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llDı mmımmnnııım llDDI 

~ ltadyoların ucuzlaması ne Leh hududunda bir hadise 
' ıaman mümkün olacak? --~-----------------------------------------~ 

~ \ir arkadaşımız bize derdini yazıyor: 
Naziler güm~ük binasını tahrip etttiler, bir kişi öldü 

Paris 22 (Radyo) - Danzig ile Leh hududunda bir ha- (tJ tahrip eden naziler hakkında şiddetli takibat yapılmakt~dır. 
~ Hergün gazetelerinizde radyoların şöyle ucuzladığını 
e ucuzlıyacağını yazıp duruyorsunuz, fakat eyice ve 

dise olmuş Naziler bir Leh gümrük binasını tahrip etmiş· Hükümet neşrettiği bir emirde dahili asayişi bozmak ıste-
Jerdir. Nazilerle gümrük memurJarı arasında bir çarpışma yenler hakkında ağır cezalar tatbik edileceği ve hudutta 

Ilıca bir radyo almak lazım geld_imi, fakir ve hatta 
. halli bir adam için bir ev kirası kadar da her ay bir 

olmuş ve memurlar müt !C1viz1erden birisini öldürmüşlerdir. her hangi bir memurun vazifesine müdahale edildiği tak-

•ıt ödemesi icabediyor. Gazetelerde tatlı bir rüya gibi 
Varşova, 22 (Radyo) - Dün hudutta gümrük binalarını dirde silahla mukabele edileceği bildirilmiştir. 

' duğumuz bu güzel haberler ne zaman bir hakikat ola
' ile zaman büf ün kabahatı zengin olamamaktan ibaret 
~ Vatandaşlarda bu çok faydalı ve bir aile efradına her 
~ata öğretmenlik eden bu bilgi, irfan ve ayni zamanda 

O zaman milyarlar milletlerin ' Bütün Italyan kuvvetleri 
refah ve saadetine sarfedilir

1
Alman başkumandanlığın em-

İ' ,, kaynağına sahip olabilecı-k? 
'il suallere cevap bulmakta her zaman bir bayii zorluk

. , t Uğrayorduk. 

----.,.,..._.~----

Londra 22 (Radyo) rine hitaben okumağa ı. e- r:ne verildikten SODra 
Amerika hariciye nazırı bay mur edilmiştir. Bu yeni me-

•kat son neşriyat kongresi mürasebetile yaptığımız An
~ ~ seyahatinde kültür, propağanda ve her türlü yayım 
ı/ ile verilen kıymet ve; ehemmiyetin derecesini gördük
~ ~onra bugün kolayca verecek bir cevap buluyoruz. 

\'ahımız da şudur: 

Hol bay Ruzvelt tarafından sajda bütün milletlerin b!r-
yazılan bir mesajı bütün birlerinin emri ve es.:rcti 
Amerika ve cihan milletle- altına girmemek ve her h~n

gi bir hükumet silah ve kLv 1 

vet üstünlüğünü kabul et
memek şartile bir sulh ya
pılmasını ve müsavat ve a
dalet esasları dahilinde ya
pılacak böyle bir sulhle si
lahların tahdidten mümkün 
olacağı ve silahlara dökü
len milyarlarla ızbrab çeken 
milletlerin refah ve saadet
leri temin olunacağı izah 
olunmaktadır. 

' Eğer her hükumet adamı bahalılıkla savaşmakta ve 
~ Ucuzluğa kavuşturmakta Ali Çetinkaya gibi çetin ve 
k ve milletin tenevvür etmesi ve bilaistisna her vatan-

·". okuyup yazması hususunda Bay Hasan Ali Yücel 
. •dealist ve bu işlerde hükumetin kar ve ticaret zihni
~den uzak davranırsa, o zaman zengin olamamak gü-
~e kabahatini irtikap etmiş vatandaşlarda bir güneşin 
kadar faydalı ve feyizli sesler dağıtan radyodan is
e etmek imkanını bulabileceklerdir. 

'-._ SIRRI SANLI 

amra Sinemasında Proğra
rama İlave olarak 

'tarıhulda Halıç tersanemizde inşa edilen (Aatılay) de
lt.J gemimizin büyük merasimle denize indirilmesi, tek
~ruatile gösterilmektedir. 

lER GUL İSTER AGLA 

Amerika 
Mektupları 

Bn. ismet Sırrı Sanh 

Yarından itibaren Ameri

ka da bulunan Bayan ismet 
Sırrı Sanlı'nın okuyucuları

mız tarafından daima büyük 
bir zevk ve alaka ile okun-

muş Amerika mektuplarını 

neşretmeğe başlıyoruz. 

Bn. İsm. t Sırrı Sanlı'nın; 
Nevyork sergisinde Türk 

pavyonunun uyandırdığı ala

ka ve celbettiği rağbet hak

kı .. da çok enteresan mek· 
tuplannı okuyacaksınız. 

Yeni Bir Seyyah Tibi ! .. 
-----111111 

~\Jpada yeni bir seyyah sınıfı peyda olmuş .. hiç tanımadıkları zenginlerin lüks otomo-
~ ile kurularak şehir şehir, kasaba kasaba gezip eğlenen bu bedavacı gençlere Auto -
, d' 
' ıyorlar ... 
'~tarın usulleri gayet basit : Bir şösenin münasip gördükleri noktasında ellerinde ek-
~~ b?ş .bir benzin bidonu ile bekler'. geçe?lerin ~rasından gözlerine kesdirdikleri oto-

bır ışaretle durdururlar. gayet kıbar bır eda ıle yaklaşarak : 
~ .\federsiniz, şu ara yolda benzinim bitti, beni şehre kadar götürür müsünüz? .derle~ .. 
:· düşmez kalkmaz bir Allah .. insan hııli bu, belki yarın sizin de başınız3 gelır. Dı
~lltıdaki zengin : 

~liuyurun, diy~ yanında b~r yer gösterir ... delikanlı .d~ ~öylece ~ola düz~lirmiş ... 
tt varınca bınbir teşekkurle sözde benzın almak ıçın ınen delıkanlı bıraz gıder ve 
bir yol ağzında ayni usulle, başka bir hususi otomobil avlar. Ve böylelikle sabahtan 

~ı' kadar parasız gezer dururlarmış ... 
\ ~ İçinde kadın bulunmıyan otomobilleri çeviren şen, şuh genç kızlarla, kadınların 

\ ~ttigi otomobilleri durduran yaluşıkh, zarif delikanlılar ... 
~'.anlattıklarına gere, yol boylarında taze (Auto - Stop) ları avlamağa çıkan oto
~ ~tın sayısı günden güne de artmakta imiş ... 
'~ ~llri, gemisini kurtaran ve metelik vermeden gezen bu yeni seyyah tipine, yanı 

" Stop) ların yüzsüzce hueketlerine bak da ondan sonra : 

iSTER GUL İSTER AÖLA 

Milletler cemi
yeti toplandı 

nıımıumıaııınıtı uıam 

Cenev!'e, 22 ( Radyo ) -
Milletler cemiyeti bugün be
şinci toplantısını yapmıştır. 

ilk iş olarak Çin meselesinin 
tet({ikine başlanmıştır. 

Balk:an antantı 
konseyi 

1111111111umınıı1011111111 

Mesaisine devam ediyor 

Bükreş, 22 (Radyo) Bal
kan Antantı konseyi mesai
sine devam etmektedir. 

Dö: t memleket her cihet
ten görüşülen meselelerde 
mutabakat hasıl olmuştur. 

--.:---:...~ - -
Genç subayla

larımızın 
evlenmeleri 

uııuıı __ _ 

İstanbul, 22 (Hususi ) -
Meclis encümenlerinde genç 

subayların evlenme müddet· 

lerini tayin eden layiha da 
son şeklini aldı. Projeye 

göre üstteğmen rütbesinde 
bir yıl geçiren subay evle-

nebileceklerdir. Yaş usulü 
kaldırılmıştır. 

--e::e--

Prağda Bir 
Suikast 

mnıııımııı•aımıı ... 

Prağ, 22 (Radyo) - Prağ

da bir cemiyet binasında 
bombalar patladı, bina ha-

rap oldu. Ölü ve yaralılar 
vardır. 

-------~-------
Paris, 22 (Radyo) - Kont kumandanlığının emrine ve· 

Ciano ile Hitler arasında rilmesile ltalyanın alacağı 
imzalanan ve yedi askeri vaziyetin pek de gıpta edil-
madde ve şartı ihtiva eden meğe şayan olmayacağını 
askeri ittifakını tahlil eden yazmaktadırlar. Muahede 
bura gazeteleri Italyanıo icabı olarak ittifak şartları 
deniz, kara ve hava kuvvet muahedename imza edilir 
!erinin kamilen Alman baş- 1 edilmez meriyete geçecektir. 

Sıtmanın önüne geçelim 
Sivrisinek orduları faaliyette 

Göztepe, Güzelyalı ve Üç- civarındaki tuğla ocaklarının 
kuyular semtinde sivrisinek açtıkları çukurlar göl haline 

orduları faaliyete geçtiği ve gelmiş ve buralar mütema· 
bu vaziyet devam ettiği tak diyen sivrisinek yetiştirmeğe 

dirde sıtma hastalığının ço- başlamıştır. Bu yerlerin bir 
ğl.lması muhtemeldir. Gü- an evvel kurutulması ve 

zelyalı köprüsünün altı ile Güzelyalı köprüsünün te· 
lnciraltı, Üçkuyulardaki ba- mizlendirilmesi lazımdır. E-
taklıklar sivrisinek menbaı hemmiyetle alakadarların 
olmuştur. Bilhassa lociraltı nazarı dikkatini celbederiz. 
::e:~!at=E~SB~..._ :e: • ._.,,. ~SE;eı W:3!::S!iiF"IF --

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 

Varolsun Hamiyetli 
Vatandaşlar 

lzmirde Keçecilerde Servetbey aile evleri müsteciri Bay 
Ali Aksunun 19 Mayıs bayramı şerefine (15) öksüz çocuğa 
yeni elbiseler ve ayakkapları almak suretiyle sevindirdiğini 
bundan evvelki nüshamızda yazmıştık. 

Böyle milli ve neş'li bayramlarda zenğin ve ortak halli 
çocukların yeni ve bayramlık elbiseleri ile etrafa neş'e ve 
sevinç saçarken çok fakir ve öksüz yavruların perişan 
kıyafetleri kadar insanı müteessir ve muztarıp eden bir man
zara daha yoktur. 

Bu içtimai dertden kendilerine bir teessür payı çıkaracak 
kadar hassas olanlar bay Ali Aksu gibi vatandaşların gös
terdikleri şefkat ve hamiyeti,~ hiç şüphe yoktur ki, büyük 
bir takdirkarlıkla karşılayacaklardır. 

Hamiyetli dudaklarda dolaşan sözlerden ayırarak kese
lerdeki mevcutlara mezceden vatandaşları alkışlamağı bir 
vazife bilen (Halkın Ses1) bu vatandaşımızın bu şefkat ve 
hamiyet eserini de takdirle yadetmeği içtimai bir borç 
saym ı şt.r. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 



~A.:rr:: ~ 22 MA__:....,' 

Ebedi Şef Atatürkün ağzından ~"Hitleri 
• 

öldüren adam'' kita- .Ingiliz ~- t ordusu Fransız topra 
ınanevra yapacak 

19 
-=====~-== hının 
MAYIS 1919 

müellifini kaçırdılar larında 

Cihanşümul bir tarihin 
dönüm günü ve Türk inkı
labının başladığı tarih olan 
"19 mayıs 1919,,un yıldönümü 
geçen gün yurdun her kö
şesinde Türk gençleri, Türk 
sporcuları ve milyonlarca 
Türk halkı tarafından kut
landı. 

"1335 senesi mayısın 19 ncu 
günü Samsun'a çıktım. Va
ziyet ve manzarai umumiye: 

Osmanlı devletinin dahil 
bulunduğu grup, harbi umu
mide mağlfıP. olmuş, Osmanlı 
ordusu her taraftan zedelen
miş, şeraiti ağır bir müta
reke imzalanmış, büyük har
bin uzun seneleri zarfında, 
millet yorgun ve fakir bir 
halde. Millet ve memleketi 
harbi umumiye sevkedenler, 
kendi hayatları endişesine 
düşerek, memleketten firar 
etmişler. Saltanat ve hilafet 
mevkiini işgal eden Vah
deddin, mütereddi, şahsını, 
ve yalnız tahtını temin ede
bileceğini tahayyül ettiği de
ni tedbirler araştırmakta. 
Damad Ferid paşanın riya
setindeki kabine; aciz, hay
siyetsiz, cebin, yalnız padi
şahın iradesine tabi ve onun
la beraber şahıslarını vikaye 
edebilecek her hangi bir va
ziyete razı. 

Ordunun elinden esliha ve 
cephanesi alınmış ve alın
makta .. 

İtilaf devletleri, mütareke 
ahkamına riayete lüzum gör· 
müyorlar. Birer vesile ile, 
İtilaf donanmaları ve asker
leri İstaabvlda, Adana vila
yeti, Fransızlar; Urfa, Maraş, 
Anteb logilizler tarafından 
işgal edilmiş. Antalya ve 
Konya'da, Italyan kıtaatı as
keriyesi; Merzifon ve Sam
sun' da lngiliz askerleri bu
lunuyor. Her tarafta, ecne
bi zabit ve memurları ve 
hususi adamları faaliyette. 
Nihayet, mebdei kelam ka
bul ettiğ!miz tarihten dör 
gün evvel, 15 Mayıs 1335 te 
itilaf devletlerinin muvafa
katiyle Yunan ordusu lzmir'e 
ihraç ediliyor. 

Bundan başka, memleke
tin her tarafında, anasırı hı
ristiyaniye hafi, celi, hususi 
emel ve maksadlarının temi
ni istihsaline, devletin bir 

an evvel çökmesine mesai 
sarfediyorlar ... 

Vaziyeti umumiyeyi tesbit 
için ordu cüzütamlarının ne
relerde ve ne halde olduğu- 1 

nu tasrih etmek isterim. 
Anadoluda, başlıça, iki ordu 
müfettişliği tesis olunmuştu. 
Mütarekeye dahil olur olmaz, 
kıtaatın muharip efradı ter
his olunmuş, silah ve cepha
nesi elinden alınmış, kıyme-
ti harbiyeden mahrum bir 
takım kadrolar haline geti
riln: işti... 

Bu izahattan sonra man
zarai umumiyeyi, daha dar 
bir çerçeve dahilinde alarak, 
seri ve sehil bir surette hep 
beraber müşahede edelim: 
Muhasım devletler, Os

manlı devlet ve memleketine 
maddeten ve manen tecavüz 
halinde; imha ve taksime 
karar vermişler. Padişah ve 
halife olan zat, hayat ve ra
hatım kurtara1>ilecek çare
den başka bir şey düşün

müyor. Hükümeti de aynı 

halde. Farkında olmadığı 
halde başsız kalmış olan 
millet, zulmet ve müphemi
yet içinde tecelliyata munta
zır. Felaketin dehşet ve sık
letini idrake başlayanlar, bu
lundukları muhit ve hisse
debildikleri tesirata göre ça
rei halas telakki ettikleri 
tedbirlere mütevessil ... Ordu, 
ismi var cismi yok bir halde. 
Kumandanlar ve zabitler; 
harbi umuminin bunca mih
net ve meşakkatleriyle yor
gun, vatanın parçalanmakta 
olduğunu görmekle dllhun, 
gözleri önünde derinleşen 

karanlık felaket uçurumu 
kenarında dimağları çare, 
çarei halas aramakla meş

gul... 
- Sonu yarın-

11111111 ııııııuaııın1<1uı11 

Eski paraları 
Kullananlar var 

Yurdun bir çok yerlerinde 
nikel 25 ve bronz 10 kuruş
lukların hala tedavülde oldu
ğu anlaşılmıştır. 

Maliye vekaleti bu gibi 
paraları kullananların sıkı 
bir şekilde takip edilmesini 
ve yakalananlar hakkında 
kanuc i takibat yapılmasını 

alakadarlara bildirilmiştir. 

Ege Tiyatrosu 

;i 

~ 

j 

TEMSiLLER/ 
lsmetpaşa Bulvarında Tayyıb Şen Şakrak 

ve Arkadaşları 
Rejisör: AHMET YEKTA BiR 

Türkiyenin tanınmış sanatkarları topluluğu 

"Baş Tacı" Vodvil 3 Perde 
[ Her sınıf halkın istirahatı temin edilmiştir. ] 

Temsilden önce zengin variyete ve caz 

Bütün sabırsızlıkla bekliyenler..... Nihayet büyük 
filim müsabakamızda tam bir ittifakla birinciliği 
kazanarak en yüksek takdirleri kazanan 

Büyük vals 
Harikalar şaherinin Fransızca Versiyonu bugün 

matinelerden itibaren 

;ELHAMRA SİNEMASINDA 
s~·-:-. r.slar: 2-4-6.30 ve 9da başlar 

*"* * Y::X ' ; 4 :1 4($ * 
~ 

i-

"People,, - _g_a_z-et_e_s-in_i_n_y_a=; .:=-(ff"ikri sem pati ile karşılaıı>'!: 
. . Z d"Jd'w' .. e bU dığına göre son defa lngı- tır. anne ı ıgıne gor ' sı 

liz ve Fransız erkanıharbi- kumet, manevra mınta1<•. . 
• • ..ı .dd- F z kıı ~ıt yelerinin konuşması netıce- cıvarınaa cı ı ransı , 

sinden İngiliz ordusunun e- !arının İngiliz efradiyle. t•i il 

k . tııJJ• il saslı bir kısmının her sene nışmasına yarayaca ıç d• 
Fransız toprağı üzerinde ma- merkezlere paraca yardııı> lll 

nevra yapması karargir ol- bulunacaktır. ·~ ttıa 
muştur. lngiliz askerleri seııelı, ··j 

---------11111111---------
" Hitleri öldüren adam ,, Putman imdat istemiş ve et-

isimli kitabın müellifi Palmer rafından yetişenler tarafın-
Putnam 'ın geçen gün dan kurtarılmıştır. 
Kaliforniyada Baskerfield'de Palmer mütecavizlerin in-
ki evinden kaldırılmış oldu.. gilizce ve Almanca konuş-
ğunu bildirilmektedir. makta olduklarını bildirmek-

Palmer Putman garajına tedir. Bunların Alman olduk-
girdiği sıralarda iki kişi ları kuvvetle ümit edilmek-
üzerine atlamış ve ağzını tı- tedir. 
kadıktan sonra iple bağla
mışlar; otomobille uzaklarda 
boş bir eve götürerek bırak mer Putman bir uçuş esna

sında kaybolan meşhur Ame-

Bu karar üzerine Fransa · manevra için hareket etıııe ~ 
Malum olduğu üzere Pal- da birçok nüfuzlu zevat, İn- den evvel hüsnü muaoıele .. e 

giliz askerlerini Fransız aile- görebilece,kleri bazı fraJJsıS io 

mışlardır. 

Ağzındaki tık~cı çıkart
mağa muvaffak olan Palmer 

rikalı kadın tayyareci Ame
lia Earhart'in kocasıdır. 

----~---

Musolini İtalya veliahtını 
Italyadan uzaklaştırıyor 

Deyli Miror gazetesi di
yor ki : 

"ltalya Veliahtı Prens Um
berto faşizme muhalif oldu
ğunu hiç bir zaman sakla
mış değildir. Ve bilhassa 
Kont Cianonun tuttuğu ha
rici siyasete muarızdır. O
nunla Kont Ciano arasında
ki gergınlik son Fransız -
ltalyan buhranı esnasında, 
Veliahtın Romadaki Fransız 
sefirini samimiyetle kabul 

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 Prağrıam 
12.35 Türk müziği (Pl.) 
13.00 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haber
leri. 
13.15-14 Müzik (operet se
leksiyonları) 

18.30 Program 
18.35 Müzik 
Pi.) 

(oda müziği 

19.00 Konuşma (doktorun 
saati) 

19.15 Türk müziği (halk tür
küleri ve oyün havaları) 

19.30 Türk müziği (Fasıl 
heyeti) 
20.00 Memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haber
leri. 

20.15 Türk müziği (Klasik 
program) 

idare eden : Mesut Cemil 
Ankara radyosu küme he
yeti 

21.00 Konuşma 

etmesi yüzünden bir kere 
daha artmış bulunmaktadır: 

Haber verildiğine göre 
şimdi Mussolini, Veliahtın 
hiç olmazsa muayyen bir za
man için Italyayı terketme-
sini istemiştir ve Veliaht, 
bu ültimatom karşısında ka
rısının ağabeysi olan Belçi
ka kralı Leopoldün yakınında 
bulunmak üzere Belçikaya 
gelmeği intibak etmiştir.,, 

Dil savaşının 
şaşmaz 

prensibi 
Münakaşalar oluyor: 
- Türk dilinde ikilik var! 

-deniyor.- Mektep kitapları 

talebeye başka tabirler öğ

retiyor; halbuki gazeteler ay
ni mefhumlara karşılık baş

ka türlü sözler yazıyor. Han
gisi doğru; hangisini kabul 

etmeli de bu ikiliği ortadan 
kaldırmalı? 

Hak dil, halk dilidir. Doğ
ru kelime, halkın benimsi
yerek konuştuğu kelimedir. 

Şayet halkın henüz bilme· 
diği bir şey varsa münevver 
( yani mektep, üniversite ) 
onun adını koyarak halka 
belletmeğe çalışabilir. Hatta 
şayet millet o tabiri beğen-

mez de yerine başkasını bu
lursa münevverler halkın 

tercih ettiğini eninde sonun 
da kabule mecburdurlar. 

Bu prensip esas tutulursa 
doğru yol kolaylıkla mey-

dana çıkar; ikilik te orta
dan kalbar. 

-Akşam-

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

leriyl~ tanıştırmak hususun- ailelerinin adresleri kendile' ~? 
da bir cemiyet kurmuşlar- . .1 k "F ansıı ' 111 

. . rıne verı ece ve r 
dır. Bu suretle lngılızlerle 1 .1• • t' A kt l k ce· 
F l d 1 ngı ız ıç ımaı ır aş ı 
ransız ar arasın a ev enme . . d 

1 
k ol•O c 

imkanlermı arttırmağı dü- mıyetı,, a mı a aca ,. O' 
cemiyetlere serbetçe aza . 

şünmektedirler. d · bı' 
iddia olunduğuna göre, labilmek için ken ilerıne 

evlenen çiftler Faansada yer- rer kupon verilecektir. 
leşip binnetice Fransız te- Bu cemiyetlere ancak 
beası oldukları takdirde bu ~ek seciyeli Fransız kızl•~ 
Plan, hem Fransa da dogw um girebileceklerdir. lngiliz kll 

. d . etC azalmasının önüne geçecek, manda heyetı e, cemıY 1'ı 
hem de iki memleket ara- girmesine müsaade edilece 
sındaki bağları daha yakın- lngiliz efradının bekar, 18 

)aştırıp kuvvetlendirecektir. iyi ahlaklı neviden olmaşıo• 
Fransız Reisisumhuru bu dikkat edecektir. 

Belediye ve 
idarei hususi

ı 
ı yede çalışanlar 

--z-..-:=:~--

"1 Haziran 938 tarihinden 
sonra Ankara ve Istanbul 
belediyelerinin, 1 Haziran 
930 dan sonra da hususi 
idarelerin maaşlı kadroların
da çalışan memurlardan u-

mumi müvazeneye nakli me 
muriyet edenlerin nakilleri 
tarihine kadar hususi ida
reler ve beledilerden ve u
mumi müvazeneden Anka
ra, lstanbul belediyelerile 
hususi idareler kadrolarına 

geçen memurların da yuka· 
rıda gösterilen tarihten son
ra umumi müvazenede ge
çen hizmet müddetleri te-
kaütlük için meşhud olan 
kanuni müddetin hesabında 
karşılık olarak sayılır. ,, __ ,... .. ~--

Kereste 
Fiatları 
--~~~----

1 Dakikada 
neler oluyor 

--::;:::::--
·ıo Almanlar otuz altı kı 

suu'i kauçuk imal etmişler' 
dir. 

insanların yetiştirdiği t~P~ J 
rak mahsullerinin onde bir101 

böcekler yemiştir. .. 
1 

Hindistanda < altı bin d0' 

yüz metre pa~uklu doku0' 

muştur. .. .. 6 • 
Seyyarelerin en büyU~, 

olan Müşteri mihveri ett• 
f mda yüz yetmiş kilomet~ 
mesafeye muadil devir y•r 
mış, yani dünyadan beş de 1 

daha sür'atle dönmüştnt• 
N k h ı. . .. ·ıyo' evyor a a ısı uç 011 

litre su sarfetmiştir. e 
Kollarıoızda ve ellerioiıd 

sekiz milyon mikrop dol•f 
miştir. 

Yeni icad edilen bir Y;:. 
ğurt makinesinin, sütü çal., 
lamağa mahsus tertibatı, yır~ 
mi bir bin altı yüz ihtiı• 
yapmıştır. 

-------
Hakimler 
arasında 

········-
Adliy;--;;~zletince, 35~ 

hakimin ismini ihtiva ed~, 
bir kararname hazırlanIJJ11• 

rı'' tadır. Bir çok hakimin te , 
21 .15 Esham, tahvilat, kam
biyo-nu ~uk ve ziraat borsası 
(fiyat) 
21.25 Neşeli plakler R. 

21.30 Folklor (Halil Bedi 
Yönetken tarafındaa) 
21.45 Müzik (Küçük orkes
tra - Şef : Necip Aşkın) 

Köylüye Veri-1 lecek topraklar· 

Ankara, (Hususi) - Or
man umum müdürlüğünün 
1939 mali yılı bütçe ka
nunu layihası Meclis ruzna
mesine alındı. Bütçe encü
meni mazbatasında kereste 
fiatlarının yükselisi üzerinde 
durmuş, ve halen piyasa fi
atları yüksek olan ·kereste
nin daha uzuz bir fiyata in
dirilmesi ıçın hükumetçe 
tedbir alınması ve hu ted
bir alınırken imtiyazlı vazi
yette bulunan şirket ve mü
teahhitlerin endüstri mua
melatına hususi bir kanunla 
verilmiş olan salahiyete müs-

tayin ve nakilleriyle aJsl<'e 
dar bulunan bu kararn•fe, 
yakında neşredilerek baY ., 

d sJlf 
ce adliye kadrosun a ge ıf 
plçüde tebeddülat yapılııJ 
olacaktır. / 
----~, 

22.45 Müzik (Senfonik-Pi.) 
23.00 Son ajans haberleri 
ve yarınki program. 

Arazi tevzi kanununa gö
re köylüye verilecek toprak
larm verildiği tarihten iti
baren 20 sene müddetle 
taksite bağlanması kararlaş
tırılmıştır. · 23.15 Müzik (Cazband-pl.) 

~----- ·-----··----~~--•.J [+ı 

(t~ Yeni Sinema'n.ın 
Ucuz - Türkçe - Yeni Filimlerin 1 inci Haftası 

Yeni ve Tam Kopya 
HAZIM - VSFI RIZA - İ. GALİP-CAHİDE-MUAMMER 

Söz Bir Allah Bir 
IZMİRDE ILK DEFA 

SAHTE ŞOFÖR 
TÜRKÇE EN SON Foks JURNAL ...................... l~~~---------

'd A b' f• t ~o tenı ~n azamı ır ıya if 
nulması cihetinin de detP" 
olunması temenniye şaY' 
görülmüştür. -TAYYARE Sineması 

Bugün 2 Büyük Flim Birden 

1- ZEHİRLİ SEVDA 

Telefoıt 
3646 

(Ses loups entre eux) -
Baştan başa heyecan ve hareketle dolu harp ve casll

5 

luk filmi - Başröllerde: 
RENEE SAINT - CYR - JULES BERRY 

2- MADAM DÜ BARRl'. j 

5 . S . d . . . t 'k l efahatlerıll, 1 ncı ouıs evrımn saray ın rı a arıoı ve s . . fi)JSJ' 
tekmil açıklığı ile gösteren, büyük aşk ve musıkı 
Başrölde: G 1 T T A A L P A R ~ 
1: Sevda 2-5.15-9 Dü Bari: 4.45 ve 7.30da. Curnarte 
ve Pazar: 12-15de başlar. 
Fiyatlar: 20-25 ve 30, Talebe 10 kuruş. .... ~~::m- ---



Kara kedi .. 
---~ -

( 2) 
gece çalar saati kur
ıabah saat yedide u
•k için ayar edip yat-
ın. Fakat sabahliyin 

·~ ın baktım ki güneş 
eD .t yükselmiş, saat hiç 

karı katta bir şangırtıdır 
koptu. Hemen yerimden fır
ladım. Bir de odama çık
tım ki ne göreyim?. Pen
cerelerden birisi bin parça 
olmuş. Duvarın dibinde arab 
iki arka ayağı üstüne otur
muş bir marifet yapmış gibi 

dJ~ e on bir olmuş. . göz
eli le saati aradım. Bir de 

g,,S töreyim.. saat yerlerde 
UC" ~r, camı kırılmıs. Aca
ıs' ın yapmıştı?. Aklıma 
(C' itlen kara kedi oldu. 

yüzüme bakarak yalanıyor. 

Yok. Artık tahammülüm 
kalmamıştı. Bastonu kaptı-

ğım gibi hayvanın üstüne 
yürüdüm, bir tane.. bir da-ol-' tn yerlerde bir kemik 

i O' 
• bİ' 

~•ı gibi, kara kedinin (t} ha.. bir daha .. 
1 iösterecek birşey ara- Lakin .. üçüncü sopayı he-
. Çünkü arabın adetiydi nüz vurmuştum ki bacağım-
~'nıan bir kabahat yapsa da müthiş bir sızı hissettim. 
}' kırsa, kendine aid Arab keskin dişlerini bal-
~an birşeyi yese, ina- dırıma geçirmişti. Hayretten 
~lllış gibi, o işi yapanın ve acıdan sopa elimden düş 
lıi olduğunu anlatacak tü, koca kedi kırık pence-

mesela boynundaki reye fırladı, döndü, elektrik 
Cii arapdan kalına ma- lambaları gibi parlayan göz 
boncuklardan kırılmış !erini bana bir baktıktan 
tanesini veya akşamdan sonra incir ağacına atladı 
diaine verilmiş kemikler ve kayboldu gittir. 
b bir tanesini getirir ora- **~, 
ırakırdı. Hani polis ro- Ondan son arabı bir da-

ir ~rında, hırsız kartını ha göre medik. Aradan bir 
,- ~ ır. Tıpkı onun gibi.. ay, iki ay geçti. Zaten ben 

~\an zaman aramama ha- de kat'iyen aklıma koymuş 
t -almadı. bu uğursuz kediye bir da-
~tin yanı başında bir ha rastlarsam öldürüp pis 

•k parçası yatıryordu. vücununu yeryüzünden kal-
ıt görünce barut kesil- dırmağa kararımı vermiştim. 
' Çabucak yıkandım, gi- Bir gece gene odamda 
.1111. Arab taşlıktaki pos- oturmuş yazı yazıyordum .. 
'ilin ·· t·· d d ~d·... us un e yatıyor u. Evde benden başka kimse-
• 

1i•mi gördüğü halde cikler yoktu. Annemle kar-
~den bile kıpırdanmadı. deşim Hisara misafirliğe 
t tekme.. ayağım ikinci gitmişlerdi. Ben de saat 
tkme için kalktı. Fakat sekizde bir lokantada ye-
•~tada gözlerim arabın mek yemiş, eve gelmiş so-
. tın koyuluğunda altın kak kapısını güzelce kilit-
S>arlıyan gözlerine ilişti. }edikten, pencerelerin ka-
tın içinde öyle bir teh- palı olup olmadıklarını kon-
~lbyordu ki.. Ayağımı trol ettikten, herşeyin ye-
'' çekmeğe mecbur ol- rinde olduğuua emniyet ge-
~ tirdikten sonra yazımın ba-

ldan birkaç gün geçti.. şına geçmiştim. Böylece ne 
\ ttce, sobanın başında kadar yazdım, bilemiyorum. 
~ş koııuşuyorduk. Yu- Dışarıda hafif hafif yağ-

~ Gün ey Yurtda 
~ f'olktör 

Atalar sözü 
deyişe 
-::;...,=-

-10 -
Derliyen: Sait Uğur 
-B-

* Bakkal defterine döndü 
* Bana göre hava hoş 
* Ben isterdim bir bine

cek, allah verdi bir bindi
recek 

• Ben hadımım derim; sen 
/ 

oğlan uşak sorarsın 
* Ben şahımı bu kadar 

severim 
Benim adım da musa ama 

o kadar uzun değil 
* Bir taşla iki kuş vurdu. 
* Bin elin sesi var, bir 

e1in nesi var. 
* Bir ayağı çukurda 
* Bir ayak üstünde bin 

tokmak vurnr. 
* Bir içim su gibi 
* Babası oğluna bağ ba

ğışlamış; oğlu babasına bir 
salkım üzüm vermemiş. 

* Bir kazaya bir göz kafi 
* Bir baltaya sap olmadı 
* Bir çicekle yaz gelme~ . 
* Bir mangır ıçın dokuz 

takla atar 
* Bir çıplağl kırk hırsız 

'11ıu d ·rb b' · n en ı ı aren ırı kahkaha, diğeri büyük şark filmi~ 

kültürpark Sinemasında 

, .. 

iki büyük ve eşsiz Fransız şaheseri 

, SAHRA BEKÇİLERi 
• O. S. SAHRA Jean Rierr Aumant-Charles Vanel 

Heyecan, aşk, ihtiras dolu büyük şark filmi 

SAHTE KONT 
B A R N A B 

Si . En büyük Fransız komiği FERNANDEL 
~~ttı katılıncıya, gözlerinizden yaş getirinciye kadar gül-

~ ~h~~k, dans, müzik ve göz kamaştırıcı revüler dolu 
"aha filmi .. 

Seanslar: Barnab 3.40-7.10 .. Sahra 5.20- 9 da 

r'"'"·rrf rrr ... ~m 
!!.'mnıımınmımııııın uıınuımm ımııı ıuı: uıııınuını~ ıı .l'P 

Türlü türlü öksürük 
Öksürük çirkin bir şeydir, 

öksürenin kendisini de, işi
teni de rahatsız eder, sinir
lendirir ama, nefes boruları
mızın selametini temin için 
tabiatın - bize iyilik etmek 
üzere - kur • .' uğu bir müda
faa vasıtasıdır. 

Öksürük nefes borularının 
içinde bulunan ve oraya ya
bancı olan her hangi bir 
maddeyi oradan çıkarmağa 
yaiar. O yabancı madde 
dışardan da gelmiş olabilir. 
Fakat en ziyade içeride ha
sıl olduğundan öksürük ne
fes borulularında bir hasta
lıktan hasıl olan maddeler 
nefes borusunun genişligine 
mani olduğu vakit meydana 
çıkar. 

Öksürük hasta olan insan 
için bir iyiliktir, çünkü hasta 
ohn insanın hastalıktan kur-"' 
tulmak i stediğine delalet 
edeı : Nitekim ihtiyarlar za· 
türreeye tutuldukları va Lit 
öksürmezler, yahut pek ~z. 
eğlenir gibi ·Öksürürler. cilcl:~ 

' 

te-w 
ıgnı 

minetme-

kle 

her 

bera

ber 

türlü yün

lü, ipekli 

kumaşla

rın aslını 
• • ve rengını 

bozmada
n temizler 
ve ellerl kat'ly

yen bozmaz, ha
lis zeytlnyağın
dan yapllm•• en 
temiz sabundur. 

1 (Lti°l<s Markasına Dikkat) Ami":." e saç a - li Ü .nit fabrikası ticarethanesi 

Yataklarında yahut p .nc.!
renin önünde köşeleı i.ıd.; 
öksürme :!en, tıksırmadan l ~-

f!ll ki Telefon: 3047 Tel. Ümidun yum UŞ8 1- (Kesstane Pazarı İzmir) 

miz temiz okurlar. Göğü.i 
lerinde, nefes borularından 
yabancı maddeleri de çıkara-
mazlar ve - onun için - ihti
yarların pek çoğu zatürree 
hastalığından kurtulamaz. 

Kendiniz öksürdüğünüz 

vakit hastalığa karşı müCla-

Terzi Kazım 
San2üder 

lzmir: Yeni Kavaflar çarşııı 
no. 35 

Avrupanın yüksek terzi mek· 
binden diplomalı 

elektirk tedaviıi 
•z~ir - Birioci beyler So 

N o.: 55 Telefoıı : 3179 

, ""=z Cumartesi ve pazar saat l.30da başlar .............................. ~ ..... 
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.J =~===========~,·~=========J 
Aydında feC1 1 
Bir Cinayet 

--~-~ .. --
·---FüJİR-;iNGIL TER~· RUSYA'jFENER • G. SARA Yı 

H-~1- ki 1 Çarşambadan evvel anlaşacak; Maçını Galatasaray kazandı ! 
Bir otomobil moşter 

şoförü öldürdü ~ 
Aydın (Hususi) - G 

yarısından bir saat so 
Aydının T ellidede yolu0 

müthiş bir cinayet oldu'. dt 
azır 1 arı 1 Cenevre 22 (Radyo) - lngiltere Hariciye nazırı Lord Istanbul, (Hususi) - Dün Taksim stadında milli küme : 

Kültürpark sahasında gece Halifaks, Fransız hariciye nazırı Bone ve Rusyanın Londra maçları için karşılaşan Fenerbahçe - Galatasaray takımları 
ve gündüz çalışmalarına de- büyük elçisi Maisky Cen(.vreye geldiler. Lod Halifaks hiç maçı çok heyecanlı olmuştur. 
vam edilmektedir. Dün pazar kimse ile randevü almamıştır. Birinci devrede Esad Fener hesabına yaptığı bir gole 

Gecenin saat 12 sı\ 
"Aydın 37,, sayılı oto~~,: 

olmasına rağmen kıymetli Cenevre 22 (Radyo) - lngiltere ile Rusya arasındaki mukabil Galatasaraydan Cemil iki gol yaparak devreyi 
Belediye reisimiz doktor B. anlaşma Çarşambadan evvel halledileceği kuvvetle tahmin Galatasaray lehine bitirdi. 

ı şoförü Hüseyin Babayıgıt 
hüviyeti meşbu} bir '8 
müracaatla bir gezinti y•P' ltı 
mak istediğini bildirmiş ~' 11111 

Behçet Uz sabahtan akşama edilmektedir. Cenevrede iki memleket mümessilleri bugün İkinci devrede Fener, Naci ve Rebiinin yaptığı iki gole 
kadar bir mühendis gibi görüşmelerine başlıyacaklardır. Galatasaray Salahaddin ve Bodurinin yaptıkları iki golle 
amelelerin başında çalı~mış- Paris (Radyo) - Dün saat 11 de Cenevreye gelen lngiliz mukabele ederek maçı 4 - 3 kazanmıştır. 
tır. 1939 senesi fuarı görül- Hariciye nazırı Lord Halifaks Sovyet murahhası Maisky ile ,... ----

otomobilin içine girıniştil' ~ 
Sarhoş olduğu anlaşılan bd 

==~ti!d~:.r şekilde hazırlan- çok uzun süren bir mülakat yapmıştır. Görüşmeden sonra Türkiyeile Suriye hududu 
Halifaksın .etrafını saran gazetecilere mumaileyh görüşme Albay HüsnU protokolları hamil olduğu halC:e 

şahıs şoföre : in 
- Tellidedeye, emricİ 

--:::::;ı:--

İzmir Erkek 
Lisesinin 

Atletizm Bayramı 
dUn yapıldı 

Dün öğleden sonra Alsan
cak stadyomunda birinci er
kek lisesi atletleri tarafından 
atletizm müsabakaları yapıl
mış ve gençlerimiz çok mu-
vaffak olmuş ve alkışlanmış
lardır. 

B. Cevdet 
•• 
Ozyar 

Eşref paşa hastanesi baş
hekimi ve Kızılay kurumu
nun sayın başkanı doktor 
Bay Cevdet Özyar dün me
zunen Ankaraya gitmiştir. 

Kadına 
Hakaret 
Keçeciler Servet aile evin

de Ahmet oğlu Şükrü ıar· 
hoş olduğu halde Ali karısı 

40 yaşında Şahine hakaret 
ettiğinden yakalanmıştır. 

--:::::.:::-

Sövdü 
Karantina Araphasan çeş

~esind~ Musa oğlu Lütfü 
Özbek sarhoş olduğu halde 
Ahmet oğlu Mehmet ve ka
rısı Fatmaya hakaret etti
ğinden yakalanmıştır. 

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

Posta telgraf mUdUrlerl 
arasında 

Antalya P. T. T. müdürü 
B. Faik Aydaş Afyon P. T, 
T. müdürlüğüne, Isparta P. 
T. T. müdürü Hamdi Özay
dın Antalya T. T. T. mü
dürlüğüne, Afyon P. T. T. 
müdürü Muhittin Tan Ispar
ta P. T. T. müdürlüğüne 
tayin edilmişlerdir. 

--::::::::-

Nafıacla 
Tayinler 
Muğla nafıa müdürlüğüne 

Erzurum nafıa müdürü Asım 
Günç, Y ozgad nafıa müdür
lüğüne Muğla nafıa müdü
rü Mehmet Nuri Kuran 
tayin edilmişlerdir. 

-:a!!!!:Z-

Bıçak 
Bulundd 

hakkında beyanatta bulunmaktan sakinmıştır. Ankaraya geliyor 
Dün akşam saat 17,30 da Paristen tayyare ile hareket Şam, (Radyo) - Türkiye ile Suriye hududunu Lsbit 

eden Fransız Hariciye nazırı B. Bone Cenevreye gelmiştir. eden komisyon vazifesini bitirmiş Türk ve Fransız mu-
Mumaileyh Fransız - Sovyet anlaşması hakkında alakadar- rahhasları protokolları imza etmişlerdir. Albay Hüsnü pro-
larla temasa geçmiştir. tokolları hamil olduğu halde Ankaraya hareket etmiştir. 

VefaAnkarada~•YESiL ADA F ACiASır•) Yunanistanda 
- ........ 1 .,. 

lstanbulluİ;;··~k-;- maçla- Ada ortadan kaybolurken Seferberli~:;:~pıldığı ha-
rını da kaybettiler • _, •• k• • v Jd herler doğru değildir 

Wll!hlll!llll!llllllllll!llD ıkıyuz ışı bogu u ıımınJllllllJllWI IUlll 

Ankara, (Radyo) - Milli Atina, 22 (Radyo) _ Mü-
Küme maçlarını oynamak Londra 22 (Radyo) - Sidneyden bildiriliyor: 

temadiyen yabanc1 kaynak-üzere buraya gelen F efa Zelzelelerden sonra Yeşilada denize kamilen müthiş 
takımı Cumartesi günü De- gürültülerle gömülmüş ve haritadan silinmiştir. Felaket a- lardan çıkan haberlere göre 
mirspora 6-3 mağlup olduk- nide ve gece başlamış çocuk ve kadınlar deniz kıyısına güya Yunanistanda sefer-
tan sonra dün Ankaragücü akın yapmışlar ve acı acı feryada başlamışlardır. bertik yapıldığı bildirilmek-
ile yaptığı ikinci maçını da Dört bin kişi çırılçıplak en yakın adalara ilitca etmişler- tedir. Bu haber sureti kat'i-
3 - 1 kaybetmiştir. Bırinci yede asılsızdır. 

miş ve şoför müşterisini te~ 
ha yollarda dolaştırdığı 51 

rada bu şahıs tabancası; 
çıkararak şoför Hüseyio' 
ateş etmiştir. Çıkan kurt~ 
Hüseyinin beynine isabe 
ederek derhal ölümüne te' da 
beb olmuştur. ~•rn 

Hau ket halinde buluna' lbıy 
otomobil bir müddet so~ 'kı
yolun dönemecinde de\'tl iil 
miş ve katil de devril"'' lba 
sırasında yaralanmıştır. suf' a.l 
lu yakalanmış ve hadise b•~' ~ nı 
kında tahkikata başlanlJJ1r ipt 
tır. !bil 

--mı:a-..-

Avukatlık devre 1 - 1 beraberlikle bit- dir. iki yüz kişi boğulm_uştur. --miştir. ikinci devre Ankara-
lılar Vehap ve Hamdi vası
tasiyle iki gol yaparak oyu

-:-~. ~-- ı haysiyetdivaJJ Rumen, Yugoslav Hariciyena- Ki 1 Lf S TE Adliye Vekaleti avukatlt. 
zırları Tuna üzerinde buluştular Kahraman b" 1 kanunu'nun 110 uncu ın• 

ır a ayımıza· d . .. b 1· 
Belegrad 2ı (Radya) - Romanya hariciye nazırı Gafen- S k esme gore avukatlar • 

nu kazandılar. 
--=~-~--

Italyan ko ile Yugoslav hariciye nazırı Markoviç Tuna üzerinde anca verildi siyet divanını seçmiştir. 9o 
buluşmuşlar ve iki devlet adamı görüşmelerine başlamış- Kilis, 22 (Hususi) - Or- seçimde haysiyet divanı re: 

Askerlerinin bir kısmı 
Napollye dUndU tardır. Bu görüşmeler dostane ve hususi mahiyette olup general İzzettin Çalışlar bu- isliğine Temyiz mahker:ııe51 

beynelmilel vaziyetleri tetkik etmektedirler. gün Kilise geldi ve sayın Reisi B. fhsan, ikinci re~ Napoli 21 (Radyo) - Dün 
ispanyadan ilk kafile olarak 
bin ltalyan gönüllüsü dön

Bükreş, 21 (Radyo) - Tuna üzerinde Yuğoslavya bari- general on binlerce halk hu- liğine Temyiz Mahker:ııel' 
ciye nazırı bay Markoviç ile görüşmekte olan hariciye na- zurunda kahraman alayımıza birinci ceza dairesi reisi ti~ ~k: 

müştür. zırı bay Gafenko yarın Bükreşe dönecektir. şanlı sancağımızı teslim etti. lil, balıklara Temyiz Mab. dı 
------------------------------- kemesi ticaret dairesi V' 1 

Almanya-ltalya arasında aske- ıFransız hariciye nazırı diyor ki: 
ri ittifak bugüıı imzalanacak Şiddet Avruuada hükmünü 

Berlin, 21 (Radyo) - It~~:-·hariciye nazırı Kont Ciano SÜrmiyecektir 
bugün öğleden evvel Berline geldi ve istasyonda hararetle 
karşılandı. Akşam hariciye nezaretinde şerefine verilen 
ziyafette Hitlerde oulundu. 

Paris (Radyo) - Dün es
ki muhariplerin bir içtimaın 
da söz alan hariciye nazırı 
Bone kısa bir hitabede bu-
lunmuştur: 

Polonya - Fransa dostlu-
ğuna temas eden Bay 
Bone Polonya Fransanın 

sözüne ne dereceye kadar 
sadık olduğunu bilir, Fran-

sından Şefkati ve Memdulıı 
İstanbul avukatlarından 1-1•' 
san Ferit, İzmir avukatlarıll' 
dan Süleyman Faik, Aok•' 
ra avukatlarından lbrabiıll 
Ayaşlı seçilmişlerdir. 

·yedek azalıklara teınY1 • 
mahkemesi hukuk daire•• 
azasından Selim Nafiz "e 
Şemşettin, İcra dairesinde" 
Necati, İstanbul avukatlar•" 

Berlin, 22 (Radyo) - Almanya ile ltalya arasında imza
lanacak askeri ve siyasi anlaşma mukavelenamesi bugün 
öğleden sonra imza edilecektir. imzadan sonra evvela Hit
ler ve sonra da Kont Ciano radyoda birer söylev verecek
lerdir. 

" Fransa biltün kuvvetile 
Avrupada şiddetin hüküm 
sürmesine meydan vermiye
cektir. 

dan Saadettin Ferit, Aok~; · 
sa verdiği sözü tutmasını ra avukatlarından HiıJJ1 

Paris (Radyo) - D.N.B. ajansı Berlinden bildiriyor: 
Dün buraya gelen ltalya hariciye nazırı Kont Ciano 

Berlindeki meçhul asker abidesine büyük bir çelenk koy
muştur. 

Bu merasimden sonra ltalya hariciye nazırı Alman hari · 
ciye nazırı Fon Ribbentrob'u makamında ziyaret ederek 
yarım saat süren bir görüşme yapmıştır. 
Görüşmeden sonra neşredilen resmi bir tebliğde her iki 

devlet adamının mülakatları sonunda tam bir fikir birliği 
müşahede edildiği bildirilmiştir. 

---------11111111---------

On kilo şaraba ! 
kurban oldu 
Adana, (Hususi) - Şeh

rimizin Hacısofu mahallesin
den Eyüb Çavuş adında bi-

Alman 
Gazetelerine 
Cevabımız 

--~=-~--

Yarınki nüshamızda 

her ne bahasına olursa ol- ş k ı· ı· b 1 \f1I' ev et nce, stan u a .
1 
.. 

sun tutar.,, demiştir. katlarından Şüküfe seÇl 
----------~ıımıı: .. 

Son Dakika: 

Danzig - Leh hududundaki 
hadise büyüyor --

Paris (Radyo) - Danzig m dığı tavır ile Seriinin kul-
Polonya hududunda tahad- landığı lisanı tenkid ederek 
düs eden ve bir kişinin ö- bu tavrı hareketin Polonya 
lümü ile iki kişinin yaralan işlerine bir müdah~le hakkı 
masını intaç eden kanlı çar kazanmak için ihbar edil-
pışma Berlin, Varşova ve 
Danzig ayan meclisinde gü- diğini ve bu meydan oku-
rültülü münakaşalara yol yacak siyasetten Polonyanın 
açmıştır. Polonya gazeteleri, korkmadığını yazmaktadır-
Danzig ayan meclisinin al- lar. 

mişlerdir. 

-------
Zümrütü 
yaraladı 

ve• Burnova tren yolunda ~ 
rim oğlu 25 yaşında Salib• 
Sekiz aydanberi bir arad• 
hayat geçiren ve arafart 
açık bulunan Mehmet k1~1 
16 yaşında Zümrüt BekleY1

' 

ni bıçakla yaraladığınd•" 
yakalanmıştır. 

__ o;:.,----..._::- -

Otobüsün 
CAMLARINı KIRDILA~ 

risi 10 kilo kadar şarap iç
tiğinden, ani olarak kalbi 
durmuş ve ölmüştür. 

--Jiiil!!!:iiB--

Niğclede 
Fırtına 

Bazı Alman gazeteleri M •• • J • •• ıd • f •• •• iki çeşmelik Kızıl çullu cad; 
Türk-lngiliz ittifakından duy- UtecaVIZ erı 0 Üren ŞO Orun desinde lsmail oğlu Ker:ıı ... ~; 
dukları hoşnudsuzluğu gizle- ı• • • • • ) Ahmet oğlu Fahri, İlyas og f 
meğe lüzum görmiyerek Ça- tes ımınl ıstıyor ar Şevket, Nehari oğlu yus .. u U 
nakkale müdafaasını kendi- Mehmet ogw lu otobüs şofor 

N. - d 22 (H A) O" Paris (Radyo) - Silahla akıbeti neticesinden şonra cO" 
w 1 ı~ e,k b ususdı -f t un leri yaptıklarını ileri sürecek şoförün behemehal teslimi Hüseyin ve Abidin oğlu ;o .. 

ög eyın asa amız a ır ına kadar ileri gitmişlerdir. tecavüze uğrıyan komiserlik för Yusufa hararet ve o ,, 
lkiçeşmelik caddesinde Mu- olmuş ve fırtına yarım saat otomobilinin şoförü tarafın- talep edilmış ve aksi takdir- k rına11> 

devam etmiştir. Bazı evlerin Bu garib iddiaya verece- de bunun cebren alınacağı hüsün 4 adet camını ı dall 
rat ogw lu Bayramın ..izerinde bı'r w · · b k dan atılan kurşunlarla ölen t hd.d k d b'ld' ·1 sur"' tı'le zarar yaptıkların kiremitleri uçmuş ve baca- gımız ceva ı yarın o uya- e ı ma amın a ı ırı - ... 
bıçak bu!unarak alınmıştır. lar yıkılmıştır. caksınız. ve yaralanan Nazilerin bu miştir. yakalanmışlardır. ~ 
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