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Mussolinı Am rıkan selirine, .tiloy 
cır be girmek niyetinde olmadığını 

italvanın 
bildirmiştir 

' JI J 
'• ,, 
ı, l,lld 

Balkanlar her ihtimale karşı h zırdır '' b• 1 "'' ra - lngiliz "Empe
~ ;:••y,, sivil tayyareleri 
, . •lyan laava mevdan · 

t11-· lolld 1Yeceklerdir. · 
rı - Akdeniıdeki 

endişeH •aziyetten delayı 
lngiltere, Cebelöttarık, Mal

ta ve Suveyşte çek mühim 
tedbirler almıştır. Haber a
lınliığına göre Mısırda la-

'-toslav - Sovyet yakınlaş
Jı# "•sı lngiliz ve Türk siya
r ~ setinin eserimidir ? 
tar~:~ ~ -- .. ____ _ 
d~~-~l)ır Namzet adıntlaki kaıdile Yficade l'etirildiii•i 

i '(,,,, r l•ıetesintleıa : s6yliyenlerde bulunmuştu. 
·ı ) •to ı r 1 

''• 1 ••ya ile Soyyet Rus· Son rüalerdeki lıadiselerde 
~.-.,'•••da iktisadi 1'ir an- üç bliyliı de'flet arasında 
~.,,1 ~~di içi• yapılaa ha- yapılan ba anlaf•&, evYel 

• l! ,~ 11dtra b&yük ilir siya- emirde Balkaaların ıtat&ko-
J J ~~. '"'•iyet atfedilmekte- sunu muhafaza etmek ve 
I~ J \, ~ . Türkiyenin taYassntundan 

P'" -.,~I idise bugln birfok istifade ederek Sovyet Rusya 

I ~.h. ~ltıtıeri Danimarka ile ile anlaş•• imkanlarının 
I "''f •• b·~~ ın iatiliaından tlaha· araştırılması endişesile ya-

~ "o'ı, lll~kadar etmektedir. pılmışhr. 
•- "lttlld 1•Yaai mehafilinde, Bıa sayede, ltalya.nın Bal-
/, ~'•ı lakPtteıkova yakınlaş- kan devletleri üzerindeki 

J ~ ''de '•dina•ya mesele- nüfuzun un kırılacağına hiç 
ul• ~-diall daha ehemmiyetli bir şüphe yoktur. Bu da mütte-

"ıette olarak telekki edil- fiklerin hararetle arzu ettik-

, 

111 td' 
'~- kır. ltalyada laikim leri bir ıeydir. Ankaranıo 
ta.ı,, '"•ate nazaran, Yu- bu meselede uhdesine dü-
-t'•ıtı;' ~le So'fyet Rusya şen vazifeyi muvaffakıyetle ,i &\t'tl •lu münasebet bu başardığı muhakkakdır. 

• '1-.,t' .. "ornıal ltir cereyan Belgrad mehafilinde de 
'~ llıeredir. Yugeslav - Sovyet yakınlaş· 

1 
~~t(ll: 11Iaşnıanın Balk•nlar •ası; Alman siyasetinden 

eye t de 
1 

~erhangi yabancı ziyade, Türk-lnrili.ı siyase-
c••'J ~ h~, •!:•rafından yapıla- tiain eseri oltluj• söylen-
e ~ ~taarruza önlemek mektedir. 
eıı~ 

s.ıt' 

b•~~ 
11ce 
r. 

ç 

,,,it 
'~t 1 lıocaa senden dayacı .. Onu maşa ile dö•müısftn. 
S,aa.,. '''ayım Bay Reiı?. Ateı pllskiirüyorduf .. 
' ~ ... f" maıa ile diYme\diii•tle bir seltep .lalaa •ar .. 
'() l •• ~., ? 

ı gilizler geniş mikyasta as
keri tertibat almışlardır. 

Roma - Kont Ciano in-
giliz sefirini kabul etmiştir. 

Neşredilen bir resmi tebliğe 
göre, görüşme gayet samimi 
olmuştur. 

ltalyan hükumeti, Londra · 

1 om almış olduğu yeni ter
tibattan da ha geniş bif şe
kiide haberdar ediimek is-
teaiştir. 

Bazı ajanslara göre Mus
solini, Amerikan sefirile yap-

ita ya Başvekili damadını 
feda edecekmi ? • 

Mussolini Damadı Kont Ciano ile beraraber 
. Londra (Radyo) - Romadaki Alman elçiliği mahfille· 

rın~e. devran ed.en şayıalara göre Kont Cianonun yeriae 
harıcıye nezaretıne Robarto Anarşinin getirileceği ve Roma 
Alman elçiliğine de Magiuzen 'in yerine Prens Bismark'ın 
xetirileceği söylenmektedir. ltalyada Almanya lehine hare· 
ketler de•am et•ektedir. _____ ...... ____ _ 

"Isveçin 
Fakat 

Vaziyeti Endişelidir, 
Zaferden Eminiz'' 

Stokholm - Dün Mayısın birinci günü olmak hasebiyle 
lsveç başvekili veıdiği bir söylevde ezcümle demiştir ki: 

"Bu yıl Mayıs bayramını matemli bir hava içinde tes~id 
ediyoruz. Vatanımızın durumu endişelidir. Manevi kuvveti
miz sarsılmaz bir haldedir. Kendilerine IL üteşekkür bulun
duğumuz Müttefiklerin muavenetiyle ou buhrandan zaferle 
çıkacağımıza eminim.,, 
~~""""""' ....... ~""'-"-~~""""~~ 

1 

1 

tığı mülakatta Italyanın har·. 1 Asri elr ;--···-• 
ba girmek niyetinde olma- ~-
dığını ve üç

0

ltalyan traosat- AFRODIT ·. 
lantiğin şimdiki halde yola -oo-

çıkmış vaziyette bulunduk la- Af roditin ·· 
rını bildirmiştir. 

Fouroier ajansına göre Defteri 
lngiliz ve Italyan hükumet- ------------
leri arasında iki nota teati Tercüme eden : S. S. 
edilmiştir. -41-

Bu haber teeyyüt etme- YENİ ZENGİN ÜZERİMDEKi 
miştir. KUMA$1N cı;OJElLiCINI 

Atina - Bay Metaksas ELLERİ İLE DE DENEMIK 
dün irad ettiii bir nutukta : iSTEDi ! 
"Bu harp Yunanistanı Te 

bütün Balkanları kun·etli 
bulmuştur. Bitaraflığı mızı 
muhafaza etmek azminde
yiz,, demiştir. 
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Halkın Sesi 
Hakkın Sesidir 

wıııuıııaııuııııwwııııı 

Ayıptır, günah 
tır. Bunu, yap 

mayın 

Yeni zeaıinia karısı satıı 
şefimi%İD miıteri kandıra• 
sözlerinde ne kadar •emn•• 
ve mes'ut ıöriıadüyse beni•, 
ona beyenliirmek ifin giy· 
diğim ıon •oda gelinlik el
biseyi üzerimde rörünee de 
o derece neş'e ve keyfiDİ 

kaçırdı! 
Bunun sebebini öğrenmek 

istiyenlere anlatayım : 
On senelik evlilik haya

tından sonra da karısını ye· 
ni bit gelin gibi gördüjiinl 
iddi• eden yeni zengin beni 
o muhteşem tuvalet içinde 
görünce, birdenbire kendini 
şaşırarak yanıma koştu •• 
gözleriyle bir kaç dakika 
süren derin bir hayranhk 
içinde gözleriai, yüzümi, 
saçlarımı yedikten sonra 
önümde, arkamda bir per
vane gibi dolaşarak giliae 
kavuşmuş bir bülbül gibi ıöy· 
le ötmeğe başladı : 

Aldığımız bir mektubu 
aynen yazıyoruz: 

"Güzel ve şirin Karşıya
kamızın Kemalpaşa caddesi 
belediye tarafından yeni ve 
muntazam bir şekle konuldu 
ve her iki tarafına ağaçlar 
diktirildi, . bittabi manzarası 
dekişti ve modern bir cadde 
oldu. Bundan biz Karşıyaka
lılar çok memnunuz. Fakat 
teessllfe şayan şu nokta 
var: 

Caddeyi süsliyen bu güze
lim ağaçların hepi•iz tara
fından korun•ası ve onları 
bir evlid ilııtimamiyle muha
faza ederek büyütme•iz li-
zım gelirken bazı diitfiace
sizlerin bu körpe fidaaları 
[ DeYami 2 inci sahifede ) 

- Bu ne laaşmetli, ne ta· 
hane rob. Bu ne nefis ka
maş. bu ne mahirane bi,iş, 
ne ilstadaae dikiş. Ben bu 
kadar gizel, bu derece mu
vaffak eluamuş bir elbise 
daba hayatımda girmüt de- • 
iili•. 

(Devamı var) 

Her Yerde Yüzümüzü 
Ağartan Atletlerimiz 

fHAYATTAM·uvAF~ 
ı FAK OLMA iÇiNI ı . ______ "______ . ' 
f 9er gence, hayatla mücadele etmek mecburiyetinde f 
f olan her insaaai, mevkiini yükseltmek arzusunda bu- f 

1500 metre birinciai Riza Mahaut, gülle birinci•i 
Arat, 110 manialı birinci•i ~o.ilt. ue iı~•n ·-~lllada efime kalın lıair edun l•fİH•etli•. 

f l•naa l»itla m•••rlara çek llzi•li va faydalı olaa lıau t 800 ve 
f •lilim eseri PaaartHiatl•• itibar•• tefrikaya laaılıyeraı:. • ............................. atlamıı hirinci•i Mu~ııff •r 



SAHiFE 2 

r·ş·ehirliabB.riBrl1 Başvekilimiz ı 
.......................... Raman petrol 

Facia sahasında l 
Aydınlandı -•- 1 

Ankara - Başvekil Dr. 
Fatmanın çoeuıunu Refik Saydam refakatların-

Hasan öldUrmlf daki zeyatJa beraber Diya-

Ôraek köyilnde Fat•anın rıbakırdan Biımile varmıı-
bir baıuk yaşındaki Erdo- lardır. Sayın Baıvekilimiz 

(Halkın sesi) 

o 
Amerikanın Majino hattı ~ 

ara1ında Havay adaları Yardır. Bu adalar Filipia il• 
Yay adaları arasını birbirine ulaştıran bir ıineir .t 
eder. 

Sanfransiskct - Manila hattını Albas adaları takip e ğan adındaki çocuğun buiu· Petrol sahasındaki Raman 
Jarak gizlice l'ÖmüldüğünG dağında ıondaj ameliyesini 
ye tahkikahn devam etmekte gözden sıeçirmiıtir, salta çok 
oldajıınu dün yazmıştık. zengin olduğu gibi petrollar 

londra - Amerika btlkftmetinin filosunun Japon filo
suaa faik olmasına verdiği kararı Ye Uzakfarktan gelecek 
olan tehlikelere kolayca koymak azmı malGmdur. Bu mü
nasebetle 12,tOO kilemetrelik bir deniz Majino müdafaası 
teşkil ediyor. 

Bu hat Sanfranıısku limanından başlıyarak Filipin adala
rında bitiyor. Filipin hliktmeti 400,000 kişilik bir ord• 
teşkil ediyer. lu ordw altı yılda tamamlanacak Ye Ameri
ka orduı•na ilti'kak edecektir. Amerika ile Filpin adaları 

B•rada filo ve tayyareler için üsler tesis Ye istibk 
inşa edilmittir. Bu ikinci hat Japonya hududuna k...,• -··
uzanmıştır ki buraları b6ytık Okyanoslar tarafından 111 

faa edilirdi. Amerika hükümetı Kamçatkanıo cenub 
fını satan almasını SuYyet Rusyaya teklif etmiştir. Bagiln tahkikata devam 

edilmiş Ye müddeiumumi 
muaYinlerinden B. Rüştü 

Uskent bazı ıalaitleri dinle
miştir. 

Çecuğun Fatmanın gayri 
•eşru olarak yaşadığı Çallı 
Hasan tarafından öldürüJdü
jü anlaşılmıştır. Hasan der
hal tevkif edilmiştir. 

Posta ve Tel
graf binası 

Atatürk heykeli önünde 
yapılacak olan büyük posta 
Ye tea-raf idaresinin inşasına 
önümüzdeki sene başlana
eaktır. 

fışkırmaktadır. 

En Son Mühim 
Haberleri 

Gazetemizle birlikte mec-
canen dağıtacağımız 

İlavemizde 
okuyacaksınız. 

Piyanoyu kim 
icat etti? 

jtalyanın 1balkan Siyaseti 
Ro•a - laformuçyone deljorno l'•Htesi Balkanlar laak- ı tecavüz niyeti yar denirse doğr• dejildir. Yalnız ••'i. 

kıada bir makale neıred.iyor. Bu •akaleıinde ltalyanın lerden çıkan •ecburiyetler mlistesnadir. Niteki• lıadı• 
BaJkan politikaaı akdedilmit muahedelere Ye siyaıi Yesa- 1 • b d' f'IO rin büyümesi ltalyayı da hazar ıi'a ıc ar e ıyor. 
ika istinat eder. Dedikten sonra şunu da ilave ediyor: 
"Ba politikaya mulıalif ola• her rivayet bir propağanda ltalya Balkaalarda lıiç bir tebeddftle meydan 
••k1adile çıkarılmıı olar. Eğer ltalyanın Balkanlara karşı cektir.,, 

ALMANLAR 
HATA 

ISVEÇE GiRMEKLE BÜYÜK 
iRTiKAP EDECEKLERDiR 

BiR 

Stokholm - Buradaki kanaata ııöre Almanlar lsveçede 
Noneçe yaptıkları •anevrayı yapmak pilaoıcını takip etle
cektir. Ancak Norveç gafil avlanmııtar lsveç ise bu pilinı 

büyük bir hazırlıkla karşılayacaktır. Almanlar baltık sahil
lerine aıker yığması l1Yeçe cenuptan tecaviiıı maksadı•• 

mebni olduğu anlaşılmaktadır. Fakat Almanya b• ~ 
yanhş hareket etmiş olacakbr. Zira lsveç milleti birlef 
tir. Buradaki muhalif partiler yek•ücut halinde vataoı 
dafaaya hazırlaamışlardır. 

,--------- 1111111111H---------
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-. d zabıta haberi eri 

Uıakta biriıinden 500 lira 
~alarak lzmire kaJan bir 
ıenç kadın diin trenden 
inerken zabıtamız tarafın
dan yakala•mııtır. 

Afrikanın Hattı üstüvaya 
yakın yerlerdeki bazı zenci 
kabilelerinde piyanoya te· 
sadüf edilmiştir. Bunlar ip
tidai şekilde yapılmıt ol
makta beraber mekanizma 
itibarile aynen piyanodurlar. 
Zenciler, bu çalğıların dede
leriain zamanındanberi kul
lanıltlığını ıöyıemektedirler. 
Piyano çalaalar, bu iptidai 
piyanolarda bazı ba1it mu-

Skajarakta mühim çarpış
malar oluyor 

Alma gemileri lsveç kat cı.~ 
sularında · .. ~. 

lllllll!JIDlllllllllllllllJDımıııı!IDll 

HalkınSeal 

Hakkın Se91dlr ------------AJlplır, gUnahtır, bunu 
yapmayın 

siki parçalarını netaların 
hakkını yererek çalabilmek
tedirler. 

Briç ilk defa 
ISTANBULDA~ OYNANDI 1 

Stokbolm - Skajarakta mühim deniz harbi oluyor. Bu 
harbe Almanların kara topları da iştirak ediyor. Almanla
rın yoluna kesmek için buraya sokulan Müttefiklerin harp 
gemileri laavadan, deniıden ve karadan yapılan mermi hü· 
cu•larına cevap veriyorlar. Bugazın ağzında da bir Mütte· 
fik filosu dolaşıyor. Bu filoya bir kaç da denizaltı gemisi
nin refakat ederek tarasıud vazifesini yaptığı söyleniyor. 
Müttefik filosiyle 12 nakliye gemisi de vardır. Müttefikle
rin baraya da asker 9ıkar•ak iıtedikleri zannediliyor. _____ .. _____ _ fBaştaraf 1 inci sayfada) 

t•tarak salladıklarını Ye dip· 
leri~e gfibre yerine pis ve 
m•zır sular döktüklerini hay
ret ve teess6r)e görftyoruı:. 

Briç oyununun bir lnsıiliz 
oyunu olduğu zannedilir. 
Halbuki böyle deiildir .1183 
senesinde latanbulda bulu
nan üç diplomat tarafından 
bir Türk, bir Fransız, bir 
Amerikan oyununu birbiriae 
karıştırmak suretile icad 

Akdeniz Boğazları Ve Italya 

Bunu yapanlar çocuklar 
dei'il, aklı başında olması 
lizımgeJen bıyıklı, sakallı 
bebeklerdir ! Bundan ıonra 
blSyle dlşfincesizlere bir da-
ha rastlarsam isimleriyle ga
zeteaiıe bildireceğim ve lüt
feu siz de teşhir ediniz.,, 

11111Dmıruııııııııımıııııomınıııııııııııııın unınımrnnıııııııınınııııııınnu 

edilmiıtir. 

Dr. Fahri Işık 
ızmir Memleket Haıtaneei 

Rontken Mütehassısı 
Rontkenv••l•A!trik tedat1i• 

yapılır ıkinci Be;ıer So 
No. 29 TELEFON 2542 

.................................... .. .............. .. 
i Elhanira sinemasınd• i 
ı Bugün matinelerden itibarea ı 
ı İki feakalide film birden ı 

i 1 ·SERENAT i 
ı Fransızca sözlü... Bestekir Şubertin hayatı, besteleri ı 
ı aşkları... Başrolde : LİLlAN HARVEY ı 

i 2 - Zorla Güzellik Ol•az i 
• ı Fransızca sözlü ... Başrollerde : LOltll TA YO\JN& ı 

: VARNElt SAKSTla ı 
: Metro jurnalde:en so• l.arp laaherleri. ı 
ı Seanslar: 1-4,31 ve 1 de baolar ı 
ı Zorla G. Olmaz 2,39-6- ,,3t da ı 
ı Cumartesi ve pazar 11 de ve hafta araııntla laer gün 1 ae ı 
: UCUZ HALK SEANSLARI varaır ı ...................................................... ...................................................... 
i Tayyare Siaemaaı r 3~~~n i 
ı Burüa zevkine ve gii.ıelliti•• doyulmıyan, baştan nilıa-ı 
*1ete kadar canlı ve laararetli sahaelerle malimal olan Yet 
ı IMİCHEL SİMON - SİMONE SIM01'1 ı 
ı Gilli iki biyik Fransız saaatkirıaıa yarattıfp ı 

JAşk Resmi2eçidi .Oçkızlar"! 
ı Fraaıı:ıca sizli ve şarkılı ı 
ı Ayrıca: EKL!R JUltNAL Ne.1 11 son dünya bi4lisah. ı 
ı Oyun saatları : Hergün 3-5-7 Ye 9,15te cumartesi Ye ıı 
ı pazar günleri 1 de ilive seansı ı ... ...................................................... 

Roma - lngilterenin Akdeniz boğazlaranı hatta kendi 
tliccar vapurlarına bile kapaması hakkında ltalyan gazete
leri diyorlar ki: 

"Gerçi Akdeniz kapularını kapamak logilterenin elinde
dir. Bundan yalnız ltalya değil bütün dünya gemileri mü
teessir olacaktir. Katti bunun acısını lngiliz bahriyesi de 
hissedecektir. 

~~~~~ ...... ~~~-~ 
23 bin kilovat 
fazla cere an 1 

Ruzvelt Reisicümhur ol· 
duğu zaman radyoda bir nu · 
tuk vermişti. Amerikalılar 
nutkun Amerikada uyandır
dığı alakayı birçok cihet
ten de tetkik etmişlerdir. 
Ruzveltin nutkunu verdiği 
müddet zarfında bütün rad· 
yolar açık olduğundan mu· 
taddan 230IO kilovat fazla 
cereyan sarfedilmiıtir. 

.... ... 
" .... 
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Olürken bile 
TUV ALETiNi DÜŞÜNEN 

KADIN 
Amerikanın 400 kadindan 

mürekkek yüksek Sosyete 
Aleminin Kraliçesi diye ta
nılan ve meşhur zenginler
den V anderbilt'in karısı bu
lunan madam Vanderbilt 75 
yaş~nda elarak öimüştür. 

Olürken de soo söz ola
rak: 

- Aman tuvaletime itina 
ediniz .. bizim gibilere ça
pulçuluk yakış•a.ı! demiştir. 

ispanyada 
70 LIK BiR KADIN 

iKiZ DOGURDU ! 
ispanyada Madrid şehri 

civarında Aranja kasabasın
da ikamet eylemekte olan 
72•yaşında ve Carmen Esilda 
adında bir kadın geçen hafta 
ikiz doğurmuştur. 

Kadının vaz'ı hamleymesi 
tıp ilimlerinin nazarı dikka
tini celbeylemiştir. Hükümet 
kadına çecuk başına 10 bin 
pezeta mükafat vermiştir. 
Ayrıca çocokların tahsil· 

leri bükümet tarafından der
uhte edilmiştir. Kadının ko· 
cası 42 yaşındadır. 

Milli Piyanııo Biletlerinizi ( SA DET) Kiıesinden Alınız 
Çoraklmpa Polla merken lıarpıı No. 864 Haıaa Tahsin Ôade!Telefonl497 

Stokbelm - ineç muhripleri bagiin bet taae 
mayn gemiıi karşısında mevzi almışlardır. Bu maya t 
leme ıımileri ineç kara sularına kadar girmiıtir. 
muhripleri bu davetsiz gemilere bu suları hemen terlı 
!erini teklif etmişlerdir. 

Bu münasebetle hveç amirali bir beyanname neşred 
l1Yeçin bu suretle hukukuna tecavüz edilmesine razı 
dığnıdan bu tecavüze cevap •ermek için lsveç cenup 
sunun gelmekte olduğunu bildirmiştir. 

Paris (Radyo) - Faşist gazeteleri şimdi Akdeniıİll 
tün mahreçleri üzerinde yani Cebelüttarik, Süveyş -11 

nakkalede Italyanın kontrola iştiraki iddiasını ileri siit 
başlamışlardır. 

• 
lngilizler ne 

diyorlar? 
Londra - Akdeniz bo

ğazlarının kapanması hak
kında verilen son kararlar 
hakkında gaıetelerin yaptık· 
ları tefsirlere göre bu ted· 
bir geçen hafta akdolunan 
yüksek şuranın kararlan ik
tizasıdır. Bu karara göre 
Akdenizden çıkan ve Akde
ni:ıe giden her gemi müste
kilcn seyahat edebilecek, 
Akdeniz havzasında ticari 
nakliyat serbest kalacak, 
bunlar kontrola tabi olmıya
cak, ancak Akdenizden çı
kacak gemiler sıkı bir kon-
tıola tabi tutulacaklardır. 

lzmirin Bir 

Ne hatların 
ilaçla teda 

Çiçekler de insani•!. 
ilaçla tedavisi edileb 
bağcıların asmaları 111 

za için kükürd ve g 
kullandıklarını biliriı. 

maya yüz tutmuş bi~ ~ 
suyuna bir parça aıpıt1 

mak ta gülün yeni 
eski rengini ve canlı I 
liğini temin eder. 

-o--

Pamuk Ala& 
ltalya ile yaptığıaı1• 

ticari anlaşmada paaı•~ 
mek suretiyle yeriD• 
fatura eşyası alacağı•· 

Ce net Köş si ~~&Ç~ • 
En soğuk ve taze birayi 324-325 lıfe 

Halkapınarda eski Aydın k J ( 
bira fabrikasının hakikaten yo )ama S 
bir cennet köşesini andıran t 
aile bahçesinde içebili siniz. yapılıyO 
Şişesi yalnız (20) kuruştur. _ 

9 
_ 
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KOltOr Sevenler 
Klltür6a6 rnişletmek isti· 

yenler onlann bu arnsonu !Mır 
bakımdan tatmin ed ... k g ... 
çenlerde Kemeralbnda kHat.1 
eivarında (T8) nu•arah mafıa· 
:ıaya nakleden 

EgeRitapevine 
Bat Tununlar. fiyatlardaki 
ucuwlııalı m~terileri *'-• 
memnun etmektedir. 

lzmir askerlik şlJ o 
her sene yapılmakt', 
ihtiyat erlerin yokl•ıl' ô 
devam edilmektedit• 1 ~ 
müzdeki Cuma ıüoii~1111) 
dar 324-325 doğuaı' ~ 
yoklamaları yapıl•'~ 
pazartesinden itib*"J 
326-327 lilerin yoli 
yapılacakbr. 

p b,· 


