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zamanıdır •• 
londra ile Moskova arasında cereyan ede:n müzakereler 
•alesef henüz kafi bir neticeye varmamıştır. Müzakere
i yapanların ve idare edenlerin bu anlaşmak hususunda 
Yük arzuları malum iken bu meselenin velevki muvakka
ten olsun bir sürüncemede kalmaması - açık söyliyelim -
h aşıklarını ne kadar müteessir ediyorsa dünyanın büyük 
ket ve ıztıraplarından büyük ümitlere kapılanları, bü-
saadet hülyalarına düşenlerini de o derece memnun 

müteselli ediyor. Büyük devletlerin en mühim wesele
tde birden bire ve pek az zaman zarfında mutabık kal
ları her nekadar pek kolay birşey değilse de, sulha, in

lllığa yardım etmek, bütün beşeriyetin korkunç mezbaha
' sürüklenmesi, ve hürriyet ve istiklale meftun küçük mil 
tlerin hayat ve istiklallerini kurtarmak mevzubahs olduğu 
illan iki tarafın da pek büyük gayretler sarfederek bazı 
killer üstünde fazla durmadan kat'i neticeye varmak is-
lbesi, bu davada gösterilecek hüsnüniyetin en büyük bir 
lil ve nişan{ si olacaktır. 
insanlık tarihi, bu sulhü kurtarmak için yalnız fazla gay 
t ıarfedenleri değil, bu hususta en bilyUk hüsnüniyet gös· 
enleri de minnet ve şükranla yadedecektir. 

SIRRI SANLI 

neş sergide pavyonuq açar
ken söyledi~i nutukda 

lci Çekoslovakya cumhur
reisi Beneş ve refikası 

--~--

Çekoslovakya'nın na 
zaman olsa tekrar ls
tllf IAllnl kazanaca~ını 

söylemlştlr. 

--~~--

Nevyork, 1 (Radyo) 
Çekoslovaky~ sabık Cum
hurreisi Beneş, Nevyork ser

gisinde yaptırdığt Çekoslo
vakya paviyonunu bugün 
bizzat aç 111ş ve · bir nutuk 

irad ederek, Çekoslovakya• 
nın ne zaman olsa tekrar 

istiklalini kazanacağını söy
lemiştir. 

· Paviyonun kapısında Çe
koslovakya bayrağı yarıya 
çekilmiştir. 

DANZİG'DE LEHLİLERE 
YAPILAN İŞKENCE 

DANZIG'TEN BiR MANZARA 
1'>,ris, 2 (Radyo)t- Varşovadan bildirildiğine göre Dan· 
.te Almanlar hr<?fından Lehlilere yapılan işkence devam 
ektedir. Bu vaı.iyet tekerrür ettiği takdirde Polonya 

-ııaauaua Danziı'i İfgal edeceği tahmin ediliyor. 

MiLLİ ŞEFiMiZ 
KURULTAY AZALARINA 
ZİYAFET VERECEK 

e 

htanbul, 1 (Hususi) - Büyük parti kurÜltayı Cumı t .... 
günü çalışmalarını tamamlıyacakhr. Aynı gün değişırez 
genel başkan İsmet İnönü kurultay azalarına Marmara köş
künde bir gardenparti verecektir. 

Parti Beşinci Kurultayı dün 
üçüncü toplantısını yaptı 

Vasıf Çınar 
ihtifali bugUndUr 

Pek genç yaşında inkılap 
münevver ve gençliğin ara
sından ayrılarak hayata göz 
)erini yuman eski Maarif 
Vekili ve lzmirin değerli ço 
cuğu Vasıf Çınar'ın ölümü
nün yıldönümü olmak mü
nasebetile bu akşam ilzeri 
saat on sekizde Hail ev nde 
bir ı htifal yapılacaktır. 

Ankara 1 (Hususi) .- Par 
ti Beşinci Büyük Kurultayı 
bugün öğleden sonra B. Hil 
mi Urantn başkanlığında 
üçüncü içtimaını yapmıştır. 

Türk hava kurumu mer
kezinden gelen bir tezkere
de hariçten kurultaya ge1en 
murahhasları havacı genç-

lerimizin Türkküşunda yapa:. 
cakları gösterilerine davet 
ettiği bildirilmiştir. Bu tez-

kere okunduktan sonra Parti 
nizamnamesinin 28 maddesi 
hakkıuda encümenden ge
len mazbata okunmuştur. 

Bu mazbatada, encümen 
içtımaına Başvekil ve Parti 
genel sekreterinin de işti

rak ederek izahat verdiği 
bildirilmekte idi. Encümen, 
nizamnamenin 28 nci mad
desini şöyle tesbit etmişti: 

•• Genel sekreterin Parti 
hükumetine aza olarak gir
mesi temin olunur. 11 

Madde Kurultayca lıabul 
edilmiş, sonra program i:ze
rinde müzakere cereyan et
mış ve yarın toplanılmak 

üzere celseye on Vc!rilmiştir. 

Fransanın mali kalkınması 
ve lngiliz gazeteleri 

Londra Radyo) - lngiliz matbuatı Fransanın mali kal
kınmasından hararetle bahsetmekte ve bilhassa Fransa ma
iye nazırının muvaffakiyetlerini methetmektedirler. Bundan baş 
ka lngiliz gazeteleri Fransada bazı parti reislerinin dt blr
leşmesini ve milli menfaat uğrunda çalışmasını da alkışla
maktadırlar. 

Türkofis 1 • 
Te,kHAtl IAğvedlldl 1 Dıkkat ! 
lstanbul '1. (Hususi) -Türk [~~ "Halkın Sesi Hakkın (~~ 

ofis müdürlükleri dünden ~ Sesidir,, "ister Gül, ister [+; 
itibaren lağvedilmiştir. Bun-ı ~ Ağla,, başlıkları altındaki 1 
dan böyle Türkofis teşkilatı yazılarımızı dördüncü sa- [~ 
mıntaka ticaret müdürlük14*i ' hifemizde okuyacaksınız. r·~ 
unvanını almıştır. ı _ 

,Hariciye veki
limizin Mosko
l va seyahati 

111111111 ı mmııııım 

Istanbul, 1 (Hususi) - Ha
riciye Vekilimiz B. Şükrü 

Saraçoğlu'nun Moskova se
yahati henüz belli değildir. 
Maamafih, Romanya Harici
ye nazırı B. Gafenko'r.u:ı 
10 haziranda buraya gelt!-
ceği "e 11 de Ankarada bu
lunacağı c. ı t' •, Hariciye 
Vekilimi zin mütcakib rı Mos 
kovaya hareket etme i muh
teme•J: .. 

Ba1• C'cn 1 i kay akldn, 
B. Şükrü Saraçoğlu' ııun, 

Sovyet - lngiliz müzakerele
ri hakkında tavassut etmek 
üzere Moskova'ya gideceğini 
haber verm"şlerse de bu ha
ber doS?ru değildir. 

-"""'"""'~~""""'''"'....................... ..... ....... ~ ' 

ispanyanın 
ı ıwu umıı 1111 

Yeni Ankarll sefiri 

Moskovadan 
Talimat 
bekleniyor 

B. Halifaks 
Londra, 2 (Radyo) - Bir 

kaç gündenberi Yorkşirde 
bulumra\ta olan Hariciye 
Nazırı Lord Halifakı dün 
buraya dönmüş ve Rus sefiri 
B. Maiskiyi kabul ederek 
konuşmuştUl'. Maiskinin bu 
akşam Moskovadan talimat 
beklediği ve müzakerelerin 
bugün daha geniş mikyuta 
devam edeceği söyleniyor. 

--~.:::--

Ziyaret ettiler 
Şehrimizdeki ecnebi dev

lt tler konsolosları. heyet 
halinde dün sabah vilAyete 
g }1; rek Vali Ethem Aykut'u 
ziyaret etmişlerdir. 

Ankara 2 (Hususi) - Is-
, 1 panya hükumetinin yeni 

Yeni~lspRnya sefirif M. Cbar· , Türkiye elçisi M. Doriza 
]es Lopez Doriza yeni vazifesine batlamışhr. 

' 

Hitler Prens Pol şerefine büyük 
bir banke verdi 

• 

Hitler Alman Başkumandanı General Keitel ile Fransız 
hududundaki istihkamları gezerken 

Berlin 1 (Radyo) - Hitler, bu gece Prens Pol ve refi
kası şerefine bü) ük bir banke vermiştir. Bu bankede Hit
lerin baş müşaviri Von Nörat, Sey Sinkovar, Dr. Hanlay, 
amiral Roder, general Ketel hazır bulunmuşlardır. 

Berlin gazetderi, Prens Pol hakkında uzun makaleler 
yazıyorlar. 



1SAHİFE 2 

Hayattan Der•ler: t~1 
4 ~ 

Harpten döndük- 1~ 
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I 
En büyük ilaç: UYKU 

~n iyi uyuna.n ve uykunun rı n ı n 
vucuda en zıyade faydası 

mebusla 
işti hası ten sonra • • • 

=-====,~....::=-=-.... p-~ 

Bir perdelik salon temsili 
( 1 ) 

AZIZ - Musiki öğret- I tabii gözlerimle değil.. be
meni .. kırk yaşlarında .. mu- nim gibi alilleri gözleri zi-
lharebede başından yaralan yayı almaz .. fakat buna mu-
mı,, gözlerini kaybetmiştir. kabil diğer hislerimiz çok 
Tekaüd maaşile yaşamakta açık ve kuvvetlidir. En kü
güçlük çektiği için musiki çük hava ihtizazlarını kay
dersleri vermektedir. Saç- betmez.. Hele sevdiğimiz 
ları vakitsiz ağarmıııır .. 
yüzünde necip bir güzellik 
.aakin bir vakar vardır .. 

ÜFFET - Genç, güzel 
ve mahzun bir kadın .. şa 

kaklarında vakitsiz buru· 
fUklar hasıl olmuştur .. a
cık mavi gözlerinde itiraf . 
edilmiyen bir yeisin müp-
hem akisleri vardır .. 

insanlara aid olan şeyleri 

öyle iyi anlarız kı ... 
Üff et - Seni temin ede-

rim ki. .. 
Aziz - (elile sözünü ke

serek) inkar etme .. hem bu 
o kadar tabii birşey ki.. en 
ziyade mes'ut olacağın, ha-

lyattan istifade edeceğin bir 
yaşta benimle beraber bu 

, 

BAYAN ÜFFET 
Bu karı koca kimse ile ~ eve, bu mezarlara, türbele

münasebette bulunmamak- re benziyen küçük eve ka
ta, sakin bir mahallenin pandın. Bari zengin olsay
küçük bir evinde münzevi dım. 
yaıamaktadır. Üffet - Öyle amma ev-

-::-::..-::-- velce daha güzel günler ya-
Aziz - f stersen biraz so- şamadık mı? sonra gözlerini 

kağa çıkalım. Deniz kena- en mukaddes birşeye, mem-
rında dolaşırız. Hava alırsın. lekete feda ettin .. 

Üffet - Hayır, yağmur Aziz - Ne olursa olsun 
yağıyor.. dün, evvelki gün bugünkü falaketin mes'ulü 
de böyleydi.. yarın da yine benim .. 
böyle olacak.. bilmem bu Üffet - Ne yaptımda ha 
havalar hiç mi açılmıyacak? na böyle acı şeyler söylü-

Aziz - Sen ne kadar yorsunuz? .. 
mahzunsun? Aziz - Ben sana değil 

Üff H d 1 k kendi kendime darılıyorum .. et - ava an o aca . 
Aziz _ (mahzun bir te- hergün benim için türlü tür 

bessümle) biraz da zanne- lü fedakarlıklar yapmağa 
derim geçirdiğimiz hayatın mecbur oluyorsun. Saadetin 
· b den, izıeti nefsinden, zev-ıca ı ... 

Üffet - Seni temin ede- kinden, hürriyetinden feda-
rim ki yanılıyorsun. 

Aziz - Yok yok.. inkar 
etme .. görüyorum ... 

Üffet - (Mütehayyir) gö-
.. ? ruyor mısın ... 

Aziz - (ayni tebessümle) 
:liii!!:m:l!E:E,., ~l!:E3i!!:a5:3!1 ~a:::aa 

Dr. Demir Ali 
KamçıoAlu 

Cilt Tenasül hastalıkları 
elektirk tedavisi 

ıımir - Birinci beyler So 
No.: SS Telefon : 3479 

karlık ediyorsun.. ben de 
bunlara göz yumuyorum. 

Üffet - Ben seninle ya
şamakta öyle bir saadet du
yuyorum ki bunların hep
sini telafi ediyor. 

Aziz - Saadet mi? her 
gün bu kelimeyi tekrar edi
yorsun.. daha fenası ben 
bazen buna inanıyorum. Se
nin mes'ut olduğunu zannet 
mek benim için öyle tatl., 
öyle tatlı.. belki bu yalana 
sen de kendini inandırıyor-

Bahar için şapka modeli 
bahar mevsimi ıçın genç 
bayanlara ait 939 şapka 
modeli olan işte budur. 

Bu resimde bu çok nefis 
ve şuh kızın, beyaz, küçük 
kareli, kroşe ile yapılmış 
olan bu beyaz şapkasının 

rengi ile ahengine ve güzel
liğine dikkat ediniz. 

sun. Fakat sırf bu fedakar
lıklara tahammül edebilmek 
için ne söylersen söyle.. ben 
fena ve hodkam bir adamım 
öyle olmasam ortadan kay
bolur, seni serbest bırakır
dım. 

Üffet - (heyecanla) o na
sıl söz .. 

Aziz - Evet ben ortadan 
kalksam sen kırık hayatını 
yeniden tamir · edebilirdin .. 
hala güzelliğini muhafaza 
ettiğine eminim. Seni elbet 
seven bulunur. Fakat benim 
kendimi aradan çıkarmağa 
cesaretim yok (daha hafif 
bir sesle) çünkü ben de se
viyorum .. Tekrar ediyorum .. 
ben çok fena bir insanım .. 
ah açık söylemeğe cesaret 
etsem ... 

Üffet - Niçin söylemi
yorsun?. 
. Aziz - (mütevekkil) söy
liyeyim .. seni kendime has
retmekte garip bir zevk ve 
saadet duyuyorum. Beni af 
ediyor mısın? 

Üffet - Beni sevdiğini 
söylediğin için mi? 

Aziz - Hayir, kendi ken 
dimi bu kadar fazla sevdi
ğim, kendimi sana feda e
demediğim için .. 

Üffet - Zaten aşk başka 
birisinin varlığında kendi 
kendini sevmek değil midir? 

Aziz - Kadında öyle de 
ğildir. Kadın sırf acıdığı 
için de sevebilir. 

Uffet - (kocasının göz
lerinde yaşlar görerek) ağ
lıyor mısın? 

Aziz - (gülümseyerek) 
görmek kabiliyetile herab r 
ağlamak kabiliyetinide mi 
kaybedecektim?. Her ne ise 
bu bahisleri bırakalım.. son 
bestelediğim parça tamam 

-Devamı var-

olan mevsimdeyiz. Sıhhatini 
güzelliğini ve gençliğini mu
hafaza etmek istiyenler için 
en iyi ilaç uykudur. 

Hayatın üçte birinin uyku 
ile geçtiği malumdur. Günde 
en az sekiz saat uyku her
kes için elzemdir. Bu uyku
dan istifade edebilmek için 
vaktinde yatıp kalkmak şart
tır. 

Gece geç yatıp sabah geç 
kalkarak sekiz saat uyumak 
erken yatıp erken kalkmak 
suretiyle uyunan sekiz saat 
uyku ile bir değildir. 

Vücuda faydalı : bir uyku 
gece saat ondan altıya ka
dar olan uykudur. Mümkün 
olduğu kadar sükunet içinde 
yatmalı uyurken hiç · bir gü 
rültü istirahah bozmamalıdır. 
insan far~ ı rıda olmadan 
uyurken işittiği gürültüden 
müteessir olur, asabı sükun 
bulmaz. En iyi uyku sükunet 
içinde ve karanlıkta uyunan 
uykudur. ı 
A.kşam olunca vücudda uyku 
ihtiyacı baş gösterir. insan 1 

farkında olmadau bu arzuya 
karşı durur, adeta bir müca
dele olur. Bir çok doktor
ların söylediklerine göre 
saat on birden sonra bu hal 
artar. 

Geç yatıp geç kalkanlar 
sekiz saat uyudukları halde 
taravetlerini çabuk kaybet
melerinin hikmeti bu çabala
madır. 

Vaktinde yatıp kalkıp iyi 
istirahat e~en bir insanın 

ömrünün uzadığı, sıhhatinin 
eyileştiği gençliğinin uzun 
müddet devam ettiği tecrübe 
ile anlaşılmıştır: 

Hastalar için de en büyük 
ilaç uykudur. Rahat bir uy
ku hastanın üzerinde o ka
dar iyi tesir yapar ki, dok
torlar ekseriya uyuyan has
nın ilaç vermek için bile 
uyandırılmamasını tavsiye 
ederler. 

Bilhassa nekahet-halinde 
olanla(uykudan çok istifade 
ederler. Bunlar uyudukça 
dinlenirler ve bu suretle 
kuvvetlenirler. 

--------
Askerliğe 
Hazırlık 
Dersleri 

Maarif Vekaleti askerliğe 
hazırlık dersleri işlerinin 
uzamaması için mekteplerin 
doğrudan doğruya vekalet 

milli seferberlik müdürlüğü 
ile muhabere etmelerini ka
rarlaştırmıştır. 

IELHAMRA Si.NEMASINDA' (+] 20 Vantilator - 5 büyükYENJ.'d Bu~en 
[t] Aspiratörle serinletilen e itibaren 

Bugün matinelerden itibaren 
Senenin büyük bir FPANSIZCA filmini takdim eder. 

4 NAMUS BEKÇİSİ 
Başrollerde : LORETTA YOUNG 

ve ROEERT TAYLOR un yenı ve en kuvvetli rakibi 
RICHARD GREEN 

Proğrama ilave olarak 
19 l\1A) IS GENÇLİK BAYRAMI bütün teferruatile. 

Seanslar : 3 - 5 - 7 ve akşamları 9 da başlar. 

4 Şahane Türkçe film birden 
• .. ~~m.r~p'Jıı:i~IY~" .. 
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1- Leblebici Horhor 
2- 3 Ahbap Çavuşlar 

eğleniyor 
3- Bursa Senfonisi 
4- Türkçe F oks Jurnal 

- ... ~ 

ıı 

-=-~ ==== ~ 
lngiliz Avam Kamarasının Mesela 1937 de A• ~ 

bir lokantası vardır. Evelce Kamarası lokantasında ıııe~ 
oldukça kar temin eaen bu uslar 167.503 çay içtikl 
lokanta son blançoda 264 halde 1938 de 164.335 ç• k 
lngiliz lirası açı!! vermiştir. içmişlerdir. Arada 3.168 f k 

Lokantanın bir kaç sene- vardır. 
lik hesaplariyle, dünya siya- 1937 de 1.074 mebus ö" 
seti '{rafiki arasında çok yemeği ~ ediği halde 19 • 111l 

yakın bir münasebet görül- de 1939 yılının şimdiye ~ 
müştür. Geçen senedenberi dar geçen ayları için biç i~I 
milletler arası vaziyeti sık mebus lokantada yemek Y il 

sık gergin bir hal aldıkça memiştir. i 
lngiliz mebuslarının da işti- Avam Kamarasında yelJJe 1 

haları sık sık kaçtığı tesbit yemek : o eski moda imişi·" .~ 
edilmiştir. İntransigeaot ın __ ....__ ______ 11111111---------
Dahilivecle 
yeni tayinler 

--::::::::--

Dahiliye vekaleti memur
lar, sicil ve muamelat umum 
müdür muavinliğine mülkiye 
müfettişlerinden B. Cavit 
Kınay, Ordu mektupçuluğu
na Yozgat mektupçusu Rifat 
Torus, üçüncü sınıf mülkiye 
müfettişliklerine Osmaniye 
kaymakamı Ahmet Temiz, 
Ankara err.niyet müdürlüğü 
ikinci şube müdürü Saracet-
tin Saraç, Istanbul seferber
lik müdürü Cemal Gönenç, 
Istanbul .... · seferberlik müdür-
lüğüne ·Kuşadası kaymakamı 
Nail llter tayin edilmişlerdir. 

--m::IE':--

Kızılayın 
Yardımları 

Ankara (Hususi) - Kızılay 

cemiyeti tarafından son on 
beş gün zarfında Kastamo
nunun Çukurca köyü harik
zedelerine 3(10, Beypazarı 

Karacaşar nahiyesi harikze
delerine 13,400, Arapkir 

seylapzsdelerine 55'> ki ceman 
19,200 lira para yardımı 

yapılmış ve bundan başka 

hasta bir mekteldi kıza fenni 
bir korsa, birisine iki ayak 
olmak üzere dört muallim 
ve fakir vata'C: daşa beş suni 
ayak yaptırılmıştır. 

-~&;-

Tabii yetimize 
--Em-

Kabul olunan mlllet
taşlarımız 

Amerika 
Coğrafyası 

--;;:::~--

Her hangi birisine sorD~ 
uAmcrika Birleşik D'-vfet 
rine dahil 48 devletten Ne 
york devletinin idare ııı 

~. 
•ı 

kezi neresidir?,, . 
Size vereceği cevap b~, 

1 

şüphesiz: "Nevyork,, olac• 

tır. ·1 il 
Halbuki Nevyork def' 

100.000 nüfuslu Albany şe~· ra 
. d ,. ı· 'l"yetı lı ridir; hız e L\ocae ı vı a ~ ~ 

nin merkezi lzmit kasab • 
ld v 'b' d, o ugu gı ı... • 
Amerikan coğrafyası, b• 

kikaten görülecek bir ili~ 
dir. Amerikada Avrupaıı1, 
bir çok şehirler, nin ismi ~ r 
benzeri vardır. Meseli ver ış 
mont devleti dahilinde M0~ 
peliye, Kentuky devletle C) 

dahilinde Frankfurt, Del~ ~ar. 
vare devleti dahilinde D&J ta 
isminde şehirler vardır .. -' tih 

Bundan başka, Amerılı ~ 
şehirlerinin bazıları fant•. Ü 

isimler taşır. Mesela "Kır~ Y 
b 'b' B ceb il zı ast on" gı ı. . u . ': de' ~ 

Luisiyana devletı dahıhD to 
dir. Sonra, Amerikalılar, b~ il 

Yecanlı aktüel hadiselerde, ~ 
k b'rle de isimler alara şe .1 ,li 

kurmuşlardır. Mesela şıııı ~; r 
Dakota devleti dahilinde 
Bismark gibi. 

········-- .. -···· 
Amerika 

Talebe mlltetu,ırnıı 
müstafi addedlldl 

ltii' 
Maarif Vekaleti ~n cı-

başmüfettişi olan Amerık• 
talebe müfettişliğini yap•; ı. 
B. Ragıb Nurettin Ege .111 J' 
arif vekaletince müstağfı ' lttl 
dedilmiştir. n 

- - ::::::::-

Romanya, Yugoslavya ve Bir Tayin 
Bulgaristan'dan hicret ve il- bd' la 
tica suretiyle yurdumuza gel- Devlet şurasında açık . U• k 
miş bulunan 2874 milletta- lunan birinci sınıf mu~v•" .. o ~ • 

b.. · · ı v umum müdurlOI "' tı şımızın ta ııyetunıze a ınma- ge orman d6,. k 
sı icra vekilleri heyetince ı müfettişlerinden B. Rıza 
kabul edilmiştir. su tayin olunmuştur. ~ 

;nEg;ımııı~7iY~~~t;~~~ ! ] 
lsmetpaşa Bulvarında yazhk baaçede 1 

Türkiyenin tanınmış sanatkarları topluluğu • D· 
Tayyıb Şen Şakrak ve Arkada,ıarı 1 tle 

Rejisör: AHMET YEKTA BiR 1 'r 

KARı~~~kmKUYLJ ! 
' Birinci 20, ikinci ~ 

nnııınııınıınııull1111ıı~uuı 9ıuınır: ...,.., ... 

-•[ 3 Perde Facia ]•-

Fiatlar: 
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bir şey satmıyan Kızını evlendiren baba ~==ı=====-= K Öşesı es 
ltgUzar bir dUkkin j ve romancı ~~ıHr~;;~§§~~ııııııııııııınııııııaıııınııımıııınıımıınıııııııııııı~ 

sahibi Roger Vercel, son sene· Fark 
l11gilterede garib bir dük· ler içinde beynelmilel büyük 
lltı yaşamaktadır. Bu zat bir şöhret kazanmış roman-

sabah hiç şaşmadan, sa- cıla~dan b~ridir. Kendisi 
e •ekizde Surreydeki boş Fransızdır. Usliibu ve tasvir-
i }erindeki kudreti kendisini lcanını açmakta, süpür-
çl kte ve hiç bir şey satma-

f ~ üzere tezgahının başına 
trek beklemektedir. Zira 
~kanda satılacak eşya na
il tek bir mal yoktur. 

~~ [)ükkancı, müstakbel müş-
'lerine, ne iş yapacağını 
il kararlaştırmadığını, ai

t sebebJer yüzünden dük
e ı kapalı tutmak veya 

! .. · kasına kiralamak isteme-
t ' ini söylemektedir. 

llTl111U1mıı-mımı 

llnyanın en meşhur 
köpeği öldU 

~ayvanlar aleminin hari-
1 diye anılan dünyaca 
thur köpek Kik, 13 ya

basmak üzere iken, ln
trede Burhill'da kalori-
i kulübesir.de yaşlılık ne-

fevkalade sevdirmiştir. 
En fazla beğenilen eseri 

"Remorques,, adını taşıyan

dır. Bu eserin karşılaştığı 
pek büyük rağbetten bilisti
fade, büyük bir Fransız film 
kumpanyası bunu filme çek
meğe karar vermiştir. 

Muharrir film kumpanya
sının isteğini kabul eyledi
ğinden flmin çevrilmesine 
hemen başlanmıştır. 

Geçenlerde Parise gelmiş 
olan Roger .Verce] büyük 
bir hüsnü kabul görmüş ve 
studyoları gezmiştir. Sinema 
ve edebiyat hakkında rad
yoda halka hitaben birkaç 
söz söylemesi rica edilmiş. 

Ricayı derhal is'af eden mu
harrir şu sözleri söylemiştir: 

Ali paşa nezaketli, teva-
zuu ve diplomatiklığı ile 
meşhurdu. 

Bir gün odasında oturmuş 
düşünürken yakınlarından biri: 

- Yarın mec1isi vükelada 
ne söyliyeceğinizi düşünü 

yorsunuz degi] mi? dedi. 
Ali paşa gülümsedi : 
Hayır dedi, neler söyle

mem lazım, onları düşünü
yorum!.. 

Fena 
Ölüme mahkumdu, oda

sında ha bugün, ha yarın 
diye asılacağı günü bekli
yordu. 

Nihayet o gün geldi : 
- Haydi dediler. 
Sordu : 

- Bugün günlerden 
dir? 

- Pazartesi. 
Başını salladı : 

ne-

Hafta uğursuz başlıyor!.. 

-- ··~·· -
(Bugünkü pıogram) 

1 ürkiye Radyodifüzyon Poatalaıı 

DALGA UZUNLUGU 

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

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

12.go Program 

12.35 Türk müziği Pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haber
leri. 
13.15-14 Müzik 
program-Pi.) 
19.ro Program 

(Karışık 

19.05 Müzik (operetler-Pi.) 
19.30 Konuşma 

19.45 Türk müziği (Fasıl 
heyeti) 
20.30 Memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haber
leri. 
20.45 Türk müziği 
!-Suzinak Peşrevi 

..., 
gını te-

minetme-

kle bera-

her 
.. . 

her J 

türlü yün

lü, ipekli 

kumaşla

rın aslını 
• • ve rengını 

bozmada
n temizler 
dve ellerl kat'ly
yen bozmaz, ha
lis zeytlnyağın
dan yapılmış en 
temiz sabunour. 

• o ) (Li!!<s Markasına Dikkat) Ami-
CJldı n ve saç a- li Umit fabrikası ticarethanesi 

~ •i olarak ölmüştür. 13 
~· • İnsanların 90 yaşlarına 

"Eserini sinemaya veren 
bir romancı, kızını evlendi
ren bir babaya benzer .. ,, 

Bu sözler Fransız edebi-

ıııııııırıııuııııııııı·ııııııı 

Bahşiş 

2-Mustafa Nazifin [' suzinak 
şarkı:: (sensiz· bu sabah) 
3-Mustafa Nazifin suzi k 
şarkı ; (ümidsiz bir _sevişi ) 

4-Ahmet Rasimin suzi .. nL 
şarkı : (söyle ey canam : u

hum) 
5-Leminin Hüseyni şarkı (o 
güzel gözlerle) 

ki Telefon: 3047 Tel. Ümidua 
ırın yumuşa ı- . -~.e~e Pazaıı ızmir) 

dıldır. Köpek 24 saat 
,,. a halinde bulunduktan 

b' ra hayata gözlerini kapa 
' lır. 

ayatında, sahibine yarış
an 160 bin Türk lirası 
ndirmış, kral ve krali-

-aunıııaınııaıııı 

, 'tobUs ve tuvalet • ff •risliler, şehirdeki nakil 
lalarının hepsine otobüsü 

. tih etmeğe başlamışlar ve 
~ iis, gitgide, tramvayın 

. Yeraltı şimendiferinin de 
llcunu dama atıyormuş. 

t,' ~tobüs deyince, gözünün 
~ e, kamyondan bozma, 

çamurlu, içi kokulu sö

ona otobüsler gelen biz 

re Istanbullul ır bunun 

bini nekadar düşünsek 
, llıayız. Paris otobüs şir

arabalarına aynalar 
,lııuş. Kıdınlar tuvaletle-
1 tazelesin diye ! 

keklerin değilse bile 
111 müşterilerin, başka hiç 
llakil vasıtasına iltifat 

tle, netice parlak çık-
11 sonra, otobüs fabri-

l'ı bir katı kuaför, öteki 

~anükür dükkanı şek· 
t arabalar yapmağa baş-

: lar mıydı, otobüs şirketi
keyfine payan yoktur. 

~- ~~im "aynasız,, otobüsle
kuJakları çınlasın f 

yat mahfellerinde çok beğe-

1 
nilmiştir. 

ııımnımnuıııııuılll8 

ı Es'd dost t'U,man oldu! 
lngiJterede muhafazakar-

lar partisi eski reis Lord 
Stonehaven Çemberlayn 'ın 
bir nutkunda Almanlarla 
müstemleke işinde yeniden 
görüşebileceğine dair imada 
bulunmasını, onlara bu müs· 
temlekeJerin verilmesi şek

linde tefsir ederek, dostu 
başvekile, siyasi bir harp 
ilan et uiş bulunmaktadır. 

Lordun bu hareketi, meclis
te başvekile karşı muhale
fette bulunacağını göster
mektedir. 

lllllllllll!UltllnıUI llllUD 
1 Mısır subayları Avru-

pah kızlarla dans 
etmlyecek 1 

Mısır milli müdafaa neza
reti neşrettiği bir tamimde, 
subayların ve hava kuvvetle-
rine mensup olanların bar
larda ve kabarelerde Alman 
ve diğer Avrupalı kızlarla 

dansetmemelerini, zira ara
larında casus bulunabileceği 
ihtimalinin çok olduğunu biJ-
dirmiştir. Mısırda 200 le 300 
arasında ekserisi Macaristan 
ve Avusturyadan gelme ka
bare artisti çalışmaktadırlar. 
"Ümld,. elması çahn

mak tehllkeslıtde 
Meş'umluğu iJe tanılan ve 

kraltçe Antuanta aid bulu
n•n "Ümid,, elmasınln çalın· 
mak tehlikesine maruz kal-
dığını bu sütunlerde yazmış
tık. 

Şiırdiki sahibi Madam 
Maklin, ihtiyat tedbiri olarak 
artık hergün bu meşhur el
ması boynunda taşımaktadır. 

Bugünden itibaren iki büyük ve eşsiz filim 

Kültürpark 
iki Aşk 

Sinemasında 
Arasında 

FRANCHOT TONE 
MAUREEN O'SULLIVAN - VIRGNIA BRUCE 

l)Ünyanıu en büyük hastanesi Nevyork belediye hasta
lltainin akı11ara durgunluk veren faaliyetini ve iki aşk 
'rasında bocabyan bir doktorun aşk macerasını göste-

ren müessir ve büyük bir filim 

ÇiN ÇiN Şlrley Temple 

Hepimizin sevgilisi küçük sanatkarın yüzlerce defa L 
• bile göriilse doyulmıyacak şaheser ~ 

Seanslaı. :. S:Ün İki Aşk arasında 3 - 6 - 9.15 
\,.,' Çi~ 4.? .. - ... _ .... u cumartesi ve pazar 1.15 te başlar ~ 
~-......... :,,_.,. ........................ ~ 

Adam hesabı gördü, kalk
tı. Garson arkasından ses
lendi : 

- Sayın bay, garson bah
şişini unuttunuz ... 

- Ziyanı yok, ben bah
şiş almam, senin olsun ! 

-uımıımııınınııın 

Kumaşçıda 
Kumaşçı: 

- Renginiz sarı olduğu 
için bayan bu kumaş size 
çok iyi gidecektir. 
Kadın: 

- Benim her vakit ren
gim sarı değildir, bu kuma
şın fiatını öğrenince, kor
kumdan sapsarı kesildim! 

uımıı ımııomıııı 1111111 

Sokağın adını 
de2'iştirmişler 

- Eve bu saatte mi ge
linir?. 

- Kabahat benim değil 
karıcığım; sokağın adını de
ğiştirmişler, bu yüzden ça
buk bulamadım. 

nııuıımıııııoıımıınıım 

Yarısı 
Altı yaşındakine bir dilim 

ekmekle, bir çikolata ver
diler : 

- Runların hepsini sen 
yiyecek, değilsin, dediler, ya
rısını kardeşine vereceksin! 

Biraz sanra sordular : 
- Yarısını kardeşine ver

din mi? 
- Verdim. 

6-Saz semaisi 
7-Kemence taksimi 
8-Arifin : (bir melek sıma 
peri) 
9-Şevkinin : (duçarı hicri yar) 

10-Mahmut Celaleddin Pala
nın : (nari firkat) 

11-Mustafa Çavuş : (Canım 

tezdir) 
21.30 Konuşma 
21.45 Esham, tahvilat, kam
biyo-nukut ve ziraat borsası 
(fiyat) 
21.45 Neşeli plaklar 
22.00 Müzik (Riyaseti Cum

hur Filarmonik or. Şef : Pra

etorius) 
23.00 Son ajans haberleri 

ve yarınki program. 
23.15-24 Müzik (Cazband-pl.) 

Borçlu 
Borcu çok olana sordular: 
- Borçlarının yüzünden 

geceleri rahat uyuyamıyor
sundur değil mi? 

Borçlu cevap verdi : 
- Geceleri mi, dedin ne 

mür.asc bet alacaklılar, ala
caklarını istemiye gündüzle

ri gelirler; geceleri ğelmez
ler. 

11ıunıııınıııııı1111mıım 

Hayır 
- içki içmem, sigara iç

mem, kumar oynamam, çap

kınlığım yoktur, çalışkanım ... 

- Kısaca kusursuz bir - Tam yarım mı idi? 
- Evet, ekmeği kardeşi- erkeksiniz öyle mi? 

me verdim• - Hayır, çok yalancıyım!.. • 

~ Bugün Asri Sinemada T~3~4° ~ 

1 
31 Mayıs 1939 Çarşambadan itibaren ~ 

ı\zametile dünya sinemacılığına boyun eğdiren 3 muaz- ~ 

~am filim 40 kısım birden ~ 

1 lzmlrde ilk defa Ş t Ç t • 1 
·kovboylar krah ey an e esı 

Kan ölüm ateş ve dehşet saçan harika 

2-T:ö:ı~eRus Japon muharebesi 
Baştan sonuna kadar bir kahramanlık destanı 

3-T:ö:ı~8Halk Kahramanları 

4-

Ölüm saçan gangsterler şehirleri tehdit 
]er Amerika polisinin kanlı savaşı 

Dünya Haberleri veJ Miki Berber 

eden cani-

3 Büyük Filim ikisi Türkçe Sözlü Jı;;t;;;a ---

~~:;-.-~~~· nı:ır.~ 

v n. l O R . ~ O ~ _.. 

~ Salih Sonad ~~ § g i 
~ "O e = 

6 CiJt, Saç ve Zührevi has- ı= ~ =- ~ \ 
~ talıkJar mütehassısı ~ E'" .-• ~ 
~] 2 nci Beyler sokak No. 81 ~ E! e er 
91 TELEFON 3315 ~ o. .. a: 
~ ~~s ~ 
~~~ ~~~~ ~ ~ p;- == 

.. Evlenmeleri 
Kolaylasbran danışma 

servisi 

Hukuk mezunu İlyas Öz-
onaran 'ın idaresi altında 
Konak karşısında Güzel 
lzmir han No. 17 

Evlenmek tabii bir ihtiyaç 
ve ayni za anda içtimai bir 
vazifedir. İşlerde mahremi
yet esastır. 

1 - Emval idaresi, yazı 
ve tercüme işleri 

2 - İş bürosuna müteal
lik yazı ve muameleleri için 
dahi' müracaat edilebilir. 

Telefon 2848 yazıhane öğle 
vakti de açıktır. 

.? Al ~ 
" ... ()' 
;: "' E" - • ,,,,, ;r;-

~ p;- ~ 
"O Al c 
I» fil 8 a.. ... : 
" "' ;-- ,., ::! 

~ c:oe 
Q. 8 111 e.. !::! 
.... c -"' 
~ovı 88 
;:ı 111 I» 111 
Q 8'<Cl-
~c--ııı 
,... 111 CI CI 
c: 

••• • ,.. • •• • • •••••• • •• 4 •• . .................. 

Dr. Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontken ve elektrik tedaoi• 

yapılır ıkinci SeJ ter So 
No. 29 TELEFON 2542 ........... --....................... .. 

Arabi zamk, 
tutkal, 
ARTİ 
elbise 

TAYYARE Sineması 1316~6n 
Bugün 2 Büyük FJim Birden 

1-Montekarlo Geceleri 
(Revc de Monte - Garlo) 

Zenginlik, sefahat, aşk, entrika romanı; dans ve müzik 
filmi, başröllerde resimli yıldız: LILIAN HARVEY 

2- Volga ateşler içinde ••• 
(Volga en flammes) 

Üç büyük sanatkarın temsil ettiği, Çarlık Rusyasında 
geçen bir aşk ve ihtil;tl hikayesi. 

DanıeUe Darrıeux - lnkıjındff - Albert Prejean 
ilave: met. o jurnal no. 18 {Dünya haberleri) 

s~anslar: Montekarlo: 3-6 ve 9,20 Volga: 4.40 ve 8 de 
Cumartesi ve Pazar 1,30da başlar. ll F:y~t!:;: 30,25 \ e 20 talebe salon 10 kuruştur. 
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~ 

'ŞEHiRDEN 
HABERLER-

~ -------- --
Yol işleri 

Vilayet bütçesi tasdik e
~ dildiği için vilayetin her sa
h:asmda faaliyete geçilmiştir. 

Vilayet 939 bütçesinde 
80.(00 liralık tamiratı müte
madiye tahsisatı ayrıldığın
dan tamiratı mütemadiyeye 
başlanacaktır., 

-- ...... ·~-

Sivrisinek 
Mücadelesi 

M<. vsim dolayısiyle sivrisi
nek ve karasinek Mücadele
sine belediye ve halkımız 
tarafından devam edilmek
tedir. Yalmz kullanılan filit
lerin pahalı olması yüzünden 
herkea fiJit alamamaktadır. 
Bu sinek ilaçları ucuza mal 

edilerek çok bahalıya satıl
dığı şikayet ediliyor. Alaka
darların nazarı dikkatlerini 
celb ederiz. 

--::::ı:::--

Yapılan 
Teberrüler 

Dün vilayet encümeninde 
Memleket ve Eşrefpaşa has
tanelerinin senelik erzak mü
nakasaları yapılmış ve ihale 
edilmiştir. 

Hilal un fabrikası 50 lira, 
et müteahhidi Suphi Koyun
cuoğlu 130 lira vermiştir. 

--~w,,.•-

Zabıta 
Haberleri 
lkiçeşmelikte Kestelli cad

desinde Ismail kızı 27 ya
şında Cemile gayri meşru 
yaşadığı ve ayrı bulunduğu 
Mustafa oğlu Ülfet Elegöze 
hakaret ettiğinden yakalan
mış ve sinir hastalığı dola
yisile yapıldığından müdava
tı için Memleket hastanesine 
yatırılmıştır. 

§ Güzelyalıda, Ali Vahap 
oğlu Rasim Çatal Kaya, Yu 
suf oğlu vatman Hayrullah 
Eski Çeriye hakaret ettiğin 
den yakalanmış ve mağdur 
bilahara davasından vazgeç
miştir. 

§ Kemer Umumhanede 
Mustafa oğlu Tahir Pehlivan, 
Ali oğlu lsmail Yılmazın ce
binde bulunan 42 buçuk li
rasını aldığını iddia etmiş 
ve suçlu yakalanarak para 
bulunmuş ve sahibine teslim 
edilmiş ve suçlu hakkında 
meşhut suç zabıt varakası 
yapılmıştır. 

Fransızca ders 
Fransızca dersten geri 

kalmış talebeleri imtihana 
yetişmek için tecrübeli bir 
mualJim hususi ders vermeğe 
başlamıştır. idaremize müra-
caat. 5 - 3 

- -
~ -- ---

• • •• on rımız 
~---------------... -----------------

Moskova, 31 (A.A) - Molotof saat on dokuzda 
polotika hakkında beyanatını okumağa başlamıştır. 

harici yabileceğini söylemiş ve müteakiben demiştir ki: 

Molotof, Fransız-lngiliz-Sovyet müzakerelerinin henüz bit 
mediğini söylemiş ve son lngiliz-F .. ansız tekliflerinin de 
Sovyetler birliğini henüz tatmin etmediğini ihsas eylemiştir. 

ilk yapılan teklifler Sovyetler birliğinin müsavat ve mü
tekabiliyet esasına dayanan bir anlaşma arzusuna tekabül 
etmekte idi. Son teklifler ileri bir adımdır. Zira müteka
biliyet esasını kabul etmektedir. Fakat birçok ihtirazi ka-
) ıtları ihtiva ettiğinden dolayı itibari bir ileri adım telakki 
edilebilir. 

lngiliz-Fransız projesi, Sovyetler birliğinin üç küçük Bal-
tık devletiı:ıin müdafaası için ıngiliz ve Fransız yardımına 
güvenip güvenemiyeceği meselesi açık bırakılmaktadır. 

Almanya ile ticaret müzakerelerinin akim kalmasından 
bah1eden Molotof bu müzakerelerin bir gün tekrar başlı-

Bir Fransız gazetesi 
ne diyor? 

Paris (Radyo) - "La Republic,, gazetesinde "ltalyanlara 
kapanan petrol yolu,, başlığı altında bir makalede denili
yor ki : 

"Mısır ve Şimali Afrika tam bir müdafaa haline getiril-
dikten sonra ltalyaya giden ve Süveyş ile Sudandan geçen 
kauçuk ve pamuk yolları artık kapanmıştır. 

Bundan başka lngiltere ve Fransa ile anlaşan Türkiye 
ve ona paktlarla bağlı Iran, Irak ve Afganistan hükümet
lerinin teşkil ettikleri blok ltalyaya giden yakın şarkın 
petrol yollarını kapatmıştır. 

Bütün bunlara bir de Akdenizdeki lngiliz - FransJZ do-
nanmasını katarsak ltalyanlar için bu yolun kapatıldığını 
hem de kolay kolay açılmıyacak bir kilitle kapatıldığını da 
ilave edebiliriz.,, 

-------ıınıınunım-------

F ransız - Italyan , matbuatının 
mütekabil hücumları 

devam ediyor 
Paris (Radyo) - ltalyada hüküm süren gıda kıtlığından 

bahseden "Petit Parisien,, gazetesi diyor ki: "ltalya'da bol 
mikdarda mevcut olan tahtelbahir, top ve obüse karşı gıda 
ve iaşe üzerinde büyük bir buhran devam etmektedir, hat
ta Habeşistanın bol yetiştirdiği kahveden bile mahrum 
bulunduğunu, ilave etmekte, ve kahve içemiyecek ltalyan
ların bundan böyle daha az sinirli ve binaenaleyh daha 
çok makul davranacaklarını ümid ettiğini,, yazıyor. 

,-------- ınıım--------

Pekin kapılarında kanlı muna
rebeler devam ediyor 

Şanghay 1 (Radyo) - Pekine 10 kilometre mesafede 
Çin çeteleriyle Japon kıt'aları arasında kanlı çarpışmalar 
olmuş ve Japon kıt'aları püskürtülmüştür. 

lngiliz hükümdarı dönüyor 
Londra 1 (Radyo) - lngiliz hükümdarları, bu ayın 'l2 

sinde Kanada ve Amerika seyahatlerinden dönmüş buluna
caklardır. Hükümdarları açık denizde lngiliz donanmasından 
bir filo tayyare karşılayacaktır. 

Resmi daireler yaz tatili 
yapmıyacaklar 

Istanbul 1 (Hususi) - Heyeti vekilece verilen bir karar
namede bu yıl yaz tatili tatbik edilmemesi kararlaştırılmıştır. 
15 haziranda tatbiki beklenen altı saatlık kısa mesai usulü 
tatbik edilmiyecektir. 

Taarruza karşı mücadelede yerimiz ön safta olmalıdır. 
Japonyaya g~lince, Sovyetler birliğinin dış Mogolistanla 

mevcud karşılıklı yardım paktı, bizi bu memleketi Japon
lara karşı müdafaaya mecbur tutmaktadır. 

Çin hakkında, Molotof Stalinin "Sovyetler birliği taarru
za hedef olanlara yardım edecektir,, sözünü hatırlatmış va 
"Çinde filhakika bu yardımları yaptık,, demiştir. 

Molotof Polonya ile siyasi münasebetlerin geçen sene 
normalleştiğini ve bu sene de bir ticaret muahedesi akte-
dildiğini bildirmiştir. · 

Aland adaları meselesine temas eden Molotof, "Sovyetler 
birliği, silahlanmasının Sovyetler birliği aleyhine olması ka-
bil olan bu adaların tekrar askeri hale konulması mesele
sinde ala 'rnsız kalinmazdı,, demiştir. 

-=.-..=~=---

YunanistaJ1 
Arnavutlu1' tı 
Hududunda tahşld1 
yapmıyor J. 
Ankara l - Atinadaıı ll!e 

diriliyor: I 
1 

t • 
Yunanistanın Arnavu ı 

hududunda tahşidat yaptı 
na dair çıkarılan habe 
tekzip edilmiştir. 

--..... _:z:.--
Rus Filosu / l tal ya sefirinin Fransız sefiri 

Manevralara basladı • 
Londra, 2 (Radyo) - Rus 

Filosu Baltık dıanizinde bü-
yük manevralara başlamıştır. 
Bu manevralar bir ay de
vam edecektir. 

beyanatı 
lstanbul 1 (Hususi)- Ro

madan avdet eden Roma 
sefiri gazetecilere beyana
~ında demiştir ki; Türkiye 
ıle ıtalya arasındaki müna-
sebetler tamamile dostaneM Üzayede ile dir. Aramızda halledilmemiş 
hiçbir şey kalmamıştır. 

kabul ettilt ·h 
Paris, (Radya) -- I-l91~r· 

Ajansı, Fransız sefiri(M'l~ 
nin, bugün Türkiye harİ~ın 
vekili B. Şükrü Sarac.~ 
tarafından kabul l!diJdı;(l 
ve bir saatten fazla ko'1 
tuğunu bildirmektedir. fevkalade S&tlŞ Italyan mekteplerinde Tür-

kiye aleyhine bir şarkı o- i 
Yolculuk dolayısiyle 4 Ha- kutulduğu haberini tekzib Fransa t918 - t9 

ziran Pazar günü sabah sa- edebilirsiniz. doğumlulari si1811 

at 10 buçukta Göztepede Sefir bunlardan başka Ital altına aldı ~ 
Vali konağına varmadan bi- yanın sülh için çalıştığını Paris, 1 (v.R) - J-lu 
raz evvel 848 sayılı evde ilave etmiştir. met 1 ilkkanun 1918 jlecld~ 
maruf iki aileye ait mobil- --~--.;-- ilkkanun 1919 arasında .1~ 
yalar müzayede suretile sa- Memu J ğanları son baharda 

51of 
tılacaktır. r ar altına çağırmıştır. Bu se~ 

Satılacak eşyalar meyanın. Maaşlarını nin ikinci daveti olan 1 
da yeni bir halde 12 parça- bahar kuraları 12 yeriııed' Is 

Alıyorlar •• ay efradını ihtiva etmekte 
lı kadifeli pomye takımı ~ 
kristal aynalı saybur, elek- Maliye vekaletinden, me- Tramvay ~e ~ 
trikli ve üç petallı yeni bir murların maaşlarının veril-
halde güzel ,sesli (Baldur) mesi bildirilmiş ve bugün otobüs Ç8p1Ş il 

markalı Alman piyanosu ma defterdarlıkça memurlara Dün sabah Bahribaba P\ 
tabura, kristal Aynalı büfe, Maaş verilmeğe başlanmıştır. · ·· d k k · fk ıPetı 

Yakalandılar 
onun e ona ısı a ·d

9
,e 

kare açılır yemek masarı, giden vatman Hasan ı ~t 
6 maruken sandalye, 9 par- Yafa ı (Radyo) _ Atiren sindeki 14 sayılı tra01~'~ 
ça büyük kadifeli koltuk ta- vapuru hamil bulunduğu Güzelyalı istikametine do fi 
kımı, sigara masaları, gayet ~00 Yahudi muhacirini giz- giden taş yüklü 3CO 

59 ,J ~ 
güzel ve nadide büyük bir lıce karaya çıkarmak üzere kamyon çarpışmıştır. Z•11c1~~ 
elektrik avizosu, kolombiya iken Filistin sahillerinde ya- 300 liradır. Hadise hak1'

1 ~i 
kalandılar. 1 

tahkikat yapılmaktadır· Aa 
markalı salon gramofonu, ya- ';!-';O:" ~-..--eo""- __ -·= __.,,..,..,. ... ~z;.--:-...::=~~== --4 

1 ·~-- -=-=~ .. ~~ =..-"""""-~= ~~ ....... """""~d 

~:~ ~:~:~ i~!.7ı:ı~1~.ş;~~0{:~ Halkın Sesi Hakkın Sesb 
modinosu, kesme iki adet 
nikel ve sarı karyola ma Halkın dertlerinden d 
somya, avrupa m-ımulatından Istanbulda çıkan "Akşam,, gazetesinde ( MuazzaP1 
yeni bir halde fantezi Poba, vaların halli bu kadar kolay değildir. ) başlığı altınd• 

1 
iki adet ikişer kapılı büyük kan bir yazıyı halkın dilek ve derdleri ile meşgul oldl, 
aynalı dolap, İngiliz mamu- kendine bir meslek edinen ( Halkın Sesi ) ne aynen ~-
latı iki adet direkli sarı kar- lediyoruz. Bu husustaki fikir ve mütaleamızı yarınki ( P 

yola, kadifeli şezlonk, ctvru- kın Sesi ) nin bu köşesinde okuyacaksıoız: 
pa mamulatından hasır ta- "Akşam,, yazıyor: 
kımı, iki amerikan duvar Şöyle bir haber intişar etti: 
saatı, aynalı şemsiyelikler, " Bundan birlcaç gün evvel Sirkeci ..Je sokak orta~ııJ pi 
çiçek sehpaları, mahtelif ye- Sezai isminde bir fırın amelesi yere düşerek ölmüş, Y~ 
mek sandalyeleri, 9 zar par- lan muayenesinde bunu::ı veremden öldüğü anla~ıln:ıştı. 
çalı iki koltuk takımı, camlı dise üzerine fırınların teftişine başlanmış ve ... " 
orta masası, küçük yazıha- Arka tarafını tahmin ediniz. 

iSTER GUL İSTER AGLA 
ne, salamandra soba, radyo Akla şöyle birşeyler geliyor, değil mi: 
masası, etajerler, poker ma

" Hasta işçiler prevantoryoma, sanatoryoma 
e;...._-;-.,....~;:.. .. -::--·:::::~~---~- -~...,_,=-~----· sası, açılır kapanır büyük ce- Yahud: 

DüşündÜrÜCÜ Bir Harp Usulü viz yemek masası, buz dola- " Fırın sahiplerinin işçilerini fenni şerait içinde 
bı, konsol ayna, çocuk ara- l d 1 

Fransız gazeteleri tenkitlerini tam yerinde yapmakla meşhurdurlar. Bunlardan birisi ge- ma arı temin e i miştir.,, 
bası ve beşiği, iki çocuk a- F h d l · l çen gün bir genç müellifin bir kitabından şu satırları almış: "Eger düşman taarruz eder- akat, hayır.. ava is şöy e netıce eniyor: il 

se bombardıman tayyarelerimiz düşmanın mühimmat fabrikalarını, içindeki işçilere hiç bir rabası: komidinolar, çul, bü- " Temizliğe riayet etmediği görülen bazı işçiler ce:ı• 
zarar yapmadan, bambardıman edip uçuraklardır.,, ve bu tenkidi ilave etmiştir : "ıçin- yük taban halıları ve secca- dırılmışlardır. ,, 
dekilere hiç zarar gelmeden bir mühimmat fabrikasını bombardıman etmek - işte bütün deler ve saire birçok lüzum- Bu kadarcık bir tedbir kafi görüldüyse şaşılacak şeY "' 
dünya erkanıharbiyelerini düşündürecek bir muharebe usulü.,, lu eşyalar açık arttırma su- Verem, sefalet ve sıhhi istihsal gibi muazzam davaları" v 

Doğrusu tenkide diyecek yok; şimdi sen ey okuyucu bu genç müellifin tahayyülünde retile satılacaktır. 
icad ettigv i muharebe usulüne .· li için muazzam mesai lazımdır. '( ~I 

Zengin Olmak 
isterseniz 

Fırsatı kaçırmayınız. •dJ 
İSTER GUL İSTER AGLA Fırsat arttırma salonu sahibi Halkın Sesi Hakkın Sesı ~~ 
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