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e biinya umumi efkarı bir 
or çocuk değildir •. 
'~ Yuğoslavya kral naibi prens Polun Almanyaya yaptığı 
ıSI .hatin neticesini anlatan ve Hitler - Prens Pol arasın-
et" 1tnzalanan bir anlaşman.ın hulasasını tesbit eden müş-

~k bir tebliğ cihan umumi efkarında derin bir hayret 
1 

taacüp hissi uyandırmaktan hali kalmamıştır. 
Bu müşterek tebliğde Berlio ile Belgradın, her milletir, 
j_ hürriyet ve istiklaline riayetkar olduğu, ve bu mak· 
"' müştereken çalışılacağı ilan olunuyor!. 
Bu komünike, Almanyanın hürriyetine, istiklaline ve 

:c.H.P. ME~~ GRUBUNDA 
Refik Saydam ve Şükrü Sa

raçoğ)u Söz Söyledıler 

MÜSTAKiL GRUP 
R iSi VEKiLLiGi 

Ankara, 6 (A.A) - B. M. 
Meclisi C .. H. P. Müstakil 
grubu reis vekilliğinden : 

1 - C. H. P. Değişmez 
genel başkam, Partinin B. 
M. Mecfüi müstakil grubu 
reis vekilliğine ls!anbul me-
busu Ali Rana Tnrham inti-
1.ap buyurmuşlardır. 

2 - Pa ti müstaki gru-

l 

ı•klar:ına gözdiken düşm· nlarla çevrilmiş bulunduğunu t 

QÖyle bir tazyik ve muhasaradan kurtulmak için Alman 

bu, bugü ı - J. 6 939 - saat 
17,30 da toplanarak idare 
h eyetine Konya m busu A 1i 

bile anlaşmalar yapmak mecburiyetinde kaldıklarını 
fe" tnıak istiyen mazlum ve mağdur bir devletin şikayet
,,. i ifade etmeğe çalışmaktadır. 
rf• itte cihan umumi efkarını hayret ve taacüplere düşü

k de Berlinin bu masum bu mazlum, bu mağdur tavır 
~aıiyeti takınmasıdır. 
Gnya umumi efkarı üç yaşında bir çocuk olmadığına 
~ bu gibi bebek avutan propağandaların bütün dünya 
!•ndao manalı ve alaylı tebessümlerle karşılanacağı da 

ti ve aşikardır. 

SIRRI SANLI 
................................................................. , ...... 

Yugoslavya Kral Naibi 
Berlinden ·~ayrıldı 

, B. H tler Prens Pol 

oe51 l'Jin, 7 (Radyo) - Yugoslavya kral naibi prens Pol 
13~ •i Olga dün akşam Berlioden ayrılmışlardır. istasyonda 
etı tl devlet reisi Hitler ve Göring tarafından teşyi edil-

l'd" tı· ır. 
ıet ."lin, 7 (Radyo) -- Berlinde bulunan Yugoslavya kral 

1 Prens Pol ile Almanya Hariciye nazırı Ripentrop ara
~e ki görüşmelerden sonra bir resmi tebHğ tebliğ neşre· 

ttir. bu tebliğde Yugoslavya, Almanya, ve İtalyayı bağ
ye sıkı iş birliği ve bütün görüşmelerde mutabakat ha

ltınmuştur. 

r•" 
tu• 

\tıbul, 6 (Hususi) Dahiliye Vekili B. Faik Öztrak, bu
"ali ve belediye reisi B. Lütfi Kırdar ile birlikte Yalo
""İtmiş ve\bazı tetkikattan sonra akşam şehrimize .. 
Uştü ... 
~~~ta, 7 (~:u .. u-i) - Dahiliye Vekilimiz Faik Öztrak, 
il lstanbuldan şehrimize dönmüştür. 

Rızcl TJ el, I\ jl.ı mebusu 
Hüsnü Kitlpçı, ve Hhe me
busu Fuat Sirmeni seçmiş 

ve nıznamedeki diğer mad
deleri müzakere ederek 8. 
6. 939 perşemb ~ .saat 15 de 
toplanmak üzere içtimaa ni-

B. Ali Rana Tarhan 
hayet verilmiştir. 

B. Şükrü Saraçoğlu 
------------~--=--=-==------=-----· ..... -----------

datn nk söz olarak serır.n- Adi. Vekı·ıı· J.r·ı·zı·n 
yesinin tamamı d(;vlet tara- ıye aa. 
fından verilmek üzere kuru- h t• 
lan iktisadi teşekküllerin seya a ı 

l,..ondra 

Başvekilimiz Milli Şefimizle teş~ilatiyle idare ve mura- -::- -
. beraber kel>eleri hakkındaki kaqu- lstanbul 6 (Hususi) - Adliye VP~giJi B. Fethi Okyar11a 

l"~Ankara, 6_(~ususi) -= .. S... nun tatbiki neticelerine da-. birkaç güne kadar: Londraya g}.deceği hakkında dün Loa-
"H.;P. Meclis grubu bu riin ir Antalya mebusu Rasih dra radyosunun ' erdiği ha ..... cr teeyyüd etmektedir. Fethi 
.... topİandi:°-- - - ~ j Kaplanın muhtelif vekalet- Okyartın bu seya halinin ingiltere ile apmakta olduğumuz 

Başvekil Dr. Refik ,Say--- -Devamı 4üncü sahifede- müzakerelerle alfı;lcadar bulunduğu tahmin ediliyor. 

Trakyada Yaf,acağımız büyük at"~ked manevralar~ 
~ - . -/ l ı----..,..,....,..·~ .. ..........-...,-
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Varşova, garındaki yangın dört saat gayretten sonra sön· 
dürülebilmiştir. Resmi bir tebliğde itfaiyeden bir kişinin~ 

• 
Irakta Nuri Paşa Kabinesi 

Taraftarları Kazandı 
öldüğ.i ve öldüğü ve dört kişinin yaralandığı bildiril-; I / 
mektedir. J 

----------·~~~----------
Suriyede Kabine Buhranı 

---~~---
Şam 7 (Radyo) - Suriyede muhtelif partiler arasında 

kurulacak kabine hakkında !anlaşma yapılmamıştır. Suriye 

Reisicumhuru Ata bey Eleyubiyi bitaraf bir kabine teşki
line memur etmiştir. 

,~ .. ~:;... ~ ~~p ..... ::~·~-~, 

1 

~1 Dikkat ! f!1 
[+~ "Halkın Sesi Hakkın [+l 
+ı Sesidir" "ister Gült ister [+, 

ttl Ağla,, başlıkları altındaki ~ 
'+] yazılarımızı dördüncü sa- r+ı 
'+l hifemizde okuyacaksınız. [+, 
.._~~~~ .... ~ .... ...--.....-ıı:...~~,, ..~ .. ....,~~ ~ 

Çekler 
isyan rnı edecekler? 

Londra 7 (Radyo) - Dey
li Telgraf gdzetesi Prağdın 
aldığı bir 't haberde Çeklere 
yapılan zulüm dolayısile bir 
ihtilal ' çıkmasından korkul
maktadır. 

,.,, t Bağdaddan umumi bir görünüş 

~tI;~d;d_6 (Radyo) - ' Mebusan · intihabatı sona ermiştir. 
'Alınao ': neticef~·;e ;--göre Nuri paşa kabinesi büyllk liir 
ek~riyetJkazanmıştır. - -
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Dünyanın en derin petrol~, Evlenme senelerinin Verem 
kuyuları neredıPdir? tes'idi r--~---------

Türkiyenin son yirmi se- frakın ve Kafkasyamn pet- ,f; Ankaranın mevkii aşikif' 
Bazı defa petrol çok ko

lay bulunursa ise de çok 
kere onu bulmak için bir 
hayli de1inliklere inmek İcab 
eder. 

En derin/ petrol kuyuları 

Amerikada Virginia eyale
tindedir. 2501 metreye ka-
dar açılmıştır. 

Bu:-2500 met: ede hararet 
derecesi de 80 dereceye çok 
yakındır. 

ııııım 111111 ııııuıı 1 

"' Çlçeklerln koparılması 

Nebatat mütehassısların~ 

göre sabahleyin güneş doğ

madan evvel koparılan bir 
çiçek öğle vakti koparılan 

bir çiçekten iki kat fazla 
dayanarak solmaz. 

Avrupada, Amerikada, Ja
ponyada evlenen çiftler bir 
müddet sonra dCğünlerinin 
senei devriyesinde bir takım 
merasim yaparlar. 

Bir çoğumuz bunların an
cak gümüş ve altın düğün
lerini bilirler. 

Halbuki daha kısa müd-
detler için dahi senei dev
riyeler tesid edilmektedir. 

Birinci izdivaç senesine 
pamuk düğünü, ikinci izdi
vaç senesine kağıd düğünü 
Uçüncü e meşin, beşinciye 

tahta, yedinciye yün; onun
cuya kalay, on ikinciye ipek, 
on beşinciye porselen, yir
minciye billur; yirmibeşinci-

nnnnıııınmr:ıımımıın 

Bu hastahğa tutulanlar 
günde 400 milyon 
mlkrob çıkarırlar 

ııınıııııııııımıımıııııım 

Yazan: Dr. Seyfeddin Köksal 
-4-

Flükke habbecikleri ağız
dan fırladıktan sonra havayı 
nesimide uzun zaman mual
lakta kalamazlar. Takriben 
bir çeyrek saat zarfında 
zemine sukut ederler ve 
zemin tozlarına karışırlar. 

Direkt ve bilavasıta vaki 
olan bu sirayet daha ziyade 
akciğer veremi hastasının 

bizzat bulunduğu ve yaşa-
dığı mıntakalarda mümkündür. 

nelik tarihi üç tarihte hüla- rollerine, Basra körfeziyele dı : Paris, Londra ve Mo5' 

sa olunabilir : Hindistana doğru, Türkiye- kova yanında. 
10 ağustos 1920 - Sevr nin yardımı onun için elzem- Biz kendi hesabımıza So\'' 

muahedesi: Türkiye parça- dir. Türkiye filen Karade- yetler Birliğinin, müzakere· 
lanmış, filen lstanbulla civa- ı iz, Suriye ve Iraktan geçen lerdeki güçlüklere rağoıell 
rına münhasır bırakılmıştır, yollara hakim olduğu .çin, garp demokrasilerinin yanı~· 
buraları da lngiliz toplarının onun rızası olmadan bu ta- da mevki alacağından bıÇ 
tehdidi altına konulmakta- raflara hiç bir şey yapılamaz. bir zaman şüphe etmedi!: 
dır i Arnavutluğun işgali Ankara logiliz - Türk paktından ve 

10 tylül 1922 - Sakarya için bir başka tehlikenin is-
1 B. Potemkin'in Ankarad• 

zaferi ve dokuz ay sonra batı oldu: Italyan tehlikesi. yaptığı so:ı anlaşmalarda~· 
Lozan muahed~si : Mustafa Tunusta kati bir redle beri bundan katiyetle eı:JJ 1' 
Kemal memleketini i.,tiladan karş Lınmaktan doğan hoş- ni1. ismet lnönü'uün siyase· 
kurtarıyor ve ona siyasi is- nutsuzluğunu homurdanan tinin dc:vamlı surette pre:ı· 
tiklalini iade ediyor; gayrimemnun faşizm ş . rkta sibi So ~ y tlu Birliğiyle sı 1 

12 ma) ı-, 1939 - B. Nevit- Arnavutluğa, Yunar istana, bir anlaşma olmuştur. Lo.ıd 
le Chember lain Avam Ka- ve balkanlara doğru daha ·ra ilt! anlaşma yapılmıştır '1 

marasında l ngiliz - Türk itti- az mukavemetli bir istikamet pek yakında imzalanacaktıt 
fakının ya kır da aktedilece- bulduğunu zannetti. B. Mu- .\loskova ile anlaşma kabil 
ğini ve bunu bir Fransız - solini Arnavutluğun işgali olduğu kadar tamdır. Y• 
Türk ittifal ının tamamlıya- tahakkuk ettikten sonra bü- Paris'le ? iyi menbalardall 

aımn-unmımnm 

Faresi bol olan 

memleket 

, ye gümüş, otuzuncuya inci, 
kırkıncıya yakut, ellinciye 
altın; düğünü isimleri veril
miştir. 

Altmış sene birlikte yaşa
mıya muvaffak olan mes'ud 
ve nadide çiftler ise almas 
düğünü yaparlar ... 

Bunun haricinde de bilava
sıta ziyaret şekli vardır ki 
o da akciğer veremı hasta
lığı mikrobu ihtiva eden 
ifrazatından ve bilhassa tü
krüğünden vaki olmakta
dır. 

cağını bildiriyor. tün cenup şarki Avrupasını aldığımız malumat bize giiÇ' 
Yeni Türkiyenin vakur bir eline düşürecek olan planın lüklerin ortadan kalkmıY• tay 

milli hiss ', pek pahalıya mal tahakkukunu hazırlama işine yüz tuttuğunu zannettiriyor• a& 

ifraz olunan ' tükürük ze
mine sukut ettiği anda he
nüz yaş bulunduğu için bi
zatihi bir tehlike değildir. 
Lakin bir defa kurup da 

olan bir i~tiklali muhafaza girişti. Bunun için iki hare- Su güçlüklerin neden ibaret lıtı 
hususuuda yılmaz bir irade- ket lazımdı. Kımıldamasına olduğu malumdur: lskende' "le Yapılan hesaplara naza- 1 

ran en çok faresi olan mem- -unmııımmnıınıı ye ve şarkta. Türk milletinin mani olmak için doğrudan run. 
namzet olduğu rolün derin doğruya Türkiye'yi tehdit Filen Iskenderun artık bİ' Volkanların sayısı 1 

leket Italyadır. Italzada mev-

cud farelerin sayısı 78.400. 
olarak tahmin edilmektedir. 
ikinci Fransa, üçüncü de 
Almanya gelmektedir. Yal-

Dünyamızda elan tam ma
nasile faaliyette bulunan ya
nardağların sayısı 270 dir. 

anlayışına istinat eden bü- etmek; Radosa ve diğer zim olmaktan çıkmıştır. Fraıı· 
tün mukadderatı bu kısa adalara asker tahşit edilme- ·'sız - Türk anlaşması bıl zemin tozuna karışınca mu- 11 

azzam bir tehlike olarak tarihçede mevcuttur. Cerma- sinin manası ·budur; Yugos- keyfiyeti ve Türkiyenin garP av 
Bunların 80 i Amerikada

dır. 24 ü Asyada, 20 si Afri
kada, 143 ü Avusturalya ile 
muhtelif adalarda, 3 ü de 
Arupadadır. 

k k nizrııin ve ltalyan faşizminin lavya ile Bulgaristanı Ege devletleri sınıfına kati ol•' 'ıQt arşımıza çıkar, urumuş ., 
tehdidi karşısında f smet denizi kıyılarınd ı birleşmiye rak girişini hükümlcştire' td 

nız bu i~tatistiği yapanlar 
hangi esasa istinad eyle
diklerini bildirmiyorlar. 

tükürüğün içindeki milyon- İnönü'nün ve arkadaşlarının sevketmek bu suretle Egeyi 1 
larca mikrob zemin tozlarına cektir. •1. 

hareket hattı kendiligv inden tamamiyle bı·r ltalyan de · · A d e Clot 
yapışır ve hafif rbir rüzğar çizilmişti : Yakın ve orta nızı n r 
cereyanile yükselerek tenef- haline getirmek La Tribune des Nation5 

lzmir Askerllk subeslnden: d şarka hülıil için Türkiyeyi ---------11111111 ---------füs vasıtasile ciğerlere ka ar 
bir alet gibi kullanmak isti-

gider. 

Y d k S b 1 ki yenle anlaşmak bir lahza e e U ay ar yo amaya Kurumuş tükürük ile vaki bile akla gelemezdi. Bazıları 
olan bu bilvasıta sirayete 

Çag
v ırı)ıyor Kemalist rejimle Hitlerizm akciğer veremi musabının 

arasında bir yakınlık bulun-
1 - lzmir Askerlik şubesinde kayıtlı bil'umum yedek kulladığı fŞyalar vasıtasile duğunu iddia etmek istemiş-

de olan sirayet şekillerini ı d' ık· ·· d h subayların mutat senelik yoklamaları 1 · Haziran -939 gü- er ı. ı re1ım arasın a iç 
nünden itibaren başlamıştır. ilave etmek lazımdır. bir müşterek nokta yoktur. 

2 - Her hangi meşru bir sebeb dolayısile haziran ayı Bütün bu rakamlara ve Türkiyenin coğrafi vazi-
zarfında şubeye müracaat etmiyenler yeni adreslerile defter bütün bu hadiselere rağmen yeti siyasetini tayin eder. 
sıra numarasını sicil ve kayıt numaralarını bu müddet için hemen ilave etmek icabeder Bu hususta üç tabii vakıanın 
de şubeye taahhütlemek tüp yazmak suretile bildirerek ki, ilmi noktai nazardan sira- hakim bir tesiri vardır: 
behemehal y11ptırmaları icabeder. yet tehlikesi, bu kadar kolay 1 - Türkiye Asyanın Av-

3 - Muayyen müddet zarfında } oklamalarını yaptırma-
yıp lakayt kalanların bilahara vaki olacak herhangi bir iti- değildir. rupaya doğru ilerlemiş bir 
razları nazarı itibara alınmıyarak haklarında cezai muame- 1 Sonu yarın] burnunu teşkil eder, Kafkas-
le yapılacaktır. --- yaya, lraka ve Irana doğru 

4 - Yoklamalar yapılırlırken izdihama meydan veril- Otomobil tabii yoldur. 
memek üzere aşağıda yazılı günler hizasında gösterilen ,,.. 2 - Bu burun adalarla 
sınıflara mensup yedek subayların bu günler içinde bebe- kazası çevrilidir (bazıları Italyaya 
mehal şubeye müracaatları lazımdır. aittir) ve bu adalar, Türk 

A - Piyade: 1-6-939 günü akşamına kadar. Keçeciler Atatürk cadde· topraklarını tehdit edebile-
B - Topçu ve ölçme: 6-6-939 gününden 8-6-939 akşa- sinde Felemenk fahri konso- cek bir harekete üslük ede-

mına kadar. losunun 748 sayılı otomobil bilirler. 
C - Muhabere ve istihkam: 9-6-939 gününden 10-6-939 soförü Ismail Hakki oğlu 3 - Karadeniı geçidi Tür-

günü öğleye kadar. Abdülkadır Güler idaresin- kiyenin hakimiyeti altında-
D - Nakliye ve demiryolu: 12-6-939 gününden 14-6-939 deki otoyu haddi nizamisin- dır ve kendisinin en yakın 

günü akşamına kadar. den çok fazla bir süratle ve en kudretli komşusu ge-
E - levazım deniz ve hava; 15-6-939 gününden 17-6-939 konak istikametine gitmekte niş Rusyadır. 

günü öğleye kadar. iken postahane önünde oto- ikinci Vilhelm'in Asya he-
Fı - Suvari; 19-6-939 gününden 20-6-939 akşamına kadar. büs durak yerindeki otobüs- gemonyası hususundaki hül-
G - Hekim, eczacı, veteriner, kimyaker ve diş hekimi: ten inmekte bulunan Deniz yaları unutulmuştur. lmpara·· 

21-6-939 gününden 23-6-939 günü akşamına kadar. merkezinde iş gören 81 sayılı torun lstanbula ve Kudüse 
H - Jandarma askeri hekim ve harp sanayi: 26-6-939 Nazmi Eraydına çarparak sol yaptığı seyahatler, Bağdat 

gül~ s~~~~k:r ta~:;· ve muamele memurları: 27-6-939 kaş sol kol ve sol bacağının demiryolu projesi, harpten 
gününden 28-6-939 günü akşamına kadar. kaval kemiğini onbeş günde önce küçük Asya'ya Alman-
J _ Yedek subay defterimizde kayıtlı bil'umum subay- arazı zail olur ve 15 gün ların sulh yoliyle iktisaden 

ların senelik bu yoklamalarını vaktinde yapmaları lüzumu sonra tekrar muayenesini hulülü, bütün bunlar üçüncü 
ehemmiyetle ilan olunur. icap ettirir derecede yara- Rayh'ın siyasi bagajına da-
Ş - Yoklamaya gelecek subayların birer vesikalık fotoğ- lanmansına sebebiyet verdi· bildir ve bugünkü gayeler 

raflarile birlikte geJmeleri. ğinden yakalanmıştır. otuz sene evelkiniıi aynıdır. 

rELHAMRA SJ.NEMASJNDAI +) 20 Vantilator~ 5 büyükYENJ.'d 
•J Aspiratörle serinletilen e 

m 
Bugünden 
itibaren 

' 

Bugün matinelerden itibaren 
Senenin büyük bir FPANSIZCA filmini takdim eder. 

4 NAMUS BEKÇİSİ 
Başrollerde : LORETTA YOUNG 

ve ROBERT TA YLOR un yeni ve en kuvvetli rakibi 
RICHARD GREEN 

Proğrama ilave olarak : 

4 Şahane Türkçe film birden 

r mmmmmmmmm. 

.. 
Y e n 1 K o p y a 1 a r i y 1 e • 
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1- Leblebici Horhor 

2- 3 Ahbap Çavuşlar 
eğleniyor 

3- Bursa Senfonisi 
l 19 MA) IS GENÇLİK BAYRAMI bütün teferruatile. 

f m Sea!~la;:;,., 3 - 5 :.7 eb• akşaı:ları 9 n da başlar, 4- Türkçe Foks Jurnal 

~-------· 

BELEDIYFLER BANKA Si 

lehine bazı Belediyeler 

kararlar aldı 
Şehirlerimizin imarı saha

sında mühim vazifeler almış 
olan Belediyeler bankası, 
belediyelere umran hareket-
lerinde daha geniş mali im
kanlar temin etmek gaye-
siyle son · günler.de mühim 
bazı::kararlar al . ıştır. Bu 
kararlar arasında şunlar var-
dır: 

1 - İkraz faizi yüzde 6,5 
den yüzde · 5,5 ğa indiril-
miştir. 

2-Bu karar evvelce borç 
almış belediyelerin bir hazi
ran 939 tarihinden sonraki 
borçlarına da tatbik edile
cektir. 

3-Faiz üzerinden beledi
yelerce verilmekte olan mu-

Çimentodaıı 
alıl}:acak resim 

Dış memleketlerden yur
dumuza sokulan çimentolar
dan alınmakta olan ton ba-
şına elli kuruş gümrük res
mi iki liraya çıkarılmıştır. 

Şimdiden sonra dış mem
leketlerden yurdumuza so· 
kulacak çimentolar daha ev
vel İktisad vekaletinin mü· 
sadesi alınll!.ak şartiyle yur
dumuza sokulabilecektir. 

amele vergisi bundan sonr' 
bankanın umumi masrafları 
arasında ödenecektir. 

4-Borç taksitlerine vl' 
desinde mahsup edilme~ 
üzere karşılık hesaplarıo' o 
yatırılan paralara borçlu be' lltı 
sapların faizi yüzde 5,5 dıı1' 1tıl hesap olunacaktır. Belediye' ~ 
lerin bu paralarına eskide" ~ 
yüzde üç verilmekte idİ· ki 
Böylece vadesinden evvelce tşlı 
para yatırmış olan:belediye' ~~ 
ler, ödedikleri mikdarın f'' t\ • 
iziı. den kurtulmaktadırlar. le 

5 - Mukavelenin ilk UÇ ~ 
aylık müddeti içinde istikrBj ~ 
r dilen paraların belec'iyefer' ~ 
ce çekilmemesi haliD(~e kO' 

1 misyon alınmıyacaktır. • 
gı 

Bir Kadın 
Katil Oldu 

~. 

a 
b· 
d, 

Adann, (Aususi) - Ad•: nı 
nanın lnaplı köyünde fe'1 

-..... 

bir cinayet olmuştur. 13~ di. 
köyden Fatma kızı Fatı11'' So 

~ t' adında bir kadın komşus '· 
Yusuf kızı Emine ile ~avg-· llt) 

ya tutuşmuş, Emine başı~(, ~ 
taşla vura vura Fatmayı o 1:) 

dürmüştür. 

Zanlı yakalanmıştır. 

•m•mm111111111111 lllllllllDRlllll!Ullllllll llllllll !UlUl!ll! nıııın Ulllll\Ul!llllnll n llllllllllillilllllll lllilll Dl llDlillililllllllftllllI 

Ege 1 iyatrosu 
lsmetpaşa Bulvarında yazhk bahçede 

Türkiyenin tanınmış sanatkarları topluluğu 
Tayyıb Şen Şakrak ve Arkadaşları 

Rejisör: AHMET YEKTA BiR 

Her akşam yeni eser ve 
komediler takdim eder 

Fia tlar: Birinci 20, 
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TUylerl~Urperten vak'alar 

Mavi Oda 
-----P--:te---

( 2) 
Yazan: C. C. Cem 

. 
. ,.... -4> 

~4}i~ 
~ ~ ,,.?---· : . ~ .::-: 
~ -·- ~~~~ 

~ ---- ~"' •"' :-- ~ ~ - :,,...;: ~~ .::-~~~---- " ~ 

ç Sağ elile- cebindeki taban -(+; kapalıydı.. Kapı-da öyle .. 
Y' Yı sık~Y;vaş yavaŞ-k-;;k j ~belki de ufacık bir . delik 
ot• -- d B' d b- ç d . rı:-l lğa" başlıyor u. ır en ire .. var ı. __ .~:._ _ _ 
re rdu.!Bir heykelin arkasına Şimdi ~mobilyayı gözden 
e' 'ldi ,.,baktı. -Kimse yoktu. .... geçiriyordu. Şu ortadaki ce-
. ~ndi kendine güldü: - ~ viz masımn başında duran 

b•: - Ben de bunamağa baş süslü koltuk herhalde Bay 
11 dım;:. galiba: dedi. Nedb'in uzun gecelerde dün 
bıJ Artık lalan;n tarif ettiği yadan kaçarak münzevi ku-
rP lvi odanın kapısına gel- cağına gömüldüğü koltuk 
I•' itti. Kapıda bir halı ası- olacaktı. Acaba adamcağız 
e· Ydı. Halıyı yavaşça kaldır- burada ne görmüştü de böy 

· Ansızın kulağına bir ses le birdenbire dışarı fırlamış, 
lir gibi oldu. sonra düşüp ölmüştü? ne 
'titredi ve dinledi. Nefes görülebilirdi burada? 
aktan çekiniyordu. Ku- Hiç .. 

k kesilmişti. Fakat çit bi- Zavallı genç herhalde ken 
Yoktu. Rüzgar saçakları di sinirlerinin uydurduğu, 

ı . camları sarsalıyarak eve hasta muhayyelesinin saçma 
1 kere daha saldırdı. Ha- ladığı bir hayalet görmüş 

ses çıkaran başka kimse olacaktı.. yoksa burada ne 
hiçbirşey yoktu. Gürül- görülebilirdi? şu güler yüzlü 
rüzgarın işiydi. odada hayalet ne gezerdi? 
l<apıyı açarak odaya gir- Mavi odada hakikaten de 

P.tumun hafif ışığından ön
hiç birşey göremedi. Son
ortada duran büyük ma
tn üstündeki gümüş ~am 

•- tıların mumun ışığında 
e' ldaklarını farketti. Masaya 
e' · ru: ilerledi. Şamdanlar
d~ ki mumları h ker teker 

fledi. Oda bol bir ışığa 
e' • uldu. 
,. ~ğır ve kıymetli döşeıne-
0, it döşenmişti. Yerlerde 

11 ~ nadir halılar seriliydi. 
r tdeler atlastandı. Duvar
a' ' eski silah kolJeksiyon-

asılmıştı. Eski devrin 
ginlik alameti saydığı ne 

taa bu odaya konmuştu. 
(}dada hiçbir korkunçluk, 
bir esrarengizlik göremi
du. Hatta oldukça sevim 

~ ~Gzlü bir oda idi burası .. 
'- Hayalet!. diye gülümd- . .J1 l, 

" Sonra gözleri mumlara 
sd i. Alevler hafifçe titre
,, l)tlardı. Odada herhalde 
o' hava cereyanı olmalıydı. 
c;J• ba nereden? Pencereler 

acayip görünecek hiçbir şey 
yoktu. Eşyanın üzerine biraz 
toz oturmuştu. Bu da gayet 
tabiiydi. Uzun zaman kulla
nılmıyan bir odanın tozlu 
olmasında şaşılacak birşey 

yoktu. 
Rüzgar gene camlara hü

cum ediyordu. 
Bu sırada gözü Şdmdan

lara ilişti. 

Masanın· üzerine sıraladığı 
on iki mumun sol taraftan 
ilk ikisi sönmüştü. Hava ce
reyanı oldukça kuvvetli ol
mah idi. Masaya yaklaştı. 

Cebinden çıkardığı kibritle 
şamdanları yaktı. Sonra ge
riye dönerek duvarda asılı 
duran silah kolleksiyonuna 
baktı. 

Bir kama gözüne takıldı. 
Bu kıymetli bir arap silahı 
idi. Sapı o kadar güzel iş
lenmişti ki.. 

Birdenbire arkasında bir
şey; bilemediği birşey oldu
ğunu hissetti. Evvela arka
sına dönmekten korktu. Son 
ra elini gene cebindeki ta-

TAYYARE Sineması T3~!6n 
Bugün 2 Büyük Flim Birden 

1-Montekarlo Geceleri 
(Reve de Monte - GarJo) 

~enginlik, sefahat, aşk, entrika romanı; dans ve müzik 
1•lnıi, başröllerde resimli yıldız: LILIAN HARVEY 

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

Uç büyük sanatkann temsil ettiği, Çarlık Rusyasında 
~tçen bir aşk ve ihtWil hikayesi. 
Danıelle Darrıeux - lnkıjındff - Albert Prejean 

.........__ ilave: metro jurnal no. 18 {Dünya haberleri) 

otekarlo: 3-6 ve 9,20 Volga: 4.40 ve 8 de f 
· P ~:r l,30da başlar. 
.5 ve 20 talebe salon 10 kuruştur. ~ 
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~ımınıum ·ı:mııınmıınınımnuıııırıi~~~~~§1 · 

·;~ l\'l ızah ~ ANKARA ff A~ YOSU ~! 
't.I 

gını te-
1 K.. . ~I 
e=ıF==!!:====: 0şesı o 
~§e:~Es~E~guıuıııııuııı nmıııınınunuııııuııııuuıııııı~ııı ı;; 

-~ ...... 
(Bugünkü PJ<" bı an) 

1 ü t kiye Rad} o d i füı} < n Po ı.t~lar ı 

DALGA UZUNLUGU Borçlu 
lki dost karşılaşt. lar. 
- Ne haber? 
- Bildiğiniz gibi. 
- Alacaklıların gene ra-

hat vermiyorlar mı? 
- Çok şükür yüzlerini 

gördüğüm yok. 
Hiç raslaşmıyor rI'. usu-

nuz? 
Hayı r· . 

Nasıl oluı? 
Onlar yaya ge ı i yorlar, 

ben oton:obil ile c.!olcı şı yo

rurn!.. 
ıııııı unuı ruıım nımı 

içki 
Haydi ismini söyl~ miyci irn. 

Meşhur içki düşmar.la ı ın ız

dan biri bir gün co1.< tora 
gitti. Doktor dedi ki: 

- Vücudünüzün alkole ih
tiyacı var. 

- Aman co~tor len iç
mem. 

- İçeceksini1, Her gece 
yemekten sonra Ur fircan 
sıcak ~u içine bir kadeh 
konyak koyup içeceksiniz. 

- Peki < mma evdeki hiz
metçim ne der? 

- l\onyak şişesir.i saklar
sınız. 

- Ya sıcak su? 
- Hizmetçinize traş ola· 

cağını söylersiniz. 
Bir hafta sonra hizmetçi 

kapıcıya dedi ki : 
- Bizim efendi çaldırdı, 

gecede dört beş kere tıraş 

otuyor ve her gün de bir 
kaç kere tıraş olmak için 
sıcak su istiyor? .. 

ınıuıınmnuıuıııunıın 

Pahallı 
- Nedir bu suratın? 
- Sorma başıma gelen-

leri. 
- Ne 'oldu? 
- Dün karımla otobüse 

bindik. inerken ayağı kaydı, 
düştü. 

- Soara? 
- Sonra koştular, yardım 

ettiler, kaldırdılar. Bir ma
ğazaya soktular .. Bana tam 
altmış liraya mal oldu. 

- Neden? 
Neden olacak kumaşçı 

mağazasına girmiştik!.. 
.::s: .. -..~~ ~-=~ ~..,· .... ~=--~ ~ ~ 

banca attı ve virdenbire ge 
riye dönü. 

Hiçbir şey yoktu. 
Eakat.. evvelce yaktığı 

mum gene sönmüştü. 
Çok tuhaf bir hava cere

yanı idi bu .. 
Masanın diğer ucuna doğ 

ru ilerledi. Y erıiden bir kib-
rit çaktı. Sönen 

ateşledi. 
mumları 

Canı sıkılmağa 
b. 

başlamış-

Hani ya? hayalet 
deydi? 

nere-

[ Devamı var J 

1648m. 162Kca. 120KW. 
T .A.Q . 19,74m.15195Kcs. 20KW . 
T.A.P. 31,70m. 9465Kcs. 20KW. 
12.30 Program 
12.35 Türk müziği Pi. 
13 .00 Memleket saat ayan, 
ajans ve meteoroloji bal:er
leri. 
13.15-14 Müzik (Riyasetı 

curr bur bandosu Şl f: İl san 
Kü çer) 
J 9.f O Pı ogram 
19.05 Müzik (Straussun lir 
misi) Pi. 
19.15 Türk rr. i'ziği (F<~ı l 
lH }dİ 
Yaver Ataman) 
20.CO lVemlekc. t Hat ay: ıı, 
• jar.s ve meteoroloji lal eı -
le ti. 
20.1 5 Nqeli ı.lab l ar F. 
20.'.20 Türk n:üziği 
}. Osman beyin-saba peşre' i 
2· Dedenin-Saba şarkı - C fi
şe) !e gel büll ülleı i 
3Aşık M ustaf anın-Sala ~ırkı 
- Bir esmere gönül \'e d m 

4 - Kazım Us'un-Hüzam {< rkı 
- benzemezsin kimseye 
5- . . . - Kerr.a t.. k-
simi 
6- ... . - Halk türkü 
sü -aindim dağdan ovaya 
7- ....... - Halk türkü-
sü - Dağından görünür bağ 

lar 
8-Mehmet Nasibin - Hicaz
kar şarkı · Görmezsem eğer 
9. Refik F ersanın-rast şarkı
yaktı cihanı ateşin. 

21.00 Konuşma 
21.15 Müzik Saksifon solo
ları - Nihat Esengil) 
ıl.45 Haftalık po$ta kutum 
22.00 Müzik (Küçük or. Şef: 
Necip Aşkın) 
23 Son ajans haberleri, 
Esham 1 tahvilat, kam-

biyo-nukut ve ziraat borsası 
(fiyat) 
23.20 Müzik (Cazband-pl.) 
23.55-24 yarınki program. 

ıınno ._ --- - :ım- uma ı ııu 1111..ııımııımın 

Hasis 
Salamonla karısı öğle üs-

tü acıktılar, bir lokantaya 
girdiler. Salamon garsona : 

- Bir sandviç getir! dedi. 
Garson getirdi ve gitt!. 

Biraz sonra dikkat etti, Sa
lamon sandviçin yarısını yi
yor, kadın öbür yarısına do
kunmuyordu. 

- Hoşunuza gitme<li mi 
bayan? 

- Onun için duğil, ko
cam takma dişleri versin di
ye bekliyorum. 

:a!Eili? l!l!l:i!!!.~~a:~ 8 iF ,.. 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt Tenasül hastalıkları 
elektirk tedavisi 

ızmir - Birinci beyler So 
No.: 55 Telefon : 3179 

~ Bugün Asri Sinemada T2'3~4" ~ 
~ 31 Mayıs 1939 Çarşambadan itibaren ~ 
ftAzametile 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:~:.teRus Japon muharebesi 
Baştan sonuna kadar bir kahramanlık destanı 

3-T:~~teHalk Kahramanları 
1 

Ölüm saçan gangsterler şehirleri tehdit eden cani-
ler Amerika polisinin kanlı savaşı 

4 Dünya Haberleri veJ Miki Berber 
• 3 Büyük Filim ikisi Türkçe Sözlü 

---~ 

Evlenmeleri 
Kolaylaşhran 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. 

minetme-

kle bera-

her her 

türlü yün

Iü, ipekli 

kumaşla· 

rın . aslını 
• • ve rengını 

bozmada
n temizler 
dve elleri kat'iy
yen bozmaz, ha
lis zeytinyağın
dan yapllmı, en 
temiz sabundur. 

-- .... --

.... ... .. .. . ...... ......... ~ ...... .... 
Dr. Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontken ve elektrik teJaoi• 

yapılır ıkinci tJe 1 ter So 
No. 29 TELEFON 2542 ........... --.................. _ .............. . 

Bakkallar, kah 
veciler ve hu
susi demlikler 
için çeşitli ve 
nefis çaylar, 
ıhlamur ve kay 

ba-• • nar ıcın 

harat. 
Tel. 3882 .......................................... 

Bugünden itibaren iki . büyük ve eşsiz filim . ! 
Kültürpark Sinemasında 
KADIM KALBi 

BARBARA 
STANVICK 

JOZEF 
MACCREA 

Yavrusu çalınan bir annenin hırsızlığı göze alması ve Nev
york şehrini yıldıran bir gangster çetesinin maceraları 

Deniz Kahramanları 
CARY COOPER 

lnsan ticareti yapan bir korsanın aşk ve sergüzeşt anla
tan eşsiz büyük filmi. 

Seanslar: hergün: Kadın kalbi 9,30 - 6.20 - 3 
D "'n İz kahramanları 8 - 4,45 

Cumartrci ve Pazar günleri saat 1,30da başlar 
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H~B~ı:~~~N c===~~~~~J;~B=J c. ~;~~~~~isi 
- ~ ECNEBi BiR DEVLETE CASUSLUK · Baştarafı 1 inci sahifede· 

Ölüm EDENi.ER5SENEYE MAHKOM OLDULAR !~=:0i]:~:~d~;:.e"0:~y:~~~~ 
şeçilecek bir komisyonda 
alakadar vekillerin de huzu· 
rile görüşülerek neticeyi tes· 
biti mübeyyin alınacak ra· 
por üzerine umumi heyetçe 
müzakere açılmasını teklif 
etti. 

Gazetemizin sahib ve Baş
n: ubarriri Sırrı Sanlı, Ka
badayı fabrikası sahibi Mus
tafa Sanlının birad<.rzade
leri ve bay Mehmed Sanlı
nın hemşirezadesi Foça elek
trik fabrikası sahibi bay 
Nevin Sanlı henüz pek genç 
bir yaşta iken tutulduğu 
hastalıktan kurtulamıyarak 
dün vefat etmiştir. 
Cenabıhak m~rhuma son

suz rahmetler, genç refika
sına, yavrularına, büyük an-
nesine, validesine hemşire
sine, halasına, amucalarına 
ve dayısına sabrıcemil ihsan 
etsin. 

Peştemalcılar
da Ege tiyatro-

•• •• 

Casuslardan Papazın üzerinde askeri kroki bulundu 
Edirnede ecnebi bir dev- Bunlardan papaz Martiri kendisine bildirmek suretiyle 

let hf sabına casusluk ya· yakalandığı vakit üzerinde asıl faili bilerek muavenet 1 

pan dört kişinin şehrimiz Edirnedeki tayyare hangar- ve yardımda bulunduktan 
ağırceza mahkemesinde gizli larımızla top yerlerini ve hazırlıktaki ikrarları evrakı 
cereyan etmekte olan malı- askeri kuvvet miktarını gös tahkikiye mündericatı ve şa- 1 

kemeleri dün sona ermiş ve teren bir kroki bulunmuştur. hidlerin beyanlariyle sabit 
karar açık celsede tebliğ Bu krokinin dosyada bulun- olduğundan hareketlerine 
edilmiştir. duğu da kararda zikredil- uyan Türk ceza kanununun 

Mahkum suçlular şunlar- miştir. 33 üncü maddesinin birinci 
dır. Dört mabküm hakkındaki fıkrası mucibince tayin olan 

h 15 sene ag· ır hapis cezasının 1 - Edirnede Bulgar pa- esbabı mucibe kararının u· 65 inci madde ile yarısı in-
pazı Martiri, lasa kısmı şöyledir: dirilerek yedişer sene, altı-

2 - Edirnede Bulgar kon- "Suçlu papaz Martiri, Ki- şar ay müddetle ağır hapis-
soloshanesi katibi Lambo, ri, Lui Sinkoviç ve Lambo- Ierine ve kabul edilen tak-

3 Edirnede Bulgar metre- nun Edirne casus teşkilatı diri hafif sebebiyle 59 _ 
polidhanesi katibi Kiri, şefi bulunduğu tesbit edilen uncu madde mucibince 

4 - Edirnede otel işle- Edirne Bulgar konsolosu bu cezalarının üçte bi -
ten Italya tebaasından Lui Kançeları Kudrarofla sıkı ri indirilerek yakalandıkları 
Sinkoviç. temasta bulunarak malumatı tarihlerden itibaren beşer 

--~--~:EJ 

sene müddetle ağır hapisle
rine, 31 inci madde muci
bince, bu kadar müddetle 
amme hizmetlerinden mem
nuiyetlerine, 173 üncü madde 
mucibince birer sene, sekiz 
ay müddetle hükumetçe ta
yin edilecek mıntakada ika
metle emniyeti umumiye 
nezareti altına alınmalarına 

ve 3800 kuruş harc1n pay
laştırılarak alınmasına karar 
verildi.,, 

Karar tefhim edildikten 
sonra reis B. Süreyya, mah
kumlara temyizen itıraz ede
bileceklerini bildirmiş, sonra 
mahkümlar. jandarmalar ta
rafından hapishaneye götü
rülmüştür. 

Devlet sanayiinin gerek 
kuruluşu ve gerek işleyişi 
işlerinin tanzimine dair Kü· 
tabya mebusu Alaeddin Ti· 
ritoğlu tarafından verilmiş 

olan takririn de bu komis• 
yona tevdii tezekkür kı .. 
Iındı. 

Rundan sonra söz alan 

sunun onune ACIKLI 
Yildırım cüştU BiR HABER'Ingiliz ve Fransız kumandan- . 

hariciye vekili Şükrü Saraç• 
oğlu son on beş gün zarfın· 
da harici ve siyasi mesail 
\•e münasebata ait uzun iza· 
hat ve beyanatta bulundu. 
Ve sorulan suallere icap e .. 
den izahatı v ~ cevapları 
verdikten sonra sonra top• 
lantıya nihayet verildi. 

Dün öğleden sonra şehri
mizde fırtına çıkmış, ha va 
fena halde kararmış, Peşte
malcılar başı caddesinde 
Ege tiyatrosu binası önüne, 
caddeye yıldırım düşmüştür. 
O sırada caddede pek çok 
halk vardı. Yıldırım, mucize 
nevinden kimseye dokunma-
mış, düştüğü yerde küçük 
bir çukur açmıştır. Cadde
den geçmekte olan yedi ya
şında bir çocuk ta, yıldırı
mın şiddetinden yere düş
müş ve büyük bir korku ge
çirmiş, sonra kalkıp kaçma
ğa başlamıştır. Nüfusca za
rar olmamıştır. 

--~--

Yeni sinemada 
Yeni kopya olarak, lar

zanın intikamı, T eksaz fedai
leri, Hududda bir macera 
filirııleri· gösterilmekte ve 
ayrıca Türkçe izahaflı Foks 
jurnal. 

--~...:-~--

Bir köpek 
Sahibini parçahyarak 

öldürdü 
Mersinlide devlet demir

yolları sekizinci işletme ida
resinde pompacı reviyor şefi 
Ahmed Celal oğlu Burha
neddin Erbilgiç evde besle
diği büyük bir köpekle oy
narken hayvan kızmış, sahi
binin muhtelif yerlerini par
çalamıştır. Yaralı hastahane
de aldığı yaralarrn tesiriyle 
ölmüştür. 

--~w~--

Tayyare seferlerl 
Havanın fırtınalı ve yağ

murlu olmasından dolayı 
Ankara - lzmir seferini ya
pan yolcu ve posta tayya
resi, dün gelmemiştir. 

Afyonda bir otobüsü sel aldı 
----~:: ----

3 KiSi BOCİULDU , 
Afyon, 6 (A.A) - Dinar kazasına bir müsamere vermek 

için giden Halkevi muzik ve temsil kolundan 19 kişilik bir 
grubun bindiği bir otobüs şiddetli bir yağmurun husule 
getirdiği sele kapılarak yuvarlanmıştır. Bu acıklı kazaya 
üç genç kurban gitmiş, diğerleri kurtulmuşlardır. Hadise 
şehirde büyük bir teessür uyandırmıştır. 

Milli mefkure uğrunda ölen gençlerin cenazesi büyük 
törenle kaldırılmıştır. 

Hatayda defterdarlık teşkilatı 
Antakya 6 (A.A} - Millet Meclisi toplanmış, yeni Maliye 

teşkilatı kanununu müzakere ve kabul etmi~tir. Bu kanuna 
göre Hatayda defterdarlık teşkilatı kurulmuştur. Ayrıca 
masarifatı meclis namına kontrol etmek yani divanı muha
sebat vazifesini görmek üzere bir murakiplik ihdas edilmiştir. 
Bu murakip meclis tarafında~ intihap edil c!ktir. 

---~~ 

Türk - Fransız Anlaşması 
Neticelendi 

Paris, 6 (Radyo) - Kabine, bugün Eliıe sarayında Cum
hurreisi. B. Lebrunun riyasctirde toplanmış ve Hariciye na
zırı B. Jorj Bonenin izahatını dinlemiştir. 

B. Jorj Bone, Rus - lngiliz - Fransız müzakerelerinin 
bulunduğu safhayı ve beynelmilel vaziyeti anlattıktan 
sonra, Fransa ile Türkiye arasındaki müzakere lerin sona 
erdiğini söylemiştir. 

Paris, 6 (A.A) - Bu sabahki nazırlar meclisi muhtelif 
lıa arnameleri cumhurreisinin tasdikine arzeylemiştir. Bun
lar arasında ezcümle stoklar teşkili ve gaz maskesi tevzii 
hakkındaki kararnameler vardır. 

B. Bone harici vaziyet hakkında geniş izahat vermiştir. 
Hariciye nazırı Türk hükumetinin son Fransız tekliflerini 
tetkik etmek üzere olduğunu bildirmiştir. --------1110111--------
Gafenko Ankaraya geliyor 
Bükreş, (Radyo) - Hariciye nazırı B. Gafenko, önü-

müzdeki cuma günü Köstenceden Dasya vapurile lstanbula 
hareket edecek ve oradan Ankaraya geçecektir. 

B. Gafenko, Ankaradan ayın 13 nde ayrılacak ve 15 de 
Atinada bulunacaktır. 

Hariciye nazırı, ayın 19 oda Bükreşe dönec~ktir. 

iSTER GUL İSTER AGLA 
Tuhaf bir boşanma merasimi ! .. 

Dahomey aşiretinden bir adam, karısından ayrılmak istedi mi, odanın bir köşesine gider 
başını dıvara var kuvvetiyle vurarak: 

- Budalayım !.. Budalayım ! .. Ben budalayım ! .. 
Diye bağırmıya başlarmış.. Karısı da başka başka bir köşede aynı şekilde: 
- Budalayım !.. Budalayım 1 Ben budalayım !.. 
Dermicı. Sonra biri bir köşeden diğeri öteki köşeden birbirlerine doğru yürüyerek, üç 

kerre: "i3udalayız! Budalayız! Bız budalayız!..,, Diye bağırırlar ve karşı karşıya gelince 
ayrılırlarmış. 

Ey kari, bu, ananenin icabettirdiği garip ve tuhaf dini boşanma merasimine ve Daha
mey aşiretinin basit kafalaı ının dıvarda yaptığı aksisadaya : 

:Zengin Olmak 
isterseniz 

İSTER GUL İSTER AÖLA 

ları görüşmeye başladılar 
--------~~--~----L on dr a 6 (Radyo) - Fransız ordusu erkamharbiye reisi 

general Gamelin lngiliz erkanıharbiye reisi ve ordu şefJe
rıyle görüşmelerine başlamıştır. lngiliz hükumeti tarafından 
şerefin.e bir ~i!afet verilecektir .. ~areketinden evvel general 
Gamelın lngılız harp nezaretlerı ırtibat nazırı Lord Çetfild 
ile görüşecektir. 

-------uıırınınmn-------

İN GİLİZ - RUS - FRANSIZ 
GÖRÜŞMELERİ 

Rus Metalibatından Tadil 
İstenecek 

Londra, 6 (Radyo) - Son lngiliz - Fransız tekliflerine 
Sovyetler tarafında_n verilen cevabın Londrada tetkiki de-
v~m etmektedir. Yarı resmi lngiliz mehafili bu cevabın ln
gıltere ve Fransa arasında istişare mevzuu olduğunu kay-
dederek lngiliz kabinesiııi11 iç~imaından evvel yeni hiç bir 
şey beklenemiyeceğini :bsas ediyorlar. 

Alaka~arla~, gerek lngiltere ve gerekse Frans;ı tar~fın
dan yenı teklıfler . yapılmıyacağını ve Rusyanın, metali batın
da tadilat isteneceğini beyan ediyorlar. 

--~--

Bir tamim 
Muhabere ve münakale Ve· 
kaletinin isminin yalnız mü
nakale Vekaleti olarak' tes
bit olunduğu ve gönderilen 
evra~. a bu şekilde yazılması 

lüzumu alakadarlara tebliğ 
olunmuştur. 

Kültür 
Mukavelesi 

Belgrad, 7 (Radyo) Bul
garistanla Yunanistan ara
sındaki kültür mukavelena· 

1 
mesi imza edilmiştir. 

ı Zabıta 
! Haberleri 
1 

1 

ÇİN KADIN TABURLAR j 

Jap~n fırkalarını perişan etti · 

lkiçeşmelik Çukurçeşme 
mevkiinde Ömer oğlu Mus· 
tafa ve Mehmet oğlu Abdur
rahmanın Üzerlerinde bi er 
bıçak bulunarak alınmıştır. 

C?nkıng, 6 (A.A) -. Cekiai Ajansı bildiriyor : 
Çın kadın kıtaatı Taıhu gölü civarında düşmanı altı defa 

mağlup etmiştir. Çin kuvvetleri Nankin ve Taihuda mühim 
muzafferiyetler kazanmışlardır. Şimdiye kadar 21 şehir ve 
köy istirdat edilmiştir. 

§ lkiçeşmelik Dolaplıkuyu 
mevkiinde AH oğlu Hüseyi
nin üzerinde bir toplu ta 
banca bulunarak alınmıştır. 

§ lkiçeşme1ik DolaplıkuyLl 

YA YYARELERiMIZ 
mevkiinde Muharrem oğlU 
kasap Hasan 'sarhoş olduğu 
halde Hüseyin karısı 50 ya'" 

şında Fahriye ve 25 yaşında 
Ali yeye h . karet ettigindeı> 
yakalanmıştır. 

lstanbul, 6 (Hususi) - Memleket dahilinde seyahat yap
~ak üzere bugünlerde. 1.1 tayyareden mürekkep bir hava 
fılosu Ankaradan şehrımıze gel cek ve buradan diğer vila
yetlerimizi sıra ile dolaşacaktır. 

Bone Italya 
sefirile görüştü 

-~~-

Paris 6 (Radyo) - Hari
ciye nazırı Jorj Bone, bugün 
ltalyanın bura sefirini kabul 
etmiş ve uzun müddet ko
nuşmuştur. 

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

Girid Adası 
nakkında 
-@~-

-----------------------~ 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 

Türk, daima kuvvetlidir. 
Lüleburgazda yapılan pehlivan güreşlerinde, başpehliv•: 

nımız Tekirdağlı Hüseyin, Bulgar başpehlivanı Kıre Andrefı 
yarım saat süren çok çetin bir mücadeleden sonra yenmeğe 
muvaffak olmuştar. Seyircilerin candan tezahüratiyle karşı'" 
lanan bu galibiyet sonunda, halk, Tekirdağlıyı kucaklayıp 
öpmüş ve sırtında taşımıştır. 

Tekirdağlı Hüseyin'in bu yeni zaferi, dünyaya bir kere 
dal:ıa Türkün daima kuvvetli olduğunu göstermiştir. 

Muhtaç olduğu kudreti dan: arlarındaki asil kanda taşıyaı> 
Türk, bugün kolunun kuvveti kadar, bilgisinin kuvvetiyle 
de öğünmektedir. . 

Atina 6 - Girid adası Filiz Abdullahları, Kurddereli Mehmetleri,. Kızılcıklı 
ahalisinin hükumetten ada- Mahmutları yetiştiren Türk milletinin sırtı hiç bir zanıaP 
nın daha müessir bir şekil· yere gelmiyecektir. Ve Türk daima kuvvetlidir. . 
de himayesini temin eyle- Yaşa, göğsümüzü bir kere daha iftiharla kabartan Tekır· 
mesini talep ettikleri şayia- dağlı Hüseyin ... 
sının tamamile uydurma ol-

duğu salahiyetli kaynaktan Halkın Sesi Hakkın Sesidir~ 
bildirilmiştir. .........-~ ~ ........ ..., .... ~~ ........... ~~~-~ ... -·~ ~ ~ .... ~ ~ ~ 111mr ..... ..,,_ ~ ~ ... _ ............... ~~~~~......._ .... ...ı~:;.....:::;.,a,:::'-Jo=~ 11111 


