
-------~, ttcu YIL No. 36511 ............ e 
SALI 

2 \1AYIS 939 ............ 
TELEFON 3503 

FIATI (100) PARA 

~ 
~ 
~ 
i 
~ o 
i 
I!! 

ammıımuıııınmım l!IIDlıımm ıımııı uıum uıwııa 

HAKKIN 

esi 
ES 1 D ·i R 

~-::a~-:seıı.-•r.•~fia, 

" Sabih. N::ş .. hat An~ırı ve: 
Baş!ln.t "::iri 1 

SIRRI SA Fı L f 1 ......... _ .. 
ldarelaaneı lzmirde Birir..:i 1 

1 Beyler Solıafında .~ 
1 .... ~" .... 
I (Halkın Sesi) Matbaasında 1 
1 Basılmışbr 1 
IGeçmiyen yazı geı i oailm•~.· 
l 11111Jlllll:ıı1111 ıııt11 ıan111 m UD11 JU11••1•• 

MANYA TiRYESTE ÜZERİND EEMELLER B·ESLiYORMUS ....................... ~ .. 
HRAMAN BiR ALA YIMIZA' Milli Şefimiz 
NLI SAMCAÖIMI VER LDi 

1 
PRENS N~:l:~,I KABUL 

b
•• ••k ~1 / BUYURDULAR 

Ruzvelt, Hitleı·le Mussoliniye 
ikinci bir mesaj daha verecek 

komutanı: "Sancak uyu u usumuz 
\ıilfından alayımıza amanet edilmişt~r.'.San
mızı, canla, başla muhafaz:ı edeceğiz."dedi 

Orgeneral, hitabeden son · 
ra alay sancağırıı, merasim 

yerinde kılıç çekerek s lam 
vaziyetinde duran alay ko

mutanına teslim dti. Komu· 

tan da sancağı alay er ler i
ne verdi. o esnada alay ko-

mutanı bir nutuk söyledi 
ve; 

- Sancak, büyük ulusu 
muz tarafından alayımıza 

emanet edilmiştir. Sancağı-

mızı, canla, başla muhafaza 
edt!ceğiz, muharebenin en 

llın Kilizman Urnek lile törene"başlandı.: Mfütea-" J 
~eki topçu alayımıza, kiben iı ürsüye çıkan Orge-

sıkışık zamanlarında sancağıJ 

hatırlıyarak yüzde ve millete 

karşı vazifelerimizi yapaca
ğız . 

. liyük törenle sancak neral lzzeddin Çalışlar ve-
1ttir. Yapılan merasi- ciz bir hitabe irad ederek 
tteneral izzettin Çalış- Reisi.cumhurumuz, Milli Şefi-
:•det .. etmiş, vali vekili miz ismet İnönü namına ala- 1 

1 Unver, müstahkem ya çok şerefli sancağı ver- 1 

Alay komutanı, sancağın 

müdafaası için kanımızı s~n 
damlasına kadar akıtacağı

mızı ve alayın bu andını her 
vakit yerine: getirmeği bü-ko1nutanı tümgeneral meğe memur olduğunu söy-

~ktoğu, belediye reisi ledi. 
~t:t Uz, vilayet emni- - Onu hayatınız bahası-
~ durü B. Salahiddin na bile olsa muhafaza ede-
or~ud ve bir çok su- ceksiniz, onun şerefini dai· 

t hazır bulunmuşlardır. ma üstün tutacaksınız. 
Onda · İstiklal marşı Dedi. 

~oıro lstanbula geliyor 

• l (Radyo) -
) Jerardinanın 
'rın lstanbula 
)'tıyor. 

Sabık Arnavudluk kralı Zogo ile 
ve sabık Arnavudluk prensesle-

muvasalat edeceklerini Havas 

yük komutanlar huzurunda 
namus üzerine söz veriyoruz. 

Dedi. 

And içmeyi, bütün alay 
erleri, üç defa tekrar ettiler. 

Türkiye ile 
lngiltere 

Arasındaki mUi:akereler 
bitmek üzeredir 

Paris, 1 (Radyo) - İngil
tere ile Türkiye arasında 
devam etmekte olan siyasi 
müzakerelerin, bitmek üzere 
olduğu söyleniyor. 

Alakadar mehafilde dola
şan bir habere göre, ıngil-
tere başvekili Nevie Çember
layn, iki devlet arasında 
hasıl olan itilaf hakkında 
bugünlerde avam kamarasın-
da beyanatta bulunacaktır. 

--;:.-=~--

Bir Fransız he
yeti Bükreşe 

gidiyor 
Paris, 2 (Radyo) - 10 

Mayısta bir Fransız h.!yeti 
Bükreşe gidecek ve bazı 
görüşmeler yapacaklardır. 

)aj parası almadığı için boşaun1ak istedi 
...... ,, ... ,........,.....""""-4'.. ............ '"' '"'"""'""-~ ~"'" """""~'-"""'-"'-" 

~tede mevzuu pek garip bir davaya bakılmaktadır. Bu davanın sonucunu büyük 
._.,..._,.. •ılıkla bekliyen bir çok meraklılar bulunmaktadır. Bu kadar merak salan dava-

~\lu şudur: · 

~'ldın kocasiyle makyaj masrafı yüzünden araları açılmış ve kadın kocasını mah
"~tnıiş ve mahkemeden boşanma kararını istemiştir.,, 

'-ti~~tıa"' başka bir kusur Lulamayıp ta yalnız makyaj parası vermiyorsun diye, boşan
il bu bayanın aklın:ı: 

İSTER GUL İSTER AÖLA 

1 _.,. ___ _ 

Bu mesaj 21 devletin 
lmzasın· taşıyacaktı,. 

Paris 1 (Radyo) - Reiiİ 
cumhur Ruzvelt, dünya sul
hunun sarsılmaması için si
yasi teşebbüslerine son ver
miş değildir. Bu hafta içinde 
Hitlerle Mussoliniye ikin : i 
bir mesaj daha verecek ve 

bu mesaj, birleşik Amerika 
hükumetlerinden 21 devlet 
reisinin imzasını t aşıyacağı 

gibi çok muf cıssa l ve ayni 
ıamtnd:ı kat 'i mahiyeti ha!z 
bulunacaktır. ... .... ········ ........ , .......... .. .. ............... ,. , ................... ., .. .. 

Ankara, 1 (Hususi) -- Cum· 
hurreisimiz İsmet İnönü, bu
raya gelmiş olan Amman 
Emiri Abdullahın küçük mah
dumları prens l\aib'i köşk
lerinde kabul buyurmuşlar-

15 Mayısta lngiltere'de kur'a 
efradı silah altıu.a alınacak ---- . -::----

dır. Cumhurreisimiz, aileleri 
efradı da dahil oldugu hal
de öğle yemeğini prens Na
ib ile birlikte yemişlerdir. 

Londra, 2 (Radyo) - M c'luri askerlik kanunu muci
bince ilk kur'a efradı 15 Mayısa doğru silah altına çağı
rılacaktır Harbiye nezareti bu yeni askerlerin yerleştiril
mesi için lazımgelen barakaları ve talim meydanlarını faa
liyetle hazırlamaktadır. 

Berline giden heyetimiz döndü 

lstanbul 1 (Hususi) -!Hitlerin ellinci:yıldöomüne iştirak 
için Berline giden heyetimizin reisi Nafıa Vekili General 
Fuat ve heyet kzası bu sabah ekspresle geldiler. Heyeti 
istasyonda vali B. Lütfü Kırdar ve Nafıa erkanı karşıladı
lar. 

Müessif kaza 
~---E=ı-------

T ah randa mecburi iniş esna-
sında iki tayyarecimiz 

şehit oldu ----
Ankara, 1 (Radyo) -- Tah

randaki hususi muhabirimiz 
bildiriyor : 

29 Nisan sabahı Tahran
dan Diyarbakıra hareket e-

döneceklerdir. Harbiye ve
zirliği ile Tahran büyük el
çiliğimiz, tayyarecilerimize 
gösterilecek kolaylıklar hak
kında müzakere halindedir-

den tayyare filomuz, saat ler. 
10ı30 da Tibriz \ zerinde Tayyarekrimizden ikisi, 
uçarken şiddetli bir sis ta- mecburi iniş esnasında ma-
bakasiyle ihata edilmiş, bu alesef hasara uğramış ve 
yüzden tayyarelerimizden iki tayyareciıniz şehid düş-
bir kısmı Tibrize, bir kısmı müştür. 
da civar köylere inmeğe iki tayyarecimizin şehade-
mecbur olmuş, bir tayyare- ti karşısında dost Iran hü-
miz Tahrana dönmüştür. kfımeti ve milleti çok bü-

Yalnız bir tayyaremiz, bü · yük teessür göstermişlerdir. 
tün müşkllata rağmen yolu- --;::::ı::--
r a de \·:lmla Dıyarıbakıra ı Trablusgarpta kasırga 
b_C!miş ' · ·. j Roma, 1 (Radyo) - Trab-

Tayyuelerimiz tekrar Tah- lusgarpta müdhiş bir kasırga 
randa toplanacak ve hava 1 olmuş ve bütün şimali Siliz-
miisait olunca Türkiyeye 1 yayı kumlar kaplamıştır. 

Varşova'da 
........ --........ --

Harb hazırhğı ba,ladı 
Varşova, 2 (Radyo) -

Lehistanda harb hazırlığına 
başlanmıştır. Bunun için si-
nemalarda film aralarında 
mecburi olarak küçük bir 
propağanda filmi gösteril
mektedir. Bu filmde şu söz
ler yazılıdır: Kimseden bir 
şey istemiyoruz fakat arazi-
mızden bir karış yer de ter 
ketmiyeceğiz ve 11 müsellab 
kuvvetlerimiz bizim en iyi 
müdafimizdir,, 

---....... ~..---
Hatay başve

kili döndü 
Antakya 2 (Radyo) -

Hatay başvekili Abdurrah
man Melek Antakyaya dön
müştür. 

--~--

Italyan 
Heyetinin Ankaraya 
uğraması muhtemel 

Tahran 2 (Hususi) - 1-
talyan heyeti bugün Musul 
tarikile Romaya hareket et
miştir. Italyan heyetinin 7 
Mayısta Ankaraya uğraması 
muhtemeldir. 

Askere Davet 
lzmir askerlik şubesi baş

kaulı ğından : 
1 - Henüz muvazzaflık 

hizmetini yapmamış 316 (da
hil 334 (dahil) doğumlu pi
yadeler, 

2- - 316 (dahil) 333 (da
hil doğumlu süvariler, 

3 - 316 (dahil) 333 (da
hil doğumlu topçular. 

Yukarıda doğum ve sınıf
ları yazılı erlerin sevk edil-
mek üzere ( f K 1 ) güne 
kadar Behemahal şubeye 
gelmeleri ve gelmiyenlerin 
bakaya tanıyarak hakların
da kanuni muamele yapıla
cağı ilin olunur. 

• 



(HALKJ N SESi) 

1 FENNiN BiR MUCiZESi l_A __ y_dı_n _me_k_tup::.....la_rı_:· -

Hayatını Roma.na benzetme- . • • 1 Aydın Ortaokul müsamer 
Hayattan Dersler: 

ğe Çalısırken... lçınde kımse bulunmıyan ve f evkalide parlak oldu 
--=:!Sil kendi keııdine manevralar ----- ·~ ' ' 

-Dünkü nushadan devam- eser yok. Leman gelmedi. Aydın (Hususi) - Dün - dükçe yeni neslin aı; ~ 
Bu ne demek? Acaba Fakat ondan haberler geldi: yapan zırhlı!•• gece şehrimiz Ortaokul ta- iradesinin kudreti vefr 

Leman Adadan bıktı mı? Yalovada bir gençle beraber !ebeleri, Halkevi salonunda ezeli kaynağı olan ; 
Temmuz 24 - Balkonda- iki gece geçirmiş. Bursadaki kalabalık bir seyirci kütlesi ğün azameti karşısın ' 

yız: dostum da onun Bursada bir huzurunda istiklal marşını lunduğunu anhyor. 
- Ne düşünüyorsun karı- gençle dolaştığını, otelde müteakip " Mavi Yıldırım ,, Arada bir. de okulıı0 iş 

buluştuğunu, sonra beraber piyesini kendilerinden umul- dolinata grubunun çı nı cığım? 
döndüklerini yazıyor. mıyan bir muvaffakiyetle ve bazı nefis parçalar o• re 

12 Ağustos -- Büyükdere- hiç aksamadan temsil etti- lara inşirah veriyordu· 81~ 
- Zehrayı düşünüyorum. 
- Zebranın nesini? 
- Aşklarını düşünüyorum. 
Tem muz 25 Otelde evli 

bir dostuma rast geldim. 
Çoluk çocuk sahibi, fakat 
karısı ile hali yeni evliler 
gibi sevişiyorlar. 

yi; Trabyayı, Yeniköyü do ler. Şahısların çok olmasına Yarının enı-rjik, v•~ biı 
laştım ve yolda, şapkam mukabil basit fakat uygun ver ve azimkar yavr~ 1 h' 
elimde mütereddit gezerken bir dekorla oynanan oyun- · · t t'b d o"1'. ı 
bı·r otomobı'l sesı· ile bir ke- pıyesı er 1 e en f'~ aı 

da diyebiliriz ki çocukların rektörü sayın bay Re 1 

Masamıza geldi, cigara iç
tik. Bize dedi ki : 

- Mademki oteldesiniz, 
neden Adaya saplandınız. 
Dolaşsanıza! .. Bursa ya, Y alo
vaya, Fenerbahçeye, Büyük
dereyc gidiniz. Her taraftan 
ayrı ayrı zevk alacaksınız. 
Burası sizi bıktırır. 

Adadan bıkmaya başladı
ğını anladığım Leman hemen 
atıldı : 

- Sahi Yalovaya gidelim. 
Ben biraz gezmek istiyorum. 

- Fakat biliyorsun ki be
nim iznim bitiyor; artık İstan
bula inmeliyiz yavrucuğum. 

- Pekala; sen in; ben bir 
kaç hafta daha kalayım. 

- Ne dedin, ayrı ayrı mı? 
- Mademki işlerin müsait 

değil, birkaç haftacık bana 
müsaade et; sonra daha şid
detle, yeni bir hararetle se-
vişeceğiz. 

1 Ağustos - Nişantaşı -
Lemansız geçen bir gün ve 
bir gece. 

2 Ağustos - Y alovadan 
mektup aldım: "Pek rahatım 

" diyor. 

5 Ağustos--Bursadan mek
tup: "Pek mes'udum!,, diyor. 

6 Ağustos--Bursadan mek-

tup: " Pek mes'udum; dağa 
çıkmak istiyorum! ,, 

Birden aklıma Zehra geldi. 
Dağ hayatı, köy hayatı! .. 

9 Ağustos -- Üç gündür 
mektup yok. Acaba Yalova
ya mı döndü? Acaba b'r ka
zaya mı uğradı? Hemen Ya
lovada ve Bursada bulunan 
dostlarıma onun adreslerini 
Terdim; malumat istedim. 

nara fırladım. İçeriden bir hepsi muvaffak oldular. dırım'ı ve piyesi takib 
k'adm ürkek ve mütecessis Milli mücadelenin o ka- rek çocukları bu ınuv•. 
başını çevirdi: Leman. Ya- ranlık günlerini hatırlıyan- yete eriştiren değerli0°; omdaki adam, genç, güzel, lar, ilk defa sahneye çıkan menimiz Bay Avni 
kızıl yanaklı bir sporcu. Ara- ve her biri yarını hazırlıyan candan tebrik etmeyi ~ 
ha hususi araba idi. bu gürbüz ve neş'eli çocuk- bir borç biliriz. 

Gözlerim açıldı: Demek ki Jarın muvaffakiyetini gör- Lütfiye H&Jf 
Yalovada, Bursada ve Trab
yada Leman yaşıyordu ... 

13 Ağustos -- Bütün gece 
düşündüm: Yapılacak şeyleri 
düşündüm. Öldürmek, bo
şanmak aklımdan geçti: 
Uzun iş... O zamana kadar 
Leman yaşıyacaktı. Ya ben? 

Derken sabahleyin bir 
mektubunu aldım: 

"Müsterih ol; sana ihanet 
etmiyorum. Geleceğill'. Yal
nız Zehrayı düşünüyorum. 

Demek ki insanın hayatında 
biraz değişikilk lazım. On-
ların hayatından ders alma-
lıyız; değil mi? ,, 

Bu mektuba hiç aldırış et-
medim. Çünkü bir saat sonra 
tesadüf karşıma Emeli çıkar
dı. Emel; yani Leman haya
tımı altüst etmeden evvel 
sevdiğim sevimli kız.. Ona 
yaptığım hatayı, pişmanlığı
mı anlattım. Hak verdi, çok 
nazik ve güzel kız ... 

15 Ağustos -- Ben Emel 
ile yaşarken kapıda bizim 
hizmetçiden herşeyi öğrenen 
Lemar, gözlerinden ateş fış
kırarak odama girdi : 

- Sen ne alçak adamsın, 
utanmadın mı? Seni de, onu 
da, kendimi de öldüreceğim! 

Zatülhareke hedef 
Alman donanmasın men

sup "Hessen,, zırhlısı drıtnon 
sınıfından evvel, (1906) yı
lında inşa edilmiş (13,200) 
tonluk bir zırhlıdır. Bu gemi 
Versay muahedesi mucibince 
Almanyaya bırakılan zırhlı
lardan biri idi. 

Kadro harici edildikte 
"Hessen,, in atış hedefi ge-
misi olark kullanılması takar
rür etti ve zırhlı havuza 

Dedi. Güldüm: Mürettebatı gemıyi terkten 
- Sevgilim, dedim. Sen alınarak 1936-937 senelerin-

Zehrayı taklit ettin, ben de 
kocasını... Onların hayatın-
dan ders almalıyız, değil mi? .. 

Aptalca hülyalarla hayat
larını romanlara benzetmeğe 
çalışıpta mes'ut yuvalarını 
kendi elleri ile yıkan ne ka
dar kuş beyinli in•anlar var-
dır ... 

Yarın 
Lütfü AKSUNGUR'n 

de yeniden inşa edilmiş~esi
ne esaslı bir tamir gördü. 

Zırhlının başka bir gemi-
den telsiz mevcelerile idare 
edilebilmesini temin eden 
elektrik cihazları, makinele
rin buhar musluklarını kendi 
kendine açıp kapayan terti
bat, keza telsizle dümenin 
iskeleye veya sancağa ala-

"H .. essen,, gemısı 
20 millik bir sürat veriyor. 
Bu zatülhareke hedefi sevk 
ve idare eden dimağ eski 
bir torpitobot (Blitz) torpi
tobotudur. (Hessen) ın mü
rettebatı atış başlamadan 
evvel zırhlıyı terkediyorlar 
ve arlık bundan sonra bu 
koca zırhlı (Blitz) den gön-
derilen telsiz mevcelerine 
kuzu gibi itaat ederek son 
süratle seyrediyor, yavaşlı-

·-

evvel bölmeleri kapıyorlar 
yor, iskeleye veya sancağa 
dümen kırıyor. Hülasa için
de 7.abitan ve efradı tamam 
bir harp gemisinin yapabi
leceği manevraların hepisini 
mükemmelen yapıyor. 

iSPANYAIDA N
LER OLUYOR? 

. _____ ... ~ ...:-:------
Avrupadan yüzümüzü çe

virmiyeJim. Avrupa'nın yalnız 
şarkında değil, garbında, 
Pirene hudutlarımızda da bü
yük oyunlar oynanıyor. Al
manlar İspanya ile bilhassa 
alakadar oluyorlar; hatta İtal
yanlardan daha fazla.. . İtal
yanlar, İngilizleri iyi idare 
etmesini öğrendiler gibi gö
runuyor. Binaenaleyh, bazı 
milliyetçi unsurların Berlin'in 
tesiri altında kalmamasına 

dikkat etmek lazımdır. 
General Franko Malaga'

da, harbın bitmediğini söy
ledi. Fakat İspanya'nın bir 
cihan alevlenmesine sürükli
yeğini asla işaret etmek is
temedi, bununla beraber 
Franko'nun vermiş olduğu 
nutkun metni, onun ne dü· 
şündüğünü mükemmelen gös 
teri yor. 

Nasyonalist İspao~• 
1 yük devletlerin ibtil 
1 paylaşılamıyan bir yer 
laşmamazlık henüz bit 

Binaenaleyh İspanyoll•' 
ma gözlerini dört açd': 

Fakat, Fransa ile ' 
giltere ile yakınlaf 
ehemmiyetini de anlatıl: 
lar. Jordana - Berard 
ması yapıldıktan sol1~ 
manAda şükre şayan 

ı kamül göründü. Mesele 
yolda kalmamak .... 

Le Jo" 
--~--

Benzin depo~ 
1 Belediye, gaıaj saOt 

iki benzin deposu yaP 
ğa karar vermiştir· 

santrala gelen nakil 
ları bu depolardan ~p 
ihtiyaçlarını kolaylı~ 
min edeceklerdir. 

Devlet demiryollarından~ 
Keşif bedeli 46848 lira olan Sirkeci istasyon meYJ.~, 

tesviye, tanzim ve parkelenmesi ile kanalizasyon ;e 
kapalı zarf usulile 11-5-939 Perşembe günü saat 11 
kecide 9. ncu işletme binasında Eksiltme komisyol111 

fından ihale edilecektir. 
1 

Bu işe girmek istiyenlerin 3514 lira tnminatı şart"~ 
yazılı vesikalar ve teklif mektuplarını ihtiva edece ~' 
kapali zarflarını eksiltme saatinden bir saat evveline 
komisyona vermeleri lazımdır. Şartnameler AnkarSı 1 
ve Sirkeci veznelerinden 235 kuruş mukabilinde~' 
edilebilir. (2 ı 

25-27-29 ve 

MÜJDE İZMİRLİLER~ 

di 

10 Ağustos -- Nihayet bir 
mektup; Büyükdereden: "Bir 
kaç gün de burada kalmak 
istiyorum. Fakat kalamayıp 
geleceğim galiba ... Onun için 
sana adres vermiyorum. Bir 
iki güne kadar gelirim.,, 

"Solan Günler" 
banda etmesini temin eden 
hususi aletler büyük bir ih
timamla zırhlıya yerleştirildi. 

Malum olduğu üzere, bi
zim donanmamızda da (İngi
liz donanmasını kastediyor) 
ayni hizmeti gören (Sintari
on) dretnotu vardır. Ancık 
unutmamak lazımdır ki bu 
zatülhareke hedef zırhlılara 
talim mermilerile ateş edil
mektedir. Bu talim mermi
leri ya tuzla veyahut buna 

Birinci kordonda Atatürk il 

Gece bekledim, gdmedi. 
Ertesi gün bir otomobile at
lıyarak Büyükdere yolunu 
tuttum. Otelleri dolaşacağım. 

11 Ağustos -- Lemandan 

Adlı hikayesini okuyacak
sınız.. Mahalli olan bu hi
kayede derin bir aşkın; has
talığa, maddi ve manevi hu
zursuzluğa, ve ölüme gale-
besini göreceksiniz ... 

r -
ELHAMRA SİNEMASINDA 

Bugün 
Senenin en muazzam ve en nefis Türkçe Sözlü, 

Şark musikili büyük mizansenli süper filmi 

RACANIN 
HAZİNESİ 

Musiki kısmı: M. C. ve üstad CEVDET KOZAN 
Gazel ve şarkılar: 
Nadir - Hamit Dlkses ve K. Safiye 

Proğrama ilave olarak 

Milli Şefimiz~· ismet lnönU'nUn 
Yeniden Reisicumhur intibaları vesilesile Büyük 

Millet Meclisinde Taltifleri. 

~ Ayrıca: Paramunt jurnal da en son haberler. 
Seanslar: 3 - 5 - 7 ve akşamları 9 da başlar 
~~~~. 

Zaten Almanlar "Hessen,, 
zırhlısından evvel yine böyle 
telsizle sevk idare edilebilen 
"Zahringen,, zırhlısı yüzer 
hedef olarak kullanmışlardı. 

Alman b .hriyesinin hali
ha ... ı!"da hedef olarak kullan
makta olr:luğu (Hessen) zırh
lısı heme n h .. men batmaz 
bir teknedir. Zuh\ının taret· 
)eri topları çıkarılmıştır. O
tomatik bir suretle ateşle

nen kazanları gemiye saatte 

mümasil maddelerle doldu· 
rulmuş olmakla beraber he-
ddte hazan çok müthiş te
sirler husule getirmektedirler. 

1 

(Hassen) deki yenilikler
den birisi de bir mermi ka-

1 zan veyahut makine dairisi-
1 ne isabet edip te oraları tu
tuşturduğu zaman hararetin 
tesirile kendi kendine hare
kete geçen tulumba tertiba
tı derhal su basmakta ve 

yanğını hemen söndürmektedir 

IZMIR HALKI KOŞUYOR 
NEREYE 

• • 
enı .. ınemaya 

MOTONUN YEMİ İ 
VE 

KAÇA ÇI~AR 
Ş A H E S E R L E R 1 N 1 Görmeğe 

Renkli Miki: Türkçe Foks Jurnal 

Hergün : 1 - 2.30 - 5.30 - 8:•.3•0-da----~· 
Cumartesi:lO - 2.30 - 2.30 - 8.30 da 

:::::l!lr::!:'!l~~:::??--~,~·~%:JllB'.IC9~~~r=: 

caddesinde denize nazır ~ 
Yıldız gazinosu Egenin en 
şairane gün b .. tı yeridir, 
resimlerini tabettiğimiz ar
kadaşlar gazinonun müste-
cirleridir şimdiye kadar bi- k 
rinci sınıf gazinolarda gö-
rülmemiş bir ucuzluk ve ~-

içkiler mezesile olup son derece nefis ve ayni ıs ıt 
yüzde on garsoniye de yoktur servisler muntazarnd•' el 
hava almak ve sanatoryom görmüş kadar istifade 
isti yenler Yıldız gazinosuna mutlaka gelmelidirler. fi 

T ,. ·ny ARE Sineması 'f~ıır 
Bu hafta da iki büyük filim birden 

50~ 
Greta Garbo'nun rakiöi Zaralı Leander'in ell 

TİLKİ 1 - MAVİ 

2 ·: mSôKAİK ŞARKıcısl 
h F k . v. F d l'' . . aatıer'' Meş ur ransız omıgı ernan e ın sızı s 

ğil, günlerce, güldürcc::k yeni komedisi .. 
İlaveten: Metro Jurnal _dünya hab~q\ 

Seans Saatleri S 30 ~t 
Mavi Tilki: 3.45 - 7.30 Sokak Şarkıcısı: 2· · bııl~ 
Cumartesi 1.30da başlar, Pazar günü 12 de 

ansında duhuliye 20 kuruştur. 



2 M..\ YIS 

lş ihtilaflarını uzlaştırm ANKARA RAqYOSU 
---·· .. 

(Bugünkü prog ram) 
Türkiye Radyod ifüzyon Postalar ı 

DALGA UZUNLUGU 

TerT.i Kazım San2üder 
lımir: Yeni Kavaflar çarşısı 

no. 35 

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

12.30 Proğram 

Avrupanın yüksek terzi mek· 

binden diplomalı 

Madde: 46 - Toplulukla 
İf ihtilafının kesin uzlaştır
llıaya bağlanmadığını göste
ren iki nüsha zabıt varaka
•ııu alan iş dairesi teşkilatı 
bir nüshasını hadiseden ba
lıia ve keyfiyetin iş ihtilif
lan hakem kuruluna havale 
edilmesi lüzumunu mübeyyin 
bir yazıya ekledikten sonra 
24 saat zarfanda, ihtilafın 
Çıktığı işyerinin bulunduğu 
•iliyet makamına sunar. 
lltinci nüshası dairede hıf
ıolunur. 

Madde; 47 - Vilayetlerde
ki iş ihtilafları hakem kuru
hında kot;- rılmak üzere iş 
dairesinin ilgili hşkilatı ta
rafından alakadar vilayet 
llıakamına 46ncı madde mu-

• 

NCÜÜÇÜ KISIM 

T AHKIM 
teşkilat amiri tarafından ayni 
zamanda iş dairesi genel 
merkezine de, müteferri ev
rakının musaddak kopyaları 
gönderilmek suretile, bildi
rilmesi mecburidir. 

Şayet bahse mevzu olan 
iş ihtilafının, iş kanununun 
90ıncı maddesindeki hüküm-
ler mucibince iktisat veka
leti tarafından büyük hakem 
kuryluna yehut doğrudan 

doğruya yükJek hakem ku
ruluna veyahut fevkalade 
hakem kuruluna verilmesini 
icabettirecek mahiyet ve 
ehemmiyette görülmesi ihti
mali varit ise iş deiresinin 
mahalli teşkilatı amirinin 
bu bakımdan ilgili vilayet 
makamile derhal vaki olacak 

tibince arzedilen her türlü temas veya muhaberesi neti -
~htilifı meselelerinin işbu cesinde vali keyfiyeti iktisat 

lımir Milli Kütüphane müdür
lüğünden: 

Ruznamei müzakerat 
1 - İdare heyeti raporu. 
2 - 937 senesi hesaplarının tetkik ve tasdiki. 
3 - 939 senesi bütçeeinin tetkik ve tanzimi. 
4 - Nizamnamenin yeni cemiyetler kanununa göre ta

dili ve altıncı madde hakkında müzakeret. 
5 - Umumi heyet azaları tarafından vaki olacak teklif

lerin müzakeresi: 
lzmir Milli kütüphan;sinin senelik içtımai Mayısın 4 ncü 

Perşembe günü saat 5 te İnönü caddesinde 41 numarada 
'1illi kütüphane binasında yapılacağı ve yukarıdaki ruzna
llıede yazılı maddelerin müzakere edileceği Milli kütüpha

..!!!., müdiirliiğünden bildirilmektedir. _ 

l~mir Defterdarlığından : 
icar D. 

No. 
Muhammen 

Bedeli 
Lira 

4'1() Balıkhane alt1nda Müzayed! salonu 160 
481 Kızlar ağası Hanı ve müştemilatı 1500 
482 Güzelyalı Muhtar Osman sokak 3 numaralı ev 24 
483 4 ncü Sultaniye M. Hacı Mevlfit sokak 21, 19 

No. lu ev. 
484 (Altındağ sinekli tepe mevkiinde 9 kıt'ada 

(82,50 dekar arazi ve içindeki eşçarı ihale tari-

27 

(hinden 31/10/939 tarihine kadar icarı. 75 
Yukarıda yazılı emvalin 484 numaradan gayrisinin bir 

•el'.e müddetle icarları 26/4/939 taribinden itibaren 15 gün 
lbliddetle açık arttırma usulile müzayedeye konulmuştur. 
ihalesi 11 - 5 . 939 tarihinde Perşembe günü saat 14 de
dir. Taliplerin muhammen bedelleri üzerinden yüzde yedi 
buçuk depozito akçesi yatırarak yevmi mezkurda Milli Em
lak Müdürlüğünde toplanacak satış komisyonuna müraca-
'tları ilan olunur. (1402) 
...... ,,.,... - ıwın·-~·---•nı-111u11111Q11•ıııuıuı11111n--uı• 1111• --111• ıııııa-- ;ımıı 

Sıhhatını ve çocuğunun 
sıhhatını sevenler 

._ Altları lastik yazlık keten ayakkabı alacağınız zaman altı 
ll6seleli 

" Kooperatif '' 
Pttarka keten ayakkabı ahnız çünkü: . 
.\yakları terletip romatizma yapmaz, çorapları sıyahlatıp 
kirletmez ye kokutmaz, bir mevsim muhayyerdir, her ma
i.ıadan ısrarla isteyiniz. 

lstaobul Ayakkabıcılar Kooperatifi lzmir Şubesi 
Çerçi oğlu Han 1-30 

Biltiln dünyada bay:-ct ve takdir uyundıran harika 

Kültüruark Sinemasında 
Sinema aleminde inkılap yapan zamanımızm 

en Büyük Rejisörü 
Frank Capransın Muazzam eseri 

GAİP UFU~LAR 
Dilnya yaratıldıktan beri yapılan en büyük en muaz
zam sinema mucizesi dört milyon dolar sarfile Tibette 

filme alınan lstanbu1da bir ay mütemadiyen 
oynıyan ş .lıeserler şaheseri 

Seanslar: hergün 3.30-6.10-8.45 
..,, Cumartesi ve pazar günleri saat "l,, de başlar. 

(11) 

vekaletine hemen bildirir. 
Madde: 48 - 46 ıncı mad

dede beyan olunan yazı ile 
buna ekli zabıt varakasını 
alan \'ali, müzekkerenin vü· 
rudu tarihinden itibaren üç 
gün içinde meselenin rüye . 
tine baş1a!1mak üzere, iş ka
nununun 82 inci maddesi 

mucibince teşekkül edecek 
iş ihtilafları hakem kurulut:u 
toplantıya çağırır. 

Madde: 49 - Vilayetlerde 
teşekkül edecek iş ihtilafları 
hakem kurulu \:cya bü) ük 
hakem kurulu, kendisine 

tevdi olunan m e scleyi iş da 
ircsinin ilgili teşkilatından 

alacağı evrak ve do yalur 
üzerinde tetkik ederl!k ve 

tarafların ve icab11.da işye
rindeki veya işyerinin dışın
daki işçilerle şahit yahut 

ehli vukuf sıfatile ç<.ığırac<frı 
kimselerin ifade ve mütala- ' 
alarmı alarak rüyet eder. 

Bu sıfatlarla çağrılan her 
şahsın kurul huzuruna gele
rek sorulan hususa c 1: vap 

vermesi mecburidir. Bunlar 
hakkında hukuk muhake

meleri usulü kanununun şa
hitler ve ehli vukufa müte
allik hükümleri cari olunur. 

(Sonu yarın) 

Aşcıbaşı Marka 
Makarna!arı 

1937 - 1938 Sdanik sergı
sinde birincilik madalyasını 

kazanmıştır. 

1 

Traş bıçakları, 
traş sabun ve 
ltremleri çok 
·zarif ve son 
model traş 
makineleri. 

Tel. 82 

12.35 1 ürk müziği pi. 
13.00 memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haber
leri. 
13.15 Müzik (karışık proğ
ram - pi.) 
13.45-14 Konuşma (kadın sa-
ati - ev hayatına ait) 
17.30 İnkil3P tarihi dersleri -
Halkcvinden naklen. 
18.30 Proğram. 

Peşin ve 
Taksitle 

En müşkülpesent subayla

rın ve sivillerin mizaçlarına 

göre taksitle her türlü elbise 

Diker. 

-----------------~·--~ ·------
Cumhurivet 
Kişesinin Se-

18.35 Müzik (virtüozlar ·pi.) 
19.00 Konuşma ( Türkiye 
postası. 

20.UO Memleket saat ayarı, 

ajans, ve meteoroloji haber

leri. 
20. 15 Türk müziği 
Çalanlar : Vecibe, Ruşen 

l vindirdiği va
\ tandaşlarımız 

Kam, Cevdd Kozan, Reşet 
Erer. Okuyan1ar : Necmi .~ı-
za Ahıskan, Semahat Üz-

.. \ 
. . - Huz-

denses 
1-. 
ıam peşrevı. ı 

2 - Dedenin-Hüzzam yürük 
semaisi - Rebi aşkında. 
3 - Selanikli Ahmedin-Se
gah şarkı - Zevk olur gir
yelerim: 
4hei·- Kanun tık simi - Vec 

5 - Tatybsun - Hüzzam şar- 1 

Müteaddit kt•şid d.: ı de 
müşteril .!rine 15,000 -20.00) 
3000-1500 ve pek çok 1000 
er lira kazandırmışt ır. 

26 ncı tertipte üçün ~ü ve beşinci keşidedl! iki defa on 
beşer bin altıncı keşide ise müşterilerin.:! yirmi bin 3000, 

1500 92 num ua laki ve on vat.ındaşa da ayrı ayrı biner lira 

kazandırmak suretile pek çok vatandaşlarımızı servet, sevinç 

ve refaha kavuşturan bu uğurlu ve h ıyırlı kişeden piyango 

biletlerinizi almağa ihmal et meyiniz. Çünkü sizi mesud ve 

bahtiyar edecek Mezarlıkba~ r.d'l B. Recebin "Cümhuriyet,, 
kişesidir .. 

kı _ Suyi kitanede. mmrn&:::tam~lii:;..?..;:&mrnmrnrnı1111Lm 

6 - Hacı Arif beyin- Segah ' UKS LUKS UKS şarkı - Olmaz ilaç sinei sat· L L 
pareme. 
7- Şevki beyin -Hicaz şarkı-
Af eyle suçum ey güliter. 
8 - Selahittin Pınar'ın - Hi
caz şarkı - Kalmadı bende 
ne arzu. 
9 - .... - Karacığar şarkı
Bilmemki sefa neş'e bu öm
rün. 

10 - Lemi'nin Karacığar şar-
kı- Çeşmanı o mehveşin e
ladır. 

21.00 Konuşma. 
. 21.15 esham, tahvilat, kam

biyo-nukut ve ziraat borsası 

1 

fiyat. ı 
21.25 neşeli plaklar - R. 
21.30 Müzik (Radyo orkes-
trası - Şef : Rraetorius) ! 
22:30 Müzik ( Oda müziği- 1 
pi.) 
23.00 Müzik (Cazband) 
23.45· 24 son ajans haberleri 
ve yarınki proğram. MARKALI 

Ç6m6ŞIR 
vEJ)ANVO·~ 

Sabunları 

~m.~.;:e> .. ....,,,:.-_w,. .. ,..!:llllllDf 
~.] DOKTOR t 
~ ~ 
§ Salih Sonad tı 
i ~ 
~ Cilt, Saç ve Zührevi has-

1 ~ talıklar mütehassısı ~ 

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

Amili UMİD 
fabrikası. 
Telef on 304 7 
Telgraf kısa 
adresi: 

UMIDUN 

1 
:+} 2 nci Beyler sokak No. 81 ~ 

Bugün Asri Sinemada t~3~4° i~ TE~EFON 3315 ~ 
23Nisan Çarşambadan itibaren rı :.::.t:S~E!i:-~~~~ 

Si.ıem. t:ı i ~ i!ı ~n uııgü~e .kadar ender .y.et~ştirdiği ~ Dr Demı·r Aı· 
Mevsımın en muthış 3 şahaser fılımı TJ • 1 

42 K131M TEKMiLi BiRDEN n Kamçıo§lu 
ızmide ilk defa CİN OTRI il 

~ Cilt Tenasül hastalıkları 
HAYDUT AVI B~tün kovboy filimlerini ı elektirk tedavisi 

golgede bırakan kan ve 
J ölüm saçan harika •zmir - 3 i ri ıı :i b .: ıl ~ r So 

\ Türkce Sözlü Lorel Hardi r--~!!:!~~1~~~ 
~ 
~ ,., 

H ı N D ı S T A N D A K '>mikler Kralı 

HAKtKi Ta r z a n l\I AYMUN ADAM 
Dikkat bugün hem 3 fil i ıu lıe nıJe yaz fiatı 

DUHULiYE -15- Talebe Asker çocuklar 8,k . 

Dr. Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontken ve el~ktrilı teJauieı 

yapılır ıkinci Be ler So. 
No. 29 TELEFON 2542 



5AHIFL4 2 MAYlS~ 

-.. 
ŞEHI DEN TARIHT ~ DiKTATÖRLER 

---------- 11111111------_,;.-----

HABERLERi~ 

Hareket 
Bayramı · 

--:::::ı::- -

..._ 

' 19 Mayıs hareket bayra
J.nda :f&pılacak spor şenlik
leri hazırlıkları ikmal edil
miştir. 19 Mayısda yapılacak 
şe111iklere 3000 den fazla 
Orta okul talebesi . iştirak 
edecektir. 

IIOncı 1.ise jimnastik bay
ramı b Mayısda Alsancak 
staC!~m11n<la ya pdacaktır. 

--::::::::-

Bir Otomobil 
A'ektrlk Direğine 

Çarptı 

Keçeciler Atatürk cadde
desinde Ege Taksi şoförü 
Yahya, idaresindeki otomo
bili AbduHah oğlu ehliyetsiz 
Nivaziye vermek suretile 
elektrik direğine çarptırmak 
ve müsademe neticesinde 
çıkan tekerlek te Mustafa 
Hulusinin yüzünden hafifçe 
yaralanmasına sebebiyet ver
diğinden yakalanmışlardır. 

--::.-..... ~ ... --
Ceza evine 

Esrar aokmak istemiş 
Cezaevinde mahkum Meh

med adındaki şahsı ziyaret 
etmek üzere gelen Veysel 
oğlu Nuri, gardiyanlar tara-
fından üzeri arandığında üç 
santigram ağırlığında üç par-
ça esrar bulunarak alınmış ve 
hakkında muamele yapıl-
mıştır. 

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

Dudağını 
Isırmış 

Bornova İpeklikuyu mev
kiinde Melek oğlu 45 yaşın-
da lsmail iş meseles:nden 
Ali oğlu Mustafanın üst du-

. dağını ısırmak suretile yara-
ladığından yakalanmıştır. 

--~ ...... ~--

Yaraladı 
Çarakkapı Ali Reis soka

ğında Ahmet oğlu Abdur
rahman Kundura meselesin-
den Hücıeyin oğlu Nuriyi bı

çakla her iki baldırının ka
ba yerlerinden yaraladığın
dan yakalanmıştır. 
-~-

Çalmış 

RUS HARBiYE KOMiSERi 
DiYOR Ki: 

"Istiklalleri te likeye düşecek ve her hangi 
bir taarruza maruz kalacak küçük devlet

lere derhal . yardım edeceğiz." 
Moskova 1 (Radyo) - Harbiye komiseri Mareşal Voroşilof, miJli bayram münasebetiyle 

bir mesaj neşretmiş ve Rus ordusunun, dünyada mevcut en kuvvetli ordulardan biri oldu
ğunu kaydettikten sonra, istiklilleri tehlikeye düşecek ve herhangi bir taarruza maruz 
kalacak küçük devletlere Rusyanın derhal yardıma koşmağa amade bulunduğunu ilave 
eylemiştir. -Alman metalibatına Lehistan cevap verecek 

Varşova 2 (Radyo) - Reisicumhur dün Hariciye nazırı Kolonel Bek'i kabul etmiş ve 
üç saat görüşmüşlerdir. Bu görjşmede Alman metalibine Lehistanın vereceği cevaba 
B. Bek'in sö' liyeceği nutuk tesbit edilmiştir. Bek nutkunu bu IÜn söyliyecektir. 
Varşova 10 (Radyo) - Hitlerin söylediği nutuk Nazırlar meclısi tarafından tetkik edil-

miştir. Polonyanın her zaman müzakerelere hazır bulunduğunu Berline bildirmıştir. 
Polonya hiçbir zaman noktai nazırını değiştirmiyecektir. 

--------------------~-=---....... ~------------------
Karadeniz Ereğlisinde bir deniz kazası oldu 

Karadeniz Ereğli, 2 (Hususi) - Şile limanına mensup 29 rekister tonluk sürat bahri 
motörü bu sabah limanımıza girerken Beykoz vapuru leşine bindirmiştir. Motör mühim bir 
yara almış, batmak üzere iken dalgıçların hümmalı çalışmaları neticesinde yaraları kapa
tılmıştır. Belediye İtfaiyesine ait deniz grubu tulumbası motörün içindeki suyu boşaltmış
tır. Motör sahile alınmıştır. 

Filistinde harp hazırlığı yapıldı 
Kudüs, 2 (Radyo) - Filistinde bir harp ihtimaline karşı hazırlanmış ve bilhassa Hayfa

da askeri tahkima yapılmıştır. Petrol borularının muhafazası ve tayyare bombalarından 
korunman için tertibatta alınmıştır. 

Asrımız müverrihlerine es
ki devirlerdeki diktatörlerin 
oynadıkları roller en kıy
metli mevzu ve ilham men-
baı oluyor. Meşhur lngiliz 
müverrihi Tomson Fransız 
ihtilalinde tarihi bir sima 
ol.srak tanınmış Robespiyer
in diktatörlüğünü asrı hazır 
vekayii ile mukayese ederek 
uzun tetkikattan sonra im
zası tahtında bir makale 
yazmış ve bu etüdü çok ala 
ka uyandırmıştır. Bu adamın 
fikrine göre bütün diktatör· 
lüklerde o kadar çok mü
şabehetler mevcuttur ki bun 
larm başlangıcı ne ise ni
h.tyetlerin de ayni olacak
larını insan kolayca kesdi
rebilir. Tomson tetkikatına 
devam ederek diyor ki; bir 
diktatör reiskara gelirken 
bir resül gibi memleketi için 
en yüksek hissiyatı vataniye ile 
mütehassis olarak düşünce
lerini tatbik etmek ister. 
Bununla beraber mukadder 
bir an gelir ki diktatör dü
şüncelerinin esiri olur o za
man o, ayrılması gayrı müm 
kün olan ihtiyaçlarının taz-
yiki altında bir necat yolu 
açmasını arar. Ve o vakit 
onun şahsi politikasının mey
dana çıktığı görülerek ar
tık lazım olan halas çare-

Çok büyük ehemmiyete haiz bulunan Bağdat yolunun 436 kilometresi ikmal edilmiş 
mütebaki 600 kilometresi de Irak hükümeti tarafından ikmal edilmeğe çalışılmaktadır. 

İpekli çoraplar kalınlaşacak 

ve !erini intihap edemez ve bu 
takdirde ya harbe atılır ve 
yahud da tedhişçi olur. 

İstanbul, 2 (Hususi) - Bugün çorap fabrikatörleri toplanmlştır ve Standardizasyon ni
zamnamesi mucibince ipekl_i kadın çoraplarının sağlamlığı için şimdiye kadar alınan ted
birlerin iyi netice vermediği ileri sürülmüş ve kadın ipekli çoraplarının daha kalınlaşbrıl
masına karar verilmiştir. 

Avukat stajyerlerinin imtihanı 
Ankara (Hususi) - Hakimler kanunundaki muavinlik imtihanına tealluk eden hüküm

lerin tatbiki geri bırakılmış olmasına nazaran avukat stajiyerlerinin tabi olcakları imtiha
nın da ayni suretle tehiri lazlr..geleceği düşünülmekte ise de avukatlık kanunun muvakkat 
maddesi bu hususta kafi sıhhati ihtiva etmediğinden bahisle Adliye Vekaleti katiyetin 
tefsir yolu ile hallini Meclisten istemektedir. 

İhtisas Vesikalarından Alınacak Paralar 
Ankara, 2 (Hususi) 1 2935 sayılı kanunun birinci maddesile buna bağlı cetvelin değiş

tirilmesine dair bir kanun layihasını hükumet Meclise göndermişti~·. 
Layiha esaslarına göre asistanlık müddetini bitirerek mütehassıs olan veya jüri heyetle

rince mütehassıs olarak kabul edilen tabibler ve kimyagerlerin ihtisas vesikalarından 20, 
ikinci sınıf ihtisas vesikalarından 10 buçuk, sıhhat memurları mekteplerinden 2, ebelere 
ve sünetçilere ıerilen ruhsatnamelerden 1 lira tescil harcı alınacaktır. 

Bundan başka 20 yataklıya kadar para ile hasta bakan hususi hastanelerden 20, yirmi
den fazla yataklı ha•tahanelerden 40, umuma mahsus baktriyoloji ve kimya labortuvarı 
açacaklara verilecek ruhsatnamelerden 20, fenni gözlükçülük ruhsatnamelerinden 20 lira 
harç alınacaktır. 

Alman Konsolosu ve karısı Tunusda 
otomobil kazasında öldüler 

Son zamanlarda Fransız 
siyasi ilimler akadem;s; aza
sından Jak Barto bu mev
zuu ele alarak şu neticeyi 
çıkarıyor: Mukadder olan 
saat geldiğinde diktatörler 
son kozlarını oynarlar. O 
zaman ya harici veya dahili 
bütün vahşetile tedhiş şekli 
başlar. 

Robespiyer de ayni vazi
yette bulunarak tedhiş siya
yasetine rücu etti. Bu genç 
hukukçu Arasda diktatör 
olmazdan evvel necib bir 
mefkure uğrunda mücadele 
ediyor. Ve asrı hazırımızın 
mütekamil bir kavrayışile 
kadına siyasette hukuk mu
savatı temin etmekle şahsi 
hürriyetin en yılmaz bir mü 
dafii bulunuyordu. ihtilal 
çıktıktan sonra mebus olu-
yor ve meclisi mebusanda 
yabancı dinleri müdafaa e
derek Yahudileri protestan
lara karşı himaye ediyor. 
Takibata uğrıyan sanayine
fise erbabını vikaye ede
rek köylülerin saadetini de 

Çeviren: Celil ikizler 

lisi mebusanda idamın aleY
hinde bulundu. Doğru s6-
zün peygamberi olduğu id; 
diasında bulunuyordu. s~. 
dostu ve insaniyet aşıkı t 
duğunu ilan etmişti. Fak• 
bütün düşünceleri onu ted• 
hişçilikten ve tahakküınd~: 
vazgeçirmiyordu. Yeni tar~ 
tetkiklerinden anlaşılacaf 
üzere Robespiyerin tedbir 
çiliği pek haksız olmaaığıP' 
iddia edenler de vardır. ÇüO 
kü o zaman Fransa da ba· 
fiyelerle dolmuştu. Buolat 
F ransada kralcılar ve asil· 
zadeganla temas ederek ib• 
tilal çıkarmak istiyorlardı· 
Harici tehlikeler Fransad• ~ 
gün geçtikçe daha müdbİf 
bir vaziyet alıyordu. Bu se· 
beplere binaen Tomson bil 
tedhişi yapmış olduğunda0 11 
Robespiyere bak veriyor· ~ 
Şimdi Aras hukukçuları keO' 
disine bir heykel yapılınasl 
teşebbüsatında bulunmalar• 
üzerine yan Fransa ayağ• 
kalkarak bu teşebbüsün a· ~ 
nüne geçmeğe çalıştı. Ve d 
bu vaz!yet karşısında b~ 
mes'ele bir sağ-sol mes'elesı 
oldu. Arasın hukukçuları bil 
vaziyet karşısında bu ihti: 
lalciye kendi heD?şehrilerı 
namına heyleel rekzedece1': 
}erini söylemekle mes'eleyt 
halletmişlerdir. 

_ ........ ~""-"""'-"'-'""-"""'""'~~ 

Bir Kamyon 
Kazası 
--::::::::--

Eskişehir. (Hususi) - iki 
gün evvel gece yarısı, meı· 

baha civarında feci bir kaııt' 
yon kazası olmuştur. Emir
dağından gelen ve Neş'et 
namındaki zata ait buğdaY 
yüklü bir komyon Mezbab• 
civarından geçer ve hafif 
virajı dönerken, birdenbire 
devrilmiş, kamyonun içinde 
bulunan altı yaşlarında bit 
çocuk makinenin altında c•' 
vermiş, iki köylü de yara' 
lanmıştır. Kamyondaki huğ' 
daylar çukura dökülmüştilr· 

Hadise derhal müddeiU" 
mumiliğe haber verilmiş, h~' 
kiimet doktoru ve muddeı .. 
umumi vaka mahaline gide' 
rek tahkikata başlamışlardıt• 

Yaralılar memleket hasta' 
f "r hanesine kaldırılmış şo o 

adliyeye sevkedilmiştir. 
Yük ve eşya taşıyan kaıı> .. 

yonlara yolcu almanın nek• .. 
dar mahzurlu olduğunu acı 
bir tecrübe ile bir daha öi'" 

Kemer pazarında Ahmet 
oğlu Mehmet, Ahmet oğlu 
Halilin bir pantalonunu çal
dığından yakal~nmıştır. 

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

Tunus, 1 (Radyo) - Alman konsolosu ile refikasını hamil olan hususi otomobil, dün 
gece yarısından iki saat sonra tenezzühten dönerken, bir arabaya ~arpmamak için manev
ra yapmak istemiş ve kapaklanarak parçalanmıştır. Konsolos ve refıkası hadise mahallinde 
ölmüştür. temine çalışıyordu. Aras renmiş bulunuyoruz. 

D•• • mebusu çok cesur olmakla 
oğıişenler H t• · T h d ld yeni dostlar kazanmasını da 

Keçeciler Kemeraltı cad- eye ımız E. ran an ayrı ı biliyordu. iktidar mevkiinde 
desinde Süleyman oğlu Os- Tahran, 2 (Radyo) - Türk heyeti bugün Tahrandan ayrılmıştır. Heyet beş Mayısta yükseldikçe vekayi ve ha-
man; Mahmut kızı 30 yaşın- Musuloa ve yedi Mayısta da Ankarada bulunacaktır. disatın tazyiki kuvvetleni-

da Emineyi sebebsiz olarak L h• t ••f 35 •ı b Jd yor ve bu suretle hürriyete 
döğdüğünden yakalanmıştır. e ıs anın nu usu mı yonu u u karşı mücadelesi gün geç-

§ Kemer Kahramanlar Varşova, 2 (Radyo) - Nisan ayı içinde yapılan nüfus sayımında Lehistanın 35 milyon tikçe kesbi zaaf ettiğini biz 
mevkiinde Mehmet kızı 40 nüfusu olduğu anlaşılmıştır. z .. l hissediyo. du. Etrafır.da 
yaşında Fatma, Mustafa ka- 8 1 • R y • t d h 
rısı 30 yaşında Hatice ve U garıstan; Omanya Ve UDanlS an an bir l:., 'kını:: t..zyiki onu ür-
Mustafa kızı 13 yaşında Fat- riyete karşı mücadelede bu-

Nerelerİ istiyor ? ~ lu ;)t::3~ 1 ıH rn eı: ediyordu. Bu 
md a birbkir1lerini döğdüklerin- ı tazy'klerin tahtı tesirinde 

en ya a anmışlardır. Sofya, 1 (Radyo) - Matbuat, Romanya ve Yunanistan aleyhine uzun makaleler yazma- ı 
§ Karantina İnönü cadde- ğa ve Romanyanın Dobriceyi, Yunanistanın da Trakya ile Makedonyanın bir kısmını Bul- yükseldiği mevkiden düş-

sinde: Yuda oğlu Binyamin garistana vermeleri lazım geldiğini ileri sürmektedir. memek için hergün muvak-
ve Salih oğlu İbrahim, Yu- J •ıt F R •• t k kat tedbirler ittihaz ederek 
suf oğlu Mehmetli döğdük- ngı ere, ransa Ve USya muş ere esaslı mefkiireden uzaklaşı-
lerinden yakalanmışlardır. bı•r 1•ttı•fak yapacaklar yordu. Kendi şahsını kur-

tarmak için Fransayı feda §Karantina Salhane mev- k k h · · h k Londra, 1 (A.A) - Matbuat muhtemel bir taarruza arşı müştere cep e tesısı a - etmişti. O zaman vahşi bir 
kiinde Nuri oğlu Osman kındaki müzakerelerle meşgul olmaktadır. Deyli Telgraf Moskovadaki lngiliz büyük elçi- tedhişçilik, kan dökmek si-

--~~~--

Hakaret 
Edenler 

Kemerde Mehmet oğltJ 
Ali ve Hasan kızı Eınet~-
bir çocuk meselesinden J-la 
kı karısı N esibeye hakaret 
ettiğinden yakalanmıştır. 

~ Keçeciler Külhan sok•' , a· 
ğında İsmail karısı 46 Y 
şında Bedriye bir satış ıııe~ 

l · d H·· .. "lu 31 se esın en usnu og t 
doğumlu Cavide hakare 
ettiğinden yakalanmıştır. 

§Alsancak ikinci Kordo;; 
da Hasan kızı 35 yaşın h 
Methiye; Ethem kızı Meli ' 
ve kızı 19 yaşında Melahat~ 
hakaret ettiğinden yakalan Edip oğlu Mehmedi dövdü- sine bu hafta kat'i talimat verileceğini zannediyor. Bu gazeteye göre Sovyetler üç taraflı 

ğünden yakalanmıştır. bir lngiliz- Fransız it.ifakının teşkilini tekl ;f etmişlerdir. yaseti başladı. Birgün mec- mıştır. ,,,,,,,., 
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