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. Suriye ve Hatay gazetelerine göre 
•• • 

( 19 Mayıs) a Hazırlıklar 
Bütün milletin bu büyük günü, bu milli ve şanlı bayramı 

\tıtlulamak için günlerdenbeni yaptığı hazırlıklar, Türk 
'ıilletinin Türkiyeyi kurtatarana karşı beslediği minnet ve 
'6kranın sonsuzluğunu ispate kafidir, sanıyoruz. 

Yediden yetmişe kadar bütün vatandaşların ağzından 
j ~eni ve çok şerefli bir tarihin çok ünlü bir mebdei olan 

9 Mayıs hakkında dökülen hayranlık ve meftunluk sözleri 
l6steriyor ki: o 

' ~ Ebedi Şefimizin binbir hile ve ihtirasa sahne olan Istan-
llldan ayrılarak Samsuna ayak basmasının derin manasını 

-" 'lllall'ıyan, takdir etmiyen bu fevkalbeşer enerjinin yarat
tiı mucizenin akılları durduran azameti önünde başım 
latıı ve muhabbetle eğmiyen kimse yoktur ve olamaz. 
.. Halkın Sesi,, kendini, halkın temiz ve kahramanlar 

~hramanı bir evladı olan Ebedi Şefe bütün milletin bu 
bıırlıklar münasebetiyle de gösterdiği, kendi namı kadar 
tiyUk ve ebedi sevgi ve bağlılığın karşısında hiçbir zaman 

'-tif edemiyeceği derecede derin bir zevk ve tatlı bir heye
'-nla mes'ud ve bahtiyar saymaktadır. 
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'' Dağların Çocuğu '' 
Son günlerde kütüpha

\e. vitrinlerini süsliyen ve 
~~l~rimizi gayri ihtiya~i 
~rıne çeken yep-yenı, 

~!inal bir kitapla karşı 
;'ltY• bulunuyoruz ... 
bağların Çocuğu ,, 

1• ~u eş__erin hakiki kıyme
~ll~ takdir ve onun değe

,~ ~'ttı anlıyabilmek için ki-
--~ hakkında matbuatta 

cİ ~ l&biyetli kalemlerin tak-
,. l.tkar satırlarını okumak 

"'fid ir .. 

'-Yeni çıkmış ve az za
~-~da liyik oldugu rağ-
~:· g?r?1üş ola~ bu ro- . .. 
~ il ıçın ufak bıle olsa Muharrir Orhan Rahmı Gokçe 

~ ~ de şu satırları yazmak- donuk bir akşam üstü açık 
11 kendimizi alamadık... bir yük arabasile Istanbullu 

--::::::::--
BUyUk Kurultayda mü

him bir nutuk söyli 
yecekler 

Ankara, 17 (Radyo) -
Pazartesi günü toplanacak 
olan Cümhuriyet Halk Par
tisi Eüyük kurultayında Milli 
Şef İsmet İnönünün mühim 
bir söylev vererek, memle
ketin dahili ve harici vazi · 
yetini tebarüz ettirdikten 

' sonra, önümüzdeki dört yı l 
için hazırlanan mesai hedef
lerini izah buyuracakluı söy· 

ı leniyor. 
--~..M:"--

Türk - İngiliz 
ittifakı 

Almanya için mühim 
bir mağlQblyettlr 
Varşova, 18 (Radyo) -

Kurjer Corrany gazetesi, 
ittifakın Almanya için mü
him bir mağlubiyet teşkil 
ettiğini söylemektedir. 

Zira Boğazlar son derece 
' mühimdir ... Türk - lngiliz it

tifakının Balkanlarda da mü-
him tesiri olacağı, Bulgaris
tanın mihvere girmekten vaz 
geçerek, Yunanistan ve Yu
goslavya kuvvetlenecek de
mektir. 

• 

Vak'anın kahramanı olan bir genç, U~lanın köylerin-
~ >'lln tarzanı Yanık Bekir'in den birine Muallim olarak 

1 
~ Ctıkluğu, gençliği ve ser- gelir .. Müteassıb bir köy mu-

1 

Varszavski Norodny gaze
tesi, itilafın müşterek emni
yet zincirinde ehemmiyetli 
bir halka, Almanyanın ve 
ltalyanın cenubu şarki Avru
pasındaki istilalarına mühim 
mania teşkil edeceğini, Al
manyaya Asya yolunu kapa
dığım, on iki adalar için 
ehemmiyeti olduğunu, lngi
liz - Sovyet müzakerelerini 
teshil edeceğini, Tana yolu 
ile inecek Alman emellerine 
sed, mütearrıza karşı dur
mak siyasete esaslı mesnet 
teşkil eylediğini yazmaktadır. 

--::.~::::--
\'tt fırtınalarile dolu bü- bitine yüzü açık genç bir 

hayatı cidden tatlı bir kızın Muallim olarak g.~lişi . MareşaISmygli 
Qll ile yazılmış.. büyük bir hadise olur. Ufü- ıııııırı ııuıııı nınııımına 

U köy çocuğunun, köyde rükçü kadın, jandarma on- Balllk hükQmetlerlnl 
\ ~l yaşadığını, nasıl çalışıp başısı ve bazı köylüler, bu zlyarei edecek 
tittiğini ve aşk denen o genç kız tarafından menfaat Varşoua 17 (A.A) - Ga-
~in içine nasıl düştüğünü leri zarara uğrıyacağı endi- zeteler Mareşal Smygli Rid-
\ ban Rahmi bize şöyle an- şesile onun aleyhine hare- zin yakında üç Baltık mem-
~"tor: kete geçerler. Kızın üffet- leketi merkezlerine resmi 

\ Umumi harbe tekaddüm sizliği hakkında mazbata bir ziyaret yapacağını yazı-
lı senelerdeyiz. Silik ve - Devamı 4 üncüde yorlar. 

Almanya Yunanistana 
ihtarda bulunuyor 

~rlin, 17 (Ö.R) - lngi:-= 
· " Tlirk anlaşmasının ak
ilden sonra Balkanlarda 
'ı~I olan vaziyet Alman si-

1 mahfellerini hararetle 
Aıuı etmektedir. 

Romanya hariciye nazırı 
B. Gafenkonun nutku da, 
Balkan antantını parçalama
ğa çalışan Alman siyasi da-
irelerini düşündürmektedir. 

--.... -=--~--
""lınan gazeteleri Yunanis-
~ • ıugilterenin nüfuzu .1- Emekli subay 
~ girmemesi için ihtarda -ııııım1111111 ııııua 
"llıluyorlar ve diyorlar ki: Yardım Cemiyeti 

\buçenin Torinoda söyle- Cumartesi günü saat 14 de 
~ nutuktan sonra Yuna- Halkevinde Emekli Subay 
')~il yalnız ltalyanın değil, yardım cemiyeti umumi hey-

tamanda Almanyanın eti toplanacağı için cemiyet 
İt '-tııdan şüphe etmemeli- azaları toplantıya davet edil-
. ., mektedir. 

1 Ticaret Odası 
nıoıo __ _ 

Teftiş edlllyor 
Ticaret Vekaleti muame

lat müfettişi B. Halim Izmire 
gelmiş ve teftişlerine başla

mıştır. 
Borsada teftişlerini biti

ren B. Halim dün ticaret 
odası muamelatını teftişe 
başlamıştır. 

-ıuıııııınımınmm 

Üç Vali 
VekAlet emrine ahndı 

Ankara 18 ( Hususi ) -
Rize valisi Nuri Türkkan, 
Tokat valisi Faik Agün, 
Kayseri valisi Adli Bayman 
Vekalet emrioe alınmışlardır . 

HATAY 22 MAYISTAN EVVEL TURKIYE-
YE iLHAK EDiLMiŞ BULUNACAKTIR 
Kahraman Mehmetçikler bir iki güne 

kadar Hatav'a gireceklerdir 
lstanbul 17 (Hususi) - Adanadan bil- +~ ve bir kaç güne kadar yeni Türk kıtaatı-

diri ldiği ne g öre Suriye ve Hatay gazete- nın Hataya gireceğini ilhakın 22 Mayıstan 
Ierıİ Hatay'ın Türkiyeye nihai şekilde il- evvel tahakkuk edeceğini yazmaktadırlar. 

Bu haber lskenderunda büyük sevinçle 
hakı görüşmelerinin Pariste neticelendiğin i ka rşılanmıştır. 

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

Ba ikan Antantından 
Ayrılmıyacak 

1 Arnavud Kralı Zogo Cenev
reye müracaat etti 

BeJgrad 18 ( Radyo ) -
Yugoslavya hükumeti hiçl::r 
vakit Balkan Antantınc:ııı 
ayrılmadığı gibi Romaynaya 
bağlayan taahhüdlere kayc
siz ve şartsız bağlı kalacak
tır. 

BÜKREŞ'DE ' 
anıınmrr u1111111111ıı 1 

Balkan Konseyi 
toplandı 

Bükreş, 18 ( Radyo ) 
Bükreşte Balkan Ekonomi 
konseyi ilk toplantın ın yap
mış ve bu münasebetle Ro
manya hariciye nazm Gafen
ko söylediği bir nutukta 
Balkan paktı içinde birleş

miş olan dört balkan devlet
lerinin yarım adada sulhun 
muhafazası hu;usunda müş-

Rumen Hariciye nazırı 
Gafenko 

terek hareket azim ve ka
rarlarını hatırlatmış ve son 
hadiselerin balkan antantı 
devletleri arasındaki tesanü
dü hiç bir suretle değiştir
mediğini ayni zamanda Bul
garistanm da nihayet antan
ta iştirakinden ümidini kes
miş olmadığını ayrıca zikret
miştir. 

CeneH~ 16 (Radyo) - Halen IstanLuUa bulu;:an eski 
Arnayutluk kralı Zogo, Milletler Cemiyeti konseyinin .. ~n~
müzdeki taplantısı münasebetiyle Cemiyetin umum katıplı-
ğine bir telgraf göndermiştir, Zogo telgrafında, Arnavut
lnğun Italya tarafından işgalini protesto etmiştir. 

Bir rivayete göre ltalyanlar tarafından ülkesinden koğu
lan kral Zogo'nun yeniden kral olması ve Suriye tahtına 
getirilmesi ihtimal verilmektedir. Gene bir ~abere g~re 
kral Zogo yakında bir ay tenezzühe Suriyeye gıdecekmış. 
""""-""""'~"'"'-J"'tw""""""""""'""""~...._~,,, ............................................. ,"""""""""""'" .......... 

ln2ilterenin şartları Molo
tof' a bildirildi 
------~~~~~~~ 

Londra 17 (Radyo) - Rus Paris 17 (Radyo) - in-
yanın şartlarına mukabil i- gilterenin yeni şaıt\arı Rus-
leri sürülen şartlar, hu gece yaca kabul edilmezse Da-
lngilterenin Mo.skova s~fi~i ladiye ile Jorj Bone araya 
( Sir Vilyam Şıt ) e bıldı- girecekler ve Rusyanm ka-
rilmiştir. Sefir yarın bu şart 
ları havi notayı Molotofa bul edeceği şekilde bir plan 

kt. teklif edeceklerdir. verece ır. 
~~~~~=---·-~--w~~ae:-:a:;waw.-•• .::!::..~~~~a.-=-~ 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
İş Kanunu'nun Himayesini 

Bekliyoruz 
-----~-~~-----

Izmirde Namazgah Pazar yerinde Seferihisarlı lbrahim 
Ülke adı ve adresi ile aldığımız bir mektupta gevrek fırın-
larında çalışan işçilerin bir dilekleri için evvelce yazdığımız 
bir yazıya teşekkür edilmekte ve kendilerinin günde 14 sa
at çalıştırıldıkları ileri sürülerek alakadar makamların de-
lciletiyle iş kanunu'nun himayesinden de istifade ettirilme
leri rica olunmaktadır. 

Biz bu meselelerde alakadar makamın daima gösterdiği 

hassasiyet ve şef .~at• bilc.ı:ğ: miz için bu okuyucumuzu:ı:un bu 
di!cf ni de yazıyoruz. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 



(HALKJN SESi) 

İtalyanın Akdenizdeki vazivetine bir bakış 
., 

Coğrafij durumu İtalyayı 
mahkum ediyor 

Akdenizde 

Günün siyasi, coğrafi ve ı 
askeri mevzularını büyük bir 
dikkatle tetkik eden Fransız 
milli müdafaa mecmuası, son 
nüshasında A vrupadaki ger
ginlik merkezlerinden biri 
<>lan Akdeniz hakkında 
ehemmiyetli bir yazı yaza
rak, bilhassa Garbi Akde
nizde siyasi, askeri ve ikti
sadi bakımlardan çarpışan 
menfaatlerin nastl bir ölçüye 
tabi olduklannı göstermek
tedir : 

Bugün Akdeniz ve bilhas
sa garp kısmı kadar tetkike 
şayan bir mevzu olamaz .. 
Son siyasi gerginliklerin baş
lamasile iki muarız parti 
devletleri burada - Tunus 
ve Libya hudutlarında - ka
ra kuvvetlerini ve Cebelüt
tarıktan Maltaya kadar uza
yan kısımda da deniz kuv
vetlerini teksif ettiler. 

Fransa için mevzuubahso
lan Marsilya, Set, Oran, 
Cezayir ve Tunus yollarile, 
insan, yiyecek, malzeme gibi 
hudutta kullanılacak her tür
lü ihtiyacını Şimali Afrika 
ve merkezden temin edebil
mektir. 

Halbuki Italya için - Afri
kada, Cezayir veya Tunusa 
karşı bir taarruz merkezi 
olan Libya kısmı hariç ol
mak üzere - yalnız Avrupa
daki kısmın yaşaması için 
deniz çok daha elzemdir. 

Filhakika ltalya iktisadi 
varlıklarını arttırmak ıçın 
sarfettiği şayanı takdir gay
ret sayesinde linyit istihsa
litını (380000) tondan bir 
milyon 220.000 tona, kömü
rü 330 bin tondan, 875.000 
tona, demiri 525.000 tondan 
11.10000 tona, piri ti 732000 
tondan 955,000 tona çıkart
mıştır. Bu rakamlar 933-38 
seneleri zarfındaki ltalyanın 
iktisadi inkisafını göstermek· 
tedir. 

Fakat bütün bunlara rağ
men ltalya coğrafi vaziyeti 
dolayısile ithalatının yüzde 
70 ini b şkil eden et, yağ, 

kömür, petrol, kauçu'r, demir/• 
bakır, kalay gibi maddeleri 
Cebelüttarık ve Süveyş 
yollarife temine mecburdur. 

ltalyanın iktisadi hayatı 
denize müteveccihtir. Mösyö 
Mussolini bunu müteaddit 
kereler ilan etmişti. Netekim 
İtalyanın deniz harp ve ti
car<:t filosunun gayet seri 
bir şekilde tekamülü bu se
beple meşru bir hak değil
midir. 

Sonra İtalya hususile Fran
sa ve İngiltere için çok sert 
olacak ilk darb:sini de de
niz yoluyla vurabilir. Sarden
ya, Sicilya ve Pantellaria a
dalarile Hint yolu üzerinde 
çok sık liman ağızlarına ma
liktirler. Bu noktalar deniz 
altı gemileri, torpil atıcı ci
hazlar ve tayyare gibi seri 
harp vasıtalarının kuJlanıla

cakları yerlerdir. 
Spezia, Maddelena, CagJi

ri şimal - garp veya garba 
doğru, Sardenya, Sicilya za
viyesi cenup veya cenubu 
garbiye doğru düşman yol
larile, üslerine tecavüz ede
cek vaziyettedirler. 

Sonra Italya Sardonya -
Sicilya hududu sayesinde 
donanmasının Tirenyen de
nizi ile Yunan denizi ara -
sandaki harekatının emniyet 
sırrını garanti edebilir. 
Yarımadaya 270 ve 140 

mil mesafede bulunan Cag
liari ve Trapani dilşman ha
va hücumlarını tam zama
nında donanmaya bildirebi
lir. Ne hakiki bir hava üssü 
ve bomba yuvası olan Malta, 
ne Bizerta ne de Tulon bu 
meziyete malik değildirler. 

Taarruz hususunda büyük 
avantajlara sahip olan Italya 
çoğrafi vaziyeti dolayısile 

tehlikeye maruzdur. Bütün 
Italyan limanları düşmanın 

deniz ve hava taarrazlanna 
açıktır. 

Italyan donanmasından bah
sederken: "ltalyan donan
ması çizmesi içine hapsolun
muştur, burada çıkabilmek 

llA•• •d f 
lY.1.UJ e ••• 

Arşak Palabıyıkyan ve kumpanyasının yarattıkları ve 
bugüne kadar eşi, emsali görülmemiş kahkaha tufanı 

3 AHBAB ÇAVUŞLAR 
HARBE GİDİYOR 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
' Yarın Matinel:rden itibaren 

!ELH ~ F.'!RA SiNEMASINDA 
law:c..::z~~::::~!:::::::i·~·ı~aa:m.11 ...... ftl .... il:=::miiil .. ~ii?iim .. llilm ..... ~2 Z!E 

için de şarki ve garbi Akde
nizde kendisini hırpalaya

cak donanmalarla çarpışması 
lazımdır, cogr~fi vaziyet ital
yan donanmasını merkezi 
ltalyaya hapsetmiştir... de
mek doğru olur. 

Son harbin zayiatı ile ya
pılan mukayese ne olursa 
olsun yine Malta, Aspretto, 

Fransa nakliyatını Oran ve 
Set vasıtasile temin edecek
tir. 

Atlantik yoluyla münase
bat temini biraz müşkül ola
caktır. Çünkü Fransa ile 
Fas arasındaki bu uzun me
safede ispanya sahillerine 
yerleşen düşman denizaltı 
gemileri büyük tahribat ya
pabileceklerdir. Fakat antant 

Ajaccioya denizaltı ve tay- devletleri şimali Afrika ve 
yare gibi hafif fakat tesirli Fasta muazzam bir müdafaa 
silahlar koyulacak ve Malta ve taarruz mıntakası vücude 
ltalyanın Libya ve Arnavut- getirmektedirler. Bu vaziyet-
luk ile yapacağı münasebat lere göre coğrafi vaziyetle-
için muazzam bir tehlike rinin mahkum ettiği ltalya-
olacaktır. dan Akeniz üzerindeki id-

Bir harp vukuunda Mar- dialarından vazgeçmesi ken-
silya limanından istifade di menfaati icabı olarak 
edilmiyecek, buna mukabil b --klenir .. ---------11111111--------
KANUN BiLGiLEAi 

-==-==-~<===:s=-=-

v AKTİNDE VERİLMEZSE 
Ellerini oğuşturarak yanı- t] Kanurı birçok şeylerde 

ma geldi. Memnundu. Gülü- j 
yor, gülünce de buruşup yük
selen toplu yanakları zaten 
ufak olan gözlerini büsbü
tün küçültüyordu. 

- Hayrola, dedim, ne ol
du? 

kiralı yanı himaye etmiştir. 
ôedim. Kontrat kağıdının 
şu matbu maddelerine ba
kınız. Birçoğu kanundan 
alınmış olan bu şartları he
men cümleşi · kiralıyan le
hine. Fakat borçlar kanu-

Cebinden matbu bir kira nunun 260 ncı maddesi de 
mukavelesi çıkardı ve hu- ki:acıyı gözetmiştir ve de-
susi şartlar kısmında yazılı miştir ki: Kiracı vadesi gel-
bir o: ad deye işaret etti. Ay- miş olan kiraları vaktinde 
nen şu cümleyeyi okudum: vermemiş ise, kiralıyan altı 

"Kiracı kira bedelini vak- ay ve daha fazla müddetli 
tinde vermediği takdirde iş- icarlarda otuz günlük ve 
bu kira mukavelesi hemen daha az müddetli icarlarda 
feshedilecektir.,, altı günlük bir müddet ta-

- Bu maddeyı havi bir yin ederek kiranın bu müddet 
mukaveleJ e kiracının imza- içinde ödenmesini, ödenme-
sını koydurmakla ne temin diği taktirdei akti, müd-
ettiğinizi sanıyorsunuz? detin hitamında feshedece-

Diye sordum. ğini kiracıya ihtar edebilir. 
- Kirayı vaktinde ver- İşte bu maddeye tevfikan, 

meyince, mukaveleyi hemen sizin de yapabileceğiniz şey, 
feshedeceğim, dedi. Kiracım kiralarını vaktinde vermiyen 
ötedenberi kirasını vaktinde kiracınıza Noter vasıtasile 
vermez. Ben de kendisinden bir ihtar yapma~ ve bu ih-
bıktım usandım. Bir ay ver- tarda - mukaveleniz bir se-
meyince hemen kendisini nelik olduğuna göre - otuz 
apartmandan çıkarıp kur- gün içinde biriken kirayı 
tulacağım. tediye etmesini ve etmezse 
00 ................................. ~ ..... I. 
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1 C-.. i]i-İiiR) 
Boğmaca öksürüğü 
Bu sırada kabakulaktan 

sonra az çok münteşir bir 
tarzda görülen çocuk hasta· 
lıklarından birisi de boğma
cadır. 
Boğmaca öksürüğü vasati 

olarak üç ay kadar devam 
eder. Çok muz'içtir. Gerek 
hasta için ve gerekse muhit 
için ,çok sıkıntılı dakikalar 
geceler geçirir. Mikrobu he
nüz malum değildir. Fakat 
tükürük zerratı ile çocuklar· 
dan birbirine sirayet ettiği 
muhakkaktır. Küçükken çek
miyenler büyüdüğü zaman da 
boğmaca çekebilirler. 
Boğmaca öksürüğü yalnız 

bir defa çekilir. Boğmaca 
öksürüğüne maruz kalan ço
cuklar hastalığı kaptıktan 
bir buçuk, iki hafta zarfında 
ilk araz meydana çıkar, ev· 
veli adi bir öksürük ve 
bronşit şeklinde başlar, gün
ler, haftalar geçtikçe öksü
rük şiddet kespederek nöbet 
nöbet tutmağa başlar ve 
çocuk sık sık zefir yaparak 
nihayet gjrültülü bir şehik 
yapar ve bu uzun nefes al
ma adeta bir horozcuk gibi 
öter. Geceleri nöbetler daha 
sıktır. Roğmacanın tedavisi 
muhtelif safahat arzeder. Bun
dan~ da ayrıca bahsederiz. 

-;::::x:--

Mersinde 
Çiçek balosu verilecek 

Mersin (Hususi) - Tüc
car kulübü bir çiçek balosu 
verecektir. Baloda davetliler 
beyaz elbise giyecekler, bü
tün davetliler çiçeklerle süs
leneceklerdir. 

nnGDonıınuııımuıınıııııınııuının]llill nıınııınıııoınmnoınıınııımnuıın 

otuzuncu gün mukaveleyi 
feshedeceğinizi bildirmektir. 

Eğer kiracınız bu tayin 
ettiğiniz müddet zarfında 
borçlu olduğu kiraları öde
mezse, o vakit kira mukave
lesini feshile apartımanın 

tahliyesine tevessül edebilir
siniz. 

Burada muhatabım sözü
mü kesti. 

- Peki amma, biz beyni
mizde bir mukavele yapıp 
kontratın hemen feshedile
ceğini şartettik. Bu mute
berdir tabii, dedi. 

- Müsaade buyurun da 
izahatımı bitireyim, dedim. 
Maddenin son kısmından da
ha bahsetmedim. 260 ncı 
maddenin son cümlesi aynen 
şöyledir: 

"Bu mehlin tenkisine (ya
ni otuz veya altı günlük 
müddetin azaltılmasına), ya-
hut tediyeden teahhur ha
linde akdin hemen feshedi
lebileceğine dair yapılan mu
kaveleler azılsızdır.,, 

- Yani? dedi. 
Yani, dedim, demin gös

terdiğiniz şartın hiç hükmü 
yoktur. Kanun böyle muka
vele edilse bile, batıldır di· 
yor. (Avukat : Emcet Ağış) 

18 MAYIS 

1 Dakikada 
neler oluyor 

-------
Amerikada on dört aıi\C' 

rim tevkif edilmiştir. . 
Dünyanın kiğıd merkeJI 

olan Kanada, 6CO kilo kl• 
gv ıd istihsal etmiştir. 

Hindistanda sekiz kifİ 
hummadan ölmüştür. 

Londrada, yüz kişiyi ol 
sene idare edecek mikdar' 
tekabül eden 900.000 litt' 
istihlak edilmiştir. ıı\ ~ k 

Dünyanın en kalaba ~ 
noktası olan Londranın 1-1~ , ı 
Park meydanından yüz yır .le 
mi araba geçmiştir. , o~ 

Amerika parmak izi dal' ~o 
resi iki yeni parmak izi d• tj 
ha almıştır. 

Fransadan Amerikaya oO 

beş kilo sigara kağıdı se~· 
kedilmiştir. 

Manzumei şemsiyye, Veg• 
cümlei kevkebiyesine 96.000 
kilometre daha yaklaşmıştır· 

Japonlar 1500 libre balık 
avlamışlardır. 

-·-:....:~-

Yahudiler ve 
Avusturyada 
emlak işleri 
Anşlustan, yani Austurya• 

nın Almanyaya ilhakındıO 
önce, Viyanadaki gay. imeıı· 
kul emvalin yüzde otuz al-
tısı Yahudileri elinde 
bulunmakta iken, soO 
günlerde neşredilen bir ista" 
tistikte, ayni mülklerdeO 
ancak yüzde 9 unun Yahu
dilerde olduğu bildirilmiştir· 

-------
GUney Yurtda 

- Folklör -

Atalar sözü 
deyişe 
-7-

Derliyen: Sait Uğut 
-B-

* Bal tutan parmağını ya· 
lar. 

* Büyük başın derdi de 
büyük olur. 

* Basmadığı yerde kaldı 
bereket. 

* Bunar gözünden bulanır· 
* Biçilmiş kaftan. 
* Besmele değmiş şeytao 

gibi. 
* Bir günün beyliği de 

beylik. 
* Boş boğazı cehenneme 

atmışlar odun yaş demiş. 
* Balık baştan kokar. 
* Bir dost, bir post. 
* Bir ağaçtan oklukt• 

olur, boklukta olur. 
• Biçak kınını kesmez. 
• Babşiş atın dişine ba• 

kılmaz. 
* Bir bitli bir pireliyi tat•' 
* Borcun iyisi ver kurtul, 

derdin iyisi öl kurtul. 
• Bulamaçtan dönen kaşı· 

ğm sapı kırılsın. 

TAYYARE Sineması Telefon 
3646 

2 Büyük Flim Birden 

1 - Düşkün Kadınlar 
CLAUDE F ARRERE'in müşhnr eserinden filme alınan 

büyük komedi dramatik. BAŞROLLERDE : . 
' MADELEINE RENAUD-CONSTANK REMY-Paul Ar.•11 

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

yarattıkları ölmez bir sanat eseri. 
3 - Metro Jurnal en yeni dünya haberleri 
Flatlar tenzil edildi. 30 - 25 - 20, talebe ıo. ku~u'"ıo 

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



~•Han Dersler 

8iR CiNA YETiN 
SEBEBi 
-------~~-----. ( 2) 

.~~ bu gibi ıeylerde pek Beni dinlemedi bile. Ya-
1 •dim bay reis, onun için nına gittiğim zaman kaçtı. 
llıübaheseden mağlup en sonra da: 

~Ordum. - Sarhoş olduğun zaman 
•erseri ruhlu idi, bir- çok çirkin oluyorsun! dedi. 

eyi - velev manevi ol- Artık birbirimize karşı 
" bir bağla birisine bağ-, azami derecede soğuk ve 

~llı•yı havsalası almıyordu. resmi idik. 
kapalı olarak onu ne Gelelim asıl meseleye bay 

iknaa çahşdımsa ol- reis: 
• ne cepheden hücum l' irgün buna birkaç arka-

.Jc istesem · daha evvel daşile beraber yolda tesa-
or, cevabını veriyordu. düf ettim: 
~k zekiydi. insanın söy - Adliyeye gidiyoruz de 
'ii ıeyleri değil, söyle- diler. Necminin muhakeme-
istiyebileceği şeyleri sine.. hadi bize yer bul! dön 

. hissediyordu. Birgün düm.. ona liizmet etmek bi-
Qı ki: le tatlıydı.. içerde yer bu-
iki kişi mücadele e- lamadık, fevkalade üzüldü-

en birisi mağlubiyeti ler, adeta büyük bir fırsatı 
ederek diğerine de- kaçırmış gibi telaş ediyorlar: 

t etmek istese öteki ne - Ne diye az daha er-
t?. ken gelmedik .. diyorlardı. 

. Muhtariyet verir!. dedi Bir han bekçisini para 

. dehaletimi bile kabul için keserle parçalıyan bir 
Yordu.. katillik muhakemesine bu 
~ § kadar alakadar olmak bana 

ilnün bayım.. bu ka- g'rib geldi. Bu, aJelade bir 
•hıtıktan, onu bukadar merak filan değil bir hırstı. 
ktan, kendime bukadar Uğraşa uğraşa mübaşir-
bulduktan sonra on- lere bir loca açtırdım .. on-

~ llasıl ayrılabilirdim?. ları yerleştirdim, kendimde 
'- imkanı yoktu bay aşağıda katili beklemeğe 
ben de artık herşeyi başladım. Ben de gayri ib-
derek yalnız ona sahih tiyari merak ediyordum. Bir 

gayesine kendimi has az sonra hasır şapkasile 
· o, yavaş yavaş ken- katil göründu. Yirmi beş-
~ekti. Benimle konuş· lik, çilli yüzlü, basit, hata 
~ · · b l Jil tavırla, bayagıw bir te-

ıçın ahaneler bu-
1 baa'a milmkiln olduğu nasübe malik birisi idi. 

O da, tıpki demin benim az tesadüf etmeğe 
atdu. Şimdi başka geldiğim gibi elleri kelep-
ları, başka ahbabları çeli, iki tarafı jandarmalı 

t, olarak geçti, bir at canbaz
hanesine gider gibi buraya 

§ 
~~y reis.. sevmek.. he

b1111 sevdiğim gibi sev
trbad birşeydir. Ha-

' yalnız o vardı. Gö 
'çtığım zaman onu, 
iını zaman onu, uyu

~ laman onu, uyandı
lllan onu görüyordum. 
'1ki ben onub için 
· Gelmiş ve geçmiş 

' Nasıl anlatayım bil-
111. Çorabının yırtığı, 
111ın kordelisı kadar 
lıinıle alakadar ol-

1 t\rlerindeki kedi ka
~ beni sevmiyordu. 
İin arasında iki üç 

~dü, o müfrid jestler 
1 ellerini göğsüne 
devam etti..) 

>'Pdımsa bay reis, 
~~l'medi, üstüne düş
'lttıden kaçtı. Herşe · 
'ta söylemek istiyor, 
b·aret edemiyordum .. 
~ ı~ akşam, arkadaş
lt~ıb ettiği bir vapur 
~ 11ıde, ona bir kelime 
l'tı11ı,, kelimesini söy
~k için içdim, yıkı
ldar içtim .. 

toplanan halk, onu görmek 
için de birbirinin <>muzuna 
çıkıyordu .. 

§ 
Muhakeme bittikten sonra 

kızların yanına gittim, Nec
minin mübabesesini yapıyor
lardı, şaşırdım.. Aman ya-
rabbi.. sokakta görseler baş 
farını bile çevirmiyecekleri 
bu adam, katil olunca na-
zarlarında bir ehemmiyet 
almıştı. Bir kahraman gibi 
ondan bahsediyorlar, ağzını 
acışında, söz söyleyişinde 
elini kaldırışında, her hare
ketinde bir güzellik, bir ki
barlık buluyorlardı .. 

- Sonu yarın

Erzincan' da 
Gezinti 

• 

Erzincan (Hususi) - Ha
sılatı belediyeye ve spor böl-
2esine ait olmak üzere ge
çen hafta Fırat adasına zen-
gin programlı bir gezinti ter· 
tik edildi. Şehire iki buçuk 
kilometre mesafede bulunan 
ada.Aa gidip gelme çok eğ
lenceli bldu. Adada muhtelif 
eğlenceler tertip edildi. 

en itibaren.ı..büyük müsabaka ve hediyeli proğram:+J 

iiltürpark 
Gönül 

Sinemasında 
Avcısı 

R.OBERT TA YLOR - JOAN CRAVFORD 
l Barrymor - Franchot tone • Melvyn Duglas - J. 
Stevart büyük tarihi müessir aşk hikayesi 

iKiNCi BALAYI 
lYRON POVER • LORETTA YOUNG 

1- Büyük tarihi aşk hikayesi 
~t: Gönül Avcısı: 13.10-7.10 ikinci BalayıS.C'l-9.00 

e,i ve pazar saat 1 de ikinci Balayı ile ba~!ar 1 ; 

(HALXIN SESi) 

Hasise göre 
Ev sahibi misafirlerine 

sıgara ikram etmişti.: Kibriti 
çaktı, iki sigarayı yaktı. 
Üçüncüyü yakacağı sırada 
misafirlerden biri: 

- Üç sigara yamasana! 
Dedi. 
Ev saHibi güldü: 
- Bu bir laftır efendim, 

bir kibritle üç sıgara yakma
nın ne uğursuzluğu olabilir? 

MiJafirler arasında bulu
nan hasisliğile meşhur biri 
söze karıştı: 

- Öyle bir şey vardır 
amma, üç sigara için değil.. 
Bir kipritle on iki sigara 
yaktıktan sonra on üçü"cüyü 
yakmamalıdır. 

mııııı 111111 ııııı ı ı 11111 

Unuttum 
- MendilimL bir ~eı u-

nutmamak için bir düğüm 

yapmıştım. 

- Neyi unutmamak için 
hatırlıyamıyor r.;usun '? 

- Zannedersem mendili
mi evde unutmamak içindi. 
Fakat nasılsa gene unuttum. 

ıunıuıuıa -·ııııııı 

Tanıdım 
iki kadın sokakta karşı

laştılar : 
- Birbirimizi görmiyeli 

on sene oldu. Epey yaşlan-
mışsınız, fakat gene yüzü
nüzden tanıdım. 

- Sizi rı de arkanızdaki 
manto epey solmuş, fakat 
gene ondan sizi tanıdım. 

Otelde 
Metrdotel - Afedersiniz 

bay, size hizmet eden gar
son beyaz saçlı mı idi? 

Çok beklemiş müşteri -
Siyah saçlı idi amma, ben 
istediklerimi söylediğimden 
beri belki saçları ağarmıştır. 

aıııuıau111111111ıııııııı 

Aşçı 
- Aşçının birgün kaça

cağından korkmuştum. Ni

18 MAYIS 

ANIARA __ ~~~YOSU iç, maşır 
(Bugünkü program) b 

Türkiye Radyodifüzyon Postaları Ve anyo 
DALGA UZUNLUGU b 1 

1639m. 183Kcı. 120KW. sa UD arı 
f.A.Q.19,74m.15195Kcs. 20KW . CJ•ldı•n Ve 
T.A.P. 31,70m. 9465Kcı. 20KW. 
12.30 Program J 
12.35 Türk müziği (Pi.) saç arın 
13.00 Memleket sa at ayarı k 
ajans ve meteoroloji haber- yumuşa -
leri. J v t 
13.15-14 Müzik (karışık prog- ıgınl e-
ram - pi.) min etme-
18.30 Program 
18.35 Müzik (Neşeli mü- k)e bera-
zik - pi.) 
19.00 Konuşma (Ziraat sa- her her 
atı) •• ı•• •• 
19.15 Türk müziği (Fasıl he- tur U yun-
yeti) 1•• • kJ• 
20.00 Memleket saat ayarı, u, ıpe 1 
ajans ve meteoroloji haber- k J 
leri. umaş a .. 
20.15 Türk müziği asfJDI 
1-Hicaz peşrevi rJ n 

rı 

~ . ~-..... . 1 , ...... 

2 Leminin hicaz şarkı : (So- • • 
rulmasın bana yes) 1 -ye re .... g n 1 
3(DŞ :-vki beyin bhi~az şdarl).: : bozır. _:: _:::. 

.!mcın cana enı ya et ı 

4 Yusufun hicaz şarkı (S v- ll temizler 
dayı ruhun aşk eline) 
5-Zühtü Bardakoğlu : S .. n-
tür taksimi. 

ve e:f~;-i :·.Jfi}·:·~n bozmaz, halis zeytinyağındau 
yapılnı · 1 ~-'! iema ~ sabundur. 

6·Yusufun hüseyni ş2 1 ı : 
1 (Lüks Markasına Dikkat) Amili Ümit fabrikası ticarethanesi 

Telefon: 30fl Tel. Ümi ~un (Saçın bükümleri gönül b~ğı ) 

7-Hüseyni ~az semaisi. ı 
8- Şevki beyin uşşak şarkı : 
(Esiri zülfünüm ey.) 
9-Şükrünün uşşak şarL: : 
(Geçti muhabbet demi) 

10-Dedenin karacığar şarkı : 
(Girdi gönül aşk yoluna) 
21.00 Konuşma 
21.15 Esham, tahvilat , kam-
biyo - nukut ve ziraat bor· 
sası (fiyat) 
21.25 Neşeli plakler R. 
21.30 Müzik (küçük orkes
tra - Şef: Necip Aşkın) 
ı2.00 Müzük (Romanslar ve 

Terzi A 

azım 

.s San2üder 
lzm r: Yeni Kavaflar çarşısı 

no. 35 
Avrupanın yüksek terzi mek

binden diplomalı 

Peşin ve 
Taksitle 

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

Diker. saire - pi.) 
23.00 Son ajans haberleri ,· H1m~~f:!~ ----O:r.:s-·R-t!!1111D~~~ --- -----
ve yarınki program. Ü ,. u " t4 

23.15 Müzik (Cazband-pl.) [ı S ı•h S d O g' -

Açıkaözler I~ a 
1 

ona ~ § : ~ 
... f] Cilt, Saç ve Zührevi has- 1 

] 8.. !. ~ 
- Yemeklerin parasını talıklar mütehassısı A E 91 =• ~ 

verdin mi? 2 nd Bevler sokak No. 81 ~ - ~ ~ 
3
C: 

- Hayır, ya sen? M TELEFON 3315 ~ ~ ~ ;J c: 
- Ben de vermedim. 1 ~} ~ 9 :ır:"° 

.. Ji:::t::ll ~..,,..., ..., - Oyle ise neye kalkıp 1 = ~:::.t:::::ını::~:•::~t=ın~:.tır ~ ~ 3: 

kaçmaz , gi~miyoruz? • • Aşcıbaşı Marka ~ = ~ 
. Çıroz Mevsımı Maka_rnaıarı §: DJ ~ 

kahla aldım. 
- Şimdi artık 

değil mi? 
- Kaçmaz amma, yemek

te pişirmiyor, başka bir aş
çı tutmak mecburiyetinde 
kaldım. Onun kaçacağından 

- Çiroz mevsimi gene ~ ~ ~ 
geldi.. -a AJ c 

- Ne diyorsun, gene za- ı» {il B a. .. : 
yıflık modası mı ortaya to "' -

korkuyorum. çıktı ? - '* ~ 
----------------- ~ -- c:= e 

Sayın MUşterll~rimP s· B !» N 

Mühim İlan 
Yeni mevsimin yaklaşması dola}l ' ]1e lU'• s~eseın:- "lmvevi 

temizlem ! ve boyama işle .. :rı! bir hıtisna olmak · 
.. f" ti , ' uzere ıa er :...e .)i:! .... ı 

B "' ... • u mevsıı_...ı l~Ia1 
. . Re~abet kabul etmiyecek det?'et.;de tenziiat 

İtınalı ışlerıyle şöhret kazanmış oln mües;~se~ bu fevkcı \
ade iskontosu ile sayın müşterilt. ?İrr. i \ . tevecc(; hünü 

kazanacağına emİbl i 

ŞARL PRİ~ÜS 
BUyUk Kardlçah Han No. 48 Telefon : 3449 

1 Bugün Asri Sinemada f ~3!4° ; 

1 
17 Mayıs 1939 Çarşambadan itibaren ~ 

Senenin en korkunç filmi mevsimin" en heyecanlı şa- ~ 
heseri akıllardan hiç çıkmıyan ve unutulmıyan bütün ~ 

ZöROen KAMÇiii0 SüVARi1 
2 Devre 25 kısım tekmili birden 

Türkçe Sözlü 
Komlklerln şahı Lorel Hardl 

Çocuk Hırsızları 
Ayrıca Dünya Haberleri Ve Miki 

~---

1937 - l 938 Selanik sergi
sinde birincilik madalyasını 
kazanmıştır. .... ············ .........................•.......... 
Dr. Demir Ali 

Kamçıoğlu 
Cilt Tenasül hastalıkları 

.... c !!.. """' -
3

o(ltBB 
ııı !» !» 

cı B'<a.. 
~ı:r-.., ... ~ = :J c .. 

Dr. Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontken ve elektrik tedavi•ı 

yapılır ıkinci Be ııer So 
No. 29 TELEFON 2542 

elektirk tedavisi 
ızmir - Birinci beyler So 

Nt>.: 55 Telefon : 3179 

Alkol, benzin, 
gomlak, sant
rak, pomzataşı 
vemeşhur : Arti 
markalı _ analin 
boyalar. 

Tel. 8832 



SAHIFl!.4 

iŞEHIRDEN rmmmS?;NmHAmBE:mRm[E:Rmmm, Güzeı_,~~~~e 1 
HABERLE!J L=============mın•=====a=ııoo>o:notoıı:±a~=.._J - Baştarafı l ncid~li; 
V;Jf~-~ ;LEHiSTAN MÜTEADDiT TARAFLI PAKT• ::~:;~a~k;~!~:: v~:". 

LAR YOLUNA GiRMEKTE DEÖiLDiR !~;\~;ı~:::,m•·;.~~!;. Muavinimiz 
Gaziantep valiliğine tayin 

edilen değerli Vali Muavi· 
nimiz Bay Cavid Ünver ye
ni vali lzmire gelmesini mü 
teakip yeni vazifesi başına 
hareket edecektir. 

Izmirde bulunduğu 3 se
ne içinde muhitte kendisini 
sevdiren B. Cavid her bu
lundup vazifede muvaffak 
olmuı bir idare amirimizdir. 

-z..--::~--

Radyo dinle-1 
me ücretleri 

Radyo abonelerinin se
nelik dinleme ücreti olan 
on liranın Haziran ayı için
de Posta ve Telgraf idare
Jerinde tahsile başlanacaktır. 

--.. ,.,~--
Daireler iki 

gün tatil 
19 Mayıs Gençlik bayramı 

münasebetiyle okullarla resmi 
daireler ve hususi müesseler 
19 ve 20 Mayıs günleri tatil
dir. 

--...-: ... ~ .... --
Sarkıntılık 

Etmiş 
Kemer Kahramanlar mev

kiinde Fevzi oğlu Hulfrsi Şen 
Mustafa kızı 35 yaşında 
Hayriyeye; lbrahim kızı 25 
yaşında Nimet 'e Mustafa 
oğlu Mehmede dille sarkın· 
tıhkta bulunduğundan ya
kalanmışlardır. 

--b~:.....:ı::-

Hırsızlar 
Yakalandı . 

Kemer Kahramanlar mev· 
kiinde Mustafa oğlu Recep 
ve Şevket oğlu Nihat : Ha-
san oğlu Ahmet; Mehmet 
oğlu Ali ve Abdullah kızı 
Saimenin evlerine girerek 
bir çift mes ve iki ekmek 
bıçağı çalıp kaçarlarken ya
kalanmışlardır. 

Varşova, 17 (A.A) - Hükumet organı olan Kurjer Po- (~ 
ranni diyor ki: 1 

Lehistan müteaddit taraflı paktlar yoluna girmekte de- l 
ğildir. Lehistan iyi komşuluk münasebetleri prensibine ve 
bütün meselelerin anlaşmalar yolile halli esasına sadık bu- : 
lunmaktadır. Bu yazı Potemkinin Varşovaya ziyareti üze- J 

rine yabancı matbuatta serdedilen bazı fikirlere cevaptır. 

Bu matbuat Polonyanın Sovyetler birliğinin iştirak edeceği 1 

umumi bir pakta iltihaka amade olduğunu bildirmişlerdir. 
Makalede Potemkinin Bek'Ie yaptığı görüşmelerin nor

mal bir teması teşkil ettiği ve bu temas esnasında umumi 
politika meselelerinden sonra Sovyet - Leh münasebetle
rinin bu münasebetlere müsait bir inkişaf temin edecek 
bir hava içinde tetkik edildiği . kaydedilmekte ve Leh -
Sovyet münasebetlerinin halen iyi bir hava içinde cereyan 
ettiği ilave olunmaktadır. 

HAYRET! AMERiKA GAZETELERi DiYOR Ki : 
Beş yaşında bir kız 

Çocuk doğurdu lngilterenin en 
Türkiye 

büyük muvaff akiyeti 
ile anlaşmasıdır 

maruz Yanık Bekir adı 
bir çocuk ... 

Muallime Rizan da baJ 
yah gözlü güzel köy ç 
ğuna karşı daha ilk 
lerde garib hisler uy 
Bir zaman sonra onu 
meğe başlar. Bu iki d-_W 
yardımile köydeki feo.t,' • 
lardan haberdardır. Ja~ 
ma onbaşısı yaptığı dl' 
deleyi kazanır. ...at 

Londra, 17 (A.A) - Beş 
yaşındaki bir kızın Limada 
bir çocuk doğurduğu ve ço
cuğun sıhhatinin tamamiy
le yerinde olduğu haberi 
hakkında şüphe izhar etmiş 
olduğundan Lima doğum e-

Vaşington, 18 (Radyo) - Amerikan gazeteleri Türk - lngiliz ittifakının 
hararetle bahsederek diyorlar ki : 

Eyi bir tesadüf, tab~İ~ 
gelen jandarma yüz~ 
Rizan'ın mektep ark!!~ 
Lamianın babasıdır. ~ 

ehemmiyetinden aleyhinde çevrilmek iste,.. 

vi doktoru bu istisnai va
kayı bizzat müşahede etme
leri için Amerika doktorla
rını Peru payitahtını ziyare
te davet etmiştir. 

"lngilter .min en büyük muvaffakiyeti Türkiye ile anlaşmasıdır. lngiltere, büyük ve 
kudretli bir askeri kuvveti bulunan Türkiye Cümhuriyeti sayesinde Filistini ve Mısırı mu
hafaza edebileceği gibi diğer devletlere vermiş olduğu garantilerine mühim yardımları do-
kunacak ve Tuna yolu ile Akdenize inecek olan Alman akalliyetlerine de bir sed vazife. 
sini görecektir.,, Demektedirler. 

Elinde bulunan silalılarını 
hükümete teslim edecekler 
Varşova, 18 (Radyo) - Hükümet neşrettiği bir emirna

mede elinde silahları bulunanların 30 günde silahlarını hü
kümete teslim etmeleri bildirilmiştir. 

--------~~--------
Tuna ağzına Rumen bayra~ı 

çekildi 
Bükreş 18 (Radyo) - Tuna ağzında çekilmekte olan 

beynelmilel bayrak indirilerek yerine merasimle Rumen 
bayrağı çekilmiştir. Ve bu münasebetle Romanya Hariciye 
nazırı B. Gafenko da bir nutuk söylemiştir. 

----------~----------
FRANSIZ MiLLETI 

Hükômete Yardım Ediyorlar 
Paris, 17 (Radyo) - Dahili istikraz kuponlarının bir kaç 

saat içinde satılmasından dolayı pek çok kimseler bu is
tikraza iştirak edememişlerdir. Bu gibiler yurda olan sev
gilerini ispat için hükumete teberruatta bulunmağa başla· 
mışlardır. . 

Başvekıl Daladiyenin emrine bugün biri yüz diğeri altmış 
bin franklık iki çek gönderilmiştii. 1 ............................................................................. ., .... , 

Bu sabah alınan 

Radyo haberleri 

Han nehrini geçmek is tiye n 
Japonlar püskürtüldü 

Hongkong 17 {A.A) - Çekiai ajansı bildiriyor: 
Dün Japonlar üç defa Han nehrini geçmek is' emişse de 

600 ölü vererek püskürtülmüşlerdir. Çin kıtaları Anlunun 
doğu şimalinde kain Cang Shen Tien ve Cu Kia Sien 
şehirlerini çevir .nişlerdir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
genel merkezinde faaliyet 
Ankara, l 7 (A.A) - Çocuk Esirgeme Kurumu genel 

merkezi bir ay zarfında kuruma müracaat eden 767 hasta 
çocuğun muayene ve tedavisini yapmış ve 536 çocuğun da 
dişlerini muayene ve tedavi etmiş ve 8 fakir yavruya nakdi 
yardımda bulunmuştur. 

2545 çocuk ve ana sıcak banyo almış ve 2691 süt yav
rusuna süt damlasından hergün 2155 kilo çocuk sütü tevzi 
edilerek bir ayda bu hayırlı müessesemizin yardımından 
istifade eden çocukların sayısı 7547-yi bulmuştur. 

--------~----------
Baltlk devletleri Bitlerin 

teklifini reddettiler 

fırıldağın mahiyeti meY ~ ·· 
çıkarılır ve jandarma oO , 

şısı tevkif edilir. Hoca ! 
nımın köyde itibarı ~ 
Yanık Bekir de MuallillP'. 
karşı ümitsiz bir sevgi ~ t 

}emektedir. Fakat d (/ 
Hoca hanımdan kaçar. -' 
celeri Rb:an 'ın evi etrafı~ t 
dol:tşarak onun çaldığı ~ I 
manı dinler. Ve nihayet 
yü terketmeğe karar "~ t 

lzmire gider. lzmirde t fi t 
bir aileye evlatlık o 
tahsil ve terbiye görür, ~ 
şaf eder, bir şehir çocUl~il 
dan fazla meziyetlere JV' 

olur. r 
Akrabalarından SuınrtJ ..1 

minde mağrur bir kız bir !:. 
lzmire gelir. Yanık Be, 
geçen kısa bir zaman ı 

Bekiri çılgınca sever. f 
mukabele görmez, ç...-~ 
Bekir Rizanı hiç bir ı"1 
unutmamıştır. r;1 
Yanık Bekir, Rizan'ın •::.ı 

gilisinden aldığı hızla 

ve zabit çıkar. lzmire l 
Rizanla evlenir. DoğaO, 
cuklarına da (Sumru) • 
koyarlar. ,, ~ 

Eserin basımı kadar ~ 
zuu da orijinaldir. o~ 
Rahminin temiz ve pr"'l 
üslubu insanı tatlı bir b'\' 
can ve gittikçe artao I 
merakla sürüklüyor ve 
şündürüyor... V 

--::+.:::::-- Hitler'e manalı bir teşekkür 
Anasına bıcak Pariste Harsbourg hanedanı azasından Arşidük Otto ve 

Berlin 17 (Radyo) - lsveç, Norveç, Finlandiya ve Da
nimarka hariciye nazırları, bugün Vilhelm Straseye gitmiş
ler ve hariciye nazırı Von Rtbentrobu ziyaret ederek, bir 
ademi tecavüz misakı hakkında Hitler tarafından vukubu
lan teklifin,· hükumeti matbualarınca kabul edilmediğini ve 
Baltık devletlerinin, hiçbir bloka girmiyerek bitaraf kal
mak istediklerini bildirmişlerdir. 

Sahifelerimizin darlığı,;_ 
layısile bu çok değerli .:ti 
hakkında daha fazla ~ 
mıyacağımızdan mütee ~ 
Yalnız kısaca şunu söyle') 

kt• Avusturyanın eski başvekili prens Strohemberg ve eski Ro-
çe ı manya hariciye nazırı Titulesko'nun bulunduğu mühim ve 

Rusyada Mecburi Askerlik 
Arttırıldı Müddeti 

lazımdır ki, bu kitap ~ 
edebiyat ve gerek milli .. _ki' 
rdmanlıkları ve içtimai ::;,: 
katları canlandırmak bf' 
mından çok faideli .,e 

Bornovada Subaşı soka- siyasi bir toplantıda Amerikanın eski Paris s ;firi Duff 
ğında Mustafa oğlu Ali ana- Coopper söz alarak Hitler'e Amerikayı Avrupa işlerine Moskova, 17 (Radyo) - Neşredilen bir emirname ile 
sı Senihadan para istemiş müdahale ettirmeğe sevk edecek bir siyaset takip ettiğin- filo mürettebatının hizmet müddeti 4 seneden 5 seneye, 

ve sahil müdafasında hizmet müddeti de 3 seneden 4 se
neye çıkarılmıştır. Gönüllü olarak hizmette devam asgari 
3 senedir. Emirnamenin en mühim bir kısmı da donanmada 
mütehassıs sınıfa girmek için en az orta tahsil mecburiye· 
tinin ilgasıdır. 

vermediğinden kızarak hem den dolayı manalı bir surette teşekkür etmiş ve yapılan 
anasına ve hem d~ dayısı hasbihallerde yarınki Avrupanın karşılıklı emniyet içinde 
Cemale bıçak teşhır ve teh· yaşayacak hür ve müstekil milletlerden mürekkep olması 
~it ettiğinden yakalanmıştır. temenni edilmiştir. 

noktadan• enteresandır .. ~" 
Yazımıza nihayet verır JJİ~ 

lzmirliler namına eser ti~
değerli muharrir o~ 
Rahmi Gökçe'yi bu P ıA_ 
ve edebi zaferinden ~o~ 
tebriketmeği bir borç ~~ 

--::-.:::::- § Şanghay vaziyetini değiştirmek için Jiiponyanın tek-

Dövdü 
Hisar Camisi arkasında 

Yakup oğlu Mustafa bir ala
cak meselesinden Nabi oğlu 
Hasanı döğdüğünden yaka
lanmıştır. 

-::iiiE:iiii!-

Esrar Bulundu 
Karşıyakada Mehmet oğlu 

· Ahmedin üzerinde bir parç~ 
esrar bulunarak alınmıştır. 

--... ~-~--

Rekabet 
lfleselesi 

lifini Amerikanın şiddetle reddetmesi Vaşington hükume
tinin Tokyoya karşı enerjik bir politika takip edeceğine 
bir alamet addedilmektedir. 

§ Avrupa tayyare kuvvetlerinin günden güne çoğalması 
hakkında Kolonel Lindberg'in verdiği izahat üzerine Ame
rika hava kuvvetlerini bir kat daha tezyid ve takviyeye 

1 

LUtfU AKSUH~ 
1 Şarh~i Erdünün Siyasi İstiklali 
1 Londra, 17 (Radyo) - lngtliz himayesi altında bulunan __ ........ __ 
Şarki Erdünün siyasi istiklale doğru inkişafını hazırlamak •••••••• 1 
üzere bazı müsaadeler yapılmıştir. Bı•r Hamı•ye 

karar vermiştir. 
d Şarki Erdün Emiri, devletin idaresine nezaret etmek üze- •' 

§ Hitler ve mesai arkadaşlarının mütema iyen Fransız Tezahu··ru .. M 
ve alelumum garb cephe ve hududlarında yaptıkları askeri re bir kabine kurabilecektir. Bu suretle teşekkül eden ka- ~.,v 
teftiş ve hava harbi tecrübelerine devam etmelerine bü- bine de Arab ülkelerinde konsoloslar tayin edebilecek ve Verem mücadele ce,.,: et' 
yük bir ehemmiyet verilmektedir. muntazam bir ordu vücude getirecektir. dispanserine müraca•biJıe' . 

§ Filistin meselesi: Beyaz kitaba hücumlar bütün şiddetile ---~----- mekte olan fakir ve el•~' 
devam etmektedir. Araplar ile yapılan anlaşmada beş sene Bir ayda bütiin devletlerer yurt kardeşlerimizin te oı' 
her yıl on bin Yahudi muhacirinin gelmesine müsaade olu- sine bir yardım olnı•" y•' 
nacak ve geçinme ve kazanma vazifeleri temin edildiği silahlanmak için ne re, ilaçlarının meccaoeP ıl,ı' 
takdirde ayrıca 25 bin Yahudinin muhacereti kabul edile- pılmasıoı Izmir ecı•' of 
cektir. sarfediyorlar ? taahhüt etmişlerdir. sudtJ( 

Hükumet avlusunda Ali Ş lngiltere kralının Kanadada beş bin Fransız Paris, (Radyo) - "Bale Enternasyonal Bankası,, nın yap- cip hareketi, milliyet be 
oğlu fotoğrafçı Hüseyiu re- çocuğunun şarkılarla ve Fransız ve lngiliz kolonilerinin tığı bir hesaba göre, bütün devletlerin biray zarfında si- gusunun ve birlik .,,e bi)t' 
kabet yüzünden Mehmet oğ- hararetli tezahürleriyle gördüğü candan karşılama lngiliz - lahlanmak uğrunda sarfettikl{ ri para bir milyar dolara aş- berlik fikrinin bir ~eı: / 
lu fotoğrafçı Eyüb'ü döğdü- Fransız ittifakının yeni dünyada da yeni bir delili sayılmak- makta; yani bizim paramızla uir milyar '266 milyon 750 bin sayarak teşekküre layı 
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