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~ tuvvetsiz siyaset, Vekilimizin 
eır Siyasetsiz kuvvet! Beyanatı 

~~tçenlerde bir Avrupa gaz:;esinde bir Alman muharrir, 
f ı"-nyanın bugünkü büyük askeri kuvvetinden bahseder

' lngilterenin asırlardan beri ·daima galip gelmiş siyasi 
tct ve meharetini zikrederek siyasi ve diplomatik cep
t de çok kuvvetli olmak lazımgelec~ğini ve buna mi 
Qfarak lngiliz politikasının sonunda nasıl Napolyonun 

.tri hareketlerini ve harp dehasını mağlup ve münhezim 
·İni hatırlatıyor. 

t.incadele ve muharebe vasıta ve şartlarının pek çok de
l İii şu zamanda artık her hükumet ve devlet adamları 
~rnışlardır ve - tğer aralarında bunu anlamıyanlar varsa
lllahdırlar ki bugün ne kuvvetsiz bir siyaset ve ne de 

ilısetsiz bir kuvvet rı. Üspet ve devamlı olac:lk neticeler 
~aferler .temin edebilir. 

llvvetsiz bir siya .. et in h er zaman galip ve mnznff"' r çı 
:tlıyacağını takdir enen lngi tere bu d efa yalnız n:ccburi 
U ~tliği kabul etme k lede l al~ıynra it kasalarını a çtı ve 
t>nlarını kara, de.. iz ve h va kuvve tlerini çoğaltmak 

lrı 1~dt ile. çok büyü~ ın i ky:• k h0nrcam;ı~~ ?<lş.!1a.d t: 
k•lbrenın, kuvvdsız bı. s.yase ı:ın e ttlSl gıoı ış göre-

~~tğirı i . onlamasıı.a ınu~aoıı siyasetsiz o!r kuvvet ile de 
l surette büyük i:2ler görülemiyeceğir.i takdir etmek 

.,~ leı da diğer d~ vletlere gelmiş oJs& gerektir. 
.. -.. ._... - __.. ..... ,,,. ...- ,,,.. ... -
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SIRRI SANLI 

PE:NERBAHÇE 
~irde iki ... ';.aç yapacak 

- _._-41 --------

h-ER GUL İSTER AGLA 

~' ' ' .. ,.-_ ~ - 4f ~ 

tııerbahçe takımı Cuma Cumartesi günü Fener-
~~' Bandırma ekspresiy- bahçeliler, Ateş sporla kar-

rimize gelecek ve spor- şılaşacaktır. Bu maçın ha
tarafından karşılana-

' r. San lacivert takımın kemi B. Mustafa Şenkaldir. 
de yapacağı maçlara Pazar günkü maçın hakem-

. i bir ehemmiyet verifi.. fiğini B. Mustafa Balöz ya-

~""-~-~ pacaktı•:__-~, --- , -----~ 
()kyoda müthiş bir yangın 
\kyo 10 (Radyo) - Dün sabah Tokyo çivarında bi~ 
'tt Oid fabrikasında bir infilak olmuş ve yangın dehşetli 
~ e büyüyerek 9 büyük ve 40 küçük fabrika yanmıştır. 
,tı.ıı eter depolanna sirayet etmeden söndürülmüştiir. 
'-iın esnasında 30 kişi ölmüş ve 100 kişi yaralanmıştır. 

aw~-~·~~~~~~~~~~~~~ 

Hatayı Ziyaret Buyuracaklar 
İstanbul 10 (Hususi) buyurduklarını tebşir eyli· 

İskenderun da çıkan Hatay yerek heı kesi sevindirmiştir. 
gazetesi Antakyadan aldığı Bu ziyaretin tarıhi henüz 
bir haberi sütünlarına şöy- tesbit olunmuş değilsede 

lece naklediyor: her halde çok uzak değil-

" Evvelki gün Ankaradan dir. 
şehrimize dönen devlet reisi Bundan sonra devlet rei-
bay Tayfur Sökmen Partide simiz kendisine karşı gös-
mebusıar ve halk mümessil- terilen büyük tezahürden 
lerile hasbihal ederlerken dolayı duydukları şükran 
milli şef İsmet İnönünün hiderinin halka tebliğini 
Hatayı ziyaret etmeyi vad emretmişlerdir. 
-- - ---- -----------------

Göring ile 
Frank o 
--.. ~~=--

ValAnsiya'da görü~ 
şecekler 

Berlin, 11 (Radyo) - Ma
reşal Göring ile Franko bu 
ayın on beşinde Valansiyada 
görüşeceklerdir. 

--::-...:.....:.:--

Frank o 
Berllne gidiyor 

Roma, 10 (Radyo) - Ma
reşal Göringin, İspanyada 
on gün kadar kalacağı söy
leniyor. 

Burgostan alınan haber
lere göre, General Franko 
yakında Berline gidecek ve 
Hitlerle konuşacaktır. 

Çemberlayn 
Sorulan Suale 
Cevap Verdi 

Ancak seyir halindeki trende Londra 11 ( Radyo ) -
Çemberlayn bir işçi mebusun 

sorduğu suale verdiği ce
vapta: 

uyuyabilen adam 
\'~ı. 1 1 K d · b b
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b" . d' v 1 w t · ·ı b' .. ı·· \\, -.ca meşgu o an ana a sanayı er a ın an ırı ımag yorgun ugu esırı e ır tur u 
.Stıııyormuş. Hiç bir ilaç kar etmemiş. Yatak odasında oturur, kalkar bir türlü gözüne 
,~~rirmezmiş. Bir aralık bir gün trenle seyahat ederken tekerleklerin ittiradlı dönme· 
~ husule gelen monoton gürültü kendisine uyku getirmiş ve bundan sonra her akşam 
~ lladalı fabrikatör trene biner ve böylece uykuya kavuşurmuş. 
ı_l\anadahnın tutulduğu hastalık bereket versin ki ne bulaşıci ve ne de ona kolay 

llır bir hastalık değilmiş, aksi takdirde bütün trenlerin bir gün hep seyyar yatakha
Q~line gelmesi ne malum olabilirdi. O zaman da tren yolculuğunun ne kadar eğlen

C.ğını bir düşün ve sonra da bu hale : 

iSTER GUL iSTER AÖLA 

" Ingiliz - Türk görüşme

leri üzerinde çok yakında 

beyanatta bulunmağa mukte

dir olacağımı ümit ediyo
rum.,, 

Deklarasyon için Moskova 

ile müzakerelerin bitmesini 

beklemiyeceğini de ilave et
miştir. 

.... ........... 
Ankara, 10 (Hususi) 

logiltere ile aramızdaki gö
rüşmeler d evam etmektedir. 

Önümüzdeki Cuma günü, 
olmazsa gelecek hafta Pazar
tesi g ünü hariciye vekilimi-
zin bu müzakereler etrafın
da Büyük millet meclisinde 
izahat vermeleri muht emel
dir. 

Fuarda 
y f i t 

Dünkü, Bugünkü, 
--i. İz rr Pnvvo u 
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Belediye bu seneki fuarda,il~" Dünku, bugün, yannki 
İzmir ,, adlı bir paviyonda hazırlamaktadır. Belediye ve. 
Fuar komitesi reisliğinin teşebbüsü üzerine bir çok vatan
daşlar, belediyeye müracaatla İzmire ait ve tarihi vesika
larla fotoğrafları, eski silahları teslim etmeğe başlamışlardır. 
Bu paviyon, çok zengin ve alakalı bir köşe olacaktır. 

HiNDiST AN'DA 
Bodlsilerle Müslüma.!!:_ I 

lar arasın da ihtiUif çıku 
--·~ .. *"--

Londra, 10 (Radyo) - Hin
distan müslümanları ile Bo-

disler arasında mühim ihti

laflar baş göstermiştir. Bu 

ihtilaflar, halledilmiyecek de

recede müşkül safhaya gir
diğinden, Gandi tekrar açlık 

grevine başlamıştır. Müslü
manlar lideri (Cima) da bu 

günden itibaren Gandinin 
hareketini taklid etmiştir. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 

Ah bu çocuklar •• --------
Bu defa bir komşumuz geldi ve derd yanmağa başladı: 
- Yahu herşey için yazarsın, çizersin sonra bizim ma

hallemizin evlerini taş bombardımanına tutan çocuklar için, 
ınüteaddid ve mükerrer ricalarımıza rağmen, bir kelime 
yazarak bu meselede alakadar olan makamın dikkat na
zarını çekmezsin. 

Her sene bu taş oyunu oyununa imtihanlar bittikten ve 
mektepler kapandıktan sonra başlanırdı, halbuki bu yıl 
erikler olmadan, İncirler daha çiçek açmadan başlamış 
oldular. birşey değil, bir gün bir erik veya ham bir incir 
düşüreceğim diye bir çocuğun başını yaracaklar ve herkesi 
belaya ve derde sokacaklar .. 
Komşumuzun hakkı var. Hakikaten her türlü ihtarlara, 

tekdirlere ve tehditlere rağmen hiç istiflerini bozmadan ve 
hazan da kaba, kaba cevaplar da vermekten çekinmeyen 
bu çocuklara nasıl ve kimler meram anlatacak ? 

Polis müdürlüğü mü, maarif müdürlüğü .mü, çocukların 
devam ettikleri okul başöğretmenleri mi, yoksa herşeyden 
önce çocuklarının terbiyeleri ile daha yakından ve daha 

- Devamı 4 üncü sahifede -



SAHiFE a (HALK.iN SESi) 

iDuNYADANEi.EROLüYöRll f""'"i o 1 nnr-~ 
mııııımııtmıımımım--mıımnımnmınnnnımııııııııummlllllllmmıııımııımıııuıı.nmııımıı --aııımııımn;mımuıııuı .!!!lllllmnnıuıııınmıımımımoıımımıımllDIDııııonaııımmıımr 

Tenlsçllerln Deanna Vagnerl dlnlemls olan Ellinci yaş lrızaları 
Dur bini bir orkestlre şefi Her ne kadar 50 yaş · kafa 

" Tenis şampiyonlarının 1882 senesinde, yani bun- itibarile tam kemalini bul-
Deanna a Durbini ,, diye ad dan 57 sene evvel, Alman· muş bir vaziyette ise de ya-
takılan cici tenisçi jean Ni- yada Bayreulh'te meşhur vaş yavaş damarlardan baş-
coll ilerinin en kuvvetli spor bestekar Vagnerin meşhur lıyarak tasallübe doğru gidi-
cusu olarak sayılmaktadır. Parsifal isimli konserini din- len bir hudud yaşıdır. 
Meşhur tenis şampiyonu lemiş olan yegane yaşıyan Bu yaş zarfında artık tan-
Kay Stammersi gayet müş- orkestra şefi 76 yaşlarında siyonların yükselmiye başla-
kil vaziyetlere sokan, Jeanın Feliks Veingartner Londraya dığı görülür. Hali tabiide 
gelecek sene, dünya kadın gelerek 1 Mayısta Londrada 1 on üç ile on beş arasında 
şampiyonu olacağına muhak Coventgavden operasında yürüyen normal tansiyon ar· 
kak nazarile bakılmaktadır. Vagnerin meşhur Tannhau- tık on altıyı bulmıya ve 

uım-ıwmıııımıı sen ile Parsifal'ini çaldır- belki daha ziyadeleşmiye 
Çok garip bir an'ane mıştır. başlar. Bu artık yorgunluk-

lngilterede Staffordshir'de ımımnuuqmıın•• ların, ıztırapların, senelerin 
Ruiton kasabasının kadınları Seyyah timsahlar verdiği yıpranma halinin ne-
157 senesindenberi devam Senegalde Colof civarın- ticesidir. 
edegelen an'aneye uyarak da 60 santim boyunda iki Bu müddet zarfında idrar 
bir hafta müddetle kabir timsah bulundu. 
taşlarını temizliyecek, yıka- Ocivarda timsahların ya-
yacak, erkekler de mezar- şıyabilecekleri hiçbir su yok 
lıklara çiçek dikeceklerdir. tur. Bu timsahlar nereden 

ıııl!lllımıoı.mım- gelmişti? 

Dinleyici ilet Nihayet buldular. iki ka-
y eni bir alet icad edildi. 

fadar 11 kılometre yolu ya
Adı yok. Yalnız iki baş har

vaş yavaş yürümüşler, Giye 
fi var: O. M. . ..1.. d k lk v v go un en a ı p agır agır 

Bu aleti odanıza koyunuz 
ve kim~e duymadan, telefo- açlığa susuzluğa dayanıp 

Colofa kadar gelmişler. 
nunuza raptediniz. 

uııııııııııımı111111•ımın 

Mesela Ahmed telefonu Acısız ölüm 

tahlillerini ve hatta kan tah
lillerini daha sık yaptırmak 
lazımdır. Böbreklerin süzme 
vaifesini kontrol ettirmelidir. 

Çok tuzlu yemekler, çok 
etli yemekler yememelidir. 
Daha ziyade hafif sebzeler, 
meyvalar ile iktifaya çalış
malıdır. Geceleri az yemeli
dir. Münkabız olmamalıdır. 

Çok sigara ve alkolden içti
nab etmelidir. Her türlü sui-

açıyor, Mehmcdle konuşu- Mademki öldürmek lazım- istimallere veda etmek za-
yor, siz odanızdan ne ko- dir, hiç olmazsa acısız, ça- manı bu yaştır. 
nuştuklarını duyuyo.sunuz. buk öldürelim. 

Bakalım bu alet ne zaman Kedi ve köpekleri öldür-
taammüm edecek? mek için bir Fransız mühen-

ııııııırmıım-ıııımı 

Panik disi majüskül "Y,, biçiminde 
Renyada, Duisburg bele- bir elektrik cihazı icad etti. 

diyesi tiyatrosunda Lohen- Yukarı iki uçta birer ıslak 
grin oynanırken eli mızraklı sünger vardır. Bu süngerler 
bir figüran düşüp bayıldı, kıskaç gibi hayvanın boynu-
bayıbrken mızrağı bir san'at- na yapışıyor, alttan elektrik 
kira ilişti, o da yere düştü, cereyanı veriliyor, hayvan 
şarkı söyliyenler sustular, bir saniyede ölüyor. 
muzikacılar kalkıp ne olu
oluyor diye sahneye baktılar. 
Halk ayaklandı ve kapıya 
doğru kaçışmağa başladı. 

Basit bir hadise ortalığı 
kolayca velveleye verdi. 

--mımıımım 

Şeksplrln 375 inci 
doğum yılı 

Şekspirin doğumunun 375-
inci yıldönümü münasebetile, 
doğduğu Stratford-on Avon-
da yapılan merasimde 70 
devletin mümessilleri bulun
muştur. 

auımmıım-nnnn 

Eski lranda slllndlr 
giyme cezası 

Eski Iranda Kürd kabile
leri arasında cari olan bir 
adete göre, suçlulara, suçla
rının derecesine göre tayin 
edilen bir müddet zarfında 
silindir şapka giydirilirdi. 

-ınıımuııııııuuıııı 

2soo Türk lirasına 
Satllan tablo 

Son günlerde Londrada. 
açılan resim sergisinde, "Ne 
deıı harb olsun?,, isimli 
bir tablo iki bin beş yüz Türk 
liraa ına satılmıştır. 

ıuııınıımrıı ııııınıuııııa 

Londranın en uzun bı
yıkh adamı 

Lcndranın en uzun bıyıklı ada . 
mı, 68yaşlarındaki Harri Vil
yamstır. 1926 senesindenberi 
bu bıyıkları büyütmektedir. 
Bunların boyları 60 santim
dir. Vilyams, geceleri uyur
ken bıyıklarını yorganın dı
şında bırakır. .................................................... 
Aşcıbaşı Marka 

Makarnaları 

1937 - 1938 Selanik sergi
sinde birincilik madalyasını 
kazanmıştır. 

..................... 11!11 .................. ... 

ELHAMRA SİNEMASINDA 
Bugün Matinelerden itibaren 

Her ikiside Fransızca sözlü, fevkalade nefis ve 
güzel iki büyük film birden 

-------
1 Dakikada 
neler oluyor 

Siz bu satırları okuyup 
bitirdiğiniz anda 

Amerikada üç milyon kişi 
hastalanmıştır. 

Nova Pictoris yıldızının üç 
parçasından her biri 25760 
kilometre yol almıştır. 

Kanada endüstrisi bizin 

paramızla 3500 liralık mal 
istihsal etmiştir. 

Londra zabıtası masraf 
bütçesinden yüz lira sarfe
dilmiştir. 

Finlandiyada 7000 den 
fazla sigara imal edilmiştir. 

Almanya, evlenmek isti
yen çiftlere 100 mark ikraz 
etmiştir. 

Hollanda'dan Amerika'ya 
iki yüz tane lale soğanı 
sevkedilmiştir. 

Bütün dünyada, fırtınalar, 
bir bilyon kilovat elektrik 
yapmıştır. 

lngiltere'de, iş büroları, 
beş kişiye iş bulmuştur. 

• 
---~ ......... __ 

"-=-"-· ... 

Isviçre Teslim 
olmıyacak 

-;e=.~ ... -

Zürih, - Isviçre federas
yonu rei<Ji, sergide söylediği 
nutukta her türlü tehdidin 
lsviçrelilerin müdafaa azmini 
arttıracağını ve altı asırlık 

bir hayata malik olan bir 
milletin teslim olamıyacağını 
söylemiştir. 

AKDENiZ HARBi ITAl .. YA iÇiN MUT
LAK BiR FELAKETTiR 

Londra siyasi mehafili artı~ italyanın bunu anhyacağını Umlt etmektedff 

- ...... - .. 
-~·~--·~ - - - "" ... - ---~"" 
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Akdenizde m~ydana ge.le-l · ne vardır. Ingiliz - Fransız 
c~~ muhtemel bır harpte In- kuvvetlerinin on tane ağır, 
gılız donanma kumandanlığı dokuz tane hafif krüvazö-
F~ansız - ı.~gi!iz kuvvetleri- rüne mukabil Italyanlar ay-
nın ve tabu bırçok kayıplar- ni ağırlıkta 7 ağır ve 18 
dan sonra Akdenizin her iki hafif krüvazör çıkarabilirler. 
kısmını da düşman kuvvet- f tal yanların 59 torpido-
lerinden tamamen silecekle- suna mukabil Fransız-lngiliz 
rini ve böylece Ege ve Ka- torpidol~rının yekunu 64tür. 
radeniz yolunu tertemiz) ya- Kaldı kı bunlar arasında 
pacaklarını ümit etmekte- Fra~sızların 30 tane ağır 
d. 1 torpıdosu da vardır. 
ır er. 
Bu arada garbi Akdeniz

de büyük bir rol oynıyan 
Balear adalarile şarktaki 
Rodos tahkimatının büyük 
bir kıymete malik olmadık
ları ileri sürülüyor. 
Düşman kuvvetleri Balear 

adalarında durmağa niyet 
ettiği taktirde Fransa ve şi
mali Afrikadaki hava kuv-
vetlerinin tesiri altında ka
lacağı ve derhal donanma 
tarafından abloka edileceği 
aşikardır. Yine Akdenizdeki 
muhtemel bir harpte çok 
geniş sahillere malik olan 
Italyanın kısa bir zamanda 
tesirsiz ~bırakılacağı zanne
dilmektedir. 

Fransız donanması her ne 
kadar denizaltı -,:remisi cihe
tinden ltalyan donanmasın
dan zayıfsa da, malik oldu-
ğu seri ve hafif kruvazörler 
ve iki ağır kruvazörü silah 
ve harp kabiliyeti cihetin
den ltalyan kuvvetlerine fa
iktir. 

Eğer bugün Akdenizde 
bulunan kuvvetleri gözönün
de tutmak lazımsa, yapıla

cak bir mukayese şu netice
leri verir: 

lngiliz ve Fransız kuvetle
ri ltalyanların iki zırhlısına 

mukabil altı zırhlıya maliktir. 
Italyanların hiç tayyare 

gemisi yoktur. lngiliz - Fran 
sız kuvvetlerinin ise iki ta· 

. ltalyanların yegane faik 
oldukları cihet denizaltı ge
misi ve torpil atıcı gemi
lerinin lngiliz-Fransız kuv
vetlerinden fazla oluşudur. 

Fakat lngiliz donanma 
kumandanlığı ne kadar za
yiata uğrarlarsa uğrasınlar, 
ltalyanın Libya ile kati ala
kasını kesebileceklerini Ha
beşistanda bulunan 250 bin 
kişiden mürekkep ltalyan 
kuvvetlerini ltalya ile temas 
ettirmiyeceklerini ümit et
mektedirler. 

Deniz harpleri sevkülcey
şinde büyük bir vukuf sa-
hibi olan amiral Usborne 
ltalyanın kullanabileceği ye
gane taktiki şöyle izah edi
yor: 

Alman donanmasının At
lantik denizindeki münase
betleri bozması, Cebelütta
rık ve Tunca üzerinde ha
reket etmesi, diğer taraftan 
da bir Japon filosunun Ba
bülmendep ve Kızıl denizde 
harekete geçerek Mısır 
üzerine ani bir hücum 
yapması ve bir yandan da 
Tunusa taarruz olunması. 

Bu planda muvaffak olu-
nabilmesi ıçın yapılacak 

hareketler de şunlardır : 
Bir yandan Libya ve Ha

bcşistandaki kuvvetler Mısır 
üzerine yürüyecek ve bu 
müddet zarfında T obruç ha-
va üssüne mensup kuvvetler 
vasıtasile Kahire ve isken-

diriyeyi bombardıman ed~' 
' cek. Ayni zamanda elli b10 

kişiden müteşekkil bir oı0' 
törlü kıta da Masauah ~; 
Kasaladan hareket eder\ 
yalnızca on iki bin kişil' ~e 
bir ordu tarafından müdaf•' lrı 
edilen Khartum ve Sud•0 

... c 
üzerine yürüyecek.. Bund•! 
başka seksen bin kişilik bit 
kuvvet de Suriye ve FilistiO 
üzerine hareket edecek .. 

Amiral Usborne, Italyaıı' 
ların çok kısa bir zalll,
için Mısır üzerindeki har•' 
ketlerinde muvaffak olab~ 
ceklerini, fakat vaziyeti '7 
çabuk elde edemediği ta~' 
dirde Akdeniz hareketi~: 
bu memleketin mağliibiyetı 
. d y. • it l .. ,ıotaç e ecegını ve a yav; 
büyük bir felakete duÇ 
olacağını tahmin etmekt' 

dir, ı· 
Amiral Usbornenin fel 

ket kelimesi altında toP~ 
dığı fikirler şunlardır: it 
yanın Afrikadaki ordulıı~ · 
nın tamamen dağılması -' 
kuvvetten auşmesi, ıtalY , 
sahillerinin abloka ve bo:,ı 
bardımanı, bütün hare ,-
sahaları üzerinde . ltah' flı 
kuvvetlerinin parçalanıo:,, 
ltalya ile esasen munase ~ 
tı kesilmiş olan Libya ti 
Habeşistanda muhakkak 
isyan çıkması. 4, 

Almanya, Polonya hud11,, 

larında kati bir zafer ka~5' 
madan muhakkak garbe ,!' 
nüp müttefiki ltslyanın r " 
dımına koşacaktır. BöY e4' 
Almanya garp cephesill il' 
ltalyaya kati bir şekilde 1 
tihak etmedikçe Akdt ti 
harbi ltalya için hakiki r 
felaket olacaktır. . . ,r 

Londra siyasi mahafıh1 r)' 

bk ltalyanın bunu anlıY' 
ğını ümit etmektedir. 

1 - Radyo Muharebesi 
Başrölde = Simone Simon 

~------------------·--~ [tJ Yeni Sinema'nın 

d""' 
-= T-•Ul!IA_Y_Y~A~R-E_.SIEICi:mn-e-m-a-sı-.::1~i1~6° 

2 - Deniz Zabit 
Namzetleri 

Başröllerde : ROBERT YOUNG - JAMES STEVART 
LİONEL BARYMORE 

Paramount Jurnalde Ar:;:ır~~ğ~n 
Seanslar : Zabit namzetleri 3 ve 7 de. Radyo 5 ve 9 da. 
Cumartesi ve Pazar 11 de Zabit Namzetleri ile başlar. 

............................................. e; 

Ucuz Fiat Haftası 
Bugün 2 büyük filmle Başladı 

ORMANLAR PERİSİ 
DOROTHY LAMOUR - Tabii Renkli 

1 Z M İ R D E iLK D E F A 

UÇURUM_ 
Ayrıca: Türkçe Foks Jurnal ve MIKI 

Fiatlar: BBLKON 20 - t5 SALON 15 - a,50 

Cumartesi, Pazar : 10 - 12,05 - 2 - 5 - 8.30 da 
Sair günler : 12.45 - 2 - 5 - 8,30 da . 

....................... ssa:ıııı:ae: ............. . 

2 Büyük Flim Birden 

1 - Düşkün Kadınlar 
1 
.,,., 

CLAUDE F ARRERE'in müşhnr eserinden filme ' ~ 
büyük komedi dramatik. BAŞROLLERDf Aıai 

MADELEINE RENAUD-CONSTANK REMY-Paıı -

2-MA YERLiNG f aci~a" 
CHARLES BOYER ve DANIELLE DARRIElJJ{S 

yarattıkları ölmez bir sanat eseri. . 
3 - Metro Jurnal en yeni dünya haberlerı 

Flatlar tenzil edildi. 30 - 25 - 20, talebe 10. ku~uJ.'1 
Seanslar : Düşkün H. 2.30 - 5.40 - 9.15. MayerhllS' '_; 
7.40. Cumartesi 1 de, Pazar 11 de başlar. ...-



• §İnci 
inı Sergisi 
-... ~·~q -

İr beşinci resim ser· 
~ge ressamlarının bü
hır tevazu ile kültürlü 
alkına san'atın ce~ 

et • ' ıçinde aldığı mühim 
i k~,ede bir heyecan 
trıdir. Serginin, her 
~tklrı kudretinin otori-

1 Ve bütün bir yıl fe
~ıkiarla çalışmış, ve 

• ' 11enk halinde beşinci 
resim sergisini yekün

\~.:·rdır. 
rlinin imzaları takdir 
~ lidir ki, tek, tek şah
~ rdir. Ve her şahsiye-

bir kendine münhasır 
lardır. Bu münhasırlık-
~ll'atta fırça hareket-

11 işaretidir. Elverir 
heyecan meşheri okun 

~ll'atın cemiyetteki va-
tı' ' d' ı ve san atın, ruhlar· 
1llıalarda yaptığı inkı
bilmek, beşinci lzmir 
sergisi· hakkında tam 

, A ~libiyetli bir fikir edin-
~ kAf.d' E 1 .. a ı ır. ser er uze-

le' ~ topyekun söylenecek 
,io flldur: 
ıo' ~ttlerin hepsinde, görüş, 
-;e ,, mani ve ifade kud-
e~ ~ 
li~ "~ami haddedir. Feda-
:,, ~e mütevazi san'atkar-
" -tılamak Ege halkına 

ıB" ~· 
,ıo ~1Cdan borcudur. 
bi' llu da ilave edelim ki, 
tiO ~la1nak bir kalp işidir. 

" Olmanın - teorisinde 
deraiç.tir. San'atkarları
tqlldan ve gönülden al-

~ tken kendilerinden be
f zıpir resim sergisin-

i~~()nra da sergiler bek
~ i'ttıizi bağışlanarak is-
illl~~ bir kalp saygısı bi· 

• 

Nedim inandı 

--~-
il' lıveye taar-
,,,. ~llz ettiler 
,t' 
1tı' :01akkapı Hacı Ali cad-
~ 1~de Ahmet oğlu amele 
rı' llfa ve Arif oğlu Emin, 
ııı'; \'eci Arap Mehmedin 
~e ~esine bila sebep biçakla 
,,o ~llt, cam ve fincan kır· 
~; ~tından yakalanmışlar-

~ 
l1İ' ~sijenkayna
:~: için karpit 
!~: lerde ve a
~'' Çlardaki ha -
ıJe J 
il' ~ ıklar için 
~~ 
v il takilli "ili-

~e arap sa
llu. 
~ı. 3882 

(HALiCiN SESi) 13 MAYIS 

AVRUPA SILAHLANIYOR 

I ANKARA RADYOSU ~LUKS LUKS LUKS' 
Muhtemel harp ne kadar 

sürebilir ---8---
Bütün Avrupa silahlanı· 

yor. Avrupadan başka, Ame
rika ve Asyada yapılan ha
zırlıklar da dünya yüzünü 
bir silah deposuna çevirdi. 
Her millet fazla miktarda 
silahlanmak için diğerleriyle 
rekabete girişmiştir. Beşer 
tarihi bu derece fazla silah
lanmayı hiç bir devirde gör
memişti. Buna rağmen, her
kes sulhtan bahsediyor, fa
kat, barba hazırlanıyor. 

Küçük ve ehemmiyetsiz 
bir sebep büyük bir harbın 
başlangıcı olabileceği için 
dür.yayı ateş ve kana boya· 
yacak müstakbel bir harpten 
herkes korkmaktadır. Bir 
harp olursa acaba süratle 
hitama erecek mi, yoksa çok 
uzun mu sürecek? Bu mese
leyi a~keri mütehassıslar 
uzun uzadıya münakaşa edi
yorlar. 

Şayet bir harp olursa, yıl
dırım süratiyle yapılacak 
hücumlar ilk muvaffakiyeti 
temin edebilecektir. 

Böyle bir muvaffakiyeti 
elde edebilmek ve ciüşmam
nı mahvedici darbelerle eze
rek sulh talebine mecbur 
etmek için, son sistem silah-
larla bol miktarda mücehhez 
olmak ve bütü? harp levazı
matını fazlasiyle hazır bulun
durmak lazımdır. 

Maamafih, ekseriyetle mü
tehassıslar müstakbel bir 
harbin uzun süreceği kana
atinde birleşmektedirler. 
Bunlara göre, harpler uzun 
ve yıpratıcı olacaktır. 

Silah ve cephane yanında 

yeyip içecek ve para bulun
ması icabedecektir. Bu tak
dirde ham maddeler mese
lesi ortaya çıkmış oluyor. 

Uzun sürecek harplerde, 
ham madde menbalarını e
linde bulunduranlar ve bu 
maddelere ihtiyat olarak 
sahip olanlar muvaffak ola
caklardır. 

Her devletin hava kuvvet
leri vardır. Tayyare hücum
larına yine tdyyare hücum
lariyle cevap verilecektir. 
Her modern harp aletinin 
mukabil aleti vardır. Tayya
relere karşı tayyareler ve 
tayyare defi topları, tahtel
bahirlere karşı tahtelbahir
ler ... 

Binaenaleyh müstakbel bir 
harp uzun sürecektir ama, 
harbeden tarafların bütün 
mamureleri harap olacaktır. 

Çünkü, eski harplerde oldu
ğu gibi, hakiki harp cephe
leri teşekkül edemiyecek, 
cephe önü cephe arkası bel-
li olmıyacaktır. Bu itibarla
dır ki bütün devletler yer 
altlarında sığnaklar inşa et
mekte, depolara her türlü 

ihtiyat maddeler yığmak

tadır. 

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

Para çal)tasını 
çalmış 

Kemeraltı caddesinde Dur
baba oğlu Ahmet, Ismail oğlu 
hurdacı Abdullahın 20 adet 
para çantasını çalarken suç 
üstü yakalanmıştır. 

Sayın Müşterilerime 

Mühim İlan 
Yeni mevsimin yaklaşması dolayısiyle müessesemin kimyevi 

temizlem ~ ve boyama işlerini bir istisna olmak 
üzere fiatlerde yalnız 

Bu mevsim için 
Rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

İtinalı isleriyle şöhret kazanmış olan müessesem bu fevkCJl
ade ~iskontosu ile sayın müşterilerimin teveccühünü 

kazanacağına emindir 

ŞARL PRİMÜS 
Büyük Kardlçah Han No. 48 Telefon : 3449 

1 

•••• 
(Bugünkü program) 

Türkiye Radyodifüzyon Postaları 
DALGA UZUNLUGU 

1639m. 183Kcs. 120KW. 
T.A.Q. 19,74m.15195Kcs. 20KW. 
T.A.P. 31,70m. 9465Kcs. 20KW. 

12.30 Proğram 
12.35 Türk müziği - Pi. 
13.00 memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haber
leri. 
13.15-14 müzik (karışık pro-

gram - Pi)~ 
18.30 Proğram 
18.35 müzik (konsrto) pi. 
19.00 konnşma (ziraat saatı) 
19.15 Türk müziği fasıl he
yeti. 
Çalanlar: Hakkı Derman Eş
ref Kadri, Hasan Gür, Ham

di Tokay Basrı Üfler. 
Okuyan : Tahsin Karakuş. 

20 memleket saat ayarı, ajans 
ve meteoroloji haberleri. 

20.15 Türk müziği 

Çalanlar: Vecihe, Fahire 
F ersan, Refik Fer san. 
Okuyanlar: Mustafa Çağlar, 
Mefharet Sağnak. 
!-Gülizar peşrevi 
2- Nuri Halilin hüseyni şar-

kı : (Artık yetişir). 
3-Gülizer şarkı : (Gözlerim
den gitmiyor) 
4-Hüseyni şarkı : (Gülüşen 

bahçesinde) 
5-Halk türküsü : (Ay doğdu 

batmadı mı) 
6-Halk türküsü : 

7-Halk türküsü : 
tepeler} 

(Ali dağı) 

(Tepeler 

8-latif ağanın hicaz şarkı : 
(Niçin şeb taseher) 
9-Asım beyin : (Her : zahmi 
ciğersuza) 

10-HicaT. şarkı : (indim yarin 

bahçesine) 
21.00 Konuşma 
21.1 S esham, tahvilat, kam
biyo-nukut ve ziraat borsası 
fiy:tt. 

21 .25 neşeli pMklar-R. 

'.'1..30 Müzik (Küçük orkestra 
·· Necip Aşkın)· 

22.30 mü:dk (melodi ve so· 
!olar - Pl.) 
23 son 21 jans haberleri 
ve yarınki proğram. 
23.15-24 Müzik (cazband -pi. 

Sıhhatını 
v ve cocu2unun 

sıhhatını sevenler 
Altları lastik yazlık keten ayakkabı alacağınız zaman altı 

köse leli 

" Kooneratif '' 

UKS 

LUKS Sa
bunlarını kul
lanmakla ke
senizi ve cil
dinizi korur
sunuz. Israrla 
arayınız • 

Amili UMID 
fabrikası. 
Telefon 3047 
Telgraf kısa 

M.A.RKALI 1 d • 
Ç6m6$1R a resı: 

VEIANYO·~ iUMIDUN 
Sabunları 

Ter7.i Kazım San2üder 
lzmir: Yeni Kavaflar çarşısı 

no. 35 

Avrupanın yüksek terzi mek· 
binden diplomalı 

Peşin ve 
Taksitle 

En müşkülpesent subayla· 

rın ve sivillerin mizaçlarına 

göre taksitle her türlü elbise 

Diker. 
____________________ _...__,..-...-----M~·---------------

Cumhurivet 
Kişesinin Se· 
vindirdiği va
tandaşlarımız 

Müteaddit keşidelerde 
müşterilerine 15,000 -20,000 
3000-1500 ve pek çok 1000 
er lira kazandırmıştır. 

26~ncı tertipte üçüncü ve beşinci keşidede iki defa on 
beşer bin altıncı keşide ise müşterilerine yirmi :hin 3000, 
1500 92 numaradaki ve on vatandaşa da ayrı -ayrı biner lira 
kazandırmak suretile pek çok vatandaşlarımızı servet, sevinç"'; 

ve refaha kavuşturan bu uğurlu ve hayırlı kişeden ·piyango 
biletlerinizi almağa ihmal etmeyiniz. Çünkü sizi mesud ve 1 
bahtiyar edecek Mezarlık başında B, Recebin "Cümhuriyet,, ~ 
kişesidir. 

l
m~D o@--K.:-T-O .. z.-dji4Rı:oımnn Q. tl)s = 

Marka keten ayakkabı alımı çünkü: U - ,. _, 
Ayakları terletip romatizma yapmaz, çorapları siyahlatıp !+} g e "'l 
kirletmez ye kokutmaz, bir mevsim muhayyerdir, her ma- ~ Salih Sonad t~~ 11 e. ~ ~ 
ğazadan ısrarla isteyiniz. ~ [t 5 "; =• ~ 

Istanbul Ayakkabıcılar Kooperatifi lzmir Şubesi ~ Cilt, Saç ve Zührevi has- ft sıı a 2i 
Çerçi oğlu Han 1-30 +l talıklar mütehassısı n ~ ~ ~ 

~· .. Biri zarif nükte,•şen -sahneler!dÖlu enfeskomedi& [• 
1~Cri içtimai bir aile filmi~takdim etmekle gurur . duyan 

$ültüruark ~~~Sinemasında 1 

" T f 1 00 2 nci Beyler sokak No. 81 ij ..:. ';' ~ lBugün Asrı Sinemada 2~94n ~ TELEFON 33t5 ~ ... ~ w--= 
10 Mayıs 1939 Çarşambadan itibaren ~~s ~~J;;,ta •

0 D> a 
Sinemacılık tarihinin en muazzam ve en müthiş • • 6= ; 2-

l- ÇILGINI BAKiRE 
İRENE ' DUNNE - M. DOUGLAS 

tn müşkülpese~tleri bile memnun eden senenin en 
mükemmel komedisi 

~- MACERA ADAMI 
~it\ VICTOR FRANCEN - HENRİ1 ROLLAND 
iti' tij macera peşinde geçen bir milyonerin vatana avdetinde 
t()~l\lııının başka birisile nişanlanmasmdan çektiği ıstırabı 
~t, tren şaheser. 
tltll•lar: Her gün - MACERA ADAMI : 3.20-7.20 

C.ıN BAKiRl: 5-9 .. Cumartesi ve pazar sat lde başlar 

3 eşsiz şaheser Filimi 42 Kısım tekmili birden Dr. Demır Alı ~· ~ r.:. 
Tekmil Sinema meraklılarının ruhlarında silinmez Kamçıoğlu ~~ D> ~ 

izler bırakan biricik şaheser filim ~ fil ~ 

ŞEYH AHMET Türkçe Sözlü Cilt T~nasül hastalıkları ~ ,..:- "2!... 
ve Şariuh elektirk tedavisi c ,,. ~ 

İzmirde ilk defa en çetin güçlükleri yenen yılmaz ızmir - Birinci beyler So ~ ~ g' ~ 
. kahraman KEN M. A.YNAR~ ÖLÜ~ .MARKASI No.: 55 Telefon : 3U9 ... .§ i [ -

~ M ıl yonlarca dolar, yiızbınlerce ınsan, tarıhın en muazzam '-· '""""30_,,,...,. ,.,. """"' ,,..,,.,_ -' ~ Ei ~ t 
~ şaheseri hakiki bir sinema mucizesi, Dr. Fahri Işık ~ ~ s g: 

1 
KLEOPATRA Zalim Hükümdar n c - ... .... 

Duhuliye Talebe, Asker U lzmir Memleket Hastanesi 

~ 
Rontken Mütehassısı yapılır 

15 8,5 Kuruş 

---------------·•--••-• Rontken ve elektrik tedaviaı No. 29 

ıkinci Beıler So 
TELEFON 2542 
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. 1 
Toprak'" Ma, 
sülleri of· 
Lağvediliy -------

.Izmir Erkek 
Lisesi 
--:t-.:::ı:--

Kız Kollejlnl ziyaret 
edecek 

Bugün öğleden sonra saat 
16 da lzmir Erkek Lisesi 
son sınıf talebeleri başların
da ocak reisi olduğu halde 
Göztepe Kız Kollejini ziya
rete giderek ve samimi ko
nuşmalar yapacaklardır. 

Kollej talebeleri de bu 
pazar günü yapılan bu zi
yareti iade edeceklerdir. 

-:::::sc:----

Resmi daireler 
de mesai saati 

15 Hazirandan itibaren 
resmi dairelerle Belediye ve 
Ticaret odalarında yaz mesai 
saatlerinin . tatbikine başla
nacak ve memurlar saat 8 
den 14 de kadar çalışacak
lardır. 

--:: ...... :+:--

Karısının eşya
larını çalmış ! 

Çorakkapı caddesinde Der
viş oğlu Arif Hikmet, bir 
senedenberi ayrı yaşadığı 
karısı Huriyenin evde bu-
lunmadığı sırada dıvardan 

atlamak suretile' içeri gire
rek 50 lira para bir portmen 
bir şişe kolonya ve bir ço
cuk pantalonunu çaldığı şi
şikayet edildiğinden ya
kalanmıştır. 

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

Otobüsü 
Taksim 
Edememişler 

Basmahane Dibek soka
ğında Kadir oğlu Sabri Er, 
Musa oğlu Ziya Süel, Hü
seyin oğlu Mehmed Dikbaş, 
Hasan oğlu Hayri Erçetin 
ve Hüseyin oğlu Kanber Can 
aralarında çıkan otobüs me
selesinden münazaa netice
sinde birbirlerini döğdükle
r:nden he.psi de yakalan
mışlardır. 

PRENS POL SEREFiNE 1 Çin kıt'aatı ( 
. 1 

--liiE:iii!!!!:---:::::.:::----
8 u~ün Napoli Körfezinde Deniz Nüma- lıerı hareketlerıne 

de,,am ediyor 
yişferi Y apıfacak Hong - Kong 9 (A.A) -

Roma, 10 (Radyo) - Yugoslavya kral naibi prens Pol, yarın Napoli körfezinde yüz Çekia ajansı bildiriyor: 
harp gemisinin iştirakiyle yapılacak olan deniz nümayişini takip etmek üzere kral Viktor Çin kuvvetleri Fungşanı 
Emanuel ve Mussolini ile beraber Napoliye gidecektir. geri aldıktan sonra Hupeh 

Londra, 10 (Radyo) - Siyasi mehafil, Yugoslavya kral naibi prens Polün Roma seya- vilayetinin cenubundaki Tunç-
hatına büyük bir ehemmiyet atfediyorlar. zug ve Tsungyang şehirle-

Paris, 10 (Radyo) - Yugoslavya kral naibi prens Polün İtalyan payitahtını reı:ımen zi- rini tehdid etmektedirler. 
yareti, burada hususi bir alaka uyandırmıştır. Bu kuvvetler demiryolu 

19 Mayısta 38 sporcunun iştirakile Türkiye 
bisiklet yarışları yapılacak 

Ankara, 11 (Radyo) - Bisiklet federasyonu tarafından 19 Mayısta Türkiye büyük bi
siklet müsabakaları tertip edilmiştir. Bu yarışlara Türkiyenin muhtelif vilayetlerinden 38 
bisikletçi iştirak edecek ve derece alanlara kıymetli hediyeler verilecektir. Yarış sahası 
olarak lstanbul Topkapı • Edirne Atatürk Anıtı arasındaki 500 kilometrelik bir mesafe 
tesbit edilmiştir. 

Yarışlara 19 Mayıs sabah saat 7 de başlanacak ve o günün akşamı Edirneye varıldık
tan sonra ertesi günü sabahliyin yarışa devamla Istanbula gelinecektir. 500 kilometreyi 
en kısa bir zamanda katederek birinci gelene bir motosiklet, ikinciye bir bisiklet, üçün
cüye de bir kronometre verilecektir. Yarışlar çok zevkli ve heyecanlı olacaktır. 

8. Potemkin Moskova'ya döndü 
Varşova, 11 (Radyo) - Sovyet Rusya hariciye komiser muavini B. Potemkin 'in Varşo

vada kısa müddet oulunuşu hakkında şu tebliğ neşredilmiştır : 
"Sovyet hariciye komiser muavini gayri resmi bir vaziyet halinde Varşovaya gelmiş olup 

öğleye doğru hariciye nazırı albay Jozef Bek tarafından kabul edilmiştir. B. Potemkin bu 
akşam Moskovaya hareket ediyor. B. Potemkin ile albay Bek arasında muhavere bir kaç 
saat devam etmiştir. 

istasyonu olan Hsiennig 
Tingszçiu ve Yanglusaya 
doğru yürüyorlar. 

--:::::~::--
Arnavud 

Krahnın büyük hemşi
resi de geldi 

Istanbul 11 (Hususi) -
Sabık Arnavud kralı Zogo
nun ,!:>üyük hemşireleri pren 
ses Adile bu sabah şehri
mize gelmiştir. 

--::::::::--
Vekalet emri

ne · lındı 
Ankara 11 (Hususi) 

D.miz Ticaret umum mü-
dürü Müfid Nccdt. t görülen 
lüzum üzerine vekalet em
rine alınmıştır. 

Bir harp vukuunda Fransaya ı;-ly_a_d_a_A_l_m_a_n_ aleyhdarlığı 
gidecek lngiliz ordusuna ge- şiddetleniyor mu? 

1 D•ıı k d d k Pariı:-, (Radyo) - Yapılan resmi tekziplere rağmen ltal-nera 1 Uman a e ece yada Alman siyaseti aleyhdarhğı her gün biraz oaha art-
Londra 11 (Radyo) - Daily Telgraf gazetesinin Paris maktadır. Bura gazeteleri, Almanyanın Akdenizdeki bütün 

muhabiri yazıyor; bir harp vukuunda Fransaya gidecek haklarını ltalyaya terk edeceği hakkındaki vaadları tahlil 
olan İngiliz ordusuna kumanda etmesi beklenen general ederek diyorlar ki: "Akdenizde ltalyaya serbest faaliyet 
Joh , Dili Fransız orduları başkumandanı general Gamelin hakkını vermek ve onu bu sahada bir sergüzeşte teşvik 
ile Maginot hattını gezmektedfr. Bu ziyaret münasebetile e~mek Romayı doğrudan doğruya Londraya kar ,ı düşmanca 
geçenlerde İngiliz genel kurmay rei.si general G?rtun. ~aş: hır harekete geçmeğe mecbur kılmaktadır ki: Bu noktayı 
ladıaı müzakerelere devam edecektır. General Dılle bırıncı da iyi ve doğru bulmayan bir çok ltalyanların bulunduğunu 

e unutmak demektir.,, 
ve ikinci lngiliz fırkaları kumandanı general Aleksandr ve 
Vilson ile genel kurmay harekat dairesi reisi general Por-
nal refakat eylemektedir. 

Zafer bayramından sonra 
terhis edilecek 

Burgos, 11 - Şimdiye kadar silah altında bulunan altı 
kur'a terhis edilmiştir. Diğer harp kıt'aları zafer bayramın
dan sonra terhis edilecektir. 

Litvanya Baş k~umandanı 
Varşova, 11 (Radyo) - Litvanya Orduları baş kuman

danı Varşovada görüşmelerine devam ediyor. Başkumandan 
yarın memleketine dönecektir. 

Türk - Sovyet işb;rliği 
Varşova 10 (Radyo) - "Koryer Varşavski,, gazetesi mü

messiliyle bir mülakatı esnasında Sovyet Rusya hariciye 
halk komiser muavini B. Potemkin Türk, Bulgar, Rumen 
vekilleriyle mülakatlarından çok memnun olduğunu söyle
miş, bilhassa Ankara görüşmeleri hakkında şu beyanatı a 
bulun:ı uştur: 

- Sulhun muhafazası lehinde bu müzakerelö>rin büyük 
bir kıymeti olacaktır. Hiç şüphe yok ki Türk - Sovyet 
işbirliği sayesinde sulhun istikrarı yolunda kudretli bir 
unsur teşkil etmek mümkün olacaktır. 

Mükellefiyeti askeriye kanunu 
Londra, 11 Mükellefiyeti askeriye kanunuuun tatbiki-

ne paskalya bayramından sonra başlanacaktır. 

M evs u k olarak öğre~ !-J 
mize göre memlekette · . 
toprak mahsüllerinin ~ ~ 
mesini, satılmasını ve ~ 
catını elinde tutan to",I 
mahsülleri ofisinin li~ 
mesi kararlaşmıştır. , ' ~I 
idare ettiği buğday işletl~ •ı 
kisi gibi Ziraat bank J 
devredilecektir. Memle I 
her tarafında bulunan , f 
lar da bankaya geçecektJ ' 

-:aEı:m- So-

Mar kOVİÇ ~ ıu 
Londraya davet·~~ 

Londra, (Hususi) - ~~ a~u 
Meyi gazetesinin bildirdi~ 12 

göre, lngiliz hükumeti I 
goslav hariciye nazırı 1' İ 
koviçi londraya davet f . 
miştir. Markoviçin bu d~.M' 
ti kabul ederek bu ay lr'.: 

de Parise uğradıktan s~ 
Londraya da geleceği • 
lenmekt(!dir. 

--~--

Gelenler 
Gidenler , 
Manisa Mt:busu B. Rlf 

İnce Ankaradan, İktısat : 
kaleti kontrolörü B .... b~ 
mt:nan İstanbuldan, M 

1 müfettişi B. Kani Kufi 
sından gelmişlerdir. 

Bıçaklık-;.dıJJJ 
Tepecikte Sahin kııl 

yaşınde Aliye, ötede' 
araları açık olan H. Y 
kızı 35 yaşında Ayşeyı 1ı' 
çukla hafif surette yaral,.. 
ğından yakalanmıştır. 

..-ıınnnımı ımu 

Bıcak bulundf 
Tepecikte Şevki oğlu Sİ. 

Ankara~ın Czerinde bir b• 
bulunarak alınmıştır. ~ 

mıııııııınıımmımuoı onııın .ı ı uıınmılllll'ınmn_, 

Doğum ., 
lzmir Anadolu Ajansı~ 

messili Bay Mustafa D~ 
nın kerimesi bayan Bedi ,J 
bir kızı olduğunu memll of 
yetle haber aldık. Ya~''/. 
uzun ömürler diler ve ~!.l 
yük baba ile ebeve)'pl" 
tebrik ederiz. · t 
nnı umu ımomınmı ııınııııı ıııııınuıoıııınımıruını~ 

Çeltik Zerriyatını Tetkik için 
Bir Heyet Geliyor 

Japonların Hezimetleri 
Hakkında 

------------·---~----------

lngiliz hükümdarlarının vs' 
nuru fırtınaya tutuldu 

---------~-...~---------
Ankara, 11 (Hususi) - lzmir ve Manisada yapılan çeltik 

zıraatını tetkik etmek üzere ziraat vekaleti müsteşarı Ce
lalin riyasetinde Manisa saylavı Faik Kurtoğlu, saylav Kani 
Karacosman, Yaşar Özer, Hüsnü Yaman'dan müteşekkil 
heyet lzmir ve Manisa çeltikJerinde tetkiklerde bulunarak 
pirinçciliğin inkişafı yollarını araştıracaklardır. 

Fransız hariciye nazırı bir 
nutuk söyliyecek 

Londra, 11 (Radyo) - Fransız hariciye nazırı 13 mayıs· 
da Sutampton limanında yapılacak olan içtimada hazır 
bulunacak ve bir nutuk söyliyeceytir. .. 

Ah bu çocuklar •• 
- Baştarafı 1 inci sahifede -

sık alakadar ve meşgul olabilen çocuk velilerı mi? muhak
kak olan birşey varsa o da herkes, her makam, her vatan
daş bu çok çirkin ve çocuklarımıza hiç de şeref vermiyen 
bu bahçeleri taşlama işi ile alakadar olarak bu kötü adete 
bir nihayet vermenin yolunu aramalı ve bulmalıdır. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 

Paris (Radyo) - Vaşington dan alınan haberler göre 
Japonların son hezimetleri hakkında Amerika mecmuaları 
pek meraklı ve heyecan yerici tafsilatı haiz malumat ve 
resimler neşretmekte ve Çinlilerin esrarengiz bir teşkilat 
ile dünyanın dört bucağından yardımlar temin etmeğe 
başladıklarını ilave etmektedirler. 

Hariçten Lise İmtihanlarına 
Girecek Kızlar 

Ankara, 11 (Hususi) - Maarif vekaleti dışarıdan orta 
mektep ve lise bitirme imtihanlarına girecek kızların da 
kız talebe için mecburi bir ders olduğu askerlik dersinden 
erkekler gibi imtihana tabi tutulmalarına karar vermiştir. 

---------~---~--~----
Son Sistem Tahtelbahirler 
Londra, 11 (Radyo) - Son hafta içinde fngiliz donan

ması iki tahtelbahire daha sahip olmuştur. Vickers - Ar
mstrong tezgahlarında inşa edilen bu tahtelbahirler son mo
del ve ayni zamanda Ingilterenin en süratli tahtelbahirleri
dir. Bunların adları "Triad,, ve 11Truant,, tır. 

Suriye fevkalade komiseri 
Be.yrut'da 

Beyrut, 11 (Radyo) - Suriye Fevkalade Komiseri Gab
riyel Piyo Parisden Beyruta geldi ve büyük merasimle 
karşılandı. 

Nevyork (Radyo) - lngili;=hükümdarlarını hamil 0~ 
Empress of Avusturalya vapuru fırtına yüzünden seyri "" \) 
ile yoluna devam etmektedir. Hükümdarların ayın oll ~ 
şinden evvel kanadaya varamıyacakları zannolunuyor. ı~ 

CÜ~ÜM DELİLLERİ . ı ~ 
Ankara - Ölüm ve ağır mahiyette müessir fiil gib• of' 

him ve müstacel hadiselerde adli amirlerce işe el ko0..,i' 
caya kadar delillerin kaybolmasından korunmasını lj,iJlf 
yolunda lüzumlu görülecek tedbirlerin alınmasına dai~t· 
Müdafaa Vekaletince alakalılara bir tamim yapıl -iıtJ 
Adliye Vekaleti de bu hususta teşkilatına ayrı bir t•ııbi• 
yaparak askeri kazaya tabi cürümlerde bir taraftan ,. etP' 
yetli askeri makam ve diğer taraftan da askeri mab~,11111• 
usulü kanunu hükümleri dairesinde muamele yapılıO 
bildirmiştir. 

Bir kadın erkek oldu eı· 
Uşak, (Hususi) - Uşak'a El'azıgdan muhacır olaralı ,f111• 

miş olan 20 yaşında bayan Emin~ Uşak belediyesi ~·~eril• 
dan İstanbula ameliyat ve tedavi olunmak üzere göııuşt&I'' 
mişti. Ameliyattan sonra bayan Emine bay Emin olın f 

---.ı:-~ ııar" 
Bir Harp Vukuunda Şlmal Memleketlerl 8 ıır 

Stokholm 11 (Radyo) - Şimal devletleri haricİYek::.,d' 
!arının konferansı hitam bulmuştur. Bir harp ~u 
Şimal devletleri bitaraf kalmaya karar vermişlerdır. 

zengin Olmak 
l•ler••nlz Piyan20 Biletlerinizi Mutlaka SAADET Kişesinden Alınız ço;.~kkr~'Hf.~11 


