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IGeçmiyen azı geri oerrlme.zl 
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ir iYASET BULUTLA 1 GEN 
t., 
~·.ve Açık 

'lilletler ölmezler, milletler 

~-~~u-z_v_e_l_tı-.n~~~e~s~a~ji~t-o_t_a_l_it_e_r~h-lı-·ka~etleri reislerine 

davet değil, açık bir ihtardır 
bir 

-----• ,. esır yaşamazlar 

~~e~a Cumhurreisi Ba;~~zveltin sulh ve insanlık aşı
.lıııUetıeri sevindiren, meftun ve meclup eden tarihi me
Jı, cibaagirlik s~vdasıodan bir türlü vazgeçemiyen mem

tlerde maalesef hiç de hoş karşılanmadı. Romada ten
e, istihzalara Berlinde de bu iki hali birden ifade eden 

~ikaydi ve istihfafa uğradı. 

Cebelüttarik 
lngiliz 

etrafını 
gem ·teri 

Fransız 
kuşat ı 

ve 

Y Hitlerin mesaja 11 gün sonra cevap vermeğe tenez
tdeccği haberinin manası "Alman yanın bugün uğraştığı 

' o' llıühim işleri vardır.,, dan başka bir şey değildir. 
tb lıaldc milletler için yapılacak bir iş kalmıştır: Korkunç 
ki 11l korkunç ve tarihi mesuliyetlerini müsebbiplerine 

~ tterek varlıklarını, istiklallerini, korumak için nutukla
lıotalara, mesajlara değil, topa tüfeğe, tayyareye, bom

i)h \resaireye güvenerek karşı tarafın ancak anhyabilece-
8 \t lisanla konuşmaktır. 

~ ~l il dit ile tekellüm edilmeğe başlandıktan sonra, tarih, \ 
I c!~erin ölmediklerini, ölmiyecekJerioi, yirminci asırda \ 
tlıgi kabul edecek milletlerin kalmadığını en kalın ka

~G 11 bile anlıyabileceği bir şekilde ispat edecektir. Bunu 
Sh llaıek istemiyenler memleketlerden önce dünyadaki kü-
~· ı'neleri, ilim müesseselerini yakıp yıkmağa heves etme
~ tr ki bunun da bir faydesi yoktur. Çünkü milletlerin 

t •rıları ne yakılır ve ne de yıkılabilir. 
.. SIRRI SANLI 
~ ..................................................................... , 

Kahraman 
Süvarilerimiz 

Italy:ı Tunus 

Londra, (Radyo) - Bazı 
haberlere göre lspan} ollar 
tarafından Cebelüttarık etra
fında yapılmakta olan istih
kamların inşasını yüz Alman 

mühendisi idare etmektedir. 
Birçok Alman tekni~yenleri 
Ispanyol Fası b:ızı ve 
Kartacanın tahkimi için 
oraya gitmişlerdir. 

Paris, 18 (Radyo) - "Ek
selsiyor,, gazetesinin Lond
radan istihbarına göre Ak
deniz Ingiliz deniz bazlarm
da büyük bir hareket ve 
hazırlık göze çarpmaktadır. 

Franko lspanyol limanla
rına gelecek olan 40 gemilik 
Alman filosunun resmen ka
bulünü emretmiştir. lspanyol 
diktatörü Alman amiral ge
misini! çıkarak manevralarda 
hazır bulunacaktır. 

hududuna Habeş ve Somalı 
mürekkep iki fırka get·rdi 

Londra 18 ( Radyo ) - lıştıklarını göstermiştir. { 
"Deyli Telgraf,, gazetesinin 1 "Nevyork Tribiin,, gaz ı:!te · 1 
yazdığına göre Ispanyol Fa- sine gt>r e mesrıj beynclmild 
sıoda 35 binden fazla olmı- vaziyetin vaham etini göst~r

yan askeri kuvvetin miktarı 
şimdi 90 bine çıkarilmıştır. 

ltalyanların da Trablustaki 
tahşidatı devam etmektedir. 
Ekseriyeti Somalı ve :fabeş 
askerlerinden mürekkep 8 
bin kişilik bir kuvvet Tunus 
hududuna nakledilmiştir. Bu
rada yerli ahali tahkim işle
lerinde çalışmağa mecbur 
edilmektedir. 

Nevyork 17 (Radyo) -
11Nevyork Taymis,, gazetesi
n göre reisicumhur Ruzvel
tin mesajı faşist hükümellcri 
reisine bir davet değil, açık 
bir ihtardır. Reisicümhur 
Ruzvelt ancak Hitler ve Mu
solininin harp çıkarmağa ça-

mektedir. Fakat Hitlı.::r ve 
Mussolini üzerinde tesir ya
pacağı şüphelidir. Bunların 
red cevabı sulhu istiyen mil
letleri müşterek cephe teş 

kili için karara sevkede-
cektir. 

Cebelüttarık, 18 (Ö.R) -
Kontr amiral Valenio ku
mandasındaki ikinci Fransız 
atlantik safıharp fırkası, baş
ta "Loren,, amiral gemisi 
clduğu halde Cebelüttarıka 
gelmiş ve amiral Vale lngiliz 
askeri valisi general Ayrov-

Hitlere 

skerlerinden 

saydı sabah resmen ziya:-tt 
etmiştir. Mogador, Volta 
zırhlı kruvazörleri de öğleye 
doğru Cebelüttarıka varmış
lardır. Marseyez, Galisonyer 
ve Jan Dovye kruvazörleri 
ile Tampet, Simun ve For· 
ten destroyerleri de gelmiş· 
lerdir. Böylece 24 saat içinde 
13 Fransız harp gemisi ln
giliz harp limanına girmiş 
bulunuyor. 

Cebelüttarık, 17 (A.A) -
La Lorraıne ve La Bretagne 
adındaki iki Fransız zırhlısı 
ile Le Fantasque ve Le 
T errible ismindeki iki tor
pido muhribi bu sabah bu
raya gelmişlerdir. 

karşı Nis'teki Koşularda ört 
Mükif at Kazand• lar 
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Türk, Fransız ve lngiliz 
Görüşmeleri 

~~'~J7J_H~ısus~L-_ ekibimiz kazandı. 
~iti e yapılan • beynelmilel 
~b·Cİfik müsabakalarında Bugün yapılcii ikinci mli-

'1~lerimizden • Polatka.;- bi- .. sabakada-d~ yüzbaşı Saim 
~q~den üç .saniye fa~kl~~ Polatkan, yüzbaşı Cevad 
ltt Cü, Kula onuncu geldi- · ıfGilıfca; b;;ab~ 9 ;K~ gel 
\,' mişlercn;:--BÜ;;d~n sonraki q~. -
~ 1Ctde müsabakaya konan lkonkurlar 8 ve 16 Haziran-

ttlükifattan dördüncü da Bükreşte yapılacaktı-r.-

!SrEa GUL İSTER AGLA 

,. 

J.'(; 

Istanbul, 17 ( Hususi ) -
Türkiye, lngiltere ve Fransa 
arasında devanı c~cn müza
kereler sona crm ~k tizeredir. 

lngiliz ba,v ~ ki!i ' B. Nevil 

yolculuğa diyecek yo~ ! 
( ) ~""-""""""~"""'""''"""'""''~~ """'-"""'~"""""'"""' 
iti~· - ( ... ) Otobüslerile seyahat etmek bir hayli güç olmaktadır. Otobüsteki müşteri 

'• 
1 

bir kutuda istif edilmiş balıklara benzt:mekte, bundan başka bir de bir nevi emirler 
~>~~Birdenbire nereden geldiği bilmediğimiz bir düdük sesi, arkasından da bir "başını eğ,, 
~~dlrtki müşteri gayri ihtiyari eğiliyor. Mesele sonradan anlaşılıyor, meğer otobüsçü bir 
~ ~ti •n korkuyormuş, çünkü otobüsü tıklım, tıklım dolu, tehlike geçtikten sonra gene ay-

.. dO.k sesi yere yatan mü~teri kalkıyor, kalkıyor amma, bu işte müşterinin pantalonu
'> ,. lili.isü bozulmak, elbise~i yırtılmak veya kirlenmek de var ha: Böyle yolculuğa sen de 

JOlcu: 

iSTER GÜL İSTER AÖLA 

-~• ~-- '-

Çemberlayn'm, bu hafta so
nunda Avam kamarasında 
mühim beyanatta bulunacağı 
söyleniyor. 

Paris büyük elçimiz Suad 
Davas'ın bugün Fransa ha
riciye nazırı B. Jorj Bonne 
ile yaptığı uzun mülakatın 
bu müzakerelerle alakadar 
olduğu tahmin olunuyor. 

Çarşamba günü toplana
c~ k o1 ı rı Avam kamarasında 
f3 ışvd.il Nevil Çemberlaynın 
Tiirk;yc hakkında muhim 
b yanatta bulunması kuvvetle 
muhtemeldir. 

Bir suikast meydaııa çıkarıldı 

Londra( P.S. ) - DeyliJ 
Miron gazetesinin verdiği 
bir habere göre Çek vatan
perverleri tarafından' B. Hit-

Halkın Sesi 
NAZARI 

leri öldürmek için Vilhelms
ha fende .. Tirpiç tzırhlısının 
denize indirilmesi merasi
minde yapılmak üzere'hazu
lanan bir suikast Sl Martta 
G !"tapo tarafından meydana 
ç ı karılmıştır. Hitlcrin Vil~ 

h ~ t:ncıh1fene muvasaliitinden 
az önct:!, bu teşkila a men· 
sup olan hafiyeler liman rıh
tımlarında Üzerlerinde oto· 
ma~i k tabancatar·bulunan iki 
ç l-. ' i tevkif etmişlerdir. o~
niz şaniteleri civarındaki bir 
evde yapılan araştırmalarda 
daha gene silahlı ve şüpheli 

: diğer dört şahıs tevkif edil-
miştir. Bunlardan başka bu 
suikastte zimethil bulunduk
larından şüphe edilen iki 
şahıs Holandaya kaçmışlar
dır. Mevkuflar kendilerine'! 
atfedilen suçu itiraf etmiş- j 
lerdir. 

DiKKATE 
Basmahanede Çayırlı caddede 1265 numaralı sokak ba

şındaki elektrik Jambası birkaç gündenberi yanmamaktadır. 
Bu meselede Belediyemizin titizliğini bildiğimiz için icabının 
icrası zımnında icap edenlere emir vermesiui halkımız na
mına rica ediyoruz. 

, "' ... ,,. 
Gazetemizi makineye vereceğimiz bir (anda . yakılmasını 

dilediğimiz elektrik lambasının yanmağa başladığını haber 
verdiklerinden dileğimizin bir teşekküre kalbolduğunu söy
lemeğe bile lüzüm görmiyoruz. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
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En yüksek takdir alkışları toplıyacaktır. 
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1 Seanslar: 2.15 - 4.30 - 6.45 - 9 da başlar. 
uıınu -
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Yeni Sinemada 

Dündenberi büyük bir !I u·vaffakiyetle devam eden 
Sizleri coşturacak, ~aşırtacak .. Teshir edecek 
ŞAHESERLER ŞAHESERİ BiR PROGRAM 

Hepsi lzmirde ilk defa • 

ATEŞ ÇEMBERi 
Henry Fonda - Madelaine Carolı 

Gangsterler karşı karşıya 
Fraaohot T one - 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.SO - 5.5~•.3•0•d•a ---~•tl • 
~----..;;ıaı ............ . 

"** . ~· 
Slovak lisanı Çcklerııı 

pek yakın akrabadır. sut 
Lehçe, garp Slavcası~' Ç 
kil eder. Müttehid bır 
koslovak lisanı ilmen ııı 
cud değildir. Slovakç• 
ayrılığı, bunun Slovakf' 

't'b• tedrisi 1926 dan ı ı 
resmen kabul edilmiştir· 

Tarihte de bu iki dil 
lunun birleşmesi ve ay~~ 
sı hususanda mücad , 
olmuştur; fakat nihayet 
rılık zaruri görülmüştür· 

Edebi Slovakçanın . ~ 
meri, şairleri, nesirlerı, , 
hassa kuvvetli halk edebi) 
tı vardır. 1882 - 1907 ff 
sında "Slovenske s.pe f 
mecmuasında bin !ekıı 
halk şarkısı toplanmıştır· 

*** ~J 
Slovakyanın mesahası bS 

sekiz bin 933 km. ~urabd 
ıdır. nüfusu üç mıly~stf' 
biraz fazladır. Merkeıı 
tislavadır. Burasına AIO'~ 
lar Prespurg derler. 

---~~-
~I 

Ağabeğisinin karı•' 
kaçırdı 

Ceyhan (Hususi) - o;: 
hanın T umlu köyünde . . 
yaşında bir genç karde01 

1 
karısını kaçırdı. Mesele f 

dur: l 
"Ceyhanın kırmıt na~1 d· 

sine bağlı Tumlu köyü~ 
bundan yedi ay kadar e f 
~vlenen Faki Mehmet 0 j. 
lbrahimin karısı Sultanlı 
rahimin 15 yaşındaki öz ~' 
deşi Hulusi kaçırmıştır· 1~ 

Ibrahim de Sultanı e~e 
sevmiş ve aralarında cere~( 
eden birçok aşk macerf 
rından sonra Sultanı k• i( 
mış ve bu sufetle evleıtll' ( 
terdi. Sultan Ibrahimle e ~ 
lendikten bir maddet s0;ef 
kocasının küçük k~r ~ ~ 
Hulôsiye gönül veroııŞ e~ 
onunla alaka peyda edet P, 
kocasına lakayd davranrJJ';~ı 
başlamıştır. Binnetice r 
genç .birbirlerini kaçır.O' dt 
karar vererek bilahare ~i' 
bu kararı tatbik etmişle',1 

Keyfiyetten haberdar ıP' 
len zabıta, genç aşıkla d' 
şukasını şiddetle aramakt• 

1 
Demlryollari InglltB' 
den lokomotif al~1) / 

Ankara, 14 ( Hususı ,! 
Devlet Demiryolları udi~· 
müdürlüğü bir müddette;of 
ri şehrimizde bulunan ~( 

liz heyetile yaptığı oıii~' ~· 
releri neticelendirmiş, ".tı~ 

'f 8' tereden 58 lokomob 
almağı kararlaştırmıştır· ye' 

Hazırlanan kararnaJJJe 1~· . d'k' arıo killerın tas ı ıne 

(El 

TAYYARE Sineması 
f•JrJJi . b- "k 1 

Bugün matinelerden itibaren s~nenın en uyu A~f,, 
ANDRE HUGO'nun "MARN KAHRAMANL 

Eserinden 

Harp dönüşü 
"'ol MUmesslllerl: Reimu - Jerman der 

~ı1 

harbı'nde bir ft•" 1914 - 1918 B . yük ve umumi 
köylü ailesinin feci romanı 

Ayrıcta: Metro Jurnal en son dünya 
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Kasa önündeki bayan 
. "8a.nırsınız ki sarı bal saçlı, mor menekşe 
fÖılü, top yasemin elli, türbe eriği tırnaklı 
\te olgun çilek dudaklı kasadar arkanızdan 

_,.-.----~----------·,---------..---------

Holanda ve_ X:a~lanpafa'tLUKS 
hl kayesı •. 

Şu veya bu kü çük devle· 1 

tin tehdit karşısında bulun
duğuna dair y~ zılar, maka
leler yazılıyor. 

LUKS 

bakıyor!"· 
Yazan: REFİK HALİD 

manalı manalı 

Holanda'nın da bu arada, 
tehdit edildiğine dair olan 
haber üzerine de dostumuz 
Abidin Daver, "Sıra Holan
da'nın mı?,, başlıklı bir fıkra 
yazdı. 

LUKS Sa
bunlarını kul
lanmakla ke
senizi ve cil
dinizi korur
sunuz. Israrla 
arayınız. . 
Amili UMID 
fabrikası. 
Telefon 3047 
Telgraf kısa 
adresi: 

Geçen gün, rasgele bir 
~•neye girdim; bir ilaç 
' taktım. İsmini tam söyli-
t~c .. · d b' d b egım sıra a ır e bak-
t 111 ki eczacı kalfalarının 
"rihı yanına kurulmuş pa-
l\ it' . . k d ışesının ar asın a taze, 
r~elce, mütecessis bir kasa
. lr hanım oturuyor. ister 
~ernez beni dinliyecek va
~1Yette ... 
~ A_llah için söylemeli ter
tt l'lıız mağazaya, pırıl pırıl 
~ llıekanlara, kolonya ile 
e tıınıış "antiseptik,, hoş 
ılıı.~ne havasına pek uygun 
~rrıG,... Hele kişenin sarı 
'fdt flç çubuklu parmal<lıkları 
"' llda, kafesinde kanarya 
~· ha · şimdi ötecek, ha 
~ • bir zarif duruşu ·var
~· Şevke gelsin diye kar
t. flda durup ıslık çalaca
' lb geldi! Fakat ilacı söyle
~'kten vazgeçtim ve hem 
't 1 çıkmamak, hem de ha
.. ~a. tuvaletime meraklı, 
İtirlarrı, sıhhatte görünmek 
.; Yüksek sesle pahalı bir 

1ı losyonu adı verdim. 
~ Unun bana lüzümü yoktu, 
'n öğünülen hassasına da 
y rrııyordum. 

ti~ oluma ikinci bir eczane 
ltıta~ı; dalgınlıkla girivermi-

~ 't\itede gene akça pakça 
hanım kız. 

>_l: ......_ Emriniz ? diyen kalfa-

6'"' Bir dit macunu! deme
~echur oldum. Halbuki 
~ Gç tüb henüz açılma
.., "•rdı. 
~ttık iÇüncü eczaneye, 
~ ndan bakmadan girer
~ rrı? Bu sefer de gene 
~~i bir masraf olarak me
~~ tuvalet kremi alacak

. tvde de şüpheye düşe-

ceklerdi. 
Oh! Kasada sır dinlemeğe 

idmanlı, çoktan merak de
nilen illetten kurtulmuş, dert
lere kanıksamış bir gözlüklü 
ihtiyar, bir babayani vezne
dar uyuklıyor. Cesaretle iler
ledim, kalfaya seslendim: 

- Bana kırk gram Karis
bad tuzu! 

Suizanna lüzüm yok, gö
rüyorsunuz ya, alacağım ilaç 
öyle, kadın yanında söylen
mesinde mahzur olan kısım
dan hiç değil; gizli bir illet
le alakası yok. Halbuki, ka
zara, ya pek yaşlı olabilir
dim, yahut ta pek genç .. 
O zaman, elalem ve çoluk 
çocuk içinde kolayca isim
leri verilmiyecek ilaçlarla 
alışverişim olabilirdi. 

Maamafih bunlar dışında 
da tesiri hoş olmıyan ilaçlar 
vardır, cild hastalıklarına 
ve saireye mahsus merhem
ler ve saire ... Benim aldığım 
müshil de elbette Karakulak 
suyu değildi. O ismin hatıra 
getirebileceği nahoş düşünce
leri genç, güzel, hatta isterse 
yaşlı ve çırkin bir hanımın 
zihnineden geçirmesine neden 
vesile olayım ? 

Hem sonra bazı ilaçlar 
vardır ki çok iyi bir niyetle 
alırsınız; fena tevile uğraya
bilir. Mesela tifodan ev hal
kını korumak maksadile sa
lataları cezalamak için per
manganat alırken ... Elbette, 
bağıra bağıra: 

- Efendiler! Bilhassa siz, 
kasadar bayan! Emin olunuz 
ki ben bu ilacı pek sevdiğim 
fakat kirli sularla yetişip yı
kandığını bildiğim mevsim 
marullarını mikroplardan te
mizlemek için alıyorum, Ak-

ugUn 

~ültüruark .. Sinemasında 
2~Büyük~Filim Birden! 

1- Akdeniz Korsanları 
BUyUk deniz~harbı 

2- Kadınların Sırrı 
~ ROBERT TAYLOR - IRENE DUNNE 
't,fından temsil edilmiş ahlakı - içtimaı bu hissi dram 

' Ayrıca: Türkçe sözlü Foks Jurnal 
llalar her gün: Deniz Korsanları 3 ve 7,lOda 

(! Kadınların Sırrı 4.50 ve 9 da 
~•rteai Pazar saat 1 de Kadınların Sırrı ile başlar 

lınıza bir şey gelmesin ha! 
Öteki memleketler durup 

dururken Daver'in Holandayı 
seçmesi, acaba, sizin hatırı
nıza da, benimki gibi 

Şeklinde bir nutuk vere
mezsınız. Paketi cebinize 
koydurmz mu sizi bir ma h
cubiyettir alır; sanırsınız ki 

- Ruraya kaptan paşa 

karışır ! 
- D.:vamı 4 üncüde H 'c \ ı ! ı i ı i ~ ! : i · n · ı o r mu? 

ilan 
lzmir Nafia M~dürlüğünden : 

ldhalat gümrüğü avlu zemininin beton ve karosimanla 
yapısı kna evrak mahzeninde bölme dıvarlarmın yapısı 
3681 lira 1 l uıuş l.q:f lt.delile ve 15 gün rr.üddetle açık 
eksiltmeye konulduğundan isteklilerin hazırlıyacakları temi
nat ve ehliyet vesika'aı ile birlikte 27 Nisan 939 Perşembe 
günü saat 15tr Nt:f a n t d:rlüğündtki ~om İS) ona baş \ur-
maları. (1237) 

ilan 
lzmir N ı fia Müdürlü2"ünden : 

İthalat gümrüğü çatı t;::::irinin yapısı (5790) lira keşif 
hedelile ve 15 g~n müddetle açık eksiltmeye konulduğun
dan isteklilerin hazırlıyacakla rı teminat ve ehliyet vesikala
rile birlikte 27 Nisan 939 Perşembe günü saat 15 te Nafıa 
müdürlüğündeki homisyor.a l·aş vurmaları. (1236) 

ilan 
Vilayet Daimi Encümeninden: 

(7775) lira (85) kuruş keşif bedelli verem pavyonu ikmali 
inşaatı işine talip zuhur etmediğinden 13/4/939 tarihinden 
itibaren bir ay içinde pazarlıkla ihalesine karar verilmiştir. 
isteklilerin 2490 sayılı yasa hükümlerine tevfikan hazırlaya
cal~ları teminatlarile birlikte Encümeni vilayetin toplantı 
günü olan pazartesi ve perşembe günleri encümene baş 
vurmaları. (1274) 

ilan 
Vilayet Daimi Encüme., inclen: 

(7383) lira (43) kuruş keşif bedelli emrazı 'sariy~ hasta
nesi Verem pavyonu tesisatı sıhhiye ve dahili sıva işine 
talip zuhur etmediğinden !3·4-939 tarihinden itibaren bir 
ay içinde pazarlıkla ihalesine karar verilmiştir. isteklilerin 
2940 sayılı yasa hükümlerine tevfikan hazırlıyacakları temi
natlarile birlikte encümeni vilayetin toplantı günü olan 
pazartesi ve perşembe günleri daimi encümene başvurmaları. 

(1272) 
~ ::-.."-"="""~~ ..... .;: -..-~:r-.=~~~mrun::---~ 

' 1 Aşcıbaşı Marka 
Makarnaları 

1937 - 1938 Selanik sergı
sinde birincilik madalyasını 
kazanmıştır. 

1 ~Ninn Ça,·~ambadan itibaren 
Oubiulc!rce h.işiniu aikış ve takdirinij kazanan 

ALDÜLVEI-IAP ve Leyla Muratın ölmez:eseri olan 
C't' ~ TÜRKÇE Sözlü-!ARAPÇA) Şarkılı --- -

YAŞASIN ASK şaheseri 
Bütün sinema meraklılarının Ferah Ferah görebilmesi 

için Bir Hafta daha devam edeceğinden Fırsattan ~ 
~- istifade eniniz ~ 

Ve~lzmlrde ilk defa Nooh BERY ~ 

Esrareneiz i{atil 
Her tarafa ölüm saçar müthiş lıayc!u~iarın korkunç macerasıl 

, Zengin ilavelerimiz dünya haberleri reklamlar _, ...... 

UKS 
MARKALI 

Ç6m6ŞIA 
VE8AMvo·· UMIDUN 

Sabunlaı 

Dr. Demir Ali 
Kam;ıı>ğlu 

Cilt Tenasül h ıs talı ki :lrı 
elektirk tedavisi 

ıınir · ~ ı riı: i l~/ I !· ;, 
-f ı. : ;; r! ı ~·,ı : sın 

Dr. Fahri Işık 
lzmir Memleket Hıtstanesi 

Rontken Mütehassısı 
Ron tken ve el<'ktrik tedaviaı 

yapılır ıkinci Beyler So. 
No. 29 TELEFON 2542 
~ ... ~Ji;;:t:2~J;;,ta~ 

_ç~mhuriyet Kişesinin Sevin
dirdiği Vatandaşlarımız 

26 ncı tertipte üçüncü ve beşinci keşidede iki defa on 
beşer bin altıncı keşide ise müşterilerine yirmi bin 3000, 
1500 92 numaradaki ve on vatandaşa da ayrı ayrı biner lira 
kazandırmak suretile pek çok vatandaşlarımızı servet, sevinç 
ve refah.ı kavuşturan bu uğurlu ve hayırlı kişed~n piyango 
biletlerinizi almağa ihmal etmeyiniz. Çünkü sizi mesud ve 
bahtiyar edecek Mezarhkbaşında 8. Recebin "Cümhuriyet 
kişesidir. 11 

Alkol, gomlak 
santrak, pom
za taşı 
ve meşhur 
ANALIL\J 
boyaları •• Bil
umum baharat 
Tel. 3882 
mm &::t;;;ılk::t2~k.t:a~m~m~k;t::KllDllm 

TerT.i Kazım Saneüder 
lzmir: Yeni Kavaflar çarşısı 

no.~ 135 
Avrupanın yüksek terzi :mek 

binden diplomalı 

P • ' ' eşın ve. 
Taksitle 

En müşkülpesent subayk
nn ve sivillerin mizaçlarına 

göre taksitle her türlü elbise
Diker . 



ŞEHiR 
HABERLERi 

Gelenler gidenler 
Denizli saylavı B. Kazım I 

Samanlı, maliye müfettişi B. 
Burhan Orgun Ankaradan, J 

Iktısad Vekaleti kontrolörü 
B. Şakir Birkman Salihliden 1 

şehrimize gelmiş, Bursa me- 1 
.busu, lzmir eski valisi B. 
Fazlı Güleç, lzmir mebusu 
Dr. B. Bengisu, Bn. Şehime 
Yunus ve B. Sadettin Epik
man Ankaraya gitmişlerdir. 

Doğanspor 
Geldı 

F enerbahçe ve Vefa takım
lariyle karşılaşmak üzere 
lstnnbula giden Doğanspor 

takımı dün gece bandırma 
yolile şehrimize dönmüşler
dir. 

(HAt..KlN SESi) 

Roma - Berlin eazetelerinin iddiaları ! 
Paris (Radyo) - Roma ve Berlin matbuatı Amerika Cumhurreisi B. Ruzveltin bütün 

cihanı alakadar eden tarihi mesajının kıymet ve ehemmiyetini düşürecek neşriyatta bulun
mağa karar vermiş görünüyor. 

Bunun arasında bay Ruzveltin dünya sulhundan ziyade kendi parlamenter vaziyetini kur
tarmak istediğini söyliyecek kadar ileriye gidenler vardır. 

zaferi mi? ln2ilterenin Siyasi bi 
Pari!, (Radyo) - Amerika Cumhurreisi bay Ruzveltin son hitabesini pek parlak bir 

surette tahlil ve tefsir eden Fransız matbuatı bunu, Büyük Britanya siyasetinin büyük bir 
siyasi zaferi olarak göstermekte ve Amerika umumi efkarının mana ve ehemmiyetini 
tebarüz ettirmektedir. 

18 NiSAN 

Kasa önündeki Bayan 
- Baş tarafı 3 üncü sahifede -

eczacı, kalfalar, birkaç müş- Elbette dikkat etmişsin' 
teri ve hususile kasadaki dir: Kişe arasındaki bay• 
sarı bal saçlı, mor meoekşe lar hep güzelcedirler; güı 
gözlü, top yasemin eJli, türbe ce görünürler. Bu, vücudle 
eriği tırnaklı ve olğun çilek nin kusuru görülmediğind 
dudaklı kasadar arkanızdan dir; boylarını bos!arını aol 
manalı manalı bakıyor: mağa elde bir mikyas b 

- Hele şu saçlarına kır lu · madığındandır. Sonra P 

1 düşmüş teke suratlıya bakı- ra aldıkları içindir; P• 
nız, hu yaşta başına ne dert- alırken her kadın farkın 
ler açmış l olmayarak, cinsi bir caıi 

Diyor. Gişedeki bayanın ile-tatlı bir bal takınır, d 
verdiğim paradan bile, bana daklarına hoş bir tebeıs 
bakarak, iğrenmesi ve kağıdı düşürür; gözlerinde halave 

, ucundan, şöyle, pek temas bir fer dolaştırır. Eline d 
etmeden tutarak çekmeceye kunan paradan hoşla 
atması pek mümkün 1 hoşlanınca da, bittabi, b 

it Gaf enko'nun seyahati hakkında •• 
Paris (Radyo) - ltalyan gazeteleri Romanya Hariciye Nazırı Gafenkonun bir 

devresi geçirdikten sonra Berline gitmeğe karar vermesini iyi bir şekilde tefsir 
ve buna büyük bir ehemmiyet vermektedirler. 

• • laşırl 

* tereddüt Sakın, benim kasalara ka
etmekte . dın oturtu imasına aleyhtar 

• • d 
Peki, diyeceksiniz, ka 

olduğumu sanmayınız. Şu fi

Sulhun kurtarılması Allaha kalmış ! 
Paris (Radyo) - lrlanda başvekilinin "Sulhun kurtarılması işi Allaha kalmıştır. Mea

lindeki beyanatı Romada muhtelif ve alaylı şekillerde tefsirlere uğramıştır. Bu münasebet
le de ltalyan gazeteleri 8. Ruzvelt'in mesajını tenkit etmek fırsatını kaçırmamışlardır. 

Birinci ve ikin- Fransız ve lngiliz elçileri J~itvinofla görüştüler • ı• ) 1 Moskova 18 (Radyo) Hariciye komiseri Litvinofu lngiliz ve Fransız elçileri ziyaret ede-

kirdeyim ki güzel bir vezne
dara verdiğiniz paraya daha 
az acır~ınız. Onun bir "mer
si!,, yahut "teşekkür ede
rim!,, demesi hemen bir is
konto yerine geçer. Elbette 
barba Kostinin veya Mihran 
ustanın " kesene bereket! ,, 
inden daha iç açıcı, hatta 

veznedar bulunduran e 
nelerde telefon bölmelt 
nevinden kapalı ve bus 
bir yer mi yapmalı? Ecı• 
kalfasile içeri girip sipar' 
lerinizi, fiskos, kulaklara 
verecek, alıal, morumur 
çık~racaksınız? Bu, da 
şüphe verici değil mi? 

CI ıse er maçı 
1 

rek uzun uzadiye görüşmüşlerdir . 1 

Bu iki Lise futbol takım- H t D J t • • 8 k•ı• d • •ı ları arasındalevelkigün yapılan a ay ev e reısı ve aşve 1 1 an ıçtı er 
daha uğurludur. 

Beyoğlunda piyango bileti 
satan bazı dükkanlar varki 
önlerinden geçerken, büyük 
ikramiye çıkmadan evvel 
insanın kendisi çileden kı-

Öyle! Fakat benim isted 
ğim şudur: Kadın kasad• 
eczaneler gişelerini ecıl 
kalfasının çalıştığı tczga~ 
en uzak tarafına yerle~tı 
melidir. 

maçta ikinci Erkek Lisesi Ankara 18 (Hususi) - Büyük Millet Meclisi dün toplandı. Bu defa Antalya mebuslu-
sıfıra karşı birle galip gel- ğuna seçilen Hatay Devlet reisi Tayfur Sökmen ve Gaziantep mebusluğuna seçilen Abdür-
miştir. rahman Melek alkışlar arasında kürsiye gelerek Büyük Millet Meclisi azası sıfatiyle and 

içtiler. 
yor ve ikramiye hulyası da 

Zira beşeriyet için, ne Y 
zık ki, eczane her zaaı• 
güzel fekilli ve hoş rayib 
kutular ve şişeler derleoıt 
girilen bir yer değildir. 

Zabıta 
Haberleri 

§ lkiçeşmelik Azizler so
kağında Mişon oğlu Yuda, 
kardeşi Isak, Şimoil oğlu 
Yuda Peres ve Kadri Kahya 
ve kömürcü Fethi, şarhoş 
oldukları halde yoldan geçen 
Ahmet oğlu Mehmede taar
ruz cttıkleri şikayet edilmiş 
Kadri ve F ethiden maada n 
yakalanmışlardır. 

§ Kemer Kağıthane cad
de~inde Nuri oğlu Şükrü 
Erial, Osman oğlu Nurinin 
kızkardeşine taarruz etme
sinden kızarak çakı ile kol 
ve karnından yaraladığın
dan yakalanmıştır. 

§ Karantina Poligond3; 
llyas karısı 35 yaşında Mu
zaffer, lbrahim oğlu Ismail 
ve karısı Huriyeye hakaret 
ettiğinden yakalanmıştır. 

§ Ikiçeşmelik Kestelli cad
desinde: Mehmet oğlu Os
man, sarhoşluk saikasile lb
rahim oğlu Abdürrezaka ha· 
karet! ettiğinden yakalan
mıştır. 

§ Alsancak Şehitler cad
desinde Şevki ve Timur oğlu 
Zı:ki idaresinde bulundurdu
ğu motorsikleti, Şakir oğlu 
Zaimin idaresinde bulunan 
kaptıkaçtı otomobiline çarp
tırarak yere diişürmesile ya
aralanmış ve her ikisi hasta
haneye kaldırılmışlardır. 

§ Keçeciler lstanbul bira
hanesinde birahane sahibi 
Ahmet oğlu Nevzat Zıhlı, 
komşularını taciz eden oğlu 
16 yaşında Rohanın başına 
attığı şişe araya giren Os
man Şevket ve Ahmet oğlu 
Yusufun başına isabetle ha
fif surette yaraladığından 
yakalanmıştır. 

§ lkiçeşmelik caddesinde 
lbrahim kızı Dudu ve Is
mail kızı ·Adile, kıskançlık 

yüzünden biribirlerine haka
ret ettiklerinden yakalan

Amerikada asırea Felaketi 
Nevyork, 17 (Radyo) - Lizya havalisinde müthiş bir kasırga kopmuş, yüzlerce evlerin 

kiremitleri uçmuş ve kırk bir kişi ölmüş ve yetmiş kişi de ağır surette yaralanmıştır. 
Kasırgadan husule gelen zarar çok mühim bir yekun tutmaktadır. 

Heyetimiz Tah 
rana vardı 

Tahran, 17 (A.A} - Pars 
ajansı bildiriyor : 

Iran imparatoriçesi ile Mı
sır kraliçesi, Iran veliahdı, 
prenses Fevziye dün öğle
den sonra hususi trenle T ah
rana varmışlardır. 

Gümrük ve inhisarlar Ve
kili B. Rana Tarhanın baş
ganlığında 14 kişiden mü· 
rekkep bulunan Türk heyeti 
dün öğleden sonra Tahrana 
varmış ve Hariciye Nazırı 

B. Alam tarafından karşılan
mıştır. 

Italyanın Ruz
velte verece2"i 
cevap zayıftır 

Italya telaşa 
düşüyor 

Paris, (Radyo) - Roma 
siyasi mahfellerinde Alman
yanın Adriyatik sahillerinde 
beslediği emellerin genişliği 
endişe ile görüşülmeğe baş
landığı anlaşılmaktadır. 

Bu görüşmelerin dışarıya 
sızmaması için lazım gelen 
tedbirlerin alınmasına rağ

men kulağı delik istihbarat 
ajanslarının bu hususta bir 
hayli malümat topladıkları 

muhakkaktır. 

•••••• 

İlan 

Kautıkaçtı 
Hendeğe yuvarlandı 

Menemen Şehitler cadde
sinde Yeni F o çaya kayıtlı 

şoför Hulusinin idaresindeki 
Kaptıkaçtı otomobilinin iz
mire gelmekte iken karşı
sına çıkan yük arabasile 
çarpışmak tehlikesine mey
dan vermemek için yolun 
uzağına fazlaca kırdığından 
makinenin yoldan çıkarak 
hendeğe · yuvarlanmış içinde 
bulunan doktor Adil ile Se
lim adındaki kimseler hafif 
surette yaralanmış suçlular 
yakalanmıştır. 

Kireç ocağında bir facia 
Br lıkesir,(Hususi) - Boz

viran köyü muhtarı hüku-
~ete haber vermeden köy 
cıvarında kacak bir kireç 
ocağını yakmak üzere etra-

Konkordato hükümlerinden fına topladığı beş altı kişi 
istifade etmek üzere İcra ile gece saat 20 aralarında 
hakimliğinde mühlet almış ocağı kazıp yakmağa başla-

Roma 17 (Radyo)- Muso- olan Gazi bulvarında yeni mışlardır. 
!ininin Amerika Cümhurreisi Tuhafiyeciler çarşısında 5 Aradan iki saat geçmi~, 
Ruzvelt tarafmdan gönderi- No. lı mağazada üzüm, zahi- bunlar ocağın etrafinda otu-
len mesaja cevabı kat'i su- re, palamut ve saire ticare- rup konuşmağa başladıkları 
rette menfi olacaktır. ltalyan tile iştgal cd~n Kohen bira- sırada kireç kuyusu birden-
matbuatının kullandıkları li- derler şirketinden alacaklı b:re çökmüş ve Bozviran 
san bu hususta artık!şübhe- olanların i!a 1 tarihinde it ı ba- köyünden Hasan oğlu Yu-
ye mahal bırakmamaktadır. ren yirmi gün zarfında ala- suf, Arif oğlu Nebi ve Os-

K 1 • R caklarını kaydettirmek üzere man oğlu Ali yanmakta olan 
8 eDID UZ• Izmirde Ba~tu:-ak caddesinde kuyunun içerisine düşmüş-

velte çektig\J İ Emirlerzadc bay Refik çarşı- ferdir. Bunlardan Yusuf bel-
sında 25 No. lu yazıhanede den aşağı ve Nebi de iki 

katmerli oluyor: Alacağınız 

deste deste liralar üzerinde 
Fransız banknotlarında ol
duğu gibi - birer de dilber 
kadm başı görüyorsunuz, iki 
hasret çekiyorsunuz! 

Ankara Radyosu 
(Bugünkü program) 

Türkiye Radyodifüzyon Postaları 
DALGA UZUNLUGU 

1639m. 183Kcs. 120KW. 
T.A.Q. 19,74m.15195Kcs. 20KW. 
T.A.P. 31,70m. 9165!<.cs. 20KW 
12.30 Proğram 
12.35 Türk müziği-pi. 
13 memleket saat ,-ayarı, 
ajans ve meteoroloji haber
leri. 
13.15 müzik karışık proğ
ram - pi. 
13.45-14 konuşma k 1dın sa
ati-ev hayatına ait. 
18.30 Proğram 
18.35 müzik oda müziği -pi. 
19 konuşma Türkiye postası 
16.15 Türk müziği fasıl he
yeti. 
Tahsin Karakuş ve arkadaş
ları. 
Hakkı Derman Eşref Kadri 
Hasan Gür, Hamdi Tokay 
Basri Üfler. 
20 ajans, meteoroloji haber-
leri, ziraat borsası fiyat 
20.15 Türk müziği 
Çalanlar: Vecihe, Reşat Erer, 
Ruşen Kam, Cevdet Kozan 
Okuyanlar: Muzaffer ılkar 
Safiye Tokay 
1-Büselik peşrevi 
2-İtrı büselik makamında 
beste-her gördüğü, 
3-Şakir ağanın -büselik ma
kamında şarkı - sünbülistan 
etme etrafı. telg\J raf avukat Saffet Hünlere her ellerinden, belinden ve sol 

gün sabahleyin saat 9 dan gözü tarafından agv ır surette .:-:-1 cşat E.-_:. k~:n:ır. lak!. Lı: i 
Moskova 18 ( Radyo ) 5-h.h:ı · ~·:: -'. :.lc::!ik makamın-

10 a ve akşamları saat 5 ten yanmışlardır. 
Sovyet Meclisi divanının re- da şarkı-gönül vermez. 

Eczaneler biraz da güo 
çıkarmağa koştuğumuz ııı• 
rem sığınaklardır. 

lzmir Ticaretimahkemet' 
den: 

Davacı lzmirde tütüo' 
... T evfiğe izafetle vekili s1 

kat Raur-OiiÜrsal tarafı 
dan, müddealeyh Istanb11I 
Mahmut Paşada 143 nu, 
rada Cemil Dilan aleybı 
açılan bir kıt'a emremub 
rer senedde (750) lira bot' 
olup bunun (220) lirası 
muhtelif tarihlerde ödet° 
halen bakiyye (530) lira ,1 
cak davasından dolayı 24 
939 tarihli dava arzuhah"

1 

tebliği için Istanbula göod, 
rilmiş ise de müddealeY~1 

dükkanını terkedüp ikaıJJe 
gahının meçhiil kald1ğıııd~ 
bahisle bila tebliğ iade e~ 
miş ve tahkikat hakimliği: 
bu baptaki dava arzu 
suretinin iliinen tebliğine 
tahkikatın 9/5/939 Sal ~ 
saat ona bırakılmasına 1'11~ 
verilmiş olduğundan mUd 1 
aleyhin ilanen tebliği t•' 
hinden itibar.en esas da"' 

.. f d P'e on gun Zlr ın a ceva .M 
mediği ve tayin olunan rif 
de bizzat veya bilvekil~~ 
batı viicut etmediği takd1pi 
müddei vekilinin tale"i 
hakkında muamelei g•Y' b' 
yapılacağı ve dava arı111 
suretile davetiye varsl' i 
nın mahkeme divanhane$~ 
talik kılındığı tebliğ ıı>'ııl 
mına kaim olmak üzere 
olunur. (1301) 

7 ye kadar müracaat etme- Diğer üçüncü Ali de yıkı- 6 I'I S l' b l.k k isi B. Kalenin bcıy Ruzvelte - ~ ım - use ı ma a-
leri ve bu tarihten sonra lan ocagv ın altında yanarak d k b' Ü f ma kurumu. 1 aşağıdaki telğrafı çekmiştir. mın a- şar ı- ır P r ce a 1' müracaat edeceklerin kon- ölmüştür. 7-buselik saz semaisi 21.15 esham, tahvilat, t 

Almanya ve ltalya hüku- b k b fi)'' kordato hükümlerinden isti- Şark""ı Erden 8-neşetkarın - mahur şarkı- iyo-nu ut orsası o, 
metlerine yaptığınız asilane 21 25 l ki r fade edemeyüp hariç kala- gücendim ben sana. . neşe i pla ar .. tfl 
müracaattan dolayi derin 21 30 k d r1<e

5 

cakları ilan olunur. (1298) Başvekı•ıı• 9-Faizenin -nihavend şarkı· . müzi ra yo 
0 

sempati ve samimi tebrikle- k ld 1 ız sen ge in çerkeşden. sı - şef: Praetorius •'' 
rimi bildirmek benim için ~~ nınnı~~~~~ lstanbul 17 ( Hususi ) 10-Sadettin Kaynağın -niha- 22.30 müzik opera af'/ 
zevkli bir vazifedir. Teşeb- 1 birliği milletlerinin kalbinde Londradan gelen Şarki Erden vend şarkı - kirpiklerinin pi. f, 
büsünüzün cihan barışının I en derin bir akis bulmakta Başvekili Tevfik paşa :roros gölgesi. 23 müzik cazband .. P ~I 
muhafazasını samimi surette j olduğundan emin olabilir- ekspresi ile bu sabah mem- 21 memleket saat ayarı 23.45-25 Son ajans bS 
arzu eden Sovyet sosyalist siniz. lektine hareket etti. 21 kon. uşma hukuk ilmi yay- rı ve yarınki proğradJ· ,~ 

-z~--~,--~------~-------------------------_..:.~~----·~---~-----------~------------------~~------:=-----~--------------------------~~o' eng n Olmak p• e•ı t) • r• ••••r•enız ıyan20 ı e erınizi Mutlak"- SAADET Kişesinden Alınız ço;.~kkrl'Hl.~ :s ~N~E~ katısı 5497 

mışlardır. 


