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M . MECLiSiNDE ; 
ve~ilimizin Mühim Nutlt:u t 

AVRUPAYI AAALARINDA 
ETMiŞLER 

TAKSIM 

t. 
tısında m' cliıin sürekli al- ' 
kışları araamda kürsüye ge- Bu 

ilen 'dau,ekil Dr. Refik Say-
dam yeni kabinenin proğ-
ramını afağıdaki nutuklarile 

taksime göre Almanyaya Polonya ve Romanya, 
yaya da Arnavutluk, Yunanistan, Yugoslavya 

• 

itaı-

izah etmiflerdir. . ve ispanya verilmektedir 
Polonya ise ya Berlln Roma mihverine glre::ek veyahut Avrupa haritasından slllnacek 

- Aziz .arkadaşlanm, 
Büyük Millet Meclisinin 

intihabının yenilenmesi do
layiıile kabineı in istifasını 

Reisicumhurumuza takdim 
ettim. Kabul ve yeni kabi
nenin te.şkiliııi tekrar bana 
tevdi buyurdu!ar. Bugün ye

Berlin 9 (A.A) - Hava1 
ajansından: 

Zannedildiği ııe görf', Al
manya ile ltal) a arasında 
~ üştereken tcsbit t dilmiş lir 
planın tatbiki mevzuubabis
tir. 

ni kabineyi yüksek huzuru· 
nuza getirıyorum. Bu kabi
nede şimdiye kadar olduğu 
gibi mensup olduğmz c~ 1 -

-Dev~ trı 4 iindi c;;thift'de -

Bu pli, mucibince Auupa 

Kssa va AÇ!K 
--ıum:••· 

lyanın verdiği teminat! 
di~~& ra~yolar neşri1atı arasında ltalyanın Ingiltereye 

1.: I~ t,-in~t ile lngilterenin Yunanistana, bir tecavüze 
~-:dıgı takdırde P >loqyly ... ya? 'c1ca '< yad"nın :- yni Ş .!l< i' 

0lacaif hakkında vr rm=ş o luğu t emin· tı, nazırı dikkati 
~ de~ek ~lhim habe~ler "•rnrncla s11vrnak doğr .ı olabili r 

kı verılen bu t{" rnırı11tların böy!e karışık ve birçok 
llıuahedel~rin bile tuhı'ması11ın zor ve ml!ammalı bir 
aldığı bu buhranlı zama.nlarda bir t ekit ve te it im-
Lulunsun. ,,.. 
~ •, hıgilterey~:. "fazla tel~ş .göstern:~ğe IOzum yolitu ··, 
~ b~ ıon a~kerı ~areketlerımın tek bır hedefi vardır ki 

Arnavutlug~ .ehme almak~ı. Başka bir yerde gözüm 
s:r." dem~k ıstıyor. Keza bıhakkin telaş ve c ndişeye 

Ypanaatana kartıda Londra biikümeti: "fazla merak 
Polonyaya cevap, ttlfek vesaire göndermeği ve he • 

askeri ve nakdi yardımlarda bulun1Qağı kabul v~ şu suretle iki memleket ara-
~flt ettiğimiz gibi sanada ayni himaye ve yardımı esir- sında taksim edilmektedir: 
~ecejiz,, diye vaad ve taabblltlere girişmekten çekin- Arnavudluk ile Yunanist;;9 

&rı • doğrudan doğruya İtalyan 
}'ast teminat ile reami vaad ve taahhütlerin biiyük bir nüfuz mrntakası ve batta 
et ve ehemmiyeti bulunduğu bir zamanda yaşasaydık "·it l h. ·d · ı -

rak ayrılmıştır. Yugoslavya 
ile ispanya gene ltalyamn 
siyasi nüfuzuna tabi olaca~sa 
da ekonomik sahada Al
manya faik bir vaziyette 
ol:.caktır. 

Almanya, Cerma.nliğinbin 
seneden beri l esledikleri şar-

. --- . 
ka doğru genişleme siya-
setini tekrar ele alacaktır. 
Almanya 1939 Eyliılüne ka
dar kendisini Sovyetler bir· 
liğinden ayıran bütün mem· 

- Devamı 4 ünclide -

• • -

ate • • b . • 11 a yanın tm~ye ı aresı o a-i . fınıa.şuraya, uraya sırayet etmesini arzu etmiyen-
~ll bu nevi teminat ve taahhlldatın çok ağır çeken biri orooao :o"'I01000:)0~0000 aooo.aoooooaoooooaıuaoo aaaa lOAOOJOJOao>a.>o~ JO~ ooooaaooaaJOOOOOXIOOlDODDO 

\ • 
1 ~labilirdi. Fakat 6yle karma karışık kötü bir zaman-ı ISTIK LA LLEA I iÇiN BI AVUÇ 8. Gobels 

~~·~bir fermanın din~enmediği ayle kesif bir toz v!I AA .. 'AVUT KAHAAMANI Yarın lstanbule gellror 
• ~çı•de bulunuyoruz kı böyle tartlar içinde ·hiçbiri l~l 
~· fU m&ddet zarfında sona ereceğini veyahud şöyle.; A ÇAPIC:IYOA 

lletice doiuracaflnı iddia etmek mes'uliyetini üstümnaj E L N 4iij' 

tt.!: .. aıabiliri\ki Roma "Araıtvatlağııa işgali hiçbir Arnavut kadınları dişi kanlanlar ıdbi koca-
\l devlete karıı değildir." diye baiınrken Pariste J • J be b • t •k • d k ) 

il •e Fransız Hariciye Nezaretinin bir organı 
9 

I H &rly e ra er ID 1 BM PeŞID e OŞUyOr &r 
h.ıb bir g~z~te "Seliniğe ve Ege denizine do;:Jı hl~ Belgrad, 11 ( Radyo ) - I gönllllü kuvvetleri arasmda Şimal kısmında Italyan kuv-

tln kendını g?stermeğe ba~amaıından" bahsedip Don gece geç vakit elli ka- ı canlı çarpışmalar devam et- vetleri Yugoslav hududuna 
ktadır. Bayle bır benkimede söylenecek sözlerden dar Arnavut zabitleri Yugos- mekte ve bu çarpışmalara varmışlardır. 

e yapalacak itler vardır. Bu itlerde bidiıelerin inki- lav hudut karakollanna iltica Arnavut kadınlarının da i şti- Tiran, 10 (A.A) - Berat 
boyn~ ~ir dikkat ve basiret u, beklemek ve bul etmitlerdir. ı r~k ettiklerini söylemekte- şehri dün Italyan kıtaları ta-
her ıbtımale karfı hazır bulunmakhr ki onu da, varlıt?! B 

1 
d 11 ( R d ) _ dır~er. ) A rafından işgal edilmiştir. Ge-

•t 111 • lbe kuvvet veren milli Şefimizin bn.,nk bir k. I e gra ' a yo oma, 11 (Radyo - r- neral Guzzoni diln Draça 
ı.tayet ile tenvi tt"". .11A blkA ti . '... , ıy~se~ Yugoslav hudutlarına iltica navutlukta ileri harekat dört gitmiştir. 

r e ıgı mı ı um~ mızın mes ul rıcalı k ld d t kt d · 
bir ihtimamla yapmaktadır. eden Arnavut zabitlerinin o an evam eme e ır. Paris, 11 (Radyo) - Ar-

kı A ~~s:ı:.a;ıe:~~~ 
anlattı arına göre rnavut- A k navutluktan şimdi alınan bi,;; 

SIRRI SANLI lukta Italyanlarla Arnavut s ere habere göre,l'Aroavut mü-

!&~~~-~-6-UL-~l=-s-T __ E_Rmiiiiii-A•GiıiiilliıL-A--iiiiiiiiii~ıiiiiimi ............ __,,.!!!l!!ıiiıiiiii!i. nevver ve zabitlerinin şimaı 
. I E.A kısımda toplandıkları, istik-

' ••-- • ••• ae a ••a.m davet liHerini temin etmek için 

~ günd~~-'-'~~~~ _ _saniye'' jc g_~~~-:~--~~~n ... ;atkir yeniden kuvvet topladıkları 
""" ----------- - --- - y --------------- gibi kanlarının son damla-

.\111erikan pzeteıinde okuyoruz: "Holivudun kiiçük san'atkirları diinyada en fazla İzmir Askerlik Şubesinden: sına kadar Italyanlarla çar-
~n san'atkirlardır. İzmir ıubesinde• mukayyit pışacaklarına yemin etmit-
~raiyada cari bulunan it kanunu mucibince küçük yaşta olan san'atkirlar günde yerli erlerden 316 (dahil) lerdir. 

otuz saniye it görebilmektedirler. doğumundan 1334 ( dahil ) 

lsTER GÜL iSTER AÖLA 

otQz • elik dd · • d 110 T k k ı k d 1 doğumuna kadar henüz biz- · ~d sanıy mil et ıçın e ilr lirası ilcret alma ücret a ma ta ır ar.,, meti filiyeıini yapmamış ve 
e 18 saat çalıtan pehlivan gibi adamlar bir ekmek parasını bile zor çıkanrken bu 

şimdiy kadar sevk edilme'-n 'atkirlann bir gür :i .! çalıfbkları yalnız otuz saniye için 110 Türk lirası llcret 
l'lba ey okuyucu: n.:ş olan piyade sınıfına 

mensu~ erlerin hemen şu-
beye miiracaatlan ilin olu--.. - • .. • .. ... - ... • - > • • "' .. .. .. • - nur. 

··-----aınıı-uı•·----
23 Nisan Milli hakimiyetin 

başlangıcıdır. Bunun için Ço
cuk Bayramı olarak tes'it 
edilmektedir. 

Çocuk Esirge .r.e Kurumu 
Genel Merkezi 

Paris, (Radyo) - Kahire
den Romaya gitmesi mukar
rer olan Alman propaganda 
nazırı Gobels ani bir karar
la bugün ııtanbula miltevec
ciban hareket etmiştir. Ya
nn ıstanbulda bulunacakhr. 
beri resmen temin edilinciye 
kadar ihtiyat kaydiyle telik
ki edilmesi zaruridir. 

Rados, 10 (Radyo) - Bir 
kaç gilndenberi burada bu
lunmakta olan Almanya pro-
paganda nazın Dr. Göbea, 
bugiln tayyare ile Ankaraya 
hareket etmiftir. Gabel8'in 
Ankaradan sonra nereye gi-
deceği malüm der" "lclir. 

HALKIN SES - Paria 
radyosunun verdiji bu ha-
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Kabakulak vakaları 
Birkaç gün evvel bu h ::.1-

talık hakkında birkaç söz 

Zabıta 
Vakaları 

Damızlıkl 
Koyuıı 
Getiriliyor~ 

~~~YAZAN: GÖNÜL EMRE~~ 
(31) 

Sizin burava girmekte bir 
mes'ele birader! 

Çok tuhaf hukuki bir 
mesele ! .. 

Macaristanda son günlerde 
hadis olan bir vak'a günün 

söylemiştim. Bu hafta vaka
ların daha çoğaldığına şahid 
oluyoruz. 

Hayırola? , H h meselesi olmuştur. Bu'·t-un apis anenin onune ge-1 
Istanbul tarafında bir mek

tebde bir gün içinde sekiz 
on vaka kaydediğini işittik. 
Tekrar edelim ki kabakulak 
çok bulaşık bir hastalı.ktır. 

- Birşey yok canım .. Ha
pishane müdürü ahbabımdır 
da .. 

diğim zaman nöbetçi jantlar-
1 

·avukatlar bununla meşgul 
ma "Yasak arkadaş" diye olmaktadırlar. Meseleyi izah 

- Fakat geçende bizim 
Süleyman seni göı düğünü 
söyledi, gene hapishaneye 
gideceğıni söylemişsin. Bir 
dalgan var her halde ... 

beni içeriye sokmak isteme- edelim : 
di. "Yahu, ben buraya bir "Macaristanda Kiskunhals 
çok defa girdim, çıkfım de- şehri mt!zbahasında bir inek 
yince adamcağız beni biı· sa- ke~ilıniştit. Kt:siciler hay · ~-

T efrih devri on sekiz güne 
kadar çıkar. Kabakulak tük
rük zerratı ile yapışır. Bu· 
nun içindir ki süratle sirayet 
eder. Kal:iakulağı bir çeken 
bir daha çekmez. Erkeklt!r-

bikalı zannederek büsbütün nın midt:siı d~ bir alt11. saat 
bırak n:ıdı. bulm ış!ardır. jneği satın al

- Yok yok bildiğiniz gi
bi değil. Hani gazeteledn 
yazdığı müthiş bir cinayetin 
faili Bekir var ya .. Onu d'n
lemeğe gidiyorum. 

- Öyleyse ışın gücün 
yok senin .. 

- Bu da iş be birader! 
Elinden büyük bir kaza çık
mış hır vatandaşı dınlt:yip 
tt:sdlı ctuı~k, v~ böyleci! c..:

miy..:tıu .ıertlerıyll! .)'41Uıılia ıı 

aıaK4dcac oluıak ta bıc vazı

fe dt:ğil midir? 
Amma diyect:ksin ki, seni 

böyle hapishaneye taşıttıran 
başka sebepler de yok mu?. 

Nıhayet hapish4ne müdürü 
ne bjri He ~ .. aber yollad1k ta 
">iz: öyle içeriye aldılar. 

~unun üzerine hapishane 
:nüdü ·üne dediru ki: 

- Siz1ıı buraya girmek te 
bir m~sele birader! Gülerek 
cevab verdi: 

- Tabii yahu ... Biz bura
ya herkesi a lmayız ki .. 

- Hakkın var öylt!yse!.. 
Zile basarak bir kahve 

ısmarladı. Müdür, h~m önün
deki evrakı imzalıyor hem 
de benimle konuşuyordu. 

Bir aralık: 

Vardır.. Bu da Bekirin çok - iki gün sonra Bekirin 
meraklı ve heyecanlı buldu- tekrar mahkemesi·var. Bizim 
ğum müthiş faciasıdır. Aksi oğlan bu sefer çok ümitli ... 
gibi yarıya kadar binliyebil- Dedi. Ve şunları ilave etti: 
diğim hikayesinin alt tara- - Bizim o gün gelip onu 
fını da öğrenmek ~için gün- sorduğumuza çok memnun 
lerdir. Uğraştığım halde bir olmuş.. Eksik olmayın, beni 
çok manialar çıkıyor. hasta iken de sordunuz 

- Ne gibi? diyor. 
- Ne bileyim b.!n. Kah - Haydi, dedim, çabuk 

benim beklenmiyen bir işim şu işini bitirde aşağlya ine-
çıkıyor, kah Bekir hastalanı lim ... Zavallınının hikayesini 
yor... çok merak ediyorum. 

Şimdi gene oraya gidiyo- On beş dakika sonra ha-
rum.. pishane müdürü ile birlikte 

Haydi öyleyse... aşağıya indik. Parmaklıklı 
Hapishane yokuşunu tır- kapıyı açarak avluya girdik. 

manmağa başladım. Serin Bekirin • koğuşuna gitmeden 
bir öğle sonu idi. Rüzgar etrafımıza toplanan mahpus-
ağaçların bayraklarını hışır- larla konuşmağa başladık. 
datıyor ve gölgelerini oyna- _Hepsi gazetelerin yazdığı 
tıyordu. aftan ümit var görünüyor-

Arkamda kalan kahveden lardı. 
bir gramofonun çaldığı şu Bizde lazımgelen teselliyi 
plağm kalbe hüzün veren yaptık ve Bekirin bulunduğu 1 
sederi geliyordu: koğuşa gittik. f 

Ben bu dağdan geldim, geçtim 
Buz bulanık suyunu içtim. 
Ben yarimden ayrı düştüm 
Gördünüz mü bakan dağlar? 
Eşinden ayrılan dağlar ... 

(Arkası var) 
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HAVA HÜCUMLARINDAN 
KORUNMA NiZAMNAMESi 

--------------~~--------------
Hava hücumlarına karşı pa ;ıt koruma nizamnamesi Res

mi gazete ile neşredile!"ek mcı iyete ko~ulmuştur. 

Müsabakanın Altıncı ve son Haftası Şerefine 

EL HAMRA Sinemasında 
Bugün Matinelerden 

Telefon: 2573 

itibaren 

Her sene yalnız bir filim vücuda getiren dahi re1ısor 
Ernst LubLsch'in 1939 senesi için yegane olarak 

vücuda getirdiği 

Sekizinci 
şıklığı 

Fransızca Sözlü Süper Komedisinde 
Claudette Colbert'in zaraf . tile Garry Cooper'in 

bütün seyircileri teshir edeceklerdir 
Seanslar: 1-3-5-7-9 Cumartesi Pazar 11 de 

t mııııı ' 

1 

mış olan kasabın kulağına 

bu mesele aksetmiş; kasap 
hemen ır. cz'.,aha müdürlüğü
ne gider ve int ği satın al
mış olduğunu ileri sür<-rek 
saatin dahi kendisine ait 
bulunması iktiza ettiğini id
dia eylemiştir. 

Kasabın noktai nazarı cc
lebin kulağına gitmiş, celeb 
de işe karışmış o da ineğin 
tarafından satılmış olduğunu 
ileri sürerek saatin kendisine 
verilmesi lüzumunu ileri sür
müştür. 

Araya bir üçüncü şahıs)a 
girmiştir. Bu üçüncü şahıs 

ineği celebe satan köylüdür. 
O da saatin kendisine ait 
bulunması iktiza ettiğini id
dia edip durmaktadır. 
Dünyanın en ihtiyar kızı 

Meksikada yaşıyan bu kız 
116 yaşındadır ve dünyanın 
en yaşlı işçı kızıdır. Haya
tını ı çamaşırcılıkla kazanır. 
Her hangi bir yardımı istiğ-
na ile karşılar, evlenmemiş
tir. Kocaların hürriyetine 
engel olacağı iddiasını bes
ler. 
Bir lncll yUz liraya ! 

Bundan iki yüz sene evvel 
nazmen yazılmış ve mürek
keple yapılmış resimlerle 
süslü olan bir İncil, geçen
lerde Ingilterede 100 liraya 
satılmıştır. 
Dişçisine gitmek için 

1 &00 kilometre yol 
kateden kadın 

Meşhur Çin kumandanı 
Çiyang Kay-Şekin karısı 
Çungkinden tayyare ile kal
karak takriben 1600 kilo
metrelik mesafe katettikten 
sonra Hongkonka varmış, 
doğru bir dişçiye giderek 
müthiş surette ağrıyan dişini 
tedavi ettirmiştir. 

Madam Çiyang Kay Şek 
hatırını soran gazetecilere : 

" l d. · - nanır mısınız, ışçı-

den ödüm kopar. Japon 
bombalarından korkmam da 
bir dişçi sandalyesine otu· 
runcaya kadar baygınlıklar 
geçiririm,, demiştir. 

Çok çabt.::t anlaşmışlar 
Paristen Marsilyaya giden 

bir tre . d ~ ayni komparti
manda seyahat eden bir ka
dın bir erkek bu trene gir
dikten birnL sonra konuş
mıya başlamışlar, tren Mar
silyada durduğu zaman her 
ikisi beraber dosdoğru bele-

de husyelerde orşist yapar. 
Ve nadir olmakla beraber 
bu orşist do1ayisile zürriyet 
üzerine aksi t~sirler yapar. 
Çocuk yapmazlar. Pek ender 
olarak kabakul>k beyin hum
ması, menenjit yapar. Fakat 
ben şimdiye kadar binlerce 
kabakulak gördüm, menen· 
jit yapan tek bir vaka gör
medim, diyebilirim. Bu daha 
ziyade tıb kitaplarında gö
rülen bir şey olsa gerek. 
Kabakulaklı çocukları der
hal ayırmalı. mektebe gön
dermemeli ve iyileştikten 
sonra laakal onbeş gün ev-
de alıkoymalıdır. Kabakulak 
büyüklere de bulaşır. Bazı 
hastalıklar gibi yaş tanımaz. 
ilacı gargara ve pan°uman
dır. Haricen pansuman ve 
ağızı sık sık muzadı taaffün 
sularla gargara ettirmelidir. 
Kabakulağın mikrobu henüz 
keşfedilmemiştir. Hususi bir 
ilaç. serumu da, aşısı da 
yoktur. 

............ i·ııt············ .. ,. ......... ::.·········· .. 
Varş9va idam 
edilemez 

Avrupanın şarkında ayrı 
ayrı, garp demokratlariyle 
irtibat imkanı olmıyan 35 
milyonluk bir millet, 90 mil· 
yon Alamana hararetli vatan
perverliği ile karşı koyuyor. 

Kahraman denecek adam
lar bile Polonyanın. önünde 
eğilmelidir: Polonya nihayet 
Avrupanın şerefini .. koruya
bilecektir. 

Mussolinin son nutku üze· 
rinde ne gibi bir hükümde 
bulunurlarsa bulunsunlar vic· 
dan sahibi olanların hepsi 
bir nokta üzerinde duruyor
lar: Faşist ltalyan şefi, Çeko
Slyokya çifte idaminı ezici 
bir istikrahla itham ederek 
tarihin hükmüne iştirak et· 
ıniştir. Bir millet şerefinden 
ayrılıyor, mukavemet etmek
sizin kayboluyor, döğüşmeden 
ölüyor. Petit Bleu 

&llllllıııımıuııııı-nmı1111111 111ıııuıuııııı1ııııııınıııııuıımııuııı ıııımı 

diye dairesine gitmişler ve 
evlenmek istediklerini söylt
mişler, muamelenin biran 
evvel bitirilmesini belediye 
reisinden rıca etmişlerdir. 

..................... oa ............. ._ ...... 

Yeni Sinemada ~ 
Göz alıcı.. Can yakıcı.. Hisleri <1kşayıcı.. 

ŞAHESER FİLİMLER HAFTASI 

SENORİTA 
JEANETTE MO DONALD NELSON EDDY 

6SILAH s s i 
ŞARKICI KOVBOY CİNOTRİ 

Türkçe F oks Jurnal 

Seanslar: 10.30 - 1.45 - 5 - 8.15 de 

Keçeciler ismet Paşa Bul
varında Mevlüt oğlu Y ah.ya, 
Mehmet oğlu Salih, İbrahim 
oğlu Ali ve lsmail, içki me
selesinden birbirlerini san
dalya ile .yaraladıklarından 
yakalanmışlardır. 

Ziraat vekaleti koyun o 
linin islahı için yabaP 
memleketlerden damızlık ~ 
yun ve koş mübayaasına k• 
rar vermiştir. 

§ Şaban 'oğlu lbrahim, bir 
münazaa neticesi Halil oğlu 
Fehminin alnına tabanca 1 

• Ü}tÜrparktS 
namlusu ile vurarak yarala- DUn aksamkl konser 
dığı şikayet edilmiş suçlu · · • · lzmır lkiçeşmelik musı 
tabancasile birlikte yakalan- birligi tarafından saat b 
mıştır. ten sekize kadar Kültii 
~ Yemiş çarşısında Mus- parkta bir alaturka musı 

tafa oğlu Ahmet, kayınpe- konseri verilmiştir. 
deri Hüseyine hakaret etti- Çalınan (Acem aşırııO 
ğindt!n yakalanmıştır. faslı oparlörler vasıta~ile bO' 
~D~mirşah og~ lu Mithat, İz- ı...! tün Izmir halkına dinleti ı.ı 

zd oğlu bakkal Ahmedin miştir. Bu güzide san'atkV: 
dükkanından dört paket si- ı ı fi 

arımızın arasıra verdik 'ı 
ğara, beş portakal ve dört konserlerde gösterdikler 
kaynamış yumurtasını çaldı- muvaffakiyetten dolayı kt' 
ğından yakalanmıştır. dilerini tebrik eder ve bu 

§ Karantina İnönü cadde- dan sonra da konserleri 
sinde Hasan oğlu manav İs- devamlarını dileriz. 
mail Şenin üzerinde bir bı-
çak bulunarak alınmıştır. 

§ Keçecilerde ismet paşa 
bulvarında Reşat oğlu 18 
yaşında İbrahim, Mehmet 
oğlu Süleymanı yumrukla 
yüzünden yaraladığından ya
kalanmıştır. 

~ Kemerde Ruşen oğlu 
Davut, Şakir oğlu İskender, 
münazaa neticesinde Halit 
oğlu Nuriyi kürekle yarala
dıklarından yakalanmışlardır. 

§ Kemerde Ahmed karısı 
• .. 19 yaşında Huriye, çocuk 

meselesinden Ahmet karısı 
Zelihanın pençe resini • taşla 
kırdı~ından yakalanmıştır. 

...... ~······ 
Aşcıbaşı Mark 

Makarnaları 

1937 - 1938 Selanik serf 
sinde birincilik madalyası' 
kazanmıştır. 

§ fkiçeşmelik Kahraman 
sokağında; lzmirli ·ve sah.
kalı Mustafa oğlu - 319 D. 
Arap Mehmedin üzerinde 
satış için kesilmiş 24 parça - ...... - Wnnn" - ,/ 

esrar bulunarak alınmış ve diğinden yakalanmıştır. 
hakkında muamele yapıl- § Mestan oğlu Bilal, Mu' 
mıştır. tafa kızı 22 yaşında NuriY' 

§ Bahribaba karşısında : Mehmet oğlu Mustafa (f 

Demir oğlu İşsiz takımından karısı Fatma, bunlardan Bilı 
Şevki, Mustafa oğlu Zihni, sarhoş olduğu halde aral•

1 

Y ekdiğerini döğdüklerinden rında çıkan münazaada ye~' 
yakalanmış ve bilah:ıre da- diğerini dövdüklerinden yl' 
valarından feragat etmiş- kalanmışlardır. 
lerdir. § İkiçeşmelik DibekbaşıJI' 

§Çorakkapı Fevzipaşa bul- da İbrahim oğlu · Nazif ôf 
varında Ömer oğlu arabacı ner, ailevi ~eçimsizlik nı~ 
Hakkı Bayır, yoldan geçen elesinden Ömer kızı l 
Kazım oğlu bir buçuk ya- yaşında Sıdika ve Ahı:ne 
şında Niyaziyi araba ile kızı 40 yaşında Pakize) 
yaralanmasına sebebiyet ver- dövdüğünden yakaJaumışt~ 
mm~~m~J;:c::t::am~mJ;;;;;+:;O;:tS!ID111~ 

Ter.7.i Kazım San2üder 
lzmir: Yeni Kavaflar çarşıf' 

no. 35 (' 
Avrupanın yüksek terzi ı1' 

binden diplomalı 

Peşin ve 
Taksitle 

En müşkülpesent subaYI'; 
nn ve sivillerin mizaçlar•~ e~ 
göre taksitle her türlü elb1

§ 

Diker. 

TAYYARE Sineması 
. 2 Büyük Filim Birden d• 

Amerika revü sahnelerinin dilber yıldızları bir ara 

Mily~. lar Revüsü " 
Baş röllerde: ALiCE FAYE - GEORGE MURPl-l teıı 

Müzik, dekor, tuvalet ihtişamını yaşatan bu revüye ili"e 

KAPTAN SKORPİYOS ,. 
Elen sanatkarlarının temsil ettikleri tamamen RuıJJ 

Sözlü ve şarkılı büyük komedi i 
Ayrıca: Metro Jurnal en yeni dünya habe~0 ~ ··su·2·.) 

Bu haftaya mahsus seans .saatleri: Milyonlar revub Ştat 
6 - 9,30 Skorpiyos: 4.30 ve 8de, Cumartesi: 1 de a 

Pazar günü 1 lde ucuz heılk seansıdır. # 
w; 



(HALKIN S1Sl) 

rupanın Seddi.Çini: Alman-: 
rın Siegfried istihkamları 

Ankara Radyosu 
(Bugünkü program) 

Türkiye'Radyodifüzyon Postalr.rı 

DALGA UZUNLUGU 

l 
BUyUyen Almanya 

Rayhş, kısa fasılalarla bü
yük ölçüde genişledi. 1935 
de Sar toprakları tekrar 
ilhak edildi. Bundan bir yıl 
evel Avusturya anşlus'u ol
du. Geçen ilk teşrinde südet 
Almanlarının toprakları Ray
hş'a katıldı. Şimdi de eski
den Rayhş'ın olan Bohemya 
ile Moravya Alman himaye· 
sine girdi. 

'• yetmiş:; 
toprakal- ~ 

tuvaleti 
Lda asker-] 
~nıyorlar. 

-

-----
Lehistan Karşısında 

Almanya 
Varşovaya 

~lpacağı herhangi bir 
~~ ltıuzaffer olabilirse de 
~ trin kazanılması da 
Ç\ güçtür. Çünkü me
~~ak, muhavere ve mu-
S \'asıtaları da kötü
.arıra böyle bir harp 
~'-de Lehistan tek ba
alrnıyacağı için Alman
~llzaffer olmaları ihti · 
~·t azdır. 
t''tanın askeri kuvvet-

; nrıden güne kendini 
fazla göstermektedir. 
'-keri kuvveti, Leh 
'hı günden güne ar

ka\reMet azmi de ar-
&•dır. 

1 1 S"~arın Leh hududuna 
it~ ıle 600.000 arasında 

Ot tığdıkları tahmin olu-
' ~l~ flunlar büyük bir ih

'.\t bkta hareket etmek
~ . 
~ zamandanberi Po-

lonyalılar aleyhinde neşriyat
ta bulunan Alman gazete! ;
ri, lehlileri doğrudan doğru
ya kışkırtacak yazılar yaz
maktan içtinap ediyorlar. 
Hatta Danzig meselesinde 
bile fili bir çatışmaya yol 
açacak yazılar yazılmamak
tadır. 

Berlinde bugünkü vaziyet
te herhangi bir telaş uyan· 
dırmanın umumi bir Avrupa 
harbine sebeb olacağı takdir 
edilmektedir. 
The Manchester Guardian 

23 Nisan Co
cuk Bayramı 

Yurdun muhtaç çocukla
rını mesut görmek husu-

sundaki asilane, insani dü
şünceleriniz Çocuk Esirge
me Kurumuna yılda vere
ceğiniz bir lira ile tahakkuk 
edebilir. 

1639m. 183Kcs. 120KW. 
T.A.Q. 19,74m.15195Kcs. 20KW. 1 

1 T.A.P. 31,70m. 9465Kcs. 20KW 

/ 12.30 Proğram 
12.35 Türk müziği ·· pl. 
flJ memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haber
leri. 
13.15 müzik karı~ık proğ-
ram-pl. 
13.45-14 konuşma kadın sa
ti ev hayatına ait 
18.30 proğram 
18.35 müzik dar.s ~ üz.iğ; pl. 
19 lrnnu.şma Türkiye postası 
19.15 Türk müziği Fash 
heyeti. 
Çalanlar: Hakkı Derman, 
Eşref Kadı i, Hasan Gür, 
Haluk Recai, Basri Üfler, 
Hamdi Tokay, 

•.Okuyan: Tahsin Karakuş. 
20 ajans , met.!o :oloji haber
i, ri , ziraat b J:sac;ı fiyat 
0.15 Türk müziği 

Ç:ıLınla r: Vecih.!, Reşat Erer 
Cevdet Kozan, Kozan, Ke
mal Niyazi Seyhun. 
Okuyanlar: Sadi Hoş;;es, Mü
zeyyen S !n ır. 

1-Tahir puselik peşrevi. 

2-dedenin- tabir puselik yü 
rük semaisi - o gül endam. 
3-Kazım Us - Tahir puselik 
şarkı -görmesem gül yüzünü. 
4-Rahmi bey - Tahir puselik 
şarkı-geçti o gamlı eyyamı. 

5-Kazım Us - Tahir puselik 
şarkı-ben sana mecbur. 
6-Tahir puselik saz semaisi. 
7-0sman Nihadın - nihavent 
şarkı-körfezdeki dalgın suya 
bir bak. 
8-Şevki beyin - hicaz şarkı -
bağlanıp zülfü hezaran. 

Avusturya'nın ilhakından 

sonra, mesahası 555.000 kilo
metre kareyi bulan Alman
ya, Fransayı da geçerek Av
rüp<ı ' nın en büyük devleti 
oldu; Südet Almanlarına ait 
topraı. ların ilavesinden son· 
ra, bu miktar 78. 7 milyon 
nüfusuyle 583 bin kilometre 
kareyi buldu. 

Bohemya ve Moravya ile, 

Rayhş topraklarının me~ 

hası, 635.000 kilometre ka

reye, nüfusu 85 milyona 
çıktı. Bu rakamlara göre, 

Almanya'nın nüfusu, Fra:lsa 

ve İngiltere n \fusunun mec
muuna tekabül etmektedir. 

~~~IIDll~ ~~ 

9-Şükrünün- hicaz şarıkı- bir 
bakışta beni mestetti. 
10- türkü- alıverin bağlamamı 
21 memleket saat ayarı 
21 konuşma hukuk ilmi yay 
ma kurumu. 
21.15 esham, tahvilat, kam
biyo-nukut borsası fiyat 

21.25 Neşeli plaklar - R. 
21.30 müzik 'senfonik plaklar 
22.30 müzik._Romanslar, ve 
saire - pi. 
23 müzik cazband-pl. 
23.45-24 son ajans haberleri 
ve yarınki proğram. __ ..... ....,.. __ 

lzmir Defterdarlıiından: 
Satış D. 

No. 
98 Şehitler 2 ci Altın Perakende 

43-45 No. ev 

Muhammen 
bedeli 

Lira K. 
çıkmazı sokak 

99 Kahramanlar 1420 No.lu sokak 21 taj 
numaralı ev 

100 1 ci A:ıiziye M. Tabakhane sokak 27 taj 
No. lu harap ev 

103 Mersinli Çamdibi caddesinde 19, 21, 23 taj 

250 00 

90 00 

150 00 

No. lu bir çatı altında 2 dü~kin ve bir ev 400 00 
101 Cumaovası Kemalpaşa M. Balcı sokak 507 

taj numaralı dükkan 
102 Cumaovası Kemalpaşa M. Balcı sokak 508 

75 00 

taj numaralı dükkan 60 00 
104 Ahmetağa M. Tuzhane sokak 24, 26, 28 No.lu 

2 dükkan ve bir kapu mahalli 800 00 
105 Şehitler cad. 43 taj numaralı 713,98 M.M. 

müfrez arsa 428 39 
106 Köprü Mısırlı Cad. 248 nu~aralı ev 300 00 
107 3 cü Karataş Asansör sokak 22 numaralı ev 120 00 
108 Şehitler 2 ci Altın kilise sokak 59 taj No. lu 

284,80 M.M. dıvarlı arsa 385 00 
109 Buca aaağı M. Nalbant Mehmet sokak 18 taj 

No. lu kahvehane 100 00 
Yukanda yazılı emvalin mülkiyeti 5/4/939 tarihinden iti

baren 15 gün müddetle açık arttırma usulile müzayedeye 
konulmuştur, ihalesi 20/4/939 tarihine müsadif Perşembe 

1 
günü saat 14 de Milli Emlak müdürlüğünde yapılacaktır. 
Taliplerin muha'll!tlen b~delleri üzerinden yüzde 7,5 depozito 
akçesi yatırmaları ve ihale güne mezluir müdürlükte topla

! nacak satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

~ Bugün eif~H~lb·a·r·e·n------- n AS 1 s· d Tel 
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~·.. GENÇLİK... REVÜ ve GÜZELLİK FİLİMİ i --='"'A-bdülvehaô LeVla Murat-
)'lltyan: Buz üzerinde dünya Paten Şampiyonu -

11 NiSAN ' 

Ankara Radyosunun Islahı 
Ankara, (Hu~usi) - An- Müzakereler yarın sona ere-

kara rady~sunun her b'akım- cektir. 
dan ıslahı için posta telgraf Anlaşma neticesinde y?ni 
idaresi tetkiklerde bulun- bir dalga elde edildiği tak-
maktadır. Sesin her tarafta dirde dünyanın her tarafın· 
net olarak dinlenebilmesi da sesimizi pürüssüz. ol:trak 
için lngiltereye sipariş edi- dinletmek mümkün olacaktır .. 
len kristal denilen alet P-k Diğer taraftan posta tel-
yakında şehrimize gelecektir. graf idaresi ecnebi ffrma!ara 
Montröda toplanmış olan tekliflerde bulunmuştur. Halk 
beynelmilel radyo kongresine radyoları sermayesine ol ırak 
iştirak eden mütehassıs he · halka tevzi edilecek, yalnız 
yetimiz Paris radyosunun tu- elektrikli yerlerde değil, pil-
lumevcine karı~an ve bu su- le, çalışmak suretiyle mcm-
retlc t5lık sesleri duyulan Lketin en hücra köşelerinde 
radyomuza yeni bir tulu:nev · i:>tifadl!sini mü:nkü ı ol:J-
C I! t.!mini için çalış naktadır. c.tktır. 

LUKS LÜKS LÜKS 

MARKALI 

LUKS Sa
bunların! kul
Ianmakl;n ke

• • 
senızı 

dinizi 
sun uz. 

v e cil-
korur
lsarJa 

Ç6mAŞIR 
v•8AMYO ·'' 

arayını~. . 
Amili UMID 
fabrikası. 
Telef on 304 7 
Telgraf kısa 
adresi: 

UMIDUNJ 
- ----

· Sabunları 
' 
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~ Salih Sonad c ~ f !;= 
~ Cilt Sar ve Zührevi has- ~ ::s B = 
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~+] 2 nci Beyler sokak No
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+] TELEFON 331 z C a 
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Dr. Demir Ali ~ ~ pr; (;" = I» ~ -. a KamçıoAlu 
Cilt Tenasül hastalıkları 

elektirk tedavisi 
ıınir - J ırh:i :> !/l~r S:> 

~ >.: H f e\~fın : HH 
.. ~~~~~~~ı.-:!:'.~ 

Dr. Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontken ve elektrik tedavi•ı 

yapılır ıkinci Beyler So. 
No. 29 TELEFO,N 2542 

{)evren Satılık 
Kemer caddesinde Gaziler 

de 128 numaralı tütün ve kır
tasiye ve saire dükkanı azi
met dolayisile devren satı
llıktır. Taliplerin içindeki sa
hibine müracaatları. 
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Mesut,lbahtiyar çocuğunun kap- · 
rislerinden neşelendiğin vakit 
kimsesiz 1boynuJbükük yaVl'uları 
da hatırla .. Yıldalbir lira ver n 

Çocuk esirgeme kurumuna üye oll 

habi Yıldız S O N J A H E N I E TÜRKÇE Sözlü,; ARAPÇA- Şarkılı -

\tGı, Db. J.bKf T Al dT Ö R H l .Y A ~lk~ B~}Fil~miz A' S K 1 
ır tarı i acıayı can an ıran muazzam an e 1 

1 
g._ Oynıyan: C L ~ v E B R o o K lzmirde ilk defa BO : BAKER tarafından I 

Çamaşır ve 
tahta sodalan, 
ekstra tuz ve 
ikramiyeli pa
ket civiler, ça
maşır tuzu ve 
ipekli yıkayan 

i ~l Ayrıca Foks Jurnal r ŞARKICI HAYDUT vKeormkuachereayedcoalnu" t-.:= Diktatör 3,30-7,SOde Saadet Durağı 9ve 5,15de ' 1 

•rteai Pazar 1,30 da Saadet Durağı ile başlar . şaheser zengin ilaveler dünya haberleri Bay Tekin reklimk b 1 TELEFOn 
sa un ar. a••• 



Avruoavı 
aralarında paylaşmışlar 

- Baştarafı 1 incide -
leketleri boyunduruk altına 
alacağını ümid ediyor. Po
lonya bu sahada birinci 
numarayı teşkil etmektedir. 
Ve siyMi Alman mahafili 
Polonyanm şu iki şıktan 
birini in ihap mecburiyetinde 
olduğunu açıkça söylemek
tedir: 

Ya siyasetini Roma-Berlin 
mih~erine uyduracak, yahud 
da Avrupa haritasında sili
lenecektir. 

Almanlar maksadlarına 
harp etmeden varacaklarını 
ümid ediyorlar. Polonyanın 
ekalliyetleri arasında bir ha
reket uyandırılacak ve Po
lonya hududlarında da da
ima huzursuzluk ve endişe 
yaratılacaktır. 

Ekonomik muahedelerle 
Almanyaya bağlı bulunan 
Romanya daha sıkı bir tarz
da Almanya ya tabi kılır a
cak ve Romanya üzerinde 
tazyik yapmak için de Ma
caristan kullanılacaktır. 

Alır.an zihniyetine göre 
orta Avrupada eli silah tu
tar yegane millet Almanlar 
olacak ve onların etrafında 
askerlikten tecrid edilmiş 
ziraat memlekttleri buluna
caktır. Bu memleketlerin 

(vazifesi Alman}a}a İfticlai 

maddeler yetiştirmek ola-
caktır. 1 

mm...,a:. ..... -...-~~~ ~~ ... -:=->- 1 

Şaşal Suyu 
ist,yenlere 

Bu kerre yeni açılan dük
kanımızda feni ve sıhhi ola
rak evlere, dükkanlara ve 

kıraatanelere şaşal göndermek
tedir. Arzu ed~nlere Keçe
cilerde T evfikpaşa hamamı 
iktisalinde bay Subhinin şa
şal deposuna müracaat et
sinler. 

Motosiklet me
raklılarına 

Az milstamel Harley mar
ka mükemmel bir motosiklet 
satılaktır. Taliplerin Elhamra 
arkasında Akdeniz garajı 
sahibi bay Mitata müracaat-
ları. 3-1 

Bir tavsiye 

(HA t..XJN SES/) 

....................................... 1 ................................... . 

Mussolini Tirana 
Paris, (Radyo) - Romadan haber veriliyor: 

neden gitmedi?. 
Başvekil Mösyö Mussolini havanın muhalefeti yüzünden Tirana mukarrer olan seya

hatini yapmadığını alakadar mahafillerde bildirilmektedir. 
Fakat diğer taraftan deveran eden şayialara nazaran Mussolini havanın muhalefetinden 

ziyade Arnavutluk ilhakının Avrupanın muhtelif merkezlerinde tevlit edeceği vaziyetleri 
tetkik edip ona göre bir karar vermek istemesinden bu seyahatini "tehir etmiştir. 

Bay Göring Tarablusgarpta 
Tarablus 10 ( ~Radyo') - Alman nazırı bay Göring buraya geldi ve Italyan 

mareşalı Balbo tasafından karşılandı Göring Libya içinde bir gezinti yapacaktır. Alman 
nazırının buradan nereye gideceği malum değildir. 

lngiliz matbuatının son yazıları 
Paris (Radyo) - Londran haber veriliyor: "Deyli Telgraf,, baş makalesini Arnavutluk

taki hadiselere tahsis ederek diyor ki: 
"Tecavüze karşı korunmak ancak müşterek bir cephenin ku:ulması ile kabildir, yapılacak 

bu cepheyi azami kuvvetli olması için elden gelen her türlü fedakarlığı esirğememek 
lazımdır. ,, 

Nevvs Chronile ise Fransız - lngiliz ve Sovyetlerin bulunacak müşterek bir cephenin 
süratle kurulması }üzümünden bahsetmektedir. 

Yunan Hükumetinin Yunan 
Resmi Hitabesi 

Paris, (Radyo) - Atinadan haber veriliyor: 

Milletine 

Başvekil mösyö Metaksasın imzasını taşıyan nsmi bir beyannamede Başvekil Yunan 
milletine ezcümle diyor ki: 

"Siyasi vaziyetin son derece vahim olduğu bir zamanda milletime arzederim ki Yuna
nistaİıın bütünlüğü ve istiklalinin müdafaası için lazımgelen llütün tedbirl~ri almış bulunu
yoruz. Memleketimizin namusunu kurtarmak için hükumet her türlü tedbire baş vuracak 
kadar kuvvetlidir.,. 

• 
lnhisarl:1r Vek 'li Tah a .. ıa , _f'- . 

J _ l 
Ankara 11 (Husuı:ıi) - t hriciye veıdh l:S. Şükriı S\::ıçuğlu cuiıı ~·,+-a.ıbu i. .. I' ;..!ıc'i ve 

istasyonda erkanı hükürıJ ~t tarıfından karş landı. Saıaçoğlunun 111uvü:3alatıoı müt.:ı..~ip 
icra Vekilleri Heyeti derhal top!aumıştır. 

~ükrü Saraçoğlu Gafenko ile yaptığı görüşmeler hakkında izahat verıni~tir. Bt!yrıdmiid 
vaziyetin çok nazik oltha.-:ın<1an dolayt Hariciye vckılimiz Tehrana gitmiyect:ktir. 

Türk heyetine İohi~rlar vekiıi Ali Rana Turhan •iyaset etmektedir. Heyet Tahrana 
hareket etmiştir. 

Dahiliye Veıtiii~T~İz tetkik ~eyahatiııe çıkıyor 
Ankara 10 (Hususi) - Dahiliye vekilin:iz B. Faik Ozlı-ak yakındc! O:ta ve c~nubi 

Anadol•1 vilayetlerinde tetkık seyahatine çıkacağı haber e&lınmıştır. 

ÇIN • JAPON HARBi 
Londra, 10 (Radyo) - Çinlilerin Japonlara karşı yeni muvaffakıyetler kazandıkları ve 

iki tabur Japon askerini esir ettikleri söyleniyor. 
Çinlilerin ; mart sonuna kadar Japonlara verdirdikleri zayiatın, zabit ve nefer olmak 

~zere 24493 kişiye baliğ olduğu tesbit edilmiştir. 

Arnavu luğa teklif edilen ağır şartlar . 
Debre 10 (A.A) - Bir Arnavut devlet adamı Havas ajansı muhabirine kral Zogunun 

reddettiği ltalyan metalibatı hakkında izahat vermiştir. Bu metalibat mağlup Arnavutluğa 
ltalyanın nasıl bir akıbet hazırladığı hakkında bir fikir vermeğe kafidir. 

1 - ltalyan kıtaatının her in Arnavutluğun her noktasına ihraç edebilmesi, 
2 - Arnavutluğun bütün istihkamları, limanları, muhtelif tesisatı üzerinde ltalyanın 

askeri kontrolü, .. 
3 - Arnavutlukta ikamet eden ltalyanlara mebus ve nazır olmak hakları da dahil 

• olmak üzere Arnavutların bütün haklarının verilmesi, 
4 - Arnavutluk hariciye nezaretinin ilgasile Arnavutluğun hariçte ltalya tarafından 

temsili, 
5 - Arnavutluk nezaretlerine ltalyan genel sekreterlerinin tayini, 
6 - Tirandaki ltalyan elçinin Arnavutluk kabinesine dahil olması ve Arnavutluğun 

Roma elçisi de Faşist kabinesi erkanından olması. 

B. M. 
- Baştarafı 1 ncide -

H. Partisinin proğramını ta-
1 

hakkuk ettirmek için çalışa• 
caktır. 

Başvekilimiz Nafia ve Ik

Meclisinde 
bebeği Türk ordusu haki' 
da da milletin duyguları 
tercüman olarak şu nıll 
sözleri söylemişlerdir: 

tisad vekaletlerinin iş bölü- En yüksek harn• 
münü kolaylaştırmak ıçın ve sarsllmaz ~• 
Münakalat ve Muhaberat ve sevgisi kaynalı O 
Ticaret vekaletleri adı ile BUyUk TUrk ordu• I 
kabinede· iki vekalet daha dayanarak her telt 
ihdas edildiği sebeplerini keyl ve tecavUzU 
izah buyurdular. taraf edeceğimiz ki 

Vekaletlerin iş proğramın- atinde olduğumuzu "' 
da bir değişiklik yoktur. lemekle iftihar dllr, 
Kabinenin proğramında ol- rım. 
duğu gibi vekaletlerin iş 
proğramında da C. H. Par
tisinin proğramı esastır. 

Sayın Başvekilimiz dahili 
siyasetimizde Türk vatanda
şının huzur ve sükun içinde 

endişesiz çalışmasına, kazan
masına ve istikbalinden emin 
bulunmasına büyük gayret
ler sarfedileceğini ve harici 
siyasetimizde son derece 
müteyekkiz davranılacağını, 
dostluklarımıza, ittifaklarımı
za, imzalarımıza sadık kala
cağımızı, Türk vatan ve mil-

Başvekil Refik SaydJ 
sık sık sürekli alkışlar 
bravo sesleriyle karşıl• 
bu nutkunu takiben efl 
ile reye müracaat edildlİf 
tasnifler neticesinde ~-)., 
Saydam kabinesine 389ı'~ 
ve mevcudun ittifakiyle 
mad edildiği bildirilmişl 

Bunun üzerine tekrar 'I 
süye gelen Başvekil Dr. , 
fik Saydam gösterilen bil~ 
mada karşı da demiştir 

letinin maruz kalabileceği Arkadaşlarım, gerek 
vakalara karşı Cumhuriyet deniz ve gerek arkadaşl 
hükumetinin ne suretle uya- itimatlarınıza şükranları 
nık bulunduğunu anlattıktan arzederiz. Bunu hak etıO 
sonra Türk milldinin göz çalışacağız. 

mıım • ı·ı~ •nnıı ""' .. ·- nıın 11111 d•• ıı ııı ıımı ıım ııını ııan .. cıııı ,. ıım 11• m • ınmıı_... 

8\.. ·l Adiye Reisi- Trak vapuru karat' 

y Jj iği oturdu 
. ... 
7' 

lstc. ı bul, 10 ( Hu~usi) 
h ~İi.111d.a Müdanya civarında k•" 

lı;tdnı~ uı, 11 ( Hususi ) _ oturan Trak vapurunu ~ 
lımır valilığfoe Belediye Reisi tarmak üzt:re hareket e 
Dr. 11. Bdı~-!t Uz'un der· Hara tahlisiye gemisi, al< 
destı tayin bulunduğu sıh- Müdanyaya varmı!ihr. / 
hatlı bir menbadaıı haber vapurunun, geç vakit k 
alınmıştır. rıidığı bildirilmiştir. 

Ho·i::ı .. dada as~eıi tedbirıeı 
Paris, (R dyo) - La Hay ... ' den haber veriliyor : J 
"Ho!lauda milli müdafaa vekaletinin bugün Resmi g'J 

tedt: çıkan bir emirnamesine göre; memleketin mub 
hudutlarını takviye etmek maksadiyle birçok sınıftan ~ 
selcri askerlik vazifesine davet etmiştir. Milli müdafaa /. 
zırı beyanatında bu vaziyetin memleketin istiklali bakı .. ) 
dan zaruri bulunduğunu ve son vaziyetler ile bu kat' 
kat'iyyen alakadar bulunmadığmı bildirmiştir. 

Lo:~dra Müslümanları' 
Muss llnlnln laıam hamlllğlnl bırakmattını isi , 

Paris, 10 (Radyo) - Londradan haber alınmıttır: l 
Dün Lo•ıdradaki bulunan bütün Müslümanlar !~P~JI: 

bir topl&ntıda Habeşistanın ilhakı sırasında kendısını 
miyetin hamisi ilin eden Musoliniye "İslim bir me 
olan Arnavutluğu işgal etmekle bu sıfatı taşımak artık 
kalmadığı,, mealinde bir telgraf çekmişlerdir. 

1 GUnUn Duygularından: ~ 

Yağma "Avrupanın" böre 
1 

Gazetelerde hayretle okuyoruz: Almanya ile ltalya 
Avrupayı değil, aşağı yukarı Balkanları da aralarıncll 
taksim geçmeğe karar vermişler: Bu paylaşma ka 

lzmire gelen bütün misa
firler Keçecilerde Lile sine
ması karşısında Manisa ote
line ve lsmetpaşa bulvarında 
Bergama oteline misafir olur
lar. Çünkü bu oteller hem 
temiz hem ucuz ve hemde 
fennin her türlü kooforünü 
haizdir. Mutlaka bu otellere Korfo adasının son vaziyeti 
bir defa uğramayı unutma- Paris, 11 (Radyo) - Simdi alınan bir habere göre Yunan hükumetinin lngiliz hüku-

insan biliihtiyar "Yağma Hasanın böreği,, söıünli 
cak bir şekilde "Yağma Avrupanın böreği,, demekte' 
dini alamıyor ! 

yınız. Müdüriyet metinden Korfo adasına vukubulacak bir tecavüze karşı İngiliz donanması tarafından 

"""""A"'-""""s""'"k~ere . { himaye ed,ilmesini istediği,söylenmektedir. Böyle olma.kdla beraber Yunan hükumketi Korfo 
adasında laZ1mgdeo askeri tertibıtl al'll"' bulunmaktadır. 

Son zamanlarda akla, fikre gelmiyecek, inanıloa1fl 
birçok hadiselerin zuhur etmesine rağmen iki milletiO• ~ 
yonlarca askerleri şanlı tarihleri, büyük varlıkları o~-' 
letleri nasıl yutmak istiyeceklerine bir türlii akıl er~ , 
yoruz. Bugün Roma-Berlin mihvetinin bir · muvaff -' 
varsa onu, ellerine geçirdikleri memleketlerde yaş•Y~ 
!etlerin birleşmiş, anlaşmış, kaynaşmış ve seviımiş O dl 
malarina medyundur. Bu asırda tarihleri, milli vic ıU• 
istiklal aşkları ruh ve vicdanlarında kökleımiı 111 eli 
esaret altına almak istiyenlerin akıbeti, bir glin ke~ 01 
larının da parçalanmasını mucip olmaktan başka bit 

davet ita yan ar yenı en a.s er 
topladı lzmlr Askerlık Şube

sinden: 
1076 No. lu kanunun 7 

ncı maddesine göre istihkim 
ve ışıldak yedek asteğmen
lerin (yarsubaylann) terhis 
tarihlerinden i~i yıl geçmiş 
olanlann 45 günlük staj 
görmek üzere kıtaya sevk
edileceklerinClen 15 Nisan 
939 filıUi ıubey~ müracaat 
etmeleri ilin olunur. 

200 bin asker silah altına aldı vermiyecektir. s. 5. 
Paris (Radyo) - Romadan Royter ajansina bildiriliyqr: Arnavutluğa sevkedilmek üzere 

Italyan makamları 1912 sınafandan olan kimseleri silah altına davet etmiştir. Makamı Vilayetten• 
ltalyauın resmi mahfelleri silih altına çağırılanların miktarı hakkında bir şey söyleme- • ., · ç-" 

mekte iselerde Royter muhabiri bunların 200 bin kadar olduğu tahmin etmektedir. Karşıyaka nahiyesine tabi Kayadibi, Küçükçigh,. JıO 

1 • ı• J •ı• b• ) • •f "" ld Karaçam, Palamutluk köyleri arasında tahr~r~ ~r•11tetlıİ 
zın 1 ngı iZ za ıt erı vazı eye çagırı 1 yonunca takdir olunan kıymetler hakkındakı ıtır•'. İP-1. 

t 939 1 "JeflP ~· Paris (Radyo) - Londradan haber veriliyor: zin:i bulunan bir çok lngiliz zabitleri tınan hitam bulmuş olması hasebile yı ı verı• ·r )ır: 
vazife başına dilnmeleri için kendilerine tebliğat yapılmışbr. İzinler işarı ahıra kadar kal- ahrir kıymeti üzerinden tahakkuk ettirileceği tabr• 1,ı 

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

dınlmıştır. • tnunun 10 ncu maddesine tevfikan ilin olunur. 

Zengin Olmak 
ıeter••lz SAADET il":~ AJ Çuı'c1<ıpı .' ,\\s M H!lHi ıca1rf

111 j4f'I 
Piyanıro Biletlerinizi Mutlaka ~inden mız H. TAHSiN uNDER 


