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=Polonya ve Litvanyada sel erberlik --~Ya Acık ----Bitlerin • 
Istirahatı 

t. ~"J'. hafta içind~ siliih ç~~meden, kılıç sallamadan 
B ok?1ed~n·: ~ır kaç senenin fütuhat ve istilasını 

· i · Hıtlerın ıkı üç hafta kadar istirahat edeceği ede
G \'e bazı mesai arkadaşlarının da gene istirahat et

ALMANLAR POLONYALILARDAN DANZIGl_\f DERHAL 
TESLiMiNi iSTEDiLER 

~t ~ere İtalyaya gideceklerini gazeteler yazmıştı. 
•t U haberi okuduğumuz zaman kendi kendimize: "Al
t tıe~e B. Hitlerin bu istirahatı gene bir kaç milletin 
. ~e ıstirahatini kaçırın o· ld 

SLOVAK TOPRAKLARINDA KANLI 
ÇARPIŞMALAR DEVAM EDiYOR 

Ilı' . asa ... ,, ıye mırı anmaktan 
1zı alamamıştık. 

~dAfussolininin son nutkunu dinliyenler bu k ·· ·· k · t• _ e . . , uçu ıs ı 
MACARLAR SLOVAKLARDAN BiN ESiR ALDILAR 

vresının pek de sinirleri yatıştırmak ve birazda 
ta kavuş k · · ·h · · · eteJcı . ~a ıçın ı hyar edılmedığini düşünmek 

erdır lu bunda pek te haksız olmıyacaklardır 

' 1ı~d' l ' 
d 

a ıse erden ve son istirahatlardan alaca w b" 

Slovak tayyareleri 
ettiler 

Macar şehirlerini bombardıman 
yüzlerce kişi öldü 

ah d k. . gımız ır 
il rıı·t var ır ı o da : istiklallerini her şeyin fevkinde 
t 

11 
•~etler, ve u~umi. s~yasi vaziyet düzeJinceye kadar 

İıı :d u uyumam.ag~.' ıs.~1r~hat köşesine çekilmemeğe 
tttli erek w gece!ı gunduzlu. hazırlanmağa, silahlanmağa, 

olmaga and içmişlerdir .. 

- SIRRI SANLI 
........ , •... ·················••••<••··············· 

eci bir cinayet 
t Genç Kızı Nişanlısı Sekiz 
~ Yerinden Yaraladı 
-:_erde oturan on altı j 

. F etiye nişanlısı Ömer 
''\ tarafından sekiz ye- f 

il •ğır surette yaralan-

mıştır. Hidisede kıskaçhk 
vardır. Fetiye derhal hHta
neye kaldırılmış ve suçluda 
yakalanmıştır. 

IZMiR ASKERLİK 1 
SUBESiNDDEN: 1 

~~6 - 332, 333, 334 
gumlulardan hangi sınıf-

ı.....Ja_r davet olunuyor 
"•tri enu~ muvazzaflık hizmetini yapmamış piyade, 
'-ıı~ıka demıryol ~H)-332: Topçu, istihkam, jandarma, 
d~tanı 333: denız, orman koruma, harp· sanayii 334 
llıinir lardan olanların celp pusulaları hükumete veril-
2 ....... .' 

~J>n Bu .sı.nıflardan adresini değiştirmiş olmasından 
t~ıt akrnesını almamış olsa bil~ iki güne kadar şubeye 

re m l A t ·ı · 3.......,
8 

a uma verı mesı mecburidir. 
lr 'd· sınıflar~a.n bedel vermek istiyenlerin iki güne 

t...:_8 ılckçelerı?ı şub~ye getirip vermeleri lazımdır. 
' edel nakdı erlerın dahi hemen elbise ve teçh·-
~nı_ tedari~ e~erek ha.zır bulunmaları mecburidi~. 

fit~ Muddetlerı bıtmiş hava tebdili erlerin dahi hemen 
~ gelmeleri ilan olunur. 

~'.ffiR GUL İSTER AGLA 
-~~- .............. ........ ~.~.E!!::;....~~ ...... =-: ..... ~ ..... ..:~.e..a!!r§:.39 

Londra, 27 (A A)-!Pazar 
gazetelerinin e~serisi Var· 
şova mahreciyle Polonyada 
seferberlik ilan edildiğinden 
bahseden heyecanlı yazılar 

neşretmektedir. 

Londra, 27 (Radyo)- Ka-: 
unastan Royter ajansına bil
diriliyor: Litvanya kabinesi 
istifa etmiştir. Reisicumhur 
umumi erkanıharbiyc reisi 
general Serinusu yeni kabi
nenin teşkiline memur et
miştir. 

Paris, 27 (Ra~yo) - Lit
vanya hükumeti ile Memel 
Satalteri doktor Neyman 
arasında bir takım ihtilaflar 
başgöstermiştir. Bundan do
layı Litvanya hükumeti- as
ker toplamağa başlamıştır. 

Budapeşte, 28 (Radyo) -
Slovakyada harekat,. devam 

etmektedir. Dünkü kanlı 

çarpışmalarda Slovaklardan 

bin kişi esir alınmış ·ve yüz
lerce kişi ölmüştür. 

Budapeşte, 28 (Radyo) -
Bir Slovak tayyare filosu 
Macar şehirlerinden Debro
sen, U jvçdek ve daha bir 
çok kasaba ve şehirleri bom 
bardıman etmiştir. 

Londra, 27 (Radyo)-Ber
linden bildiriliyor : Alman 
harbiye nazırı, Her Hitlerin 
"100 milyonluk Almanya,, 
emelinin yerine getirilmesi 
için uzun zaman geçmiyece
ğiti beyan eylemiştir. 

Bu yüz milyonun nasıl ve 
nereden temin edileceği cai 
sualdir. Hatıra gelen Dan
.zig koridoru başta olmak 
üzere şarka d ..,~ru yayıl-

Bir Kibrit Ve Bir Orman! 
b., """""' '"""""''''""'""""""""- ' ' Qlt ~""""""""""~"'"""'- """""""'" 

. 't J:arnanlar çobanın biri bir ormanın içine dalmış, mevsimin kış oluşundan dolayı bır 
~~kıp ısınmak çaresini aramıştır. Tabiidir ki kocaman orman bir dakikadc1 alevle-

llıı.. -.. goren b k · · b ta ç le" • orman e çısı u hal karşısında yanan ~ğaçların yanına koşmuş ve bir 
'- 81.ae ılmış yangını bir korku ile seyreden çobanı yakalamıştır. Orman bekçisi: 
~Ork ormanı neden ateşledin? dedi. 
'- ,/"

1 
ve teliş içinde bulunan çobanda bu söz karşısında gayri ihtiyari: 

b. • nız bı' k'b •tt• f .ı· c ._..., kı r ı rı ı e encnm. evabını verir. 
~ \'ılcundan bir şeh · b'I v • • b" k"b · k · 
4ulli d·· . rı:ı yana ı ecegını, ır ı rıtten ocaman bır ormanının tutuşa-

UJÜnemıyen bu s.tf çobanın bu budalaca cevabını düşün ve sonra: 

İSTER GÜL İSTER AGLA 

: 1 yon&l sosyalist direktuvar ı 

reiii arasındaki müzakerat
ta, teslim şartları hakkında 

müşkülat başgös ermiştir. 

Paris, 28 (Radyo) - AI
manyanın Polonyaya verdiği 
bir notada Danzigin A\man
yaya terki, ayni zamanda 
Odoleberk şehrinin iadesi, 
Polonya topraklarından geç
mek üzere bir otomobil yo
lu inşası bildirilmektedir. 

Paris, 27 (Radyo)- Ber
linde çıkan yeni haritalar 
Danzigi ve yukarı Silezya-

lmaktır. .. p. b nın mühim bir kısmını Al-
- Memel,!27~(Radyo)-1Me-: p.e~ş7m e ~ünü Memel ara- man hudutları içinde gös-
·mel Yahudi ... havrası ~yakıl-i zısının teslım edildiği nas- termektedir. 

..:mış!.!!: b!!!anyadaki"en sonı Kudu··ste Bı·r~ • · · 
IMemelli mahpuslar da~ ser-
best bırakıl~~Memele!dön1 
müşlerdir.' • 

Kaunas, 27 (Radyo)- Hü-
kumetle muhalefet partileri 
arasında Litvanyada müşte
rek bir vatanperverler cep
hesi teşkili için müzakerat 
cereyan etmektedir. Litvan
ya hariciye nezaretile geçen 

Milli Şefin 
Teşekkürü 

Anraka, 27 (A.A) - Rei
sicumhur İsmet İnönü aşağı
daki mektubun neşrini Ana
dolu Ajansına emir buyur
muşlardır .. 

Anadolu Ajan•ına, 
Mebus arkadaşlarımın ve 

vatandaşlarımın sevgi ve 
teveccühlerini ifade eden bir 
çok telgraflar alıyorum. Yü
rekten teşekkürlerimi kabul 
buyurulmalarını rica ederim. 

Türkiye Reisicumhuru 
ve C. H. P. değişmez 

genel başkanı 
İSMET İNÖNÜ 
...... D41 ...... 

,, Yılda yalnız 

bir lira" 
Verip çocuk esirgeme ku

rumuna üye olursanız kim
sesiz yavruların sağlığına 

ulaşmış olursunuz! 
(Esnaf ve 
TUccarlarımıza) 

23 t\ ~ an - Çocuk bayra
mı Y" 1 ! .ışıyor. Vitrinlerinizi 
çoçukları alakadar edecek 
eşyalar la süsleyiniz. 

Londra, 27 (Radyo) - Kudüs civarında bir tren geçer
ken vuku bulan bir infilak neticesinde bir İngiliz askeri ve 

16 Arap yaralam~ıştır. Hayfada bir Yahudi memur, posta 
arabasına açılan ateş neticesinde öldürülmüştür. 

- 4:' Flllstlnde .. ,, Son Vaziyet 
. Kudüs, 271 (~adyo) .. _~ Bugün, yeni- hadiseler olmuı ve 
ln~ilizterden hır neferle bir~,.. zabit!ölmüş, Araplardan da 
~ kişi yaralanmıştır. • , :.> f:.i 

- Kudüs, 27 (Radyo) -- Son""gelen bir habere göre bat 
müftü, C.e~e~lübnandan .. ~açmış ve Hicaza geçmittir. Bu 
h~b~r, Fılı~tı!'de kanlı hadıselerin tekrar başlıyacağı kana
ahnı "ermıştır. 
~~ ........... ~~~~a:~~~.~~nntm~:oeıo:MW@'_.9!1! ---

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
Belediye-mizden Bir Rica 

;:.... ~ 
Basmane Gaziler caddesi 1257 sokak sakinlerinden aldı-

ğımız bir mektubu aynen dercediyoruz : 
"1257 nci sokak çok sarp bir yokuştur. Evvelce bu yo-

kuş geceleri,biri başında diğeri nihayetinde yanan iki elek
trik lambasıyle aydınlanıyordu. 

Birkaç gündür bu lambaların yanmaması yüzünden bu 
dik tepe geceleri bizleri büyük bir müşkilata maruz bırak-
maktadır. Kadın, ihtiyar ve çocuklarımızın düşmek, yara
lanmak tehlikesi vardır. 

Her dileğimizi yerine getiren kıymetli Belediye reisimiz
den bu lambaların da tekrar yaptırılması için emir vermeai-
ni halkın tercümanı olan gazeteniz vasıtasile rica ediyoruz,, 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
-----------·-= ·- -



Arkadaşımın Kolunu Tuttum 
Ciddi , Bir Sesle Seninle Mü

him Konuşacaklarım Var 
Fakat annemin yaşlı göz- "acele bir yere gideceğim.,, 

lerile anlattığı şeylere ne Dedi isede adeta yarı zorla 
demeli? ... Hey seni kör to- kahveye götürdüm. İki çay 
pal şeytan hey ... Uğraşacak ısmarladıktan sonra ona 
başka adam mı bulamadın? şun ları söyledim : 

- Arkadaş, seni nekadar 

Sözü uıatmıyayım. . Bir 
gün çarştda çok sevdiğim 
bir arkadaşı gördüm ve ses
lendim.. Lakin sesimi işitti

ği halde beni görmemezliğe 
geldi.. Ve hızlı hızlı yürü
yüp gitti.. Allah Allah !.. 
Buda ne oluyar ? Ne yalan 
söyliyeyim arkadaşımın bu 
hareketini iyiye yordum ve 
"belki dalğındı., kulpunu ta
karak kendimi avuttum ... 

Lakin dükkan komşuları-

mın . da bana açıktan açığa 
surat ettiklerini görüyordum. 
İhtimal ki, bana öyle geli • 
yordu.. Fakat mutlaka bir 
şeyler vardı.. Yoksa beni 
çok seven komşularım im-
kanı yok böyle yapmazlardı .. 

Neyse.. Dört dün sonra · 
1 

ayni arkadaşı gene yolda 
gördüm. Yüy yüze geldiği-
miz için bu sefer beni gör
memezliğe gelemedi. 

Selam verdim, so~uk so
ğ .ık m·J~: :!ln !... etti . V _ " ... y 
vallahıt deyip yürümek istedi. 

Fakat günlcdit i~imde 
işliyen b!r üzüntü, bana bu
muamelelerin niçin yapıldı
ğını öğrenmek mecburiyetini 
hissettiriyordu. 

Aarkadaşımın kolunu tut
tum ve çok ciddi bir sesle : 
"Seninle mühim konuşacak
larım var. Şu kahveye gire
lim de ·anlatayım !,, Dedim. 

Arkadaş, her nekadar 

sevdi~imi söylemeğe lüzum 
yok. Bugünedek birbirimizi 
kıracak en ufak bir hare
k ette bile bulumadık. 

Öyle olduğu halde geçen
de seni çarşıda gördüm, ar· 
kandan seslendim. Lakin sen 
beni görmemezliğe gelerek 
yürüdün, gittin .. 

Bugün göz göze gelmesey
dik ihtimal gene böyle ya
pacaktık. Söyle bakayım 

buna sebeb ne ? 
Arkadaşım önce bana 

"yok canım .. Sana öyle gel
miştir. Ne münasebet ? ,, gibi 
lakırdılar ettiysede israr et
tim. Ve mutlaka bunu öğ
renmek istediğimi tak'i bir 
lisanla söyledim. 

Israrlarıma dayanamıyan 
arkadaşım nihayet baklayı 

ağzından şöyle çıkardı: 
- Eğer ben sana mer-

haba demiyorsam kabahat 
bende değil, sendedir ! 

- Sebeb? . 
- Sebebini bilmen lazım! .. 
- Ne gibi? 
- Ne gibi olacak birader .. 

Kulaklarını biraz arkaya ver
de hakkında neler söylen-
diğini dinle L. 

- Bakat benim hiç bir 
şeyden heberim yok .. Yal· 
varırım sa na beni üzmeden 
bütün bildiklerini anlat !. 

- Şimdi söyliyeceklerimi 
başkalarından işitmeni ister
dim .. Çünkü ... 

- Devam edecek -

1 MÜSABAKA'nın 4 ncü haftası şerefine .. 
bugün matinelerden itibaren 

f ~ L HAM R A Sinemasında 

(HALKJN SESi) 

Dünyada ';i"""""iiO'rfO"R.,,,""'ı 1 İngilterede iki _milyon evd 
Neler Otuyor? ~~!nıumııınnııuııuıııınuıııııınııın:nııunınııınuununıuıııuıııın'I kalmış kız 

Öksürük Başlayınca 2 Var 
·· Evlenme çagy ı çoktan ge- müzahereti göstermediğitı~ --·~-~---
O ksürüğün herhangi tür- 1 o Ruzvelt şerefine on bin çerek evde kalan kızların şikayetçidir. Ingilterede . 

lüsü olursa olsun ateşi art- 11 b 
balo k k yekunu İngilterede büyük kalmış kadınlar zaruri• ı 

Amerika Reisicumhuru tırmama için il çare yat- I k 1 üıe maktır, yalnız öksürük bulu- bir rakama baliğ olmuştur. yaç arını arşı amak . 
Ruzveltin 57inci yaşına bas- k Yapılan hesaba göre tamam h\lkfımetten haftada on ~1 nunca ar ası üstü yatamaz- "o 
ması Amerikada büyük ve iki milyon ihtiyar kız vardır. ling aldıkları halde e 

sınız öksürük artar. Karaci- ' 
umumi bir şenlik olarak kut- ğeri dolgun ve şişkin olan- Koca bulamamış olan bu kalmış kızlar böyle bir j 
lanmış ve bütün Amerikada lar sagy taraflarına da yata- iki milyon kadın umumi ha- aştan mahrumdurlar, aııd,~ 
bu münasebetle on bin balo t .. · d "h' 1 it d" t gel 

1 
mazlar. O halde sol tarafa ya uzerın e mu ım ro oy- a mış or yaşına 

verilmiştir. 

Baloların hasılatı 1 milyon 
dolar tutmuştur ve bu para 
çocuk felci ile mücadele için 
sarf edilecektir. 

• Çocuk felci, hakikaten, 
Amerikayı l.orkutan en büyük 
salgınlar<' a 1 biridir. Tedavisi 
ancak çel ik ciğer denilen 
aletlerle kabil olan bu has
talıktan Amerikada her se
ne yüzlerce çocuk ölmekte
dir. 

--~-~"'::--

Karanhkta cihet tayini 
Pençeresiz bir yere yüz 

kişiyi kapatsalar, her taraf 
tamamile karanlık olsa ve bu 
yüz kişiye, cihetleri tayin 
ediniz denilse, yüz kişiden 

en az ellisi sevki tabiileri 
sayesinde cih ~tleri isabetle 
tayin edebilirlermiş. Bunu 
yazan gazete şu mütaleayı

da ilave ediyor: 
"Doğru mu yanlış mı diye 

uzun uzadiye düşünmeğe 

değmez. Tecrübesi güç bir 
şey değildir.,, 

--=-=~---

Tayyare!erin yaklaştı
ğını nasll anhyacaklar? 

Hind domuzları, ihtizazdan 
en fazla müteessır olan mah
luklardır. Şimdi birçok yer
lerde bunlardan tayyarelerin 
yaklaştığını öğrenmek için 
istifade etmeyi düşünüyor ve 
bunun tecrübesini yapıyor
lar. 

--..... -=-~-
Çam UstUne çam 
Çam, ekseriya, üstüste 

devrilirse zevkli olur. Bir 
Paris mahkemesinde, haki
min biri, böyle bir şaheser 

yapmış: 

Maznunu ayağa kaldırıp 
usulen adını, sanını sorduk
tan sonra, çatık bir kaş, 
a•nk bir çekre ile; 

- Avukatın nerede? 
Sualini irad ediyor. Maz-

nunda önce hayret, sonra 
şöyle bir cevab: 

- Bilmem ... Avukatım 
yok. 

Bu, birinci çam. 
Salonda tebessümler, sonra 

gülüşmeler. Kahkahaya mey
dan kalmadan hakim ken
dini toplıyor, ve birincinin 
yar ına i k incı çamı da boylu 
boyunca seriyor: 

r - y <: r~ i, dava daha çabuk 
biter, dernek İ>tcdim ... 

k 
namaktadırlar. Evde kalmış ten sonra "ihtiyarlık,, il>~ 

yatma çaresi kalır. Hangi Jr 
tarafınızda daha rahat ede- olmalarına rağmen bekarh· şını alabilmektedirler· de 

· · · k k d gv ın aleyhinde Lulunmıyan maaşa hak kazanmak içitıb:' 
ceğınızı artı en iniz tayin ' 

bu kadınlar yalnızca hükfı- halen haftada hükumete 
edersiniz. Hiç bir tarafa ya-

tamazsanız nefasiniz daralır-
sa o vakit arkanıza birkaç 
yastık koydurarak dayanır 

uzanırsınız. 

Yatağınızın yanına bir fin
can kaynar su içerisine bir
kaç tane ökaliptüs yaprağı 
attırarak yatağınızın yanına 
koydurmak iyi olur kokusu 
hoş gelir, teneffüs edeceği
niz hava daha temiz olur. 

Yemekleriniz de şüphesiz 

hafif: Süt, et suyuna çorba, 
makarna, haşlanmış sebze, 
yoğurt çokça komposto kom
postonun hem şekeri hem de 
yemişinin vitaminleri mikrop
lara karşı vücudünüzün mu
kavemetini kolaylaştırır ... İş
tahınız yolunda mideniz sağ
lam olursa biraz et, hele ta
vuk eti, yemekten kendinizi 
mahrum bırakmamalısınız. 

Kendisini hastalıkta iyi bes
lemek te hastalığa karşı mu· 
kavemet ettir'r. 

Sıcak şeyler - çaydan 
başka - içmeği de tabii u
nutmazsınız. Ihlamur papat
ye1 hatmi göğüsü yumuşatır, 
üşümüş vücudü ısıtırlar. 

Göğsünüzün şurasında, bu
rasında ağrılar olursa ister
seniz kuru boynuz, az har
dallı lapa, daha temizi sıcak 
su ile pansıman, sancı . şid
detli olursa hardal kağıdıdır. 

Süslü kağıtlara sarılı süs
lü şişeler içinde öksürüğe 

iyi gelir diye işittiğiniz ha
zır ilaçlardan - kesenize 
elverirse - istediğinizi içe
bilirsiniz. Yalnız, rica ede
rim kendi kendinize müshil 
ilacı almayınız. Ateş olsa da 
yine kendi kendinize, ateşi 
kesecek ilaç ta almamalısınız. 

- Son -

Evlatlık çocuk 
isti yenlere 
Altı evlat sahibi bir baba 

son yavrusu olan bir kız ço
cuğunu evlatlık olarak bir 
aileye vermek istiyor. 

İsti yenlerin matbaamıza 
müracaatları. 3-1 

metin kendilerine icabeden şiling ödüyorlar. 

KADIN 
Turşu ile güzel!eşme usulü ' 

l 

h .. udi' 
Floridanın en meşhur güzellik müte assısına gore c f 

tazeliğini muhafaza etmek: için turşu parçalarından badll -
,. b · t' k e t yapmak lazımmış. Resmimiz bu nev ı anyoya ış ıra 

Uç genç bayanı göstermektedir. 
* " * 

§ Kadın kısmı o ka.d-' 
vesveseldir ki kendilerin•~ 
landan ziyade hakikatle 
datmak kabildir. 

Ağıza nasıl bakmah 

Her yemeği yedikten son
ra mutlaka diş macunu ve
yahut sabunlu su ile :ağzını
zı, dişlerinizi ve diş etleri
nizi fırça ile yıkayınız . Bu 
suretle diş dipleri temiz, 
dişler pasınz ve ağınız temiz 
olur, ve kokmaz. Bu sayede 
hem dişlerimizi ve hem sıh
hatınızı kazanmış olursunuz. 

* * * 
Halı seccadeleriniı:i karla 

temizliyebilirsiniz. Kar yağ
dığı vakit seccadelerinize ve 
isterseniz daha büyük halıla
rımızın üstüne kar serpiniz 
sonra sert bir fırça ile kuv
vetlige fırçalayını~. 

* * * 
İşsizlikte işten ziyade lez

zet vardır zannedenler hata 
ta ederler. 

§ İki kadın beynindeki 
dostluk, dükkanları yek di
ğerine bitişik iki bakkal a
rasındaki dostluğun aynidir. 

§Bir kadın sukutu ile şim-

diye kadar hiç bir iş bozul
mamıştır. 

_:;:..'*"~-

Macar - Slovs 
Arasındaki MUtare"' 

Paris 27 (Radyo) - Sll 
vak kumandanı ile Ma~ 
kuvvetleri kumandanı ar~, 
sında bir mütareke akted~e 
diği ve bugün Budapeşte, 
müzakerelere başlanacıf 
bildirilmektedir. 

~Macar kuvvetleri Slov•de 
yada işgal ettikleri yerler~ 
tahkimat yaptıkları gibi sı., 
vakları da bu yerlerden k0~ 
muşlardır. 

Yugoslavyad' 
Af 

Belgrad1 27 ( Radyo ) ; 
Yugoslavyada 170.000 ııı• 
kiim af edilmiştir. 

Tavuk ihracatı 

~ 
lzmirlileri tesiri altında bırakan BÜ YÜK VALS şahe-

' serinden sonra, onun gibi bütün büyüklerin bir araya a----------=ıc:..- -
gelmesiyle o~.un. kadar kuvvetli olarak ibda edilmiş , YENJ• 

§ Kadınların en büyük 
ahmaklıkları sevdikleri kim
seye "beni daima seveceği
ne yemin et" demeleridir. 

Almanyaya tavuk ibra'': 
tından tavukçuluğumuzun 1~ 
rar gördüğü göze alıoar\ 
bu ihracatın men 'ine gid\i 
mektedir. İktisat Vekile ti' 
Ticaret odasından vaıiY~, ' 

. tı' 
bildiren bir rapor isteoı•f 

olan MUZIK - CAZ VE AŞK ŞAHESERİ it Bugün 23 mart herkesi Sinemaya 
,+ koşturacak flim haftası başhyor 

tBüVüK AZ TA ~~L~ları!~~!~r~RJ 
Fransızca sözlü 

Tayron Pover - Alice Fay - Don Ameche 

Tarafından yaratılan bu Biiyük Filim, görenlerin tekrar 
· te~rar gör11:1oğe doymıyacn kları her şeyi ile BÜYÜK

LUK HARiKASIDIR. 

Seanslar: her gün 1.30 - 4.00-6.30-9.00 da .. Cumar
tesi ve Pazar günleri 11 de başlar. 

- .................... .:Elm!!4 .. ~A!!!!mm-l:!!l·':::mll:lı:mz::c:ıız:w.ı ... . ~ ~ ;;..; - ... '@f ' 1 14 

PEKOS KRALI 
• 

Kovboylar kralı JON VA YNE 

Istanbul Senfonisi 
Münir Nurettin Mehterhane musiki heyeti İstanbul 

sinemalarile ayni zamanda göstermeğe 
muvaffak olduğumuz TÜRKÇE Foks Jurnal 

Hergüo talebe s:5 Pazar fo da halk matinesi 10-15 k. 
Cumartesi Pazar 10 - 2 - 8 - 15 te 
Sair günler 2 - 5 - 8 - 15 te 

·..-ı.ı::uı1:1.-~•~r.o1!'.'ıi~'I:, ~-~-·MOC:~~.~~...-~ 

TAYYARE Sineması 
T E L E F O N: 3646 

Bütün bir hafta zevk ve neşe içinde alkışlanan ,A8' 
DÜLVAHAn'.n muvaffak eserı 

YAŞASIN AŞ 1'0 
Tamamen Türkçe sözlü ve Arapça şarkılı filimi ge~: .. 
hafta kalabalıktan gel~miyen binlerce sayın müşterı:tit 
rin talepleri üzerine BiR H~FT A DAHA göster~ 

-,.. . 1e 
Seanslar: her gün 2.30- 5.30 ve 8.30 da Cumartes? 

30
, 

Pazar 11.30da halk seansıdır. 12.30 za kadar hususı 
diğer yerler 20 kuruştur. 
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lAYYAREDE BiR 
iZDiVAÇ 

Yahud 
Casus Bir Katlının Marifetleri 

t (•) 

~ M· 1 ıo• k d 18 Janet, çok güzel bir 
el~ itil. •ndı. Zar af et ile ve erkek

dik' di~1• çıldırtan cazibesile, gir-
-' dig·ı hıeclislere kendini sev-
IJ' "1Yordu. 
~ ~t;a~iatın verdiği güze' lik 
bil ti llııyormuş gibi, Mis Jane

~~I ~e~kin zekası ve geniş 
~ik turu onu gör.enleri bir da-
~da teshir ediyordu. 

... endisi yüksek ve kibar 
"ltcı· 1 b• ıs erin her zaman arat-
iı b' , Q· ır siması bulunuyordu .. 
~~ ikindi üzeri.. 

' tiıı 18 Janet yine zenginle
dt "e diplomatların sık sık 
~~;~nı ettikleri siyasi bir 

Upt • k' . . . k tj • e vıs ısını ıçere , ye-
tıı bek'' d lk· ıyor u ... 

dtk.'de birde narin kolun
•ti 1 altın ve mini mini sa
l ile hak .. ı · · ~l>ıd ması ve goz erını 
~lı_ an ayırmaması, sabır-

0 11~ığını gösteriyordu ... 
~-~ı Çuncü viski kadehini yu
~ bildıktan sonra, daha faz
d1tı e~ı:meğe ta katı kalma
~t ıçın hesabını vermek 
t~11te garsonu çağırmıştı ki 

11la b· genç ve çok yakışık-
~iıı~ adam yaklaşarak ken-

1 takdim etti: 

0 
~~ Ben beklediğiniz, Ro

~~ 'vırı arkadaşı Rolon ... 
t ~i:e arkasından şunları söy-

~ ~~ Robertin ani ve çok 
\~~Qı bir işi çıktığından 

, \i } e\'usuna gelemedi. Be
~:tdine gönderdi. 

t~I\ •nın tereddüdünü gö
~~il~ışık.lı genç cebindeD 
~tı l1ın hır kartvizitini çıp •• 
~· onUne koydu. 

~tt~ Jinet ilk bakışta Ro
l ıı1~'fl kartındaki el yazısını 

t } 
1 \'e müsterih bir eda 

, il\'aş bir sesle : 

~ .. Demek sizde bizdensi
" O}'fe mi? 
Ued• 
lik ı, Zarif ve centilmen 

"- anı~ kendisine çok ya-
\d~: bır tebessümle cevap 

~·~\'et mis ... Şu dakika
, ~t~~ınJe meslektaş olmanın 

~::arfığ~ içindeyim ... 
b' Janet_, delikanlıyı kes-
it n 1 .. d"k il azar a su.ı u ten 

'- dedild: 

~- !lende, kadınlardan sır 
~llıak işinde muvaffak 

l~~~lnı kuvvetle tahmin 
~dı sizin gibi bir arkadaşın 
. ltıı~a pek çok muhtaç-
b ~Unkü temas etmek 

~,~•Yetinde bulunduğum 
,,,. •r karısının kıskanç
ıl(r 

t~tii Unden sefirle bir tür-
~fltd Ştnek fırsatını bula-

. ~I b~rn ... Siz -~rkeklerin en 
~. , f~ ornegı olduğunuz 
'' ~ ır· b ~ııı 1 ~ ,1° ayanına yapa-
~ ılk hücumdan . ~aa 

sefirle baş başa konuşmak 
fırsatını kazandırmış olacak
sınız. Robert de genç kadı
na şu zarif mukabelede bu
lundu : 

- En müşkülpesent erkek 
leri bile hemen cazibesinin 
tuzağına düşürebilecek sizin 
gibi müstesna bir kadın du
rurken, benim burada oyna
yacağım bir rol olabilir mi? 

Mis . Janet, bu sözleri te
bessümle karşılayarak: 

- Burada birbirimize kar
şı kompliman yaparak vakit 
kaybetmiyelim. İkimizinde ro 
lü malum ve çok mühimdir. 

Ben sefiri kafese koyma
ğa çalışırken sende karısrnı 
avlıyacaksın ... İşte o kadar ... 
Bu akşam ( ... ) Sefaretha-
nesindeki mükellef ziyafete 
birlikte giderek hemen işi

mize başlıyacağız. 
Ben süvare elbisen.i giy .. 

meğe gidiyorum, sende fıra
kını giyip l:eni ( ... ) otelin
den almağa geleceksin ... 

- Devam edceek -

······ii; 41······ 
Paralarını 
Alamı yan 
Yumurtacılar 
İspanya cumhuriyet hüku

meti tarafından üç sene ev- , 
vel müsadere edilen yumur
taların paralarını alamıyan 

yumurtacılardan Merkez ban
kası birer banka teminat 
mektubu istemiştir. Yumur
tacılar bu mektupları alarak 
Ankaraya göndermişlerdir. 
ispanya cumhuriyetinin mer
kez bankasında bloke kal-
mış parasından yakında yu
murtacılara tevziat yapıla
caktır. 

Mehmedi 
Yaraladılar 
İkiçeşmelik Azizler soka

ğında İmran oğlu amele İs
mail bir dava meselesinden 
Mehmet oğlu Mehmedi bı
çakla sol bacağından yara
ladığından yakalanmıştır. 

Hatay 
Sabunları 
Hatay menşeili mahsul ve 

mamulleri gösteren listeye 
sabun da ilave edilmiştir. 

Verilen malumata gö~e, İs
kenderunda 37 bin lngiliz 
lira sermayeli bir sabun ve 
} ag fabrikası mevcut oldu
ğu için bu fabrikanın ayda 
iki yüz bin ton sabun imal 

ettiği anlaşılmıştır. Halaydan 
getirilecek bu sabunlar Ha
tay mallarına tatbik edilen 

gümrük tarifesine tabi tutu
lacaktır. 

lb 
'"etle merakla,: heyecanla .seyredilecek 

~. MliaCrReiM 
f _.iltlsa fT .. b k d b' · ·1·-· k ıt b· ı .ım musa a asın a ırıncı ıgı azanan ... Mües-

ır aıle macerasını tasvir eden bu muazzam filim 
Suzet Mals - Margerlt Moron 

Tarafından temsil edilmiştir 
l{ BUGÜNDEN İTİBAREN 

~'rıt iiltürpark Sinemasında 

Ankara 
(Bugünkü program) 

Türkiye~Radyodifüzyon Postal&rı 

DALGA UZUNLUGU 
1639m. 183Kcs. 120KW. 

ı T .A.Q. 19,74m.15195Kcs. 20KW. 
' T.A.P. 31,70m. 9465Kcs. 20KW. 

12.30 Proğram 

12.35 Türk müziği - pi. 

13 memleket saat ayarı, ajans, 
m !teoroloji haberleri. 
13.15 Müzik (karışık proğ
ram - pi.) 

13.45-14 Konuşma kadın sa
ati-ev kadınlığına dair 

17.30 konuşma iukılap tarihi 
dersleri-halkevinden naklen 
18.30 Proğram 

18.35 müzik-neşeli müzik·pl. 
19 konuşma Türkiye postası 

19.15 Türk müziği ( Fasıl 
heti ) 

Okuyan: Tahsin Karakuş ve 

Safiye Tokay. 
20 ajan!I, meteoroloji haber
leri, ziraat borsası fiyat 

20.15 Türk müziği 
Çalanlar: Zühtü Bardakoğlu, 
Cevdet Çağl<J, Cevdd Kozan 

Radyosu 
Kemal Niyazi Seyhun. 
Okuyanlar: Sadi Hoşses, Se
mahat Özdenses. 
1-Hicaz peşrevi-Osman beyin 
2-Şerif İçlinin - hicaz şarkı
derdimi ummana döktüm. 
3-Şevkı beyin - hicaz şarkı
af eyle suçum ey güli ter. 
4-Şekip beyin- hicaz şarkı -

mahvolsun o tali. 

5-Kemal Niyazi Seyhun-ke
mençe taksimi. 

6-Y esarı Asımın-hicaz şarkı
sazlar çalınır. 

7 .hicaz türkü- çıkayım gide
yim be kuzum. 

8-Mahmut Celalettin paşa
hüzzam şarkı - kerem eyle 

mestane kıl. 

9-Rakımın - hüzzam şarkı
aşkın bana bir gizli elem 
oldu yar. 

10-Leminin - kürdilihicazkar 
şarkı-Nazlandı bülbül. 

21 memleket saat ayarı. 

21 konuşma 

21.15 esham, tahvilat, kam-
ımm .• ,noıı ıwıı ııııııı ıımıı 1111111 :ıııı: ıııııınc.ıırı ·:1111" ı. ı :ıııaııımıııııı• ırııııı .ınu ımıııııııuıı ııııın ııııııı ııınıı ııııu 1111111 mııra ınuu ıınııı ıııın 

Sinema köşesi: 

Sinema yıldızlarının hayatı 
Ve f ilimleri 

İRENE DUNNE. 
1904 senesinde Luivilde doğ ı.uştur. Kumral saçlı esmer 

gözlüdür. 
İrenne Dunne çok güzel sesli olduğu için tamamlc:lyıcı 

müzik tahsiline sevkedilmiştir. Günün birinde bir müsiki 
müsameresinde müzik yaparken sesini dinletmek fırsatını 
bulmuş ve münhal olan rol kendisine verilmiştir. Sonradan 
"Shovvboat,, ta fevkalade bir muvaffakıyet kazanmış ve 
bu sayede Hoolivvud'a geçmiştir. 

Pek gariptir ki ilk filminde İrene Dunne şarkı ;söyleme
miş ve kendisine dram artişti unvanı verilmiştir. 

FıLMLERı 
Selam dur, S:.o :; b :nt, Büyük aşık, Acele düğün, :Ha

yatın şarkısı, Arb1 sakak, On üç kadın, Madam Blanşın 
eseri, Başka ta~ın yok, Gümüş kordon, Ann Vickers, işte 
yaşıyoruz, S~ing~·ee, Masum zaş, Tatlı adelin, Roberta, Gös
teriş kay.;,ı, T co 1 )ra çıldırdı , Korkun hakikıa.t ... 

§ir1emasında 
tel. 

2394 

22 l\hrt ça j:. .::';aJ n itibaren dünya sinemacılık ale
n: bin i.. i eşsiz harikası 

K A T Y A Danu~lle] 
Oarrıeut 

Çarlık Rusya devrinde- geçen ,kanlı· ibtilaf ve isyaıila'°;ı-
canlandıran biricik şaheser - -

~ bjyo-nukut borsası fiyat. 
~ 21.25 Neşeli plaklar - R . 

21.30 müzik ~ (radyo orkest 

rası-şef: praetorius) 

ı 22.30 (müzik operetler-pi.) 
23 Müzik cazband-pl. 
23.45-24 son ajans haberleri 

yarınki proğram. 

LUKS . LÜKS LÜKS 

MARKALI 

ÇomAŞIA 
vE8~vo·v 

LUKS Sa
bunlanı kul
lanmakla ke
senizi ve cil
dinizi korur
sunuz. Israrla 
arayını~. . 
Amili UMID 
fabrikası. 
Telef on 304 7 
Telgraf kısa 
adresi: 

· ÜMIDUN 

Sabunları 

f~:C,~lc---f ô-~ımım~ 

~ Salih Sonad i 
t' Cilt, Saç ve Zührevi has- ~tl r.n -. 
.+! talıklar mütehassısı . 1 ~ g er 
(t' 2 nci Beyler sokak No. 81 ··~ 5 ... 
lt~ TELEFON 3315 t 1 "Cj ~ D) 
~~~D·~ ~7~A'IO::töll[l. ~ ~ er- ~ 
Dr. emır ı ::! r ·a· ; ~ z !:! a 

Kamçıoğlu o ., c= rR::s:;:::::=. 
Cilt Tenasül hastalıkları ;::; 8 F ;Jn~~l}Wfl"" 

elektirk tedavisi ~ ~ =: 
ıznir • d i rin :i J !fl<!r 5' ; DJ 1» 

.'lo.: SS Telefl1: 31H ~ ~ ~ 

~o;~Fah~iış
8

ik r ~ ~ 
. M k .:... "' "'c lzmır emle et Hastanesi JıM "'E ,,... B 
Rontken Mütehassısı :c --~ ıı.ı 

Rontken ve elektrik tedavi•ı ~ D) ;.-
yapılır ıkinci Beyler So. c ::! 

~ ~ · o:d:! No.1 29 TELEFON 2542 a· 9 ıı.ı !:! 
~~~-~~~ ... c ~:ıı;

:! Oo(ll a a .. ıı.ı I» ., 

S k 
a9'=Jı::ı. vevren atılı ~.g- = ~ c:: 

Kemer caddesinde Gaziler 

de 128 numaralı tütün ve kır

tasiye ve saire dükkanı azi

met do1ayisile devren satı

lıktır. Taliplerin içindeki sa

hibine müracaatları. 

mwıımmmmm 

ÜROLOG OPERATuR 
DR. Fuat Soyar 

. Böbrek, mesane, prostat, 
ıdrar yolu hastalıklarını te
davi ve ameliyatlarını yapar. 
2 'le! Beyler Numanzade No. 5 

En nefis 
kremler, 
lasyon ve 
kolonyalar 
ile çeşitli 
tuvalet 
eşyası 

Telefon 3882 
~m);;t;I~~ rnıı::-1,&;;•~T"T'Y&:+:akt<!I•~ 

Terzi Kazım Şangüd er 
lzmir: Yeni Kavaflar çarşısı 

no. 35 

Avrupanın yüksek terzi mek 
binden diplomalı 

Peşin ve 

1 En müşkJ!~!~~ 
rın ve siviUerin mizaçlanna 

VE 
İLK DEFA 

KARAMACA 
BUKJONES 

CETESI 
~ Kan ölüm ve ateş saçan harika ay.rıca: ~ göre taksitle her türlü elbise :()ti • .1~A FOKS: JuRNAL - Seanslar: her gün 3.15 

.4Ste Cumartesi: 12.30da ilave seansı vardır .. 

----------~ 
~ Miki Dünya Haberleri D Diker. 
__ .. ____ ... ___ ımım•-mmm;m•~Jli::.t::ll mmm~J1;;;:.t::;11D11D1ms~a::tS...,. m 



(HAl..KlN SES/) 28 MART-' 

.. ~~~~:-+~--.... = .. ~-. 
w ~ 

t~ŞEHIR~ 
t·H ABERJ .... ERI t~ 

SURiYE PARALAAI 
Türk Parasiyle Değiştiriliyor 

Antakya (Hususi ) - Bir Bunun için, tüccar ve el" 

kısım esnafın memleketteki nafımızın bu noktayı naıatl 
• • ...,.,... p"""'='"'= -~ ~~ ~ a:!:it ...... _~~ 

Ata türkün 
Validelerinin 
Kabri 

................................... __ ..................... ... para vaziyetini vesile ederek dikkate alarak ihtikar şek" 

ltalya Çekoslovakyanın Mirasından istiyor ellerindeki mevcut eşyayı es line giren hareketlerden vaı 
kisine nisbetle fazla fiyatla geçmesi, hem kendi menfa" 

Londra, 27 ... (Radyo) - Maruf gazeteci Vorld Pranir, ltalyanın Çekoslovakyanın istilası 
üzerine aşağıdaki isteklerini Almanyaya bildirdiğini gazetesine haber veriyor : 

satmakta oldukları görülmek atleri ve hemde memleketio 

1 - Çekoslovakyada Almanyanın eline geçen silah fabrikalarını birlikte işletmek .. 
2 - Tayyare defi topları ve diğer harp malzemesinden hisse .. 

tedir. Halbuki herhangi bir iktisadiyatı bakımından faY" 
malın bugünkü para vaziye- dalı olacaktır. 
tine göre maliyet fiyatı yüz- Filhakika mesela para k•" Atatürk ün validelerinin 

Karşıyakada yapılmakta o
lan makberelerinde inşa ve 
park tanzimi faaliyeti ilerle
miştir. Belediye reisi dün 
II!ahalline giderek tetkikler
de bulunmuştur. 

3 - . Ele geçen harp tayyarelerinden bir kısmının İlalyanın emrine terkedilmesi. 

Atinadaki Zelzele Zararlar Yaptı 
de 33 nisbetinde düşmüş ol- nununun neşrinden evvel bir 
ması 1azımgelir. lngiliz lirası 890 kuruş ikell 

Nitekim bu mesele üze· şimdi bir İngiliz lirası 950 

Gelenler 
Gidenler 

Atina, 27 (Radyo) - Bugün öğleden sonra 
bazı mahallelerde zarar verdiği anlaşılmış ise de 

Daladie Yarın Mühim 

şiddetli bir zelzele olmuştur. Zelzelenin, 
zararın derecesi henüz tespit edilmemiştir. 

Bir Söylev Verecek 
Paria, 27 (Radyo) - 29 Mart Çarşamb :ı günü başvekil Daladiye, saat 20 de Fransız 

milletine hitaben mühim bir siyasi nutuk i:ad edecektir. Bu nutuk bütün Fransız radyo 
istasyonlarında lngilizce, Almanca, Arap7 a1 lspanyolca ve ltalyancaya tercüme edilerek 
neşredilecektir. 

Rusyada Nüfus Sayımı Yapıldı 
Moskova 27 (Radyo) - Sovyet Rusyada yapılan yeni nüfus sayımının neticesi ilan edil

miştir. Sovyet cumhuriyetleri Birliğinin nüfusu 170 milyon 120 bin olarak tesbit edilmiştir. 

Tunea ve Meriç Taştı 

rinde kendiı;iyle temas etti
ğimiz Maliye vekili bize ay
ni düşünceyi beyan ederek 
bu şekilde yapılmak istenen 
ihtikarın önüne geçilmesi için 
tedbirler düşünülmekte o1du
duğunu ve halkın elindeki 
Suriye parasının da pek ya
kında Merkez bankasınca 

Türk parasiyle değiştirilme

sine başlanacağını bildirmiş-

kuruştan Merkez bankasıııcl 
tüccarlara döviz suretiyle 11e" 
rilecektir ki, b~na nazar•11 

bilumum ithalat eşyası yüzde 
33 nisbetinde ucuza mal edİ" 
lecektir. 

Binaenaleyh tiiccar ve es .. 
nafımızın lüzumsuz vehimler~ 
veya fırsattan istifade gibi 
gayri meşru hareketlere bat .. 
vurarak vaziyeti bulandır01•" 
maları lazımdır. 

Aydın mebusu B. Nazmi 
T opçuoğlu ve B. Nuri Gök
tepe Ankaradan şehfimize 

gelmiş, mebuslarımızdan B. 
Mazhar Müfid Kansu ve di
vanı muhasebat murakibi B. 
Mukbil Yula Ankaraya git
mişlerdir. 

Hemşire tayini 
İstanbul, 27 (Husu,i) - Son şiddetli yağmurlardan Tunca ve Meriç nehirleri taşmış, 

bir kısım münhat araziyi su basmıştır. F ev kala de bir vaziyet yoktur. Son dakikada sular 
durgun vaziyete girmektedir. icap eden bütün tedbi rler alınmıştır. 

Valimiz 
Gidiyor 

Tophanede 
1 ' kani• bir vak 1 

/ , ydın Memleket hastaha
nesi hemşirelerinden Bn. Se
miha Yalçın İzmir Memleket 
hastahanesi hemşireliğine 
nakil ve tayin edilmiştir. 

Su tarifesi 

Alman yadan 
asker 

ltalyaya tayyarelerle 
gönderiliyor 

Londra 27 (Radyo) - İtalyanın, Brener hududlarını kapadığı ve Almanyanın, Libyaya.

1 
gönderilmek üzere tayyarelerle İtalyaya asker göndermeğe başladığı şayiaları çıkmıştır. 

Bu haberler alakadar mehafil nezdinde büyük bir telaş uyandırmıştır. I 

1 
Bursadan mebus seçilen 

değerli valimiz B. Fazh Gü
leç Perşembe günü vazife- , 
den ayrılarak Cuma sabahı 
ekspresle Ankaraya hareket 
edecektir. 

Halkapınar su tarifesi Na
fıa vekaletince metre kübü 
on kuruş üzerinden tasdik 
ve İzmir nafıa müessese ve 
şirketleri başmüfettişliğine 
iade edilmiştir. Yeni tarife 
1 mart 939 dan muteber ola
caktır. 

Karısına baka· · 
ret etti 

İkiçeşmelik Çukurçeşme 
mevkiinde Arabacı Etem, 
arahn açık bulunan karısı 

Afete Hakaret ettiğinden 
yakalanmıştır. 

• 

Kürekle 
Yaraladı 
Güzelyalı Poligon deresin

de lzmirli izzet oğlu Burhan 
kum top'ama mes .!l..:sinden 
Çallı amele Ramazanın boy
nund.ın kürekle ya:aladığın
dan yakalanmış ve hakkın
da meşhut suç muamelesi 
yapılmıştır. 

ÇEMBERLA YN ÇEKiLiYOR MU? Turgutlu istas-
Londra [Radyo] - Çemberlayn'ın siyasetini bit müddetten beri tenkit eden bazı Ingiliz f• 

gazeteleri bugünkü lngiliz Başvekilinin çekileceğini ve yeni lngiliz kabinesine Eden, Loit YOD şe 1 
corç, Çurçil gibi mücadeleci politikacıların gireceklerini yazmaktadırlar. SelAhatfln SUIUner 

T 1 f ı f U ••d•• 1 .. ..., •• iyileşti e gra Ve fe e 00 mum mu Ur ugu Bir müddettenberi rahat· 
Ankara, 27 (Hususi) - Nafia Vekaleti posta, t elgraf ve telefon umum müdürlüğüne sız bulunan Devlet Demir-

vekaleten B. Nazım Kılıç tayin edilmiştir. yollarının kıymetli memurla

Ak denizle Kızıl deniz birleşecek 
Londra 27 (Radyo) - Gazeden başlıyarak Akabe körfezinde bitecek olan ve Akdenizi 

Ktzıldenize birleştirecek o!an büyük kanalın inşası, yakında başlayacaktır. 

Türk Ticaret Bankasının Toplantısı 
Ankara, 27 (A.A) - Türk Ticaret Bankası hissedarlar umumi heyeti bugün toplanarak 

bankanın 1938 senesi muamelatına ait idare meclisi ve murakipler raporları ile kar ve 

zarar hesaplarını tasdi.k etmiştir . 

Eden diyor ki: Kaybedecek hiç bir 
dakika yoklur 

Grinasby 28 (Radyo) - Dün bay Edenin söylediği bir nutukta sulh taraftarı olan Av
rupa devletleri arasında bir birlik vücude getirilerek Almanyanın genişlemesine mani ol
mak için bütün partilerin iştirakile derhal bir kabine teşkilini ve bu hususta kaybedecek 
hiç bir dakikanın olmadığını söylemiştir. 

Bitler Hambur2ta Nutuk söylüyecek 

rından Turgutlu istasyon şe
fi bay Selahattin Sülüner 
bu defa iyileşerek vazifesi
ne başladığını memnuniyetle 
haber aldık. Genç ·e çalış
kan şimendifercimize geçmiş 
olsun deriz. ... 
Oğretmenler 

Arasında 
Tilkilik orta okul Türkçe 

yardımcı öğretmeni Bn. Hay
riye Atagül, ayni okul tarih
coğrafya yardımcı öğretmen
liğine tayin edilmiştir. 

Esnaf ahali 

Berlin, 27 (Radyo) - Hitler, Nisanın birinci ğünü Hamburga gidecek ve bitmek üzere lzmir Esnaf ve Ahali ban-
bulunan (Rubeylay) seyyah yapurunu gözden geçirdikten sonra, belediye meydanında mü-

Bankası 

kası yıllık umumi toplantısını 
nııııa ıoııııımıııı-ıııııa111111111111111 ___ 1111111ııuau- him bir söylev verecektir. · 

fzmir Birinci Tapu Sicil dün Ticaret odası salonla-

Muhafızlığından: SAMDA YAPILAN TOPLANTI rında yapmıştır. 
Bozyakanın Karabağlar .,. ' Şeker Fabrika· 

ağabey mevkiinde kain şar- Sarkın en büyük devleti ve zaiflerin hamisi • 1 

kan Cezairli Kadri kızları Jarımızın hır se· 
Emine ve Haticenin mührez olan kardeş Türkiyeden himaye istediler • 
tarlası garben araziyi hal"ye Beyrut, 28 (Radyo) - Şamdan bildiriliyor: Suriyede vaziye t in gittikçe tehlike1i bir şekil neJık kazaDCI 
şimalen giritli namı diğer alması dolayısile Şamda düo büyük bir n·i+hg y.tpılmış ve bu mitingd~ şarkın en büyük Ankara 28 ( Hususi ) -
tüccar Hüseyin veresesi ha- devleti ve zaiflerin hamisi olan ka:-ckş Tü~kiyeye müracaat edilerek himaye ve yardım is- Yurdumuzda mevcud şeker 
ğına ait yol cenuben kaya- tenilmesi kararlaştırılmıştır. Bu karar suretinin Türkiye Curnhurreisi İsmet İnönüne gön- fabrikaları 1938 senesi için-
lık ile mahdut tarla Cezairli derilmek üzere bir mazbata kaleme alı ı m'" ve binlerce kişi tarafından imzalanmıştır. de bir milyon 612 bin 355 

~::~~;inv~:::~s~fu~0~7k~~:: Isviçrede askeri tedbirler hey _can uyandırdı lira kar temin eylemiştir. 
tapu senedi istihsalini iste- Bern, 27 (Radyo) - Askeri tedbirler hudut mıntakaların <laki ahali arasında biraz en- Dolandırmış ı 

1 

1 

İstanbul, 27 ( Hususi ) .,,,. 
Beyoğlunda barlardan birİlld 
de kapıcılık eden Mes'u 
adında bir arap, sarhoş ol•" 
rak evine giderken, Topb•' 
nede balıkçı Halilin kab\'e" 
hanesine girerek kendisioe 
kahve pişirilmesini işteınİf 
tir. Kahvehane çırağı Kad· 
ri, ocağı söndürdüğünde" 
kahve yapamıyacağını sôf 
leyince, arap, camları kıt' 
mağa başlamış ve bu yüzde' 
çıkan kavga neticesinde 
Kadri ağır surette ya •al•' 
narak hastaneye sevkoluO' 
muştur. 

Zehirlenme 
lkiçeşmelikte Azizler s~ 

kağında otuma bayan E~ 
ne, kalaysız kapta pişirdif' 
yemekten zehirlenmiş ve b-'' 
taneye kaldırılmıştır. 

T be..t' ramvay ı 

giri ıssırdı 
Karşıyakada Mektep ~~ 

kağanda oturan Tahir ol 
B. Mehmet, Belediye tra~ 
vay idaresinin bir bey~· 
tarafından kolundan ısıtl 
mak suretile yaralanmıştıt• 

Eniştesini 
bıçakladı -~ 

Bayındırın H_acı lbrab!ııı 
mahallesinden lsmail 01 ır 
Mustafa, ayni mahallede 0J 
n:ın eniştesi Osman Şaf 

1
, 

bıçakla yaralamış ve yalı 
lanmıştır. 

-----~-.......... -
• • 
içki içme u' 

Alkol hayatı kısaltır. I' 
viyeti öldürür. Sarhoşun ~ 
cuğu cılız ve hastaltkh 01'd 

Çocuk Esirgeme jİ 
mu Genel Merlıe diklerinden ve yapılan araş- dişe uyandırdığından hükumet l ,:;viçrenin ne doğrudan doğruya, ne de bilvasıta tehdide . 

maruz kalmadığını bildiren bir beyanname· neşretmiştir. Kemerde Hüst".yin oğlu 
tırmada bu gayri menkulun 333 do. Hasan Hüseyin, İb- 1 -:a::aE-

tapu kaydı bulunmadığından Franko hükumeti birı deklarasyon neşretti rahim oğlu 332 do. Bckiri 8 ede I verente1 senetsiz tasarr'uf ahkamına ) B k 1 d 1 b d · v f ı d k 20 l. Londra, 27 (Radyo - urgos hü iimet ra yo i e ir deklarasyon neşre erek cumhuri- ıg a e ere ııa parasını 
göre muamele yapılmak üze- yetçileri teslim olmağa davet etmiş ve cinayet işlemem iş olanlar hakkında umumi af dolandırdığından yakalan- ..., 1 ot 
re 6-4-939 perşembe günü vadetmiştir. mıştır. çagrı iV . deaı' 
mahalline bir memur gide- •• E lzmir Askerlik Şubes.111 9-,t 
ceğinden bugayri menkulde RUS JAPON MUZAKER LERI Sevİmİ köpek Geçen Birinci teşrı0 _, 

tasarruf iddiasında bulunan. Londra 28 (Radyo) - Rus-Japon müzakereleri dündenberi müsait bir safhaya girmiş ısırdı gününde bedel nakti vetdil' 
var ise on gün zarfında mu- bulunmaktadır. · olanların askere sevk ~;, 
hafızlığımıza veyahutta tah- F •• d h J d Karşıyakada sütçü soka · mek üzere 31-3-939 ' Js,J 
kikat günü mahallindeki ransa, yoz t:tyyare 8 a lSmar a ı ğında 8 yaşında Sevim adın- gününde şubede b«:~l~:~ııı· t 
memura müracaatları ilan Londra, 27 (Radyo) - Fransa, Amerika fabrikalrrına yeniden yüz bombardıman tayya- da bir kız, sahipsiz bir kö- mevcut bulunmaları ı a 
olunur. (1054) resi daha ısmarlamıştır. pek tarafından ısırılmıştır. nur. A 

Za ngln Olmak 
isterseniz 
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