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Sulhun ezell bir ar;1t.•:J a~. iai<ai. • 
~.... ~ 
~ durnuzu, istiklalimizi kurtarmak için tarihin en şerefli 

Cebelüttarike bir gece tayyare filolarının hücum 
etmesinden korkuluyor 
---~---- l!!!m::::am - -

t lhrarnanlık destanı olara'c bütün milletler tarafından 
İ\~'flü.rn. edilmeğe değer milli savaşla, Türklerin nasıl harp 
· brını bütün dünyaya gösterdikten sonra onbeş yıldan 
Ilı llrış iç"n, milletlerin anlaşması ve sevişmesi için, haki

ITAL YADA SEFERBERLiK 

-~deniyet için, memleketimizin imar ve ihyası için sar
·._ 'ın!z büyük emeklerde, gene Türklerin sulhu ne kadar 
~ır aşk ile sevdiklerini isbat etmiştir. 

n yeni Türkiye, dünya sulhunun daha asırlarca teh· 
e düşmiyeceğine inanır gibi memleketin güzelleşmesine 
~ Ve medeni vazifesini yaparken, gene bugün ayni 
Ye yarın harp olacak mış gibi hazırlanmak, ve to.m 
.ı ile hazır) mm:ık mecburiyetinde kalıyor ki bunun da 

Berlin, Roma mihverini durduracak ve 
"kuvvettir •. " Cebelüttari .ı: ve 

tavyare topları ateş emri 
ııe şey 

kor ~utacak yega
Mal tada 

bekliyor 
yüzlerce 

_•Yetinin kimlere ve hangi devletlere ait olacağını söy· 
~ e bile lüzü n görmiyoruz. · 

Paris 13 (Radyo) - ltalya · 
hükumeti on iki a~1 adaki 
kuvvetini 100 binden fazlaya 
çıkarmıştır. Ve bil~assa Ra
dosa yeniden kuvvtt gönder
mesi de muhtemeldir. Ve ~· 0nb'!ş s !neiir, sulh ve sükun için ve insanların tek· 

~~~ kan tufanında boğulmamaları için uğraşan devlet 
a 'ı le.tleri meftun ve hayran eden sulh siyasetimiz bizim ' 
: h ve dostluk h'llinde yaşamak istiyenler hakkında 
"ıl kadar değişıuİy\:ccktir. Fakat bütün alem bilmelidir· 
· hu sevdiğimizden fazla vatanımızın istiklaline milleti· 

Libyadaki kuvveti de 100 
bine ya~ ıtıdır. 

Paris 13 (Radyo) - Ital
ya01 donanmc:ısın bir k : smı 

' Sicilya adasında toplanmağa 
başlamıştır. h'" ' Uriyetine, tarihimizin şeref ve şanına aşık ve bağlıyız. 

SIRRI SANLI 1 
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~tııavutluğun da kralı oldu 
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Londra, 13 (Radyo) - In-
giltere Bahriye Nazırının 
neşrettiği bir emirnamede 
bütün bahriye kuvvetlerinin 
tayyare topları başında ateş 
emrini beklemeleri bildiril
miştir. Bu haber her tarafta 
heyecan uyandırmıştır. Malta 
ve Cebelüttarık istihkam
larına yüzlerce uzun çaFh 
tayya .. e topları da konmuş
tur. 

Londra, 12 ( Radyo ) 
Cebelüttarık boğazı üzerinde 
tayyarelerin geçmesi ve gü
neş battıktan sonra herhangi 
bir vapurun içeriye ve dışa
rıya çıkması da menedil
miştir. 

Roma 12 (Radyo) - Ma!
tadan bildiriliyor: 

lngiliz deniz kuvvetleri 
Maltada toplanmağa başla
mışlardır. Maltanın etrafı 
yüzlerce lngiliz harp gemisi 
ile çevrilmiştir. Bütün gemi
ler seferi vaziyette bulun· 
maktadırlar. 

Londra, 13 (Radyo) -Ce· 
belüttarıka yakın kısımlar da 
Alman müherdislerinin ne· 
zareti altında binlerce Is
panyol mahkumlarının istih
kam yaptıklan haber alın
mıştır. Cebelüttarık boğa

zında mühim tab\..imat yapıl
makta ve l oğaza gece bir 
tayyare hücu nu melhuz bu
lunduğundan a! kl rlerin top 
başından ayrılm ı y< rak ateşe 
hazır v~ziyette kumandayı 
bcklemderi bildirilmiştir. 

1ki devlet reisi 

~ / 
:- 12 (Radyo) - Arnavut müe .. sesat meclisi bugün 
\ ktmiş ve şahsi ittihad şekli altında Arnavutluk tacını 
. rahna takdim etmeği kararlaştıran Hr takriri kabul 

ı ''tir. (Yeni Arnavutluk ta Habe_.Şistanın vaziyetine 
~u,, ltalya kralı Habeşistan imparatoru ayni zamanda 
Utluk kralı olmuştur. ) 

Roma 12 (Radyo) - ltalya 
1901 d<ıhil 1912 doğumlu ve 
1917 ve 1918 doğumluların 
da qir kısr.nnı silah altına 
almış ve büti\n Italyan gari
zonları askerlerle dolmuş 
bulunma İ• tadır. 

, 1 ayyare Piyangosu 
\'t~u~ 13 ( Hususi ) - 1500 Lı·ra 8851 9154 8487 28141 

" Pıy k 1 12302 23780 23388 9789 
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angosunun a au 
l •rı dün çekildi. Ka- 19391 ve 38229 numaralara 8879 25203 28411 27701 

: -... aşağıda bildiriyo- tooo llra kazananlar 1 ~9293 140~5 J 3125 31698 
11931 30746 8770 14988 23999 7793 2Cr9' 8169 
21660 27124 3638 8778 24212 3968) ( 83 38285 ~oo Lira 

399 numaraya 
6097 4438 29Q0 8 1,3~1 29707 ' 

-Devam' 4 ine"\; l 11ifede - J 200 llra kazananlar 
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~:lerin ~,~~~!~~~!:~derler ••• 
~ k, gazetelerinde okuyoruz: "Birleşik devletleri Cumhurreisinin oturduğu beyaz 

t tilrlü köklerine kibrit suyu dökülmiyen fareler, yakında lngiliz kralı ve kraliçesi 
ttleceği için, büyük bir faaliyetle bn türlü zehir ve ilaç kullanılarak ortadan kal· 
l u, ! " 
~ ttirı olmadığı yerde f . .:lerin dapsettiklerini ve kedil\!rİn kendilreini gösterdiği 
~ farelerin ktçtcal< lelik arayacıklarınt, dü}üııemiye l bu Amerikalılara: 

iSTER GÜL İSTER AÖLA 
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Yakında mühim bir 
görüşme yapacaklar .. 

Paris, 12 (Radyo) - Ro
manya kralı Karolun, yakın
da Yugoslavya kral naibi 
prens Polle bir mülakat ya
par.ak, Macaristanın Roman· 
vadan istediği toprak hak
kın da { 'dr teatisinde bulu-
nacağı !. '5yleniyor. Bu müli
kaJın. !3ükreşte mi yoksa 
Belgradda mı olacağı henüz 
belli değildir. 

'"'u F11iT?I P• 

- www 

Daladiyenin mühim 
beyanatı 

" .. 

• 

Paris 13 (Radyo) - Fransız Başvekili bay Daladiye bu
gün Fransanın vaziyeti hakkında mühim bir beyanatta bu
hınacak ve bu beyanat radyo ile neşredilecektir. 

......... ~ .... ~ ... ~---~,,.. ~~~ ~·~~ ,,.._; ..... ~ .......... -:ae..~~ ....... ~amma::11m 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
Riyaseti~umhur f larmonik 

orkestrası 
-~-.-.,;- - -~-~ 

Elhamrada verdiği yüksek, müstesna konserlerle lzmirin 
hakiki güzel san'atlar muhitinde hiç bir zaman unutulmıya· 
cak mes'ut ve daima heyecanla anılacak bir hatıra bırak
mıştır. Yüksek musiki san'atının bu heyec.rnlı bayramını 
hmirlilere yaşatmağa saik ve amil olan lzmir Halkevinin 
çok değerli başkanı ile çalışkan mesai arkadaşlarına lzmir 
halkı namına sonsuz teşekkürlerimizi sunmağı ve yüksek 
orkestranın yüksek şefi ile değerli san'atkarlarını göster· 
dikleri büyük muvaffakiyetlerden dolayı can ve gönülden 
kutlamağı bir vazife bir borç bildik. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
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~ DOKTOR ~ Harp istiyen 
Kim? 
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L__..,,... . ..,.YAZAN : GÖNÜL EMRE== ~-:-:=-_....,.,-
Şeker ve ömür 

Eskiden şeker hastaJığı,.a 
tutulanlara - istatistiklere 
göre - hastalık başladıktan 

sonra ancak vasati beş yıl
lık bir ömür verilirdi. Bu 
vasati sayının, tabii, yukarısı 
da bulunmakla beraber gene 
pek de uzun bir ömür sayı
lamazdı. 

(33] Marangoza_ zam 

BeliD•lm 1•sted1•gv 1•m senı•n kendİDİ Ingiliz mizahçısı Bernard 
Shav'ın fıkraları meşhurdur. 

•• k h } · Dilinin ucuna gelen zarif 
~~memen ve / a ır anma- sozu, kendi aleyhinde de 

d S t uyma olsa, mutlaka sarf eden Sbav, man ır. ey ana •• bir piyesi metbedilirken şu 
~mam merak etm; ! ... Dolaş- - Eğer evine geldim, di- f1krayı anlatmış: 
- mamız ;n çok yirmi gün ye beni istemiyorsan bana Halbuki yeni istatistiklere 

bakılırsa şimdi şekerli hasta
ların hastalık başladıktan 
sonra vasati ömürleri, eskisi
nin iki misline, on yıla çık
mıştır. 

sürer. Başın sıkıldığı zaman Allaha ısmarladık. Elbette 
Hüseyin ustaya gider, iste- ba~ımı so~.a~ak bir arkadaş 
diğini alırsın f Haydi Allaha evı bulabılırım. 

l d k t Dedim. Ve Sabri beni kucakladı ve 
ısmar a ı .. ,, kl d ·· k 
t b .• k'' d v • 1 uzak bir yana arım an opere : 
a ıı oye egı ' D .. .. d ... - şeye bak 

mahalledeki bir arkadaşımın B -k. duşud? ~~İıahi dedik~ 
Pi b' 'k' e ır, e ı .. 

e:.ine ~!ttim... .. anım ır ı ı lerin hatırımdan bile geçmi-
gun. goze gorunmemek ~e yor. Benim istediğim senin 
çaktırmadan karımı takıp kendini üzmemek ve kahır-
etmekti. lanmamandır. Şeytana uyma, 

Doğruca arkadaşım Sah- dediğim de budur Bekir .... 
rinin evine gittim. Gözlerim gayri ihtiyari 

Sabri beni omuzumda hey- yaşardı. Acınacak haldeydim 
hem, bir yolcu kıyafetinde çünkü ... 
görünce şaşırdı. Ve : Genç mahpus sustu. Dı-

- Bu ne hal yahu ? Bir şardan mahpusların gürültü-
yere sefer mi var ? leri geliyordu .. ~.zun bir ko-

D d. G .. td·· nuşmanın verdıgı yorgunluk-
e ı. u um ve şu ce· d d 

. la arkasını duvara aya ı. 
vahı verdım : B sırada iri yarı pos bı-

E . . l b u ' 
- vet. ıyı 0 mıy~n ir yıklı gardiyan içeri girdi ve 

yere seferım var benım... kulağıma şunu söyledi : 
- Nasıl, nasıl ? -Müdür beyin işi çıktı, gi-
- Hapishaneye !... gidecek. Senin için kusura 
- Tanrı göstermiye iki bakmasın, dedi. 

gözüm. Buna sebep ne ? An- - Peki, dedim, ben Be 
lat Allahını seversen ! kiri dinliyorum. Gardiyan 

Heybemi yere koydum ve gitti ! 
yere çöktüm. Kendimde müt- Genç ma~pusa : 
hiş bir yorgunluk hissedi- - E Bekır. . Sonra ne 

~ Ad- t kl 'b' oldu ? yoraum. e a sayı ar gı ı D' .. .. . k 
l t v b l d ıye sozu .. te rar açtım, 

an a maga aş a ım : B k. v v k v 

B k d .. h e ır, agır agır onuşmaga 
-:-- en arı~ an şup e· başladı : 

lenıyorum Sabrı. Günlerdir S · ı h k"t-
b. . . . d . H. b' - onrası ış er ep o u 

u ışın peşın eyım. ıç ır gitti beyim. Arkadaşımın 

ip ucu ele geçiremedim. Ni- karısı, ·beni mütemadiyen te-
hayet köylere çıkıyorum, di- selli ediyor, "aileni tanırım, 
ye sana gelmeyi ve bu su- temiz kadındır. Öyle şeyler 
retle karımı serbest bıraka- yapmaz !,, Deyip duruyordu 
rak onu takip edeceğim. amma, sen gel de içime sor 
Bakalım vaziyet ne olacak... beyim ... 

Arkadaşım çok müteessir Ve Bekir elini omuzuma 
oldu : koyarak dedi ki : 

- Kötü Bekir, dedi, na
muslu namuslu çalışıp kaza
nıyordun. Kışm yaklaştığı 
bu zamanlarda sen bu gibi 
işlerle mi uğraşacaktın ? 

- Ne yapalım Sabri. Ba
şa gelen çekilir, derler. Şüp
he bir kurt gibi içime girdi 
bir kere... Kemirdikçe kemi-. 
rıyor. 

Sabri bir cigara verdi. Ve 
bana şu nasihatleri verdi : 

- Bekir, sen aklı başında, 
işinin eri bir adamsın. Eh 
kazancın da yerindedir. Gel 
şeytana uyma da şu kurun
tuları bir yana bırak... Dük
kanına git, evine git ... 

Bu sözleri Sabri çok sami
mi söylemişti amma, ben o 
günlerde çok alınkan oldu
ğum için birdenbire kızdım : 

- Senden bir ricam var, 
beni böyle harap bir vazi-
yette dinlerken zannetme ki 
ben, bir karı için bu kadar 
yerınıyorum.. Hayır beyim 
hayır... Benim bütün kahrım 
saadetimin bozulmasından ve 
aile ocaklarını söndüren bir 
canavara haddini bildir
mektir. 

Lakin diyeceksin ki, so · 
nunda sen de mahvoldun, ha
pislere girdin. Ne yapalım .. 
Haritada bu da varmış. Ar
tık alnımızın kara yazısı ... 
Diyeceğiz !.. Allah benim ba
şıma getirdiğini kimsenin 
başına koymasın... Bereket 
ki, insanlar her acıya, her 
felakete çabucak alışıveri
yor... Kötü bahtımız bizim .. 
Nilirsin .... 

- Devamı 3 üncüde -

ELHAMRA Sinemasında 
Telefon: 2573 

Müsabakanın bugün son filmi ve son günüdür 
" ~ 

~ ~~ L .1 

Sekizinci 
Garry Co ;per - Clodette Colbert 

Tarafından yaratılmış Fransızca sözlü büyük komedi 
Seanslar: bugün 3 - 5 - 7 ı1e akşam 9 da başlar 

Yarın Matinelerden itibaren 

'10,000 Fiğüran ve 2,000,000 dolar sarfile yaratılmış 
Büyük ve içli bir aşkın hikayesi ve sinema harıkası 

SÜVEYS FED iLERi 
TllRKÇE ·~ SÖZLÜ 

B:ış röllcrd , : Anna Bella - Tyront Poner-Lvetta Younı 

-Bu piyesimi herkes sizin 
gibi beğenmiyor. Mesela iki 
aydanberi mütemadiyen oy· 
nanan bir piyesim var. Onun 
vaz'ı sahne edildiği tiyatro
nun marangozu geçenlerde 
direktöre müracaat etmiş, 

maaşına zam yapılmasını is
temiş. Direktör: 

- Ayol demiş, senin ma
aşın sana yeter·de artar 
bile. Zaten yaptığın iş nedir 
ki? Kırk yılda bir ufacık bir 
arıza olacak da, tamir ede· 
ceksin. Hem yan- gelip otu
ruyorsun, hem de ..... üstelik 
Sbav'ın piyesini her · akşam 
seyrediyorsun. Daha ne is
tersin? 

Marangoz, gözlerini havaya 
kaldırmış, yalvarır gibi bir 
sesle, ne cevap vermiş bili
yor musunuz? 

-İşte, asıl zam istediğim 
bu -;"piyesin yüzünden değil 
mi? 

Domatese dair •. 

Domates mevsimi geliyor. 
lstanbul piyasasında bir haf · 
ta evel ' kilosu 160 kuruşa 
satılan ·domatesler bugün 
100 kuruşa düştü. 

Fransızlar domates yemiş
sebze derler. Edinburg ziraat 
kurumunda •bu mesele uzun 
uzadıya münakaşa edildi ve 
nihayet c!omatesin yemiş ol
duğu _ kabul olundu. 

Domatse sebzedir diyen
ler, domat~sin pişip yendi
ğini ileri sürenlerdir. Hal
buki domates bal gibi çiyde 
yenir. Buna mukabil erik, 
.!ima, portakal pişirilip de 
yenmiyor mu?. l~te kompos
tolar. 

Son zamanlarda Fransada 
domates reçeli de yapılmağa 
başlanmış!.. 

Geliniz biz gene salata
sını tercih edelim. 

Göz ve ylldız 

Durgun, duru bir gece ... 
Gökyüzünde yıldızlar ışıldı
yor. Başımızı havaya kaldırıp 
bakıyorsunuz. Acaba kaç 
yıldız birden görüyorsunuz? 

Eğer gözür üz pek iyi seç
miyorsa 1,500 yıldız göri.i r
sünüz, eğer gözleriniz kuv
vetli ise gördüğünüz yıldız
ların sayısı 14,000 dir. 

Bu sayı sizi birdenbire 
şaşırtmasın, çünkü yalnız 

kehkeşanı teşkil eden yıldız
ların sayısı 36 milyondur. 

Artık bunu beğenmemeğe 
hakkımız yoktur. Çünkü on 
yıllık ş"'kerli ömür bu hasta
lığa zaten yaşlılıkta tutulan
lar içindir. 
İnsan yirmi yaşında bu has

talığa tutulursa vakıa vasati 
on yıl ömür pek kısa görü
nüyor. Fakat gençlerde bu 
hastaklık • berket versin -
az olduğu gibi onlarınki va
sati sayılara gelmez. Genç
lerin buna hiç tutulmadıklan 

. daha hayırlı olur. 
Yaşlıların hastalığa tutul

duktan sonra vasati on yıl 
daha yaşamak ümüdü küçük 
birşey sayılmamalıdır. Şeker 
hastalığına - yaşlılıkta - tu
tulanların eskiden ve şimdi 
kaç yaşına kadar yaşadıkları 
araştırılınca şeker hastalığı

nın tabii ömrü pek de kısalt
madığı anlaşılır. 

Eskiden şekerli hastalar 
vasati olarak 44 yaşına ka
dar yaşadıkları halde şimdi 
vasati olarak 67 yaşına ka
dar yaşarlar. O yaştan sonra 
da hayat şekerli de olsa, 
şekersiz de olsa, tatlı bir şey 
olmasa gerektir. 

Zaten şeker hastalığına 

tutuldukta•ı sonra şu kadar 
veya bu kadar yaşamak, tay
yare piyangosunda kazanıp 

kazanmamak gibi1 sadece bir 
şans eseridir. 

Şeker hastalığına tutulanın 
az veya çok yaşaması kendi 
elindedir. Çünkü şimdi bu 
hastalığın - onu kökünden 
den yok edecek değilse de -
en mühim alametini. kani ve 
\>ütün vücudu zehirliyen fa
kat şekeri eritecek devası 
vardır. 

İstatistiklerin eskiden ve 
şimdi dedikleri de bu deva
nın bulunduğu tarihten ön
ceki ve sonraki zamanlar 
demekti. İstatistiklerin bu 
hastalığa tutulanlara şimdi 
bile vasati ancak on yıl ömür 
vermeleri kendilerini tedavi 
ettirmiyenlerin kabahatidir. 

Şeker hastalığına tutulan 
herkes kendini tedavi etti
rirse on yıllık vasati öm
rün daha çok uzıyacağı şüp
hesizdir. 

(Sonu yarın) 

...................................... 
Yeni Sinemada 

Dündenberi büyük bir c uvaffakiyetle devam eden 
Sizleri coşturacak, şaşırtacak. Teshir edecek 
ŞAHESERLER ŞAHESERİ BİR PROGRAM 

Hepsi izmirde ilk defa 

ATEŞ ÇEMBERİ 
Henry Fonda - Madelaine Carolı 

Gangsterler karşı karşıya 
. Fraaohot Tone - Magde Nvans - Joseph Caleleia 

Türkçe F oks Jurnal 
-Cumartesi-Pazar 10.45 • 1.30 - 3.30 - 5.30 - 8.30da 

sair günler 11.30 - 2.50 - 5.50 - 8 30da 

Alman propaganda bakanı 
Dr. Göbbelsin yukandaki 
başlık altında Fölkişer Beo
bahterde neşretmiş olduğu 
makaleden: 

Garp aleminin bazı mah
fillerinde, sanki dünyanın en 
tabii hadiselerindenmiş gibi, 
müstakbel bir harpten bahs
edilmektedir. Bu keyfiyet, 
demokrarasinin karakteristik 
vasıflarından biridir. 

Bundan dolayı, bu fırtınalı 
havayı estirenlerin tam vakit 
ve zamanında meydana çıka
rılmaları ve bu suretle, mil
letlerin icabında nasıl bir 
tavır takınmaları ve bundan 
doğacak felaket için kimlere 
müteşekkir kalmaları lazım

geldiğini bilmeleri gerektir. 
Paniği andıran bu harp 

korkusunun arkasında, 1919 
yazında Almanlara zorla ka
bul ettirilmiş olan Versay 
muahedesi vardır. 

Bu muahede, ne sulhu ge
tirmiş ve ne de onu istemiş
tir. Bilakis, Almanyanın 
bütün cephelerine, ihtiyaç 
takdirinde alabildiğine kö
rüklenebilecek ateşJer seril· 
miştir. 

Fakat, bütün bu teşebbüs· 
ler muvaffakıyetsizlikle ne
ticelenmiştir. Eğer Almanya 
da demokrasi atlatılmış ol
saydı, bu teşebbüsler de 
hedefe varabilirdi. 

Harpten bahsedilen bir 
memlekette, menfaatlerini 

Aşcıbaşı Marka 
Makarnaları 

1937 - 1938 Selanik sergı
sinde birincilik madalyasını 
kazanmıştır. 

1 
1 

1 

harpte gören zümre ve nı 
fillerde bu mevzuun e1e 
lınıp işlenmiş olması 1811 
dır. 

Bu gibilerin harpte dl 

faatleri vardır. Çünkü, 
gibiler bir harp neticesiod 
otoriter devletlerde de el 
iktidar mevkiine avdet e 
meyi ummaktadırlar. • und 
dolayı, harp ruhunu tadl

0 

etmektedirler. Hiç şüpb 
siz ki, Londra ve Parist 
harbi sırf harp için istiy 
zümreler vardır. 

Kabahat Y ahudilerdedi 
Günün birinde ve bir dal 
let anında Avrupada 1 ye 
bir harp çıkacak olurs~ b 
söz dünyamızın her tarafı 
da çınlamalıdır. Runun ı0C 
sebbipleri Yahudilerdir! ll 
bi istiyen onlardır. Milletle 
harbe sürüklemek için, kud 
ret ve kuvvetleri dahilin 
olan herşeyi yapmaktadırl,r 

! --~-

1 Kadının başı 
yarclı 

İkiçeşmelik Değirmend•' 
ğında Ahmet oğlu ·Abdur 
rahman, Mehmet kızı 35 y•' 
şında Fatmayı taşla başındl11 

yaraladığından yakalan11uttl'' 

ı Sürmeli soka1' 
ta yangın 

Kemerde Sürmeli sok•' 
ğındk Yaşarın umumi eviaıİ11 

musbak kısmındaki dıvard• 
bulunan hatılın tutuştuj'd 
haber alınmş ve derhal ısı•' 
halline gidilerek bastınlıJJ~ 
evin sigortalı olmadığı gi~ 
meselede bir kazadan ibare 
olduğu anlaşılmıştır. 

,..r 
......... "'-"'-~'""'""'"~.....,....,,~ 

Motosiklet nı 
raklılarına 

Az müstamel Harley ~~ 
ka mükemmel bir motosıkl 
satılıktır. Taliplerin ElhaOI) 
arkasında Akdeniz gar•t' 
sahibi bay Mitata mürac•• 
ları. 3-1 

~~~ ~~~Jiii;;..t::l~~~~~:a::.t::ıl-

T er7.i Kazım Saneüder 
ızmir: Yeni Kavaflar çarfl" 

no. 35 ,,,. 
Avrupanın yüksek terzi 

binden ·diplomalı 

Peşin ve 
Taksiti~ 

En müşkülpesent sub•'I ,-
rın ve sivillerin mizaçla~il'' 
göre taksitle her türlü el 
Diker. · 

TAYY RE S• TelefoD: 
A ıneması 3646 

Bugün matinelerden itibaren senenin en büyilk fj}JIJI 
1 

ANDRE HUGO'nun "MARN KAHRAMANLAR'' 
Eseıinden 

Harp dönüşü 
MUmessillerl: Reimu - Jerman derrn°1 

Frarıs•' 
1914 - 1918 B"yük ve u:numi harbinde bir 

köylü ailesinin feci romam 
Ayrıca : Metro Jurnal en son dünya haberle~ 
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Ankara Radyosu 
l'- (Bugünkü program) 

llrkiyefRadyodifüzyon Postaları 
DALGA UZUNLUGU 

-
Eden kabineye~ 
girecek mi? 

B. Çemberlayn'ın Avam 
't 1639m. 183Kcs. 120KW, k d 
l'·A.Q. t9,74m.1Sl9SKcs. ıoKW. amarasın a söylediği söz-

(HALKIN S €Sl) 

Arnavutların 
tarihi 

13 

l~·P. 31,70m . 9465Kcı . 20KW lerde B. (Edenden dostane 
-~· 

12 
.30 Proğram bahsetmesi üzerine meclis 

14 l ,35 Türk müziği -pl. koridorlarında bugünkü ka 
' rn J k t binenin genişletilmesi ve bu ,.. ;.. em e e saat ayarı , 

~Jlııs ve meteoroloji haber- yeni hükumete B. Edenin 
tri.9 de alınması konuşulmuştur. 

~13~15-14 müzik senfonik Gittikçe artan bir kanaa-
,. akı ta göre B. Çemberlayn bir 

Neredeıı geldiler, nerelereka
dar yayıldılar ve Arnavutluk 

nasıl teşekkül etti 
•·· ar, opera aryaları ve 
'""ite _ pi levazım nezareti kuracaktır. 
18 3 · Bu hususta fikirlerine mü-
18: O p~o~ram . racaat edilenle r bu noktayı 
19 35 muzık neşeh plaklar teyit etmektedirler. 
}r. konuş ziraat saati Bu yeni teşkilat üzerine 

Bu kavmin ne şekillerde 
dünya haritasına yayıhp ni
hayet da:acık lir saheı ya 
sıkıştığım böyle takib ettik
ten sol'!rJ , tarihteki rolüne :ı.15 T·· k 

e' ~ · ur müziği fasıl kabinede yapılacak olan ta-
teı ç Yeti. diİfe~ üzerine B. Eden'e yer 
el ~lanJar; Hakkı Derman, açılacaktır. 

ide bir kuşbakışı nazar ata
lım. 

ti de dört oğlunu padişaha 

ıehin olarak yollamıştı. Mu
rad, bunların en küçüklerine 
"İsl-:en<l er bey,, ismini koy
du. Fakat oğlan kaçarak 
Arnavutluğu isyana kaldırdı. 

Papa ve bütün• Avrupalılar
da bu cesur adama yardım

da bulunduklarından , Arna · 
vutluk kan ve ateş içinde 
kaldı . Nihayet , Yorki K ast
riyotinin ( fskencer beyin) 63 
yaşında olarak 1467de vefatı 
vefatı üzerine, t amamile Os
manlılara geçti. 

T elcsko pu n 
cesametini, ma
k et in aşağı
~ındakı insan
laı ı n boyuna 
kı) a-;);ı anlıya

bilir . iniz. 
l~kef Ka~ri, Hasaı:ı Gör, Ha- ~~~oının~~ ~ 

i~ d' Recaı, Basri Üfler, Ham- 6-Cevdet Çağla-keman tak-

li' ~kTokay. simi . 
eıtİ 2o \l~an: Tahsin Karakuş. 7-Raif beyin -karcığar şarkı-
bd ı . lJans, meteoroloji haber- gülüyor sevdiğim. 
ıı• ~ıi ziraat borsası fiyat 8 -Bedriyanin -hicaz şarkı-
n• ~ 5 Türk müziği mümteziç aşkınla . 
af ç,~~nJar: Vecihe , Cevdet 9-Sadettin Kaynağın- şarkı 
~ ~· 2 a, Refik F U 3an, Kemal işte seni seven benim. 

ed· oıazi Seybur. 10-Hüseyni saz semaisi. 
d• ;. Uyanlar: Mahmut Karın- 21 memleket saat ayarı. 

1.k' M~lek Tokg öz. 21 konu7ma.; mizah saati 
af· t8•r~ıgar. peşrevi. 21.15 esham, tahvilat,• kam· 

"klahettm Pınar- Karcığar biyo-nukut borsası fiyat 
~ r •-Sana gönül verdim. 21.25 neşeli plaklar-R. 
.),ltd· 
~li ı Ahm~t-karcığar şarkı- 21.30 müzik küçük orkestra 
4, ~.de iken senin. şef: Necip Aşkın 
~ŞUkrünün -karc.ğar şarkı- 22.30 müzik solistler - pi. 
S Sta bir ümitle bekle1im. 23 müLik cazband - pi. 

,. t~· ~alk türküsü • Urfalıyım 23.45 24 son ajans haberleri 
~den· ve yarınki proğram. 

111111 
._._ • ---uı•ııııııııımıwııa ıııa mna --•ııım •mm •ın11 ıwa ıı• uıaı- -ıım 

Y ıd 1 ~ ·- .. · ı ız ar~-2.L~J rı 

.., $ 

~ ... ~ ır. -- ~ ı;:;:~ 
~ ... ~. -- - ı::.." - )} (-~·~"' l'•h Avusturya hanedanına mensup Baronnes Herdy V on 
~dt \lrg 1939 da Holivutta filim çevirecek olan yeni artis

t'tl.· biridir. Sinemaya ilk defa giren bu kadın sırf eğ-
e' ~i,.Çin "Kahvehane eğlencel~~i,, ~~ınd~ küçü~ bir filim 

~'llll. 1f, ve orada görülen kabılıyetı uzerıne Holıvuda celb 

~r, 
........... ~a·u•g•u•n•d•e•n·lt~lb•a•r•e•n .............. . 

ltiiltüruark Sinemasında 
~s E AD EyTFiliDilrR A G ı 
~... GENÇLiK... REVÜ ve GÜZELLİK FİLİMİ 

}'nıyan: Buz üzerinde dünya Paten Şampiyonu 
İlahi Yıldız S O N J A H E N 1 E 

~.DiKTATÖR 
Yllk bir tarihi facıayı c- ı nlandıran muazzam Hanle ~ 

~ Oymyan: C L 1 V E B R O O K ~ 
t-tı,1 Ayrıca Foks Jurnal f 
~u ar: Diktatör 3,30-7,SOde Saadet Durağı 9ve 5,lSde 

ll:i•rtesi Pazar 1,30 da Saadet Durağı ile başlar 

Arnavutlar, satvet zaman
larında büyük devletler de 
kurmuşlar, muazzam vukuat 
la aleme k endilerini tanıt-

~mışlardır. Büyük İskender 
Yunan lisanile terbiye edil
diği, Yunan kültürünü yay-
dığı ·için, - Helenleri sev-
mezse d .;! - Yunanlı diye 
şöhret öulmu ıtur. Halbuki 
aslen, nesl :!n, isanen Ma
kedonyalıydı . Yunanlıları iki 
defa mağlup edip Yunan ve 
Mısıra kadar hükmünü ge
nişleten Pirüs de Arnavut 

bir ş efti r. 
İ s kenderin satn tini gören 

Arna vutlar, bilahJra kudret 
bulan Romaya boyun eğınek 
istemedile r. İnadçı bir mu· 
kavemet gösterdiler. Niha
yet kuvvetinin çokluğu ile, 
Pol Emil kendilenni mağlup 
etti. Seksen beş Arnavut 
kasabasını yıktı; bir kaç yüz 
bin Arnavudu zencirlere bağ
layıp Romaya sevketti. 

Bu ha dise üzeri ne birI~ a ç 
yüz bin A rnavut Sicilyaya ı 
ve diğer bazı garp havalisi nc 

- D .!vamı 4 üncüde - 1 

1 
nının ~=.....::~--~~=-~~· .,...-...,. .,._.....,,.. / 

--.~~ 

Çenber kabusu 
! Hitler, A lınan milletinin ı 

İ ngilte re ile sulh içinde ya- [ 
şamak i~h d iğin i söyledi. 
Fakat, bu isteğin iki t a raf. ' 
ta da hüküm sürmesini İngil
terede kim ister? 

Bu arzu birtaraflı kaldığı 

müddetçe, herhangi bir an
laşmanın meydana gelmesine 
imkan olmadığı gibi , iki 
millet biribirinin yolu üstün
de durmadığı takdirde an
cak, bir Modus Vivendi 
meydana g etirilebilir. Bu 
maksatladır ki, Almanların 

hayati sahalarında arıyacak 

birşey leri olmadığı lngilizlc re 
söylendi. 

LUKS 

M A RKALI 

Ç6mAŞIR 
vE,fJAMYo ·· 

Sabıınları 

r:.~m~·--....:-: ~::::·;: ıırr~•~ 
tt ( O O K TOR ~ 

UK Sa
bunlarır:ı kul
laiıma 1:tla ke
senizi ~ ve cil
dinizi. ~l<orur
sunuz. IsarJ a 
arayını~,· . 
Amili UMID 
fabrikası. 
Telefon 3047 
Telgraf kısa 
adresi: 

UMIDUN İşte Arnavutların nikbeti 
bundan sonra başlar. Yuka
rıda anlattığımız Hünler·n, 
Avarların vcsair akvamın 

istilası da bunu takib eder. 
Arnavutlar, düz ve münbit 
yerleri boş bırakıp dağlara 

sahillere, adalara kaçtılar. 

Yunan adalarındaki halkın 

yarısı Arnavut asıllıdır. Mar
mara adasındakiler de o va
kıtlerden gelip kalmışlardır. 

Arnavutlukta sıkışanlar l~o 

malılara, Bizans lılara, Os
manlılara ismen tabi oldular. 
Ge e eskisi gibi reisleri ta
rafından idare edildiler. Bu 
reisler, yavaş yavaş prenslık 
ve kıra l lı k mevkii ne geçti 
Arnavutluğun denize yakın 
sahillerine Fransanın Nor
mandiya eystletinden bazı 

prensler gelerek hüküm sür
dnyse de bunlar da Arna

vutlaştı. 

Eize, çevirme ve çenber 
içine girmek kabusiyle sa· 
yıkladığımız söyleniyor. Fa
kat, bizler, istilaya uğramak 
korku~iyle cihan harbinden 
cvel sayıklayan lngilizler gibi, 
kabus içinde çırpınıyoruz. 

Ası l kabus, bu idi, Zira, Al
manların lngiltere sahillerine 
asker çıkaracağı meselesi, 
yalnız büyük Britanyadaki 
büyüklerin inanabilecekleri 
bir çocuk korkutması idi. 

r.f Ti o ' il ..... 

ı ~ Salih Son ad •1 ~ g er 
I +~ Cilt, Saç ve Zührevi has- r•' = 9 = 

İşte Osmanlılar, Arnavut-
luğu bu vaziyette buldular. 
Prenslerin bir kısmı Türk
lere mukavemet gösterdi. 
bir kısmı da muharebesiz 
teslim olup yerinde kaldı. 
Arnavutluk) bazı huku'c ve 
imtiyazlarla Osmanlılara tabi 
oldu. İkinci Mura~ za ~ mın
da oraları fethecli! J ;ği zaman, 
prenslerden Yani K..:striyo-

Kanlı ihtilalin lngilteresi, 
Stuartlara defetmek maksa
diyle kendisini, şayet davet 
etmemiş olsaydı, Giyyom 
bile lngiliz topraklarına ya
n.: şmazdı. 

Falfat, çenber içine almak 
ameliyesi bir kabus değil bir 
realite idi ki, eski Almanya 
bunu vakit ve zamanında 
idrak edemedi. lngilizler, bu 
politika ile kendilerine ne 
gibi faydalar temin etmiş 
olduklarını, dünyanın hangi 
tarafrna baksalar derhal gö-
rebilirler. " 

Doyçe Algt: magn\! Saytung 

' Sinemasında Tel • 
2394 

13 '~i nn Ç :rşambadan itibaren 
ÜüJ; .. l.:ı ce kişin i .ı a l kış ve takdirini kazanan 

ALO )L ~/ -:., : ~.\!? v ~ Leyla Muratın ölmez eseri olan 
TÜRKÇi Sö,lli ARAPÇA Şarkılı 

YAŞASIN ASK şaheseri 
Bütün sinema meraklılarının Ferah Ferah görebilmesi 

~ talıklar mütehassıs ı "g &. =- 7' 
't 2 nci Beyler sokak No. ~ 1 ı ~ ~ •e• ~ 
~.f TELEFON 331 s - ;' C: 
ıb;ı ~ -~_>::;t:::& ~ ~ z !::! 3 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cılt Tenısül h nhlı lcları 
elektirk tedavisi · 

· ~ n · · · l ' t t :İ > :t :• ; , 
t ı )if : l :'ıı : Hfl 

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

Dr. Fahri Işık 
lzn\r Mem\e!o t H:ıstanesi 

R 1rntken M üteh1•Bıs ı 
Rontken ve elektrik tedavi•ı 

yapılır tkinci Beyler So. 
No. 29 TELEFON 2542 

ı)evren Satılık 
Kemer caddesinde Gaziler 

de 128 numaralı tütü:ı Vı! kır· 
t u~ ı ! vt. sıi( .! dükk:ı 11 alİ 
met do layisile d evren satı
lıktır. Taliplerin içindeki sa
hibine müracaatları. 

o "'t 

__ ..,.. . .....:--

Mesut, b ah ti yar çocuğunun kaP:
~inden neşelendiğin vakit 
.. k imses iz boynu .bükük yavrulara 
l da ha t ırla . ." Yıldalbir lira ver v~ 
Çoc uk es i rg e m ~ kurun'J:la üye:oıı 

ıçın Bir Hafta daha devam edeceğinden Fırsattan ~ 
i~tifade eniniz p 1 

Çamaşır v~ 

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

Ve lzmlrde ilk defa Nooh BERY l 
İ Her tarafa ö~~~:~~!~,~-~J at;~~~~!!nç macerasıl 

Zengin ilavelerimiz dünya haberleri reklamlar 
b 1 TELEFOn sa un ar. 3ae2 
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ŞEHiR 
HABERLERi 
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Arnavııtların 
tarihi Hava tehlikesi 1 

Hava tehlikelerine karşı A ti k d •• h •t N • ~::::::v:~~=~o:::'~a:~~ö': rnavu u unya arı a- . ereden geldıler, nerelereka-
Cavid Ünverin reisliğinde / d .l. . k dar yayıldılar ve Arnavutluk 
toplanmış, müzakerelerde bu- s ı ' 1 ) •• 

!~n:::::ıa~:ıı:::.rl~;;;t,~;;; ın an sı ın r en 1 nası teşekkul etti 
ve hususi daire ve müesse- Fakat Arnavutlar • t• ki A il • • • d v ı d 1 

- Baştarafı ücüncüde - Arnavutluktan bize oldu-

1 ı b 
ıs 1 a erı ıçın ag ar a hicret ettiler; bunlar müs- gw u gibi, digw er muhtelif oıil-

se er oıemur arı gi i mayıs 
maaşlarından ayıracakları k 1 •b • k t l takil köyler kurarak son Jetlere de mühim şahsiyetler 
para ile Dahiliye Vekaleti- an arını su gı 1 a 1 ıvor ar zamana kadar lisanlarını, yetişmiştir. Mesela papa OD 

nin tamimi dairesinde birer Paris 12 (Radyo) - Ha- 1 şiddetli muharebeler devam tebliğde salahiyettar kaynak- cinsiyetlerini ve mezheblerini birinci Kleman Arnavuttu. 
gaz maskesi alacaklardır. vas ajansının selahiyettar etmektedir. !ardan gelen haberlere atfen muhafaza ettilerse de, Vene- Italyan siyasiyunundan Kris· 

kaynaklarından öğrenip bıl- Paris 12 (Radyo) - ltal- prens Ali ve Hüseyinin ida- diğe, Cenovaya, ispanyaya, pin de keza Arnavuttu. Ga-
f uar- sahasında dirdiği haberlere göre kral yan kıta'arı, dün Yunan hu- resindeki Arnavut dağlarının Marsilyaya dağılanlar peri- ribarldinin yüzünü ağartan""'' 

Zogonun yaverinin kardeşi duduna varmadan Arnavut- şan olqu. ltalyanın tevhidine sebeb olall 
Fuar komitesi, dün öğle

den sonra belediye reisi B. 
Dr. Behçet Uzun reisliğinde 

toplanmış, Fuar sahasında 
foşa edilecek açık hava 
tiyatrosunu mJteahhide ihale 
etmiştir. Açık hava tiyat
rosu, 2500 kişi alacak bü
yüklükte olacaktır. 

Fuara gelecek 
Yunanlı mü

badiller 
İzmir Enternasyonal Fua

rını ziyaret etmek maksadile 
Yunanistandan gelecek mü
badillere, geçen sene olduğu 
gibi bu sene de Türkiye se
faret ve konsolosluklarınca 

meccanen vize yapılacaktır. 

Inhisarın tütün 
deposu 

İnhisarlar Vekaleti tarafın
dan Alsancakta şimdiki tü
tün ve sigara fabrikası ya
nında meydana getirilmesine 
karar verilen muazzam tütün 
deposu 724 bin küsur liraya 
müteahhide ihale edilmiştir. 

Tüiün deposusu inşası için 
icap eden malzeme getirlmiş
tir. 

• 
lnciraltı ve 

Turana vaour 
işleyecek 

lzmir Denizbank şubesi 
yazın Turan ve İnciraltına 
vapur işletmeğe karar ver
miştir. 

Yakında İnciraltı ve Tu
randa yeniden iskeleler ya
pılacaktir. 

•• 
Olüm 

Gazetemizin sahip ve Baş
muharriri Sırrı Sanlının kar
deşi bay Mustafa Sanlının 
kayın valdesi bayan Hayriye 
yıllardanberi muztarip ol
duğu hastalıktan kurtulamı

yarak vefat etmiştir. 
Merhumeye rahmetler diler, 

oğlun, kızlarına ve damat
larına taziyetlerimizi sunarız. 

· ~~"'"'""''""°""""'"'-'"""'""' .. 

iz mir 
askerlik 
Şubesinden: 
lzmirde bulunan yerli ve 

yabancı ve hizmeti fiiliyesini 
ikmal ederek terhis edilmiş 
bulunan gedikli erbaşların 
hemen şubeye müracaatları 

b
. k b K l Elbesan ve Dereköyde ltal-ırço za it ve jandarmala- luğun son omönü o an başlıca unsur ltalyadaki 

rın başında olduğu halde (Dikvicda) yı işgal etmişler- yanlara karşı şiddetli bir mu- Arnavutlar, Osmanlı dev- Arnavutlardı. 
dağlarda ltalyan kuvvetlerile dir. kavemet göstererek muha- Jetinin son senelerinde iki 
çarpışmaktadırlar. Paris, 12 (Ö.R) - Arna- rebe etmekte oldukları bil- milyon kadardılar. Muhtdif • • • 

Arizo Kasto civarında çok vut elçiliği, neşrettiği bir dirilmektedir. yerlere dağılmış bulunuyor
lardı. Osmanlı idaresine yir- Balkan harbini müteakip 

Osmanlılardan ayrılan Arna'" 
vutlar, umumi harpte ltalya
nın işgaline düştüler. 1917 
de himayesine girdiler. 1920 
de Arnavutlar ltalyanlar• 
karşı vaziyet aldı ve ltaly• 
bu memleketin istiklalini ta" 
nıdı; oradan askerlerini çek" 

Bulgaristan Akdenizden mahrr ç istiyor 
Paris, 12 (Radyo) - Romanya kralı Karolün, Bulgar kralı Borise bir mektup göndere

rek, Balkan antantına girmek şartiyle Bulgaristana Dobrucada arazi vermeğe hazır oldu
ğunu bildirmiştir. 

Bulgar kralı, Romanya kralına cevap vermiş ve Bulgaristanın, garbi Trakyada Akdenize 
inmek için bir mahreç ihtiyacı olduğunu bildirmiştir. 

Arnavut vatanoerverleriyle Italyan kuvvet
leri arasında kanlı muharebeler •• 

Londra, 12 (Radyo) - Arnavut vatanperverlerinin teşkil ettikleri çetelerle ltalyan kuv
vetleri arasında şimal ve şark kısımlarında kanlı muharebelerin devam etmekte olduğu 
lşkodradan gelen haberlerden anlaşılmaktadır. 

Tiranda muvakkat idare komitesi 
Londra 12 (Radyo) - Tirandan bildiriliyor: Muvakkat idari komite dün toplanmış ve 

toplantıda yabancı memleketlerdeki Arnavutlara bir tamim gönderilmiştir. Tamimde yeni 
talimatnamenin hazırlanmakta olduğundan bu talimatnameye intizar edilmesi bildirilmiştir. 

Onları durduracak ve korkutacak 
A '' K tt• yegane şey uvve ır ,, 

Nevyork, 12 (Radyo) - Şikago gazetesinin dün yazdığı bir makalede Avrupa hüku
metleri tuttukları işe ehemmiyet vermezlerse Almanya ve ltalyayı hiçbir vakit durduramı
yacaklardır. Bu iki kuvvet ciddi bir mukavemet noktası görmeyince gevşemiyecektir. Faik 
kuvvetin kendisini göstermesi lazımdır. Onları korkutacak ve durduracak yegane şey 
"Kuvvettir,, demektedir. 

Alman Prouaeanda Nazırı 
Ziyafet Verildi 

Şerefine 

lstanbul, 13 (Hususi) - Alman lpropaganda Nazırı Göbels dün maiyeti ile beraber 
şehrimize gelmiş ve Yeşilköy tayyare istuyonuncla hararetle karşılanmıştır. Göbels şerefine 
dün akşam Perapalasta bir ziyafet verilmiştir. Alman Nazırı bugün müze ve abideleri 
gezmiştir. 

lngiltere Kralı Amerikaya gidecek 
Lodra 12 (Radyo) - lngiliz hükümdarlarının Kanada ve Amerika seyahatleri hakkın

daki proğram tadil edilmemiştir. 
Kral ve kraliçe, mayısın 6ıncı günü (Repols) zırhhsiyle hareket edeceklerdir. 

Londra Elçimiz Halifaksla Görüştü 
Londra 12 (Radyo) - 1 ürkiye sefiıi B. Tevfik Rüştü Aras, bugün Hariciye nezaretine 

gitmiş ve Lord Halifaksla uzun müddet konuşmuştur . 

Italya, Balkan De:vfetlerine 
Bulunacakmış •• 

ihtarda 

Paris, 12 (Radyo) - ltalyanın; bu hafta Yunanistan, Yugoslavya, Türkiye ve Roman 
yaya birer nota vererek, lngiltereye temayül etmemeleri hakkında ihtarda bulunacağı ve 
bu husucıta vaid aldığı takdirde bu devletlerin toprak bütünlüğü hakkında daha sarih ve 
şamil bir tarzda teminat vereceği söyleniyor. 

tayyare • 
pıvangosu 

- Baştarafı 1 ncide - 25327 18352 28554 7032 18771 27704 5831 34397 

37079 5451 22242 35542 ~2991 9946 11808 10311 21315 31724 

15536 31699 35805 7674 32018 6365 27255 11546 36428 2529 20155 21051 

2338 35494 26694 38650 37061 17394 23885 2579 15636 13581 38545 25504 

3014 29064 31251 32741 906 465 18361 6365 9688 32126 12747 22698 

19200 27255 11546 37061 2185 32273 25344 29063 22334 

70 llra kazananlar 28576 31880 36831 23246 22764 24233 26223 31791 

3957 31125 14716 19468 30657 10106 15452 18632 5796 13490 494 33386 

8733 3 22432 21296 12120 13467 8399 35103 2356 2569 30290 35608 

31541 14965 13232 30003 27417 1662 35502 84 8216 39907 32454 19881 

2062 16645 ~3749 37089 30273 28305 32893 39501 6706 25436 4133 32524 

35410 28849 6976 37947 28699 39213 23116 37406 39588 . 

16837 156 11128 37978 5060 6734 16892 36687 ikramiye, mükafat kazan-

23365 12826 9644 14766 9158 mıyan biletler (1) lira teselli 

mi kadar sadrıazam vermiş
ler, Nizamı Cedidin teessü
süne kadar bütün milletçe, 
daima emre amade müsellah 
vaziyette bulunmuşlardır. 

Bu millet, lisan itibarile 
ikiye ayrılır. Gega'lar şimal
de bulunur, daha ziyade dil

lerine ara bi tesiri karışmıştır. 
Soskalar cenuptad r ve rum
canın tesirindedirler. 

, ti. 1925 de Zogo, reisicüıD'" 

hur, 1928 de d~ kral oldu. 

(V.) 

1 rablusgarpta 
isyan büyüdü 

Tunus, 13 (Radyo)-Trab- ~ti Şusilerin isyanı haberi sii" 
lusgarptaki Italyanlar aley- ı ratle etrafa yayılmakta ve 
hine isyan büyümektedir. Trablustan gelen yolcularıo 
Senusiler ltalyan garnizon- ifadesine nazaran bütün meııı" 
}arına hücum ederek silah lekette ltalyan aleyhinde bir 
depolarını yağma etmişlerdir. hüsumet havası esmektedir· 

Tunus, 12 (Ö.R) - Trab- Paris, 12 (Ö.R) _ BütiiO 
lustan gelen yolcuların bil- lslam memleketlerinde Ar 
dirdiklerine göre Müslüman
lar arasında Tr:ıblusun bir 
ltalyan vilayeti haline sokul
mamasından ileri gelen hoş
nutsuzluk Arnavutluğa karşı 
ltalyan taarruzundan sonra 
bir kat daha vehamet kes
betmiştir. 

1 unus 12 (Radyo) - Ital
yanlarıo şiddetli tedbirlerine 
rağmen sahra hududunda 

navutluk taarruzundan sonr• 
ltalyaya karşı infial pek bD" 
yüktür. Trablusta Senusilerİ'1 
isyan ettikleri ve büti1'1 
memlekette Italya aleyhinde 
bir fevefan mevcut oldui1J 
bildiriliyor. Trabluslu asker" 
la arasında itaatsizlik b•f 
gösterdiğinden yüz kişi te\'" 
kif edilmiştir. 

- - -··--
Hatayın Türkiyeye terki 

şartları tesbit edildi 
Paris 11 (A.A.) - Stefani Ajansı bildiriyor; 
Suriyedeki Fransız fevkalade komiseri Puauks Ankarad• 

Türkiye hükumeti ile Hatay mesdesi hakkında müzakered• 
bulunduktan sonra buraya gelmiştir. 

Alınan malumata göre Hatayın Türkiyeye terki şartı tel" 
bit ve halledilmiş bulunmakta ise de Türkiye Boğazlarııı 
Fransız-lngiliz filolarına açılması meselesinde müşkülat göl" 
termekte berdevamdır. 

~~~~~~~~~=~===~~-~-~~~-~-~ 
Cumhurivet kişesini sevin

dirdiği vatandaşlarımız ., 
26 ncı tertipte üçüncü ve beşinci keşidede iki defa ~ 

beşer bin altıncı keşide ise müşterilerine yirmi bin 30. ~ 
1500 92 numaradaki ve on vatandaşa da ayrı ayrı biner 1!' f 
kazandırmak suretile pek çok vatandaşlarımızı servet, se"
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0 

ve refaha kavuşturan bu uğurlu ve hayırlı kişeden piy•"~e 
biletlerinizi almağa ihmal etm ~yiniz. Çünkü sizi mesud t . e ,, 
bahtiyar edecek Mezarlıkbaşın da B. Recebin "Cümbur•Y 
kişesidir. 

Yaşasın Aşk "'e 
Bu çok beğenilen sinema harikası halkımızın talep ge 

ricası üzerine Asri sinemada bir hafta daha gösterilıııe 
ilan olunur. 

engin Olma"t 
: isterseniz 

50000 llrahk mUkifat 35207 14888 36668 29068 mükafatı alacaktır. karar verilmiştir. ~ 
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