
ve Açık -----Italyanlara ne oluyor? 
.~ir ltalyan ra-d-yo_s_u_, -b-i
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•r •l•ta•ly
1
_a_n--g-a-zetesinin bir maka

ıc 1 Fransızca olarak haykırdı; bu makaled .. deniyor ki: 
Fransa da lngiltere gibi Türkiye ile anlaşmak iizere 

ııuyor ve müzakerelerin cereyanına bakılarak onların 

partisi 
rultayı 

beşinci 
bııgün 

büyük ku· 
acıldı 

' ------~----------~----~----~~--------l!ıış olduklarına hükmetmek caiz olur. işin garibi Fran-
ıı .Türkiyeyi elde etmek için ona lskenderunu hediye 
taıdir. Fransa sahih olmadığı bir yeri nasıl başkasına 

BAŞ VEKiL BAY REFiK SAYDAMIN 
DUN GECE RADYODAKi HiTABELERi Atı çekebilir?. ,, 

"caba bu ltalyan gazetesi, Roma - Berlin mihverinin 
'ne dayanarak şu son zamanlarda ona buna yaptık-
an hiçbir şey bilmiyormu da ortaya böyle tuhaf ve 
ç bir sual fırlatıyor? Acaba Hebeşistan, Mussolininin 
dından kalma bir çiftlik, Arnavudluk ltalyan başveki-
baba yadigarı bir bağı, bir bahçesi midir ki ikisini de 

•ya ibda ve teberru ettiler? 
lônra herkes bilir ki Türkiye, beş on sene evvel ken
in olan bu yerleri silAh kuvveti ile almak istememiştir. 
•dar ve himaye eden hükumet ile yerli halk ile, Su
hnkumeti ile uzun uzadıya anlaştıktan ve birçok inti
t devreleri geçirdikten sonra almıştır. Yalnız bu yer 
daha başka mahaller için de Suriye halkı tarafından 
iyeye kolların açıldığı davetler yapıldığı yine herkesin 
l!ıudur. Fakat Tllrkiye fütuhat siyasetini takib edt>n 
devlet degildir. Yalnız milli müdafaasını kolaylaıtıracak 
hududlannı sağlamlaşdıracak yerleri alacaktır ve al-

r bile. Biliyoruz: ltalyan gaıetesi bu neşriyatı Suriyede 
ı.a·-· ve Türkiye aleyhinde bir cereyan hasıl ederim hül•e rüyası ile yapmıştır. Yalnn~: ona şunu hatırlatalım ki 

lılım linknmeti olan Arnavudluğu Italya, bir lokmada 
ktan sonra bütün islim hükumet ve milletlerin ku-
ra Romadan gelecek seslere çoktan kapanmış ve tı-
ıttır. 

SIRRI SANLI 

IR ITAL YAN GAZETESi
SORUYOR: 

~~----

K •• ımın Malını 
Veriyor" 

Kime 1 
1 

1 
~'riı, 28 (Radyo) - ltal- [~ sormadan Türkiye1ye hediye 

tazeteleri Fraosa ile e.tmek garabetini göstermiş-
iyenin anİa~ma mesele- tir, gibi neşriyat ile Suriye'de 
tilrekler acısı bir lisan- propaganda yapmıya başla-
:fıir etmekte ve Parisin mışlardır. 
rayı elde . dmek l~in Haliu~ Sesi - Italyan 
yi göze aldığını ve bü gazetesinin asıİ gartb olan 1 
t uğrunda sahibi bu- bu sualine lizımgelen cevabı 
dıj'ı lskendeun'u ha- bugün başmakalemizde veri-

aahibi olan Suriye'ye yoruz. 

Ankara (Radyo) - Halk 
Partisinin beşinci büyük 
kurultayı bugün Ankarada 
Büyük Millet Meclisi içtima 
salonlarında toplanacaktır. 

Memleketin dört tarafından 
gelen yüzlerce mümessil ve 
birçok münevver zevatın 

iştiraldyle Milli Şefimiz İsmet 
İnönü'ııün riyasetinde mesa
isine başlamıştır. 

Bu münasebetle dün ak
şam saat '.l0,35 de Başvekil 
Dr. Refik Saydam aşağıdaki 
hitabeyi radyoda irad buyur
muşlardır: 

"Aziz yurddaşlarım; 
Yarın beşinci kurultay 

açılıyor Türk vatandaşlarının 
mümessilleri devlet ile bir 
araya gelerek son dört sene 
zarfında başarılan ve önü
müzde başarılacak işleri ko
nuşacaklardır. 

Halk Partisinin ilk kon
gresi bundan yirmi sene 
evvel Sivasda toplanmıştı. 

O zaman güzel memleketi-

mizin bilyük bir kısmı düş
man istilası altında bulunu· 
yordu. 

Başvekilimiz o meş'um 
zamanlardaki mühim vak'a 
ları hatırlattıktan sonra: 

Bugün temiz ve hür bir 
hava teneffüs ediyorsak ve 
bundan gurur duyuyorsak 
yüksek bir maneviyat, kah
raman bir ordu sayesinde 
huzur ve emniyet içinde 

-Harp Çıkarsa 
•ıtere senede 35-40 bin tayyare yapacaktır 

~riı (Rodyo) - Londradan haber alınmıştır: 
t harp zuhuru ettiği takdirde tayyare imal eden fabrikalar bir senede 35 il! 40 bin 

a:•e imal edebileceklerini alakadarlar haber vermektedirler. 
1'day Taymis gazetesi hakiki tetkikatına istinaden yazdığı bir yazısında lngiliz ma
l avcı tayyarelerinin Almanların bu tipteki tayyarelerine çok faik bulunduğunu iddia 
~te ve yeni yapılacak ağır bombardıman tayyarelerine de kuvvet ve sür'at itibarile 

tayyarelerine tefevuk~edeceğini yazdığı gibi elyevm Ingilterede senede beş bin 
yapılmaktadır. 

-- -

ı. 

Büytik MUlet Meclisinin bir toplantısında Başvekilimiz beyanatta bulunurken 

yaşıyorsak hep bunları 6 lece~dir. Beşinci kurultay t, ki : Partimizin banisi Ebedi 
kongrenin icraatına medyu- inki1Apçılıj'ın yeni bir teza- ~ Şef Kemal Atatürk'ün yük-

hürü olacaktır. sek hatırasını hürmetle yad nuz. 
Cüf!thuriyet Halk Partisi Başvekilimiz sözlerine ni- eder Milli Şef ismet lnönü'-

Türk varlığı ile beraber _bü- hayet verirken buyurdular nü hürmetle selamlarım. 
yümüştür. Türk milleti Türk 
devleti bu mefhumlar birbir
lerine okadar sıkı bağlıki 

B. Bek Moskovaya_davct edildi 
birbirinden ayırmak imkan· 
sızdır. Hedefimiz millet ve 
memleketi doğruluğa iyiliğe 
ve güzelliğe kavuşturmaktır. 

Halk Partisi demek Türk 
milleti, Halk Partisi demek Türk 
devleti demektir. Bunları 
birbirinden ayırmak imkan
sızdı-. 

Sayın başvekilimiz sözleri
ne devamla: 

Istikbale azm ile bakaca
ğız, milletimizi şanına layik 

bir saadet ve refah seviye
sine yükseltmek emelimizdir. 

Halk Partisi bir inkilip 
partisidir. Beşinci kurultay 

bir inkilap doğuracaktır. 
Belki eaas nizamnamede ba
zı esaslar değişecek bazı 
esaslar ya ilave ya tay edi-

Macaristan da 
Seçim 

Budapeşte 28 {Radyo) -
Bugün memleketin her tara-
fında seçim sabahle-yin 8 de 
başlamış ve gece saat 22 ye 
kadar devam etmiştir. Tas
nif yarın lielli olacaktır. 

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

lspartaya dolu yaijdı 
lparta 29 (Hususi) - Dün 

tehir ve mülhakata dolu 
yağdı. Dolu bağlara, meyve 
ve arpalara zarar yapmıştır. 

Paris (Radyo) - Polouya ı 

hariciye nazarı Kolonel Bek 
Moskovayı ziyarete davet 
edilmiştir. 

Kolonel bu daveti kabul 
ettiğini alakadarlara bildir
miştir. Polonya hariciye na

zırının Moskovayi ziyareti 

Potenkinin bir ay evvel Var-

şovaya vukubulan ziyaretin 
iadesi mahiyetindedir. Bu
n,µnla beraber siyasi mahfel

ler bu ziyaiete pek büyük 
bir ehemmiyet atfetmekte
dir. B. Bek 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 

Buzun· ucuzlatılması için •• 
Dahiliye vekaleti Istanbul vilayetine gönderdiği bir ta

mimde, Istanbuldaki buz sarfiyatı ile lstanbul belediyesinin 
elinde bulunan fabrikaların yetiştirebileceği buzların hesap 
edildiği ve buz buhranına meydan ~ırakılmadan kolayca 
her yerde buz kilosunun (100) paradan satılması lizımge
leceği ve bu fiattan yukarı satan bayilere kat'iyen buz 
verilmemesi, bildirilmiştir. 

Yaz sıcaklarının başladığı ve gün geçtikçe buz ihtiya 
cının fazlalaşacağı nazarı dikkate alınarak lzmirde de yüz 
paradan fazla buz satmağa cür'et edecekler hakkında ted
bir alınacağı muhakkaktır. Malum olduğu üzere buz yalnız 
serinlik vermek için değil fakat ayni zamanda yaznı her 
türlü yiyecek ve içecek maddelerin sıhhi surette muhafa
fazasına yaradığı için eıı medeni ihtiyaçlar sırasına geç
miştir. 

Halkın f e;i Hakkın Sesidir 



SAHiFE Z (HALKlN SESi) 

M.h c ,,, ..-----------.. ı ver ve enup t~ ı O O K T O R ~ 

iT AL YANIN AFRiKA VE ı "tiiöıl":i::'G:hı'"n''"Ka~r 
-2-

AKDENIZE DAiR FJKJRLERI Kalp hastalığından dolayı 
---~...---===== göğüsten kan geldiği olur. 

Y """" Kalb hastalığı da insanı se-
Alman ordusunun yüksek ı pun yanında yüzbin askerin, vindirecek bir şey değildir. 

şahsiyetleri bilh~ssa Mareşal -komşuların dikkati~i hak- Bununla beraber kalb hasta-
Göringle general Von-Branc· ettiğini ileri sürmüştür. lığından telaş etmek modası 
hitsch bu yakınlarda ltalyan Trablustaki kuvvetler bi- çoktan geçmiştir. lnsanın -
Trablusunu ziyaret ettiler. gane kıtalar değildir. Faşist yüreği hasta olmakla: beraber 

latalyanların Afrikada bir : hükümeti Arnavutluğa, iş- pekala yaşayabilir, biraz ihti-
bir taarruz hazırlamaları ihti- gal günündenberi, tekabül yarca hayat olsa da ... 
mali gene hatırlandı. Mareşal eden silahlarla birlikte alt- Daha sonra, sinirli bayan-
Balbo, bizzat Kahireye gidip miş bin asker sokmuştur. larında, muayyen günlerin 
Mısırlılara kıt'alarının Mısın Pek fazla değilse bile hiç sonunda göğüsten biraz kan 

h ı geldiği vardır. Hekimi r her 
tehdit etmediğini söylemeyi olmazsa görünür i tiyaç ar-

k işi ince eledikleri için onlar-
lüzumlu gördü: Dediğine ba- dan üstün kuvvetler on i i 

k d 1 da da hem sinirliligv in, hem 
kılırsa . Trab\usta asker ve adalarda bulunma ta ır. - de o günlerde kanın gene 
malzeme tahşit edilmiş ol- talyanın Haheşistan ordusu verem hastalığından geldi-
ması bilhassa arazinin talime mevcudu yüz elli bin kişi- ğini söylerlese de, orası he-
müsait oluşu yüzündendi. den aşağı olmamalıdır. kimce bir iştir. 

Biri iki bin topun basit Şimali Afrika'da, hassaten Ağzından kan gelen bayan 
talimler için büyük bir mik- Tunus'ta Fransız müdafaa başka hiçbir hastalık alameti 
tar olduğu ve bu kadar to- - Devamı 4 üncüde - olmadan güzel güzel yaşar, 

- zayıflamaz bile... O halde 

KÖY SALMALARI TAHDİT ' :i:: ~=rtden geli se gelsin, 

VE T NZI• ftfl EDf• •~ J· YOR En sonra da, ağızdan kan A 111 J,;, geldikten sonra, şüphe üze-

-------------:~~-:.:-:~~~~::::--~------------
Dahiliye Vekaleti memle- misline kadar arttırabilecek-

ket iktısadiyatı ve ferd is- tir. Köyün aylıklı adamları-
tihsalatı üzerinde çok iyi nın ücretlerile mecburi iş-
ve hayırlı tesirler yapacak lerderı: başka hiçbir iş için 
olan bir kanun projesi ha- salma alınmıyacak ve top-
zırlanmıştır. lanan paralar bu işlerden 

Proje ile köylüye tevzi başka yere ye hizmete tah-
ediJecek salma miktarları ı sis olunamıyacaktır. 
tahdid edilmektedir. Bu su- Köy ihtiyar meclisi sal-
retle mülcelleflere ağır sal- manın nisbeten cins ve mik 
ma tevzi imkanları mutlak taı ını ikincikanun ayı içinde 
surette önlenmiş ve ferdin tayin ve cedvelleri ıs gün 
istihsal kudret ve kabiliye- müddetle askıya asacak, 
tinde her suretle sarsılma- ilan edecek ve dışarda bu-
ması imkanları temin edil- lunanlara tebliğ edecektir. 
miş olacaktır. Köy salmala- \ Salmaya nisbeten itiraz e
rının tabdid ve ıauı.ıu.luc;. l .:1 .... 1 .... nn giln icinde itiraz
aid olan bu kanun projesi- l farını köy ihtiyar mecJisle
ne göre köy gelirleri köy 1 rine bildirecekler ve müra-
işlerini gören köyün aylıklı caatleri hakkında bir ilmü-
adamlarını aylık ve yıllık- haber alacaklardır. ihtiyar 
larile köy sınırları içinde meclisleH bu itirazları bir 
yapılacal< mecburi köy iş- hafta içinde tetkik ve ka-
lerine yetmezse en yüksek rarını vererek itiraz sahibi-
haddi 20 lirayı aşmamak ne tebliğ edecektir. Bu ka-
üzere köy ihtiyar meclisleri rar aleyhine muteriz 15 gün 
kararı ile köyde oturanlara içinde vali ve kaymakam-
ve köyde maddi~alikası bu- lara itiraz edebilecektir. Va 
lunanlara salma salınacaktır. li ve kaymakamların kararı 
Bu salma köy aylıklı adam- kat'i ol~caktır. 
larının ücretlerini karşıla- Salma mükellefiyetini ay-
mazsa ~tiyar meclisi kararı nen veya nakden ifa ede-
valinin tasvibi ile Dahiliye miyenler bedenen çalıştırı-

vekaleti ,.salma miktarını bir lacaklardır. 

rine, gayet derin hekjm mu
ayenesi yapıldığı, röntgen 
ışıklarile göğsün fotoğrafı 
bile çektirildiği halde kan 
gelmesine sebep olacak hiç 
bir şey bulunmadığı da olur. 
Ağzından kan gelen kimse 
gene rahat rahat yaşar. 

Onun için göğüsten kan 
gelince hemen telaşa düşme
melisiniz. Onun verem has

j talığına alamet olup olmadı
!1 ğma kendi kendinize hük

medemezsiniz. Onu size an· 

i
l cak hekiminiz söyliyebirlir. 

__ •• [ •. ~~~ yarın ] , ~······ -
ı Büyük sıhlıat 
/ -şurası toplandı 

Ankara, 29 (Radyo) -
Yüksek sıhhat şurası bu yı
lın üçüncü toplantısını yapa
rak sona ermiştir. 

Bu toplantıda Sıhhat ve 
Içtimai Muavenet Vekaleti 
Müsteşarı doktor Asım Arar, 
hıfzıssıhha dair -!si reısı 
doktor Şerafettio Ataman, 
içtimai muavenet dairesi re
isi doktor Ekrem Tok ve 
doktor Mazhar Uzman lzmir 
Eşrefpaşa hastanesi başdok
toru C~vdet Özyar, general 
Besim Ömer Akalın, Neşet 

~~Jı;;.t:illrnmrnrnm~m:lii::.t:::::l:lii::.t:::::lııımıı~ 1 

lzmir ve Havalisi .imar ve in-

Ömer fşdelp, doktor general 

Mazlum Baysam, doktor Re
fik Gören hazır bulunmuştur. 

şa Türk Anonim Şirketinden: 1 

Şirketin hissedarlar umumi heyetinin fevkalade toplantısı 
için tayin olunan 28 Mart 939 ve 2 Mayıs 939 tarihlerinde 
kanunen muayyen olan içtima nisabı hasıl olmadığından 
toplantı yapılamamıştır. 

Hissedarlar umumi heyetin yine şirketin fesh ve tasfiye
sine karar verilmesi ve tasfiye memuru intihabı hususlarını 
müzakere etmek üzere ıs Haziran ı939 Cuma günü saat 
14,30 da şirketin lzmirde Selanik bankası üzerinde kain 
yazıhanesinde fevkalade toplantıya daveti kararlaştırılmıştır. 
Toplantıya iştirak etmek i~ ti yen hissedarlar;n toplantı gü
nünden en aşağı on gün evveline kadar hisselerini Istan
bulda Selanik bankası ile şirket merkezine veya Doyçe 
Oryent Banka tevdi ederek mukabilinde duhuliye kartı 
almaları lazımdır. 

Keyfiyet ilan olunur. (ı493) 

Evlenmeleri 
Kolaylaştlran danışma 

servisi 
Hukuk mezunu İlyas Öz

onaran'ın idaresi altında 
!{onak karşısında Güzel 
lzmir ban No. ı 7 

Evlenmek tabii bir ihtiyaç 
ve ayni za k anda içtimai bir 
vazifedir. İşlerde mahremi
yet esastır. 

1 - Emval idaresi, yazı 
ve tercüme işleri 

2 - İş bürosuna müteal
lik yazı ve muameleleri için 
dahi müracaat edilebilir. 

Telefon 2848 yazıhane öğle 
vakti de açıktır. 

TARİHTEN BİR YAPRAK: 
Tarihte büyük 

iztırap çeken 
haksızlıklara uğrıyan ve 

millet: kahraman bir 

P O L o N y A 
i .................. Y-A.zA.N·;······· ... ... t •••• i . . : ~-~ ....... :-... __ .._..: 
i Maurlce Level : : .................................................... : 
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Hatta, bundan maada, müs

t vliye karşı duyulan kin, 
Prusya Polonyasının bir ırk 
düşmanlığını da takviye e
diyordu. 

Posevde, 1846 ihtilalinden 
sonra Rus düprnnlığı deni
len bir his uyandı ve bu 
uyanan hi~sin mülhem ol
duğu nokt..ıl ır prens Metter 

nich'e G .li<;y:ılı büyük bir 
senyorun y z lığı mektupta 
ayet açık ) ırak görülür: 

" Kard t. ş 1 ı imizin katili, 
nesilden "ı .. s·h·, her günkü 
yazılarım:1, çobanlarımızın 
şarkıları t J t fından nakledi
lecek, v .... 0u kadar ağır zu
lüm hik .l ; .:l.!dne karışarak 
bu anane halindeki hissiyat 
lslav mil!dleri arasındct bir 

• gök gürültüsü gibi yuvarla-} 
,.nıp gid;cektif: ,, - _ 

Almanlar : da, Polonyayal 
karşı açılan bu mücadeled~ 
zulme kadar -varmıyaö"Ve-' 

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

Polonya kadınları erkekleri kadar erkektir 
~almış, Koronova, Krone ol· ve namuslarına bağlılığı kaY' 
muştu. Dah:t fazlası da var- bettikleri istiklalleri arka-

rdı. Polis, küçük isimlerini sında gözyaşı döktükleri 
değiştirmiyen ve Alman is-) için, bu zavallıları tecziye 
mi al mı yan kimselerin ta-., zımnında Prusya hük fımeti 

.... 

Talihsiz Polonyalılar, topraklarını harabezara çeviren harbte kahramanca dövüştüler· 

daha ziyade hukuki ve meş leplerini dinlemiyordu. ı " mülkiyet hakkını ihlal et-
i mişti. ru vasıtalara dayanan bir Nihayet Posnani mıntaka 

İşte Leh milleti, bugüııkil 
siyasi camiadaki mevkii11;, 
tarihin hadiseleri arasıo•ı 

bu şekilde almış ve umulJ!~ 
harbin sonunda elde ettig• 
mevkii, eski istiklal ve \'8" 

tanma karşı gösterdiği baj 
lılığın bir mükafatı olmuştur· 

hareket gösterdi. sında Prusya kanunu Leh-
U mumi harpten evvelki lilerin yakacakları ocakları 

on beş sene zarfında 40 tesbit ediyordu. İklim ne 
binden fazla Lehli memle- derece sert olursa olsun, kış 
ketlerinden kovulmuş ve yer ne kadar şiddetli geç( rse 
lerini Almanlara bırakmış- geçsin, ahali muayyen mik-
lardı. Ve yavaş yavaş çok tarda soba ve ocak yaka

sıkı ve nefes aldırmıyan bir 
kanun rejimine halkı müte
madiyen iz'aç prensibine 

dayanan bir usul de inzimam 
etti. Leh lisanı, mekteplerde 
- hatta teneffüs zamanların-

da bile - menedilmişti. As
kerler, vahşi muamelelere 
maruz kalmadan, kışlalarda 
ana lisanlarını konuşamazdı. 

Birçok şehir ve kasaba-
ların isimleri Almanlaştırıl

mıştı. Bydgoscez, Bromberg 
olmuş, Poznau Posev ismini 

bilecekti. 
Ve nihayet bütün bu ha-

reketler üstünde yer alan ingllteye sa lokomotif 

(SON) 

bir tedbir Prusya Polonya- sipariş etttlk 
sına son bir darbeyi indir- Londra - Türkiye hükfı· 

. 1 'it "h' bit mişti: Şansölye Bülov, Prus- metı n~ı ~rey~. mu ım . .. 
.. · lokomotıf sıparışınde buluo 

ya meclisinde, Lehlileri, mulk B · 58 1 k " muştur. u siparış o o 
lerinden tardetmeğe ken- matif hakkındadır. Ve tak" 
disini mezun kılan bir ka- ribe.ıı bir milyon lngiliz lira•1 

nunu, büyük bir ekseriyetle kıymetindedir.; 
elde etmişti. 18 ay içinde teslim edile" 

Bu suretle vatanlarına o- dek olan bu lokomotifler 
lan sevgilerini sarsılmadan Avrupanın en büyük ve eli 
muhafaza ettikleri, haysiyt t kuvvetli makineleri olacaktır· 

1 --------------------- ------~-------·----~--· ; ELHAMRA SİNEMASINDA · ~i Bugünden itibaren TAYYARE Sineması Telefon 
3646 

t Bugün matinelerden itibaren Fransızca sözlü 

1

1 j iki büyük filim birden 

r Ba~ :ııe~~~~ain~!o~~ ~u~- Melvyn Duglas 1 

~ 2- ·TATLI GÜNAH 
İ Baş rollerde: Robert Taylor • Jean Harloy 

Proğramına ilave olarak 
fran Veliah ·hnın evlenme merasimi ve Nevyork ser

gisinin açılma töreni V. S. 
Seanslar: Tatlı Günah: 3.15-7.15te. Genç Kızlar: 5ve9da, 

~IE k'r'T? '&W Zm'T 7 s r;::s 2 ' 7 

Yeni Sinemada Ucuz 
Yazhk 

2 inci Zengin ve şaheser hafta Yeni Kopya - Türkçe 

KARA KORSAN 
lzmirde ilk defa Çinli hafiye Çarliçan 

KİM ÖLDÜRDÜ 
Milli .Şefin çocukları kabulü - Süvarilerimizin 
yahatleri - Haliç tersanesinde yapılan Atılay 
gemimizin denize indirilme merasimi. 

TÜRKÇE EN SON Foks JURNAL 

Nis sey
denizaltı 

.. ----lmiil .... _____ 11ii51!5:at:=ıl-------

Bugün 2 Büyük Flim Birden 

1- Kızlar Pansiyonu 
(Le Mioche) 

Meşhur Fransız komiği Lucıen Baroks'nün 
ve kahkaha filmi 

Senfonisi 

neşe 

2- Aşk 
Charles Boyer ve Catherine Hepburn gibi iki dahi sa
natkarın ibda ettiği büyük aşk ve musiki filmi. 
İlave olarak: Metro Jurnal (dünya haberleri) __., 

. i. 
Seanslar: Kızlar Pansiyonu: 2.30-5.30-9 Aşk . ~e.nfonısı~r 
4.15-7.45 cumartesi ve pazar:lde(Aşk Senfonısı)ıle baş 

Fiyatlar: husust 30, balkon: 25, salon: 20ve talebeyeıow· 
P SSM) -



ri 
e 
ti 

(HALICJN SESi) 29 MAYIS 

ANKARA RADYOSU te· .., 
gını ılan Kermes münasebetile ftl.ı\ii11

i;;nı;•ııınn~ii~~~~~~İ 
~ E 

---~--===- ~ K .. . 5 

bERGAMA'NIN TARI.HI. !=====!!E==== oşesı :· 
__ _... .... ··--

(Bugünkü prograrr) 
Tüı kiye Radycdif üz}.on Postaları 
DALGA UZUNLUGU 

minetme-
O ~~~~~~~5:=;;uı ıınmım mıımıınıınınım Jumıeıınııuııırns 

Bergama krallığında meşhur :sıhhat yurdunun 
uzaktan ~örünüşü 

~6ncli Bergama kerme- Zeus namına da bir mabed 
trıerasimle açıldığı ha- bina etti. Parşömen imalini 

teriJmektedir. tekamül ettirdi. Böylelikle 
~i ismi Pergamos olan ~ergama bir edebi ve artis-
lthir kurunu illada pek tik merkez oldu. İkinci At-
llt bir ilim ve sanat tal da 138-159 arasında hü-
~ıiydi. Rivayete göre küm sürüp sanayi ve ilmi 
dyenler yahut Andro- himayede devam etti. Üçün-
1" oğlu Pergamos tara- SÜ Atta) (138-133) ölürken, 
" tesis edilerek Büyük devletini· Romalılara terket-
der tarafından fethe- tiğinden onlar burasım~kral-
8u cihangirin ölümün- lıkta hak~iddia~eden.f Aris-
•onra generallerinden tonikos'tan üç sene muhare-
'' kralı Lizimak'ın eli- beyi mütedkip alarak.; Asya 
~Çti. O da buraya ha- eyaletleri.' haline • getirdiler. 
tini koyarak muavinini Bergama bilahare hıristiyan-
~l tayin etti. Fileter hk merkezlerinden biri şe~-
~ bu muavin kargaşalık- line geldi. Sen Pol burada 
tifade ederek Perıa- meşhur bir kilise bina etti. 

~- miliddan evvel 283 Uzun asırlar-şehir tBizanslı-
llde küçük bir bükü- lara dkaldı. 1360:da Osman-
tcşlcil etti. Hududları hlara geçti Mühendis Hu-
tc Karasi ve Saruhan- mann burada 1864 de kazı-
ibaretken, Pergamos lara başlamıştır. 1878 den 
ti, sonra Roma impa- .1886 ya kadar - bir Alman 
l~rınıa yardımiyle Suri- misyonu tarafından hafriyata 
'l'llkümdarlarından bazı devam edild . Pek çok kıy-
ıapt ile Kütahya ve metli eserler, bilhassa Zeus 
lya doğru genişledi. mabedine aid "ilahlarla de,·-
darları zenginliklerile lerin mücadelesi,. gibi eser-

~t maarifi himayeleri ler meydana çıkarılmıştır. 
"!.t bulmuşlardır. Ne yazık ki o devrin va-

~tanıa'da 2(0.000 cild- ziyeti icabı, bu kazıları biz 
Gyük bir kütüphane yapmadık ve semerelerini 
' lskenderiye kütüpha- muhafaza edemedik. 

1 
tekabet ederdi. Bili- * 

Q •• 

llndaki cildler de Is- Şimdiki Bergama, lzmir 
tiyeye nakledildi. Ka- vilayetinde, Bakır çayı ova-
ııı içinde ve civarındaki sının şimal kenarında 14.000 
llıtdeniyet izleri asrımı- nüfuzlu bir kasabadır. Iske-
d,r kalmıştır. lesi olan Dikili'ye 28, demir-

* • • yolunun geçtiği Soma istas-
taınos 'un ilk kralı Fi- yon una da 42 kilometre 
.263 tarihinde ölünce mesafededir. Ovaları mün-
1 birinci Ömen hü- bittir. Hububat, susam, haş-
t oldu ve 263 • 241 baş, tütün yetişir. Etrafında 
dlda saltanat sürdü. zeytinlikler çoktur. 
~ketini Suriye kralı Bergama şehri, kırmızı ki-
~ Os'a karşı müdafaa remitli beyaz evlerden mü-
-!Yüten odur. 241 ile rekkeptir. Bunlar, harabeler-
~ll&ında hüküm süren le dolu bir tepede tırmanır 

A.ttal ise, tekmil Gar- vaziyettedirler. Bugünkü Ber-
.doluyu ele geçirdi. gama, (Jsmanh ve Selçuk 
lfe ittifak akdetti. Ti- devrinin yadigarıdır. Müte-

. te sanatı arttırdı. addid camilerden başka ku-
1kinci Ômen (197-159) leleri, yeraltı yolları, kemer-
llra sadık kaldı; Su- !eri Türk mimarisinin ihtişa-

~tle mücadele etti ve mını gösterir. Bergama da-
~ 11lıın topraklarından ğında kadim eserleri ihtiva 

1•1tıını aldı. Meşhur eden bir müze meydana ge-
beyi kuran da odur. tirilmiştir. (V.) 

ttilifü;;;;k iki sı:~:ı;~~;:da 
iki Aşk Arasında 

FRANCHOT TONE 
f.!AUREEN O'SULLİVAN - VIRGNIA BRUCE 
Yanıu en büyük hastanesi Nevyork belediye hasta
llin akıllara durgunluk veren faaliyetini ve iki aşk 
llda bocahyan bir doktorun aşk macerasını göste-

ren müessir ve büyük bir filim 

~İN ÇiN Şlrley Temple 

1-f~Pimizin· sevgilisi küçük sanatkarın yüzlerce defa 
bile görülse doyulmıyacak şaheser 

i" Seanslar: hergün İki Aşk arasında 3 • 6 - 9 .1 S 
Çin 4.20-7.30 cumartesi ve pazar 1.15 te başlar 

Muharrir 
Küçük bir çocuk, eline ne 

geçerse yutuyordu. Birgün 
muharrir babasının mürek
kepli kalemini yuttu. Adam 
bunu görünce misafirlikte 
olan karısına telefon etti. 
kadın deHye döndü. 

- Doktor çağır. 
- Çağırdım; hastaneden 

çıkınca gelecek. .. 
- Peki o zamana kadar 

ne yapacaksın ? 
- Kurşun kalemle yaza· 
v ? 

cagım .... 
"'""ııııımıııııır.ıııııııı 

Ev Kadını 
Erkek - Dün al.ş•rnı 

}aşıkları ben ) ı1<adın ! 
Dedi, so:dular : 
- Karın l vdc yok 

"d"? 1 l • 

- Evde idi an-na, 

bu-

nu 

bir 

1639m. 183Kcs. 120KW 
T.A.Q. 19,74m.15195Kcs. 20KW. 
T.A.P. 31,70m. 9465Kcs. 20KW. 

12.30 Program 
12.35 Türk müziği 
13.00 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haber
leri. 
13.15-14 Müzik (Hafif mü
zik) Pl.) 
18.30 Program 
18.35 Müzik (Oda müziği) Pi. 
19.00 Konu~ma (Doktorun 
saati) 
19.15 Türk müziği (Karışık 

proğram - Fasıl heyeti) 
20.00 Memleket saat ayarı, 
ajans· ve meteoroloji habct-
lcri. 
21.15 Türk müziği 
idare eden : Mesut Cen il 
Arı"kara radyosu küme h ! 
ydi. 
21 00 Konuşma 

kle bera-

ber her 

türlü yün

lü, ipekli 

kumaşla· 

rın aslını 
• • ve rengını 

bnzmada
n temizler 
dve elleri ka .. ·~y
yen bozmaz, ha
lis zeyU:ıyağm
dan yapılmış en 
temiz sabundur. gazetede "iyi 

evinde neler 
serlevhalı bir 
yordu. 

bir ev k?dır: ı 

yapmalıdıı ?,, 
yazıyı oku-

21 .15 Esham, tahvilat, l ; m 
biyo-nukut ve ziraat boı • ası 
(fıyat) 
21.25 Neşeli plaklar R. 
21.30 Konuşma : F oll lor 

1 •ıd• (U!~c; Markasına Dikkat) Ami-
CI l Ve Sa C a.,. li u nit fa brik ası ticarethanesi 

1 d ) !Telefon: 3047 Tel. Ümidun 
mm• nııuı ııııııı-0111111 

Belli Değil 
(Halil Bedi Yönetgen) 
21.45 Müzik (Virtüozlaı) :--·. 
22.20 Müzik (Küçük orl es 
tra - Şef : Necip Aşkın) 
23.00 Son ajans haber1eı j 

Yaşlı kadın Adaya taşın
mıştı; ziyarete gelen bir ta
nıdığına: ve yarınki program. 1 

23.15-24 Müzik (Cazband r') - Ad1ya geldiğimden 
çok memnunum, dedi, bura
da kendimi otuz yaş genç
leşmiş hissediyorum. 

1111111 uııınııeıııı n11111111uııııauı1Lıuıııııırıııııı1ııı11 ruıı•ııı •" 1ı, _ 

züne dikkatli dikkatli bakt : 
tı : 

- Yüzünüzden hiç tc bt !-
Tanıdığı, yaşlı kadının yü- li değil bayan! 1 

;;..ı ~-= ..... .:~~~·.~~-::-.-~~ .... ~ IE@ ....... ~~-=...,~ ~ ~~...1."i:i~ ~ 

• 
lzmir 
Türk 

ilan 
tramvay ve elektrik 
anonim şirketin.den: 

Şebeke ameliyatı dolayisile haziran 1939 ayı zarfında: 

1.- 4 ve 18 haziran1939pazar günleri saat 7dl!n 17ye kadar 
1. - Darağaç Karşıyaka 

il. - Tepecik Bayraklı 

1 

rlD yum UŞa { 1- (Kesstane Pazarı İımir) 

Ege 1 iyatrosu 
lsmetpaşa Bulvı:ırında Tayyıb Şen Şakrak 

v:? Arkadaşları 
Rejisör: AHMET YEKTA BiR 

Türkiyenin tanınmış sanatkarları topluluğu 
Said Kaya, Salaheddın Ers:n, Ata Akandere, Hayri.Kara

bay, Süreyya Küçük, Yusuf Türkmen. Bn. Nadide, Ruhsar, 
Sevim. Nalan ve Caz heyeti. 

Bu akşam : uKILIBIK'' 
VODViL 3 Perde 

y AZAN : İbnUreflk Ahmed Nuri merhum 
Sayın Izmirlilerin Tiyatro ihtiyaçlarını temin maksadile 

kurulan h ~yetimizin muntazam temsillerini görmelerini her 
vatandaşa samimiyetle tavsiye ederiz. Her sınıf halkın eser
leri istirahatle takip edebilmeleri için icap eden tedbirler 

alınmıştı~tır. Fiatlar: Birinci 20, ikinci ıs 

:~: ~ ~~:::~~ne ~:;::va ~>=:~~°"u -A 1 "02i''"", 0 .,, - _ . 1? :~ 
ıx. - Eşrefpaşa Buca ~~l Salih Sonad [+] g g f L~ :; 

xv. - Kültürpark Kızılçullu [W ~ "' e ~ (!/rf"f'~ ~-~ 
2. - il ve 25 haziran 1939pazar günleri saat7den 17ye kadar ~ Cilt, Saç ve Zührevi has- ~ ~ er' ~ -..il, · ' 

1 
V. - Çarşı xl. - Gazi bulvari ~ talıklar mütehassısı li ~ ı:r •• ~ \ ..,, · ~J. 

VI. - Bahribaba xll. - Mezarlıkbaşı ~ 2 nci Beyler sokak No. 81 z ~ a §' ···; )!_ .~~J 
VII. - Karantı'na 111 A .. 00 TELEFON 33U5 ~ o .. Ci -= ,,, :/"" :ı i 

x . - sansor (~ ~ ...;. B ~ , ... ,,1,,~-· ~\:! 
VIII. - Güzelyalı xlV. - Gazi bulvarı ~~SE ~~~~ ~ = ~ ~ .' mm;lı ' 'i, 

x. - Konak xVI. - Gümrük A b M k ~ DJ ı» (ÇJJ~I ~ 
Sektörlerinde cereyanın kesileceği sayın halkımızca bilin- ŞCI aşı ar 8 ~ -ı ~ ~ ~ u ~ 

mek üzere ilin olunur. Makarnal &» r ;: "' c ~ ~ ~ 
Sayın MU,terllerlmP 

Mühim ilan 
Yeni mevsimin yaklaşması dolayLi}I~ n:fü ssesem:ü kimv'::vi 

temizlem ~ ve boyama işlerirıi bir iJtisna olmak 
üzere fiatlerC: (' !°'"° 1;-:; z 

B 
Q ... 

u mevsıın ıç.ın 
Rekabet kabul etmiyecek derec~de tenzilat 

İtinalı işleriyle şöhret kazanmış olatJ miiessesem bu fevka l
ide iskontosu ile sayın müşterilojrr:!t' teveccühüni; ' 

kazanacağına emiı.c1 i 

ŞARL 
BUyUk Kardlçah Han No. 4& Telefon : 3449 

PRIMÜS 
.. 

~ Bugün Asri Sinemada t213!4n ~ 

-· ,,., pı;'" z '/;. '//, 
~~~ z ~ % 
"O D) ~ ~ ,. ~/I ~ = WJ I» il 1ı' ı }; l 
Q.. ... ~ ı V, ~:1 

~ ~ D> ~ 1 ~ ~u fr1~ 
6' B g';:; \.! ~~\rr 

, ; i t r - ım\~ft · 
tıB-<c.. ... ~ 
~r=: r:·~ c _, 

1937 - 1938 Selanik sergı
sinde birincilik madalyasını 
kazanmıştır. 

................................................... 
Dr. Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontken ve elektrik tedaoi•ı 

yapılır ıkind Se;Jer So 
N >. H Te:Ll!F ON 2St2 

n 24 Mayıs 1939 Çnrşambadan itibaren ~ 
~ Dünya sinemacılık tarihinin en azametli ve en muthiş ~ 
~ 3 büyük filmi 42 kısım birden ~ 
1 T•• k •• ı•• Milyonlarca dolar yüz - ur çe soz u binlerce insanın yarat-

Arabi 
jelatin, 
meşhur 

markalı 

zamk, 
tutkal, 
ARTİ 
elbise 

tığı eşsiz bir şaheser 

.ATEŞ KRALİÇESİ 
·2- lzmirde ilk defa"Adalet U"' nd 

BUK JONES gru a 
• 

l 
3- Amerika hava ordusunun iştirakile meydaea ge

len baştan sonuna kadar kahramanlıklarla dolu 
olan hakiki bir şaheser V ALASBERI 

Hava Kahramanları 
4 DUnya Haberleri ----.... -----------~---

-kumaş ve çi
çek boyaları 

Tel. 8832 
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nrnmo~~~Rm~~~lu~~ 
HABERLE!I L_~"" u ............ ..__..__~=-=-=--... ..___.,.==-...---==="""" ka ve Akdeniı' 
r~'~'~ l Istanbul - Belgrad arasında FRANSA iLE !~PANYA ARA.-I dair !!1!.!!ilerl 
zmir phazakr~a-i hava seferlerine başlanacak SINDAKI MUZAKERELER - Baştarafı 2 nci sahifede' 
rını mu te ır- ~ 8 hazırlıkları tamamlanalı.J .. t1r.-....ı 
lerl·n eıı·nden Belgrad 28 (Radyo) - Bir Hazirandan itibaren Istan- Berlin - Roma mihverini beri, Cebelüttarık etrafıadt 

bul ile Belgrad arasında hava seferlerine başlanacaktır. Bu lngiliz teyakkuzunun uyatl" 

kurta•alım seferler Sofya tarikile yapılacaktır. dÜşÜndÜrÜyor şıudanberi, Fransız ve ıa.r. 
:-a nız için Almanya size her türlü yardım edecektir,, diyerek liz donanmaları Akdenizd 

Ş h ub b k d · Londra, 28 (Radyo) - Fransa ile ispanya arası,ndaki ,.. ... .,,;ı 
--~-

Dün bir yazıcımız İzmir 
içinde kurulan pazarlarda 

bir tetkik gezisi yapmışhr. 
Karfıyaka, Alsancak, Te

pecik, Eşrefpaşa ve Güzel
yalıdaki kurulan bu pazar-

larda satılan eşyalarda ma
alesef fiatların birbirini tut-

madığı görülmüştür. En ucuz 
Eırefpaşa ve Tepecik pazar
larıdır. Ve en bahalı pazar-

1arda başta Güzelyah olmak 
iüzere :Alsancak ve sonra da 
Karşıyakadır. Bu pazarlar
<lan halkımız hakkile istifa-
de edemediği görülmüştür. 
Pazarlara köylülerden ziyade 

bazı açık göz muhtekirler 
dadanmışlar ve sabahleyin 
erken gelerek köylünün elin-

deki malı ucuz aldıktan son
ra istedikleri fiatlerle sat
maktadırlar. 

Herşeyden evvel bu muh
tekirleri pazarlara sokma
mak ve sonra da köylüleri
mizin pazarlara gelmelerini 

teşvik için kendilerine azami 
kolaylık göstermek lazımdır. 

Zira bu vaziyet dahilinde 
halk pazarlardan hakkile 
istifade edememektedir. 

--::;:::::-

Ankara ya 
gidenler 

-~--

Bilgün Ankarada açılan 
Umumi kurultayda hazır bu-

fonmak üzere İzmir namına 
Belediye reisi doktor Behçet 
Uz, Emlak eytam bankası 

müdürü Sedad, Esnaf ahali 
bankası müdürü Atıf, avukat 

Ekrem Oran, avukat Şükrü, 
8. Rasim ve Tahir Bor 
dün Ankaraya gitmişlerdir. 

--:ı::::::--

Avcılar 
Bayramı 
--::::~-

Dün Sucanın Tahtalı köyünde 
lzmir ve mülhakatı avcıları 
senelik bayramlarını neş'e 
içinde kutlulamışlardır. Ev
veli av yapmışlar ve bilA
hare akşama kadar bayram
ramlarını tes'id etmişlerdir. 

Bıtyrama üç yüze yakın 
avcı iştirak etmiştir. 

Dekorasyon 
fstanbulda Beyoğlundaki 

Dekorasyon mağazasında 
berkesin büyük bir zevk ile 
temaşa ettiği döşemelik ku
maı, perdelik tül, duvar ki
ğıtları gibi dahili tefrişata 
ait etyanın Jengin bir n6-
mune kolleksiyonu ile şirke
tin müdllrii Ziya bey bir 
hafta kalmak llzere şehri
mize gelmiıtir. 

Evlerini t .. f it ettirmek is
teyenlerin bu nümunelf ri 
Alıancakta Kauki pansiyo
nunda görmeleri menfaatlan 
icabıdır. 

vaadlarda bulunmaktadır. Dr. a t en uraya a ar sız- Atlas okyanusuna açılan 
k k h .. · t müzakerelerin iyi bir safhaya girmesi Roma ve Berlin mih- ._. }eri refaha ve lngiliz mandasından urtarma ve urıye e çitte daha sık görünmı,-

kavuşturmak için geldim,, demektedir. Hindistan gazeteleri verini düşündürmektedir. Bilhassa ispanya hükümeti ecnebi ı başladıklarından ve lspaDJ' 
de Dr. Şaht'a cevaben diyorlar ki : "Hürriyeti bizzat kendi gönüllüleri terhis etmek suretile sulha olan bağlılığını gös- harbi sona erelidenberi, 111" )) 

1 termiştir. .J.-
kuvvetimizle istihsal etmemiz lazımdtr. Çünkü; Alman ar giltere, hemen Fransa uw 
gibi şüpheli bir dostun yardımı ile istihsal olunacak hüri · recesinde faşist matbuatı• 
yet istihsal edildiğine değmez demektedirler. ff UL L 'UN TEKJ ...... J Fi ~a~~:lerine maruz kalmak" 

Tür ki yenin bloka dahil olama~ı Bit.ar af lık --::-b k 
1 l 

• • b. , am argo anun- I 
Almanya ve ta ya ıçın ır larının il2'asıoı istiyor I 

darbe OIIDUŞ ! Paris <Radyo) - Vaşingtondan haber veriliyor: 
Paris 29 (Radyo) - Sovyetler Birliği ile lngiltere ara- Amerika birleşik devletleri hariciye nazırı Sir Kordel 

sında anlaşma çarşamba günü imzalanacaktır. Bu vaziyet Hull pek yakında parlamentoya vereceği bir çok projeler 
karşısında Almanya ve Italyaya karşı lngiltere, Fransa, meyanındn' bitaraflık kanununun ilgasını istiyen bir layihayı 
Polonya, Rusya, Türkiye, Romanya ve Yunanistandan mü- tevdi ed . ce ği ve bundan başka ambargonun kaldırılması 
rekkep büyük bir plok vücuda gelmiştir. Bu blok tehlikede hakkınd .ı bir teklifte bulunacağını alakadar mehafil beyan 
bulunan sulhu koruyacaktır. etmektedi ;. 

----~~---E:-----Türkiyenin bloka dahil olması Almanya ve ltalya için 

ağır bir darbe olmuştur , Balkan 
-------uıuınaııım-------

ekonomi konseyi ye
dinci içtimaını bitirdi havalisi Japonların Yantez 

elinden kurtarıldı 
Şanghay 28 (Radyo) - Çin ve Japon kuvvetleri arasın

da onbeş gündenberi bilafasıla devam etmekte olan kanlı 
muharebelerden sonra Çin kuvvetleri Yantez havaliıini ki· 
milen istirdad etmişlerdir. 

Japon zayiatı çok mühimdir. Ölenlerin adedi on bine 
yakındır. --------011111--...... ;_ ___ _ 
Tepecikte kıskançlık yüzün

den bir cinayet oldu 
----~---

Aydınll Rlfat beraber yaşadığı Zarife ile Hüseyin 
namında bir ameleyi · ağır surette yaraladı 

Dün gece yarısı Tepe- diğinden bir türlü hemşeri-
cikteki zeytinlikteki Murte· sinin yanına kaçmasını haz· 
zanın bahçesinde kıskançlık medemediğinden dün gece 
yüzünden feci bir cinayet yarısı Bucadan Tepeciğe 
olmuştur. gelmiş ve biraz kafayı ~u-

y t w t hk'k t .. ~ manladıktan sonra zeytın-
ap ıgı~~z a k ı w a ad gore ' likteki bahçeye gitmiş ve 

Bucanın Gur so agın a otu z 'f ·ı H'" · · b" 
w arı e ı e useyını ır ara-

ran Aydınlı Şaban og. ya- d .. .. .. d h 1 b . a gorur gormez er a ı-

pıcı Rıfat beş altı sene be- çağını çekerek her ikisini de 
raber yaşadığı metresi Priş- ağır surette yaralıyarak kaç 
tineli Zarife ile bir mesele- mışsa da hadiseyi haber 
den araları açılmış ve Za- alan zabıtamız hemen vak'a 
rife Rifatı terkederek T e- mahalline yetişmiş ve yara-
pecikte Aydınlı amele Hü- lıları hastaneye kaldırmış 

Bükreş, 28 (Radyo) - Balkan ekonomi konseyi dün ye
dinci içtimaını bitirmiştir. On gün zarfındaki görüşmelerde 
bir birlik ve mutabakat hasıl olmuştur. Konsey bir de teb
liğ neşretmiştir. 

--------~--------
B~r yıldırım i 1 keçiyi öldürdü 

Bursa (1-!ususi) - Mudanyanın Seyfi çiftliğinden Soğuk 
pınar nahiyesinin Baraklı köyüne koyun silrüsil götürmekte 
olan Hasan, Deliler ~öyü cıvarında yağmur ve fırtınaya tu
tul.muştur. Burada yıldırım düşerek, Hasanın sevketmekte 
olduğu sürüden 11 keçiyi öldürmüştür. 

Uluslar Kurumu Konseyi 
Paris (Radyo} - Cenevreden bildiriliyor : 
Uluslar Kurumu konseyi son toplantısında Çin - Japon l 

harbi esnasında Çin açık' şehirlerinin Japon kuvvetleri tara
fından bombardıman edilmeleri keyfiyetini takbihe .karar ver;. 
miştir. 

Meyve 
------iiiiiEll-------

vermiyecek 
propaganda 

bir 

Kalkuta, 28 (Radyo) - Hindistana gelmiş olan eski Al
man iktisat nazırı ve Alman bankası reisi Dr. Şaht lngil
tere aleyhine propagandasına devam etmektedir. 

Dr. Şaht, Hintlilere "lngiliz boyunduruğundan kurtulma-

Aynı zamanda, İtalyaoal 
ümit ve niyetleri şarki A~" 
denize doğru döner görilO" 
mektedir. 

Arnavutlağun ani ol~, 
işgali; Trablus'un stratt 
bakımından takviyesi, Araf 
lar üzerindeki propagancl•" 
nın arttırılması; bütün bu_. 
lar ya şimal şarki Afrik•f't 
ya küçük Asyayı g6zet., 
kedeflere hizmet edebiffti 
Çünkü herşeyden evYel "5' 
rine ve diğerine doğru ol .. 
geçitler mevzuubahistir. ~ 

Petrol yüzünden kOçl. 
Asya en cazip hedef olat.i' 
lir. Buna mukabil Trabluıt•• 
başlıyacak bir Afrikayı iiti' 
la planı, "imparatorlu"•• ff 
"mihver,, mefhumlarınl d•" 
iyi tatmin edebilir. 

ltalya için harp zamaJI~ 
da imparatorluğun büy 
davası daha başlangıçta ti•' 
l:>eşistanla münakalesini fe" 
min etmektir. 

Bu mıntakalardan alın" 
malumata inanmak lazım I'; 
lirse, Trablustaki ltaly•., 
kuvvetlerinin bugünkü vadSI .. 
yeti Tunus cihetinden te ,! 
fül ve Iskenderiye ile loJ~ 
liz - Mısır südanı istikaııll 
tinde taarruzdtU: t': 

Çat gölünü dine ye rapl 
den yollar üzerinde bu :~ 
.ıiyet taarruzi bir mabıt 
arzetmektecUr. L 

Almanlara nazaran, l~~ 
yan ittifakının arzettiği d 
lıca kıymet, ltalyanın Ak f, 
n izin ortasını milessir surb;, 
te kapıyabilmesidir. Bu • 
rajın müessir olabilmesi lf,, 
Trablusun Tunustan yaP'_.t 
cak bir tazyika mukave~ 
edebilmesi lazımdır, • 16 
takdirde harp halinde, lt•f 
yan - Alman cephesi celllJ # 

Ankaralılar Ateşspor'u tan kuşatılacak ve şim•1 11 
.. 

tikametinde Adriyatik'e ~' 

seyinin yanına kaçmıştır. ve Rifatı da yakalamışlar-
Rifat, Zarifeyi çok sev- dır. ________ :;;... ga;: 

Karaçete 
Yakalandı 

[•l Köy kadınları o - 1 yendiler lanik'e veya KaradeO~ 
Dün öğleden sonra Alsancak stadyomunda Ankara şam- doğru geri atılacaktır· " 

Bursa (Hususi) - Bayan 
Zekiyeye "Karaçete,, imza

sını koyarak tehdid mektu
bu yazan ve 500 lira verme-

diği takdirde kardeşinin ço
cuğu ihsanı dağa kaldıraca-

ğını söyliyen açıkgöz ryaka
lanmıştır. 

Server adını taşıyan bu 
adamın vaktile buna benzer 
bir iki sabıkası olduğu an
laşılmıştır. 

İçin elbise.. piyonu Demirsporla Ateşspor takımları karşılaşmış ve Ate- itibarla Alman askeri ""· 
Sümerbank köylü kadınla- şin fevkalade oyunlarına rağmen son dakikada Ankaralılar kamlarının Trablus'un ıtt;, 

rımızı da düşünerek bir el- bir gol yapmak suretile Ateşlileri yenmişlerdir. tejik hazırlıklarına alt ı.i' 
B 1 U.. k Al k .. k göstermelerinde şaşılacak bise örneği hazırlamıştır. u ıraçtan evve oynanan ço - sanca maçını Uço 

Manto şekliıJdeki bu elbise 1 - 6 kazanmıştır. şey yoktur. Jlı' 
çok ucuz ve sağlam olacak- Almanlar, bir yandan '6l' 
tır. Hükümet bu malları Galatasaray Beşiktaş'• yendi beşistan ve Kızıldeniıle, ~' 
köylünün ayağına kadar yandan Çat ve Gine ile ~ 
gönderip hiç bir masrafsız Istanbul, 29 (Hususi) - Dün öğleden sonra milli küme radan irtibat hususuod,ıi' 
ve mahalinde ucuz ucuz sa- maçlarına devam edilmiş ve Galatasaray takımı, Beşiktaşı ltalyan projelerine aynı ,.. 
tacaktır. ' bire karşı üçle galip gelmiştir. kayı gösteriyorlar mı? ~ 
----- ------------- teşebbüslerin tatbiki k~., 

iSTER GUL I•STER AGLA lerine nisbeten kolay i. ~-
seydi alaka gösterirlerdi~., 
si halde ltalyanın vaıı~p 

Bl·na v Mezeden mi tasarruf ediyorlarmış ? Dl Alplar ve Akdeni~ .v ergisi 111111 için saklamasını tercih 
939 Mali yılı bina vergisi Aylardanberi Almanyada devam eden içki aleyhtarlığı propagandası biç para etmiyor. ceklerdir. ~ 

taksit miiddetlerinin vilayet Yapılan istatistikler bilakis içki sarfiyatının günden güne yükselmekte olduğunu göster- Afrikada geoit bir t 
mektedir. Bu meseleden bir mizah fırsatı çıkarmayı kaçırmayan bazı gazeteler, Alman büse girişmek kabil 

0 

umumi meclisinin mütalaası it ı ı kOçP propaganda nazınnın nutkundan : yınca, a yan ann ., 
d,iresinde, yani Haziran, 
Ağustos, lkinciteşrin ve Ikin-

cikinun aylarında tahsili 
maliye vekiletince muvafıke 
görülm&ş ve keyfiyet 'iliyet 
bildirilmiştir: 

ya üzerine muhtemel bı 
- ,,Tereyağı ve kebap yemedik, istihkam yaptık ! ,, cümlesini hatırlatarak; galiba Al- arruzunu iyi karşılıyorlal 

manlar yanlız mezeden tasarruf yapıyorlar, demektedirler. 
lngiliz - TL rk anlatlll 

Şimdi sen ey okuyucu bu gazetelerin tam yerinde buldukları bu mizahi neticeye : v 

iSTER GUL İSTER A
r.LA intaç etmiş olan Arna la 
U darbesi onlara pek de 

---•--••••••••••--•••••• nudluk getirmemiıtir. 
Zengin Olm•k 
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