naci Kırman 
Muğla valiliğine Malatya va 

Belediyede 
To~lantı 

- iiitf* -

May1&1en
hazırlıkla

tına devam 
ediliyor 

• • • • ..,,-----" - -

Türk - lngiliz 
--=---

Anıa,masından Ruslar 
memnun 

Paris, 15 (Radyo) - Rus 
matbuatı lngiltere ile Türki-
ye arasında akd olunan iti
lafnameyi büyük bir memnu
niyet!e karşılamıştır. 

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

lspanyadall:i 
italyan askerleri 

Londra 16 ( Radyo ) -
ispanyada yapılacak zcsfer 
bayramından sonra ltalya 
bütün askerini ispanyadan 
derhal çekeceğini terar bil
dirmiıtir. 

-~··~:--

Talebeler Alsan-, Prens Pol 
cak stadında umu B .. • •d k 
mi bir rpro"a da- er.ınegı ece 1 

ha:.yaptılar 1 j 

19 Mayısa hazırlanan gençlerimiz idman harekatı esnasında 

\ flugün, memleket için gençlik ve spor bayramı olarak kabul edilen ve ebedi şefimiz 
ttlrk'iln Samsun'daJAnadolu topraklarına ayak bastıklarının yıldönümü olan 19 Mayıs 

\t.btı~nn yurdda olduğu gibi şehrimizde de geaiş mikyasta hazırlıklara devam edil-
qedır. 

~· m?nasebetle ıenliğe iştirak edecek olan şehrimiz okul talebeleri Alsancak stadında 
~ ı bır pr~va daha yapar~k bu mukaddes güne zengin bir proğ~amla hazırlanmakta
~'· Bayra ... ı kutlama komısyonu yakın~a ~9. Mayıs kutlama pr~g~amın~ halka dağıta

r. Bayram, bu yıl da geçen yıl oldugu gtbı 19 Mayıs 1939 tarıhıne duşen Cuma gü-
1\ıztlçulludaki koşu alanında yapılacaktır. Bayramın tören kısmına Buca koşu alanında 

tam 14,30 ~da başlanacaktır. O güne hepimiz hazırlanalım. 

, TER <!11!-.!~!!f! ... ~<!~,.! 
Aşçı ile işçi arasında •• 

' ~ ' izim matbaanın iıçileri ile, aşçıbaşı arasında tatlı bir münakaşa mevzuu olan bir bo-
~ derdi vardır. lıçiler gelen tabaklara hakkile yemek konmadığından, ahçı da fazla 
'\ le koyarsa hem müşterinin midesi ve hem de kendisi zarar göreceğinden bahsederek 
'r~Gııakatayı hergün tazeler dururlar. 

'"e böyle bir öğle vakti yemek getiren aşçının yanına giden işçiler yemekleri görünce 
rine işaret ederek takılırlar: . 

' Devamı dördüncü ıahifede ) 

' 

ı _ Berlin 16 (Radyo) - Yu
R"Oslavya Kral Naibi Prens 
Pol refakatında Hariciye 
Nazırı Markoviç olduğu hai
l Haziranda Berline gide
ceklerdir. 

lisi Etem, Malatyaya Erzin
can valisi Sabri, Erzincana 
mülkiye müfettişi Osman 
Nuri tayin edilmişlerdir. 

Belediye reisimiz B. Beh
çet Uz dün öğleden sonra 
belediye fen heyeti ve idare ı 
müdürlerinin yaptıklan top
lantıya riyaset etmiı tehir 
ve fuar iıleri hakkında on-
lara direktifler vermiştir. 

::!!E:::EaB:ı:EaE:EBSBm::iiiEiE::S!!!3E + * i!BW----m::;~-·--
Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
Bu defa polisimizin himme

tini bekliyoruz 
Geçen gün ( ah şu çocuklar! ) başlığı altında yazdığımız 

bir yazıda meyveli ağaçlı bahçelerinin zamane çocuklannın 
ellerinden çektikleri, uğradıkları taş bombardımanlarından 
bahsetmiş ve evlerin camları ile çoluk çocuğun başları kı
rılmadan evvel, emniyet, kültür, okullar direktörlüklerinin 
ve çocuk velilerinin hareket ve nasihate geçerek bu çirkin 
ve ~erefsiz hal.e bir nihayet vermelerini rica etmiştik. 

Bır kaç ekşı erik, bir kaç ham muşmula ve pis toprak
lara düşürülen beş on dut tanesi için yapılan taşlı hücum
ları, yavaş yavaş duvarlan aşma, bahçeleri basma hareket-
leri de takip etmeğe başladığından bugün bu derde der
man bulması için polisimizin himmet ve faaliyetini istemek 
mecburiyetinde kaldık. Çocukların güme, güme yapmağa 
koyuldukları bu arsızca hareketin ön ne geçtiği gün poli-
simiz, artık içtim:ıi bir ynra halini alan bu derde bir ilaç 
bulmuş ve halkımızın wionet ve şükranını da kazanmıt 
lac:!:!:r. 

Halkın Sr:si Hakkın Sesidir 



SAHIFG ~ (HALKJN SESi) 

Baya,ıılar nasıl, nerede ve nasıl! 
kitapları okurlar? •• 

EDEN RUSYA iLE j 

Anlaşmıya taraftar 
-------ınıımıııııın-------

Kadınlurın yüzde doksan romanların kadınlar tarafın-
beşi, edebi roman ve ona sevilmesine sebep kahraman-
mümasil kitapların meftunu- larının cinsi latife mensup 
dur. Bilhassa aşka dair olan olmasındandır .. 
hikayeleri, şiirleri, nesirleri Kadınln bazı erkeklerin 
tercih ederler... hilafında yatarken mütalea 

Gayet heyecanlı ve ihti- ederler .. Ve ekserileri yata-
raslı~yazılmış bir roman veya k 

ğa girdikten sonra o uya
hikayeyi defalarca okurlar 

cağı romanı veya mecmuayı 
ve ondan çok mütehassıs 

mütalea etmeğe başlarlar. 
olurlar ve hatta bazıları o 
hikaye ve romandaki vak'a Bazıları ise yemek yirken 
kahramanına her ne suretle okumaktan hoşlanır ve böy-
olursa olsun benzemeğe çalı- lece yemeğini daha iştihah 
şırlar,. yır. 

Bir romanı okumak için Müteveffa meşhur artist 
kıymetli vaktını feda eden "Sarabernar,, ın en büyük 
birçok kadınlar vardır. zevki sabahleyn kahvaltı 

Umumi bahçelerde, mesi- ederken gazete okumak idi. 
relerde, deniz kenarlarında Rodolf Valantinonun zev-
gezmeğe çıkan kız . ve ka- cesi "Nataşa Ranbuva,, ya 
dınlara dikkat ediniz, mut-
laka herbirisinin elinde bir göre en iyi mütalea vakti 
roman bulursunuz.. sabah erken şafak söktüğü 

Kadınlar umumiyetle kah- vakittir.. Ve onun için ken-
ramanı bir kadın olan ro- disi o kaideye itbaan her 
manı tercih ederler.. İşte gün kalkar ve çok sevdiği 
"Çalıkuşu,, "Lagarson,, "Na- "Tolistoy,, nunu okur. Sonra 
poli dilberi,, "Minyon,, gibi kahvealtısmı yapardı. ---------11111111---------
ITAL YANIN HAVA KUVETI 

Roma'dan yazılıyor: 
Faşist meclisi 1 temmuzda 

haşlıyacak olan 1939/40 ma
li yılı bütçesindeki milli mü

dafaa tahsisatı etrafında 
müzakerelere başlamıştır. Bu 
münasebetle, hava bakanlığı 
müsteşarı general Valk söy-
lediği bir nutuktan sonra, 
hava bütçesi kabul edilmiştir. 

Gem ral V aile, M usolini ' -
ninin, hava silahını kurar-
ken, günden güne, hatta 
saatten saate hedefine yak-
laşmakta olduğunu izah et
miş ve ltalyan tayyarecisinin, 
mücadele saati çaldığı anda, 
va'zifesini herkese üstün ola-

rak başaracağını söylemiştir. 
General, ltalya bava silahı
nın, iki harp yılında tecrübe 
etmiş olduğu kuvetini, asıl 
davası olan ltalyan havaları
nın müdafaası için son nefe
rine kadar harcayacağını 

kaydetmiş ve bu münase-
betle, lspanya'da ölen 174 
ltalyan tayyarecisinin hatıra
sını hürmetle anmıştır. 

Hava müsttşarı, ltalyan 
avcı tayyarecilerinin müca
dele ruhuna en güzel delil, 
lspanya'da 934 düşman tay
yaresine mukabil, 86 ltalyan 
tayyaresinin düşmüş olduğu
nu söylemiştir. 

Fölkişer Beobahter 

nA·· .d 1 lYJ.U} e . .. 
Arşak Palabıyıkyan ve kumpanyasının yarattıkları ve 
bu,;üne kadar eşi, emsali görülmemiş kahkaha tufanı 

3 AHBAB ÇAVUŞLAR 
HARBE GİDİYOR 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
Yarın Matinelerden itibaren 

lELHf t_ ,..~ RA SiNEMASINDA 
jc ' ! ;: e:: i ft*- •• ; t l#Nf ' ' g& gc:~ 

Eski hariciye nazırı Eden, 
Limington'daki seçim bölge
sinde söylediği bir nutukta 
Bay Çurçil'in kabineye gir
mesi lüzumunda ısrar etmiş 

ve demiştir ki : 
- Emirim ki millet, bu 

zamanda onun müstesna ka
biliyet ve istidadı ndan isti-
fade edılmesini istemekte 
müttefiktir. 

Rusya ile bir an önce ve 
şümullJ bir anlaşma yapıl

masına taraftarım. 
Yarım tedbirler, faydasız 

olmaktan daha kötüdür. 
Hadi~eler, kollektif emni-

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. 

12.30 Program 
12.35 Türk müziği (Pi.) 
13.00 Memleket sa at ayarı 

ajans ve meteoroloji haber
leri. 
13J.5-14 Konuşma (Kadın 
saatı) 
18.30 Program 
18.35 Müzik (oda müziği pi.) 
19.00 Konuşma 
19.15 Türk müziği (Fasıl he
yeti) 
20.00 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haber
leri. 
20.15 Türk müziği 
1-Suzidil peşrevi 

2-Tanburi Ali efendinin su
zidil ağır semaisi : (Kanı ya
dı lebinle) 
3-Haşim beyin suzidil şarkı : 
(Mesken oldu bize dağlar) 

4-Nuri Halil Poyrazın şarkı : 
(Sevda elinin bülbülü) 

5-Cevdet Kozan : Ud taksi-
mi. 
6-Leon Hanciyanın suzidil 
şarkı : (Bama gamı aşkınla) 

7-Şerif içlinin suzidil şarkı: 
8 İsak Varonun hazzam şar

kı : (kaç yıl beni sen) 
9-Isak Varonun eviç sarkı : 
(son ayrılığın matemi) 

10-Sadettin Kaynağın hicaz 
şarkı: (Benim gönlüm bütün) 

11-Sadettin Kaynağın buse
şarkı : (saçlarıma ak düştü) 
21.00 Konuşma 
21.15 Esham, tahvilat, kam
biyo - nukut ve ziraat bor· 
sası (fiyat) 
21.25 Neşeli plakler R. 
21.30 Müzik (Radyo orkes

trası - Şef : Praetorius) 
~2.30 Müzük (opera itryaları) 
pi. 
23.00 Son ajans haberleri 
ve yarınki program. 
23.15 Müzik (Cazband·pl.) 

yet sistemine rücuumuzu İccp 
ettirmektedir. Sulh, bu siya
seti cesaret, iyi görüş ve 
inanla takibetmek sayesinde 
idame olunabilir. 

Başvekil, bir takım ideo
loji temayülleri yüzünden bu • 
siyasetten inhiraf edilmiye
ceğini gayet~ doğru olarak 
izah etmiştir. 

Eğer İngiltere, Fransa ve 
Rusya arasında esaslı bir 
anlasma yapılırsa, bu1 sulh 
namına büyük bir kazanç 
olacaktır. 

- Daily Mail-

GUney Yurtda 
Fol!dör -

Atalar sözü 
deyişe 
--E:El!I--
-5-

Derliyen: Sait Uğur 
* Açma kutuyu söyletme 

kötüyü. 
* Arkamda yumurta kö

fesi mi var? 
* Ata binen ayan olmaz, 

malını güden,'.:'çoban olmaz. 
* Anasının vurduğu sübek 

ile durur. 
* Ahmak dosttan akıllı 

düşman yektir. 
* Avare gezmekten 

ğa işlemek yektir. 
* Avrat malı, kapı 

dalı. 

ayla-

man-

* At ile avrat, yiğidin 
bahtına. 

• Ata binen Üsküdarı 
geçti. 

• Ağaç, ağaç içinde bü
yür. 

* Acemi nalbant, gavur 
eşeğinde öğrenir. 

* Acele işe şeytan karışır. 
• Ayın eskisini yıldız ya

parlar. 

* Arayan mevlasını da bu-
lur, Leylasını da bulur. 

* Arayan elden, su gölden 
* Arife tarif ne hacet. 
* Alma sarıyı, satma sarı-

yı, malından türerse ne 
çare. 

* Almanın adı var, armu
dun dadı var. 

* Almacı eşeği gibi yatır. 
• Aksırma, tiksirme ha

raçcı var. 

* Acıyan eşek atı geçer. 
* Aşını bil, işini bil, eşiği 

bil. 
* Asıl azmaz. 
* Aklı var da ulağısı yok. 
* Akıllı yaşamaz derler 

baş büküp de akşamı ettik. 
* Aç it fırın deler. 
* Akıl dagıtılırken sen ha

ra mı tutardın. 
* Az gittik uz gittik dere 

tepe düz gittik. 
* Alma satmayı gözetmez. .............. ~ 

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

~Jl:::t.::il:ae ................ ı• 
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ı DOKTOR m 
•!!!llillomınmmıımuıııınoıı1111mmımmııııınmaıııınr 
Horlama 
Tedavisine dair 

Doktor Hagmanın bir 
yazısından çevrilmiştir 

Ağız açık veya kapalı ol
mak üzere iki türlü horlama 
vardır. Kapalı ağızla daha 
ziyade büyük insanlar hor
larlar. Açık ağızla horlayan
larda küçük dil ' e yanında
ki perdecik nefes alıp verir
ken sallanır. Hususile bil 'u
mum, yani yutmak azamızın 
arka tarfının sallanması ade
ta testere sesi gibi sesler 
hasıl eder. 

Çocukların horlamasında 
derin uykuda dilin arkaya 
düşmüş bulunmasının da te .. 
siri vardır. Bademciklerin ve 
küçük dilin büyü1c olmaları
nın horlamaya tesiri vardır. 

Tedavi için her şeyden ev
vel burundan teneffüs ettir
meğe !alıştırmalı dır. Burunda 
ahtapotu yani polibi, buru
nun içinde eğrilikler ve müz
min iltihapları ortadan kal
dırmalıdır. 

Alkol ve kokain ifratından 
çekinmelidir. Defi tabiiyi in
tizama koymalıdır.~Şişmanlık 
tedavi edilmelidir. Hazmı 
kolay yemekler yedirmeli, 
mukavemeti arttıracak id
manlarla spor yaptırmalıdır. 

-------
.1 Dakikada 
neler oluyor 

Siz bu satırları okuyup bi
tirdiğiniz anda: 

Morina balığı iki yumurta 
yumurtlamıştır. Morina av
cıları _ olmasa, Atlan tik deni
zi, beş sene içinde : dolardı. 

lngiliz şimendifer idaresi 
bin dört yüz bilet basmıştır. 

Mısırda bin kilo pamuk 
yetişmiştir. 

Tunusta üç ton ham fos
fat, üç yüz litre şarab, otuz 

beş litre zeytinyağı çıkmıştır, 
Amerikalılar, falcılara, bi

zim paramızla dört yüz lira 
kaptırmış, briçte altı yüz lira 
kaybetmişlerdir. 

Bir atom, Parisle Nevyork 
arasındaki mesafeye muadil 
bir mesafe aşmıştır. 
Damarlarınızdaki kan, yüz 

doksan metro yol almıştır. 

Transuval toprakları 23 
ons altın tozu vermiştir. 

--'"+"'~--

Eve ta 
etti 

ruz 

Keçeciler caddesinde Mu
rat karısı 40 yaşında Melek, 
Ali kızı dul 60 yaşında Hay
riye Tatlıparmak, çalgı çal
mak meselesinden aralarında 
çıkan kavgada Melek Hayri
yenin evine taarruz, Hayri
ye de Meleği dövdüğünden 
yakalanmışlardır. 

m 
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Zabıta 
haberleri __ ........ __ .......... 
Keçeciler Peştemalcılarb'; 

şında Osman oğlu Cenı~1 

Dağlının üzerinde bir biç~ 
bulunarak alınmıştır. ~t\ı 

§ Tepecikte Şaban og 
~ ııı 

Haydar ile Mehmet og " 
Hüseyin Çelik'in Üzerlerinde 
birer biçak bulunarak aJıır 
mıştır. 

§ Bahribaba parkında yr 
goslav tabalı Recep o~ 
Haydarın üzerinde bir biç• 
bulunarak alınmıştır. 
~lsmetpaşa bulvarında Mur 

taza oğlu Şevki Günçiçek)et 
ile Mehmet oğlu Necip çaııı· 
lekçinin Üzerlerinde birer 
biçak bulunarak alınmıştır· 

~ Tepecikte Ali oğlu ft•' 
sanın üzerinde bir biçak bU' 
lunarak alınmıştır. 

§ Hilalda Osman oğlıJ 
Kazim Gören ve Ali oğh> 
Davut Kopan, Sarhoş oldu~· 
lan halde yoldan geçen MU' 
nir oğlu Haydar Üçer "'e 
Mehmet oğlu Mahmut GU' 
geri dövdükleri iddia edil• 
diğinden yakalanmışlardır. 

~ Mersinli Bornova caO' 
desinde Ziver oğlu Has•11 

Beşkardeşler, lbrahim,.. oğlıS 
Abdurrahmanı dövdüğündell 
yakalanmıştır. 
~ Mezarlık başında Etbetıl 

oğlu Halit Akbulut, ve f"I•' 
san oğlu Hakkı Tunak•11' 
Mişon kızı 23 Yaşında R•9 
şel Mizrahi ve Navaro kııı1 
yaşında Luna Navaroya b•' · 
karet ve yere düşürmek s~: 
retile berelenmesine sebeb1 

yet verdiklerinden yıakafall' 
mışlardır. 

§ Basmanede Hasan o~ 
32 yaşında Ismail, Ahoıe, 
oğlu Hüseyin Çelebiye b• 
karet ettiğinden yakalaıt' 
mıştır. 

--~-

İtalyada 
Alman istila61 

--~ ....... ~-
Paristen Deyli Meyi ga' 

zetesine bildiriliyor : . 
Fransa'da ve şimali Afr1

'1, 
kada yaşıyan bir milyon it' 

't' yanı temsil eden ltalyan b• > 
liği, neşrettiği bir beyaoo;, 
mede Almanların ltaly• of 
karşı takip ettikleri uiif ti 
ve hulul siyasetini prote5 
eylemiştir. 1 ltalyanın bir defa dab1, 
Alman tesir ve nüfuzu 8, 

tında kaldığından babsed~ 
bu beyannamede deniliY 
ki : ıll 

"Alman askeri kıtalar•" ıı' 
ltalyaya sevkine devam oltJ 
maktadır. tf 

Hitlerin ltalyaya k• ., 
güttüğü bu istila siyaseti"~ 
her tarafta hoşnutsuzluk ( 

d d w .. 1 w f yan ır ıgını soy emege 
lahiyettarız. ,-· 

Bu suretle bütün ItalY 1'' 
tarın izzetinefsi yaralaooJ' 
tadır.,, 

~ 

TAYYARE Sineması Telefo6ıı 
364 

2 Büyük Flim Birden 

1 - Düşkün Kadınlar 
111

, .. 
CLAUDE F ARRERE'in müşhnr eserinden filme a 1 

büyük komedi dramatik. BAŞROLLERDf Aıai• 
MADELEINE RENAUD-CONSTANK REMY-Pau j 

2-MA YERLiNG faci~! 
CHARLES BOYER ve DANIELLE DARRIEU1'5 

yarattıkları ölmez bir sanat eseri. . 
3 - Metro Jurnal en yeni dünya haberlerı kuruŞ· 
Fiatlar tenzil edildi. 30 - 25 - 20, talebe 10. . 4,10 

Seanslar: Düşkün H. 2.30 - 5.40 - 9.15. Mayerlıog · 
. -4 7.40. Cumartesi 1 de, Pazar 11 de başlar. ...-
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iiyleri f0rperten 

MAYMUN 
Yakalar: ~lD"fi'~fYAmö.ANELEiiöLüYOR1 :f LUKS LUKS LUKS 

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

ELi 
------------~~ ....... ~: .... ~·------------

( 3) 
Ôldü mü? ah o mel'un Sonra kurumuş maymun 

elini fulatarak bir sandalya 
anlama- ya çöktü. Ana pencereye 

1
: ' Hayır!_ dedi; eline bir
. ~k0lınadı. Fakat oğlunuz 
~•r arasında 'kaldı. 
~ 9allı kadın bir ~ çığlık 
~ koltuğa yıkılmıştı. Men 
'
1 Yüzüne kapatmış ses
issiz hıçkırıyordu. 
abancı elini cebine 
k: 

1 
' Fabrika müdtirü. dedi. 
daha yardım edecek, 

/iki beş yüz lira gön-
ı. 

· *7 babanın dilediği· beş 
lıra gelmişti. Fakat oğ-

11 ~ bayatı bahasına. 
dan inliyordu: 
Ah uğursuz el, uğur

• el. 

Bir dUşUnce 
, •dan . bir haf ta geçmişti. 
~il bu hafta içinde ana 
•ba bir gece bile göz 
~tanışlar, zavallı ihti-
. r daha beter çökmüş-

~ ~di sobanın başında o-
Orlardı. Baba tavana 

~11, ana da o bitip tü
~iYen düşüncelerine gö
. 6ştü. 
denbire gözleri parlar 
Oldu: 

• . Aklıma birşey geldi, 
Maymun eli nerede? 
Salonda, konsolun üze 

. iliz hu elden daha iki 
,"tiyebiliriz değil mi? 
'~ir tanesi yetişmedi 

~ f.fayır birşey daha is
~~tiz.. Haydi al getir 
t • Ondan oğlumu is
:t~sln. Anladın mı? oğ-

lstiyorum. 
liaydi karıcığım. Artık 

~e Yat. Sinirlerin fena 
• t bozulmuş. 

'dın ağlıyor ısrar edi
li. 

1 
.lık istediğimiz oldu, 
~ın ötekiler olmasın? 

1 

'i P.Tüınkün değil. Düşün 
hunuz öleli bir hafta 
lieın ben bunu ya-

ttı, korkarım. 
._l<orkak! insan oğlun
~orkar mı?. 

'Yet zavallı ananın yal-
'larına daya namı yan 
Cağız aşağıya inerek 

, 'tt.dıtki konsolun üzerinde 
eli alıp getirdi. Fakat 

~rlü istiyeceğini istiye
du. kadın: 
liaydi. diye haykırdı. 
tıe .. 

, 
1
1<orkuyorum. 
•te. 

~trıcağız elini kaldırdı: 
~Oğlumun dirilmesini 
t\ıın. 

gidip perdeleri açtı. 
Az sonra her ikisi de ya

taklarına yattılar. 
Dlrllen ölU 

Ağır, ezici bir susuş. 
Saat muntazam tiktaklarla 

işliyor. 

Dişarıda merdivenlerin ba
samaklarından 8iri gıcırda
dı. bir fare koştu. Erkek 
bütün cesaretini toplıyarak 

yatağından kalktı. Mumu 
yakmak için bir kibrit çak
tı. ilk adımda elindeki kib
rit söndü. Durup ikinci kib
ridi yakmak istedi. 

Tam bu sırada odanın 

kapısına ancak işitilecek 
kadar hafif vuruldu. 
Adamın elindeki kibrit 

kutusu düştü ve tahtaların 
üzerine saçıldı. 

Kapıya ikinci defa vurul
du. 

Adam geri dönüp karısı
nın yanına geldi . 

Üçüncü bir vuruluş .. 
Ana da duymuştu. Kulak 

kabarttı. 
- Bu ne? dedi. 
Babanın dişleri bir birine 

çarpıyordu. 

- Hiç, bir fare olacak 
dedi. 

Bu sırada kapı yeniden 
oldukça kuvvetli vuruldu. 
Ana: 

- Aman allahım. Bu oğ-
lum galiba. dedi, kapıya 

koştu. 
Adam karısını kollarından 

yakalıyarak durdurdu. Ka
dın.: 

- Bu odur. Bu oğlumdur. 
Beni niçin tutuyorsun? bırak 
beni gideyim. 

- Kadın bırak bu hayali. 
- Oğlundan korkuyor-

musun? ben yalnız giderim. 
bırak beni. Bırak diyorum 
sana.. oğlum! yavrucuğum 

bekle geliyorum. 
Kapıya atılan kadın tok

mağı bir türlü çeviremiyor
du. Kapı kilitlenmişti. 

Bir sandalye aldı, üstüne 
çıktı. Sürgüleri çekerek aça 
caktı. 

Baba kadının yarı çılgın 

bir hale geldiğini görünce 
biraz evvel fırlatıp attığı 

maymun elini atılıp aldı ve 
- Dirilen ölünün tekrar 

mezara gitmesini istiyorum. 
diye haykırdı. 
Kapının vurulması bird .. n 

bire durdu. 
Ana bu çağda kapıyı açtı 

Keskin soğuk dondurucu 
bir rüzgar içeri doldu. 

Açılan bir pençereden i
çeri giren karla karışık rüz ' 
gir perdeleri uçuruyor, eş
yayı altüst ediyordu. 

1 
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Tayyareslle sekiz bin 
kilometreye uçan 

tayyareci· 
Kanadada Nev Brunsvinkte 

nahiye doktorunu bir hastaya 
çağırdıkları zaman, doktor 
hastasının 8 bin kilometrelik 
bir mesafeden, yani Rusya
dan henüz gelmiş olduğunu 
öğrendi. Filvaki, Rusyadan ( 
durmadan uçmak şartile Nev
yorka varmak istiyen Sovyet 
tayyarecisi, Kokkinaki Kana
dada St, Lavrence körfezin
de mecburi iniş yapmış ve 
bu yüzden de kaburga ke
miklerinden biri kırılmıştır. 

lngitterede bir yalda 75 
milyon kadın şapkası 

kullanıhyor 

İngilterede kadınların se
nede beş şapka değiştirdik
leri tesbit olunarak, bu su
retle şapka istihlakinin bir 
yılda 75 milyonu bulduğu 
anlaşılmıştır. Bununla bera-
ber senede 20 şapka da a
lan kadınlar vardır. 

ıımmıımın wıımaııııa 

3,5 Yaşında bir 
itfaiye neferi 

logilterenin en küçük 
itfaiye neferi üç buçuk yaş
larında bir bacaksızdır. itfa-Kendisini muay ne eden 
iye amirlerinden olan babası , doktor tayyarecinin hayatını 

kurtarmıştır. ı onu mükemmel surette ye-
ııımııaıııııı.ııııınu::nn ~tiştirmiştir. 

MARKALf 

Amili UMID 
fabrikası. 
Telefon 3047 
Telgraf kısa 
adresi: 

· Kembriç üniversitesin!n 
nıımınnmıııumıcııım 

Dondurmanın icadı 

1685 senesinde Avrupada 
amonyak tuzu ile soğuk elde 
ediliyordu. 

Ç6mAŞIR 
VE • &MVO ·~ kadın profesörü 

Kemberiç üniv . rsitcsi ta
rihinde ilk defa olarak bir 
kadın öğretmen profosörlü-
ğe getirilmiştir. Profesör Mis 

' Garrod bir arkeoloji rr.üte-

hassısıdır. 47 yaşındadır. Şirr:
diye kadar bir kadına pro
fesörlük kürsüsü verilmediği 

için, bunların giyeceği elbi
seler de taayyün etmemişti. 

Maamafih profesör Garrod 
ders esnasında, Oksforddan 

• da mezun olduğu için, fen 
doktorasını yapanlara mah- 1 

sus cübbeyi giyecektir. 
aııımıınııu-ınmıı 

1775 senesinde bu u.: ul 
makineleşti. 1881 de har::::ı 

kibrit kullanılmağa başl: ı~ d ·. 
Fakat bu usul hiç pr~.t' k 

değildi. 

1857 senesinde ilk don· 
durma makinesi ortaya çıl, tı 

ye 1874 de tekemmüle baş· 
ladı. 

nıııııı nı11 ımm "ll!D 

Kravai nevakit icad 
edildi? 

İddiaya göre, kravat keli-

"' ---...._ -- ·- -

UMIDUN 
ları 

Kazım San2"Üder 
lzmir: Yeni Kavaflar çarşısı 

oo. 35 

Avrupanın yüksek terzi mek· 
binden diplomalı 

Peşin ve 
Taksitle 

Yelpaze Yeniden moda 
mı uluyor? 

Londrada yapılan bir dü- 1 

ğünde gelinin, tuvaletinin ' 
dantelası kumaşından yelpa
ze kullandığını gören diğer , 
kadın davetliler göz kaş ara-

mesi "Hırvat,, kelimesinin 1 
aslından gelmektedir. Ondör· .

1 
düncü Lui devrinde F ransaya 
gelen bir Hırvat süvari alayı • 
efradı hep büyük boyunbağ
ları takarlarmış. Bu boyun-

En müşkülpesent subayla
rın ve sivillerin mizaçlarına 

göre taksitle her türlü elbise 

Diker. 
----~--------~~~--~- --- --------~ 

=---~'"-"""""5iıcmııım 11 
l~ D O ·'- T O R ~ O ~ .... 
i~~ = r~ §., f sında birer yelpaze edinmiş 

lerdir. Bundan böyle, umu· 

bağları beyaz ve geniş ke
tenden imiş. 

Manzarası pek hoş durdumi yerlerde türlü türlü yel
pazelere rastgelineceği sa
nılmaktadır. 

' ğundan bütün asiller bunu 
kullanmağa başlamlamışlar. 

Dışarıda havagazının sol · , 
gun bir ışıkla aydınlattığı 
sokakta hiç kimseler yoktu. 

işte o tarihtenberi boyunbağ
ları adet hükmüne girmiştir. 

ımıınımıınaııııııamm 

Fırlldakh gemi 
Uzakta birkaç köpek hav 

l lngilterede Suseks'de ya-
ıyor, rüzgar çılgınca esiyor, 
kar yağıyordu. Başka hiçbir 

1 

pılan ve bir hava fırıldağı 
şey yoktu. ile işliyen bir tekne, daima 

Acaba dirilen ölü peoce- rüzgara doğru seyir eyledi-
reden içeriye girmiş sonra ği halde sürati eksılmiyor, 
tekrar buradan mı gitmişti? bilakis rüzgar şiddetlendikçe 

- Son - artıyor. 
~------------------~ 

Sayın MUşterll~rinu~ 

Mühim İlan 
Yeni mevsimin yaklaşması dola~ ı:.ı;- ıe ll!tc S!>es rı:; - "''• · •ı=~i 

temizi em ! ve boyama işle ... : ni bir fotisna olmak 
üzere fiatler·:c y~~ ... ı 

8 
f.t ~ 

u mevs~ı.::.. ı~ııı 
Rekabet kabul etmiyecek l:ı:n ·~<..de tenziiat 

İtinalı işleriyle şöhret kazanmış ol.~L ır.cc.s:;:::~~~ bu L . k l~ 
ade iskontosu ile sayın müşteri~t.~ia:\l teverdhü1ü 

kazanacağına emiıı0 i . 

ŞARL PRİM.ÜS 
BUyUk Kardiçah Han No. 48 Telefon : 3449 

·~ Sa ih Sonad '1 = ı g.. ~ 
~ Cilt, Saç ve Zührevi has- f ~ r e•• 2; 
i tJ tal:kl.:r mütehassısı ~ ~ ~ ~ 
1 ~ı 2 nci Beyler sokak No. 81 ~ ~ 9 ~ 
.00 lElf f"C N 3315 ~ ~ ~ ~ ?;"! 
H•l I4 ~ Dl ~kt:2~ ~~kt:2k:t::;I .- CJ ~ 

1 
<il ... ~ 

Aşcıbaşı Marka _f- =-- ·~ 
Makarnaları -o S» c: 

1937 - 1938 Selanik sergi
sinde birincilik madalyasını 

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

Kamçıoğlu 
Cilt Tenasül hastalıkları 

il) vı 8 
o.. ~: 
tD "' -~ ""' ~ 

'.'tı.:- °'= a· B oı ~ 
.... c: ~~ 
!'toaıB8 
;:s 0> m m 
Q 8'<0.. 
~er ... ııı 
.... il) = ., 
ı: ... .... 

~~~~~ :i!E:--

Dr. Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontken ve elektrik tedaoi•ı 

yapılır ıkinci 8e11er So 
No. 29 TELEFON 2542 

elektirk tedavisi 
•zınir - Bi riıı::i b?yler So 

No.: 55 T elefon : 3179 

.......................................... 
~n en itibaren! büyük müsabaka ve hediyeli proğram~+~ tBugün Asri Sinemada T~3~4n ~ 

10 Mayıs 1939 Çarşambadan itibaren ~ Alkol, benzin, 
gomlak, sant
rak, pomzataşı 
vemeşhur Arti 
markalı analin 
boyalar. 

ltültürpark 
Gönül 

Sinemasında 
Avcısı 

ROBERT TAYLOR - JOAN CRAVFORD 
bel Barrymor - Franchot tone - Melvyn Duglas - J. 

Stevart büyük tarihi müessir aşk hikayesi 

iKiNCi BALAYI 
TYRON POVER - LORETTA YOUNG 

Se, Büyük tarihi aşk hikayesi 
\l "•lar: Gönül Avcısı: 13.10-7.10 ikinci Balayı5.('0-9.00 

~l'tesi ve pazar saat 1 de ikinci Balayı ile ba~!ar 

Sineme&cılık tarihinin en muazzam ve en müthiş ~ 
3 eşsiz şaheser Filimi 42 Kısım tekmill birden U 

Tekmil Sinema meraklılarının ruhlarında silinmez 1 
izler bırakan biricik şaheser filim 

ŞEYH AHMET Tü~~çeşa~:.~:u 
lzmirde ilk defa ~n çetin güçlükleri yenen yılmaz 

kahraman KEN MA YNARD ÖLÜM MARK ASI 
~Milyonlarca dolar, yüzbinlerce insan, tarihin en muazzam 
~ şaheseri hakiki bir sinema mucizesi, 
~ KLEOPATRA Zalim Hükümdar 

~ Duhuliye Talebe, Asker 
~ 15 8,5 Kuruş __ _ 

Tel. 8832 
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.,.__ş .. '""""'"""'""""ı"""""""""""""""'k""'~- 1 TÜRK • iNGiLIZ INGILIZ GAZETELERi Kadın yib:Unden b &m I SO agın· -... .. - Cinayet 

d b• k' A 1 H kk d ı•t 1 T•• k• • t k Dün akşam Ikiçef .. a ır va a n aşması a ın a aya ur ıyenın aarruza arşı mu- Çivici hamamı sok• 

Kemeraltı mevkiinde Şamlı N D •• •• •• ? k t • d k • h tA h feci bir cinayet olmuştof• 
sokagında bir vak'a olmuş- e UŞUDUyOr • aveme ın e 1 .aya 1 e em·· Aldığımız malümata 
tur. Gece vaktı bir adam Roma, 15 (A.A) - Siyasi İtalyan mahafilinin kanaatine • t • • k d t kt d• ) lbrahim oğ. Karanfil 

k d go"re Ingı'lı'z - Tu''rk anlatması her şeyden evvel ltalyayı is- mıye iDi ay e me e lr er tafa Cantan, ve kardefİ 
arısını öğmeğe baJlamış, L d kadın İmdad, yangın var!.. tihdaf eylemektedir. Bu anlaşma lngiliz - ltalyan anlaşma- on ra 16 (Radyo) - Bura gazeteleri, Türkiyenin taar- mal, bir kadın yüz 
Diye feryad etmiş ve bunu sının başlıca eHslarından biri olan Akdeniz statükosunun ruza karşı mukavemetindeki hayati ehemmiyetini bilhassa Rıza oğ. Necati Civ" 

duyan komşuları derhal itfa- muhafazasiyle telif edilemez. kaydetmektedirler. 'Observer,, gazetesinde Garvin diyor ki: Süleyman oğ. Rıza D 

Dl'g" er taraftan lngı'lı'z-Türk anlaşmasının Balkan antantı "Emniy<. t meselesinde mutlak· mütekabil üzerine Sovyet . Üzerlerine tabancst ile 
iyey~ haber vemişlerdir. ı f Prensı'plerı' ı'le de telif edilmiyeceg" i intibaının Yugoslavyada teşriki mesaisini temin etmeme~ delilik olur. lngiliz hükfı- el ateş ederek çıkan 

t aiye yetiştiği vakit yan- t' · d p · M k 'b' b h milerden Necatinin 
1 d k k ha~sıl olmuş bulunması memnuniyetle kaydediliyor. Ve egv er me ının e arıs ve os ova gı ı u akikah teslim etti-gın o ma ıg" ını ve arı, oca • 1 b".. .. d k• 

l k ·1 y l .. · d ğini zannediyoruz. Zorluklar aklı selim sayesinde yenilme- so ogrun en ve ar 
arasındeki kavganın da ya- lngiltere Türkiye ile an aşma suretı e ugos avya uzerın e kürek başlığından, Rı 
tışmış olduğunu görmüş, geri bir tesir yaptığını zannediyorsa bunun tamamile aksini elde lidir.,, da sol .koluna isabet 

damn,ın~"'"'-..ı- ettiği beyan olunuyor. _,.., Türk - lngiliz anlaşması ~:;c1ı:~~u~7u~:!e ::ı::~ 

C 
· - Bitler Belçika hududundaki • d k • • · adliyeye teslim edilmi,ı &Vidİ tabanca pıyasa a ÇO ıyı tesir yaptı Yaralılar da Memleket 

istihkamları teftiş' etti İstanbul, 15 {Hususi) - Yeni Türk - Ingiliz siyasi anlaş- tanesine kaldırılmıştır. 
ile yaraladı 
lkiçeımelık Kestelli cad

desinda Kadri oğlu amele 
Remzi Durmaz akar, iki gün 
evvel kardeşini hafif surette 
yaralıyan ve kendisine bun
dan dolayı muğber olan Mu -
harrem oğlu amele Cavidin 
üzerine katil kastiyle ateş 
etmiş ve bacağından yara: 
lanan Cavit suçlunun bile
ğine yapışarak : "Can kur
taran yok mu ? .. " diye ba
ğırması üzerine yetişen bek
çi tarafından carihin elinden 
tabanca alınmış yaralı has
taneye ve tahkikata C. M. 
Umumiliği el koymuştur. 

. d k -1111ıraıııııı-

Berlin 16 (Radyo) - Hitler maiyeti ile beraber dün Al- masının pıyasa a ço iyi akisler uyandırdığını, bu anlaş- Bu da ka 
man Belçika hududuna gitmiş ve derhal müstahkem hat- manın iktısadi yeni bir anlaşmaya da başlangıç olacağı 
ları teftiş etmiştir. ümitleri belirdiğini, bazı tüccarların hazırludara başladıkla-

rını yazıyor. yüzünden 

----
lstirahatı 
Selp ettiler 

Keçiler Ali efendi soka
ğında Durbaba oğlu Niyazi 
Aykanat ve Mustafa oğlu 
Ali Aydın, bağırıp çağırmak 
auretile iıtirahatı ıelpettik
lerinden yakalanmıtlardır. 

--==-
Başından 
Yaraladı 

Çorapı Albn parkta Mah
mut oğlu Mehmet, Murat 

. . oğlu 14 yaıında Hakkının 
kendisine klifretmesinden kı· 
zarak batına taıla vurmak 
suretile hafif surette yara· 
ladığınclan yakalanmıftır. 

--=:::::--
Gelenler, 

gidenler 
Aydın mebusu B. Adnan 

Mendereı Aydından, lktııat 
Vekileti it dairesi genel 
m&fettişi B. Said Aydalus 
Merıinden tehrimize gelmiı
lerclir. 

Aydın mebusu B. Nazmi 
Topçuotlu, Bahkeıir mebu
su B. Hacim Muhiddin Ça
n klı, Barsa mebusu B. Fazlı 
Güleç Ankaraya, Tnrk Hava 
kurumu mlifettiıi 8. Zihni 
Güvenli Dikiliye ıitmiılerdir. 

Aşçı 

Danzig'te vaziyet vahim •• 
Varşova, 16 (Radyo) - Danzig kütüphanesinin camlan 

dün meçhul kimseler tarafından kırılmıştır. 
Almanya partisi Oanzig'in Alm: nyaya ilhakını ilan ede

ceği bildirilmektedir. Şayed böyle bir hareket görülürse 
hadise tehlikeli bir şekil alacaktır. Polonya hükumeti her 
türlü tehlikeye karşı bütün tertibatı almış bulunmaktadır. 
Danziğe bir hücum kıtası da gelmiştir.~ 

----------~:----------
Bir Çoban Kazaen Kendi 

•• 
Kendini Oldürdü 

Lüleburgaz {Hususi) - Bugün Vizenin Osmancık köyün
den olup hilen Turgutbeyde bulunan çoban Bilal oğlu Ra
kim dayandığı çiftenin patlamasile yaralanıp ~lmüştür. Ka
za olduğu zannedilen hadisenin tahkikatına başlanmıştır. 

~---------

Suriye Başvekili istifa etti 
Şam (Radyo) - Suriye Başvekili istifasını dün Cumhur

resine vermişsede Cumhurreisi Fransız fevkalade komiseri
nin Şama gelinceye kadar vazifelerine devam etmelerini 
bildirmiıtir. Başvekilin istifasının sebebi Suriyeden Fransız 
kuvvetl~rinin çekilmesidir. 

--------a!!!3I ---------

Bir Alman Generali : ,,Müs-
takbel Harbi Kazanama

yız" Diyor •• 
-------3EiE~------Deyli Ekspresin Berlin [f 14Almanyanın müsellih kuv-

mu~abiri yazıyor: Almanya- vetleri bir nakavt darbesile 
nın tanınmış askeri muhar- kat'i bir zafer elde edemi· 
rirlerinden General Horst yecek olursa, Almanya her 
von Mentzsch ıon günlerde hangi bir harbi kaybedecek-
neırettlği "aıkeri ıiyasete tir. 
dair diltlinceler" iıimli ese- Hedefimiz, kısa bir harp 
rile aıkeri mahfellerde he· olmalıdır. Bu da tabiatile 
yecan uyandırmıı bulunmak- belli değildir. Almanyayı, 

tadır. General, Almanyanın her hangi bir uzun harbde 
müstakbel bir harbi kazan· mağlüp olmaktan vikaye 
masa hususunda bedbin gö· için hiçbir nokta ihmail e· 
rnnmektedir. dilmelidir." 

General Almanyanın, harb- General von Mentzsch'in 
den muzaffer çıkmaıının an- fikirine, bugünkn Almanya, 
cak "kısa timşek gibi" bir ordusu noktai nazanndan 
harple kabil olacağını söy- 1914 deki durumundan çok 
!emekte, fakat Avrupadaki geridedir. Zira mecburi aı-
harplerin kısa olmasının pek kerlik konalı ancak 4 sene 
az ihtimali bulunduğunu ilive olmuıtur ve ordunun kahir 
etmektedir. ve kat'i darbe indirme ka· 

Muharrir ıöyle demekte- biliyeti ancak 25 sene ıonra 
dir : tek~vvün edecektir.,, 

ile arasında •• • • 
iŞÇi 

( Baıtaralı Birinci •ahi/etle ) 
-Aman qçıbap yemekleri yine derin tabaklara koymupun. lıte içine çatal diifü ve 

ortadan kayboldu!. 
Afçıbatı kendine ablan bu taıa kartı ıinıi ıinsi gtllüyor ve elile dliz tabağın hemen 

nzerindc duran çatalı alarak temizleyip uzatıyor .• 
lıte bu komik aahne bizim matbada hemen, hemen herıiln görlinilr ve buna güliinllr. 

Sende ey o~rnyucu •tçı ile işçi araıında cereyan eden bu az koydun, çok koydun mes'e· 

RUZVEL r IKINCI MESAJI
NI HAZIRLADI 

Vaşington, 15 (Radyo) - Cümhur reisi Ruzveltin, sulh 
için ikinci mesajını hazırladığı ve ilk fırsatta bu mesajı 
bütün dünya devletlerine vereceği söyleniyor. 

Romanya kralı orduya beş 
milyon, velihat da yarım mil

yon teberrü ettiler 
Bukreş, 14 (A.A) - Rador ajansı bildiriyor: 
Kral Karol ordu techizatı listesine beş milyon, veliaht 

da yarım milyon teberrü etmiştir. 
Kral bu münasebetle gönderdiği mektupta en fakir hal-

kın dahi yurdun silahlanması için tebeıruda gösterdiği 
müsaraattan çok mütehassis olduğunu bildirmiştir. 

Veliaht, Romanya ordusunun takviyesine bütün kalbile 
hizmet ettiğini kaydetmektedir. 

~----------------oıınıı----------------

Necaşinin kızı 1 

hasta bakıcı 
Eıki Necaıinin kızı pren· 

ses Tıahai, Londra hastane-
lerinden birine hastabakıcı 
olarak girmiştir. 

Çok iyi tahsil görmüş, 

mftteaddid lisanlara vikıf, 
musiki ve san'at terbiyesi 
mukemmel olan Prenses, ya
kında devlet hastabakıcııı 
diploması alacak ve devlet 
hizmetine .ıirecektir. 

Ingiliz Sefiri 
Londra 16 ( Radyo ) -

ispanyada yapılacak zafer 
bayramına logiliz sefiri res-
men ittirak edecektir. 

Mersindeki 
Alaya 

Şanh 8ancaıımız 
verlldl 

Mersin 15 (A.A) - Bugün 
Mersinde yirmi binden fazla 
bir halk huzurunda bnynk 
bir merasimle alayımıza ıan
cak verildi. 

Polonya 
Harbiye nazırı parlata 

Paris, 15 (Radyo) - Po
lonya harbiye nazırı buraya 
gelmiş ve erkinı harbiyei 
umumiye reiıi tarafından 
karıılanmıştır. Kaç Priski, 
dört gün burada kalacak 
ve Fransız askeri ricali ile 
konuşacaktır. 

Dün Hava Şehitlerimize 
ihtifal yapıldı 

Dün 15 Mayıı Hava Şehitleri günii vatan fedailerine 
liyik bir ihtifalden sonra yurdun her köşesinde, gökleri
mizin muhafazası yolunda canlannı her zaman fedadan çe· 
kinmemiş ulu ıehitlerin nam ve hatıraları taziz ve takdis 
edilmiıtir. 

lkiçeşmelik Çukurçef 
Osman oğlu arabacı M 
bir kadın yüzünden 
oğlu Sadık Kurt kapaDI 
çakla sol elinden hafif 
rette yaralamış, Mustafa 
25 yaşlarında Elife ve ti 
yin oğlu Ali Tekin de 
dövmek suretile yaral 
farından yakalanmışlardJtı __., 

İzmir Sicili Ticaret 
morluğundan : 

Tescil edilmiş (Ôztiir" 
caret Limited) şirketi o 
!arından Mehmet Neb 
şirketten çekilerek hiı 
diğer şerik Fehmi Sim 
luna devrettiğine milt 
hissedarlar umumi 
kararnamesi Ticaret 
nu hükiimlerine göre 
2496 numarasına ka 
tescil edildiği ilin oluo 

İzmir Sicili Ticaret 
murluğu reım i mnh 

ve F. Tenik 
(imzası) 

1-Kararn 
Şirketimiz ortakl 

Mehmet Nebioj'lu, tirk 
hissesini hiııedaran 
heyetinin tasvip Ye m 
kab ile tilrekidan f 
Simsaroğ.luna devre 
ıirketten çekilmİ.f old 
dan keyfiyetin ve m 
hin imza ve temıil ıe 
ti kalmamıı oldujanUO 
len ticaret ıiciline 
tescili lnzumuna ittifa 
rar verildi. 

12/Mayı 
F ebmi Simaaro 

(imzası) 
Mehmet Nebioj'lll 

(imzası) 
S. iller 
(imzası) 

Faruk Simsarojltl 
(imzaıı) 

Genel sayı 19749 
Genç hava ••hltlerlmlze ve lzmir ikinci Noterli 

özelce genç ••hlt arkada,ım tasdikli ve "ÔZTORK 
B. Cevat ·vucegUr için: RET LiMiTED ŞiRK 

And içmiıti vermeğe yurdu için kanını, ait 13/Eylül/37 t 
Gençliğine doymadan feda etti canını; 11250 numaralı karat 
Onan gibi nice geı:ç kurban gitti bu yurda, terinin 8 inci ub 
Ne istekler, dilekler gömüldii bu uğurda. yazılı lfulunan ve 

çıkarılan bu karar 
Sınırsız havalara uçman hakim olmadan, dairemize ibraz ol_.. 
lıtiklil kurulamaz korunamaz bu vatan, na ve dosyamızda 
Ben gitsem de arkamda yaııyan milyonlar var. mlltriıi tarafında• 
Ölilm gelince bakmız, dinlemez genç, ihtiyar, nushuına uygun oıdol" 

dik olunur. Bin dok ... 
Diyordu genç edeşi m, ağlamasın akrabam : otuz dokuz aeneai r• 
Yas tutmasın dostlarım öğiinsün anam, babam, yının on beıinci • 
lıte her Tlirk dökecek yurdu için kanını, glinil. • 

lsTER GUL iSTER A
ALA Gerektiği yerlerde esirgemez canını. lzmir birinci noterı _.ı 
U Ali Nihad Heltim6elpn Bayraktarotla ret 
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