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~e Acık 
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nıberlayn çekilecek mi? 
= 1 ~rlaynın sulhu kurtarmak, dünyayı yeniden bir kan 

11• döndürmemek için Münib konferansında göster
t•Yret ve fedakarlık ne kadar takdir edilmişse, lngi
tarafından bile artık hoş görülmeyen lüzumundan faz-
ı severliği de gün geçtikçe tenkit, mizah ve hiciv 
olınağa başladı. Hiç şüphe yoktur ki cihanı kor

~ir felaketten kurtardığı için bugünkü İngiliz başve
llıesaisi, umumi tarih huzurunda ve sulhperverler 

de her zaman takdir ve şükranla yadedilecektir. 
Ç t f ngilterenin siyasi tarihi ile harici nüfuzu b.tkımın
~llıberlaynın rakip ve muhasım kümeler karşısında 
'1 siyasi hezimetler için de hiç de parlak olmıyacrık 
r yazılacağı muhakkaktır. 

Romen baş ve 
mühim 

dış bakanlarının 
beyanatı 

Türk hükumetinin hakkımızda ispat 
minnettarız 

ettiği sadık 

dostluğa ---ROMANYA HUDUTLARINI VE iSTiKLALiNi 
SIL~HLA MÜDAFAAYA KARAR VERMiŞTiR 

__ ._ .. rlaynın tarafdarları diyebilirler ki : 
· başvekili herşeyden önce İngilterenin müdafaa ve 
taııet işlerini tamamladığından orta Avrupada veya 

lllarda olup bitE::cek işlere karşıdan seyirci kalabilir .. 

Bükreş 29 (Radyo)-Parti I Son Çekoslovakya hadise-
meclisinin dünkü toplantı leri sırasında Macaristan Ru-

r diğer taraftan seferb .! rliğe 
başlamıştır. 

etmek benim için güzel bir 
vazifedir. Bunlar balkan an
tantının her hadiseden ihtiva 
ettiği devletler için sağlam 

bir esas olabileceğini gös
terir. 

sında Bışvekil beyanatta bu- tenyayı ilhak etmek üzere 

ı lunmuş ve demiştir ki: bir yandan oraya girerken 1 
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ı~bu iddiada bulunabilmek için iki mahzuru göze al
'4llınıdır : 
~ Ingiltere, İngilizlerin anavatam olan lngiliz adasm

ret olmadığına göre mütemadiyen büyüyecek ve 
ttlenecek karşı tarafın mütemadiyen "Müstemleke is-

Valimiz Serefine 
Ziyafet 

Verilen 

Hadiseler ka ı·ş ısında gafil 
avlanmamak içi n her kime 
karşı olursa olsun topra kla

' rımızın masuniyetini müdafa- Bulgar Başvekili ve hari
ciye nazırının geçenlerde 
Ankaraya yaptığı ziyeret bü
tün Balkan devletlerini bir· 
birlerine bağlıyan müşterek diye bağırmalarına kulaklarını kapayamıyacaktır. 

'. İngiltere bu "Karşıdan lakayıt bir seyirci kalmak,, 
~1- ile lngiliz siyasetine bel bağlıyanların gittikçe ade
~bilir. 
. bunun içindir ki birçok lngiliz ve Fransız gazeteci

~b.i başta Eden olmak üzere, şiddet tarafdarı bilinen 
ıle Loid Corcun da son zamanlarda isimleri fazla 

{da dolaşmağa ve Çemberlaynın istifa edeceği haber
e bazı siyasi mahfellerde kuvvetle zikredilmeğe baş-

r. 

,~ki;"·K;~~bi-;-ii~~~~~';~··-
~buı. 28 ( Hu!s~)hki!~i! kaldırırmalarını iste· 
. •en'! evvel mülga şe- mitlerdi. B. Şakir Kesebirin 
~llbisarınca Şark vilayet- son intihabatta mebus se-1' "b · A k . ı tıyacı için r as 
~ilden külliyetli Rus 

çilmemesi üzerine hükumet 

tahkikata devam olunmak ~..,•atın alınmış bu yüz-
<13193 üzere bu mesele hakkında-lira zarar edil-
'lll ı ki fezleke ve merbutatımn aşı mıştır. O zaman 
lt~ tetkikat ·neticesinde 
•şler eski ikti•at ve

.Ş,kir Kesebirle idare 
•• 11lde bulunan merhum 
~onu mebusu Hasan 
illin teşrii masuniyet-

geri verilmesini Büyük Mil
let Meclisinden istemiştir. 

B. Şakir Kesebirin mev
zuubahis meseleden dolayı 
muhakeme edileceği anla
şılmaktadır. 

•••• 

Eski Dahiliye Vekili 
Şiikrü Kaya Hafif Bir 

Paralize Geçirdi 
lıbuı, 28 (Hususi) - Sabık Dahiliye V c:kili B. Şükrü 
i 111

1 geçen Cuma günü akşamı hafif bir paralize geçir
tl>te doldorların, kendisine istirahat tavsiye ettiklerini 

, er yazıyor. 

~rü Kaya, ev:nde tedavi ed~mektedir. . 

lER GUL İSTER AGLA 

Dün gece Kfdtürpark ga
zinosunda Belediye Reisi 
Behçet Uz tarafından bay 
Fazlı Güleç şerefine bir veda 
ziyafeti verilmiştir. Ziyafette 
ordu müfettişi general İzzet
tin Çalışlar, müstahkem mev
ki komutanı general Rasım 

Aktug, şehrimizde bulun
makta olan mebuslar, adli, 
mülki ve askeri rüesa, ban
ka müdürleri şe hir meclisi 
ve umumi vilayet meclisi 
azaları matbuat mümessilleri 
hazır bulunmuşlardır. 

Ziyafet esnasında Beledi
ye reisi doktor Behçet Uz 
bay Fazlı Güleç şerefine ve
rilen ziyafete şeref veren 
davetlilere teşekkür etmiş, 
bay Fazlı Güleç'in aramız

dan ayrılmasına rağmen lz
mirlilerin gönüllerinde daima 
yaşıyacağını söylemiştir. 

Bay Fazlı Güleç'te ceva
ben lzmir sevgisinin kalbin-
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Cı asırda Hindistanda İmparatorluk etmiş olan Mehmed Tuğlu ağrıyan dişinin çtka-

~~e.rd~. bir vmabed inşa ettirmiŞ ve alt~na da .bu ~işini ~ömmüştüt. .. .. . . 
~ı gormege gelen seyyahlar mermerın üzerme ışlenmış şu yazıyı gormuşlerdır· 

dııe inşa ettirdiğim mabedi görür görmüz dişlerini yokla, eğer seninde bir dişin 
~~ .. ona bir mabed yaptır . .! 
~katen çok garip bir vak'a değil mi: 

laer dişi ağrıyan dişini çıkartıp ta bir mabed yaptıracak o '.ursa şüphesiz ki dünya 
•rden~ görünmiyecek .. 

Çok zUgürtlerin dişini ~ıkartmak için doktora verecek parası olmadığına göre zen
il bu:düşüncesizliğine: 

iSTER GÜL İSTER AGLA 

de lzmir valisi olduktan son
ra değil, vali muavini iken 
değil, maiyet memuru iken 
değil, tarihini hatırlayama
dığı doğuş gününden beri 
bir ateş halinde gönlünde 
yer aldığım ve sevginin hiç 
bir an sönmiyeceğini söyle
mişler ve hararetle alkışlan
mışlardır. 

Valimiz şerefine bu akşam 
C. H. Partisi, yarın akşam 
lzmirde bulunan konsoloslar 
tarafından birer veda ziya
feti verilecektir. 

fAskere Da;;tl 

aya karar vermiş olduğumu
zu ecnebi hükumetlere bil
dirdik. Silah altına birkaç 
sınıfı çağırdık. Ve ihtiyatla
rın çağrılarından dört misli 
fazlasiyle silah altına koş
tuklarını gördük. 

Başvekilden sonra söz alan 
hariciye nazm Balkan mem
leketl~ri hakkında şöyle de
miştir: 

Son buhran esnasında bü
tün müttefiklerimizle teati 
ettiğimiz dostluk teminatı 

ve bilhassa Türk hükiime
tin~n hakkımızda sp:ıt etti
ği halisane ve sadıkane 
dostluk hisleri üzerine israr 

menfaatleri anladıklarını İs• 
pat için çok güzel bir ve
sile olmuştur.' 

Romanya hudutlarını ve 
istiklalini silahlı müdafaaya 
karar vermiş olduğunu ispat 
etmiştir. Romanya kendisine 
karşı yapılacak her hangi 
bir tecavüze karşı dövüşe
cektir. 

Bükreş 28 (Radyo) - Ro
manya sabık nazırlanndan 
33 ü kral Karola bir muhb
ra tevdi ederek hükumetin 
tebeddülünz istemişlerdir. 

AT YARl$LARI 

Yarış ve ıslah encümeninin_. dörtlbafta devam edecek~ 
at yarışları Pazar günü başlıyacaktır.-333 VE 334 D0<1UMLU 

PIY ADELER DE SiLAH 
ALTINA CACIRILIYOı< 
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Halkın Sesi Hakkın Sesidir 1 - 333 ~e 334 doğumlu 
piyadeler dahi silah altına 
alınacaktır. Celp pusulaları 
hükumete verilmek üzeredir. 
Bu doğumlu erler dahi he
men hazırlanmaları ve celp
namelerde ) azılı günde 
muhtarlarile ve malfalle 
mümessillerile ' beraber şu
bede mevcut bulunmaları 
lazımdır. 

2 - Bedel nakdi vermek 
istiyenlerin hemen dilekçe
lerile beraber şubeye gel
meleri ilan olunur. 

3 - P u sınıf ve doğumlu 
erlerin içtima günü 1-4-939 
Cumartesi gününde bedel 
nakdi vermek ısteyenlerin 
31-3 r 19 Cuma günü akşa-
ınına kadar bedellerini 
hükü.JJete vermeleri lazım- ı 

1 dır. 1 
~ illllID-~ 

Bir Okuyucumuza Cevabımız 
z...--:=...- - ------

İkiçeşmelikte "Yusus Onaran,, imzalı bir okuyucumuzdan 
bir mektup aldık. Bu mektupta gazetemizde tefrika edilmek· 
te bulunan "Aile Ocaklarını Söndüren Canavar,, başbkb 
romanı zevkle takip ettiğini söyliyor ve şu temennide bulu
nuyor. "Hikayeleriniz çok güzeldir, lakin bazılarını kıaa 
geçiyorsunuz bunları daha uzun yazamazmısınız ? ,, 

Sayın okuyucumuzun bu alakasına ve mektubun sonun· 
da yaptığı tebrike teşekkür ettikten sonra şu cevabı ve• 
receğiz: 

Romanın mevzuu ile alakadar hikayeleri uzatmak, roma· 
nın ana fikrini aksatır. Binaen romandaki sürükleyicilik ve 
heyecan dağılmış olur. Bu yüzden hikayeleri kısa keamek
teyiz. 

Hayattan alınan mevzularımıza karşı okuyuculanmızın 
gösterdiği bu sevgi ve alakayı şükranla kaydetmek vazife· 
mizdir. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
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~ Aile Ocaklarını Söndüren ~ 
li Canavar_~ • • t 
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Arkadaşım IY aşaran Gözıe:
rime Bakarak Bana Bütün 

Bildiklerinil Anlattı 
Ç''nk" u u ... 

- Bir dost ağzından bun
ları d!nlemck acı gelecek 
sana ... 

- Anlat artık birader !.. 
- Sözün kısası şu: Bü-

tün ahbabların sana içer
liyorlar. Çünkü, "karısı kö
tü yollarda sürtüp dururken 
aldırış bile etmiyor,, diyor
lar senin için ... 

- Ne dedin ? Karım, kö
tü yollarda mı sürtüp dur
yor ? ... 

- Canım hiddetlenmenin 
rranası yok.. Sen sordun .. 
~en de işittiklerimi söyledim. 
Otesine karışmam ... 

- İki gözüm nasıl köpür
miyeyim ?.. Allahaşkına ne 
biliyorsan anlat ! Benim hiç 
bir şeyden haberim yok .. 

- Fakat nasıl olur? Bu 
dedi-koduları senden başka 
duymıyan kalmamış ki .. 

- _Eyvah!... 

Arkadaşım birdenbire sa
raran yüzümden ve titreme-
ğe başlıyan ellerimden, ha
kikaten birşeyden haberim 
olmadığına kanaat getirdi 
ve derhal teselli etti : 
-. ~amafih ortada gözle 

görülür bir şey yok.. Yalnız 
dedi kodusu var hu iş;n ... 

- Ne olursa ol,un karde
şim .. " ~ · ahvo!dum demek 
tir ... Anlat alJahını seversen 

Peki bunları kimler söy-
liyor? 

- Hemen herkes ! 
- Niye söylemedin şim-

diye kadar ... 
- Haberin var diyordum 

da ondan ... 
Arkadaşım yaşaran göz

lerime bakarak bana bütün 

bildiklerini anlattı. Karımın 
komşumuz olan zengının 
evine sık sık gidip geldiğini 
ve namusumu beş paralık 
ettiğini söyledi. Sonunda da 
bana şu nasihatı verdi: 

- Sakın sen katına bir 
şey belli etme !... Bir iki 
gün sonra onu ufak bahane 
ile babasının evine yollarsın 
arkasından da mahkemeye 
baş vurup geçinemediğinizi 

söyliyerek boşamağa çalışır-
sın ... 

Kahvenin tavanı başıma 

yıkıldı sandım. Düşün bir 
kere, iki yıllık bir yuvanın 

saadetine doyamadan dar
madağın edecektim ... 

Sebeb ne ? Gayet tabiiki, 
karımın orospulaşması... Ben 
karımı seviyordum.. Ona 
elimden gelen fedakarlığı 

yapıyordum ... Hasta olduğum 
zamanlf'r, evde beni minnet
tar bırakacak kadar bana 
alaka göstermişti.. 

Fakat şimdi bunların hep-
si bir hiç oluyordu. Ve ben 
müthiş bir izdirap içinde 
kı vranı yordum ... 

Dem ek hasta olduğum 
zamanlar, karım meydanı 

boş bulmuş ve baştan çık-

mıştı. 

- Devam edecek -

Evlatlık çocuk 
istiyenlere 
Altı evlat sahibi bir baba 

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

İstiyenlerin matbaamıza 
müracaatları. 3-1 

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

f E L HAM R A Sinemasında 
J İzmirlileri tesiri altında bırakan BÜYÜK VALS şahe

serinden sonra, onun gibi bütün büyüklerin btr araya 
gelmesiyle onun kadar kuvvetli olarak ibda edilmiş 

olan MÜZİK - CAZ VE AŞK ŞAHESERİ 

BüYüK CAZ 
Fransızca sözlU 

Tayron Pover - Allce Fay - Don Ameche 

Tarafından yaratılan bu Büyük Filim, görenlerin tekrar 
te~rar gör~oğe doymıyacakları 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. , ________ ...__l!!Bl __ lml ___ _ 

( HALKJN SESi) 

Dünyada 
Neler 01uyor? 
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Veremll . ailelerde 

Çocuk 
Garip bir kuş değil ! Veremli ailelerde çocukla

rın hastalardan uzak bulun
durulması hakkında evvelce 

ı bir kaç söz söylemiştik. Ve
rem sirayeti meselesinde bu 

1nokta son derece ehemmiyeti 
haizdir. Hasta annelerden 
doğan çocuklar evlerinde 
başka veremli hast; bulunan: 

Gördüğünüz resmi cınsı 

yeni bulunmuş garip bir kuş 
veya korkueç bir mahluk 
zannetmeyiniz; gaz maskesi 
takmış bir rahibedir. İngil
tere hükumeti sivil halkın 
hepsine gazlardan korunma
yı öğretmek için mektepler 
açmıştır. Burada herkese bir 
maske veriliyor ve maskeyi 
nasıl kullanacağı öğretiliyor. 

i Fakat insanı ölümden koru
yan maskeler onu işte böy
le bir canavara benzetiyor. 

Japonyada şapka 
TeamUIU 

Japonyada maarif nezare
ti tarafından hazırlanan bir 
nizamnameye göre bundan 
böyle Avrupalı gibi giyinen 
Japon kadınları Japon er
keklerinin şapka çıkardıkları 
yerlerde şapka çıkarmakla 

mükell ~f tutulmaktadırlar. 
Japonyada erkekler polis

lerle konuşurlarken şapka 

çıkarmak mecburiyetinde
dirler. 
ispanyanın yeni pulları 

İspanyada yeni basılan 
pullar üzerinde General Fran· 
konun bir resmi vardır. Bu 
pullar çok yenidir. Şimdi 
pul meraklıları Üzerlerinde 
General F rankonun resmi 
olan pulların serisini ele ge
çirmek için öteye beriye baş 
vurmaktadırlar. 

489 senelik kaşık 
Londrada bir müzayedede 

489 senelik elmas kakmalı 
bir kaşık 1400 Türk lirası

na satılmıştır. 

444 senedenberi kırı
lamıyan rekor 

İngiltere de Y orkşirli bir 
kadının atı şehrin 444 
scnedenberi kırılamıyan ya
rış rekorurıu büyük bir fark
la kırmış ve o zamanlar ko
nulmuş olan t:ırihi kupayı 

sahibine l .. azandırmıştır. 
Muazzi: ['TI bir kokain 
kaçakçı kumpanyası 
Meşhur haydut Alkapone

nin acan.' .. ~ r. d an Pepino 
Fallia Nevyoı k ile Paris a
rasında mekik dokuyan mu
::zzam bir şebekeye mensub 

evlerde ki yavrular verem 
mikrobu olan koh bahsilini 
kapmağa o kadar müstaid· 
dirler ki bunu aile reisleri 
aile tabibleri daima nazarı 

dikkate almağa mecburdur· 
lar. Şehirlerde verem salgın
larının sinsi sınsi felaketlere 
sebebiyet vermesi durmadan 
kurban vermesinin biricik 
sebebi bu meseledir denile-
bilir. Çünkü pek büyüklerde 
sirayet o kadar süratli değil
dir. Hatta bazı büyük tıp 
profesörlerine göre büyük
ler de çok miktarda temas 
olmadığı takdirde sirayet de 
pek vaki değildir. Halbuki 
küçüklerde tamamen aksidir. 
Sokakla!da tükürenlerin a
rasında birçok veremlilerin 
bulunduğunu derhatır etmek 
lazımdır. Evvelce veremlile
rin ikamet ettikleri evleri 
dezenfekte etmeden işgal et
mek asla caiz değildir. Bu 
iş basit bir badana ile hal
ledilemez. Odaların ayrı ayrı 
hususi maiyat ile çok dik
katli olarak dezenfekte edil
mesi ve ondan sonra evlere 
nakletmek lazımdır. Çocuk-
ları herkesin sevmesi öpme
si asla caiz değildir. 

Tarsusta bir 
Kalpazan 
Yakalandı 
Tarsus, (Hususi) - Da

rendenin Beybağ mahallesin
den deli Mehmet oğulların .. 
dan 332 doğu .Llu Hacı lb
rahim adında bir adam kalp 
para sürdüğünden dolayı tev
kif edilmiştir. 

lbrahim Malatyada 1937 
tarihinde Cümhuriyet lirası
nı taklit etmiş ve bu para-
ları piyasaya sürerken ya
kalanmış ve ağırceza mah-
kemesinde yapılan mahke
mesi neticesinde yirmi yedi 
aya mahkum olmuştur. Mah
kumiyet müddetini bundan 
iki ay evvel bitiren kalpazan 
birkaç gün evvel Mersine 
gitmiş ve ondan sonra Tar-
susa gelmişti. - -- -- ~ 
bulunmak ithamile yakalan-
mıştır. 

Fallia Pariste gayet lüks 
bir aparhmanda oturmakta 
ve Meksikadan Parise koka
in, eroin kaçırmakta idi. 

Parisin kibar yatağı olan 
Fransa devlet memurlarile 
siyasilerinin sık sık geldik
leri maruf bir barı işleten 
bir Rus mültecisi de aynı 
suçla tefkif edilmiştir. 
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Hugün y • ,-. • DA bugün ~ 
Görülmemiş eni ' ·. ınema işidilmemiş 

İZMİRDE iLK DEFA 
1s Seri 3o kısım birden 

Sir:eınacılığın harikası GANGSTER filimlerinin şahe
seri ... O. hşet... Vahşet.. . Korku ... Bir filim 4.30 saat 

rümcek 
... 
Oldüren 

Türkçe F oks Jurnal 

BU HAFTA: 

Dikkat! Seanslar: 10-2,30- 7de 

29 " 

• 
işler yeni Parazitler 
Başlıyor Ankara radyosu istaıı 

dan ve boşka şehirle 
Bütün dünya, öyle şaşırdı, dinlenirken Paris radyo5 

öyle karıştı ki, tarif edile- hemen hemen aynı d 
mez. Orta Avrupa hadisesin uzunluğu ile çalışması yii 
den Fransa ile İngiltere de den bir takım ıslıklar. 
hayret duydu mu dersiniz? razitler duyuluyordu. Dii 
Eh, yarı yarıya. 6 martta Ulus müjdeledi: Posta, 
Fransız hükumeti Almanya- graf ve Telefon Umudl , 
nın hazırlıklarından ve pJa- dürlüğü Londradan getı 
nından haberdardı. Tekrar ceği yeni aletlerle bu P 
ediyorum: 15 martta yapıla- ziti kaldıracak, radyoın 
cak olan "darbeden Fransa uzak ve yakın dinleyic 
hükumetinin daha 6 martta güzel sözler, tatlı RağlPe 
haberi vardı. Pekala ne yap- içine karışıp kulakları 
tı? Hiçi Hatta Fransanın ve zevkimizi tırmalıyan 15 

Berlin sefiri tedbirli bir şe- duymaktan kurtulacaklar 
kilde protestoda bile bulun- Hakkı, yeri, sırası ve 
du. Fransanın sefirine, Al- nasebeti olmadığı b 
manyanın hiç bir şekilde şurada burada, yazıhane 
kuvvete müracaat etmiyece- de, evinizde, arabanıS 
ği teminatını verdiler. Fakat bağınızda, bahçenizde b. 
dolap da çevrildi ! Hep o nan yüzsüz adam, göJJJle 
ezeli usuller, vefasızlıklar, nizin yakasına yerleşen 
ve yalanlar! Biz Hitler' de, banyoda dolaşan badi 
Vilhelm'in, Bismark'ın, ikinci böceği, tavandan yatağa' 
Frederik'in dinamizmini, tay- lıyan tahta kurusu gibi, 
yare asrının yıldırım süratir i rin içine karışan başı 
ve dinamizmini buluyoruz. clektirik dalgalarına da 

Şimdi herkes kendi ken- razit ismini veriyorlar. 
dine soruyor: bu sefer sıra 11ııwn:ııııımıı111D1aııımınıumnuıımıllll8---
kime geldi? Polonyaya mı? Bilinmiyor. Bilinen bir 
Romanya'ya mı? Holanda- şey varsa, o da işlerin a 
ya mı, İsviçre'ye mi yoksa bittiği değil, bila)ds ye 
Fransaya mı geldi ? başladığıdır. ti 

._ 111ı11 mıımııııııammn ımıuımııııııım m111u11111ııaımaırun :mnn m111 - ıımıı 111111 ıınım ıııın ıuıu 111111 ııııa ıı• ı•..,. 

Sinema köşesi: 

Sinema yıldızlarının 
Ve,., filimleri 

bayatı 

ı i'"' 

BİLL Y MİL TON 
8 İlkkanun 1905 te Londrada doğmuştur. 

kara gözlüdür. 

Siyah s•~ 

FıLMLERı f 
mülazım, Genç Voodley, Denizin daveti, Chicagolu bt~i'. 

Geniş ve şen yol, Bir kayıkta üç kişi, Sally teyze, ,..&J JI 
kinin büyüsü, Şatonun kralı, Bir milyonda bir kere, I<aP~e· 
birisi var, Göklerden bir yıldız kaydı, insanlar hayvan ,;· 
ğilmi? Galip cinsiyet, Bahar, Son fırsat, Cumartesi gece 
nin revüsü. 

TAYYARE Sineması 
T _ E L E F O N: 3646 jjİ 

AyüLAHŞ'ııArkS söt N•PÇ• Ak'ıŞo~~ 
ikinci haftası da büyük bir rağbetle karşılan~1 

Çarşamba akşamına kadar devam edecektıt 
Seanslar: 2.30 - 5.30 ve 8.30 da 

30 Mart Perşembe gününden itibaren 

KATr~~~~~~~!~ -~~~~~!~~ı 
Başta olmak üzere 1 lsinema yıldızının ibda ettiğı ş• 
":r!' 
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lAYYAAEDE BIA ~KADIN 1 Ç k J • ft AJmanyanın tecavüz niyetin-e mese esın-u de olmadığını söylemekle ik-

\ 

himayesi altına kabul edı i 
miş oldukları realitesi, İngil
tereye karşı çevrilmiş bir 
tehdidi ifade etmez.. iZDiVAÇ 

Yahud 
us Bir Kadının Marifetleri 

(2) 
Orkestranın çaldığı bir aşağıya ineceğim. Siz kapıyı 
İn hülyalı havası içinde açarsınız. 

lonun avlamak istediği Ve acele ' acele aşağıya 
rin karısı, yakışıklı deli- indi. 
lı ıle uçup giderken, bu Biraz sonra kadın ağır 

a.zaradan fevkalade hoş- ağır merdivenleri inmeğe 
il Mis Janet, kendi ken- başladı ve kapıyı açtı. 

e: "Aferin RoJon., Bu Kocası karısının bu peri-
İfle ben sefiri kafese şan halini görünce, şaşaladı, 

----- dan, sen kadını avu- ve sordu : 
'1n içine alacaksın!,, di- - Neyin var? 
dıı. Bu vaziyet erkekleri - Hiç biraz rahatsızım da .. 
~ aklarının ucunda oyna- Tatmin edilemiyen koca, 

Mis Janetin kadınltk gu acele acele yukarıya çıktı. 
ba dokunmakla beraber, Bereket ki içki içtikleri oda-

tlerine aldıkları vazifenin ya girmedi. Yoksa kadın . •n evvel başarılabilece- çok müşkül vaziyette kala 
. düşünerek memnuniye- caktı. 
'I •aklıyamıyordu. Şunu da söylemeğe lüzum 
•lı bittikten sonra deli- görmiyoruz ki , bu arada 
, s~firin zevcesini büfe- merdiven altında gizlenmiş 

tötürdü ve içirmeğe baş- bulunan Rolon, çoktan ka-
pıyı hafifçe açıp sıvışıver
mişti. () gece, Mis janet sefir

• Rolon da kadından ay
'Yrı birer randevü kopar
ia muvaffak oldular. 

*** 
Söylenilen ~ünde sefirin 

Sefir, Mis Janetin casus 
bir kadın olduğunu anlamış
tı, Mis, kendisinin tanındı

ğını bildiği için Rolonu 
otelde bekliyordu. 

'I •ı ile Rolon buluştular. Rolon olan biteni anlattı. 

e hususi daireleri bulu- Aralarında şöyle bir konuş
' bı' . . d'l ma geçti: 'r r gazanoya gır ı er. 

GkeUef bir masada otu
İçmeğe başladılar .. 

- Bence burada yapacak 

~ .&.IJ 
\ eç vakte kadar eğlendi 

· Sefirin karısı Rolonu 
"e davet etti. Ayrıldıkları 
•ıı her ikisi de içlerinde 

rnin hararetini duyuyor-
•• ., 

*** 
\:ton sefirin evinde ... 

>0t~sada yine şampanya içi
~ r. Bir aralık Rolon, giz 
\ çıkardığı bir kutudan 
~il toz aldı ve kadının:şam· 
~Ya k~debine attı. 

' İraz sonra kadehini di
~ . kadar içen kadında 
'il l'it bir neş'e başladı ve 

dakika içinde olduğu ye
••tdı .... kaldı. 

• 

•,~ı~ Rolonun casusluk 
'- taıne su a gelmit bulu- ı ı 

~Ordu. Derhal odaları gez- birşeyimiz kalmadı. 

• 

~k· çekmeceleri karıştı- _ Niçin? 
t,k ıraşbrmalara koyuldu. _ Niçini var mi ? Kötü 
~i at bütln bu ·taharrilere te!'adüflerle her ikimiz ken-
,~ aksi gibi birşey bu- dimizi belli ettik. Artık kaç-
't•dı. maktan başka çare yok .. 

~'dı~ın bu• sırada kapı ça- Hem biç vakıt kaybetmeden .• 
>.ı - Evet ben de ayni fi-
~ tse)e çok mühimdi. kirdeyim .. 

t. 010n derhal odaya gel- Telefonu eline aldı ve 
\iı l\.a~ına . cebinden çıkar· tayyareci Jakla konuştu. 
\ki bır t•ıeden bir ilaç Rolon : 
~- •tta ve kadın silkinerek - Haydi Mis Janet, tay-
~tıdı. yaremiz hazır.. Hemen ka-

\ 
0~0n kadına sadece şun- çalım .. 
•oyledi: · - Haydi öyle ise ... 

~t~ Birdenbire fenalaştınız *** 
)~ llız. İki ~saattır uğraşı- Yarım saat sonra tayya-
~"' Ilı.. Zorla sizi ayıltabil- renin içinde idiler. Başıboş 
~ Ve ilave etti: göklerde motorun gürültüle-
~ kapı çabnıyor.. Ben rinden başka ses duyulmu-

lbretla merakla,: heyecanla seyredllecak 
muazzam bir ,aheser 

MüCRiM 
~tans f')' - b k d b' · ·ı·v · k M" . a ı ım musa a asın a ırıncı ıgı azanan... ues-
•ır bir aile macerasını tasvir eden bu muazzam filim 

Suzet Mals - Margerlt Moron 
Tarafından temsil edilmiştir 
BUGÜNDEN İTİBAREN 

~ l<.ültürpark Sinemasında 
''iRICA FOKS: jvRNAL - Seanslar: her gün 3.15 

"700 -8.45te Cumartesi: 12.30da ilave seansı vardır.. E 

de Almanların 
fikri nedir ? 
--~~-

Çemberlayn'in iki muhte
lif politika zihniyetinin mü
messili olduğu Almanya'da 
asla gözden kaçmamıştır. 

O, evvela sulh politikacı
lığı yapmıştır: fakat ayni 
zamanda, lngiliz tarihinin en 

" büyük silahlanma proğra · 

Eski örgüleri yeni bir tarz
da birleştirmek ve yeni bir 
biçim için kullanmak. İşte e] 
örgüsünün her gün biraz da
ha benimsediğimiz şıklığının 
esrarı. Görülmemiş örgüler 
aramıya lüzum yok. İki üç 
basit örgü biliniz kafi. Ye
ter ki onları biribirile her 
se:er bir başka tarzda birleş .. 
tirin her öreceğiniz şeye 

ayrı bir şık model bulun. 
Şu genç kızı görseniz şık 

demezmisiniz? Halbuki giy
diği nedir? Bir etek bir 
pulover değil mi? Örgüsün
de bir fevkaladelik mi var? 

mından mesul olan da gene 
odur. 

"Deyli Meyi,, gibi muha
fazakar bir gazetenin, artık 
sulh politikası güdülemi
yeceği mütaleası karşısında, 

Hayır .. Yer yer (üç ters-üç 
yüz) ]ast ık örgü ile (tersine 
jersey) denilen kolay bir ör
güden ibaret. Bu ikinci ör
günün bildiğiniz jersey ör
güsünden farkı şudur: 

Şiş düz sıralarda önden 
değil, arkadan batırılır. 

Evet iki basit örgü amma 
ne yerli yerinde kullanılmış 

göğ;~ ji le g i'Ji (ter sine jer
sey örgüsü) geçilrilmiş öbür 
taraflar ]istik. İsabet.. Çün
kü: Göğüs lastik örgü olsa 
insanı çok şişman gösterir. 
Öbür taraflar düz örülse o 
zaman da gösterişi olmazdı. 
Lastik çizgili gibi durduğu 
için düz örgünün arasında 
ne boş görünüyor. 

lzmir Tramvay Ve Elektirik 
Türk Anoninl Şirketinden: 
Şebeke ameliyatı dolayisile Nisan 1939 ayı zarfında 

1, 2, 16 ve 30 Nisan 1939 Pazar günleri saat 7 den 17 ye 
kadar aşağıdaki sektörlerde : 

1. - Darağaç 

il. - Tepecik 
111. - Alsancak 
iV. - Bas~ane 

E ve F Karşıyaka 
D Turan 
C Bayraklı 

Bornova 
Kızılçullu 
Buca 

lx ·- Eşrefpaşa 
xV. - Kültürpark 

2, 9 ve 23 Nisan 1939 Nisan Pazar günleri saat 7 den 
17 ye kadar aşağıdaki sektörlerde : 

V. - Çarşı xl. - Gazibulvarı 
VI. - Bahribaba xll. - Mezarlıkbaşı 

VII. - Karantina XIII. - Asansör 
VIII. - Güzelyalı XIV. - Gazibulvarı 

X. - Konak xVI. - Gümrllk 
Ceryanın kesileceği sayın halkımızca bilinmek üzere ilan 

olunur. 

yordu. 

Mis Janet Rolona: 
- Sana birşey söyliyeyim 

mi Rolon? Casusluk haya· 
tımda ilk defa zaaflarıma 
kapıldım. Seni gördüğüm 

gündenberi seviyorum. 
Senin sefirin karısı ile bir

leşmeni velevki vazifeden 
dolayı olsa bile çekemezdim. 
Böyle olduğu iyi oldu. 

Evlenelim Rolon ... 

- Peki Janet ... 
İki gencin dudaklan bir

leş: i. Bu öpüşte hasreti çe· 
kilen bir aşkın yakıcı sıcak
lığı vardı. 

Ve işte tayyarede izdivaç 
böyle oldu.. Ve bal aylarını 
da tayyarelerde geçirmeğe 
karar verdiler. 

Yine bu mes'ut çiftin kah
kahalarına motorun gürül
tüleri cevap veriyordu. 

-SON-

l AS 1 S• d fel. 
ınemasın a 2394 

29 Mart çarşamba gününden itibaren 
Her iklslde lzmlrde ilk defa 

Tekn.i! l.lmir h llkıoı ASRiYE toplıyan mevsimin müt
hi41 hir sinema romanı 

~.~! CE,_, .LE yahut SEYH 
ABDULLAH 

TÜRKÇE SÖZLÜ ve ŞARKILI ŞARK MUSİKİSİ 
Kızgın çöllerin aslan kum deryasının hakimi aşk ve ~ 

macera romanı ~ 

tifa edeceğiz. Çeklerin, ken
di rica ları üzerine, Alman 

LUKS LÜKS 

·LUKS-Sa-

~/I 
LüKS 

bunlanı kul
lanmakla ke
senizi ve cil
dinizi korur
sunuz. Israrla 
arayınız. 

I"' ,. • 

Amili \UMID 
fabrikası. 
Telefon 3047 
Telgraf kısa 
adresi': 

MA~KA.LI 

Ç6m6ŞIR 
v•8ANVOt> ÜMIDUN 

Sabunları 

r'1D~~,r~-i oRunnm~ 

~ Salih Sonad ~ 
~ Cilt, Saç ve Zührevi has- [~ 
~l talıklar mütehassısı ~ ~ er 
(tJ 2 nci Beyler sokak No. 81 [+l 5 ı::s .. 
[t] TELEFON 3315 ftJ -o e ~ 
~~l:E ~~~~ • o. ~ 

D D • Al. 1:. 0 

r. emır 1 ~ r a· [ 
Kamçıoljlu f o. .. es 

Cilt Tenasül hastalıkları ~ 2 ..... ~ 
elektirk tedavisi :s .,, :: 

ı ıu i r - a :rh;i '> ! {l ! r ;) ; D> ~ 
'l> .: SS Te\ef Jl: 3'7} ... ,... 

~:a!l:aıB"ıR5F'CF"iE"SE:aB s~"" rD -.~ 2.. ;: ,.., c 
Dr. Fahri Işık ~· ,.- ·~ 
lzmir Memleket H~stanesi ;. .. DJ ~ 

Rontken Mütehassısı 1 llfll._. e 
Rontken ve elektrik tedavi•ı g. '" '!!.. "' ,.., . yapılır ıkinci Beyler So. c :S 

No. 29 TELEFON 2542 :?l w.. CC' E! 
ı:ı· B .., !:! 

mmm:3i::~11ı::t:ın1;::~ .... c !!!..,.... 
3•BB 
;;;ı ••• 

Devren Satılık f ~; t 
Kemer caddesinde Gaziler 

de 128 numaralı tütün ve4kır
tasiye ve saire dükkanı azi
met dotayisile devren satı-

lıktır. Taliplerin içindeki sa

hibine müracaatları. 

ÜRolôG'*ôi>ERAT'Jr 
DR. Fuat Soyer 

. Böbrek, mesane, prostat, 
ıdrar yolu hastalıklanm te
davi. ve ameliyatlannı yapar.ç 
2 "1 ~, Beyler Numanzade No. 

Aiız temizliği 
için Radyolio 
ve diğer meş
hur marka dit 
matunlan, toz
lar, suları ve 
fırçaları. 

Telefon 3882 
~m~~s:+:wk.T.arnmrnmt•Allb•••-... 

1: Terzi Kazım Şangüd er 
~ir: Yeni Kavaflar çarıısı 

no. 35 
Avrupanın yüksek terzi mele 
~ binden diplomalı 

~ DİKKAT: bu şaheser filimi yalnız sinemamızda gös- ~ 
~ terilecektir. U 

ITeksas Şe~İ:~~!;;~·Tom miksl~ 
1 

Korkunç canileri titreten k~lırawan zengin ilaveler 
Dünya haberleri miki reklamlar .................................... ~~ 

Peşin ve~ 
Taksitle 

En müşkülpesent subay~~
;;::rın ve sivillerin' mizaçlanna 

göre takıitle her tilrlll elbise 
Diker . 



Kubilay ihtifali 
Kubilay ihtifali önümüz

deki pazar günü Menemen
de Kubilay abidesi önünde 
yapılacaktır. Parti başkanlı
ğınca hazırlanan proğrama 

göre ihtifale iştirak için iz
mirden gidecek olanlar Bas
mahaneden tahrik edilecek 
iki hususi trenle Menemene 
varacaklardır. 

Gece Şiddetli 
Zelzele Oldu 
Dün gece şehrimizde gü

rültü ile başlıyan biri şid
detli üçü hafif olmak üzere 
dört yer sarsıntısı olmuştur. 
~üfusca hiç bir zarar yok
tur. 

Gelenler 
Gidenler 
İzmir mebusu B. Doktor 

Mustafa Bengisu İstanbuldan 
şehrimize gelmiştir. 

Balıkesir mebusu B. Ha
cim Muhiddin Çarıklı Balı-
kesire İstanbul tıp fakültesi 
fizyoloji doçenti B. Sadi Ir-
mak Istanbula gitmişlerdir. 

C. H. P. Grubu 
Ankara, 28 ( Hususi ) -

Parti grubunun cumartesi 
günü toplanarak Büyük Mil
let Meclisi riyaset divanı 
namzetlerini seçmesi muhte
meldir. Büyük Millet Meclisi 
riyasetine tekrar Abdülhalik 
Rendanın getirileceği tah
min ediliyor. 

Polisi teftiş 
Emniyet müdürü B. Sa1a

heddin Aslan Korkud evvel
ld gece şehrimizdeki muh· 
telif polis karakollarını tef
tiş etmiştir. 

Fuar 
Hazırlıkları 

Belediye reisi B. Dr. Beh
çet Uz dün refakatinde be
lediye mühendisleri bulundu
f;u ha1de Fuar saha ;ı r. a g"de
rek muhtelif inşaatı ve ço
cuk has"Jncsi binası i ışaatı
nı tetkik etmiştir. 

Çalışkan bir 
memurumuz 
Güzelyalıda oturan kari

lerimizden aldığımız bir mek
tupta, zabıtai belediye me
murlarından Hıfzı Şentürkün 
iş sahiplerine gösterdiği yar
dım ve teshilattan dolayı 
teşekkür edilmektedir. Gece 
yarılarına kadar belediyenin 
emirlerini tatbik için çalışan 
bu azimkar memurumuzu 
biz de takdir ederiz. 

Sarhoşlu~un 
Sonu 

Ödemişte adagide nahiye
sinin Bademiye köyünde bir 
kaç arkadaş bir evde topla
narak eğlenti yaparken içle
rinden Osman oğlu Mehmet 
Çar, tabançasını çekmiş, ha
vaya ateş etmiş, bu sırada 
onların eğleııişini kapıdan 

seyretmekte olan Halil karısı 25 
yaşında Ayşeye kurşunlardan 

birisi isabet etmiş ve zavallı 
kadın derhal ölmüştür. Suçlu 
M,.hmet Çar zabıtaca tutul
muş, adliyeye verilmiş tevkif 
edilmiştir. 

(HA l.KJN SES/) 

YUGOSLAVYA 
Çekoslovakyanın akıbetine mi uğrayacak? 

Paris, 29 (Radyo) - Macar gazeteleri Yugoslavyada son günlerde zuhur eden siyasi ve 
garip hadiseleri tefsir ederken Belgrad hükumetinin de Berlin ile vukubulan iktısadi mü
zakerelerde gösterdiği mukavemet ve ısrardan dolayı vaziyetin gittikçe karanlık ve tehli
keli bir safhaya girdiğini ve Yugoslavyada bulunan 400 bin Almanın mümessili olan üç 
parlamento ve ayan azasının Rayiç hükumetinin adamları imiş gibi ve Hırvatlarla Sloven
lerin oynadıkları rollerin ehemmiyeti dolayısile Yugoslavyanın da Çekoslovakya gibi bir 
parçalanma felaketi karşısında kalacağıni iddia ~tmektedirler. 

Polonyanın her tarafında isyankar 
miting er yapıldı 

Londra, 28 (Radyo) - Dün Polonyanı :ı her yerinde büyük mitingler yapılarak Polon
yadan geçecek koridorla Danzig taleplerinin kabul edilmemesine karar verilmiş ve bütün 
Polonyalılar her türlü tehlikeyi göze alarak güzel vatanlarını hiçbir zaman yabancı istila
sı altına girmesine razı olamıyacaklarını bu hususta icabederse kanlarım son damlasına 
kadar dökmeğe hazır bulunduklarını bağırmışlardır. -

• 
Eski ispanya cumhurreisinin beyanatı 

Paris, 29 (Radyo) - Pariste bulunan eski ispanya cumhurreisi Azana vukubulan beya
tında Nasyonalistlerin müzakereye girmeleri cumhuriyetçilerin kuvvetini azaltmıştır. Kata
lonyanın sukutu ile beraber lngiliz ve Fran9ızlar araya girmiş olsalardı vaziyet böyle ol
mazdı. Kardeş boğuşmasının b'r an evvel bitmesini candan istemekle beraber artık siya
setle uğraşmamak şartile edebi hayata atılmış bulunuyorum, demişlerdir. 

Suriye Uçuruma YuvarJanmakta 
Devam Ediyor 

Beyrut, 29 (Radyo) - Suriyedeki tehlikeli vaziyet gittikçe artmaktadır. Cumhurreisinin 
istifa etmesi vahameti bir kat daha artırmıştır. 

Fransız kumandanı cereyan eden hadiseyi Parise bildirmiş ve derhal cevap istemiştir. 
Şam iki Fransız taburu tarafından abloka altına alınmıştır. 

Elmukattam gazetesi Suriye uçuruma yuvarlanmakta devam ediyor. Yirmi senebenberi 
vaziyet hiç bir türlü düzelmedi Suriyelilerin eskiden yenemedikleri Osmanlı idaresini 
şimdi aradıklarını ilave etmektedir. 

iş bankası umum müdürlüğü 
Ankara 28 (Hususi) Mebusl~ğa seÇılen Muammer Eriş iş bankası umum müdürlü-

ğünden istifa etmiştir. lstifanamesi banka idare meclisinin bugünkü toplantısında okun
muş ve kabul edilmiştir. 

idare meclisi inhilal eden umum müdürlüğe idare meclisi reisi Salahattin Çam'ı tayin 
.!tmiştir. Salahattin Çam bugün yeni vazifesine başlamıştır. 

• 
In2iltere Mecburi Askerli2"i Kabul 

Etti2i Takdirde 
Paris 29 (Radyo) - İngilterede mecburi askerlik hizmetinin kabulünden sonra neler 

olacağından bahseden "İntransigeant,, gazetesi diyor ki : 
"İşçi ve liberal partisinin karşı koymasına rağmen eğer mecburi askerlik hizmeti kabul 

edilirse, Almanya artık kolayca yapılan fütuhat ve istilalardan vazgeçmelidir. Çünkü mec
buri askerlik hizmeti İngiltere için mükemmel bir müdafaa projesi olacak ve ayni zaman
da tehdit edilen başka devletlere de yardım etmek iktidarında bulunacaktır. Ancak bu 
suretle sulh temin edilmiş olacaktır. 

Bir tahtelbahirimiz denize indirildi 

29 MART 

Alman yanın 
~ 

Teklifle.rine 
Maruz Kalan 

Romanya 
Almanyanın Romanyaya 

bir takım iktisadi teklifler-
de bulunduğunu gazeteler 
yazıyor. Bu memleketi sana
yiinden tecrid etmek, zirai 
bir hale sokmak tekliflerin 
esasını teşkil ediyormuş. 

de), 400,000 Yahudi. 
Romanyada Türk de var" 

dır. Bunların Türkiyeye ces: 
te cesre getirilmesi siyaseti 
malumdur. 

-~..:...,~-

Romanyanın mesahası Ankara Radyosu 
298,000 kilometetre murab- (Bugünkü program) 
baıdır. (Türkiyenin sekizde Türkiye~Radyodifüzyon Postalar• 
üçü kadar.) Nüfusu 18,5 DALGA UZUNLUGU 
milyondur. (Takriben Tür- f/ 
kiyeninki kadar.) · 1639m. 183Kca. 120K 
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Yalnız idari değil, aynı f.A.Q . 19,74m.15195Kca. 201{ • 
zamanda sınai ve ticari T.A.P. 31,70m. 9465Kca. 201'fl· 

merkez olan Bükreşin nüfu- 12·30 Proğram 
( k 12.35 Türk milziği su 650,000 dir. Ta riben . . F r-

ısanbulunki kadar.) Çalanlar: Vecıhe, Fahıre e 
Yüz binden ziyade nüfuslu nn, Refik Fersan, Reşat 

sanayı ve ticaret şehirleri 7 Erer. . 
kadardır. Okuyan: Muzaffer llkar. 
Romanyanın büyük ovaları 1-uşak peşrevi 

buğday ve mısır hazinesidir. 2 Rahmi beyin -uşak şarkı-
Normal zamanlarda büyük ağyare nigah eylediğim. 
ihracat olur. Transilvanya 3-Leminin -uşak şarkı- yaşa-
sahasının ziraatı daha mü- ıı. ıştım ne güzel bezminde. 
tenevvidir: Üzüm, tütün, ke- 4-Zeki duygulu-uşak şarkı-
ten, pancar. bir gün geleceksin diye. 

Dağlarda hayvancılık, ke- 5-Refik Fersan- tanbur tak-
restecilik vardır. Karpatların simi. 
şark yakasında petrol çıkar 6-Türkü- Izmirin içinde vur" 
ki memleketin iktisadi kıy- dular beni 
meti bundan dolayı pek mü- 7- Türkü-şu dağları delmeli 
himdir. gönülü eylemeli. 

*** 13 memleket ı Romanya, dil ve kültür ci- saat ayar' 
hetinden her ne kadar Latin ajans ve meteoroloji haber" 
ise de dinen ortodokstur. leri. • 

Romanya nüfusunun yüz- 13.14-15 müzik Riyaseticulll" 
de 25 i ekalliyetlerden mü- bur bandosu - şef : IhsaO 
rekkeptir. Künçer. 

1,600,000 Macar, 800,000 17.30 konuşma inkılap tarihi 
Sakson yahut Alman (ki bun- dersleri- halkevinden nakleO 
lar garpte ve Transilvanya- 18.30 proğram 
dadırlar) , 600,000 Rus ( ki 18.30 müzik - hafif senfonik 
Besarabyadadırlar) , 200,000 plaklar. 
Bulgar (Dobriçe ve Silistre- l9 konuşma. 

-----:- 19.15 Türk müziği fasıl be" 

Mussolini ile yeti. 

1 Bitler Yeni Hi
. diseler Peşinde • 

Celal T okses ve arkadaş" 
lar•. 
20 ajans, meteoroloji haber· 
leri, ziraat borsası fiyat 
20.15 Türk müziği 
Çalanlar: Vecihe, Cevdet 
Çağla, Refik Fersan, Kenıal 
Niyazi Seyhun. 

1 
Berlin 28 (Radyo) - Türkiyenin, (Cermanya Krup) tersanelerine ısmarladığı dört tahtel. ' 

Okuyanlar: Müzeyyen Seuarı 
Mahmut Karındaş. 
1-Suzinak peşrevi. 
2-Hacı Arif beyin - Suzinal< 
şarkı - beni bizar ederkeı>· 
3-hristonun - suzinak şarkı 
görünce gerdanında. 

bahirin ikincisi bugün büyük merasimle denize indirilmiştir. Türkiye sefiri B. Hamdinin 
refikası, gemiye ad koymuştur. 

Polonya silah altına bir milyondan fazla 
askeri aldı 

Paris 29 (Radyo) - Varşovadan bildiriliyor: Polonya ihtiyatlı hareket etmek için 
şimdiye kadar silah altına aldığı askerin miktarı bir milyonu geçmiştir. 

Halk arasında toplanan iane mühim bir y~kiin tutmaktad ı r. Ayni zamanda cenup ve 
şark hudutlarında emniyet tertibatı da alınmıştır. 

is ·enderunda Şenlilı 
lskenderun, 28 (A.A) - 48 inci takviyeli dağ alayının ku:uluşunun yıldönümü olan 26 

mart günü parlak askeri merasim yapılmışlır. Merasime spor sahasında istiklal marşı ile 
başlanmıştır. Kahraman askerlerimiz alay komutanı Kurmay Albay Şükrü Kanatlı tarafın
dan teftiş edilmiştir. Teftişten sonra komutan arkerlerimize v e davetlilere liitaben bir nu· 
tuk söyliyerek kahramanlıkla dolu olan alayın tarihçesini anlatmış bu arada alayın Tem
muzda Hataya ne suretle girdiğini izah etmiş ve coşkun bir şekilde alkışlanmıştır. 

Madrid Dün Nihayet Teslim Oldu 
Paris 29 (Radyo) - Dün saat 11 de Cumhuriyetçiler Madridi Franko kuvvetlerine tes

lim etmişlerdir. Franko kuvvetleri evvela milli marşı çalmağa ve şehri tedrici surette 
işgal etmeğe başlamışlardır. Cumhuriyetçi ispanya hükumeti erkanı Valansiyaya hareket 

etmişlerdir. .. 

ltalyada hava manevraları başlandı 
Milano 28 (Radyo) - Hava kuvvetleri gece manevralarına başlamıştır. Bu manevralar 

perşembeye kadar sürecektir. Bu gece şehirde bütün nakil vasıtalarının ışıklariyle şehir 
tenviratı maskelenmiştir. 

' 

-~ 
Cenevre, 29 ( Radyo ) -

Almanlarla ltalyanların bütün 
harekatı dikkatle yakından 
takip olunmaktadır. Yüz 
kadar Alman tayyaresi ltal
yan hududunu geçerek tay
yare hangarlarına yerleşmek
tedir. 

Hitlerle Mussolininin Av-
rupada yeni hadiselerin ter- · 

1 
tibi ile meşgul oldukları an-

ı bşılmaktadır. 

i Köse lvanof 
Berline gidiyor 
j Sofya 29 (Radyo) - Bul-

4-hacı Arif beyin - Mabut 
şarkı-seninle durmak derdi· 
nak eyler beni. 
5-Dede efendinin-rast şark1" 
karlı dağı aşdımsa geJdinı. 

6-rast şarkı-çalıma bak efede 
7-Faiz Kapancı-Hüseyni şar" 
kı-Aman dağlar canım daJ·. 
lar. 
8-S. Kaynak- Hüseyni şarki" 
Ayrılık yıldönümü. 
9-Erzurum mayası-yavru kur" 
ban humar gözlüm. 
10-Türkü-sarı kurdele. 
21 memleket saat ayarı. 
21 konuşma 
21.15 esham, tahvilat, katil" 
biyo-nukut borsası fiyat 
21.25 neşeli plaklar-R. 
21.30 temsil tayyare piy•"t 
gosu -komedi yazan· J<elll' 
Tözen. gar Başvekili Njsan ayı içinde 

Berline gidecektir. 
Köse İvanofun ~erline git- 22 müzik -küçük orkestra" 

mekteki maksadı, Almanya- şef: Necip Aşktn. 
nın Balkanlardaki müstakbel 23 müzik eazbend-pl. ri 
.,ıanını anlamağa çalışaçağı 23.45 24 son ajans haberle 
söyleniyor. ve yarınki proğram. """" 
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