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., DANZiG'~~ YENİ BiR HADİSE TEHLİKELi olACAKTiR-
y •' ~•a va Açık 

IGeçmiyen yazı geri oerilme.aı 

• tit • • m • mım mıın 

'1 1ı1 ~iman gazetelerine c~vab •• 
ln~T l l d :• ız .er e ~e en .anlaşmak mecburiyetinde bulunduğu-

daır muteaddıd yazılar yazdığımızdan bu meseleyi 
. •da tekrar etmeğe lüzum görmüyoruz. Totaliter devlet

sı- 11 dostluğu ve himayesi ile daima iftihar etmiş bazı hü· 
io' llıe~Jerin başlarına gelenler göz önünde bulundukça Tür
u' tenın hareketini taklid edecek başka hükumetler de bu

ı,et e~:s~. bu.~a zer~e kadar hayret etmemek ici\beder. 
,ı' d Turk, Turke dost olanın dostudur " prensibini de 

~ afaa ederken 
11 

lngiltere ile dostluğumuz, bize dostça 
o•' ltı•rtıele edecek diğer devletlerle de iyi geçinmemize mani 
ot' 'kracaktır _,, .demiş. ve 1 ürlderin siyasi, iktısadi ve milli 
,il• • , al ve hurrıyetlerıne hürmet etmegv i - yalnız sözlerle 

tıJ fı· h ıııı• ı ıyat sa asında da - bilen milletlere de kollarını 
uf' Q aktan çekinmiyeceklerini izah etmiştik. 
.~· ~ •tı Alman gazeteleri: 11 A iman yanın toprağı azdır fa-
ır .memlekette arazi çoktur, bu araziyi alalım filan y

1

urd-
ı~tidai maddeler çok yetişir onu yurdu~uza katalım 
?11llctin pek çok petrol ve benzini vardır onları elimiz~ 
ırııı v b k l b d ' tıaıd ege a a ım, u evletin elindeki gümrük ihtiyaç-
!' an fazladır, onların da yutmak çaresini bulalım 
.'~de neşriyatta bulunmasalardı ve Roma - Berlio mih

1

~ 
hın bazı hareketleri bu neşriyatı tekid edecek bir su-

ı. e. tahakkuk etmeseydi, hiç şüphe yoktur ki birçok hü-
b• etı . t'I f d• k erı garan ı er ve men aatler teminine mecbur kılmı-

a lardı. 
•f '1~ij~ asıl dokunmak istediğimiz nokta, birkaç Alman 
IJd lea · T" k 1 ·ı· · ı~~n ur - ngı ız anlaşması dolayısı ile yalnız Türk 

dcgıl sulh dostu bütün milletlerin gösterdikleri se-
en sinirlenerek Almanların umumi harbde Türklere 

. kları iyiliklerden(!) ve Çanakkale müdafaasında gös-
11deri fedalcart.k v .. luhra._ .... ı.ı..1 ... .1 .. _ m ..J -- __ 

~ r. 
ki hatıraları tazelemek ve Türkiyenin umumi harbte 
dığı zararlardan tekrar bahsetmek, her devletle dost 
ilinek siyasetini takib eden hükumetimizin prensipleri 
-)'gun düşmediğinden, şimdilik bu teşebbüsten vazge-
~k mevzuumuza dönüyoruz. 
'rltıakkale müdafaasında Atatürk'ün dehası ile Mehmed

tin gösterdikleri fedakarlık ve kahramanlık harika
llı en kuvvetli bir lisanla ve şanlı bir harb destanı üs-
~ ile terennüm eden Almcın muharrirleri, Alman gaze
ijtri, Alman müv rrihleri olmuştur. Ve ou hususta en 
f'I kitap Almanyada yazılmışhr ve basılmıştır. 
"'nakkalenin müdafaasında Atatürkün, şanlı ve kahra
ll Türk zabitlerinin ve vatan yolunda ölmeğe, düğüne 
~ilmeğe giden insanlar gibi neş'e ve sevinç ile koşan 
.~ askerlerinin gösterdikleri hamaJet ve şecaat mucize-

l·t h' 
.. ,, birçok milletleri müverrih ve muharrirleri, bizimle 

ı-
tıııış kumandan ve amirallerin - daha Türklerle düş
\'e hali harpte bulundukları zamanlarda bile - yazdık-

! tıerler ve verdikleri resmi raporlarla ilan ve itiraf et
tr:dir. 
~nin içindir ki: Bu Alman gazetelerinin, Ankara ile 
111 arasında bazı ticari ve iktısadi mest:leleri halledilmek 
te bulunduğu böyle bir zamanda bu gibi neşriyattan vaz 
S~eleri, temenniye şayan bir hareket sayılacaktır. 

SIRRI SANLI 
........ ______________________________ ___ 

MiLLETLER CEMiYETi 
nı; ıın-------

Ah met Zogo'nun telgrafı 
münakaşalara sebeb oldu 

1 
hakkında uluslar sosyetesi 
genel sekreterliğine gönder
diği telgraf okunmuş, şid-
detli münakaşalar olmuştur. 
Konsey, telgraf suretinin 
bütün aza devletlere tamim 
edilmesini kararlaşhrmıştır. 

Konsey öğleden sor. . a 
t d \rar toplanmış ve Çel.os· 
lovak yanın Almanlar taıafın 
dan cebren işgali mü as1.. 

Ldilc sabık cumhurreisi (B 
n< s} tarafından çek ı len p o 
testo telgrafı oknnmuştur. 

Konsey reisi Mayiski, (b. 
ne~ ) in re~mi bir hakkı kal 
madığıııdan, protestonun lıa 
le alınamıyacağını söyl~n iş
tir. Müteak ben Çin hül: u 
metinin müracaatı okunmuş 
ve Ç!n mürnhhası Velington 
Ko uzun beyanatta bulun

m~ştur. Murahhas, Çinin in
sanca ihtiyacı olduğunu an
cak uluslar sosyetesi r izam-

Fransız H · · N arıcıye azırı namesi mucibince aza dev-
Bonne letlerin taahbüdlerini ifa et-

uı~llrvr~so2ye/e~0'\r6ıı\eyı fii. 1 - :_ : : . ... _ ..J•w• • •• , 

bugjn öğleden evvel birinci Cenevre ~2 (Radyo) -
içtima hususi olmuş ve bu 
esnada, Arnavutluk kralı Lord Halifaks, Jorj Bone 
Ahmed Zogonun Arnavut- ve konsey .. reisi Mayis.~i ara 
luğun işgalinden evvel dev- sında bugun uzun muzake-
letlerden yardım istediği reler cereyan etmiştir. 
'-"-"""'"'"'""""'""'"""""""'""''""-"'"'"'"""""'"''""'~~"""""'"""""""~·~"'\,,."-'""-"-'""-"""'lirı 

ittif ali:ı iyi bir lngiliz - Rus 
safhada 

Cenevre, 22 (A.A) - in- ı 
giliz murahhas heyeti namı
na söz söylemiye selahiyet
tar olan bir zat, dün Lord 
Halifaks ile B. Maisld ara
sında ceryan eden son dere-

ce dostane görüşmeden son
ra beyanatta bulunarak, bir 
lngiliz - Sovyet ittifakı akdi 

yolunda mühim terakkiler 
elde edilmiş olduğunu söy-
lem iştir. 

ilerliyor 
~. 

r~··~··;·~"i··~··~··f Nevyork Sergisinde 
~MEKTUPLAR• t Türk Pavvonu 
ı • y 1 J_ 
·•••••••••••• .. •·••••·••••••••• .. : azan: smet S. Sanlı 

Amerikadaki vatandaşlarımızın önünde Türk bayrağının 
dalgalanması onları, gurbet köşesinde yavrusuna ka

vu1an bir ana kadar sevindirmi,ti .. _, _ 

Nevyork Sergisinde Türk Pavyonu 
~ergilc r e ve fuarlara sey- 1 serginin Amerika'ya çektiği 

Jerın; oUnıarı :ıçan ınt:ını~- ı • 111'~1o:f"Gu1 &.l.l'-""•.......... • ... -·· 
ketler ile onlara iştirak eden de bu gözleri kamaştıran 
milletlere ne kadar faydası şehirde yeni Türkiyedeki 
dokunduğunu anlamak için, yenilikleri en canlı bir şe-
Nevyork' da açılan muazzam ( Devamı 4 uncu sayfada ] 

Sinema köşesi 
" =*r 

il:' ınen ve Yugoslav hariciye 
' ~llzırları Tunadan döndüler 

~kreş, 22 (Radyo) - Hariciye nazırı Gafenko, (Orsova) 
Yugoslavya hariciye nazırı Markoviçle konuştuktan 

İspanyadaki 
Alman 
Gönüllüleri 

• ~Elh;-~; Sin;;;.-;~dap-;,ğra~ ilaveten göst;ril~ekte 1 
:ıan Atilay)denizaltı~gemisinin denize indirilme mer~~in- ı 

IJ ta bugün buraya gelmiştir. lki hariciye nazırı arasında 
~ eden mükalemeier için tebliğ çıkmamıştır. 

Berlin 23 (Radyo) - Al
man gönüllüleri 25, 26 ve 
27 mayısta ispanyayı teı k 
ed~ceklerdir. 

l&tER GUL İSTER A_G_L_A __ _ 

Amerikadaki garip müsabakalar ••• 
· lngiliz~Hariciye ~ Nazırı · 

Lord Halifaks 
\htikada günden güne salgınlaşan müsabakalar serisi aldı yürüdü. Kırmızı balık. yutma~, 

1 ~. kefalları mideye indirmek gibi garib müsabakalardan sonra; şimdi de Amerıka ünı
\1telerinde öpüşme müsabakaları yapılmaktadır. Bir genç erkek beş dakikada onsekiz 

1 
----------

~iptü; başka bir genç kız daha baskın çıkarak ayni vakitte yirmi üç erkeği öptü. Bu 
\i

1
.bakalara kızan San - Diego üniversitesi re1<törü, bu ahlaksız hareketlere bir nihayet 

~ 11ıceye kadar açlık grevi ilin etmiştir. 
~ ~lbtrikalıların yaptığı garip, garip müsabakalara mı, onları yapanlara mı yoksa Gandi
~t'klit eden üniversite rektörüne mi gülmek veya ağlamak lazımgeldiğini ben bir türlü 

ıteınedim. Şimdi sen ey okuyucu bunları oku da ona göre sen bu işlere : 

İSTER GUL İSTER AÖLA 

Mussolini 
Roma'da 

Roma 22 (A.A) - Mus
solini dün öğleden sonra 

Piemonta yaptığı seyahatten 
dön nüştür. 

den bir sahne. 
--. ~ ~Wl.-..=! ~w~ .~ .....::_:~~2!15:~~~s:ı:taE:s;:ıw9il"llllll 

aı3 ~~~,gr"~ 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 

Yol~cukurlarının süprüntülerle 
dolclurulduğundan şikayet 

ediliyor ••• 
Darağaç'ta oturan okuyucularımızdan aldığımız bir mek

tupta; Darağaç'tan Şark Sanayi fabrikası önünden geçerek 
Tepeciğe giden yolun çukurlarının bazı y!.ik arabacıları ta
rafından taaffün edici süprüntülerle doldurulduğu ve bu 
süprüntüler meyanında olan leketozu:posalarının · yoldan ge
çen cıplak ayaklı çocukların ayaklarını yaktığı şikayet edi
liyor. 

AHU.adar makamın nazarı dikkatini celbederiz. 

Halkın esi Hakkın Sesidir 



.s: • • ·1 ·- 'Jı ..,h..n r .... • (HALKJN SESi) 

.1~0.~~ ~d mm1.iı f"-i'O'"rfi"r··91 Ebedi Şef Atatürkün ağzından 1 Bir Alman muharririne göre 
l1 un ya a ~ • r ---~:::!.= k .. f ·· t • • ı · ·ıı I Neler Olu or ~ T°:i'~t'::~~~;u"": 1 g M A y j S 1 g 1 g u. ur e menın ınsan ar ıçı 
U~ y ~ - 2 

- -Dünkü nüshadan mabat- tanat devam ettiği takdirde, hır ÇOk f aydaJarJ Varmış ! 
16 bin TUrk lirası mira- Zaten öksürükten sinirlen-

Esas: Türk milletinin hay- bu istiklale müemmen naza- ::::.=...:: 
sa konan milyoner memek, sıkılmamak için bir k Yüz sene evvel bir Alman küfür hakkında bir kitap .. siyetli ve şerefli bir millet riyle bakılamazdı. Artı , va-
Eski Irlanda başkatibi de çare vardır: Oksürügv ün t · t' Y 'd basılan bu kı'tap ku''fu··r için olarak yaşamasıdır. Bu esas tanla, milletle hiç bir alakai neşre mış 1• em en 

Kanadalı çelik kralı Vikont şeklı'ne dikkat etmek. Onun k bı'r methı'yedı'r Muharrı'r ku''fu"ru"n bı'r çok 
ancak istiklali tamına mali- vicdaniye ve fikriyesi al- · 

Grinvud'a, ölen bir kadın şeklini tayin ederken insan faydalarından bahsetmekte, yalnız itidal 
kiyetle temin olunabilir. Ne mamış bir sürü mecaniniu, 

dostu, 16 bin Türk lirasi biraz eğlenir de. · 1 1 tavsiye etmektedir. . 
kadar zengin ve mureffeh devlet ve millet istık a ve 

miras bırakmış, vasiyetna- Bu mevsimde işittiğiniz Almanyada bundan yüz için herkesin bedeni, dimaği 
olursa olsun istiklalinden haysiyetinin muhafızı mevki- . 

mesinde de : öksürüklerden en çoğu sulu sene vvvel adamın biri bir ve edebi sıhhat ve afiyeti ı mahrum bir millet, beşeriye- inde bulundurulması nasıl 1• "Vikont çok kibar, insan öksürüktür. Burada sulu, küfür 'kitabı neşretmiştir. tekamül ettirmek lazımge ır." 
ti mütemeddine müvacehe· tecviz olunabilirdi? 

bir adamdı. Dünyada onun tabii mezaci manada değil- Arnstadt şehrinde basılan Muharrir bu yüksek gayeye, 
.. sinde uşak olmak mevkiin- Hilafet vaziyetine gelince, d·· ı h k .. f- sa· gibi yüz tane erkek daha dir. Oksüren adam az çok bu küfür kitapı, herkesin un.yanın ı.s a ına. .u ur .

1 

.. 
den yüksek bir muameleye ilim ve fennin nurlara müs- d k 1( bulunsaydı, fenalıkların çoğu sulu maddeler çıkarır de- yanında taşıyabilmesi için yesın e erı.~me ıstı yor.. e 

kökünden silinirdi. Onun mektir. Onun çıkardığı mad- kesbi liyakat edemez. tağrak kıldığı hakiki mede- 1· t b" "kl'. v .. d d' tabın bu yuksek gayeyı t . 
. . k d' . ufak bı'r ha- delerden kendinizi sakınır- Ecnebi bir devletin hima- niyet aleminde gülünç telak- cep .ugda' ı u~du ugtunb ed.1lr min edebilmesi için VoD 
ıçın en ısıne h b . . k b 1 t kA d'l kt b k b' ve şım ı yenı en a e ı - p h k ta s'ıye· 

b k d d Sanız bu.. tu" rlu" öksürügv ün en ye ve sa a ebnı a u e - ı e ı me en aş a ır ansner er ese şu v tıra ıra mayı üşün üm ... ,, 'şf r 
zararsız hastalıktan, bir gö- mek insanlık evsafından mevzuu kalmış mıydı? mı 1 

• de bulunuyor. 
diye yazmıştır. d h . t' . k T·· k d T" Kitabın muharriri küfürün Herkes kendisini dene· nıınıııııııııı ııuıoıuııı ğüs nezlesinden, ileri gel i- ma rumıye ı, acız ve mes e- ur ana yur una ve ur-

lngllferenin ihtiyar ğine hükmedebilirsiniz. neti i iraftan başka bir şey kün istiklaline tecavüz eden- herke.ie birçok faydalar te- mek ve gayet sıkı bir imti· 
centllmenl Öksürükten sonra çıkan değildir. Filhakika bu dere- ler kimler olursa olsun onla- min ettiğini iddia ediyor. handan geçirmek için bu 

Muharrire göre "Küfür kalbi kitabı başından sonuna ka· Kanada ve Amerikada bir madde kanlı olursa, bakınız, ceye düşmemiş olanların is- ra bütün milletçe müsellehan 
konferans serisi verdikten o vakit hastahğnın ciddi teyerek başlarına bir ecnebi mukabele ve onlatla müca- teskin eder, sıhhate faydalı- dar bir kere gözden geçir: 
sonra Londraya dönen eski 
lngiliz başvekili Lord Bald
vin, beynelmilel siyasi vazi
yetler hakkında fikrini soran 
gazetecile, şu cevabı vermiş
tir: 

O .. k dır. Hiddeti izhar etmiyere sin ve her küfür kelimesi~• olduğuna delalet eder: - efendi getirmelerine asla ih- dele eylemek İcab ediyordu. k k k d' k d' bır 
Yutmak muzırdır. Küfür her 0 ur en en ı en ıne 

sür ükten yeni ise zatürree timal verilemez. Bu mühim kararın bütün . . .
1 

• .. .. v .
1 

kaç sual sorsun. 
var demektir. Eski ise verem Halbuki Türkün haysiyet icabat ve zaruriyatını ilk ı~ı ı erı 

1
goturmege vesı e Mesela : 1 - Sen bu ke· 

hastrhgvı hatıra gelir. . f . k b'l' . gu"nu"od.c. ı'zhar ve ifade et- o ur,, imiş... limenin ifade ettigvi manad• ve izzetı ne sı ve a ı ıyetı "' ı 'f' f k k ? 
O .. ksu"ru"k bogvuk bı'r sesle k lb t · l d Müe lı ın i rine göre ü- bir insan mısın? 2 - Niçin çok yüksek ve büyüktür. me e et e musıp o amaz ı. f d k d d h h 

Çıkarsa 0 vakit nefeş boru- T k b. k fh I ür e en en isine a a 3 - Kendinde gördüğün a· 
Böyle bir millet esir yaşa- atbi atı, ır ta ım sa a a- f l b · d d t d h d f 't' tt D }arının yukarıda, boğazda aza iti ar temın e er. A am a an, ya u ena ı ıya a - Uzun müdddtenberidir 

Avrupa kadiselerinden uzak 
yaşıyorum. Ben artık, şömine 
başında oturarak son günle
rini bekliyen "ihtiyar centil
men,, lerden biriyim. 

bir nezle olduğunu anlarsı- maktansa mahvolsun~evladır! ra ayırmak ve vekayi ve akıllı küfür etmesini bilen senin için ne gibi zararlar 
Binaenaleyh, ya istiklal hadisattan istifade ederek k f d k · dogvabı'lı'r? 4 - Bu zar~rlarıP 

-llllllllllllllllOlllP 

Tayyarecllerln baş 
dönmesi 

insan yüksek bir dağın 

tepesine çıktığı zaman başı 
döner, kulakları zonklar, 
bayılacak gibi olur. 

Bu hastalık tayyarecilerde 
de vardır. İki bin metreye 
yükselen tayyarecilerde bir 
an gelir ki, kendilerıni kay
bederler. iste o anda kendi 
bıraz alçalır, "atmosfer deği-
şince tayyareci kendine ge
lir. 

1 Dakikada 
neler oluyor? 

Dünya, mihveri etrafında 
otuz dört kilometre sür'atle 
dönmüştür. · 

insan üzerinde 5300 mil
yon kere milyon kilo tazyiki 
olan havainesimi, fabrika
ların, evlerin, otomobillerin 
ilah., neşrettikleri hararet 
yüzünden on dörtte bir de
rece nisbetinde yükselmiştir. 

Amerikada on altı cerra
hi ameliye yapılmıştır. 

lngiltere hava kuvvetlerile 

nız. 

Boğuk ses çıkarmadan da, 
öksürük kuru olabili. Bu 
türlü de gene nefes boruları 
hastalıklarının iptidasında, 
burun hastalıklarında, verem
lilerin bazılarında işitilir. De
vamlı değilse, çabuk geçerse, 
ehemmiyet verilmez. Devam 
edince sebebini anlamak için 
öksüreni muayeyene ettirmek 
mutlaka lazımdır. 

Öksürük bazılarında uzunca 
sürer. İdşan bir defa nefes 
alır, sonra üstüste öksürerek 
1:1tl "\.urı=u:nnre ü ıt'ıN'f\7n. ... ı}c, 1.1~ t:ı 

tutuyor, derler. En sıkıntlı 

şekli de budur. Nefes boru
suna yemek parçası kaçtığı 
vakit çok görülür. 

- Sonu yarın-

hava hücumuna karşı mü
dafaa tedbirleri için bizim 
paramızla yedi yüz seksen 
lira sarfetmiştir. 

lngiltere radyo idaresi, 
bütün Ingilterede mevcut 
dokuz milyon radyo abone-
sinden bizim paramızla otuz 
lira vergi tahsil etmiştir. 

Yeraltı şimendiferi bulu
nan şehirlerin, trenin geç
tiği yerler, ikil yüz defa ih
tizaz etmiştir. 

Ege Tiyatrosu 
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 bek/iyen/er..... Nihayet büyük 
filim müsabakamızda tam bir ittifakla birinciliği 
kazanarak en yüksek takdirleri kazanan 

B·· · ··k uyu vals 
Harikalar ıaherinin Fransızca Versiyonu bugün 

matinelerden itibaı en 

-

ve ü ür - e ece vazıyette 
ya ölüm ! milletin hissiyat ve efkarını olan bir kimseye daha ziya- önüne geçmek için nasıl ha· 

fşte halası hakiki isteyen- izhar eylemek vej kademe de hürmet edilirmiş. reket etmek lazım gelir? 
k d .. .. k h d f Mevzuubahis olan kelime-lerin parolası bu olacaktı. a eme yuruyere e e e Alman muharririne ğöre, 

Bir an için, bu kararın vasıl olmağa çalışmak lazım kadınlar da, evlerinin. idare-
tatbikatında ademi muvaf- geliyordu. Nitekim öyle ol- sini intizam alında bulundur-
fakıyete duçar olacağını far- muştur. A'lcak dokuz sene- mak için kütüre müracaat 
zedelim! Ne olacaktı? Esa- lik efal ve icraatımız bir sil- etmeyi unutmamalıdır. Gü-
ret ! silei mantıkiye ile mütalaa zel ve genç kadınlar küfür 

Sonra Osmanlı hanedan olunursa, ilk günden, bugüne savurdukları zaman tatlı ba-
ve saltanatı ... ın idamesine kadar takip ettiğimiz istika- kışlı gözlerinden ateş:fışkır-
çahşmak, elbette Türk mil- meti umumiyenin ilk kararın dığı için daha ziyade güzel-
letine karşı en büyük fena- çizdiği hattan ve teveccüh Jeşirlermiş. Muharrir diyor ki: 
lığı işlemekti. Çünkü her eylediği hedeften asla inhi- "Saydığımız bu faydalar-
türlü fedakarlığı sarfederek raf eylememiş olduğu kendi- dan başka küfürün bir fay-
istiklalini temin etse de. sal- lijzinden tebarüz eder. ~~ıı\ .ela düsmana karsı en 

1 fn •ıt k ) • t tt• v • ıyı bır korunma vasıtası teş-, gı ere ra 1010 zıyare e Igl kil etm ~ sidir. Tabii düşma-

K A N A D na karşı küfür vasıtasına A müracaat ederken karşılaşı-
İngiltere kr:tlı Şimali A- 1543 de Verazzano ve Jac· lan ahval ve şeraiti göz 

merikadaki müstemlekeler ques cartier tarafından keş- önünde bulundurmak lazım. 
konfederasyonu olan Kana- fedildi. On yedinci asrın or- dır. Küfür ekseriya bir çok 
daya giti. Bu dominyon do- talarına dogru keşfedilen ihtilafların hallinde vesile 
kuz eyalete ayrılmıştır : sahalar genişledi. Ormanlı olur.,, 

Y çni - Iskoçya, Yeni - mıntakalar kesif olduğu için Küfür kitabının müellifi 
Brunsvik, Kebek, Ontario, müşkilat çekiliyordu. On do- bu faydaları birer birer say-
Mamitoba, Britanik Kolom- kuzuncu asırda ilmi keşfiya· makla beraber, her iyi bir 
biası, Prens - Eduar adası, ta başlandı. şeyin kullanılmasında oldu-
Alberto, Saskaçevan. Yukarıda ismi geçen Jac- ğu gibi, küfürlerin kullanıl-

Bunlardan maada iki ara- ques Cartier 1535 den iti- masında dahi pek ziyade 
zi : Yukon ve Şimali-Garbi. haren, Kanadayı Fransaya ihtiyatlı hareket edilmesini 

Mesahası 9.600.000 kilo- bağladı. Fakat memleketin tavsiye ediyor. 
metre murabbaıdır. Nüfusu 
10 milyondur. Lisan İngiliz
ce ise de bir çok Fransızca 
konuşanlar da vardır. 

Federasyon merkezi Ot
ta va' dır. 
Kanadanın ormanları ve 

gölleri meşhurdur. Kereste 
sanayiı ilerlemiştir. Avcılığı 
da birinci derecededir. f yi 
~ürk çıkar. Hububat ihraç 
edilir. Bakır, kalay, demir, 
nikel madenleri başlıca ge
lirini teşkil eder. 
KEŞFİ VE TARİHİ : 

1 k Eserin sahibi 1851 sene-müstem e eleşmesi on yedin-
sinde Almanyanın Arnstadt 

ci asrın iptidalarında baş- şehrinde vefat eden Lorenz 
ladı. 1608 de Kebek teessüs Von Pansner adında biridir. 
etti. Sen Loran ovasında Bu adam 90 sahifeden iba-
Yeni - Fransa kuruldu. Bu- ret olan küçük kitabında 
ralılar on sekizinci asrın or- diyor ki: 
talarına kadar lngizlerin ta- "Maksadım bütün beşeri-
arruzlarına mukavemet etti- yetin ıslahına hizmet etmek-
ler. tir. Bu gayeye vasıl olmak 

itibaren Kanadadaki Fran-
sızlar da yeni:Iıükiimete sa
dakat gösterdiler. Ancak 
kısmi isyanlar oldu. 

K'lnada, büyük harbe, pek 
faal bir suret le iştirak eden 
askerler göndermiştir. 

lerin lisanımıza tercümesine 
imkan yoktur. Fakat türkçe 
mukabilini tasavvur etmemiı 
kaildir. Alfebe sırasile akıl· 
sız, azgın, belalı adam, Bek· 
ri mustafa. cehenn ı:- m zeba-
nisi, cellad, haylaz, hayvanı 
kabak çiceği, kaba adaınt 
kopuk, murdar gibi yüzlerce 
kelimeyi okuyacaksınız. Bun" 
ların her birinin önünde du
rup yukarıdaki dört suali 
kendi kendinize soracaksıoıı 
.... ... ı... ........ ...ı, İn İYİ •• ıah' 

çalışacaksınız!... işte, eseriD 
muharririne göre, kültür ki· 
tabının pratik ve sıhhi fay
dalarından başka ahlaki fay· 
dası da bu imiş ... 

·-------
Zabıta 
Haberleri 
Keçeciler caddesinde Fazlı 

oğlu Musa ve Edip oğlu 
Mehmedin Üzerlerinde birer 
bıçak bulunarak alınmışır. 

§ Ço~kkapı Gaziler ca~ 
desinde Salıh oğlu Nuri ve 
Mehmed oğlu Ahmedin üzer" 
lerinde birer bıçak buluna" 
rak alınmıştır. 

§ Keçeciler Peştemalcılar 
başında Kazım oğlu 19 ya
şında Halil Ergenci geçiııı
sizlik yüzünden metresi Mus" 
tafa kızı 17 yaşında Tayyi-
beye bıçak çektiğinden bı· 
çağile birlikte yakalanmıştır· 
§Alsancak Demirhane so· 
kağında Osman oğlu araba· 
cı Ali, Feyzullah kızı Fatma, 
Mehmet kızı Gülsüm kadıo 
meselesinden Vehap oğlu 
Rasimi bıçak ve kürekle ha· 
fif surette yaraladıklarından 
yakalanmış] ardır. 

Kanada, 1947 de Cabot 
tarafından görüldü. 1524 ve 

Fransa o tarihte buraya 
muaveneti kestiği için "Ye
ni - Fransa,, müstemlekeci
leri (Yedi sene) muharebe
sinden !Onra mağlup oldu
lar. 1763 de Paris muahe
desile Kanadada lngiliz ha
kimiyeti tanındı. O tarihten ~-.3t:uıı•nwttım1D11mrzllil .................. ._._. ...................... ~----·~ 

Yeni Sinema'nın 
Ucuz - Türkçe - Yeni Filimlerin 1 inci Haftası 

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

Söz Bir Allah Bir 
1 Z M İ R D E iLK D E F A 

ŞAHTE ŞOFÖR 
TURKÇE EN SON Foks JURNAL 

:a::t:21E ............... ... 

TAYYARE Sineması 
Bugün 2 Büyük Flim Birden 

1- ZEHİRLİ SEVDA 

Telefon 
3646 

(Ses Joups entre eux) 
Baştan başa heyecan ve hareketle dolu harp ve casus· 
luk filmi - Başröllerde: 

RENEE SAINT - CYR - JULES BERRY 

2- MADAM DÜ BARRY 
15nci Souis devrinin saray intrikalarını ve sefahatlerin! 
tekmil açıklığı ile gösteren, büyük aşk ve musiki filın• 
Başrölde: G 1 T T A A L P A R --
1:-sevda 2-5.15-9 Dü Bari: 4.45 ve 7.30da. Cumartesi 
ve Pazar: 12-15de başlar. 
Fiyatlar: 20-25 ve 30, Talebe 10 kuruş. • 
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( 3) 
~av M. . vv.. ıyavvv .. 
ç Şüphe yoktu, bu ses 
darı, sokak kapısının 
den geliyordu.. Merdi
ti adeta dörder dörder 
t~k taşlığa indim.. An 
l•ddetli bir rüzgar lam 
•Ötıd" d'• n• d " ·· ur u. oır e onu-
btkınca ne göreyim?. 
kadısı ardına kadar 

· Dışarıda yağmur bu
lldan sıyrılan ayın ver· 

her azası ayrı titriyordu. 
Bu, birkaç dakika sürdü. 
Sonra bir taş gibi bir ke
nara yıkıldı kaldı. 

Öyle hiddetlenmiştim ki 
o cansız cesede bir tekme 
daha vurdum, bahçenin or
tasına incir ağacının dibine 
fırlattım. 

Sarı gözleri parlak camlar 
gibi, ayın ışığını gözlerime
vuruyorlardı. Bu b1kışlar ne 

(HALKIN SESi) 

l~ıınımııının ıuıınnı ı •ııı 11111111 n ıı ~~§§g~§gg 
~i M izah ===--==-=i 

e 
§ 
§i K.. . E 
~~~~~Ef=::a OŞeSI ~ 
=~~E~g=~a ıııııuııııııınıı:ııı ıııı,1111 1 ı ın!Jll11nuımıııııııııı;; 

Açlar 
Açlar yanyana yürüyor

lardı : 
- Gel, bu lokantarmda 

yemek listesini okuyalım. 
- Sen de ne doymaz in

sanmışsın, şimdiye kadar on 
tane lokantanın yemek lis
telerini okuduk. Bir de bunu 
mu okuyacağız.. Mide fesa
dına uğramaktan da kork
muyor musun? 

ınııın ımnıwıuuı:ıııım 

Nereye? 
- Babam, bir daha bura-

ya ayağınızı 
söyledi. 

basmarranın 

- Öyl yse ben gidiyo: um. 
- Nere)e? 
- Bir carnbazha nep: ... E~-

lerimin üzerin de yi:rümeyi 
öğrendikten soma l:unıya 

dönerim. 

ANKARA RADYOSU 
--·· ... ··--

(Bugünkü program) 
Türkiye Radyodi füzyo n Posta lar ı 

DALGA UZUNLUGU 
1639m. 183Kcs. 120KW. 

T.A.Q. 19,74m.15195Kcs. 20KW. 

1 

T.A.P. 31,70m. 9465Kcs. 20KW. 
12.30 Prağrcam 
12.35 Türk müziği (Pi.) 
13.00 Memleket saat ayarı , 

ajans: ve meteoroloji haber
leri. 
13.15 Müzik (hafif mGzik-pl.) 
13.45-14 Konuşma (Kadın 

saati : Ev hayatına dair) 
18.30 Program 
18.35 Müzik (koro eserleri -
19.00 Konuşma (Hamburg, 
balıkc . lık sergisi hakkında) 
19.15 Türk müziği (Fasıl 
heyeti) 
20 00 Memleket saat ayarı , 

ajans V l~ met eoroloji haber
leri. 1 
20.1 S Türk müziği 
leri ve taksimler) 
20.30 Türk müziği 

(saz eser-

1 ·Bimen Şen 'in besteniğar Ş. 

ıııııııuıınnıııınnııı ıı • (Her zaman serde hayali) 

r 
~ 

..."' .. "" ' "•'-" .. . 

23 MAYIS 

te-· 

minetme

kle bera

her ber 

türlü yün

ipekli 

kumaşla· 

rın aslını 
• • ve rengını 

bozmada-
n temizler 
ve elleri kat'ly

yen bozmaz, ha
lis zeytinyağın. 
dan yapılmış an 
temiz sabundur. Bildigv im için '.l -Selabattin Pinar 'ın H. ş. 

(Aş~ ıola sürünsen) 
Kadın koca sına söyle di : 3- Selabattin Pinar'ın H. Ş. 
- Bana bu ilk bahar için (Seviyordum onu ruhumJa) 

I • ld" .... 1 (Li!~s Markasına Dikkat) Ami-
CI ~n ,,re saç a- li Umit fabrikası ticarethanesi 

iki rob vadetmiştin. Hafızan 4-Faiz Kapancının H. Ş 
ne kadar zayıf unutuvcrdin! (Büklüm büklüm sırma .. ) 

- Hafızamın zayıf oldu- 5 Saadettin Kaynağın, tür~ ü: 
ğunu, ur.utacağımı bildiğim (Sarı kurdeler 1 

f için vadettim ya! 6-Halk türküsü : (Karanfil 
111ıııuımıınııınıııııııırıııuınınıımuıııııı un ıımuımmnın nııın ıllllır ıınıın 0 / 1 um 0 y ı um) 

~0nuk birlaydınhk~var-~ · kin ne intikam .. dolu~idi? . . ') Gripe karşı 21.00 Konuşma 
-Pının tam dibinde; J § J~:= .. ~~ 21.15 Esham, tahvilat, kam-

. kara bir hayalet otu- :::saat gecenin ljbiri 1 ol- Bir serom bulundu (fiyat) 
te iki otomobil feneri muştu. Ertesi gün için ha- Moskova'daki SovyetJer 21.25 Neşeli plakler R. 

.~arlak gözlerini bana zırlıyacagım yazılar bitti. Birliği Tecrübevi Tababet 21.30 Mü7:ik (radya orkes-
inatçı gözlerle bakı- Sokak kapısına bir göz atıp Enstitüsü Virüs 'ler şubesi trası Şef : Praetorius) 

şefi profesör A. Smorodin-

ki Telefon: 3047 Tel. Ümidun 
flD yumuşa ı- (Kesstane Pazan lımir) 

Terzi Kazım 
Saneüder 

lı n ir: Yeni Kavaflar çarıısı 
. no. 35 
Avrupanın yüksek terzi mek

binden diplomalı 

Peşin ve 
Taksitle 

tetimden dona kal
. Bu ne demekti? ben 
kilitlediğimi, sürgü-

kapalı olduğnna emniyet 22.30 Müzik (opera aryaları 
tzev, gripe karşı bir serom En mu"şku"lpe•ent subayla getirdikten sonra yatağıma - PJ.) "' -

girdim. bulmuştur. 23.00 Son ajans haberleri rın ve sivillerin mizaçlanna 
Bu antigrip serom, uzun k" göre taksitle her türlü elbise 

Arabın ölüşü aklımdan dd d ve yarın ı program. .... D"k 
bir türlü çıkmıyordu. Piş- mü et, erisinin altına epi- 23.15 Müzik (Cazband-pl.) ı :.1'..:_ -----

1 d Z 11 h demik grip mikrobu enjek- aıııınıınmıı111ıııuı11111 11111 ıı.n 11111ınl1lllınD11Jmnnııımıı .11 ı.ıuııııno t"~~-: :;' .sz -0Sii3R?aımn~~ ~-J man ° uyor um. ava 1 ay siyonları yapılan atlardan '.~ '-" - "' 1 
ld . Bu senenın şubat ayı ıçın- • O Cll - ~"' 

vanı neye ö ürmüştiım san alınmaktadır. Bu seromda d f h 1 k S ı•h S d - 1·"' 
d p· e. ' ~na ava ar, uvv.etli (tL. a 1 ona 1 g- 8 a- ~ ? ... 

' i iyice biliyordum .. 
lllıştı bunu? kara ke-

camm, böyle saç- ki.. Sonra gene cay ım. ıs toplanan muazzam mikdar- hır grıp salgınına sebebıyet [~ ı ı:ı B -e ~,,r 
vermış ı. ro esor moro ıo- ~ C'lt S Z"h . h (' "O o • "' -J~ t nıu? orta zamanda hayvan.. ug~ ursuz bir hali daki tahaffuz maddelerı', grı'p · t" P f ·· S d' '+1 "' S' [ ~ 

~Oruz. Artık ruhların vardı zaten. iyi yaptım da virüsünü iş göremez bir hale tzev, bu esnada, seromunu 6 1 tal kfft ve .. ~ hcvı as- 5 ~ ::rı' ~ , · ~\ 
ittin modası geçti. öldürdüm. Hem ben öldür- sokmaktadır. g~ni~ mikrasta k.ul_lanabil- 2 nci ıBe;ıc;n~okakSNS~. 81 •! :::! r •• 2; \ "'· ~ f ~- ~ A 
bll muammayı şimdi mesem ya bir araba veya Bu serom, evvela hayvan-
halletmeli. işte ben bir otomobil altında kala- lar üzerinde, bilahere de, ve bu seromu koklayanlar ~ ..;. 

8 
~ ~~ I~ 

dl ilşünemedirr. Hiddet cak değil miydi? Bu da bizzat kendi istekleriyle, arasında gr1p, koklamıyan- ~~~ ~~~~ ~ ı» p;- ~ 11 

11Ti11~1yjlıı~tl 
t gözlerim dönmüştü mantık değil ya .. Oof .. am- Enstitüde çalışan ilim adam- lara nisbetle, on defa daha A b M ~ = ., [ :J,~ ır ~0~1 
'111 hızımla araba sal ma da yorulmuşum ha!.. ları ve Yüksek Tıb mektebi az tahribat yapmıştır. Kok- şcı aşı arka ~ ... ;. ~ ~ .. P"1 

b talebesi üzerinde kullanılmış lamıyanlarda on grip vaka- Makarnaları §: = [ zzl. 1~ /
1
1 ,
1 ı ve so a maşasını · · · · · ve tecrübe edilmiştir. Bu sına mukabil koklıyanlarda ~ ..- ':' ı ' 

t beline indirdim. Miyavvv?!. '" .,, /, ' ~ J 
~ G ,, serom, hususi bir alet vası- ancak bir vaka kaydolun- : "' ~ ~ Vı, ~," 1 kafasını bana çe- Birdenbire uyandım. ög- . l ... • ı1 z 
b.. tasıy e, gayet ince toz ha- t il) fil a ~ , t,z l°"itiin kinini gözlerin- sümün üstünde müthiş bir d d muş ur. a.. ~ :: fı ~l.ı 
''- f l lin e ağız an ve burundan Profesör, grip ile mücade- ~ "' .,.,.- ı 1 ~ J. 

a oklar gibi yağdı- ağırlık var.. Ne es a mama çekmek suretı·yle ı'stı'mal l h d k" t '"b 1 · .... • '! 
1\ d e sa asın a ı ecru e erıne ..._ .- - fi, JJ."r'' 1 ~ı 

maşanın altında kin pençeler h~sediyorum. ----------------- ,.. c: ~ ;ı:;-" - "~-
·" ım . Hayvan yediği engel oluyor. Yüzümde kes- olunmaktadır. devam etmektedir. S~ 8 g:' ~ ~ ~ ( ' 

f 
"ıvranma ara çırpı- erıni yuziıme götür üm. ,,..,, o::ı _ ... _ "r. 1 1 1 Eli · ·· · d Sayın MUşterı'lerı·m- :!! ~ ~ ~ \"' \ :•l},· · 

t'kat bu arada göz- Ansızın aklım başıma geldi. Mühim ilan ~ı:ı ~ S t ,. (~ 
~tıden ayırmıyordu. . Üzerime iri kara tüylü bir 
amudu fıkarisini kır- hayvan yüklenmiştii:" Dişle- Yeni mevsimin yaklaşması dolayuİyte ruuc..ssesemin Kimyevi t ... 
t- temizlem ı ve boyama işlerini bir istisna olmak ~@:ae:B!.313!313am •-

. "azla acı çekmeden rini gırtlağıma geçirmişti, f' 1 • ı 
üzere ıat en e Ye! ·~~ı Dr. Fahrı• Işık ~ için bütün hızımla nefes alamıyorum. Pencere-

' vurdum. F u sefer den giren ay ışığı altında Bu mevsi 1 1. :ı.in lzmir Memleket Hastanesi 
, kafasına rastgeldi. koca bir ve kara bir jağar "' 1937 - 1938 Selanik sergi- Rontken Mütehassısı 
ırı l · b'l 'b' l ·1 .. .. ·· Rekabet kabul etmiyecek c~t:!"" ı:cde tenzilat sı'nde bı'rı'ncı"lı' k madalyasını Rontken ve elez..trı'k .... _Jaoı·•ı 
1 ın taş ığa gıre ı en gı ı pençe erı e yuzumu par İt' 1 . 1 . 1 "h t k l " 5'"'"' 
ıt ına ı ış erıy e şo re azanmış o aL miiessesem bu h:vkCJl· k / k' 8 
. •snıı herşeyi görme- çalıyan, dişlerile gırtlağımı ade iskontosu ile sayın müşteriloirr; t, teveccühünü ••• ~~~'!?.??.~~~~~:............................... yapı ır ı ınci e; ler So 
~ gelmiyordu amma, yırtan bu hayvanı kovacak kazanacağına emiudi Dr. Demı•r Alı• No. 29 TELEFON 2542 

, ... n kanlar boşaldı- kuvveti kendimde buıam•- Ş A R L p R I ••. u·· S elektirk tedavisi 
~ ettim. Artık yerler- yorum. Güç halle: lfl Kamçıoğlu ızrnir - Birinci beyler So 

Gnüyor vücudunun -Sonu yarın- BUyUk Kardiçah Han No. 48 Telefon : 3449 Cilt Tenasül hastalıkları N '>.: SS Te lefo:J : 3t79 

ı,!den itibaren biri kahkaha, diğeri büyük şark filmi~ ~ Bugün Asri Sinemada T~3;4° ~ -
\ÜltÜrpark Sinemasında ~ 17 Mayıs 1939 Çarşambadan itibaren ~ 

iki büyük ve eşsiz Fransız şaheseri n Senenin en korkunç filmi mevsimin ' en heyecanlı şa- ~ 

SAHRA BEKÇi• LERI• ~ heseri akıllardan hiç çıkmıyan ve unutulmıyan bütün 
~ canileri titreten müthiş bir kahraman korkunç macerası 

. s. SAHRA Jean Rierr Aumant-Charles Vanel ZORO KAMÇILI su·· VARI. 
1-f eyecan, aşk, ihtiras dolu büyük şark filmi 

SAHTE KONT 2 Devre 25 kısım tekmlll birden 

B A R N A B 
~En büyük Fransız komiği FERNANDEL 

~~kblıncıya, gözlerinizden yaş getirinciye kadar gül
~ • dans, müzik ve göz kamaştırıcı revüler dolu 
'ha f'l · 
S 

ı mı .. 
~anslar: Barnab 3.40-7.10 .. Sahra 5.?0- 9 da 
Cumartesi ve pazar saat 1.30da başlar 

1\ 

Türkçe Sözlü 
Komlklerln şahı Lorel Hardı 

Çocuk Hırsızları 
Ayrıca Dünya Haberleri Ve Miki 

Arabi zamk, 
jelatin, tutkal, 
meşhur ARTİ 
markalı elbise 
-kumaş ve çi
çek boyaları 

Tel. 8832 
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~--ıu~~- Alman ve ltalyan askeri muahe- sı;a;yo:~ 
Mode;a~ı;::~':larla d • R h d • l d 

Dl~=~v~~e~ei~:;~;:::::~~~: esı ay sarayın a ımza an l 
İzmir itfaiyesinin daha mo 
dern teçhizatla faaliyet gös
tererek daha üstün neticeler 
alınmasını temin için bazı 
alat ve edevat satın alına

- Baştarafı 1 ncide -
kilde gösteren Türk pa\'~ 
nunun uyandırdığı bilY 
alakayı, celbettiği bil~ 
rağbet ve teveccühü bit 

caktır. 

İtfaiyenin müstakbel harp
lerde vazifesi daha ciddi bir 
şekil aldığı için itfaiye teş
kilata modern vasıtalarla ça
lışacaktır. 

ıııııııım•ııınııı._ 

Pazarlıksız 
Satl~ kanununa aykırı 
kareketten bir dükkan 

kapattldı 
Balcılar içinde pazarlıksız 

satış kanununa aykırı hare
ket eden bir kavafın dük
kanı beş gün müddetle Be
lediyece sed edilmiştir. Dük 
kin dün akşam üzeri be
lediye merkez mıntakası A
miri bay Mehmed Kayral 
tarafından mühürlenmiştir. ---
Şevki Suner 
Dört göndenberi şehrimiz

de bulunmakta olan çok 
değerli hukukçularımızdan 
ve lzmirde bulunduğu müd-
detçe umumun sev .:i ve mu
habbetini kazanmış bulunan 
lstanbul avukatlarından ve 
eski lzmir ağırceza müddei
umumi muavinlerinden bay 
Şevki Suner bugün sabah
leyin Eskişehir yoliyle lstan
hula dönmüşlerdir. 

mıwııwmı..uııım 

Tayinler 
Kuşadası Davudlar nahi

ye•i müdürlüğüne hukuk 
mezunlarından, Ali Osman 
Tulga, Torbalı tapu sicil 
muhafızı Burhaneddin Ay
dın sicil muhafiz katipliğine 
Söke tapu memurluğundan 
açıkta bulunan Rükneddin 
Yavuzer Torbalı tapu sicil 
muhafızlığına tayin edilmiş
lerdir. 

ınıımmııııınıııııııııuııı 

Yeni otobüsler 
Belediyenin satın aldığı 

25 otobüs ve trambüs tem
muzun on beşinde lzmire 
getirilmiş ve belediyeye tes
lim edilmiş olacaktır. Yeni 
otobüsler gelince Güzelyalı, 
Eşrefpaşa ve Karşıyaka ara
sında otobüs servisleri tesis 
edilecektir. Umumi hatlar 
arasında işliyen ayrı oto-
büsler de bulunacak, mese-
la Eşrefpaşa - Alsancak, 
Eşrefpaşa - Güzelyalı, Alsan 
cak - Güzelyalı VE- diğer 
hatlar arasında doğru sefer
ler yapılacaktır. 

-'1111111 .mım:ııııııı 

Belediyeye 
Memur ahnacak 

Belediye bir Hazirandan 
itibaren zabıtai belediye kad 
rosuna yeniden 14 memur 
daha alınacaktır. 

Bay Ribentrop nutkunda yüz elli milyon Alman ve 
ma~lôp edilmez bir blok oldu~unu söyledi 

Italvan kerre görmek kafidir. 
Bunu gözle gördüktellı 

kulakla işittikten, gazetel~ 
de okuduktan sonra lıJllİ' ~ 
Belediyesinin beynelmilel f't ... 
ar işlerine verdiği eheııı~ 
yeti yerinde bulmamak 

iTALYA!ININ MUKADDEAATI ALMAN• 
YA"YA TEVDi EDiLDi takdir etmemek müınktl 

Berlin, 22 (A A) - Al
man-Italyan ittifakı muahe
desi bugün saat 11,08 de 
Raylı başvekalet sarayının 
büyük kabul salonunda kont 
Ciano ve B. Fon Ribbentrop 
tarafından imza edilmiştir. 

Merasimde Bay Hitler de 
bulunmuştur. 

Merasimden sonra B. Hit-· 
ler iki hariciye nazırının el· 
lerini sıkmış ve Kont Cia
noya en büyük Alman nışa-

1 
nı olan Almanya kartalını 
verdikten sonra salonu terk 
etmiştir. 

Kont Ciano merasim sa
lonundan radyo ile ltalyanca 
olarak ltalya-Almanya ittifak 
muahedesinin imzalandığını 
ilaa eylemiştir. Bunu mütea
kip Bay Fon Ribbentrop 
radyoda bir nutuk söylemiş 
ve ittifak muahedesinin ak
dindeki sürati tebarüz ettir-

Tüyler ürpertici . bir f acıa 
--------~~----------Çanakkale de bir adam kartsını, çocuklarını boğt'u 

Çanakkale ( Hususi ) - vallıların cesetlerini götürüp 
Kasabamızda çok feci bir denize atmıştır. 
cinayet işlenmiştir. Tahkika- Halilin karısı Ayşe uzun 
ta göre, polisten evvelce is- senelerdenberi kendisile ha 

.tifa etmiş bulunan Halil is- yat geçirmiş bulunmaktadır. 
minde biri anlaşılamıyan bir Cinayetin mahiyeti üzerinde 
sebebden dolayı iki çocuğu- henüz bir malumat edinile-
nu ve karısını boğmak sure- memiştir. Tahkikat devam 
tile öldürmüş, sonra da za- etmektedir. 

Bir kadına "Kara çete" imza
siyle bir mektup gönderildi 

Bursa (Hususi) - Sedbct- Mektup posta ' asıtasiyle 
şında Zekiye isminde bir gönderilmiştir. Mektubun me-
bayan 13 yaşında Ihsan ali şudur: 
adında bir çocukla beraber "Falan gün, .... mahallinde 

oturmaktadır. fhsan,Zekiyenin tesadüf edeceginiz dilenci 
erkek kaı deşinin oğludur. kıyafetin peki adama 500 lira 

v b b 1 b' vereceksiniz. Bu para veril-
Çocugun a ası e yevm ın- d. v. t kd. d k" .. k İh 

f k B d d me ıgı a ır e uçu san 
başıd1r, a at ursa a e- d v k ld I k Ev • . . aga a ırı aca tır. . ger 
gıldır. polise haber verirseniz Ihsan 

Bayan Zekiye geçen' erde hemen öldürülecektir!..,, 
"Karaçete,, imzasını taşıyan Hadiseye müddeiumumilik 
bir tehdid mektubu almıştır. vaziyet etmiştir. 

Büyük Millet Meclisinde 
Ankara 22 (A.A) - B. M. Meclisi bugün 1939 mali 

yıh bütçesinin müzakeresine başlamıştır. Maliye vekili bu 
münasebetle yaptığı beyanatta bütçenin gerek masraf ve 
gerek varidat kısımlarının tesbit ve tayininde tutulmuş olan 
esasları geniş bir surette izah etmiş, nakit hazine ve dö
viz vaziyetlerini ve vergilerde mükellefiyetler lehine yapıl
mız olan tenzillerin müsbet :celerini bilhassa kaydetmiştir 
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Gafenko Ankara ve bilahare~ 
Atinaya gidecek 

Bükreş 23 (Radyo) - Romanya hariciye nazırı B. Ga
fenko Haziran ayı içinde evvela Ankara ve sonra Atinaya 
gidecek ve hükumet ricaliyle görüşecektir. 

Türk - İngiliz Anlaşması 
Londra, 22 (A.A) - Royter bildiriyor : 
Başvekil Çemberlayn Avam kamarasında sorulan bir su

ale cevaben aşağıdaki beyanatta bulunmuştur : 
- Türkiyenin Balkan paktından doğan taahhüdleri Tür

kiye için birinci derecede ehemmiyettedir. Benim bildiğime 
göre, lngili~ - Türk deklerasyonu Türk hükümetinin Balkan 
paktı ile alakadar taahhüdlerinin ifasına engel teşkil ede
cek surette tefsir olunamaz. 

dikten sonra ezcümle de
miştir ki : 

Alman ve ltalyan birbi
rinden hiçbir suretle ayrıl
maz bir birliktir. Dünyanın 
buna alışması lazımdır. Al-
man ve ltalyan milletleri 
her ne olursa olsun beraber 
bulunacaklardır. 

Yüz elli milyon Alman ve 
Italyan dünyadaki dostları 
ile beraber mağlup edilemez 
bir blok teşkil etmektedir. 

Roma 22 (Radyo) - Kor 
porasyonlar meclisi, bugün 
Kostanço Cianonun riyase
tinde toplenmıştır. 

Reis, uzun bir nutuk irad 
ederek bugün Berlinde im
zalanan ittifaktan bahset
miş ve ltalyanın mukadde-
ratını Almanyaya tevdi et
tiğini söyledikten sonra, bu 
ittifakı alkışlamasını azaya 
teklif eylemiştir. Aza, bu 
teklifi alkışlamıştır. 

INGiLiZ • RUS 
----------~----------

Müzakereleri hakkında bazı 
tefsirler 

"Niyuz Kronik!,, gazetesi 
Berlin muhabiri lngiliz - Rus 
diplomatik müzakerelerinin 
henüz neticelenmemiş olması 
etrafında tenkitler yaparken, 
''Çenberleme siyaseti,. nin 
muvaffak olamadığı yolunda 
yazılar yazmakta olduklarını 
bildiriyor. 

Bir Alman gazetesi "Çen
berleme siyaseti inkıtaa uğ
radı,, demektedir. 

Bunlardan biri Sovyet Rus
yanın lngiltere ile bir askeri 

pakt imzalayıp imzalamaması, 

digeri de Japonların şimdiki 
antikomintern paktını Al-

manlarla bir askeri pa\ı.t ha
line getirip getirmemeleri. 

Maamafih Japonyanın mu
kabil tekliflerde bulunduğu 
otomatik bir askeri misaka 

taraftar olmayıp kendi men
faatleri haleldar olduğu tak-

dirde harbe girmeği istilzam 
eden bir ittifalrı tercih ettik-

değildir. 
Yalnız İzmir'in Fuarıod' 1 

ticaret ve iktisat hareketlt için 
rin de, iştirak edenler İÇ~ ler 
daha cazip bir hale soklll' 4oı• 
isteniyorsa gümrük ve bios"' ,in 
ye usullarinde biraz d•~ ~Q 
çok kolaylıklar gösterdi~ 

6 ve bu işlerde evvela eklll ~il 
ve sonra biçmek müınkl' ~ 
olacağını hatırdan çıkarOI,. --~ 
mak lazımdır. ı.f 

l•' .... c Amerikalılar memleket ij, 
rini ziyaret edecek yabaocl' kıı; 
ların ilk intibalarını hof ff td 
kendi lehlerinde olrna,.,ı ~iİ 
temin için gümrük meıııot' ~au 
larının, yolcuların pasaport" ~'i 
larını muayene edecek e~ ':tlj 
niyet ajanlarının çok n•s! lr 4 
ve centilmen olmalarına, r L. "!'e: 
geçtikçe daha fazla ebedJ" -ıti 
miyet vermeğe başlamıtl-' ~k 
~r. ~ 
Burada yabancı celbi, tici' 

ret kımıldamaları temini İ~ 
yalnız gümrük ve pasaP )' 
işlerinde cemile ve kolayb 
lar yapmak ile iktifa olll~ 
maz, icap ettiği zaman 
istisnai misafirperverlik lerd' 
gösterililir. .• 

k 
.. .,,. 

Mesela Nevyor sergısı !lı' 
Hitlerin Danzig ve kori

dor meselelerini nasıl ve ne 
zaman halledeceğine dair 
kararının iki noktaya bağlı 
olduğu yazılmaktadır. 

açıldığı gün yedi moto"j, 
Jetli polis, Türk ve Aoıeı' 

lerini Berline bildirdiği ha- kan bayraklarını taşıdık~ 
her verilmektedir. '1'iJP' halde büyük Elçimizle ı ,ı, 

11111111 heyetini hamil altı otoınob~ 
Polonya Danzi~ Meclisine Bir Hk kafılenin önünde ue~ 

Nota Verdi• miştir. Böyle bir resmi k~.,. 
halinde Nevyorkun köbe~,t 

Varşova, 22 (A.A) Şoda· Danzig senatosunun Po- den sergide Türk { Ded,ı 
ki tarafından Danzig ayan lonya makamlarına vazifele- pavyonunun önüne k• r 
meclisine tevdi edilen nota- rine tam emniyet içinde de- münakale işaretlerine ~ 

madan ve durmadan gı 
da Kalthoa hadiselerinin vam edebilecekleri hakkında 
mesuliyeti Danzig makam- teminat verdiği bildirilmek- miştir. ~ 
larına tamim edilmekte ve tedir. Amerika gibi sayısız o lr' 

mobillerin kaynaştığı ve • tt-
aşağıdaki hususat bildiril- ------- nan bin türlü tedbire r•~. 
mektedir : F k ı• J b. k k ı ao• ran o ta ya . men ır ço aza arın ,d,• 

1 - Polonya hükümeti, - , ne geçilemediği bir ye .,~ 
gümrükler sahasındaki hak-

1 ya mı gidiyor? büyük Türk elçim izle f1 dl' 
larının emrivaki yoliyle teh· Türk bayrağinın dalgalall ,-
dit edilmesini kabul edemez. General Franko, mümkün ğı Türk heyetini tat•Y ,,J 

2 Polonya hükumeti, olduğu kadar yakın bir za- otomobillere münakale ıJ~~ 
mücrümler hakkında tahki- man içinde İtalyayı ziyaret ve nizamına aykırı ol•~... . 

edecektir. ı b "k.. Ol.,.. 
kat yapılmasını ve neticenin 'M yapı an u nazı ane 1 ... ı· ' ussolioi'nin gazetesi o- l d .. t h · o""' 
bildirilmesini talep eder. me e en mu e assıs tJel' 

lan Popolo d 'Italia' da in ti- k ·· k.. d v 'ld · P ıı 
3 - Polanya hükumeti, ma mum un egı ı. 1 ıs• şar eden bu haberi mezl< ur serginin önünde top 1 ,1 ıı 

Leh gümrük müfettişlerinin gazete, General Franko ile yüzlerce Türk vatand•~ıı 
oturduğu binada yapılan talı- yeptığı bir mülakatta teyit Türk bayraklarını t~t•Ye1t 
ribat için zarar ve ziyan ta- etmektedir. otomobilleri görür go~1,rıı 
lep eder. General Franko demiş- bastıkları sevinç çığhıı-.~,r 

4 - Danzigdeki Polanya- tir ki : döktükleri sevinç ve jft.~~' 
lıların ve Polonya memur- - Ben Sinyor Mussoliniyi yaşları gurbet köşe•1 

.. ,. 

h M k b 
.... 

farının mükerreren tecavüz- şa sen tanımıyorum. üm- yavrusuna avuşan ır. b-'' 
1 k 1 l k 

kün olduğu kadar yakın bir nın veya senelerdenberı ~· 
ere maruz a ma arı arşı· zaman zarfında bittabi İtal- retini çektiği ana ve b• bit 
sında Polonya hükumeti ser- yaya gidecegv im. k • t la"' 

sının ucagına a ı ,.. jJS' 

O 1 1 d 
best şehirde intizamı ve Leh __ ,_,,___ IAd . 0eııe5ı.• 

n a tı milyon uk kre i halkının ve memurlarının d:: ıdah:vıf~zı:~di, 'Jd•
11
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~!!~n~e~!;!!? Siparişler verilmeğe başlandı ::0z::0~::~!~n;:i~en~~.~: Ha!~f~~}.~vı:!!ra eksik değild~- __ .. 
Berlin, 23 (Radyo)_ ltal- Istanbul, 22 (Hususi) - lngiltere ile akdettiğimiz 16 mil- ne ne gibi teminat vere bile- ve Par,se gidecek •• ~U 

ya Hariciye nazırı Kont yon liralık kredi mukavelesi mucibince lngiliz firmalarına ceğini tasrih eden açık ve . Paris, 23 (Radyo) _ Yu- Gazi Köpr1J;r / 
Ciano bugün saat onbirde siparişlerimizi vermeğe bkaşladık. Bu cümleden olmak üzere kat'i bir beyanname verme- goslavya hariciye nazırı B. Istanbnl 22 ( Hususi ) JI 
husu A t 1 R . (Etibank) ca Burguede urulacak büyük bakır fabrikasının sini taleb eder. M k . h . . .d d t jler 81 ren e omaya gıt- malzemesi için yüz bin liralık malzeme sipariş edilmiştir. ar ovıç azıran ıptı asın a Gazi köprüsü _inşaa 1 AP' 
mek üzere Berlinden ayrıl- Ayni mukavele mucibince memleketimizden logiltereye Danzig, 22 (A.A) Ha- Paris ve Londra'yı ziyaret mektedir. Köprünü~ 
mıştır. ihraç olunacak mahsulat ta hazırlanmaktadır. vas ajansı bildiriyor ; edecektir. tasa kadar bitecektır. 
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