
_______ ... __ 

Ncu YIL No. 36411 

,_ .. ___ __ 
n Sahib, Neşriyat Aır.iri Ve: 

' -····· .... 1 n B2smuharriri ~ 

Ü Slff!!!.!'~ I ll 1 CSi Çarşamba i 
1 İ idarehane: J~mirde Birinci ı 

ı Beyler_~::.~tıncla 1 19 NİSAN 939 1 ..... __ .... 1 
TELEFON 3503 1 
FIATI (100) PARA 1 HAKKIN SESiDİR 1 (Halkın Sesi) Matbauıada 1 

1 Basılmıtbr 1 
IGeçmiyen yası pri oerilm•~ı ------· ...,. __________ _ 

ITALYA HARİCİNDEKİ İTAL YANLARDAN YÜKSELEN SES 
~ ....................................................................................................... -

ve Açık 

~:''1.!l~a-;;;;ki adaletten dem 
vuruyorlar! 

~erikadan yük~elen Ruzveltin sesine Roma - Berlin 
trinin gazeteleri cevap verirlerken demek istiyorlar ki: 
l>izi göstermek istediğiniz gibi, harbi çok sevdiğimiz
~k eğlenceli bulduğumuzdan göze almıyoruz. Biz 
Uğradığımız haksızlıkları, gördüğümüz zulüm ve ada· 

"-' leri yok etmek için baş vuruyoruz ve bundan sonra 
•cağıı. Biz, haksız ve adaletsız taksimlerle elimizden 
lbüstemlekeleri ve hukukumuzu geri alıncaya kadar 

~rınnzı terk ... tmiyeceğiz.,, 
'9.tr .bu tehdi~, haksızlık ve adaletsizliğe karşı yükleti

tı~iyet, onu yapanlara, müstemlekeleri aralarında 
rılar'", harp ganimetlerinden aslan payı koparanlara 

Yıpılapta biç'1ir kabahati, hiçbir me~'uliyeti olmıyan 
•e küçük hükumetlerin başında patlamasaydı, hiç 

P· ~oktur ki bugün Ruzvel•in siyaseti drafında toplanan 
•tılerin ~elki daha fazlası, Roma - Berlin mihveri etra
toplanabilirdi. Eir harp, bir mağlubiyet neticesinde 
~n ba~hrdar, uğranılan adaletsizliklerden şikayd 

~'10. hiçbir harp sebebi olmadan müdafaasız, aciz 
ketleri hal<sızca ve adaletsizce yutmaları ve daha 

d le istemeleri pekte haksız olmıyarak birçok hül<umet
tltGnceye ve telaşa düşürmüştür. Hak ve adaletten 
"ırtnlar, onlara, haksızlık ve adaletsizlik yapanlarla 

lılarını ve düçar olduklarım iddia ettikleri bu hak
•e adaletsizlikleri, onlarda başkalarına yapmak için 
16zetmediklerini - kuru sözlerle değil - fili delillerle •e ilin etmelidirler ki herkeste, bak ve adaletinden 

d edildiğini iyice anlıyabilsin. 
SIRRI SANLI .................................................................... ,. 

MAREŞALi DiYOR Ki::~ . ---
- harbı Japonyayı cok 

yıpratacaktır { 

19 (Radyo) - Japon kıt'alan Koblinlşehrini işgal:: 
dir. 

1 Şan - Kay - Şek gazetecilere verdiği beyanatta: 
İllin, Japonyayı ikinci derecedeki devletler haline 
Ilı söylemektedir. 
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; cebelüttarih 
1 

~ celik bir halt 
• 

halini aldı 

ıt. Paris 19 (Radyo) - Cebelüttarık boğazında lngiliz ve Fransızların birinci ve ikinci sınıf 
safbarp g~mileri gd niJ ve yerlerini tutmuşlardır. Boğaza lngiltereden getirilen son sistem 
motorlu ve büyük çapta toplar yerleştirilm

0

Cjtir. Bu toplar uzun m.!nzilli ve seri ateşli olup) 
bilhassa hava hücumlarında kullanılacaktır. Cebelüttarik çelik bir kale haline sokulmuştur. 

ltalya Balkanp~ ittilakıiıı' 
boZma~ iSi:iyor ... 

Paris 19 (Radyo) - Balkan antantım dağıtmak üzere Macaristan, Yugoslavya, Arna
luk ve Bu'garistandan mürekkep bir blok tesisi ltalyan politikasının hedeflerinden biridir. 
ltalya Balkan antanhnı dağıtmak için hummali bir faaliyetle çalışmaktadır. 

Ron.a, ltalyan - Macar görüşmeleri sırasında Yugoslavya ib Macaristam yaklaştırmak 
emelindedir. 

• DENIZDEBIA FACiA 
Dört Kardeş Boğuldu •• 

Istanbul, 18 ( Hususi ) -
Çatalcanın Balaburnu kö
yünden Hüsnü, diğer üç 
kardeşiyle birlikte kömür 

yükledikleri bir kayıkla Ter
kos kolunun bir tarafından 
diğer tarafına geçmek iste
dikleri sırada kayık devril
miştir. Kayıkta bulunan dört 
ka~eşin hepsi de suların 
içine gömülerek boğulmuş

lardır. Cesetlerden yalnız 

ikisi bulunmuştur. Diğerleri 
de aranmaktadır. 

Elim bir ziya 
Mare,aı Çakmanın 
Kerlmelerı 
Vefat etmiştir •. 

lstanbal 18 (Hususi) 
Genel Kurmay başkanı 
Mareşal Fevzi Çakmağın 
kerimeleri ve Güzel sanat
lar akademisi müdürü Bur-
han Toprağın refikası JJn. 
Muazzez vefat etmiştir. 
Merhum ahlaki ~aziletiyle 

Türk - lngiliz 
Müzakereleri 

Londra 18 (A.A) - Tür
kiye büyük elçisi, tekrar bu 
sabah Hariciye uezaretine 
gitmiştir. 

lngiliz diplomatik mehafi
linde beyan olunduğuna göre 
Londra ile Ankara arasında 
müzakereler faliyetle devam 
etmektedir. 

Atlantik 
Denizinde kuvvetti bir 

tllo bulunduracak 

Baş mı, Elektrik Abajuru ınu ? 
tanınmıştı. Ölümü ziyadır. 

Ankara 18 (Hususi) -
Mareşal Çakmağın kızının 
vefatı · Ankarada büyük 
bir teessür uyandırmıştır. 
Mareşal cenaze merasi
minde bulunmak ilzere bu 

Vaşington, 19 (Radyo) -
Amerika Birleşik hükumeti 
Atlantik denizinde daima 60 
parçadan mürekkep kuvvetli 
bir filo bulundurmağa karar 
vermiş ve aynı zamanda Pa
nama kanalında tahşidat 

·~. gazetJ;i;d~""~k~;~~-;-;-"Amerikada yeni bir s~~~~d~~---bir çığır açtı. 
&açlarının her buklesi arasına birer renkli ampul yerleştirmekte ve ceplerinde 
dukları pili yakınca ampüller türlü ışık oyunları vÜcllda 'getirmektedir.,, 
herler karşısında bazı semtlerimizin elektriksiz kalması teessüf edilecek bir hadi-

"e elektrik memleketi olan Amerikada kadınların yalnız saçlarında değil ayni 
•yaklaranın ucundc> ·.la birer elektrik ampulü koymıyacakları ne malum. Artık 
leceleri bu bayanl.ırın arzedece~leri hale : 
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akşam ekspresle lstanbula 
hareket etmiştir. 

Rf+ıicümhur İnönü Ma
reşa ' hareketinden evvel 
erk ar· 11arbiyede ziyaret 
ederek taziyetlerini bildir-
miştir. 1 -

~pmıştır. 

Denızbank Umum 
MUdUrU 

lstanbul 18 ( Hususi ) -
Denizbank umum müdürü 
Yusuf Ziya Ziraat bankası 
reisliğine tayin edilmiştir. 

Milli Şefimiz 
Kabul buyurdular. 
Ankara, 19 (Hususi) -

Cumhurreisimiz İsmet İnönü 
bugün Hatay Devlet Reisi 
B. Tayfur Sökmen ile Baş
vekil B. Abdurrahman Me
leki kabul buyurmu,lar ve 
yanm saat kadar kendilcrile 
kom şmuşlardır. 

Von Paoen 
Almanyanın Ankara e-1 

çlllDlne tayin_ edlldl 

rJBerlin, 18 (Radyo) - Al
.manyaoın Ankara elçiliğine 
Fon Papen 1ayin edilmittir. 
Hitler. s efirin tayini hakkın• 
daki kararnameyi bugtln 
imzalamıştır. 

Arnavutluk 
işgali devam 

1edivor 
Roma, 19 (Radyo)-Tiran

rlan gelen haberlere göre 
Arnavutluğun ve uzak ve 
dağlık mıntakalarının da iş- ~ 
gali devam etmektedir. Mir·· 
ditahların reisi ohn Prens 
Bibdodenin yeğeni Marki 
Jori Mirditalıların mesul mil
messili sıfatiyle Tirana gel
miş ve ltalyan askeri maka· 
matına Mirditlerin dehaletini 
bildirmiştir . 

Musolini 
Arnavut: ağa 
Gidecek 

Roma 19 (Radyo) - Mu· 
solininin Arnavutluğa yakıa
da gideceği söyleniyor diiv 
bir habere göre de Muaoli· 
ninin bu seyahati Hitleria 
senei devriyesinden ıonra 

olacağı tahmin edilmektedir. 

Fransızlar 
Garpl lnglllzler ,~rk Ak

denizi koruyac~klar . 
Londra, 19 (Radyo)-Deyli 

Herald gazetesi, lngiltere ve 
Fransa arasında Akdenizin 
muhafazası için bazı karar
lar alındığını yazıyor. Buna 
göre,' Fransız donanmau, 
ıgarbi Akdenizi muhafaza 
edecek. Malta adasında top
lanan lngiliz harp gemileri 
filosu da şarki Akdenizi 
koruyacaktır. 

Ana filo, Manı denizi il~ 
Atlas denizi ağzında bulu
nacakbr. 
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[ae) Pipo müsabakası 
Gördüklerim yok Amma Belçikanın Mönen şehri 

pipo tiryakileri ile meşhur-
işittiklerim Çok.. dur. Her sene .pipo tiryaki-

ö )eri arasında mukavemet zUr ki... 
Romanımızın tefrikasın- Hani söylersem sen de müsabakaları yapılır. B1;! 

da bir yatılışhk olmuştur. batırhyacaksm .. ~ Akılda kaJ- sene iki gram tütünü en 
Dünkü tefrikada birinci dığına göre şöyle _başl.ıyordu: uzun zamanda içmek için 
sütundaki yazı ikinci sü- Dağları hep kar aldı, bir müsabaka yapıldı. 
tuna geçirilmiştir. Okuyu- Gülleri hep har aldı. Bay Leon Botin, iki gram 
cularımızdan özür dileriz.. Ecele borçlu kaldım. tütün dolu piposunu bir 

.: Bir gönlüm var yar aldı. saat, sekiz dakika, otuz üç 
Bekçi bana dedi ki : saniyede bitirdi. ikinciliği B. 
- Bekir usta, bugünlerde H. Haurbez kazandı, elli beş 

sende bir değişiklik görü- Plak bitince bekçiye de- dakikada bitirdi. En acele 
yorum. Bunun sebebi nedir?... dim ki : eden de on ikinci müsabıktı, 

Bir müddet cevap verme- - Görüyorsun ya iki gö- o iki gram tütünü yirmi üç 
dim. İçimdeki dertleri nasıl züm herşey bize sevgiden dakikada kül etmişti. 
dökebilir, nası) anlatabilir- sevgiliden bahsediyor.. Fa- Kullan sonra. geri ver!. 
dim. Fakata yasa kapılmak- kat ne yazık ki ben, binbir Son zamanlarda Holivutta 
ta mana yoktu. Şöyle muka- güçlükle kurduğum aile yu- da yeni bir oyun çıktı; an-
bele<le bulundum vamın saadetini tatmadan cak bunu sinema artistleri 

- Ne olacak.. Senin de böyle perişan oldum. 
ıbildiğin şeyler.. iyi kalpli bekçi beni uzun 

- Anlamadım !.. uzun teselli etti. Ve sözleri-
- Canım, demin yıkık nin sonunda : 

duvarın kenannda durmuş - Merak,!etme Bekir us-
düşünürken koluma dokun- ta, dedi, ben de sana yar-
d~n Cla "Aldırma, bunlar da dım edeceğim. 
geçer,, demedin mi ? Elbet - Nasıl ? 
bir bildiğin var ki, söyledin.. - Orasını ben bilirim 

Bekçi böyle bir karşılık gayri ... 
' alacağını tahmin etmediği 

için şaşaladı ve : 
- Şey, dedi, yani üzül

meğe deymez demek ister
dim. 

lıive etti : 
- Anlat bana Bekir usta .. 

15 yıldır ben bu mahaUenin 
bekçisiyim. Sonra seninle de 
b.ir hayli arkadaşlık ettik .. 
Yabancı sayılmam ... 

- Karımdan şüpheleniyo
rum arkadaş.. Bir aydır ne 
gecem gece ne de gündü
züm gündüz. Buna da sebep 
şu karşıda dikine yükselen 
apartımandaki aile ocakla
rını söndüren canavardır. 

Bekçi başını önüne eğdi 
ve birşey söylemedi. Yüzüne 
dikkkatle baktığımı görünce: 

- Gördüğün, bildiğin bir 
şey var mı ? 

Diye sordu. 
- Gördüklerim yok am

ma, işittiklerim çok.. 
Bekçi beni teselli etmek 

istedi : 

- Sen şunun burnın lafı
na bakma Bekir !.. Elin ağzı 
açıktır, istediğini söyler ... 

- Fakat şüphelerim yal
nız laflardan ibaret değil 
ki... Karımın her hareketi 
bana yeni eziyetler veriyor. 
İnsan kalbini bozdu mu böy
le olur zaten ... 

Kahvede radyoda çalınan 
plağın sesi duyuldu. Yanık 
bir sesin söylediği halk şar
kısı bana o kadar dokundu 

- Arkası yarın -
--..... 4-

Kadına bıçak 
çekti 

Keçeciler caddesinde; Ha
lit oğlu 46 yaşında çorapçı 
Hakkı, Etem oğlu Ahmet ve 
karısı Tahireye bıçak teşhir 
ettiği şikayet edilmiş bıça
ğile birlikte yakalanmıştır. 

--~acw::_.:;ı-

Kad1n 
Meselesi 

İkiçeşmelik Damlacık cad
desinde Müslim oğlu Ali 
Erol kadın meselesinde Rüs
tem oğlu Hasan Tunayın 

evine taarruz ettiğinden ya
lanmıştır. 

-:;;...,--:--.......;:-

· Radyo abone
leriıiin sayısı 

artıyor 
Radyonun bir ihtiyaç olma

sının taammümü dolayısiyle 

radyo aboneleri her sene bir 
miktar daha artmaktadır. 
1937 senesinde 25,510 olan 

abone adedi 1928 kanunuev
velinde 46,250 ye çıkmıştır. 
Halk tipi radyoların çıkması 
ile 1939 yılında abone ade
dinin çok faz!a artacağı tah
min edilmektedir. 

Yakın tarihten bir satha 

10,000 Fiğüran ve 2,000,000 dolar sarfile vücuda ge
tirilmiş emsalsiz bir sanat şaheseri 

oynamıyor. Oyunun adı "Kul
lan, sonra geri ver,, dir. 

Yeni bir filim çevirecek 
olan artistlerden birine, filim
de iyice görünmesi şartile 

birşey gö..ıderiyorsunuz, me
sela bir mendil, bir eşarp, 

bir çanta... Artist gönderdi
ğiniz eşyayı filimde kullanı
yor sonra size iade ediyor, 
siz de salonunuzdaki bir ca
mekanda bu eşyayı üstüne 
etiket yapıştınp teşhir edi-
yorsunuz. 

Şöyle ki: 
"Klark Gablin piposu .. . 

Con Kravfordun çantası .. . 
Raber Taylorun kalemi .. . 
Mirna Loyun takunyası ... ? 

Bu oyan Holivu~ta da çok 
rağbet gördü. Şimdi dük
kanlarda filimlere yarayacak 
eşyalar satılıyor. 

Anahtarsız saatler 

Hesse isminde genç bir 
lngiliz amcasının vefatı üze
rine bir saatçi dükkanını 
miras alıyor. Fakat dükkan
da mevcut saatlerin eski 
sistemde anahtarlı saatlerden 
olduğunu ve bunların satıla
mıyacağını anlıyor. Bugün 
anahtarla kurulan saatleri 
kim satın alır? Genç lngiliz 

1 bu modası geçmiş saatleri 
ne yapacağını uzun uzadıya 
düşünüyor. Nihayet hiçbir 
kimsenin aklına gelmiyen 
bir çare buluyor: Dükkan
daki saatlerin hepsini top
luyor, Amerikaya giden bir 
vapura binerek Panamada 
Kolon şehrine varıyor. Ora
da saatlerini yerlilere satıyor. 
Yalnız anahtarlarını vermiye
rek saklıyor. Onun için yer
liler her sabah Mister Hes
seyi ziyaret ederek saatlerini 
ku .. uyorlar ve kurma ücreti 
olarak ona birer Hindistan 
cevizi veriyorlar. Mister Hes· 
se topladığı bu Hindistan 
cevizlerini bir ihracat firma
sına satarak epeyce para 
kırıyormuş. 

;1··001·roii· ~ı 
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Yarım baş ağrısı 

-1-
Adına bakınca insan onu 

pek hafif görür. Yarım ada!Jl 
bile adamdan sayılmaz. Baş 

ağrısının yarısı olursa baş 

ağrısı sayılmamak lazımgelir. 
Olsa olsa yarım komprime 
ile geçecek demektir. 

Halbuki yarım baş ağrısı 
tam baş : ağrısından daha 
ıztıraplı, daha ehemmiyetli 
ve başlı başına bir hastalık
tır. Zaten ona yarım baş ağ
rısının yarı derecesinde ol
duğundan değil, başın bir 
yarısını kapladığı içindir. 

Büyük:. bir fenP lığı · da in
sanların en nazik yarısı~o)an 
bayanlara musallat olmasıdır. 
Erkekler ıztıraba daha ziya
de tahammül edebilirler, di
ye adlar(çıkmıştır. Her vakit 
doğru olmasa da... buna kar
şılık kadınlar da en hafif 
ıztıraptan daha çok· ve· daha 
çok müteessir olurlar, diye
bilinir. 

Kadınlar kendilerinin her 
türlü ıztıraba erkeklerden 
daha zıyade tahammül ettik
lerini iddia ederler de, insan 
onların ıztırap çektiklerini 
istemez. Her erkeğin en bü
yük emeli eşini rahat ettir
mek, her türlü ıztıraptan 

korumaktır. Öyle olduğu 
halde bu hain yarım baş 

ağrısı beşte dört defa kadın
lara musallat olur. 

Hem de kadınlığın en na
zik, en hassas zamanlarında, 
bildiğiniz o günlerde gelir. 
Birçok defa o günlerde önce 
meydana çıkarak o günlerin 
gelmek üzere olduğunu ha her 
veri r. 

ŞAiR NEFi 
Bir kasidesine karşılık 

hediyeler aldı 
Geçenlerde bir Baki ge- şu beyit meşhurdur. 

cesi yapılmıştı. Bu sefer de B .. d hd' ) kil 
B 'k H lk · d ugun en a ım o sun eşı taş a evın e B. Sıtkı . h' . 8 
Ak f d ~ seyı ıcvetmeyını 

ozan tara ın an Nefı hak- V d. . biC~ 
kında bir konferctns tertip erey ın dgerd' ıcabzehtt' 
d'ld. er ım a ı 

e ı ı. Bir şair de hadise üzeri" · 
Nefi, divan edebiyatının 

en büyük üstadlarındandır. şöyle demiştir: 
Gökten nazire Erzurumun eskiden Hasan indi sib-' ~ 

kaıaııo' 
kale denen Pasinler kaza
sında doğdu. Babası eşraf
tandı ; Kırım hanlarına men
suptu, onların yazıcısı imiş. 

Memleketinde Ömer bey 
diye anılan Nefi, - bir riva
yete göre Kırımlıların tav
siyesiyle - birinci Ahmed 
zamanında Istanbula geldi. 
Gerek padişaha, gerek ve
zirlere yazdığı kasidelerle 
tanınmağa başlandı. Şair, 
ikinci Osman için meşhur 
kasidesini yazdı. Fakat ası l 
şöhreti dördüncü Murad za
manına rastlar. 

Nefi, epey ehemmiyetli 
devlet hizmetlerinde bulun
muştu. Yardım gördüklerini 
göklere çıkardı, azledenleri 
hicviyelerle yerin dibine ba -
tırdı. 

Dördüncü Murad, şiiri se
verdi. Fırtınalı bir havada, 
Nefinin Sihamı Kazasını 
okurken, saray civarında yıl
dırım düşmüş, padişah da 
teşe'üm ederek artık hiciv 
yazmaması için şaire tövbe 
ettirmiş. 

Bunun üzerine söylediği 

Nef'i dille uğradı hak~ 1 
belil1 ~ ~ 

Nefi, bundan sonra da ti~~ 
razam Bayram paşaya ~ 
hicviye yazdı. Bunu Y~ 
makta padişahın da te!~~ 
olduğu söylenir. Dördu~dr ) 
Murad, Bayram paşayı h• ~· t 
seden haberdar etti. O 
şairi huzuruna çağırıp eptf 
ce azarladıktan sonra od0' . ' 
lukta boynunu vurdutt ~ ~ 
(1634) ve naaşını denize 1 

tırdı. Bu sebeple şairin ~r , 
zarı yoktur. 

Nefinin bir Türkçe, bir 0' t 

Farisi ' divanı mevcuddııf' ~ 
Farisisi basılmamıştır. B,,~· ~ 
lardan başka bir de Sih•~. lt 
Kaza'sı vardır, Sihamı l(aı' ı 
mn meşhur bir beyiti: ~ 

Tacü dester ile tefahür ede~ 
B3şını açmaz keli görüıı3' 

W.! !rhum Ebüzziya, r-Jef, ~ 
hakkında 300 sahifelik bl 
tedkik eseri vücuda getir 
miştir. Buna nazaran, d6; t 

~üncü Murad vezirlerin~d' ~ 
llyas paşa, Nefiye, bir k51 ' 
çin şu hediyelari yollanııŞt11' ~ 

Beş oara bile sarfetmedeJI · 
radyo sahibi ?olan. adam! ~ 

Bazılarında o günler baş· 
ladıktan sonra gelir ve zaten 
zayıf, dermansız olan kadına 
bir de ıztırap verir. Kimisin
de de o günden bir iki gün 
geçtikten sonra meydana 
çıkar. Her halde kadınlığın 
o zayıf ve dermansız günle
riyle münasebetini, fırsat 
koladığını hiç unutmaz. 

Karyolası antetıı ~ 
dişleri detektör! ~ 

!Nevyork Civarında Çok Garib 
bir hadise oldu ' 

Raşlaması da en ziyade, 
kddınlığın ilk zamanlarına 

yani küçük kızın genç kız ı 
olduğu zamana tesadüf eder: 
Daha önce başladığı halde 
bile kız bülfığ yaşına gelince 
yarım baş ağrısı artar. Bu da 
o hastalığın ikinci bir terbi
yesizliğidir. 

(Sonu yarın) 

·······~······ 

Amerikada radyo ile ala- mile esrarengiz bir hal! d . 
kadar enteresan bir hadise Başmühendis, önce bu • 1

1 
olmuştur. Nevyork civarın· mın meczubun biri olduğ'1111 , 
daki "Vor,, istasyonuna ge- hükmetmiş, fakat kon~f.,,~ 
len bir adam, bu radyo is- nın devamı üzerine, bılj b~ 
tasyonunun başmübendisini normal, kendi halinde ti' 
aramış ve kcndisile karşıla- adamla karşılaştığı kao•• ,ı 
şmca, şunları söylemiştir: ni edinerek, verilen jıab el 

- ismim, Vilyem Börsel- üzerinde durmuştur. Ya~( 
dir. Benim radyom yoktur. bir adam olan Vilyenı et' 
Komşularımın hiçbiri de rad- şel, uzün boylu izahat ~~-
yo sahibi değil. Bilhassa rr.iş ve başmühendis, bu ı t' 

Tramvay tahkik ettim ve kat'iyetle bu içyüzünlı öğrenmek oı~,. 
neticeye vardım. Böyle ol- harekete geçmiştir. Netic~O' 

Çarptı duğu halde geceleri radyo işin içyüzü anlaşılmıştır. d,_, 
dinliyorum. Bunun nasıl müm- racaat eden adam, yılla! p 

Karantına İnönü caddesin- ' kür. olduğunu sizden öğren- beri bir çakı fabrika8~:~· 
da Eşref oğlu vatman Ali ' mek istiyorum. Bende radyo çalışıyormuş. Oradaki J,,,ıt 
idaresindeki tramvayı İbra- 1 

yok, komşularımda yok; e, sası, çakıları parlatnıa1' pı' 
him oğlu arabacı Aliye çarp-• ı peki, şu halde bu radyo Bu işi de kömür tozile y• 
tırarak hafif surette yarala- meselesinin sırrı nedir? Bu, yormuş. / 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

SÜVEYŞ FEDAiLERi 
· ~:;'~:k:~:-:::t~~- verdiğin· • br~!' ,:'";:"'"· tama-

2
\ =--~~:':.°'.'...!•üncü;:, 

---- --19-Ç~a-r·,·am.
1

b~a-----, TAYYARE Sineması r~~6": 
Yeni Sin·emaııın 

Baş röllerde: Anna Bella - Tyrone Povver-Leretta Young 

BugUn Matinelerden itibaren 

E L HAM R A Sinemasında 
Telefon: 2573 

En yüksek takdir alkışları toplıyacaktır. 
Ayrıca: gayet gülünçlü Renkli Miki ve Paramunt Jurnal 

Seanslar: 2.15 - 4.30 - 6.45 - 9 da başlar. 

... -· T ;== 

KAHKAHA VE HEYECAN haftası başlıyor 

Hepsi lzmlrde ilk defa 
TÜRKÇE 

L o R E ı .. -H A R D 1 ~~!~ıar 
CANl DOKTOR 

Türkçe Foks Jurnal 

msE::İlliıiamrmil'iııim ................... ~1!1!!&51:--............... .. 

Bugün matinelerden itibaren senenin en büyük f~i 
ANDRE HUGO'nun "MARN KAHRAMANLA"'' 

Eserinden 

Harp dönüşü 
.,gı1 

1914 - 1918 B . yük ve umumi harbinde bir fra 
köylü ailesinin feci romanı 

1 1
; 

Ayrıca: Metro Jurnal en son dünya haber e 
MUmesslllerl: Relmu - Jarman der;0J 

t .,, 



, 'IAHl#E 3 (HALKJN SESi) 

lı ihtilallarını uzlaşhrma Aşc!!:a!!~~rka'~LUKS LUKS LUKS 

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

• ' e tahkim nızamnamesı 
BiRiNCİ KISIM 

r Mümessil işçiler seçimi 
~~·~de: 1 - İş kanununa ya~~ağa ehliyetli olanlar ı narak ona göre lazı~. gele~ ,i; ış yerlerinde iş verenle seçılır. sayıda müşterek mumessıl 
'tk er arasında zuhur ede- Fazla faaliyet ~devresi hi· Diğer taraftan bu adamın 
~ (tekbaşlı) veya (toplu- tam bulup da yeni gelen işçi ödevini yapmağa ehli-
~ le) iş ihtilaflarını uzlaş- işçiler işten çekilince muvak- yetli işçiler seçilir. 
~ l'lqya çalışmak ödevini kat ve munzam mümessil Madde: 6 _ İşçilerinin bir 
\P~ak üzere, her iki sene- işçilerin de sıfatları nihayet kısmı, muayyen veya gayri 
\ bır, Mart iptidasından bulur. muayyen devrelerde müte-
~ Yıs sonuna kadar ki devre Madde: 4 - Yılın her valiyen değişmekte olan iş 
,'de iş kanununun 78 inci hangi bir devresinde faali- yerlerinde (bazı maden ocak-
Jtç·ddesi mucibince mümessil yette bulunup öteki devre- Iarında olduğu gibi) seçim, 
~~l'Ö~evini yapmağa ehli- sinde büsbütün faaliyetten münhasıran daimi işçiler ara-
'-

1 ışçilerin genel seçimi kalan iş yerlerinde işin baş- smdan bu iş yerinin en faal 
l>llır. ladığı tarihten itibaren on- devresindeki işçi sayısı esas 

d. ~•dde: 2 - Birinci mad- b~ş gün zarfında 0 devreye tutularak yapılır. 
~e 1 1 mahsus olmak üzere seçim S a n ~ Yazı ı gene seçimler - onu y rı -

'

itte. n sonra. yenı'den açı- yapılır. 
M dd ~~l::..~E::..~....:ot~~...;ot li;:.!:;l"~1!lJI \ k ış yerlermde seçim, a e: S - Bir işverenin 

~;rinin faaliyete başladığı ayni şehir dahilinde ayrı 
ı... :qten itibaren üç ay zar- ayrı mahallerde bulunan iş 
"'la 'k l ı B yerlerinde, birbirinin ayni ~ ı ma o unur. u su-
L..1e ~onradan seçilmiş olan veya mütemmimi yahut mü-
ıçı erı ·11 k d teferrii işleri gören işçilerin )\,.. n mümessı i ö evini 
tt"111•k salahiyetleri, yeni ~~~~~~~~ ... s.._al~""-~,J~~ 
~el . . . d O • }J ·~ seçım netıcesın e ta- emıryo rı 

~ . il edecek yeni mümes-
•t ·ı Müsabaka ile yüzden 

'~ çı erin vazifeye başla- fazla memur alacak 
tına kadar devam eder. 

j.t Ankara, 14 ( Hu1Jusi ) -
~ ~dde: 3 - Yılın her Devlet demiryolları umum 
~ bir devresinde faali· müdürlüğü yeni hatlarını her 
~i~ arttıran iş yerlerinde gün biraz daha fazlalaşması 

tn mevcut daimi işçi- üzerine kondoktör, istasyon 
' bunJara ilaveten, işbu memuru ... :.ve müstahdemini 

' faaliyet devresine mah- olarak kadrosunun tevsie 
~ 01?1ak üzere, alınan yeni karar vermiştir. 
\'tın yekunu iş kanunu- Bu cümleden olarak asker· 
,~78 inci maddesindeki liğini yapmış yüz Lise me-s; ları aşarak ona göre zunu seçlıek · bunları Hay-
~ easil İfçiler sayısının da darpaşada yedi ay kursa 

.~llllası lazım gelirse, tabi tuttuktan .sonra yeni 
'.1~çilerin alındığı tarih- vazifelerine tayin edecektir. 
~t1baren on beş gün zar- Yeni bütçenin alacağı, şekle 
\ , bütün işçiler tarafın- göre, Hazirandan sonra da 
\~bu yeni gelen işçiler Ortamektep mezunları için 
~ dan muvakkat ve mun- bir müsabaka açarak, memur 

lrıGmessil işçi ödevini alacaktır. 

Ankara Rad)osu 
(Bugünkü program) 

Türkiye~Radyodifüzy_on Posbıhrı 

1 
DALGA UZUNLUGU 

1639m. 183Kcs. 120KW. 
T.A.Q. 19,74m.15195Kcs. 20KW. 
T.A.P. 31,70.n. 9t65!<c,. 20'.(W 

12.30 Proğram 
12.35 Türk müz"ği 
Çalanlar: Fahire Fersan, Re
fik Fersar, Kemal Niy~zi 
Seyhun, Zühtü Bardakoğlu. 
Okuyar: Müzeyyen Senar 
1-hicazkar peşrevi 
2-Leminin - hicazkar şarkı -

son aşkımı canlandıran 
3- Suphi Ziyanın - hicazkar 
şarkı-ehli zevkın. 
4-Kemal Niyazi Seyhun-Ke 
mençe taksimi. 
5-Şükrünün-muhayyer şarkı
yadında o sevdalı yeşil. 
6-Sadettin kaynak-muhayyer 
şarkı- sürmeyi göz öldürür. 
7-Selahattinin-muhayyer şar
kı-gökler perisi gibi. 
13 memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haber
leri. 

" ... -'«ltrikan futbolünün ne kadar dehşetli bir spor olduğunu gösteren bir maç safhası 

1937 - 1938 Selanik sergi
sinde birincilik madalyasını 
kazanmışbr. 

::---:-4iı'i!z.:.-::.~ ~-~:;.--::.-::::.:::.~ muo • ....... =~ 

13.15-14 müzik riyaseticum
hur bandosu - şef : Ihsan 
Künçer 
1-c. urbini - düğün marşı 

2-g. pares·mazurka 
3-keler bela-Macar uvertürü 
4-Gounod -faust operasından 
f antazi. 
5-r. vvagner -lohengrin ope
rasının marşı. 

17.30 konuşm:ı inkılap tari
hi dersleri - Halkevinden 
naklen 
18.30 proğram 
18 35 müzik virtüozlar-pi. 
19 konuşma çocuk esirge
me kurumu 

19.15 Türk müziği fasıl 

heyeti 
Celal Tokses, Tahsin Kara-

kuş, ve Saire Tokay. 
Çalanlar: Hakkı Derman, 
Eşref Kadri Hasan .. Gür, 
Hamdi Tokay, Basri Ufler. 
20 Ajans, meteoroloji haber
leri, ziraat borsası fiyat 
20.15 Türk müziği 
Çalanlar: Fahire Fersan, Re
fik Fersan, Cevdet Çağla 
Okuyanlar: Sadi Hoşses, Se
mahilt Özdenses. 
1-Segah peşrevi 
2-kemani Sadinin-segah şar
kı· rumumda ölen nağmede 
3-Selahettin Pınarın-Hüzzam 
şarkı - bilmem niye. 

4 - Ahmet Rasimin - Segah 
şarkı- benim sen nemsin. 
5 - Cevdet Çağla - keman 
taksimi. 
6-türkü- boşan dağlar boşan 

7-türkü- göresinmi geldi 
8-udi lbrahim - kürdilihicaz
kar şarkı - sineler aşkınla 

inler. 
9-kemani Sehakın -kürdilihi
cazkar şarkı-çılgınca] sevip 
10-türkü -akşam olur kervan 
iner yokuşa. 
21 memleket saat ayarı. 
21 konuşma 
21.15 esham, tahvilat, kam
biyo-nukut borsası fiyat 
21.25 neşeli plaklar-R. 
21.30 temsil vapurda piy'.!s 
Yazan: Ertuğrul Şevket 
22 müzik küçük orkestra 
Şef: Necip Aşkın 
23 müzik cazband-pl. 
23.45-24 Son ajans haber
leri ve yarınki proğram. 
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_C!Jmhurivet Kişesinin Sevin
dirdiği Vatandaşlarımız 

25 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 refaha kavuşturan bu uğurlu ve hayırlı kişeden piyango 
bilet~erinizi almağa ihmal etmeyiniz. Çünkü sizi mesud ve 
bahtıyar edecek Mezarlıkbaşında B. Recebin "Cümhuriyet 
kişesidir. " 

Alkol, gomlak 
santrak, pom
za taşı 
ve meşhur 
ANALIN 
boyaları.. Bil
umum baharat 

" Bugün ~ 

l<ültürpark Sinemasında 
: 2-~BüyükwFilim Birden! 

, mi Tel. ~== l;k"m .. izmlr halkı bu hafta gene 

;lliA§R_ SINEl\1A YA koşuyor ..--T;;;i~K~~m8&::•:AP'T'T~d0m 
3882 

1- Akdeniz Korsanları 
BUyUk] deniz:harbı 

2- Kadınların Sırrı 
~, ROBERT TAYLOR - IRENE DUNNE 
"•fından temsil edilmiş ahlakı - içtimaı bu:hissi dram 

' Ayrıca: Türkçe sözlü F oks Jurnal 
"•lar her gün: Deniz Korsanları 3 ve 7,lOda 

~ Kadınların Sırrı 4.50 ve~9 da 
~•rteai Pazar saat 1 de Kadınların Sırrı il~ başlar t 

iW 

_ ~J 0Nisın Ça.!~ambadan itibaren ~ azım 802'0 er 
'18 insan gözünün l:ugünc kadar gfümediği dünya lzmir: Yeni Kavaflar çarşısı 

Sinemacılık aleminin no.g 135 
-EŞSİ"i-bi;~ şaheseri--müthiŞbir sinema-Rom""~;.- Avrupanın yüksek terzi ~mek 

lzmlde (ilk defa BELA LUGOSİ ~ binden diplomalı 

Doktor ş cındiı 
2 Devre 25 Kısım T e l·.ruiii Birden M 

Ayrıca yeni Mlkl ve dünya haberleri {~ 

--~~ 

Peşin ve 
Taksitle 

En müşkülpesent subayla
rın ve sivillerin mizaçlarına 

göre .. taksitle her türlü elbiıe
Diker. 

• 
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Hakaret 
Edenler 

Keçeciler Anafartalar cad
desinde Kamil oğlu Kemal, 
Mehmet kızı Fatma ve Ra
hin oğlu Hüseyine hakaret 
ettiğinden yakalanmıştır. 

§ Keçeciler Kızlarağası 

hanında Bekir oğlu yorgan
cı Arslan, Emin kızı Fatma 
ve Hasan oğlu Mehmet Ali
ye hakaret ettiğinden yaka
lanmıştır. - . .... ... ... ........... ~ 

Izmir Asliye mahkemesi 
2 nci Hukuk dairesinden: 

39/535 
lzmirin kadiriye mahalle

sinde şavlaka sokağında 7 
sayılı evde basan kızı fatma 
dibek başında bardakçı so-
kağında 3 sayılı sabık polis 
M. mustafa nezdinde ömer 
oğlu hüseyin aleyhine açtığı 
boşanma davasının dava ar-
zuhali suretile davetiye va
rakası müddeialeyhin ika
metgahı meçhul olduğundan 
ilanen 14-4-939 cuma günü 
saat 10 için yapıldığı halde 
müddeialeyh gerek bizzat ve 
gerekse mahkemeye vekil 
dahi göndermemiş olduğun
dan hakkında gıyap kararı 
ittihazına mahkemece karar 
verilmiş ve bu baptaki tah
kikatı 5-5-939 cuma saat 10 a 
talik edildiğinden yevmi 
mezkurda müddeialeyhin 
mahk~mede bizzat hazır bu
lunması veya bir vekil gön- 1 

dermesi aksi takdirde tah
kikat ve mahkemenin gıya
bında devam edip müddeia
leyhin bir daha tahkikat ve 
mahkemeye k:ıbul edilmiye
ceği ve gıyabında karar ıtti
haz olunacağı gıyap kararı
nın tebliği makamına kaim 
olmak üzere ilin olunur. 

1312 
,.. .... ~ ~~~.+-'."~:;.;: w 

Izmir Asliye mahkemesi 
ikinci hukuk dairesi · den: 

lzmirde Eşrefpaşada Birin
ci Siileymaniye mahallesi 
Kavaklı pınar caddesinde 18 
numaralı evde mukim Meh
met kızı Leman tarafından 
lzmir - Eşrefpaşada ikinci 
Süleymaniye mahallesinde 
Hüseyin Ef. sokağında 38 
numaralı evce arabacı M"h
mut aleyhine açılan boşanma 
davasına mütedair arzuhal 
suretile davetiye varakası 
müd :! eialeyhin ikametgahının 
meçhuliyetine mebni mübaşir 
tarafından bilatebliğ iade 
edilmiş ve zabıtaca yaptırı
lan tahkikatlada ikametgahı 
taayyün etmemiş olduğundaıı 
tebligatın ilanen ifa~una ve 
bu baptaki tahkikatın 12 
Mayıs 939 tarihine rastlıyan 
Cuma günü saat ona tali
kine karar verilmiş ve arzu
hal suretile davetiye vara
kası mahkeme koridoruna 
asılmış ok•uğundan müddei
aleyh arabacı Mahmudun 
tayin olunan gün ve saatta 
tahkikat hakimi Rifat Gözü
büyükoğlu huzurunda hazır 
bulunması veya bir vekil 
göndermesi, aksi takdirde 
hakkında muamelei gıyabiye 
icra kılınacağı tebliğ maka
mına kaim olunmak üzere 
ilin olunur. 939/1004 

Gelenler 
Sıvas mebusu B. Mitat 

Şükrü Belda, Fransız hüku
meti ticaret nezareti şube 
müdür muavini B. Moris Jon 
Viktor Istanbuldan şehrimize 
gelmişlerdir. 

Haricte bulunan , . 

ltalyanlar 
Bir Harp Vukuunda 

hine Harp 
Faşist Italya 
Edecekler 

Aley-

Paris, 18 (Radyo)- Fransada bulunan ltalyanlar birliği reisi Bay Kossi birliğin senelik 
toplantısında bir nutuk söylemiş, Fransada 900 bin, Tunusta 100 bin, Amerikada 7 milyon, 
diğer yerlerde de bir milyon kadar ltalya 1 bulunduğunu, bu 1ların faşist Italyadan kaçmış 
kims~fer olduğunu ve bir harp çıkarma~' istiyen faşizm ideolojisi için harbe girmiyerek 
bilakis Fransız ordusunda faşizm aleyhin.! silah atacaklarını, çünkü çıkacak bir harbin 
Fransa ve ltalya arasında kalmayıp cihan medeniyetinin imha0ı ile neticeleneceğini söyle
miştir. 

Yarın Berlin üzerinden tayyare geçmiyecek 
Berlin 19 (Radyo) - Bugün akşam saat 19 dan itibaren yarın akşam saat 20 ye kadar 

Berfin üzerinden her hangi bir tayyaranin uçması yasak edilmiştir. Bu emre itaat etmiyen 
tayyareler derhal ateş edilerek düşürülecektir. 

Yeni iki buçuk liralık banknotlarımız 
Ankara, 19 (Hususi) - 25 Nisan 1939 tarihinden itibaren yeni iki buçuk liralık bank

notlar tedavüle çıkarmağa başlanacak ve evelki banknotlar için yapıldığı gibi çıkarılacak 
miktar mukabilinde mütedavil banknotlardan ayni miktar tedavü!den çekilecektir. 

Almanya Italyaya 6 fırka asker göndermiş 
- Tam teşkilatlı altı Alman fırkası ltalyanın muhtelif yerlerine 
bildirilmektedir. 

Londra, 18 (Radyo) 
gönderildiği Berlinden 

8. Bone elçimizle görüştü 
Paris 19 - Fransa Hariciye nazırı B. Bone dün Paris büyük elçimiz Suad Davası kabul 

ederek 3 saat görüşmüşlerdır. 

Elbesan civarında bir Italyan nakliye 
kolu yağma edildi •• 

Paris, 19 (Radyo) - Arnavutlukta milli çetelerle ltalyan kuvvetleri arasında çarpışma 
devam etmektedir. Evelki gün Elbesan civarında bir ltalyan nakliye koluna çeteler hücum 
etmişve otomobillerdeki mühimmat Arnavutlar tarafından yağma edildikten sonra benzinle 
40 kamyon yakılmıştır. 

Italvan kara ordusuunn takviyesi 
Roma, 18 (Radyo) - ltalya hükumeti kara ordusunun takviyesi için 939 senesinden 

itibaren on sene müddetle 500 milyon liret munzam tahsisat vermiştir. 

Italya Isoanyaya yeniden ı.~uvvet gönderdi 
Paris, 18 (Radyo) - Sağlam bir membadan alınan habere göre, Italya ispanyaya yeni

den iki tabur asker göndermiştir. 

Selanikte Feci bir Cinayet 
Bir Arnavut zabiti Arnavut Konsolosu ile bir Yunan zabitini öldUrdU 

Selanik 18 (Radyo) - Yunan hudutlarına iltica eden Kora Nazım adında bir Arnavut 
mülazımı, evvelki gün Arnaugtluk konsoloshanesine gitmiş ve konsolos Cormolaskiyi gö

' rerek kendisinin Yunanistandan harice çıkması için kolaylık göstermesini istemiştir. Kon-' / 

solos, ertesi gün Arnavud zabitile birlikte Yunan merkez kumandanlığına müracaat etmiş 
ve Kora Nazımın Yunanistandan mufarekati için lazım gelen muamelenin icrasını r~ca et
miştir. Arnavud zabiti, bu esnada cebinde saklamış olduğu tdbancayı çekerek, evvela Ar
navud konsolosuna ve sonra da Yunan zabitine ateş etmiş ve ikisini de öldürmüştür. 

Bu hadise, Selanikte derin akisler yapmıştır. 

Karyolası a_n- 1 
ten, dişleri 
detektör! 

- Baştarafı 2 nci sahifede 
ağzında fazlaca altın d · ş 
varmış. Bu suretle, altın diş
ler arasında biriken kömür 
tozu, kendisine ideal bir 
detektor temin etmiş. Ken
disi uykuda horlamağa baş
layınca, alt çenesi aşağıya 

sarktığından ve altın dişleri 

tamamile açıkta kaldığından, 
detektor daha müessir olu
yormuş. Yattığı demir kar 
yolaya bir elektrik lambası 
raptettiğinden, bu irtibat 
dolayısile de yatağı mükem
mel bir anten rolü oynuyor
muş. Ve hemen bütün tefer
rüatiy!e orijinal radyonun 
besbedava temin edilmiş ol
ması etrafında araştırma 
yapan radyo başmühendisi, 
Vilyem Borşelin ağzından 
şunları da işitiyor: 

------ Musiki, kulağıma oda· 
yı aydınlatmak için elektrik 
düğmesini çevirir çovirmez 
aksediyor. Elektriği söndü
rünce de ses kesiliyor. Ge-
celeri radyo musikisile uy
kudan uyar.ınca, elektriği 
a~.ık bırakarak uykuya dal
mış olduğumun farkına va-
rıyorum . Eld .. ttiği söndürün
ce, başımı dinlemek imka
nını buluyorum. Lakin, ra
hat etmek i çİ:l bütün gece 
karanlıkta oturacak deği
lim ya! 

işin işyüzü anlaşıldığından 
sonra, müracaat eden bu 
adamın tazminat isteğine 
karşı, kendisine diş macunu 
ile diş fırçası verilerek, ya
tarken altın dişleri arasından 
komür tozlarını uzaklaştır
ması ve ayni zamanda elek-
triği söndürmeği unutmaması 
tavsiye olunmuş. Uyanıkken 
besbedava radyo dinlemesi
nin de bir zevk, bir eğlence 
olduğundan bahsedilerek, 
"hatta bunqn için biz sizden 
para istiyebiliriz, bu itibarla 
ışı uzatmayınız,, denilmiştir· 

Talebe 
Kasketleri 
Talebe kasketlerinin, bil

hassa kız talebe serpuşları
nın kendilerinin de hoşlarına 
gidecek şekilde tesbiti için 
Maarif vekaletinde tetkikler 
yapılmaktadır. 

Başı açık dolaşmağa alış
mış olan erkek talebe için 
de mesela rozet şeklinde bir 
alamet kabul edilmesi düşü
nülmekte olduğu haber alın
maktadır. 

-~~-

Ispanyol 
Kuvvetleri 
CebelUttarıkta • 

Cebelüttarık, 19 (Radyo)-· 
1 Bir lspanyol süvari alayı ile 

bir topçu taburu Cebelütta- ı 
rık'ın on kilometre şimalinde 

1 

bulunan San Roguşe gel
miştir. 

Elli Yaşına Girmesi 
Münasebet-ile 

ADOLF HITLEA 
20 Nisan, Almanyanın Füh- sile girdi. "Alman amele pi 

rer'i Hitlerin doğum yıldö- tisi,, isimli bir teşkilat OS~ 
nümüdür. Bu sebeple her rinde müessir olarak, buO 
yerden olduğu gibi, memle· "~asyonal sosyalist Al~ 
ketimizden de bir heyet Al-· amele fırkası,, haline Çı 
manyaya, büyük merasime di. Halk, buna - ilk ha e 
iştirak etmek üzerei davetli rinden kinaye - Nazi fırk,.ı 
sıfatile, gitti. diyor, Hitlere de lider oldll' 

Milli sosyalist fırkasının ğu için Führer diyorlar. fe' 
Canlı, heyecanlı koD 

lideri olarak devlet reisliği- bı!J ranslar veriyor, şimdi 
ni işgal eden ve Almanyaya çıkmakta olan Völkiscbe 8" 
bugünkü istikametini veren obachter gazetesinde .ıııak•; 
Hitler, asırımızın en dikkate leler neşrediyor, fırka111 

şayan simalarındandır. fikirlerini yaymağa uğra',: 
Bavyera ile Avusturya a- yordu. Etrafında hayli tar• 

rasındaki Bronau kasabasın- tar toplanıyordu. . 
da 1889 senesinde doğdu. 1924 te hükumeti de•1r 
Vaktile aleyhtarları : "Bu mek teşebbüsünde buluodd 
zat Avusturyalı olduğu hal- Muvaffak olam1yarak te"lı 
de niçin başımıza geliyor?,, edildi ve on ay müddeti• 
diye itiraz ediyorlardı Fakat hapishanede kaldı. ol 

"Mücadelem,, isimli eserL 
kendisi aslen Bavyera köy- bu sırada yazdı. Hala 11"' 

lerine mensupmuş. Pederi eserin satış parasile yat"' 
hudutta gümrükçülük eden devletten ücret almaz. 
bir küçük memurken teka- p · 1 • d 

rensıp erı şu ur: , 
üd olmuştu. Alman vatandaşları yalol 

Adolf Hitler, ilk tahsilini Alman kanından olanlardıt• 
doğduğu kasabada gördü. (Binaenaleyh dahilde YabO" 
Orta tahsilini de Viyana ci. di aleyhtarlığı) Alman ~~ 
çarındaki Lintz şehrinin bir nından olanlar en yük'e. 
mektebinde yaptı. kandandır. (Binaenaleyh ~)ı• 

Babasile annesi, küçük handa f\lman hakimiyeti· 
Adolfun çocukluğunda vefat j Bütün Almanların m ~sud ol~ 

ması için de, devlet serııı 1" ettikleri için müstakbel Füh-
yedarlığı ... içtimai sınıfl ır• 

rtr, Viyana sanayi mektebi- aralarında mücadele ettirıııe• 
ne yazıldı. Resme karşı ka- yip imtizaç ettirmek fikri d

1
• 

biliyet gösteriyor ve bu san- Italyan faşistliğinden aııil" 
atta muvaffak oluyordu. Son- hemdir, denebilir. (Sınıf ııı~· 
radan mimar olmak istedise cadelesini kaldırmak içJ' 
de akademi imtihanlarında komünistlikle mücadele. 8?' 
kazanamadığı için alınmadı. millet, bir devlet halinde bit 

Bu sebeble resmi yüksek şefe itaat!) ~ 
tahsıili yoktur. Fakat kendi Fırkanın proğramı 25 ın• 
kendine okumuş, . mücadele deliktir. Bunların başın~ 
etmiş ve yetişmiştir. Versay muahedesinden l'tl 

manyayı kurtarmak geliyor 
Ekmeğini kazanmak üzere, du ki, 0 emel fazlasile t•" 

bir müddet Viyanada bir hakkuk etti. Almanya, l-lit" 
mimarın, sonra da bir nak- lerin idaresi altında hud~t 
kaşın maiyetinde çalıştı. Sı- larını genişletti. Emel, ıl~ 
kıntı çekiyordu. Kitap ala- önce Alman ırkından ol•~ 
bilmek, yuhut tiyatroya git- herkesi birleştirmekti; şiııı~ 
mek içinlboğazından kesme- ise diğer milletleri de tı 
ğe mecbur oluyordu. etmek halini aldı. Almaııf.' 

artık dünya hakimiyeti iç•11 
1912 de Avusturyadan ay- k rf demokrat devlet1er~ • 

rılıp Münih'e gitti. Il~< za- çarpışıyor ve bir taraftıll 
manlar orada da epey mü- müstemleke istemekle be!~ 
zayekada kaldı. Sonraları ber, şaı ka ve cenuba dog•· 
ufak tefek tablolar yaparak yayılmak siyasetini taki~; 
ressamlıkla şöyle böyle ge- diyor. Bütün bu siyasetler• 
çinmeğe başladı. Bir taraf- ana hatları Hitlerin 11M~'1: 
tan da siyasi hadiseleri me- delem,, isimli kitabında çııı 

rakla takib ediyordu. mi~:;İer, sefahatten uzak bit 
1914 te Alman ordusuna I .1 ftut'' 

gönüllü olarak iştirak etti. hayat yaşaması e maru f ı 

1 
Hücum taburları, Müd• 1 .. 

iki defa yaralandı. Mağlubi- taburları gibi yarı askeri .tej,. 
yet üzerine büyük elem duy- kilata istinad edecek ıkv 
du. Altı kişinin kurduğu giz- 1 dara geldi. _ 
li bir amele partisine, arka- 1 Nazilerin Füheri 20 oi•811 

daşı mühendis F eder vasıta- da 50 yaşına girmiş oluy~ 
~ii!::ag~~~ :;::;:.--~::--::.+·~:aeı..:;~w ,.,.~lil!!:.iEEB!I• 

ilan 
• 
işverenlere 

I~ Dairesi 4. Bölge' Amirliğinden: _ 
1- 24 Mart 939 tarih ve 4165 sayılı resmi gazetede .,et, 

ri L mer'ıyc:t mcvkiine girl!n (iş ihtilaflarını uzlaştır.ııı• ~i 
tah ~.i.ıı ui: ·:n .~::- esi) ni Yeni Asır, Anadolu ve Halkın S 
gazeteleri de tefrika olarak neşretmektedirler. . . i) 

2 - l u z.ımname mucibince işverenler (mümessıl •t\ 
seçimini Mayıs 939 ayı sonuna kadar tamamlamakla ınUke 
lef tirler. ·fe" 

3 - (Mümessil işçi) ler 15 haziran 939 tarihinde vazı 
ye başlıyacaklardır. . e· 

4 - Nizamname mucibince seçim işleri hakkında d••:,ı 
mize gönderilecek yazıların ( taahhütlü ) olarak yollaDlll 
lazımdır. o• 

S (Mümessil işçi) seçimi işinin tamamlanması zadl~eti 
bağlı olduğu için işverenlerin hemen faaliyete geç~;ı3) 
icabetmektedir. Tebliğ olunur. 19- 20- 21 (,... 

Zengin Olmak 
lateraenlz Piyan20 Biletlerinizi Mutlaka SAADET Kiıesinden Alınız 

No35 
Çorakkapu Pvl.s Merkezi karşısı 

97 H. TAHSıN uNDER T 34 


