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~~ALMANYA POLONYA HUDUTLARINA ASKER YICIYOR 
~ --;; -::.a...!:U:l: DALADiYE DiYOR Ki: 

~ lya Almanyadan, Almanya •• ~~~----~ --~:-.. -----:::~- -.. --.t--:-"s:--rr~~ •• •• 

~ ltalyadan ~?rılabilirmi? 1 urk dostluguna pek buyuk 
~Son haftaların siyasi hadiseleri arasında en ziyade dik- b • h • t • 

.j ~ nazarımu:ı çekmeğe layik bir mesele ve bir haber var · ır e emmıye verıyoruz 
il" ,a da; ltalyada Almanya aleyhinde beslenmeğe başlanan 
e~ llutsuzluk ve hatta itimatsızlık rivayetleridir. 
~ Qit bu haberleri, şimdilik rivayet ve şayia şeklinde ka
yt etmek mecburiyetini hissediyoruz. Belki bugün Italyada 

Sulhu istiyenler, küçük devletlerin birbirini müteakip ta
ftfl anlara karşi esen bu memnuniyetsizlik havasını tabii 
İ ıneşru gösterecek bazı hadiseler olmuştur. Fakat bizim 

rihe k ş alarına asla müsaade etmiyeceklerdir 
sızdır. Ve dünya endişe ve kuunda yardıma koşmayı ta-

-1. 

'ınize göre, bu hadiseler, bazı Fransız gazetelerinin id
ı veçhile Roma - Berlin mihverini sarsacak, zayiflata
bir mahiyet ve ehemmiy.!ti haiz olmaktan çok uzaktır. 

ta Pöti Parizyen ve Pari Midi gibi gazeteler olduğu 
de birçok Fransız gazeteleri, Italyaya giden ve gidecek 
il Alman siyasi ve askeri ricalinin bu ziyaretlerini "ital
a karşı bir Alman istilası,, şekil ve vaziyetinde göste-
tlc kadar ileri gidiyorlar. Yukarıda söylediğimiz gibi 
~ ltalyanların yüreklerini bulandıran bu nevi neşriyat 
dedi-kodulara birçok Fransız ve hatta bazı lngiliz ga
~leri ne kadar ehemmiyet vermek isterlerse istesinler, 
Ilı. fikrimize göre, bu rivayet ve şayialar üzerinde fazla 
•kkuf etmek. şimdilik lüzumundan fazla bir safderunluk 
ı,~ilir. Meğer ki birbirine dayanarak herşeyi yapmak 
haına düşen Alman ve ltalyan diplomatlarında siyaset 
lltıı bilginin birdenbire iflas etmiş olması karşısında ka· 
ita ••• 

SIRRI SANLI 

1. Piyangosu 
' ıımm ~/'-ııbul 12 ( Hususi ) - 14361 23260 16482 7321 
~lre piyangosunun keşi- 39465 16483 38766 3382 
1'-t dün başlanmıştır. Ka- 100 LİRA KA'lANANLAR 
il numaralar şunlardır: 3420 7495 32919 23493 

I 1000Lira 
9603 No.ya 
ls,ooo Lira 
,9017 No. ya 

26760 21134 15555 22696 
38582 30141 27368 28765 
22949 28015 25210 39685 
21347 2444 8959 14697 

Paris 12 (Radyo) - Cum
hurreisi Lebrun, iki meclise 
hitap eden mesajında ez
cümle demiştir ki: 

Namzedliğimi dünyaya Fran
sanın istikrar ve devamlılık 
isteğini göstermek için l<oy
dum, istikbal henüz karar· 

DANZiG 
MESELESi 

0rıları (03) rakkamlariyle 
Yet bulan biletler 20 şer 

1 onda bir ikişer lira 
tti kazanmışlardır. Son
(17) rakkamiyle "nihayet 
il biletler ikişer lira 
tti kazanmışlardır. 
12000 Lira 32026 

9638 23051 10589 23395 
31716 5637 32746 14578 

5971 
50 LİRA KAZANANLAR 

20400 16503 754 977 
38663 12750 30828 12878 
3667 37211 25301 8851 

11582 10161 34351 9035 
12026 15908 25265 33 

737 7312 33042 37026 
ııııuıı1ııı1uıuııunmıım unıı:ıuıııııı uıuımııııınnımnmı aı.;ııun:ııııır nıımı 

~ URA KAZANANLAR Sümerbank 
~ ~~l~~~~AZANANLAR Sermay_;;~-;~a -mllyon 

' 8211 ~ ltRA KAZANANLAR oluyor 
1\3 26081 23382 19200 Ankara, 11 (Hususi) -
~ 7 Sümerbank sermayesinin 138 
th~IRA KAZANANLAR milyon liraya iblağı hakkın-
l~ 33853 12570 4541 daki layiha, büdçe ve maliye 
~) 2874 38985 14203 encümenlerinde tetkik edil
i) 3 31013 28489 39689 miş ve heyeti umumiyeye 
~7256 18007 20613 sevkolunmuştur. 

lER GUL .İSTER AGLA 

İkinci Bir Harbi 
Umumi Doğuracah: 

Paris (Radyo) - Dün gece Ingiliz par
lamentosunda başvekil sir Ncvil Çe;llber
layn harici siyaset hakkınC.a şu mühim 
beyanatta bulunmuştur: . 

11 lngiltere gördüğü lüzum üzerine Po
lonya, Romanya ve Yunanistana kat'i te
minatlar vermiştir. Bu üç devlet lngiltere 
nin bu hareketini büyük bir memnuniyetle 
karşılamışlardır. lngiltere bu yolda ge:ek 
Rusya ve gerek Türkiye ile görüşmelerde 
bulunmaktadır. 

Londra 12 (Radyo) - Almanya Danzig'i 
cebren almağa kalkışırsa, Ingiltere Polon-
yaya yardım için otomatikman harbe gire
cek ve bu hadise ikinci bir umumi harbi 
doğuracaktır. 

WSEiiEi ~ ff IE!3B ;a ,... ~ ~ ~ 4Joo' .:!E:~--:-~7~--:e:~E 

incileri Kleopatranın 

40.000 Lirayı 1 

kim kazandı? 
k 111111-----
~•rın son kraliçesi meşhur Kleopatra ile aşıkı Roma generallerinden Antoni'nin mace-

• ~Ilı bilmeyen yoktur. S giin Kleopatra Tartos sahillerinde bulunan incili, kakmalı, .sedefli murassa gemisinin 
~:anı salonlarında sevgilisi Antoniye mükellef bir ziyafet verıyor. Bu ziyafette serve
~~olduğunu ve sevgilisine karŞ\ olan aşkını göstermek için boy~ıund:aki ve elbiselerinin 

~f 'ı ~eki sayısız incileri bir bardağın içine koymuş, üzerine keskın sırke dökerek bun-

~•tdrniş. k · d k'k d ·ı· v ·ı 1 f d d A k Kle t ' b , e ey arı a ı a a sevgı ı ugruna mı yon arı e a e en aşı opa ra nın u 
1liiine : 

iSTER GUL İSTER AGLA 

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

Mezarlık başında Karakol 
karşısında 2 numaralı dük

kanda tayyare piyango ba
yii Şevket İşleyen gişesin
den bir bilet alan bayan 
Güler'e 40,000 lira ikramiye 
çıkmıştır. Müşterilerinin yü
zünü güldüren bu gişenin 
sahibini ve bayan Güler'i 
tebrik ederiz. 

ıztırap içindedir. Lebrun ahhüd ettik. Akdenizde sul-
son söz olarak Ingiliz dost- hün muhafazası için Türkiye 
}uğuna işaret eylemiştir. ile de müzakere halindeyiz. 

Parlame&..to, Reisicu~hurun General Veygandın Tahran-
mesajını şürekli alkışlarla dan dönerken Ankaradan 
karşılamıştır. geçerek Türk ricalini ziya-

Bilahare Başvekil Daladiye ret et:n~si, Türk dostluğu· 
söz alarak: 
-"Şu anda Fransanın mu

hafaza. ı için kara de> , deniz
de ve havada vazife başında 
bulunmakta olan Fransanm 
fedakar çocuklarını selamla
mak benim için en kudsi 
bir vazifedir. ,, 

Diyerek hükümetin beyan-

na verdiğimiz kıymet ve e· 
hemmiyetin bir delilidir.,, 

Daladiye, müteakiben Rus
yadan da bahsetmiş ve de
miştir ki : 

"- 1935 denberi muahe 
ile bağlı bulunduğumuz Rus-
ya ile de emniyet paktı için 
temastayız. Prensip itibariy-

namesini okumağa başlamış 
ve beynelmilel vaziyeti izah le Fransa, Ingiltere ve Rus· 
ettikten sonra ezcümle de- ya anlaşmış bulunuyoruz.,, 
miştir ki: Son zamanlarda bir _kaç gün 

, S•ılhü korumak için sulh : içinde küçük devletlerin or-
tadan kaldırıldığını gördük. 

istiyen devletleri ittihada 
davet ettik. Ingilterenin ga- Medeniyet cihanı buna artık 
ranti verdiği Polonya, Ro- tahammül edemez Sulh isti-
manya ve Yunanistana biz yenler küçük devletlerin bir-
de ayni şekilde teminat ver- I birini müteakip tarihe karış
dik. Dostumuz olan cesur I masına müsaade etmiyecek
Leh milletine bir tecavüz vu- lerdir. 

11\~~-!etic~ c~mi
iyeti 22 Mayıs· 

ta açılacak 
Cenevre 12 ( Radyo ) -

Gerek Molotof un ve gerek 
Potemkinin bu günlerde 
Moskovadan ayrılmasına 
imkan olmadığından uluslar 
sosyetesi konseyinin mayıs
ta yirmi ikisine taalluk edil-
mesi Moskovadan genel sek 
reterliğe teklif edilmiştir. 

Ganel sekreter bu teklifi 
kabul ederek bütün dev
letlere bildirmiştir. Konse-

yin bu devredeki toplan-
tısana Rusya hariciye ko-
miseri Molotof riyaset ede
cektir. 

Halkın Sesi 
Hakkın Sesidir 

Sıcaklar başlayınca ••• 
Bütün toptancıların dileklerine tercüman olduğunu söyli

yen M. Kaçmaz imzalı bir okuyucumuz bize gönderdiği bir 
tezkerede pek haklı olarak diyor ki : 

11Sıcaklar başlayınca resmi daireler, hususi müesseseler 
ve Ankara ve lstanbulda bulunan bütün büyük, küçük ma-
ğazalar çalışma saatlerini mevsime uydurmağı artık bir 
adet, bir anane ve sıhhi bir mecburiyet haline sokmuşlar
dır. Acaba İzmir tüccar ve esnafları da aralarında uyuşa
rak onları çalışma saatlerinde daha fazla bir enerji ile 
gayret sarf etmelerini kolaylaştıracak böyle makbul ve sıh
hi bir adet ve ananeye uymaları mümkün olamaz mı ? 

Halkımızın ve esnafımızın mesai saatları kadar sıhhat ve 
hayatları ile de alakadar makamlarında bu hususta yardım
larını bekliyoruz.,, 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 



'SAH!F~ Z 

GUZEL OLMAK IÇiNI 
Dinlenmeyi Bilmek San'atı 

Haftada bir gün istirahat 
etmeğe ahşmak kadar kadar 
güzel bir şey yoktur. BinJ 
bir çeşit meşgale, sıkıntı vef 
hele ruh ve uzviyet teşev· 
vüşleri içinde bir hafta bu· 
nalan bir vücudun ihtiyaca 
ne kadar muhtaç olduğunu 
bir kere tasavvur edin! 

istirahat edeceğiniz gün
de şunlara dikkat edin : 

1 - O gün geç kalkın. 
Sebze suyu, portakal şuru
bu gibi hakiki bir 'kahvaltı 
yapın. Evinizin içinde dolaş· 
mayın, kendinizi, çekmece
!eri karıştırmak, dolapları 
düzeltmek gibi hastalıklara 
haberiniz olmadan kaptırır
sınız. Binaenaleyh derhal 
dışarıya çıkın. Yemekten 
evvel tam bir saat konuş
madan gezinin. 

2 - Öğle yemeğıni ka
racıgerınızı dinlendirecek 
yemek yiyin. Mesela kebap 
sade yağsız sebze, taze pey
nir ve meyve gibi şeyler 

yeyin. Akşam yemeğinde 
sebzeden başka bir şey ye
meyın. 

4 - Sinirlerinizin istira
hat etmesi için; eğer büyük 
bir şehirde oturuyorsanız 
uyanınca gezinin. Bir ihla
mur banyosu, arkasından 
bir duş alın. Uzun uzun ma
saj yaptırın. Herhangi bir 
sıcak meyve hülasası için. 
Bütün gün kahve, çay, te
lefon, mektup, müzik gibi 
şeyleri hatırınızdan silin ve 
bunlarla meşgul olmdyın. Bu 
akciğer için birebirdir. 

4 - Güzellik için istira
hat lazımdır. Bunun ıçın 
istirahat günlerinde bol bol 
meyva yiyeceksiniz. Mesda 
o gün iki kilo portakal; el
elma yiyecP ksiniz. Ya i 800 
ile 1000 gram arasında öğ-
leyin, 500 gram öğleden 
sonra, 50 gram da akşam 
yiyeceksiniz. 

Kalkınca bademli banyo 
yapmalısınız. Bakınız badem-

li banyo~nasıl hazırlanır : Bir 
kilo acı bademi toz haline 

lgetirin.;.,Bu bademi beş litreF 
suyun içine koyarak çeyrek 
saat kaynatın. Banyonuzun 
içine dökün. Üstüne de 125 
gram karbonat dö sud koy
dunuz mu, bademli banyo
nuz tamam demektir. 

Saçlarınıza gelince; saçla
rınızı reçine yağı ile bir gü-
z el masaj yapın. Bu vazi-
yette tam bir saat durun. 
Bu reçine yağını şampuvan 

ile çıkaracaksınız. Bu şam
puvan da şeker kamışından 
yapılan 30 gram (rom) rhum
la, bir yumurtadan yapılmış 
olacak. 

Kaşlarınızın üzerine de 
küçük bir fırça ile bir mik
tar reçine yağı sürmelisiniz. 

Tırnaklarınızın üzeriade 
ne kadar verni varsa temiz
leyin ve tatlı badem yağı 
sürün. 

Bu söylediklerimizi yapar
sanız güzel olursunuz. 

--········-......... 
1 Dakikada 
Neler oluyor? 

Almanlar 44 ton zahire 
yemişlerdir. 

Tütün tiryakisi olan Fi
lipin yerlileri altı bin siga
ra imal etmişlerdir. 

lngilterede 7580 litre süt, 
ayni miktarda da bira is-
tihlak edilmiştir. 

Gene lngilterede, 23 ton 
çelik istihsal edilmiştir. 

Çinliler 12 doz aşı kul-
lanmışlardır. 

Ye yüzünde 60 tane İncil 
tevzi edilmiştir. · 
Dünyanın yedi büyük dev

leti harp korkusile teslihata 
bir milyon frank sarfetmiş· 
lerdir. 
Şu bir dakikanın ilk sa

niyesinden altmışıncı sani
yesine kadar, nefes boru
larızdan yarım bilyon toz 
zerresi geçmiştir. 

r 
1ELHAMRA SİNEMASINDAI 

Bugün Matinelerden itibaren 
Her ikiside Fransızca sözlü, fevkalade nefis ve 

güzel iki büyük film birden 

1 - Radyo Muharebesi 
eaşröıde = Simone Simon 

·2 - Deniz Zabit 
Namzetleri 

Başröll~rc'e : ROBERT YOUNG - JAMES STEVART 
LİONEL BARYMORE 

P t J ld Arnavutluğun aramoun urna e işgali v. s. 
Seanslar: Zabit namzetleri 3 ve 7 de. Radyo 5 ve 9 da. 
Cumartesi .ve Pazar 11 de Zabit Namzetleri ile başlar. 

~ ....... llilii ............. ...:::11 ............. e 

(HALJClN SESi) 

lğdırda beş haydut zengin 
bir ihtiyarı ba2'azladı ---------11111111---------

lğdır, Hususi) - lğdırın j Katiller, bundan sonra 
Yukarı Arapkir köyünde bu faciayı görerek ve oda-
pamuk ziraatile uğraşan 55 nın bir köşesine saklanmış 
yaşında Allahverdi adında olan Allahverdinin karuını 
zengin bir çiftçi vardır. Bu yakalamışlar ve ona türlü 
ihtiyarın altınları bu muhit- işkenceler yapmıya başla-
te dillere destan olmuş va- mışlardır. Kadın can korku 
ziyettedir. Bu altınları ele 
geçirmek sevdasına düşen 
Hüseyin, Ali, Abdullah, ka
dın Ali, Kalender ve İsken
der adında beş haydut köy 
de herkes uyuduktan sonra 
Allahverdinin evine gelmiş
ler ve kapısını açmak için 
uğraşmağa başlamışlardır. 
Gürültü üzerine uyanan Al
lahverdi kapıyı aralık ede
rek "kim o,, demiştir. 

Hırsızlar dayanarak kapıyı 
açmışlar ve ihtiyara işkence 
etmeğe, paraların yerini sor 
mağa başlamışlardır. Hırsız
lar arasından Ali bir aralık 
zavallı ihtiyarı yere yatırmış 
ve koyun boğazlar gibi bı-
çakla kafasını vücudundan 

sundan paraların yerini gös 
termiş, katiller paraları al-
dıkta sonra biçare kadının 
kafasına kalın bir değnekle 
vurmuşlar ve öldüğüne hük
mederek kaçmışlardır. Sa-
baha kadar baygın yatan 
kadın kendine geldikten 
sonra imdat istemiye baş 
lamış feryadına koşan köy-
lüler feci vaziyeti görmüş

lerdir. 
Jandarma derhal takibe 

başlıyor ve sedi saat sonra 
beş haydut da saklandıkları 
yerlerden yakalanıyorlar. 

Bu tüyler ürpertici hadise 
bütün lğdırı müteessir et-
miştir. ayırmıştır. 

• ____ !-. __________________ __ 

İngiltere . Hava Nazırı 
hapsedilecek mi? 
---=~ -== Londradan gelen haberle- § Filhakika hava nazırının 

re göre, lngiliz parlamentosu ~ bir ahbabının mevzubahs 
karar verdiği takdirde lngil- olan kulvarı geçerek asır-
tere hava nazırı gayri mu- lardanberi mevcut bir usule 
ayyen bir müddet için V ~st- riayetsizlik gösterdiği anla-
minsterin saat kulesine hap- şılmıştır. 
solunacaktır. Meclisin içtimaından sonra 

lngiltere hava nazırının su- uzun müddet de bu mesele 
çu nedir? münakaşa edilmiştir. 

lngiltere hava nazırı Sir Sir Kingsley Vood'un ar-
Kengsley Vood mecliste yal- kadaşlarına tarziye vermesi 
nızca mebusların geçmesine kabul edilmiştir. 
tahsis olunan kulvardan bir .pm111D1Dmıııımııııııııamınummaıııııı111D11ml. 

ı DOKTOR ~ yabancının geçmesine müsa
ade etmiştir. 

Dört mayıs tarihli · içtima
da Sir Kingsley Vood mec
buri askerlik hakkında ko-

nuşurken muarız taraf aza
sından biri ayağa kalkarak 
riyaset makamına hitap 
ederek: 

- Burada bir yabancının 
mevcudiyetini hissediyorum .. 

Demiş bunun üzerine der
hal araştırma yapılmıştır. 

-~™-

Elinden 
Yaraladı 
Ikiçeşmelik Dolaplıkuyu 

mevkiinde Ahmet oğlu Rüş
tü bir alacak meselesinden 
Demir oğlu Necdeti bıçakla 
hafif surette elinden yarala
dığından yakalanmıştır. 

ıwnı1111111ııııııııııııım 

Fanila Çalmış 
Karantinada İnönfı cad

desinde Osman oğlu 15 ya· 
şında Şükrü lbrahim kızı 

Ayşenin evine girerek fani
la ve sairesini çaldığından 
yakalanmıştır. 

.. m•ıııııınıııııın111wıııııımımıınuımn111111111D11111U11Dr 
Had Romatizmalarda 

Kalp lhtllatlrarı 

Had romatizma. her yaşta 
olabilir. Bilassa çocuklarda 
daha ziyade görülür. Ve bu 
daha ziyade ikinci coçukluk 
devirlerinde görülür. Maa
mafih büyük ve yaşlı insan
larda da had romatizmaya 
tesadüf edilebilir. 

Burada had romatizmadan 
bahsedecek değiliz. Daha 
ziyade bu gibi had romatiz 
malar esnasında kalbde gö
rülen ihtilatlar mevzuubahs-
tır. 

Romatizma mafsal içindeki 
ince zarlara ve kalbin için
deki ince zara hücum et
mek ve yerleşmek için en 
çok vesile arayan bir hasta
lıktır. Mafsallar yetiştiği gibi 
kalbin zarı da hastalanır ve 
bunun neticesi bir kalb has
talığı yerleşebilir. 

Derhal salisilat ile bunun 
önünü almak ve afeti gayet 
mevzii bir halde bırakmak 
mümkündür. İstirahat, tegad
di, ve salisilat bu hastalığın 
esas tedavisini teşkil eder. 

~---------------------~ M Yeni Sinema'nın 
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 - ts SALON ts - a,so 
~umartesi, Pazar : 10 - 12,05 - 2 - 5 8.30 da 
Sair günler : 12.45 - 2 - 5 - 8,30 da. 

........................ IE-.-alB ............... ı• 
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l!!!!!!~,~11~-~~~~ı!~Q.h~!mQ!!I 
Kafası k Jparılan dansöz 'ı İngilz parlamentosunun 

Pariste bir rövü tiyatro- yeni bir derdi 
sunun reklam şefi yaptığı 
bir uygunsuz hareketten do
layı gayet müşkil bir mev
kie düşmüştür. Herkesin is
tihzasını celbeden bu hare
keti şundan ibarettir : Rö
vüye yeni yıldız olarak dan· 
ııöz Filian Ellis alınmıştı. 
Bu yıldız için gGzel bir rek
lam yapmak lazım geliyordu. 
Ellis'in türlü türlü pozlarda 
resimlen çekiliyordu. Fakat 
reklam şefi bu fotoğrafların 
hiç birisini beğenmiyordu. 

Bu aralık reklam şefi baş· 
ka bir dansözün bir fotoğ
rafını eline geçirir. Bunun 
vücudunu çok beğenir. He
men onun başını keserek 
yerine fotomontaj sayesinde 
mis Ellisin başını geçirtir. 

Fakat Fena bir tesadüf 
eseri olarak bu fotomontajın 
bir nüshası kafası kesilen 
asıl dansözün eline geçer. 
Londrada bulunan bu dan
şöz fotoğrafçısına müracaat
la kıyameti koparır. Fotoğ
rafçı kabahatin kendisinde 
olmadığını ispat eder. Bu
nun üzerine kafası kesik dan· 
söz Fransız revüsü aleyhine 
bir zarar ve ziyan davası a
çar. Londralı dansöz bu da
vadan bir çok şeyler bekle
mektedir. Çünkü hem taz
minat alacak, hemde kendi
si için büyük bir reklam 
yapmış olacaktır. Demek 
bazen kafasız insanlar bile 
hiçten para çıkarmanın yo
lunu buluyorlar! 

ıınıııııııııııııııııııııııııın 

Elekirlkli yemek! 
Elektrik, ampul halinde 

ne mükemmel bir nimet. Ya
zın sıcaktan buram buram 
terlerken, hafif tertib serin 
bir poyraz yaratan vantila
törün motörünü çevirirken 
de eşi emsali olmıyan enfes 
bir nesne. Tramvayı yürü
ten, radyoya can veren elek
trik cereyanına da diyecek 
yok. Fakat, mesela yıldırı-1 
mından ve sandalyasından 
elhazer 1 

Şimdiye kadar, elektriğin, 
bu çarpıcı kuvvetinden baş
ka zararlı tarafını işitmedik
ti. Bir yeni zararı daha keş
fedildi. 

Cam tabaklara elektrik 
tertibatı yapılmış, yemekle
rin içinde rengarenk ampul-
lar yamyor. Pırıl pırıl salçalı 

yemekler göze pek nefis gö• 
rünüyor, iştihayı artırıyor
muş. Fakat bir noktayı ih
male kat'iyen gelmiyor. Mu
ayyen yemekler, muayyen 
ampullarla aydınlanmak mec
buriyeti var. Renkler hesap 
edilmedi de mesela merci
mek çorbasını sarı yerine, 
faraza kırmızı ışıkla aydın
lattınız mı, çorbadan bir lok
ma almanıza imkan yok. 

lngiliz parlamentosunun 
bugünlerde yalnız Almanya" 
nın tehditleri, Danzig meS" 
elesi ve devletlere verilecek 
teminat gibi yüksek siyasetle 
alakadar olduğunu zannet" 
meyiniz. Parlamento bugÜD" 
lerin kadın ~ebus Edibt 
Summerskill tarafından veri
lip diğer kadın mebuslar 
tarafından tasvip olunan bir 
layiha ile de iştiğale mec
bur kalacaktır. 

Mis Summerskill'in teklif 
ettiği kanun layihasına naza" 
ran bundan böyle bütün ln
giliz erkekleri kazandıkları 
paranın hakiki miktarını 
karılarına bildirmeğe mecbur 
tutulacaklardır. 

Artık erkekler: '•Karıcı· 
ğım, buhranlı ve fena zaman· 
larda yaşıyoruz, biraz tasar
rufa riayet lazım!,, gibi söz
lerle karılarını üzerlerken 
diğer taraftan gizliden giz
liye bekar hayatı süremiye· 
ceklerdir. 

Layihayı teklif eden kadın 
mebusla beraber diğer bü· 
tün kadın arkadaşlarının 

hakiaatte istedikleri şey ko· 
caların, her ne olursa olsun 
bir bahane göstererek cep 
harçlıklarını kesmeleri değil, 
bilakis artırmaları için ka· 
nuni bir vaziyet ihdas et· 
miştir. 

Bugüne kadar manevi olan 
cep harçlığı taahhüdüne bun" 
dan sonra kanuni bir mahi· 
yet verdirmektir. Mis Sum
merskill'in layihası bari lngi· 
liz parlamentosunun dahili 
rahat ve huzurunu da kaçır· 
masa! 

wıım __ _ 

Yemek llstesl mi, 
gazete mi? 

Amerikalı bir lokanta sa· 
hibi dükkanının bulunduğu 

binanın damına muzazzadl 
bir yemek listesi yerleştirir. 
Lokantada mevcut yemek
lerin isimleri fiatlerile be
raber ta uzaklardan görii
lür. Bu emsalsiz listeyi gö
ren karnı aç müşteriler o 
lokantaya devam etmeğe 

başlarlar, lokantacı da aı 
zamanda çok para kazanır. 

Fakat Amerikalının bu 
icadı bir Fransız lokantaci· 
sının son icadı yanında e'" 
hemmiyetsiz kalır. Bir Pa" 
risli lokantacı yemek liste" 
sının arkasına günün ell 
son haberlerini de bastıra" 
rak müşterilerine arzetmeğe 
başlar. Lokantacı bu icadın" 
da çok muvaffak olur. fa" 
kat maatteessüf diğer lo" 
kantacılar da bu icadı tak· 
lide başlamışlardır. 
------------------------------"' Çünkü, dünyanın en itinalı 
pişmiş, en nefis yemeğind~ 
bile, çiy aydınlık, bazı giıl~ 
kalması muvafık olan şeylet• 
meydana çıkarıyormuş. 

za cw uc;wıu aa:ıa•wa::w ~ F o -
Telefon 

3646 TAYYARE Sineması 
2 Büyük Flim Birden 

1 - Düşkün Kadınlar 
CLAUDE F ARRERE'in müşhnr eserinden filme abn•0 

büyük komedi dramatik. BAŞROLLERDE : il 
MADELEINE RENAUD-CONSTANK REMY-Paul At.• 

·2-MA YERLiNG faci~~ı 
. CHARLES BOYER ve DANIELLE DARRIEUKS nuıı 

yarattıkları ölmez bir sanat eseri. 
3 - Metro Jur·nal en yeni dünya haberleri ----

- ----- -- Uf• 
Fiatlar tenzil edildi. 30 - 25 - 20, talebe 10. ku~ 4.ıo 

Seanslar: Düşkün H. 2.30 - 5.40 - 9.15. Mayerlıog · 
7.40. Cumartesi 1 de, Pazar 11 de başlar. -e ·-----·!&: 
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Yleri Ürperten 

~AYMUN 
Vakalar: 

ELi 
------------~...:::;..:~------------

ANKARA RADYOSU 
--·----

(Bugünkü program) 

Türkiye Radyodifüzyon Postaları 

DALGA UZUNLUGU 

GUney Yurtda 
Fol .. 'ör -

Atalar sözü 

deyişe 

s LUKS LUKS 

( .. ) 
da korkunç bir fır
ld 

Neye yaparmış diyor
sunuz? Siz şimdiye kadar 
hiç denemediniz mi? hiçbir 
dileğiniz olmadı mı? 

ı. uyor ... 
1639m. 183Kcs. 120KW. 

r.A.Q. 19,74m.15195Kcs. 20KW. 
--·=---

- 3 ·-

LUKS Sa

bunlarını kul

lanmakla ke
senizi ve cil

dinizi korur

sunuz. Israrla 

1( b• 
ır gece ... 

bir delikanlı, ihtiyar 
il ve ihtiyar~bir anne .. 

b: odanın içinde sinirli 

1 
ıraz dolaştıktan sonra 
•ta yaktı: 
~te bukadar uzakta 
111 tı fenalıkları, dedi. 
ltık, her yer diz boyu 
· Etrafta yalnız iki 
tlr.. Ne için bu kış 
kaldık? .. 
~ada bahçenin .... dış 
,~cırdıyarak açıldı_ ve 
~ sesi duyuldu. Ba-

Ueldi., diye odadan 

~rıra yanında zayıf, 
t6ılü, parlak bakışlı 
~ 01duğu halde odaya 
rı Yeni geleni tanıttı: 
'rOckluk ve mektep 
1tn Binbaşı Sait Döv-

~ İ iki ihtiyar olan bu 
I kldaşlar, çocuklar gibi 
~e •özden söze atlıya
·~illaşarak koltuklara 
er. Baba, binbaşı 

~ .. 
~ .. \i oğluna tanıtmak, 
t 0\'güoün büyük cenk
~hramanlıklarını anla-
~?ra lngilizlere esir 
ındistana gönderil

~ylüyordu. 
da rüzgar azmıştı. 

'1 dı Hindistana gelince 
\. Dövgüniln gözleri 

t~et.. dedi.. Hindis-

-ı~l\tileri safi kulak 
~ '~trdi. Yalnız rüzgar, 
i~ it kedi gibi keskin 

lbiyavlamaktan geri 
()tdu. 

t 
11ia bir sessizlik bas

t l>ai sustular. Hatta 
f d, sustu. Sonra ba-
değiştirmek içiıı söy-

~illdistan dedin de 
tl~leeldi. Senin Öjr may
b~ hikayen vardı. şunu 
\ 

1~ tamam anlatsana 
~ 1fİni bıraktı, merakla: 
e °*ymun eli? dedi. 

1 Dö•gün elini cebi
l kararmış ufak bir 
't tti çıkardı: 
te bu maymun eli. 
\'e oğul iğrençle yüz 

;kşittler. Fakat çocuk 

~·· sordu: 
lı elin marifeti nedir? 
~Uç dllek 
( ft Dövgün birden
llrgunlaşmıştı. Yüzü-
tisi gerilmiş çay bar
tutan eli titremeğe 

~fti. 
~llu bana 

a \ı el üç 
~ değişik 

bir fakir 
insanın di
dileği ya-

T.A.P. 31,70m. 9465Kcs. 20KW. Derliy·en: Sait Uğur 

Binbaşı sapsarı kesilmişti. 
Rüzgar ansızın uluyunca 

yerindeu sıçradı. 

12.30 Proğram * At bulun.ur meydan bu-
lunmaz. 

12.35 l ürk müziği - Pi. * Ata da soy gerek, ite de 
13.00 memleket saat ayarı, soy gerek. 
ajans ve meteoroloji haber- * Adama ile mal tükenmez 
leri. * Ağlamıyan çocuğa me-
13.15-14 müzik (karışık pro· me verilmez. 

arayınız. 

, gram : PJ) * Ak akça kara gün için~ir 
17.30 hkılap tarihi deı sleri ~. Az çoğun yanına gider. 

- Diledimdi. dedi ve di
leğim de oldu. 

- Peki, başkaları da di
ler mi? 

- Evet.. üç kişiydik. be
nim dileğim oldu. ikincisinin 
ne olduğunu bilmiyorum fa-
kat iiçüncüsü .. Üçüncüsünün 
başına çok büyük bir fela
ket geldi. 

Yüzü o kadar sararmış, 
bozulmuştu ki, o, susunca 
kimse ağzını ağmağa cesa
ret edemedi. 

Baba, gene ilk söyliyen 
oldu. 

- Peki sen üç dileğini 
yaptırdın, artık bu elin sa
na ne lüzumu var. neye ha
li yanında~saklıyorsun? 

- Başkalarının başına da 
(felaket gelmesinden korku-

yorum da _ondan-,kaç kere 
başımdan atmak istedim 
kimse almadı. Herkes an
lattıklarıma · gülüyorlar da. 

Binbaşı .:etindeki kemiğe 

adeta korku ile bakıyordu. 

Birdenbire ayağa kalktı, 
sobanın kapağını açtı ke
miği ateşin içine atacaktı. 
Fakat baba yerinden fırladı: 

- Dur, dedi, atma sana 
lüzum yok. bana ver. 

- Hayır felaketine se-
bep olmak istemem. Sana 
çok rica ederim vazgeç son 
ra bu 'eli gördüğüne bile 
yanarsın .. 

ihtiyar dinlemek istemi
yordu. Bir · kere eli almağı 

kafasına koymuştu. 
iskeleti kapar gibi aldı 

evirdi, çevirdi. 
-Sonu yarın-

--:;iıö.-=-~--

Şişeyeyi 
Çalmışlar 

ismet paşa bulvarında Ve
li oğlu Kazım, Bekir oğlu 14 
yaşında Abdullah ve Ahmet 
oglu Adem Ali oğlu Cema
lin otel bahçesine bıraktığı 

iki lira kıymetindeki bir şi

şeyi çaldıklarından yakalan
mışlardır . 

(Halkevinden naklen) ,., Ak köpeğjn pamuk sa-
18.30 Proğram tıcısına zararı var. 

18 35 ·· 'k ( ı· ·ı ) J * Ak keçiyi gören içi do-. muzı · ncş t. ı n:u!ı :-p 
19.00 konuşma 1 lu yağ sanır. 

1 ~, Azıcık aşım, ağrısız ba· 19.15 Türk mÜLiği fasıl h~ -
yeti. şım. 

,., ~Anasına bak kızını al, 
Celal Tokses ve arkad ... ş" a ı. t 

kenarına bak bezini al. 20 memleket saat aya ı ı, <:ıj <:ns .. 
.. . ,., Alma orospunun kızını 

ve meteorolo11 h1berh:rı . d - · · · • o a surer anasının ızını., 

20.15 Türk .. n, ~_ziği _ l \ '' A:sızın ar nesine, g~-] 
Çalanlar: Zuhdu Bardakoglu, leği yok don nesine ,,.z; ~ _ 
Cevdet Çağla, Ref:k Fersan, i\. * Aslını yeren haramzad~ 
Kemal Niyazi sl ;hu-. -- .-:A k0ılsı~-k-öpeği- yoCko--
Okuyan : Müzeyyen S · :ır. c:ıtır. 
1-Hica7.ı huma yun P< şr . v-. ,~ Akıllı dJşünürken, deli 
2 Arif beyin hicaz şarkı : oğlunu, kızını everir. 
(Tasdi edeyim) ,~ Alnımın teri, gömleği-
3-Sadettin Kaynağın hicaz min kiri. 
şarkı : (Hazan iJe geçti) * An beni bir koz ile o da 
4-Şükrünün hicaz şarkı : çürük çıksın ... 
(Sevdamı dilim anlatmaz) * Artık aş karın ağrıtmaz 
5-KemaJ Niyazi Seyhun: (Ke- * Azan belasını çabuk bulur 
mençe taksimi.) l * Ağır taş, yerinde gerek. 

:UMIDUN 
~ 

Sabunları 

K~zım San2"Üder 
1 mtir: Yeni Ka.vaflar çarşısı 

n:>. 35 

Avrupanın yüksek terzi mek
binden diplomalı 

Peşin ve 
Taksitle 6·Arif beyin hicazkar şarkı : * Alma satmayı gözetmez. 

(bir halet ile süzdü) * Ağır taşı ne yel alır, ne En müşkülpesent subayla-
7-0sman Nihadın hicazkar sel. rın ve sivillerin mizaçlarına 
şarkı : (Ellere uzaktan bak) • Armudun iyisini ayı yer. göre taksitle her türlü elbise 
8-Hicazkar saz semaisi. * Av kazana yC\kın gerek. 

Diker. 
9-Dedenin gülizar şarkı: (Bi ----•--- ·-· ·-

vefa bi çeşmi bidat) Yaraladı rı~_ ... . ~,..,_~_,,_..,._·.-tıııt'11m o JfA -

10-Dedenin gülizar şarkı: ~ - Ü ..,. ~ 
(Nazlı nazlı sekip gider) Kemer Kağıthane cadde- l+J ~:._ D O K T O R ~ g.- g er 
21.00 Konuşma sinde Şükrü oğlu Osman& (+] - -:.ır"' - . ""' f:~ !j a llııf 
21.15 esham, tahvilat, kam- bir şahitlik meselesinden A-a e Salıh Sonad j ] ~ ~ 7' 
biyo-nukut ve ziraat borsası dem kızı 35 yaşında BediaS tt (( ~ :. 91111 • ~ 
fiy:tt. ve Süleyman oğlu 55 y~şın-= ~ Cilt, Saç ve Zührevi has- re C ~ c: 

ida Mehmed~~ıçakla v~~- tl t~lıklar mütehassısı 1' ~ =i - ~ 
21 .25 neşeli pl;\klar-R. -dunun muhtelif yerlerindenl ~+J 2 ncı Beyler sokak No. 81 ~ ~ ~ F 
ıt.30 Müzik (Riyaseti cum- ağır surette yaralandığından t!} TELEF.ON 3315 ~ _ [? ~ 
bur filarmonik orkestrası- yakalanmış ve hadiseye müd- lt:::ın;ı:;;.t:ıuiit% ~~~&::t:;:ıl : t; ~ 
şef: Hasan Ferit Alnar. deiumumi vaziyet etmiştir. - D> -
22.30 müzik (opera Aryaları- . B k B 1 d Aşcıbaşı Marka f ~ ~ 
pi.) IÇa U Un U M k 1 rı "~ e 

K d D . vl z a arna a "" ,. 8 23 son <' jans haberleri emer e emır og u e- . !!: fil ~ 
ve yarınki proğram. keriyanın üzerinde bir bıçak g- Dl .. ~ 
23.15-24 Müzik (cazband -pi. bulunarak alınmıştır. ~ ; °' ~ 

a· e Ilı> N 
""c: e..~
~o(IJ 88 
;;:JQ)Q)CJ 

Sayın Mu,ıerilerım8 

Mühim İlan 
Yeni mevsımın yaklaşması dolayısiyle müessesemin kimyevi 

temizleme ve boyama işlerini J bir istisna olmak 
üzere . fiatlerde yalnız 

Bu mevsim için 
Rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 1937 - 1938 Selanik sergi-

İtinalı işleriyle şöhret kazanmış olan müessesem bu fevkc-l- sinde birincilik madalyasını 

Q 8'<0.. 
~ tr - Ilı> 
.... Ilı> = = c: _,,_ 

~---::a:ı~as:::aE:iEall 8aı5:31 

Dr. Fahri Işık 

ade iskontosu ile sayın müşterilerimin teveccühünü kazanmıştır. 
kazanacağına emindir .... ................................................ -------------

ş A R L P R İ M Ü S Dr. Demir Ali 

lzmir Memleket Hastanesi 
Rontken Mütehassısı 

Rontken ve elektrik teclaoi•ı 
yapılır ıkinci Be_· ler So 
No. 29 TELEFON 2542 

Kamçıoğlu 

elektirk tedavisi 
•zıni.r • Birinci beyler So 

N o.: SS Telefon : 3479 BUyUk Kardlçah Han No. 48 Telefon : 3449 Cilt Tenasül hastalıkları 
~ ........................... . 

. iri zarif nükte,•şen!•sahneler .. dolu enfes komed! r 

~il~~~:mi:l~:ii;;~J;: 
l_B_u_g_u_· n-A-sr_i_S_i_n_e_m_a_d_amııl!!T!llll!~3lml!!le~4-n ~ Oksijen kayna-

ıo Mayıs 1939 Çarşambadan itibaren ~ "' • • k • 

~ İRENE · DUNNE - M. DOUGLAS 
'tl nıüşkülpese~tleri bile memnun eden senenin en 

t MAcERA ADİAMı 
~~til VICTOR FRANCEN • HENRİ ROLLAND 
1t'l\l llıacera peşinde geçen bir milyonerin vata~a avdetinde 
a,t\ 1•ıtun baıka biriıile nişanlanmasından çektıği ıstırabı 
''':tıı şaheser. 
ilet 'r: Her gün - MACERA ADAMI : 3.20-7.20 

~ BAKİRE: 5-9 .. Cumartesi ve pazar sat lde ba11lar 

SinemQcılık tarihinin en muazzam ve en müthiş ~ gı IÇID arpıt 
3 eşsiz şaheser Filimi 42 Kısım tekmlll birden Ti ••ıı d 

Tekmil Sinema meraklılarının ruhlarında silinmez 1 gu er e Ve a-

izler bırakan biricik şaheser filim .. g"' aclardaki ha -
ŞEYH AHMET Türkçe SozlU 

izmirde ilk defa en çetin güçlükleriv;en!a:~~1az staJıklar için 

kahraman KEN MAYNAR~ öLOM MARKASI Katakilla"ila-
Milyonlarca dolar, yüzbinlerce ınsan, tarihin en muazzam '' 

1 
şaheseri hakiki bir sinema mucizesi, CI ve arap sa-
KLEOPATRA Zalim Hükümdar bunu. 

Duhuliye Talebe, Asker 

~ 15 8,5 Kuruş Tel. 3882 
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HABERLER. ~ s o N H A B E R L E R 1 i oa~ıg::::=;-;ıyor 
..._ ~~Jii::~.;;;;l];;;.t:il~:::D:::.t:il~~~llii;:;t::::;;(~J;;::.t:&ll!IlllI:l;;::;;t:::ı~~~~~ll:::t:;:;I;~~~~~ I p . 11 (R d ) -

~,,T ..... """"'""""":;"'" ..... t'-;-k'~- ANLASMADA v AKiT KA YBETMEMELi man~~=~n, Polo:y!
0 

bududı 
urıs 1 .. ı rına asker yığınağa başl• 
il Atina, 11 (Radyo) - Paris matbuatı lngiJtere ile Fran- üç büyük devletin yapacakları anlaşma sayesinde baltık ve Şarki Prusy.adan biol 1_. 

YO arın sanın Moskova ile yaptıkları siyasi müzakerelerin fazla sü- Al o , ıııe•• 

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

inşasına başlanıyor 
İzmir turistik yollarının 

inşasına önümüzdeki pazar
tesi gününden itibaren Bos
tanlı - Karşıyaka - İzmir yo
lundan başlanacaktır. Yollar 
1940 senesi nihayetinde bit-
miş olacaktır. 

--::::~:::--

Sıhhiye 
Tayinleri 

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

Eşrefpaşa hastahanesi hem 
şirelerinden bayan Şakire 
Atar 14 lira maaşla Ankara 
Nümune hastahanesi hem
şireliğine, Açıkta dördüncü 
sınıf hemşire Özgün 14 lira 
maaşla Eşrefpaşa hastaha-
nesi hemşireliğine tayin edil
mişlerdir. Dilsiz ve körler 
müessesesi mürebbiyesi Şeh 
ribanın iktidarsızlığından 
vazifesine nihaye~ verilmiştir. 

--:::::x:--

Bankalarda 
Yaz Mesaisi 

-a::E-

Şehrimizdeki bankalarda 
yaz mesai saatlerinin tatbi
kine Pazartesi gününden iti
baren başlanacaktır. Banka
lar saat 8,30 dan 12,30 a 
kadar açık bulunacak, on
dan sonra yaz tadili yapa
caktır. 

Yalnız Cumartesi günleri 
11,30 da kapanacaktır. __ .,,.. .......... _ 

Güzelyalı 
Bataklı2"ı 

--:s::::.c:--
Güzelyalı - lnciraltı yo-

lunda mevcut bataklıkların 
kurutulması için faaliyete ge
çilmiştir. 

Hazirandan sonra bu kı
sımdaki bataklıklar tamamen 
kurutulacaktır. 

--~~--

Kurnaz Bir 
Hırsız 
Yakalandı 

d devletlerini müstakbel bir tehlikeden korunacaklarını ı'lerı' manın anzıg e geç rüncemeğe meydan verilme en bir an evvel bir neticeye lı 
varılmasını hararetle tavsiye etmektedir. Aynı gazeteler bu sürüyorlar. olduğu, son dakikada 1 dit 

------------.. -• . haberlerden anlaşılmakt• 

POTEMKİNİN SEV AHA Tİ MÜNASEBETİYLE !~d~8~~::n:~~~f:r :!ı.r 
Paris, (Radyo) - Potemkinin Varşovaya . uğrayarak Po- ı tün Avrupa siyasi mahfelleri bu mülakata büyük bir 

lonya hariciye nazırı B. Bek tarafından kabul edilmesine miyet vermeke ısrar etmekte ve matbuatta buna 
hususi bir ziyaret manası verilmek istenmesine rağmen bü- neşriyat yapmaktadır. 

ehem
uygun 

----------------~ ... ~----------------~~------------~ 
B. Molotof B. Litvinoftan daha radikal d vranacaktır 

Londra 11 (Radyo) - "Tas,, ajansı B. Molokofun Litvi
nofu istihlaf etmesiyle Moskova siyasetinin zerre kadar 
değişmiyeceğini ve hatta yeni hariciye komiserinin tecavüz 
edebilecek devletlere karşı daha radikal ve şiddetli bir 

siyaset takip etmek azminde olduğunu ortaya atarak Litvi
nofun çekilmesiyle bazı alakadar mahfeller tarafından uydu
rulan haberlerin havalanmadan düşmeğe mahkum balonlar
dan başka bir şey olmadıklarını yazıyor. 

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

. BiR AiL~., FACIASI iALMANY ~ • iTAL YA 
ibiş, karısını ve dostunu vurdu jYeni bir hareketten evel bir

Kozan, (Hususi) - Kozanın 
nayet olmuştur. 

örendere köyünde bir ci- birlerini haberdar edecekler 
Cinayete sebep şudur : Ahmet oğlu ibiş evlidir. Bir bu

çuk yıl önce askere gidiyor, askere gittiğinden bir müdet 
sonra karısı Fatma ayni köyden Ali oğlu Eminle gayri meş
ru harekete başlıyorlar. Askerden dönen İbiş bunu öğrenı-
yor. Ve dün Emin ile Fatma ormanda bir arada iken iki
sini de vuruyor. Fatma derhal ölüyor. Emin yaralıdır. 

Paris 11 (a.a) - Buraya gelen bazı haberlere göre 
halihazırda tanzim edilmekte olan Italyan - Alman mua
hedenamesi, iki taraftan birinin yapacağı her hangi bir 
ye~~ ?areketin. diğer tar~f!a _istişare mevzuu teşkil ede
cegını natık bır maddeyı ıhtıva edecektir. 

Filvaki Milano görüşmeleri esnasında ltalya hükumetinin 
esaslı kaygısı bu olmuştur. 

Tavşanlı kazasında büyük bir lngiltere derhal Romanyaya 
yangın oldu 77 bina yandı 5 milyonluk kredi açtı 
Ankara (Hususi) - Tavşanlı kazasına bağlı Domaniç Bükreş 12 (Radyo) - lngiltere ile Romanya arasındaki 

nahiyesi Çukurca köyünde büyük bir yangın olmşuştur. itktısadi ve mali müzakereler sona ermiş ve protokol imza 
Mehmet~Kaygısız isminde birinin evind.en di.kkatsizlik neti- edilmiştir. Bu muahede mucibince Ingiltere Romanyaya 
cesinde çıkan ateş, kısa zamanda genışlemış ve 20 ev, 1 derhal 5 milyon lngiliz liralık kredi açmıştır. 

mıştır. 

--~-

·Fransa, lnglltere,, 
Rusya mUtekabll t 
hUtlere girişecek", 

Moskova, 11 (A.A)-., 
lomasi mehafilinde IngiJİ 
Sovyet müzakerelerine , 
teallik suitefehhüm hakki; ~ i 
da aşağıdaki izahat ,e ti\ 

mektedir: t 
lngiltere hükümeti, rd~ İli 

kovadan lngiltere ve fr-' 
sanın Polonya ve Romao.f 
ya yardımda bulunmak Dse: 
re bir hareket icra etoıel" 
halinde ve kendisine bir , 
cada bulunulduğu takdİ .J 

bu harekete müzahir ol~ , .. 
sını istemekle iktifa etoıi~ tey 

Sovyetlerin, Fransa, Jog:, 
tere ve Sovyet RusyaO ~ 
aralarında mütekabil te,)' 
hütlere girişmelerini iste~ 
oldukları söylenmektedir. 

--:.~:::::--

Fenerbahçe 
Geliyor 

bakal dükkanı, 37 ahır 27 samanlık, 1 cami ve 1 mektep 
tamamen yandıktan sonra söndürülebilmiştir. 

-------ııınınnıııın-------

13-3-939 Cumartesi ~ 
Alsancak - Yamanlar ı• 

15 de hakem Mustafa Bal~ 
Bir ahlak düşkünü kadın Fenerbabçe - Ateşspor ,. 

17 de hakem Esat Mert''' 
Cizrede bir su kazası oldu aşıkına kavuşmak için (Yamanlarspor). 

6 kişi bo~uldu kocasını zehirledi J:~~:!!r ~a·ô~!ü0~ 
Adana (Hususi) - - .. 15 de hakem Hasan Yall~ 

Cizredeki tren yolu inşaabnın beşinci kısmında çalışmak Adana - Kozanın Ören- seyinin askerden döneceği F b h O v sr.. 
dere köyünde bı'r kı'şı'yı· ze- .. ki ener a çe - ogan ~ 

üzere Koçali nahiyes! köylerinden 64 amele göçen kayı- gun ya aşınca zehirle Hü- saat 17 de hakem Must• 
ğından kafile kafile geçerken son 17 ameleyi hamil bulu- hirlediler. Zehirlemeğe se- seyinin öldürülmesine aşı kile Balöz. (Ü çok spordan)· · ~ 
nan kayığı su ortasına geldiği sırada çıkan fırtına batıra- hep şudur: karar veriyor. Geçenlerde unıııınınınmınmr.ıımıı ıauıınıı mıını mııııııınmınıum~ 
cağından yolcular hep birden kendilerini suya atmışlar 11 Aslen Kabaktepeli Şaşın askerden dönen Hüseyin Her Flata Satlf 
kişi kurtanlmış diğer altı kişi boğulmuştur. Hüseyin bir buçuk yıl önce Örendeye varıyor. Akşam Azı•met doJa.tj' 

----:.• ..:.- .: askere giderken ailesini yemeğinden önce ihzar et- J 
Danzige Verilen Ehemmiyet ören köyünde oturan kay- tikleri zehiri bir incir pesti- sı·ıe acele 111a' 

linin içine kayuyor ve Hüse-
Londra, 12 (Radyo) - Danzig meselesi üzerinde bir ma- nanasının yanına bırakıyor. yine yediriyor. Hüseyinde d •ı .... 

kale yazan "Nev Chronicle,, Gazetesi şu manidar sözleri Karısı Hüseyinin yokluğun- zaye e 1 e S&VJ, yarım saat sonra vecağ baş-
yazmaktadır : "Danzigin bir harbe bedel olmadığını söyle- dan istifade ederek a}ni Jıyor. Morarıyor bunu gören Önümüzdeki Pazar gilllt 
mek, Cebel ttarıkın bir harbe bedel olmadığını iddia et- köyden Mehmetle gayri meş· köylüler süt ve saire tedavi- yani mayısın on dördilO~ 
mektir.,, ru hareketlere başlıyor. Hü- si ile kurtarıyorlar. günü sabahleyin saat on d' 

H ki t 1 k Karataş tramvay caddesill t 

a arımıza uza I aca ~rnavutfuğa asker ve mÜ· Asansör altında Şehit Nu•~ 
ell• koparacag"' iZ h• t .. d •td• bey sokağında 17 numar• il' Imma gon erı I Bay Şemoel Yakara ai~ bt 

Varşova, 12 (Radyo) - Alman matbuatının hücumla- cümle lüks mobilyalar bılJSI 
Karantina, Köprü ve Göz- rına cevap veren ve Varşovada intişar eden " Robotnik ,, ltalyanlar Arnavutlukta yeniden bir d 1 k 

tepe semtlerine son zaman- h k t ki zaye e satı ı tır. ı 
larda henüz 17 yaşında Os- gazetesi diyor ki: " Biz daima sulh taraftarıyız ve onu are e yapaca ar Gerek, lüks şemsiyelik!,:( 

kurtarmak için her türlü anlaşma ve uzlaşmaya hazırız, fa- Paris 12 (Radyo) - ltalya yeniden Arnavutluğa iki k l"'k b Jııdl.,.. 
man ogv lu Şükrü adında genç · esme u s ronz " ·~ 

( 
kat hukukumuza uzatılacak eli de her vakit koparmağa vapur asker ve mühimmat göndermiş ve bu askerler ce- k ı l · ı kilb1 

bir hırsız musallat olmuştur. aryo ası somye erıy e, w 
hazır oldugw um uzu unutmamak lazımdır. ,, nup ve şimal mıntakalarına sevk edilmiştir. Gönderilen k it k t k · JOY 

Şükrü bir ay t.vvel Göz- ::,.,..:- : o u a ımı, cevız 1, 
- kuvvetlerle arnavutlukla yeniden bir hareketin yapılacagv ı b f V d'k ı·· k "" tepede 916 no. lu eve de- ü e, ene ı u s 8 ' ( 

nizden girerek bazı eşyalar "E im uka ttam" Gazetesi söyleniyor. tek ve sifonyeraıı aynalı d ~ 
çalmış, elektrik şirketi tah- ? :+:~ laplar, küçük Viyana yat:. 
sildarlarından B. lsmailin ne diyor • Napoli örf ezin de Deniz Ma- odası takımı, etajer, biiY > 
bahçesinden bir gömlek yi- Atina (Radyo) - Kahirede çıkan "Elmukattam" gaze- dıvar saati, dört köşe yeoJ , 
ne ayni semtten B. Selahit- tesi mareşal Balbonun Mısır kralı sa majeste Fark'a ltal- nevraları Y apıfdt masası, 12 adet Viyana ı•:,. 
tinin evinden de bazı eşya- yan kralı tarafından hususi bir mektup takdimine memnr fP 
lar çalmıştı. edildiği hakkında çıkarılan şayiaları yalanlamaktadır. Napoli, 11 (Radyo) - Yugoslavya kral naibi Prens Pol dalyaları, tül ve ipek veıJ,ti' 

Son olarak soyduğu Bn. Ei5all ile kral Viktor Emanuel ve başvekil Mussolini, 120 geminin perdeleri, divar taba .~ 
Ayşenin evinden çaldığı eş- Berlinin red cevabı iştirakiyle yapılan manevraları Triyeste zırlısından takip elektrik lambaları, 2 'ııO" 
yaları dün evine götürmek eylemişler ve müteakiben Romaya dönmüşlerdir. Kral, bu kornizesi, 1 etajer nikel •. ,lı 
üzere Başturaktan geçerken Londra 11 (Radyo) - Vatikanın devletler arasında sulhu gece Prens Pol şerefine sarayda mükellef bir ziyafet ver- modinler, emaye saat, '1~1, 
taharri memurlarının şüphesi J korumağa matuf teşebbüs fikrinin Berlinde şiddetle red miştir. etajer, antika mermer ı• ,fi 
üzerine elindeki paket araş- edilmesi Fransız ve lngiliz gazetelerinde şiddetle tenkide 2 salıncaklık, ,orta rn~• elı 
tırılarak çalınan eşyalar mey- uğramıştır. ltalyan gazeteleri dahi Berlinin bu hareketini p t k• h • h kk d aynalı, lauman tuvalet, ıP Z 
dana çıkarılmıştır. tenkid etmekten kendilerini alamamışlardır. o em ın seya atı a ın a d b yo•• 

Ayni şekildeki haberlere göre ltalya, Papanın teşebbü- tablo, ivan, eyaz 8 dele! 

Kl·ralık d sünü tasvip etmekle kalmıyarak bu teşebbüse müzaheret bir rapor verdi lauman takımları, secc• bil' o a de etmiştir. ve sair bir çok lüks pıO •"" 
Karşıyakanın ferahlı bir ) b Moskova 12 (Radyo) - Ankara seyahatinden dönen yalar bilmüzayede satıl•' 

sokağında güzel bir oda ki- Kazaen pat ıyan ta anca Hariciye komiser muavini Potemkin Molokof tarafından kabul tır. 
raya verilmektedir. Istanbul, (Hususi) _ Eyüpde Otakcılarda Cemile adında edilerek Ankara müzakereleriyle Sofya, Bükreş ve Varşova Satış peşindir. S Joo" 

ldarehanemize müracaat. genç bir kız sabahleyin oynarken elindeki tabanca patla- dan geçerken yaptığı temaslar hakkında Molotofa uzun Emniyet Müzayede • 
1-3 mış ve kurşun kalbine isabet ettiğinden derhal ölmüştür. bir rapor vermiştir. Müdüriyeti t.. 
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