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Eğitmenli köylerde •• 
~tıkarada her vatandaşın göğ:ünü sürur ve gururla kabar

' her yabancı ziyaretçinin takdir nazarını celbeden ve Türk 
:~ılibının ebedi abideleri sırasına geçen büyük ve modern 
ın ve irfan mü~sseselerinden bahsetmeği başka bir za-
~lla bırakarak dün, 5ok kıymetli ve çok faziletli Maarif 
tkilimiz Bay Hasan Ali Yücel ve onun çok değerli ve 

~lihiy~tli mesai arkadaşları ile birlikti! Hucuk eğitmenli, 
"kçe Üren ve İlk Yakut köylerinde yaptığım ız bir küçük 
~tkik gezisindwn aldığım1z intibalar hakkında birkaç satır 
t\ttııak istiyorum. Bu duygu ve intibaları ne birkaç sa
~· ne oirkaç sütüna ve nede birkaç gazete sayfasına sı
,1tlırmak mümkü-ı olamıyacağına ve bunların tafsilatını da 
. Ne,riyat sergisinde ve kongresinde ., başlıklı notlar se-
tiıiııde yaıaca~ımıza göre bugün bu küçük köşede eğit-
~tnli köyleri dolaşırken Maarif Vekilimizin, köylerimizin, 
t 6y!ülerimizin hakiki ve şuurlu bir surdte kalkınmalarını 
t11ıın edecek bu mütevazi kültür teşkilatına V<!rdiği kıy-
~et ve ehemmiyetin derin manasından ancak birkaç ke
"Qle ile bahsedebileceğim. 

liasan Ali Yücelin halk ile, köylülerle, köylülerin yav-
"-ları ile yaptığı samimi, şefkatlı temaslar, genç ve bilgili 
:•arif Vekilimizin; milli şefin kurtarıcı izlerinden yürüme
~· azmettiğini gösteren en aşikar bir delil ve işarettir. 
L_,ltiki demokrasiyi samimi bir ülkü yapanlar için bu asil 
""'eketlerle ne kadar iftihar edilse yine azdır. 

SIRRI SANLI 

DE ViNDSOR 

ŞEFiMiZ 

Belediye reisi 
Dr.Behçet Uz'u 
kabul buyur- J 

dular 
--~~--

Ankara 8 (Hususi) - iz
mir belediye reisi Dr. B. 
Behçet Uz, bu sabah lzmir· 

den relmiş ve Çankayaya 
giderek cumhurreisimiz, milli 

şefimiz ismet lnönü tarafın
dan kabul buyurulmuştur. 

Belediye reisi, Izmirlilerin 
bağlılık, saygı ve tahassür
lerini milli şefimize arzet
miştir. Reisicümhurumuz 8. 
Behçet Uzu öğle yemeğine 

ah koymuşlardır. 

Belediye reisimiz öğleden 
sonra vekaletleri ziyaret e-

derek lzmir belediye ve fuar 
işleri üzerinde muhtelif te
şebbüslerine haşlamıştır. 

BİNİCİLlRİMiı İYİ DERE
CELER ALDILAR 

Istanbul 8 (Hurnsi) - R o:n1daki beynelmilel müsabaka
lar, dün netice l l!nmiştir . Dün ~ ü müsabakalarda binicileri
mizden yüzbaşt B. Cevad K ula üç jncü, yüzbaşı B. Saim 
Puladkan dördiincü gelmişlerii r. 25 müsabıkın iştirak ettiği 
Kral kupası müsabakalarında B. Cevad Gürkan yedinci 
gelmiştir. 

Romadaki müsabaklaada süvarilerimiz iyi dereceler almı§• 
lardır. 

Potemkin Varşovada Bek'le 
mühim görüşmeler yapacak Amerikan milletine 

iradyoda bir hi
' ta bede bulundu 

Mareşal Balbo Kahirede 
Kahire, 8 ( Radyo ) 

Trablus~arp umumi valisi ;
Mareşal Balbo, bugün tay
yare ile buraya gelmiş ve 

Potemkin ile Romanya hari· 
ciye nazırı Gafenko arasın
da vukubulan müzakereye 
büyük ehemmiyet atfolun• 
maktadır. Potemkin, bir 
harp vukuunda Romanyanın 
ne vaı.iyet alacağım Gafen
kodan sormuş ve muvafık 

cevap aldıktan sonra, Rus

yar. ın Besarabıyada gözü ol· 
madığı hakkında teminat 

Mussolini 

P .. ~:'"' hudu
dunda nutuk 
söyliyecek 

\~orrıa, 8 (Radyo) - Baş
~ Mussolini, Torino seyaha
~ e Fransız hudududlarına 
dar uzanac~k ve pazar 
'-G, hududlara yakın bir 1 

de mühim bir söylev ve
ktir. 

BugUn harp lstlyenler 
are1sında yeknazarda 
Almanya ve ltalya 

görUıımektedh
Paris (Radyo) - Dün ge 

ce saat 22 de eski İngiliz 
kralı Dük de Vindsor rad
yoda Amerikan ffiilJetine 
hitah<.n aşağıdaki sözleri 
söylemiştir: 

"Büyük har bin netayicini 
henüz unutamamış bir vazi
yette bulunduğumuz sırada 
bazı devletleri idare eden
lerin yeni bir harbi göze 
almışçasına hareket etmekte 

Devamı 4 üncüde -------

istasyonda Mısır hava kuv
vetleri kumandanı tara
fından karşılanmıştır. 

Mereşal Balbo, Başve
kil Mahmud Paşa ile ko
nuşacak ve müteakiben de 
Kral Faruk tarafından kabul 
olunacaktı. 

Y oğoslav kral naibi Roma 
yolunda 

Londra, 8 (Ô.R) - Bel
graddan haber veriliyor: 
Kral naibi prens Pol yarın 

Belgraddan Romaya hare
ket edecek ve ltalyan payi-

tahtında 4 gün kalacaktır. 

Yugoslavya diplomatik mah
fellerinde umumiyetle zan-

nedildiğine göre B. Musso
lini ve kont Ciano naib 

prensten bazı tekliflerin ka
bulü talebinde bulunacak-
lardır. 

---

İtalya -Almanya Paktı Tarihi 
• 

Bii· Hadise imiş 
~----.... -------

Berli n, 9 (A.f..) - Alman ~ hizmet olarak tesit ediyor. 
matbuatı Italya - Almanya ı Zvolf Uhr Blatt diyor ki : 
Paktını tarihi bi r hadise ve · "Alman it ı k ··h' '- ' ya ve aya um Avrupa l ı :ı r ı s ı •·;:ı n· u ım n· t b .. . d ~ 
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TER GUL İSTER AGLA devam ediyorlar. Böyle yap-

Abus çehreler sigorta ediliyor .. .. 
~ Holivud ;;;;t~~.__ ;~"'"h~;;disi yazıyor : " Sinema Teh"ri-;;i~'"""a~""~~;atlı aktörü Ned 
~·ita gülümseyen bir fotografını gösteren her hangi kimseye 160 bin Tijrk lirası öde
L.. '&.' hususunda bir sigorta şirketine müracaat ederek, abus çehreliğini sigorta ettirmiştir.,, 
'"4tı~ aktörün biç gülmiyen !:U . atına değil, abus çebreliliğini sigorta ettirmek fikrinde bu-

'••na, sen ey kahkahayı seven okuyucu : 

iSTER GUL İSTER AGLA 

makla çok iyi ediyorlar ve 
böyle yapmaları lazımdır. 

Zira harbi tetvik ve tahrik 
edenler mihver devletlerine 
taarruz teşebbüslerinin fay
dasızlığını ancak bu suretle 
aı . lıya L I ;ceklerdir.,, 

Koln ; ehe Zeituog yazıyor: 
"Pa:.tm askeri hükümle-

rinin tatbikine ihtiyaç hasıl 
- Devamı 4 üncüde -

vermiş ve Rusyanın yakında 
Bükreşe sefir göndereceğini 
vadeylemiştir. 

Pot mkin, buradan Var
şova yoliyle Moskovaya gi
decek ve Varşovada Polon

ya hariciye nazırı Kolonel 
Paris, 9 (Radyo) - Rus Bek ile mühim bir mülakat 

hariciye komiser muavini 1 k yapaca tır. 

Gafenko Ankarada mühim 
müzakerelerde 

bulunacak 
Istanbul 9 (Hu<Jusi) 

Romanya hariciye nazırı B. 
Gafenko 17 Nisanda An
karaya gelecek ve ricalimiz
le Balkan Antantı konseyi· 
nin önümzdeki içtimaı hak
kında mühim müzakerelerde 
bulunacağı söyleniyor. 
~~~~~~21B~-a~~~~~~S!!:aE=----•• 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
Karilerimizin Şaşa) suyu için 

haklı bir istekleri 
Alsancakta oturan karilerimizden aldığımız bir mektupta 

bazı Şaşa] suyu damacanalarının membaından büyük şife
lerle getirtilip depolarda ufak damacanalara taksim edil
diğini ve damacanaların ağzındaki kapağa alınan telin tır
tıllı olmadığını şikayet ederek diyorlar ki: Büyük ve kü
çük damacanaların yalnız membad~ doldurularak mühür
letmesini ve lzmirde depolarda damacanaların açılmamasını 
alakadarlardan teminini istememizi 

0

bildirmektedirler. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
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sekiz öğüt 
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istiyo!,.,. mu? ~!!eler Oiuy'!!..f Habe~ri 
Yaşhlık ve hararet 

bahsı 

Y aıı geçkin olanların sıcak 
hamamlara, sıcak su banyo
larına girerken azami dikkat ı 
ve· ihtiyatla hareket etme
leri lizimdır. Çünkü her iki 
surette de kanın başa hücu
mu ve bunun da bilhassa 
tasallübü serayine düçar 

~ <>lanlarda başta kan damar· 
larımn liücum demin ve ihti
kanın şiddetinden patlayarak 
birdenbire bir.-'nezfi dimaği 
karşısında kalınması ihtimali 
vardır. Hele bu banyoların 
tolC karnına yapılması asla 

' cajz değildir. 
Zaten herhangi yaşta olursa 

olsun tok karnına sıcak ve 
yahud soğuk banyolara gir
meleri, deniz banyosu yap
maları asla caiz değildir. 
Gerek baş ve gerekse mide 
ve em'ada yani baf!aklarda, 
kara ciğerlerde vahim has
arıalar meydana getirir. 

Bu hususta azami müte
yakkız bulunmak lazımdır. 
Yaşlıların girecekleri banyo
ların dereceleri nihayet 38 
derecededir. Banyo odasının 
havası temiz olmalıdır. Kuru 
olmalıdır. Çünkü böyle bir 
muhitte banyo almak ekseri
yetle şiddetli baş ağrılarını 
intaç etmektedir. 

Yaşlıların banyodan sonra 
sokağa çıkmaları muhtelif 
cereyanı havaya maruz yer-
lerde, dolaşmaları da muva
fık değildir. Onlar için za
türree en tehlikeli hastalık
tır. Normal ölümden ölmi
yen ihtiyarlar için daima en 
büyük sebebi felaket zatür
.reedir. 

Bunun her zaman yaz ve 
kış nazarı dikkatten uzak 
tutmamalıdır. Hele bu ihti-
yarlar kışın ve ilk sonbahar
da daha ziyade ehemmiyeti 
haizdir. .................................................... 
Aşcıbaşı Marka 

Makarnaları 

1937 • 1938 Selanik sergi
sinde birincilik madalyasını 
kazanmıştır. 

1-

---------11111111---------
Türk tütünu dünyanın en işleme usulü birbirinden fark 

Führer, lngilterenin sulh 
isteğine artık itimadı kal
madığını ciddi bir şekilde 
söyledi. Ve bu isteğin haki
katen mevcut olduğunu tek
rar görebilecek olursa, bn
yük bir sevinç duyacağını da 
ilave etti. Bizzat Ftıhrer, In
giltereye karşı bir harbı ak
lından geçirmemektedir. Son 

iyi tütünüdür. Onun için lı olduğu için bu sayıda da 
bütün dünya Türk köylüsü Karadeniz ve Marmara tü-
tünününü arar. 1 ürk köy- tüncülerine öğüt vereceğiz: 
lüsü tütünü ne kadar iyi Ege tUtUncUlerlne 
yetiştirirse mahsulü yabancı oğUtler: 
ülkelerde o kadar çok para 1 Tohumlarınızı daima 
eder. Hem köylü kazanır, tam büyümüş, hastalıksız ve 
hem de memlekete para gi"' gürbüz fidanlardan toplayı· 

güo_~::rdeki Acl tecrübelere, 
,Yani, (muvaffakiyetle netice
lenmemiş olmakla beraber), 
çenber içine almanın bütün 
alametlerini taşıyan, o "yeni 
politika,,ya rağmen; Hitlerin 
Britanya devleti ve bu dev
letin cihandaki vazifesine 
karşı daima ayni dostça hü
kümlerde bulunmuş ve In
giltereye karşı da keza şe
refli bir düşünce taşımış ol
duğunu her Alman derinden 
derine hissetmiştir. 

rer. 
Ecnebi llhcılar memleke

timiıin iki bölgesinde yeti
şen tütünlere müşter~tlirler. 
Bu bölgelerin biri 't:ge, öte
ki Karadeniz-Marmaradır, 

1 -- Ege bölgesi 
Aşağıda adı yazılı şehir 

ve ka~abalar Ege 'bölgesi 
içindedir. 
Acıbad~m, Adagide.:Ahı

köy, Akhisar, Alaçatı, Ala
şehir, Aydın, Ayvalık, ~Al
tınova Bergama, Bigadiç, 
Bodrum-Karaova, Bozdoğan 
Çal, Çeşme, Çine, Daçya, 
Davas, Demirci, Denizli, 
Dikili, Fethiye, Gavfırköy, 
Gördes, Isparta, Karaburun, 
Karaağaç, Kula, Kuşadası, 
Selçuk, Söke, Manisa Mar
maris, Menemen, Milas, Muğ 
la, Nazilli, Ödemiş, Salihli, 
Seferihisar, Sındırgı, Soma 
Tire, Bayındır, Torbalı, Tur 
gutlu, Urla, Uşak. 

2 - Karadeniz ve 
marmara bölgelerl 
Karadeniz: Artvin, T rab · 

zon, Pulathane, Erbaa, T o
kat, Niksar, Çarşamba, Sam
sun, Bafra, Gümüşhacıköy, 
Sinop. Gerze. 
Marmaraı 
Bütün Trakya, Gebze, 

lzmit, Hendek, Düzce, Gün
doğdu, Üskübü, Karamür
sel, Bilecik, Yenişehir, ine
göl, Yalova, Mundanya, Bur 
sa, Orhangazi, M. Kemalpa
şa, Karacabey, Gönen, Ba
lıkesir, Agonya, Biga ve 
Bandırma. 

Ekicilerimizin ecnebi alı
cıların makbul tuttukları 
ve çok para verdikleri iyi 
cins tütünleri yetiştirebil
meleri ve bunları kabul ol
duğu kadar ucuza mal et
meleri için kendilerine pek 
faydalı bazı öğütler verece
ğiz. Tütün ekicilerimiz bu 
öğütleri dikkatle okur ve 
harfi harfine yerine getirir
lerse iyi mahsul elde ede
cekleri gibi tütünlerine yük 
sek fiatla alıcı bulurlar. 

Ege bölgesi Karadeniz -
Marmara bölgelerinde tütü
nün olgunlaşma zamanı ve 

nız. 

2 - Sak~n konu komşu
dan cinsi belirsiz tohum al· 
mayınız. 

3 - Fideliklerinizi dai
ma rüzgardan saklı yerler
de seçiniz. Tohumu ekmez
den evvel fidelik toprağını 
kaynar su ile sulayınız. 

4 - Fideliğe lüzumundan 
faıla tohum atmayınız. 

5 - Fideliğinizde herhan
gi bir hastalık veya maraz 
gördüğünüzde derhal hüku
mete ve İnhisarlar idaresine 
haber veriniz. 

6 - Tarlalarınızı vaktin· 
de ve iyi sürünüz. Yabani 
otları toplayıp tezekleri tır
nak veya sürgü ile kırınız. 

7 - Ova (Taban) tarla .. 
lardan iyi tütün elde edil
mez, onun için daima kır 

taban tarlalar seçiniz. Kır 
yerlerin tütünü iyi olduğun· 
dan müsterisi çok ve kıymeti 
fazla olur. 

8 - Tütün en az iki ça
pa ister. Kurak senelerde 
çapa yağmura bedeldir. 

9 - Tar layı daima temiz 
tutunuz. Yabani otlar tütü
nün büyük bir düşmanıdır. 

10 - Kumalara vaktinde 
başlayın ve yalnız olgun yap
rakları kırınız. 

11 - Kırarken gecikmiş 
veya erken toplanmış tütün
lerle dizilen tütünden gayri 
eUeri iğnede ayırmız. 

12 - Kurutma yeri ruz
gardan saklı bir yerde olma
lıdır. Yabani otlar temizle
nip sergi yerine çakıl döşe
mek lazımdır. Kuruyan dizi
lerin tamamen ~urumalarını 
elde etmek için de sergide 
ikişer gün ara ile güneşe 
gösterilmeli ve · tamamen 
kuruduktan sonra kargı ve 
deyneklerinden çıkarıldıktan 
sonra istiflerde saklanması
na çok dikkat etmelidir. 

Bu hislerini onun böyle 
bir andn ve bu tarzda izhar 
etmiş olması, kanalın öbür 
tarafında da gözden kaç
mamıştir. 

Bu dü.~ünüşe iştirak eden 
Alman milleti, şahsen ln-
giltereye söyledikleri sözler
den dolayı olduğu kadar, 
Ren nehrinin öbür tarafına 
hitap ettiği sözlerden dola
yı da Führer,e gene müte-

şekkirdir. Fakat Alman mil
leti, lngilizlerin birdenbire 
hasmane bir tavır takınma
larıea cevap olarak elbirliği 
ile çalışmayı ve dostlmğu is
tihdaf etmiş olan, iki mem
leket arasında harbın ebe
aiyen kalkması gayesini ta 

şıyan bir mukavenin feshe
dildiğini bildirmesinde de 
onunla hem fikirdir. 

Halbuki lngiltere buna 
mukabil, hedefi hükumeti 
yakın olan matbuata da ma-

JUm olan bir harp hazırla
maktadır. Kuvvete karşı 
kuvvetin; diplomasiye karşı 

diplomasinin giriştiği son de
rece çetin bir mücadele 
içinde olduğumuzu biz de 
müdrikiz. Garp devletlerinin 
t:krar ittifak kolotikasına 
avdet etmiş olmaları, bu çe-
tin mücadeleye yeni bir un· 
sur katmıştır. 

Frankfurter Saytung 

13 - Denklenecek olan dan fazla basmayın. Kiloları 
dizilerin yığınlarda tavlan- 55 den fazla olursa daima 
masına ve tavın makinelerle çürümek ve bozulmak kor-
verilmesine ve çalı süpürge kusu vardır. 
ile verilmemesine dikkat et· 16 - Tütünlerinizi daima 
mek ve fazla tav vermekten evlerinizin en iyi yerlerinde 
sakınmak lazımdır. tutunuz. Denkleri ahırlara 

14 - Dizilerin tavı çekil- ve toprak üzerine koymayı-
dikten sonra denk yapılaca- nız. 
ğı sırada, bunların içinde 17 - Denklemede kulla-
bulunabilc:n yeşil ve yanık nılan ip ve çulların ağırlığı 
yaprakları muhakkak surette bir kiloyu geçmemeli. 
temizleyin. 18 - Yamalı ve yırtık 

15 - Denkleri üç ağız- çul katiyen kullanmayın. 

~
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Almanyadan sureti mahsusada getirttiğimiz yeni 
KOPY ALARİLE 2 muazzam Türkçe film birden 

MiHRACENiN 
GOZDESi 

HiNT MEZARI 
Paramount jurnalde A~nav~tluğu? . ışgalı v. s. 
Seanslar : Zabit namzetleri 3 ve 7 de. Radyo 5 ve 9 da. 

Ayrıca : En son Türkçe F oks Jurnal 

~ :martesi ve Pazar 11 d~ Zab: ~::et0ler~: b:ş:ar.w 
Cumartesi, Pazar : 10 - 1,30 - 5 - 8.30 da 
Sair günler : 1.30 - 5 - 8,30 da. 

iş Bilenin 
Otelcilik deyip geçmeme

li. Her me1Jek gibi, onun da 
kendine mahsus öyle ince· 
Jikleri var ki! 

Kemerde, Tevfik oğlu 
Kadri Alemdaroğlunun üze
rinde bir bıçak bulunaralı 
alınmıştır. . . 

§ Keçeciler caddesinde, 
Parisli büyük b1r fabrika

tör, geçen sene Amsterdama 
yaptığı bir seyahatte, oranın 

J büyük bir otelinde misafir 

Hüseyin oğlu Mehmet Ali
J · ni_n üzerinde :bir kasatura 

1
. bulunarak alınmıştır, 

J kalmış. Birkaç gün evvel, 
o otel direktörfind en bir 
mektub alıyor. Doğumunun 
yıldönümü münasebetile bir 
tebrik. 

Bu tebrikin, Parisli fabri
katörün mavi gözleri aşkına 
olmadığı ve otelcinin bir teb
rikle bir müşteri kazanmağa 
çalıştığı besbelli amma• tica
ri de olsa, bu nezakete can 
dayanır mı? 

Parisli fabrikatör, fırsat 

@ Kt!çeeilerde Hurmalı 
handa, Cemil oğlu Riza Ye" 
ğin alış veriş meselesindeO 
Şaban oğlu Mehmet Güleci 
dövdüğünden yakalanmıştır• 

§ Keçeciler Şamh soka" 
ğında Halil kızı Fatma, Ah
met karısı Şaziye, HasaO 
kansı İhsan Bozatı bila se" 
beb dövdüklerinden yaka· 
lanmtşlardır. 1 İ 

§ Kemer Tepecik mevkı" 

inde Mustafa oğlu İsa, ka' 
rısı 30 yaşında Haticeyi döğ• 
düğünden yakalanmıştır. 

~Karantina Hatay cadde' 
düşer de bir Amsterdam se
yahatı yaparsa, gene ayni 
otele inmeği şimdiden ka
rarlaştırmış. 

· sinde Fehmi oğlu Rahoıi 

İş, bilenin; 
nın, dedikleri 

kılıç kuşa a
budur işte. 

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

Caz nereli? 
Cazın zencilerden geldiği

ni zannederdik. Meğer ne 
k.oyu bir gaflet içindeymi
şız. 

Son zamanlarda, Sir Ro
bert Mond isimli bir lngili
ıin riyaset ettiği arkeoloji 
heyeti, Mısırda yeni bir ta
kım hafriyat yaptı. Toprak 
altından, vaktile üçüncü Tot
mes adını taşıyan Firavunun 
mabedı önünde durduğu ri-
vayet edilen gayet büyük 
taşlar çıkardı. Bu taşların 
üstünde bir takım tasvirler 
var. Dans eden Mısırlı tip
leri. 

Mütehassıslar, bu tasvir
ler üzerinde yaptıkları tet
kikler neticesinde vücutlerin 
şeklinden, ayakların atılışın
dan, bellerin bükülüşünden 
bu dansın caz musikisi a- ' 
hengine uygun bir dans ol
duğu hükmünü verdiler. 

Varılan kanaat şu. Zenci 
malı zannettiğimiz caz üç 
bin sene evvel yeryüzünde 
gene mevcutmuş ve ilk ev
vel Mısırlıların kulaklarında 
cazırdamış. 

Tarihin tekerrürden ibaret 
olduğuna bir delil daha! 
Çok garip bir kadın 
ltalyada Bolognada yaşı

yan bu Leonard Cavilli ka
dm, mes'ud iken ağlar, ke
derli iken kahkahalar atar. 

Baymdır, bir kavga netice" 
sinde kansı Nazlı Bayındırı 

dövdüğünden yakalanmıştır· 

§Kemerde Hasan oğlu İs
mail Biricik, Mehmed oğlu 
Ali Mızrakı döğdüğündeP 

yakalanmıştır. 

§Kemer Kahramanlar me~· 
kiinde Ahmet oğlu 40 ya" 
şında Kadri, sarhoş olduğu 

halde rezalet çıkardığındaO 
· yakalanmıştır. 

§ Kemerde Bayram oğhl 
boyacı Kazım para mesele" 
sinden Nuri karısı 22 yaşın" 
da Saadet Şenyüzü ufa~ 
çakı ile sol böğründen hafif 
surette yaraladığından yaka• 
lanmıştır. 

§ Keçeciler ismet Paşl 
bulvarında Osman oğlu sa· 
bıkalılardan lzmirli Hakklı 

esrar satışı yaptığı sıradl 

2 gram 30 santigram esrar· 
la birlikte yakalanmıştır . ....,,/ 

Kocasını kaçıramıy•" 
kadın . 

1415 de Alman generalle" 
rinden biri Alman baronl•" 
rından Staupitzin sarayı01 

mühasara ve işgal ettikte' 
sonra, baronun karısına, ,o 
kıymetli eşyasını alıp gitrııe" 

sine izin verdiğini saylerııir 
Kadın da kocasını hasır bit 
sandığa koyarak kaçırırkeO• 
pek ağırlaşan yüke taball'" 
mül edemiyerek yere düşü"'' 
hilesi meydana çıkmıştır_/ 

İZMİRLİLERE MÜJDE 
Birinci kordonda Atatürk caddesinde denize nazır Yıl~·~ 

gazinosu Egenin en şairane gün batı yeridir, resimle~~; 
tabettiğimiz arkadaşlar gazinonun müstecirleridir şiınd•f 
kadar birinci sınıf gazinolarda gö rülmemiş bir ucuzlu" "e 
içkiler mezesile olup son derece nefis ve ayni zamao~: 
yüzde on garsoniye de yoktur servisler muntazamdır tell'~ 
hava almak ve sanatoryom görmüş kadar istifade etil'' 
istiyenler Yıldız gazinosuna mutlaka gelmelidirler. 

-" 

r.!"t ~TAREsineması T;ı:ı6., 

ı - ENÔÖLÖS BGEcELEıti 
Mevsimin en büyük filmi, meşhur İspanyoln ses ~e 
dans yıldızı IMPERIO ARGENTİNA'nın şaheser•· 

2 - TALİ YILDIZI 1 
NECLEMONNIER-MICHEL SIMON-J. PIERREAllMO~di 
Zarif ve eğlenceli, Fransızca sözlü ve şarkılı büyük k~ıP 

3 - METRO JURNAL. En yeni dünya hah~ 
- - - 7de· 

Endülüs Geceleri : 4,45 ve 8,45, Tali Yıldızı : 3 ve 
Cumartesi : 1 de ve Paz'lr : 11 de başlar. r 

Fiyatlar: 30 25 - 20 - Talebe 10 kuruştu~ --- ~~ 



(HALKJN SESi) 

ANKARA RA ~YOSU 
--·· ...... . ş ihtilaf farını uzlaştırma1 

1 (Bugünkü program) 

TerT.i Kazım -San2üder 
. hınir: Yeni Kavaflar çarşısı 

DO. 35 e tahkı•m .nı·zamname ~,· ,· Tg;;:~:aı~~~~ü~~o~ Postaları 
1639m. 183Kcs. 120KW. 

Avrup~ıua yüksek terzi mek

bi ıı d ! , diplo .Dalı 

alı 

!tıı mevcut olmayıp 
'fçioin ayırt edilmesin· 
lnaks~t münhasıran uz-

1"1na işlerinin düzgün 
~tte yürütülmesinden iba- 1 

2'"· 
kt ve 27 nci maddeler 
"l'da : 
d'-'lınun 77 nci madde

;~ e tarif olunan ve işbu 
~ lllllameye mevzu teşkil 
i~ .telibaşlı veya topluluk
.., •btilifları ancak kanu-

KISIM 

> Ctıa faslında yazılı mu
~ll ceza müeyyidelerine 
1 bulunmıyan ye işveren 

b· İşveren vekilile bir ve
le' b ır çok işçiler arasında 
ıı• lllıgi bir şekle bağlan· 

1 
Serbest olan umumi 

\ ferdi iş şartlarına ve 
Qalc ve menfaanlarına 
~itilik anlaşmazlıkları ih
tder. 

lluoda ceza müeyyede-

,llıonyaklı __ 
ltnyevi güb-
f' karaboya 
llç yağı ve 
her cins 
asitler 

3882 

olur, 

·~ Biri zarif nükte, •şen -sahnele;:.dolu enfes komedi.,. +; 
t~ri içtimai bir aile C .ni : takdim etmekle gurur duyan 

kültürpark ~-.-Sinemasında 
l- ÇILGIN BAKiRE 1 

İRENE DUNNE - M. DOUGLAS 
~n müşkülpesentleri bile memnun eden senenin en 

~~ MAcERA ADAMı 
~._... VICTOR FRANCEN - HENRİ ROLLAND 
\it,t1.ı nıac era peşinde geçe" bir milyonerin vatana avdetinde 
l~,tl\lıaının başka birisile rı i şanlanmasından çektiği ıstırabı 
~'"eten şaheser. 
~ll~l-r: Her a-in - MACERA ADAMI : 3.20- 7.20 
~N BAKiRi.: 5-9 .. Cumartesi ve paza r sat lde ba~lar 

., rw 

(17) 

SON 

Güney Yurtda 

Folklör 

Atalar sözü 
-deyişe 

-1-
Az oku, uz (yavaş) oku 

her kitaptan bir cüz oku. 

Al kaşağıyı gir ahıra ya
rası olan gocunsun. 

Anlıyana sivrisinek saz, 
anlamıyana davul zurna az. 

Akacak kan damarda 
durmaz. 

Adam sandım eşeği, kaba 
serdim döşeği. 

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 Türk müziği karışık 

proğram. 

·13.45-14 konuşma kadın saati 
18.30 Ptoğram 
18.35 müzik oda müziği pi. 
19 konnşma 
19 .15 Türk müziği fasıl he
yeti. 
Tahsin Karakuş ve arka
daşları. 
20 memleket saat ayarı, ajans 
ve meteoroloji haberleri . 

ı 20.15 Türk müziği 

Çalanlar: Vecihe, Ruşen Kam 
1 Cevdet Kozeu, Reşat Erer. 

Okuyanlar: Muzaffer llkar, 
Semahat Öz-:lenses. 

1-Andonun hüseyni peşrevi 
2-Suphi Ziyanın hüseyni şar-

kı: feryad ediyor bir gül için 

3-Rahmi beyin hüseyni şarkı: 
acep nazende şuhsun. 

4 - Faiz Kapancının şarkı: 
aman dağlar caııım dağlar. 
6-T ahi efendinin hüseyni 

yürük semaisi: ben gibi sana 

Cumhurivet 
Kişesinin Se
vindirdiği va
tandaşlarımız 

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

Peşin ve 
Taksitle 

En müşkülpesent subayla

rın ve sivillerin miı:açlarına 

göre hksitl ! her türlü elbise 

Diker. 

26 ncı tertipte üçün .::i ve beşinci keşid .! d e iki defa on 
beşer bin altıncı keşide ise müşterilerİ:le yirmi bin 3000, 

1 1500 92 numarad aki ve on vatandaşa d:ı ayrı ayrı biner lira 
I 

~ kazandırmak suretile p ek çok vatandaşlarımızı servet, sevinç 

ve refaha kavuşturan ~u uğurlu ve hayırlı kişeden piyango 

biletlerinizi almağa ihmal etmeyiniz. Çünkü sizi mesud ve 

bahtiyar edecek Mezarlıkbaşı r. d :ı B. Recebin "Cümhuriyet,, 
kişesidir. 

Ayran içtim ayrı düştüm. 

Anandan evvel ahıra gir-

· I mm~~m~~:s:•.,.:&;;;•:amı;:;t;ıuı;;;:t:::aımmım 7-Andonun hüseynı saz se-
maisi. 

8-Bimen şanın segah şarkı : 

sunda içsin yar elinden. 

LU KS LUKS LUKS 
Aç it fırın deler. 

Adın kör, gözün görmez, 

Acı acıyı, su sancıyı ke-
ser. 

Ard ayağının izi, ön aya
ğının izini bozar. 

Ahmedın öküzü gibi ba-
kıp durur. 

Armutcu emmim verirse 
iki avurdunu birden sok . 

Anası ölen kız hanım ol-
dum sanır. Babası ölen oğ
lan bey oldum sanırmış. 

Ağası yiğit olanın uşağı 
sarhoş olurmuş. 

Allahın onclurmadığı pey• 
gamber sopa ile koğar. 

Alıştın gidinin tanası da 
meleyi meleyi gelirsin. 

Anladık yol değirmeni 
ya, suyu nereden gelir. 

9-Segah şarkı: sevda okunur 
21 Konuşma 
21.15 esham, tahvilat, kam
biyo-nukut ve ziraat borsası 1 

!iyai. j 
21.25 neşeli ~Jaklar-R. 
21.30 müzik radyo orkestrası 
Şef: Hasan Ferit Anlar 1 

23.30 müzik operetler -pi. 1 
23 son ajans haberleri 

ve yarınki proğram. 1 

23.15 24 Müzik (Cazband)pL 1 
... ......__.. ... _____ _ 

Adile sanile eroğlu. 

Az tamah çok ziyan ge
tirir. 

Atc9 He barut bir arada 
geçinmez. 

At ile arpayı döğüştilrür. l 
Attığı taşı yerine düşü

rür. 

v 

Sıhhatını ve cocu2unun 
sıbhatını sevenler 

Altları lastik yazlık keten ayakkabı alacağınız zaman altı t
1 

köseleli 

~----_,/ 

• 7 

-~·/J 
ÜK'S 

Ç6mA~''!' 
VE ANVO / ~ 

Sabunları 

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

Amili UMID 
fabrikası. 
Telef on .. 304 7 
Telgraf kısa 
adresi: 

~UMIDUN 

" Kooceratif " ,-------
Marka keien ayakkabı alınız çünkü: ı ~m7;:7; :••m"1 ~ rı1 ~ Ayakları terletip romatizma yapmaz, çorapları siyahlatıp ' ~ d [~ ~' 8 ~ 
~irletmez ye kokutmaz, bir m ~vsim muhayyerdir, her ma- 1r; Salih Sona ' E e-, t:r" ~ 
gazadan ısrarla isteyiniz. ~ ~ ::! ~4, 11111 • ~ \ 

Istanbul Ayakkabıcıl<.r Kooperatifi lzmir Şubesi ~ Cilt Saç ve Zührevi has- v z = e 9' \\ ~·'-'"--:J I 
:Çerçi oğlu Hau 1· 30 t] talıklar mütehassısı ~ o ::; C: 
~ ' l l +J 2 nci Beyler sokak No. 81 i ..:. ee.r •:• ~ 

Bugiin Asri Sinemada 12~~4" ı ~ TELEFON 3315 ~ "' ~I p:j" ~ 
Bu ha·ta Türkiye~sözlU şaheserler şaheseri ~~~ :&;;;:t:::ali:;.t&~~ :, l ~ [ 
1- .Ha.CI f~URAT lvan MUjekin Dr. Demir Ali f" =-- ·~ 

;.., "\ ~ 

Cilt Tenasül hastalıkları Tehlike Adası 2- Binbir 
K11mçıoğlu 

Korku Heyecan Yaratan Bir Sinema Romanı elektirk tedavisi 
İki devrelik (25) kısım olan bu filim hepsi birden ı:ımir - Biri n : i beyler S o 

:gösterilmektedir. "": S) Te\efo'l : 3179 
1 1 1 ~~~~~~ ~~ Ayrıca dUnya hav ad s er mlkl ve saire ~ · -=-- ~"" ---=-= • 

1 
As~i Sinemad~ 24 adet v•ı. nti' atör \'.!"aspiratör buz gibi 'JJ Dr. F ahrı Işık 
serınletmektedır. ~ lzmir Memleket Hastanesi 

Duhuliye K~~uklere ~ Rontken Mütehassısı 
~ 15 8,5 ~ Rontken ve elektrik tedaoi•ı 

• ""' c: 'g fi) B 
>-c ,. m o..= ~ ~ m 
111 "'C 
c: -

~ ~ ~ = s· a sıı !::! .... c: !..~ 

3 -=e ı~ 2 Q '< Q.. 
~ı:r-m 
""' I» CI 1:1 = 

yapılır ıkinci Seıter So 
No. 29 TELEFON 2542 



• . er 4 (HA l.KJN SESi) 

ŞEHI DEN rm==s()NmFfABER[ER===, IDükde!i~dsot 
HABERLER- l ~ - Baştarafı 1 ncide -

·"-~---~~-~ -.&SULHUMKORUNMASr'iÇiNi"'~"'ıTAı.YN.NiN ~!~:::~ş:ı:~.n·b~!i.r!ö~~ Jandarma mak bugünkü vaziyetim musaıt 

B• Ruzvelt bu··yu··k bı·r konferansın --::::::::- değildir. Pu işi alakadarlar• 
ınası Akdenlzde yeni istek- bırakıyorum. Fakat bir io· 

Jandarma teşkilatı ıçın k J • t• k lerlnden bahsediliyor san sıfatile, bütün dürı1' UrU masını ıs ıyece Berlin, 8 (Ö.R) - ltalya- gençlı'gvı'n •. tercu··man oldu· 
Izmirde müstakil bir bina 

d ı Nevyork, 8 (Radyo) - Bay Ruzveltin Avrupa devletlerine müracaat ederek, sulhun nın Akdenizde yeni müdde- ğuma kani bir vaziyette, 
inşa e i mesi kararlaştırıl-
mıştır. Bina yeri aranmak· korunması için istenilen bir yerde bütün milletlerin iştirakile büyük bir konferansın kuru)- iyat ihtimalinden bahsedil- harbi istiyor görünen de1· 

d 
masını istiyecegv i söylenmektedir. mektedir. Alman siyasi mah· let adamlarına açıkça b~' 

ta ır. Yakında planı hazır- l ~ !anacaktır. * feJlerinde iddia edildiğine diririm ki bugünkü genÇ 
1 

Otomobil 
Kazası 

İnönü caddesinde, Geri 
Tütün şirketinde mnhasebe
ci Firç oğlu Alman teb'a
sından Lohner, idaresinde 
bulundurduğu hususi oto
mobilini Kadri oğlu arabacı 
Alinin arabasına çarpmakla 
beraber kendisinin de vü
cudunun muhtelif yerlerin-
den yaralanmasına sebebiyet 
verdiğinden yakalanmıştır. 

---~=._.;;--

Sarhoşlar 
silah çekmişler 

Bornava istasyon civarın
da İsmail oğlu İsmail Gülen, 
Mehmet oğlu Yusuf ve Ce
mal oğlu HaliJ, sarhoş ol
dukları halde ziyaretlerine 
gelen Mustafa oğlu Hüseyin 
Kundak, Muharrem oğlu 
Ali Özer ve Mehmet oğlu 
Nevzat şarkı söylemek me
selesinden silah teşhir ve 
döğdüklerinden yakalanmış 
ve fabanca da elde edilmiş-
tir. 

-::::::::--

13 Lira çalmış 
Karşıyaka Soğuk kuyu 

Şetaret sokağında Mehmet 
oğlu Mehmet Ergür, Veli oğ· 
lu Ahmet İncekaranın yan
kesicilik suretile 13 lira pa
rasını çalarak kaçmış ise de 
yapılan sıkı takip neticesin
de yakalanmış ve paralar 
aynen istirdat edilmiştir. 

--:::::!::--

20 lira çaldı 
Kemer un:umhanede ih

sanın umumi evinde serma
ye Osman kızı 24 yaşında 
Hüsniye, Zülfi oğlu Musta
fanın 20 lira parasını aldığı 
şikaytt edilmiş suçlu yaka· 
lanmıştır. 

-~--

Çocuğu 
Yaraladı 

İkiçeşm~lik Kadriye ma
haUesinde Ahmet oğlu Ali 
Hasan oğlu 10 yaşında Jsu 

mailin başına taşla vurarak 
yaraladığından yakalanmıştır. 

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

Dövmüşler 
Karşıydka Fah:-cddinpaşa 

caddesinde A!i oğ'u c:r. lak 
simsarı Hamdi ve şeriki 
Nuri, lbn:.~ im oğ'u emlak 
simsarı Osrr.an D!riki döv
düklerinden yakalanmışlar
dır. 

--~;--

fYlezarlıkta 
83r ölU bulundu 

Bergamanın Turanlı nahi
yesine bağlı Alibey köyünde 
oturan Çoban Sadullah, köy 
n:czarlığında ölü bulunmuş
tur. 

D • p f • • h t" b • J • • göre Ingiliz _ Sovyet müza- y~ni bir harbe atılmak iste" 
anzıg o onya ıçın aya ı ır mese e ımış kereleri neticesiz kalmıştır. mıyor. ti 
Varşova, 8 (Radyo) - Polonya hariciye nazırı Kolonel Bay Bek bugün beyanatında Bugün harb istiyen)er a 

Hatta BerJin ve Moskova sında yeknazarda Almarı1' 
Danzig'in Polonya için hayati bir mesele olduğu gibi Danzig Polonyanın kilidini teşkil arasında bazı temaslardan dt 
etmektedir. Ne olursa olsun Danzig hiç bir vakit Almanyaya terk edilmiyecektir. Bu hu- b'I b h d·ı· ve ltalya görünmekte J. 

ı e a se ı ıyor. Fakat bu iki devletin feP 
lsusta her türlü fedakarlıktan bütün Lehli1er çekinmiyecektir. Demişlerdir. e-

- .:--w._.__ leri bir harbe sürüklenıı> 

Kanton Çinliler tarafından istirdad 
edilmek {üzeredir 

Şanghay 8 (Radyo) - Çin membaından gelen son bir haberde Çin kıt'aları Kanton 
civarındaki bir istasyonu zaptetmişlerdir. 
Şanghay 8 (Radyo) - Çin kıt'aları Kantona girmek üzeredir. Kantonda Japon kuman

danı örfi idare ilao etmiş ye hariçten İmdad kuvvetleri istenmiştir. Kuvvetler bugün ve 
yarın yetişemediği takdirde Kanton Çinliler tarafından istirdad edilecektir. 

-------------------~·~w-"'~----------------
MAL TA VE CEôELÜTTARIKTA 

İngiliz aileleri memleketlerine dönüyorlar 
Londra, (Hususi) - Malta ve Cebelüttarıktaki zabit ve işçi ailelerinden 200 kişilik bir 

kafile Londraya dönmüşlerdir. 
Öğrenildiğine göre, bu iki askeri mıntakada yaşıyan İngiliz ailelerinin memleketlerine 

dönmelerini Ingiliz hükümeti tavsiye etmiştir. 

Lord Halif aksla Molotof görüşecekler mi? 
Lonrda 8 - Muhtemel taarruzlara karşi lngiltere 

vermiştir. 

Rusya hükumetine istenilen cevabı 

Paris 8 (Radyo) - Moskovadan gelen bir habere göre, lngiltere hariciye nazırı 
Halifaks ile Rusya hariciye komiseri B. MolotofJ yakın bir zamanda görüşecekleri 
kında bir şayıa çıkmışsa da bu haberin sıhhatı tahakkuk etmemiştir. 

Almanlar Polonya hududunda tah
şıdat yapıyorlar 

Lord 
hak-

Paris, 8 (Radyo) - Varşovadan gelen haberlere göre Almanlar mütemadiyen 
hududunda tahşıdat yapmakta devam ettikleri bildirilmektedir. 

Polonya 

Almaıı hariciye nazırı Berline döndü 
Roma, 8 ( Radyo ) - Alman hariciye nazırı Ribentrop bu akşam Berline hareket et-

miştir. Alman hariciye nazırı hareketinden evvel ltalya kralı ve Mussolini tarafından ka
bul edilmiştir. 

------------------~ ~ .... :...:; __________________ __ 
Alman Donanması Danimarka San illerinde 

Kopenhag, 8 (Radyo) - 35 Parçadan ibaret Alman donanması jutland batı sahilinde 
Grondavstan sekiz mil açığında manevralar yaptıktan sonra saat sekizde Grondavs önünde 
demirlemiştir. 

--------------------~ ... --------~------------
Gazetecilerimiz Londra'ya gidiyorlar 

Ankara, 8 (Hususi - Telefonla) - lngiltere hükümeti, altı Türk gazetecisini Londra'ya 
davet etmiştir. GazetecHerimizden mürekkep 6 kişilik grup, Cumartesi günü Londra'ya 
hareket edecekler ve lngilterenin misafiri olarak orada 12 gün kalacaklardır. 

Lord Ha lif aks Parise uğrayarak Cenevreye 
Gidecektir 

Paris 9 (Radyo) - Önümüzdeki pazartesi hünü Ceılevrede toplacak olan uluslar kuru
içtimaında bulunmak üzere lngiliz hariciye nazıri Lord Halifaks önümüzdeki cuma günü 
Paris yolu ile Cenevreye giderken Pariste iki saat kadar kalacak ve Fransız hariciye 
nazırı B. Bone ile görüştükten ve Daladiyeyı ziyaret eyledikten sonra B. Bone ile beraber 
Cenevreye hareket edeceklerdir. 

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

Alman Harp Gemileri lspc;1nya Sula
rında demirledıler 

Madrid (A.A) - Doçland kruvazörü Vigo da ve dokuz denizaltı olmak üzere 22 gemi 
de Ferol da demirlemişlerdir. Layipzig gemisi Pontevedrada ve 6 Destroyer de Villa Far
cia da Larodada bulunmaktadır. Alman filo su şerefine şenlikler yapılmıştır. 

Lehliler Almanyayı terke davet ediliyor 
Varşova 9 (Radyo) - OppeJm Silizyasında birçok hadiseler olmuştur. Sterlitzdeki son 

Leh mektebi de Almanlar tarafından tahrip edilmiştir. İmidlnicede 150 Alman kilise 
papasını ve Lehleri henüz vakit var iken Almanyayı terke davet eden yazilar yazmışlar
dır. 

Filisti 
0 

Mese- istemedikleri aşikar bir .... 
ziyette bulunmuştur. Buı.ıu1' aksi iddia edilemez, bö) e lesi Görüşüldü 

Londra, 8 (Radyo) - Ka
bine bu sabah hususi bir 
içtima yaparak Filistin me
selesini ve yeni Alman - ltal
yan askeri ittifakının şümul 
derecesini tetkik eylemiştir. 

-;::::x:--

Istanbulda 
Bir polls, bir Maliye 

memurunu vurdu 
Istanbul 8 (Hususi) - Dün 

Mecidiye köyünde bir hadi
se olmuş, polis okulundan 
Zeki isminde bir polis me
muru, maliye memurlarından 
Semihi tabanca ile şakağın
dan ağır ve ümitsiz bir hal
de yaralamıştır. 

--~-----~--

Kremlin 
Sarayında 

Bir Resepsiyon yaplldı 
Moskova, 8 (A.A) - As

keri akademilerden mezun 
olanlara dün akşam Krem
lin sarayında dıplomaları ve
rilmiştir. Voroşilof, Kalenin 
ve Molo! o~un tebriklerden 
sonra sarayda bir resepsi
yon yapılmış ve merasimde 
StaJin ve diğer büyükler de 
hazır bulunmuşlardır. 

--········ ........ --
ATILAY 

19 Mayısta denize 
indirilecek 

Istanbd 8 (Hususi)- Ha
liçteki t !rsanede inşa edilen 
"Atılay,, denizaltı gemimiz, 
19 Mayıs hareket ve gençlik 
gününde merasimle denize 
indirilecektir. 

bir vaziyet mevcut bulu0' 

saydı harb çoktan patlaı111f 
o 1acaktı.,, 1 Demiştir. Eski lngiliz kr•' 
bundan sonra başlıca devle1~ leri idare edenlerden itid• 
bir siyaset istemiştir. ., 

Dük de Vindsör'ün bu h1
• 

tabesi büyük bir ehemmiyeti 
haiz bulunmaktrdır. 

--~ .. ~--
İtalya - Almanya pai'tı 
tarihi bir hadise '"'" ~tıı 

- Baştarafı 1 ncide - • 
olmıyacağını ümid ederi~ it 
Zira pakt Avrupada barı: b 
temin için akdedilmiş b~ , b 

'k d 2~ vesı a ır.,, 

Ammittag yazıyor : ~ 
"Milano tebliği bilba~ 

Polonyada nahoş bir sürptİ' 
olmuştur. Londra, Paris .~ t~ 
Nevyork bu beynelıı>1 ~ 

çenberleyiciler nahoş Mili~ tı 
haberini yalnız kaydetme~ 1 

iktifa ediyorlar. 
--~·~--

Loyd Corc 
Kıtaya intisap etti. ( 
Fransız gazeteleri va'~ 

sile lngiltereden gelen ~ 
herler, lngiliz sabık Başve-" 
David Loyd Corc'un attr 
üç yaşında olduğu halde 
taya intisap ettiğini bil 
mektedir. 

Umumi harp sıraları 

ve harbi müteakip bir !ıı 
faalıydleri görülen s:,,; 
Başvekil ilerlemiş yaşına ;t 
men yine vatanına hiı ~ 
etmek istemiştir. Lorıd ~ 
V els kıtasına intisap et111

,-

olan Loyd Corc, " Gal~ 
sihirbaz ,, diye anılmakta.• 

Sabık başvekilin int•. 
ettiği kıtada oğlu M. GJ/ 
yam da batarya kumaP 
vazifesile buJunmaktadıt· 

BEŞl .. ER KONFERANSI &t~ 
lngiltereye bu yolda bir 

teklif yanıldı 1, 
Paris (Radyo) - Londradan alınan bir habere göre) 

giliz hariciye nazırına Polonya - Almanya arasında D~f( 
meselesi işinde doğrudan doğruya vukubulacak göriJ ıl 
lerde bir anlaşma vuku:.mlmazsa lngiltere, Fransa ve ;çili 
yanın iştirakile bir beşler konferansının toplanma'' 
lngilterenin ön ayak olunması istenmiştir. t•''' 

lıı giliL lıcarici) e nazm vcr .:iği cevapda alakadarlar f,,J 
fıncL~ Lö. l.! !.i: talep vukubulursa buna çalışacağın• 
etmiştir. 

Anti K~mintern paktı bozaJl~f 
Paris (Radyo)- Milanoda imzalanan anlaşına~:r. ~ 

protokolda m~him ve dikkate şayan maddeler var elle': 
protokole nazaran Almanya Akdenizde beslediği e~&S 

I·stanbulda 15 eroı·n kaçakçısı yakalandı den vazgeçtiği hakkında ltalyaya teminat vermiş ~ede ~ 
lini de buna mukabil Polonyayı Danzig meselesııı Af. 

lstanbul, 8 (Hususi) - Kasımpaşada zabıta dün on beş kişilik bir Eroin kaçakçı şebe- manya lehine imale t tmek vazifesini üzerine aJı11ıştır·b0/ 
kesini meydana çıkarmış ve şebekeyi teşkil edenleri yakalamıştır. zamanda Anti Komintern paktı Milano mülakatında 

zengin Olmak 
lateraenlz 

Kaçakçılar arasında Arap Hulusi, oğulları, iki kadın bir de ermeni vardır. duğu bildirilmektedir. ~ 
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