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Daladiyenin Nutku 
~-------~ ~u tehlikeye düşürmek iç~- bir çok emrivakilere bo-

"' e~mekten başka bir şey yapmıyan Fransanın Başvevili 
~dıye söylediği son nutku ile Fransızlara, buhranlar ve 
a._ ~keli anlarda Fransızların birlik ve beraberlik lüzümünü, 
~llya Fransanın kuvvet ve kudretini, rakiplerine de Fran
~ biç bir devlete bir kanş toprak ve hiç bir hak ve
\ Jeceğini, çok zamanlardan beri Fransız diplomatların
\. l<irülmiyen bir enerji ve işidilmiyen, bir şiddetle an
' t oldu. Dünkü "Halkın Sesi,, nde "kuvvete karşı kuv
~ ~aşlıklı baş yazımızla bu ha~ikatı anlamıyan ve anla-
" ııtemiyen devlet ve milletlerin acıklı akibetine şimdi- ' 
'•ilamak lazım geleceğini ve bunu takdir eden Polon
, .. hüriyet ve! istiklalini muhafaza etmek için canla başla 
,. tüfeğe sarıldığını izah etmiştik. Daladiyenin bu son 

ll da Fransızların parti gürültülerini, patronlarla işçiler 
~ladaki münakaşa ve mücadeleleri bir tarafa bırakarak 

tı tehdit eden tehlikeye karşı yekvücut olarak karşı 
~ ağa ve kuvvet karşısında Fransızlar tarafından tedari
~!~~ olmiyan bir ku\'vct ile cevap verme.ğe karar verdik
t 1 ıspat etmekt ~dir. 
ilsen Fransız Başvekiline, bu kadar şiddetli ve enerjik 
lltıtuk söylemeğe hak ve selahiyet veren amil, Fransa
.bugünkü kuvvetine güvenebilmesinden başka bir şey
r? 

.. SIRRI SANLI 
................... , .................................... c ............... .. 

, ~lllleketimizin, varlığı ile 
iftihar ve gurur duyduğu 

-EMiif KETse: 
HASTA 'E· i 

-
leket ha!ltanesinin değerli ve kadirşinas doktorlarının 

Bay Hasan Yusuf ._ Başkam şerefine verdikleri 
~\ çay ziyafotinden bir intiba . J 
-ı Çen Salı günü memle- Hasan Yusuf Başkamın adı 
~~ ~tanesinin kadirşinas geçen milli mü~ssesemizdeki 
~~erli doktorları bu yüksek ve unutulmıya_<:,ak 
~.:~k . . l . . . 
~ )"- et evlatlarına sayıla- bı~et. ve. hımmet ~rınAın yır-
~ .. k kadar hizmetler mı beşıncı yılını ıdrak et-

~1- L ~emleket hastanesi • mesi şerefine İzmirpalasta 
"'\ ,, 
~ t doktoru üstat - bay -Devamı 4 üncü sahifede-

:ffiR GUl. İSTER AGLA 

• 
Hükômet lzmir 

Elektrik ve • 
Tra~v8v~ 

"""'ş ...... ı .. -k ...... e-finı:-satın f Ahyor& 

Ankara 31 -( Hususi ) 
Nafıa Vekili Ali Çetinkaya 
İstanbula hareket etmiştir. 

Vekil hareketinden evvel 

gazetecileri kabul ederek şu 
beyanatta bulunmuştu: 

- lzmirdeki Elektrik şir
ketinin satın alınmasl için 
Nisanın iptidasından itibaren 

müzakerelere başlıyacağız. 
Bu husustaki hazırhklar bit
miştir. 

Göbles 
Atinada 

Belgrad 31 ( Radyo ) 
Tayyare ile Budapeşteden 
Atinaya gitmekte olan Alman 
Propaganda Nazırı Göbbels 
yarım saat için burada yere 
inmiş ve tayyare meydanında 
erkanı hükumet tarafından 
harar etle karşılan !. ıştır ve 
bir saat sonra Atinaya hare-
ket etmiştir. 

Atina 31 ( Radyo ) 
Göbbels dün Atinaya geldi. 

Atina 31 (Radyo) - Bu
rada bulunan Alman P ropa
ganda Nazır, Cumartesi gü
nü toğruca Rac'osa gidecek
tir. 

-- ------ ...... - --

Hava Seferleri Yarın Başlıyor 

Ankara 31 (Hususi) - Yarından itibaren Ankara - Adana, 
Ankara - Istanbul ve Ankara - Istanbul - lzmir hava sefer
lerine ve 1 Mayıstan itibaren de yolcu nakliyatına başlana
caktır. 

MISIR BiR HARP VUKUUNDA 
Hakimiyet ve istiklalini 

koruyacaktır 
Kahire 29 (A.A)- Mebu- sorulan bir suale cevap ve-

san meclisinde Mısırın bir ren Başvekil, hiç bir ecnebi 
harp takdirinde mutlak ha· devletin Mısırı mürakabeye 
kimiyet ve istiklalini muha- hakkı olmadığını söylemiştir. 
faza edip etmiyeccğiıı~ dair Gene bir harp takdirinde 

başkumandanlık meselesine 
dair sorulan diğer bir suale 
de cevap veren Başvekil 

~ Her derde çare bulan kadın!.. 
., """'-'-V"'-'"'V"'\..'~'""'""~ """""~"" ... '"""" ............. 

umumi harpte müttefik or
duların Fransız başkuman
danlığı emrine verilmiş ol 
duğunu hatırlatmış ve bir 
harp takdirinde Mısır ordusu 
başkumandanlığının da en 
mühim orduya terettüp ede
ceğini söylemiştir. 

~•ıı gazatelerinde okuduğumuza göre, Pariste bir kadın si..i: :i par.n.ı~~ .. r:jle 
•talığa bir çare buluyormuş. Halk akın akın bu kadına tedavi olmak için gdmek-

t'ta 
~~~r?m; Halk bu kadına tedavi olmak için mi, yoksa biraz da güzel olan yüzünü 

\ k •çın mi geliyorlar? 
h\G~:•n ~~ze~elerde bar bar para istemediğinide ilan etmektedir. Fakat saman altından 
~' d= f~bı bır çok. şeyler yaparak kendisine her gün binlerca frank çekmektedir. 
~··'"• oyle şeylerın Fran'3ada oluşuna hayret ediyorum. 
'>~ter"da da aklın almadı ğ şeylere inanan halkın akın, akın bu kadına koşarak bir çok ' 

terişine: 

iSTER GÜL İSTER AÖLA 

• .. _.__, ___ nrı•••--IDDI ... 
Çocuk yurdun direği yu-

v<: nın r nliğidir. Çocuğu sev! 
Kimse!,·.! boynu bükük yav
r uları . ..ırtarmak için yılda 
bir lira ver Çocuk Esirgeme 
Kurumuna Üye ol! 

Dün Geceki Ziyafet Çok Sa
mimi Bir Hava içinde Geçti 

vete icabet edenlere teşek
kürlerini bildirdikten sonra 
Fazlı Güleç in ahlak ve faza
ilini, halkçalık ve köycülük 
sevgisinin kudretini her za
man en yakında bulunmak 
sıfatile çok canlı ifadelerle 
tebarüz ettirmiş ve icraatın 
bir plançosunu yaparak bil
hassa idare makanizmasının 

her şubesini hemahenk yü
rütmek kudret ve . babiliyeti 
üzerinde ehemmiyetle dur
muştur. 

Bu nutka cevap veren bay 
Fazlı Güleç çok samimi çok 
heyecanlı ve çok içli tah;;;:
süsletini ifade eylemiŞ ;e 
ezcümle demiştir ki: 

- Bay Cavit ile mektep 
sırala\ ındabaşhyan uzun sa.:
-Devamı 4 ncü ~sahifede- · 

• 
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Amerika Ve Avrupada En 
Çok Be2"enilen Flimlerden 
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Jean Klpura Napoli gecelerinde 
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Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
Fazı, Güleç Gitti 

Onu, Neden Unutmıvacaiız? 
~-~ 

Halkın temiz ve faziletli bir çocuğu olan Valimiz Fazlı 
Güleç Bursa mebusu seçildiğinden Milli Meclisteki mü
him vazifesine başlamak üzere bugün aramızdan aynlmış 
bulunuyor. Adı ve hatıraları hiç bir zaman aramızdan ay
rılmıyacak Fazlı Güleçin bu vilayete yaptığı unutulmaz hiz
metlerini değçrli Vali muavinimiz Bay Cavid Ünver rakam
lara istinat eden çok beliğ ve ayni zamanda çok samimi 
hitabeleri ile izah ettiler. 

Her Vali bir çok hizmetler görür ve bu hizmetleri gör
mekle de vazifedardır. Bize, giden Valimizin, Fazlı Güleç 
adını unutturmıyacak en büyük meziyeti halkımıza bir ar
kada~, bir kardeş muamelesi yapması, halkcılığın yalnız 
edebıyatını yapmakla iktifa etmiyerek onu candan sevmesi 
ve onun tarafından sevilmeği bir ülkü saymasıdır. Nitekim 
o dün akşam ki veda hitabesinde her muvaffakiyetin, hal
kın alın teri dökerek tedarik ettiği vergiler sayesinde te
min edildiğini çok merd ve kadirşinas bir ifade ile anlat
mış oldular. 

Biz Fazlı Güleçi, bizi sevdiği için değil, halkımızı sevdiği 
için sevdik ve bunun için içindir ki onu hiç bir zaman 
unutmıyacağız. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir ·--·-
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Bütün Gece Kötü Kötü Rü
yalar Gördüm Bir Sürü 

Karış Şeyler ••• 
Karımın getirdiği aspirini Karımı babasının evine 

susuz yuttum. içimden: "Ka- yollamak için ne gibi bir 
rı, diyordum, kimbilir şim- sebeb bulmalıyım ? Çünkü 
diye kadar bana bu soydan ortada henüz hiç ~bir şey 
olmıyan kaç hap yutturdun .. ,, yoktu .. Soora bilirmisin be-

Arkadaşımdan dinledik- yim, insanların şimdi adama-
lerim beni hakikaten yatak- kıllı anlatamıyacağım bir 
lara düşürecek kadar hasta huyu var. Sevdiklerine dair 
etmişti. Nasıl hasta olmıya- kötü bir söz duydukları za-
yı m ki, günlerdir kalbimi man inanmak istemezler. 
kemiren şüphelerin hepsi ille gözlerile görmek ve bu 
çözülmÜş bulunuyordu. suretle doğru olup olmadı-

0 günlerde ben dünyanın ğını anlamak yolunu tutar-
.en betbaht adamı idim. Ken- lar. 
disine bütün hayatımı verdi- İşte ben de bu vaziyette 
ğim karım, bana ihanet edi- bulunuyordum. Sözüne iti· 
yor, diyorlardı. Evine ailesine mat ettiğim bir arkadaş, ka-
düşkün bir adam, buna nasıl rımın doğru yoldan çıktığı 
tahammül edebilirdi arka- ve bu işin önüne geçmek 
daş ? lazım geldiğini söylemişdi. 

Genç mahbus sözlerine Bunlar şüphesiz ki doğru 
aralık verdi. Ve : olacaklardı. Çünkü dedi ko-

- Bir sigaran varsa, ya- du almış yürümüştü. 
kalım!:. Fakat ben gene inanmak 

Dedi. Bir sigara çıkarıp istemiyordum. Nihayet bizim 
uzattım, aldı. "Hü ;eyin usta,

1 
ya gidip der-

- Şu meret ağzımı zehir dimi açmağa ve derman ara-
gibi y2pıyor amma, gene de mağa karar verdim. 
efkar dağıtıyor.. Hüseyin usta, ihtiyar bir 

Diye dumanlarını savur- demirci idi. Namuslu ve tec-
mağa başladı. Dişarıda gü- rübeli bir adamdı. Başı sıkı-
neş ağır ağır dağların arka- lan, içinden çıkamıyacı bir 
sına çekiliyordu. Mahbusun işe giren soluğu Hüseyin 
sarı ve sakalı uzanınız yüzü- ustada alıyordu. 
ne bakır bir renk veriyordu. Bu çok muh ·erem ihtiyar, 

- E.. Delikanlı dedim, çekicini örsün üzerine ko-
sonra .. , yup dayanarak derdlerini 

Devam etti : dinler ve sonunda bir çare 
- Tabii o geceyi ateşler bulup söylerdi. İşte bugün 

içinde geçirdim. Yanımda ben de elimden tutulmağa 
yatan karımı, kendime çok ve yol gösterilmeğe muhtaç 
uzak ve yabancı hissediyor- zavallı bir adam vaziyetinde 
dum.. bulunuyordum. 

Bütün gece kötü kötü - Devam edecek -
rüyalar gördüm. Bir sürü 
karışık şeyler ... 

Kavga, döğüş, kıyamet... 
Ertesi gün uyandığım za

man, karım rüyamda çok 
sayıkladığımı ve gece ben
den adeta korktt.ğu,u söy
ledi. Acı acı güldüm ve : 
"Hastalığımın zorundan ola
cak .. ,, Cevabını verdim. 
Ağzıma bir lokma şey koy

madan dışarıya fırladım. 
Doğru dükkanıma gittim. 
Başımı iki elimin arasına 
alarak uzun uzun düşünme.
ğe başladım. Kafamda bir 
türlü halledemediğim şu 
mesele vardı : 

Bir Muhasip 
iş Arıyor 

Ticaret işlerinde bulunmuş 
tecrübeli bir muhasip mute
dil ücretle iş arıyor. 

ldarehanemize müracaat. 

Askerlik 
Bedelleri 
Maliye Vekaleti, muvaz

zaf hizmete taoi erat tara
fından verilecek bedeli nak
dilerin malsandıklarınca alın
ma şekli hakkında bir ta
-mim neşretmiştir. 

Yarın Matinelerden itibaren 

ELHAMRA Sinemasında 
Dünyanın sekizinci harikası 

Sinemacılık aleminin bugüne kadar vücuda 
getirdiği en büyük 
Sanat Mucizesi 

KASIRGa 
TÜRKÇE SÖZLÜ FRANSIZCA SÖZLÜ 

BAS MÜMESSiLi . 
D~rothy Lamour 

EHEMMiYETLE NAZARI DIKKA TE: 
Türkçe ve Fransızca her iki lisanda da takdim edece
ğimiz bu muazzam filmin Türkçe Nüshası: Cumartesi 
ve pazar bütün seanslarda ve diğer günler yalnız 4 ve 
9 seansında gösterilecekti r .. 

1 
Fransızca Nüshası: Cumartec;i ve pazar hariç olmak 
üzere diğer cuma, pazartesi, salı, çarşamba ve perşem
be günleri 1.30 ve 6.30 da gösterilecektir . 
................ ım :-.. ................... . 

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

Uyku 
Neden beygirler ayakta 

uyur da, insanlar uyumak 
için yatarlar? 

Evvela insanların neden 
yattıklarını düşünelim: Düş
memek için. İnsa .ıİar adale
lerinin yardımile ayakta du
rur. İnsan uyuyunca adaleler 
işlemez, adaleler işlemeyince 
İnsan düşer. 

Beygirler ise, adalelerini 
işletmeden de ayakta dura
bilirler, çünkü dört bacak
ları vücutlc. ini taşıyacak ka
dar kuv· c' lidir. 

Anc<tk her beygir ayakta 
uyumaz, yatıp uyuyan bey
girler de vardır. Bunun için 
ahıra bağlanan beygirlerin 
yularını yatmalarına mani 
olmıyacak kadar uzun tutar
lar. 

Kısa GUn 
Günlerin uzunluğu mevsi

me göre değişir, Haziranda 
günler son derece uzar, Teş
rinisanide son derece kısa
lır. Haziran içinde giln on 
altı saattır, T eşrinisaninin 
yirmi birinbi günü ise yedi 
saattır. Bu hesaba göre se
nenin en kısa günü Kanunu
evvelin 21 inci günüdür. 

Sebebi? 
Dünyanın üzerinde dön

düğü mihver güneş etrafında 
döndüğü mihvere nazaran 
meyillidir. Eğer bu mihver 
meylilli olmasaydı, gece ve 
gündüzün uzunluğu ayni 
olur, mevsim değişikliği de 
mazdı. 

Kurbağanın Hayati 
Bir iddia vardır: Bir kur

bağa bir kayanın içine bü
zülür ye asırlarca yaşar. 

Bu bir efsaneden başka 
bir şey değildir. Bir kurba · 
ğa bir kaya kovuğunda bir 
sene değil, bir ay bile yaşı
yamaz ... Yüksek bir kayanın 
kovuğunda görülen kurbağa
lar, şiddetli fırtınada bir 
dalğanın o kayaya fırlattığı 
kurbağalardır. Bu kurbağalar 
sersemlikleri geçince, sıçra
ya sıçraya gene suya dalar
lar. Kurbağa susuz yaşıya-
maz. 

Tebesir . 
Mekteplerde kara tahtaya 

yazı yazmak için kullanılan 
tebeşir denizlerde yaşıyan 

ufak tefek bazı hayvanların 
zamanla birbiri üzerine yığıl
mış olan cesetlerinden; daha 
doğrusu cesetlerinden hasıl 
olan karboniyeti kilsden ya
pılır. Bu hayvanların ceset-
leri çürüyüp kaybolmuş, fa
kat karboniyet kils denilen 
t~beşir k-L ışt ır. 

Bu h.ıl b!nlerce sene böyle 
devam ettiğine göre, deniz 
dibinde bü;ü1~ te beşir taba-
kaları nasıl o!muştur. Bu 
tabakalar da zamanla deniz 
şuları çekilince deni: dışında 
kalmıştır, 

Yemekleri Nasıl 
Pişirmeli? 
-2-

lazım olduğunu hatırda tut
malıdır. Patatesin püresi has
talar için değerli bir yemek 
olmakla beraber, basta olmı
yanlara tavsiye ; edilecek bir 
şey ,değıldir. Çünkü insan 
püreyi çiğnemeden yutar, 
öyle olunca da patatesin 
ağızda Liken başlaması lazım 
olan hazmı eksik kalır. 

Pilav bizim milli yemeği
miz sayılır. Gençliğimizde de 
yaşlılığımızda c a on
dan vazgeçemeyiz. Fakat 
onu iyi hazmedebilmek için 
iyi pişirmesini de bilmelidir. 
İlkin pirinci 1 yarım dakika, 
bir dakika yağ içinde kızar
tarak, sonra pilavı pişirmek 
hazim bakımından - zaten 
pilavın lezzet bakımından 

da - daha iyi olur. Öyle 
pişirilince barsaklara vardığı 
vakit mikroplara yem, genç
leşmiye de mani olmaz. 

İyi pişmiş yemeğin üç bü
yük hassası olur: Güzel man
zara, güzel koku, iyi lezzet. 
Bu hassaların üçü de sağlığa 
ve uzun ömüre hizmet eder
ler. 
yemeğin yalnız güzel man

zarası hazım guddelerinin 
ifrazını arttırır, insan hazma, 
daha yemeden hazırlanır. 

Güzel koku da iştahı art
tırır. İştah insana sadece 
hazım cihazından gelmez. 
Vücudundaki . bütn nesiçleri 
beslenmiye hazırlanıyorlar 
d~)llektir. Yemeğin lezzetli 
olması da öyle tesir eder. 

Bu hassaların her üç\i in
sanın neşesmi arttırırlar. 

Neşe ile yenilen yemek hem 
iyice hazmedilir, hem de vü
cuda daha iyi yarar. 

Barsaklarda taaffün mik
roplarının çoğalarak insana 
ihtiyarlık vermeleri sebeple
rinden biri de neşesizliktir. 

İyi pişirilmemiş yemek, 
ekonomi bakımından da, bü
yük bir zarar demektir. 
Çünkü hazmedilmiyen yemek, 
bir kere, kendisi gıda ola
maz. Ondan başkaca da ba
zım edilmiyen yemekler çı
karken yalnız çıkmazlar, haz
medilmiş olanların bir kıs
mını da birlikte süruklerler, 
zarar iki kat olur. İyi pişme
miş yemek yiyen insan, ha
kikatte, aç kalır. 

- SON 

-~~--

Taşkına 
Hakaret 
Karşıyaka Naldöken pala

mut fabrikasında Kayserli 
amele Ali oğlu Şaban Öz
kan Antalyalı amele Hüseyin 
oğlu Mehmet Mehmet Taş
kına hakaret ettiğinden ya
kalanmıştır. 

..... mıı ............... ıc:~·;;:!l ...................... _ 

Hugün y • ~ • DA bugün ~ 
Görülmemiş eni ~ınema işidilmemiş 

İZMİRDE İLK DEFA 
1s Seri 3o kısım birden 

Sinemacılığın harikası GANGSTER filimlerinin şahe
serı... D hşet... Vahşet ... Korku ... Bir filim 4.30 saat 

... 
Oldüren rüincek 

Türkçe F oks Jurnal 
~----~~~~~--~~ -~-----------~ 

BU HAFTA: 

Dikkat ! Seanslar: 1 O - 2,30 - 7 de 

~ .... "' 
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MUSIC1AN5 
UNfON 

,;< UNf!A!R ro 
"EAR1 CARROLL 
' GIRl.S ! ' 

. Birkaç gün önce Los AngeJeos halkı garip bir 
ıle karşılaştı. En güzel bacaklı kadınların 16 sı c 
d~~~~ıyo~ ;.e b.u kadınların bacakJarı~a dalan gözl 
goguslerı .uze~ı~de taşıdıkl:ırı levhalara ilişiyordu. 
halarda hır şıkayet yazılı ıdi ve şikayet: "Holivu 
yenleri birliği Earl Carrol kızlarına insafsızlık 
tarzında idi. Nümayiş bu artist Earl Carrol ile m · 
arasında çıkan ihtilafı protesto için yapılıyordu. B 
yüzünden nümayiş vuku bulmuş ve efkarı um•ımiy 
yenlerin insafsızlık göstermelerini hayretle karşıla 

Ankara Radyosu 
(Bugünkü program) ı 2-Leminin -uşak şa 

Türkiye Radyodifüzyon Postaları çektim neler cana 
DALGA UZUNLUGU 3-Faiz Kapancı -uş 

1639m. 183Kcs. 120KW. !hayali çıkmıyor bir 
T.A.Q. 19,74m.15195Kcs. 20KW. nülden 
T.A.P. 31,70m. 9465Kcs. 20KW. 

12.30 Proğram 

12.35 Türk müziği - pi. 

13 Memleket saat ayarı, 
ajans, meteoroloji haberleri. 

13.15-14 müzik muhtelif ne
şeli plaklar. 

17.30 konuşma inkılap tarihi 

dersleri- halkevinden naklen 
1.§.30 proğram 

18.35 müzik oda müziği-pJ. 
19 konuşma 
19.15 Türk müziği fasıl he
yeti. 

Celal T okses ve arkadaşları 
Hakkı Derman, Eşref Kadri, 
Hasan Gür, Hamdi Tokay 
Basri Üfler. 1 

20 ajans, meteoroloji hah~~ 

1 
leri, ziraat borsası fiyat 

20.15 1 ürk müziği 1 

Çalanlar: Zühtü Bardakoğlu I 
Cevdet Çağla, Refik Fersaıı, 

Kemal Niyazi Seyhun. 

Okuyanlar: Haluk Recai Ra
dife Neydik. 

1-0sman beyin- uşak peşrevi 

4-Haldun Menem 

Nihavent şarkı-Gül 

5-Zühtü Bardakoğl 
6-Arif beyin -hicaz 
güldü açıldı gene 
yar. 

7-Sadettin Kaynağ 
şarkı- benim gönl 
sevmek. 
8 Yesari Asımın-hi 
bilmem neye bir b 
9-0sman Nihadın 
şarkı- ellere uzakd 
10-Şükrü OsmaLın 
şarkı-gönül harare 

21 memleket saat 

21 konuşma 

21.15 esham, tahv 
biyo-nukut borsası 

21 .25 Neşeli plakl 

21.30 müzik riyas 
filarmonik orkestr 

22.30 müzik Liede 

23 müzik cazband 

23.45-24 Son aja 
leri ve yarınki pr 

TAYYARE Sinema 
T E L E F O N: 3646 

11 Güzide Fransız sinema yıldızının ibda ettiğ 
sel'in meşhur romanından alınan muhteşe 

PRENSLERİN GEC 
(NUITS DE PRINCES) 

Baş röllerde: KATE DE NAGY - JEAN M 
PIERRE LARQUEY 

Mevzu, temsil, dekor, tuvalet, müzik, re ü 
. zenginliği, büyük aşk ve ihtiras roma 
ilaveler: Metro jurnal ve renkli miki 

Seanslar: her gün 2.00-roo-6 -.-3-o=--9-.0-o-<lJ 
tesil 1.30da, Pazar günleri 11 de başlar. 



(HALJCJN ~ESl) 

Sinema kşfesl: llıig Meselesi Münasebetile 1 

Polanya' nı~ 
Sinema Yıldızlarının Hayatı 

Ve Flimleri 

Evsafı 
/~•nya Litvanyadan Me- ı nın gemiciliği de doğuyor. 
da. ıııca, Polonya da Dan- Merkez olan Varşovanın 
h~rdiııe düştü. Kendi nüfusu 1 milyondur. 
h~lldc bir:bareket olursa Burası Avrupa şehirleri-

p01 lbüdafaa edecekmiş. nin en güzellerinden sayılır. 
li1°11Yanın vaziyeti nedir? Canlı bir senayi ve ticaret 

A.~t. ~arşılaşıyoruz. merkezidir. 
bliaı 388420 kilometre Lodz, Polonyalıların Man-
ba.ı, nüfusu 33 mil· çsteri sayılır. İstanbulunkine 

~· yakın nüfusu vardır: 600 hın 
p01

1ıı <le ifade ettiği gi· *"'"" 
0nya baştan başa o- Polonyanın anayasası 1921 

~ ~· Slavca "Pol - araıi, de yapıldı. 
. eınektir. Arazisinin 1926 da Pilsudskinin dik-
~ l'ikimi 200 metredir. tatörlüğünü kuvvetlendiren 

2782 metre yüksekli· bir kanun çıktı. 25 Mart 
klran Karpatlar vardır. 1935 de yeni bir kanunu 
~~denizinden Karadeni- esasi meydana getirilerek 
, bar Avrupa yarımada- devlet reisin yüksek salahi-
6~rzahını teşkil eden yeti genişletildi. lntihapla 
td il bir parçasını teş- seçilmiş bir parlamento ve 
~ tn bu memleket, haşin milletin güzidelerinden mü· 
ka ıklimine tabidir. rekkep bir ayan vardır. 

~ arlar altında kalır, Memleket 17 voyvodalığa 
1 keıi yağmurlar yağar. ayrılmıştır. 
t et Vistül, Niemen, Nüfusunun dörtte biri biri 
~·gibi sularla sulanarak beyaz -Rüsyc!nlerden, Uk-

~ıttir. raynalılardan, Rütenlerden 
ltı~\'ancıhk, ormanların mürekkeptir. 
l ltı bellibaşlı servet Bunlar, bilhassa şarki Ga-

MADLEN CAROLE 
16 Şubat 1906 da Straffordshire eyaletinin Vest 

mvich şehrinde doğmuştur. Saçları kül sarısıdır, 
göilüdür. 

11tla d liçyadadır. Alman ekalliyeti 
rı ır. Garbte, Oder F L İ M L E R 

· Bro-
mavi 

lld b de garptedir. 
111 ~ a, ir kaç kilometre Katoliklerin nisbeti yüzde · ~nd y k S l "Loos topları,, "Ilk göz ağrısı,, "Para neyi satın alır,, 
~ ı.. a, u arı Ü ez- 66dir. yüzde 11 ortodoks, ttorn" d · "Kıvrık bilet,, "Amerikalı esir "Atleıntik "VV Planı 
ll ur, emır, çinko, yüzd\! 4 protestan, yüzde 9 ,, " " 
il ınad ı · d "Genç Voodley,, "Fransız izni, "Kurtuldu,, "Skandal 
1 en erı var ır. yahudi vardır. Katoliklik, 
1t ko·· ı·· ·· t f mektebi,, "Kadam Gıyotin,, "Yazılı kanun,, "Yataklı 

t Y unun asarru un- milli evsaf arasındadır. Garp 
~ · vagon,, "Bir hafiye idim,, "Dünya dönüyor,, "Diktatörün 

010.. Siavı olan Lehlilcr, Slav ı. .. ya B it k d · · aşk macerası,, "39 Basamak,, "Hafi a1·an,, "Misis Anna 
ıtil • a ı enızıne, dili olan lisanlarını Latin 0ınet · ı· · d k karşı dava,, "Londranın Lloydları "Caddede "Zenda b· re genış ığın e i harflerile yazarlar. · " " 
'~ koridorla çıkıyor. ııiiıını•unıı11111111111111•ınııııımın ııımııııınınA1•-ııırmmın esiri,, "Hep senindir,, "Öpüş yarışı,,. 
\ı"' Gdinya isimli yeni Elini dokundurdulYu hastaları 

'" ihdas edilmiştir. ı:. 
Z;t,· *** iyi eden kız 
lo~,1 bir memleket olan 
~t".~da . b.ilhassa çavdar '" taya dokunursa iyi eden (!) 

; yetışır. Diğer huhu· ~ bir sihirbazdır! 
~ttıcar, keten deabaşlı- Fenç kız bugün sahte 

a. llıahsuller arasındadır. doktorluk suçu ile mahke-

davimin zararı dokunmuş 

kirrs ! yoktur. 

31 :MART 

Mahkumlar Hakkında 
Ankara, 30 (Hususi) - Mahkumiyet müddetlerinin hesa-· 

batında mahkumun yakalandığı tarih ile ceza evine kon
duğu tarih arasında hürriyeti tahdit edilmiş olarak geçen 
müddetin bazı yerlerde nazara alınmadığı cari muhabereden 
anlaşılmıştır. Mahkumun yakalanmasile hüriyeti tahdit epil
miş olacağı cihetle ceza evine teslim edilinceye kadar ge· 
çen müddetin mahkumiyet müddetinden mahsubu icabede
ceği alakadarlara bildirilmiştir. -·- _ ............... ____ _ 
LUKS LÜKS LÜKS 

\ 

MARKALI 

Ç6mAŞIR 
YIE IANYO •v ' 

Sabunları 

LUKS Sa
bunlarını kul
lanmakla ke

ve cil
korur

sunuz., Israrla 

• • 
senızı 

din izi 

arayınız. 

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

ÜMIDUN 

r~ô--1<---fWF(nn"~~~ 1 

ı~ Salih Sonad B ı r ;: 
r• Cilt, Saç ve Zührevi has· ,+ :ı a "' 
~ tahklar mütehassısı ] &. ,._ ~ 
(~~ 2 nci Beyler sokak No. 81 ~+J ~ ~ e: ~ ~ 
(+1 TELEFON 3315 + .... i° a C: \\ ~ü..~~~ 
Ji::::t:2lii:::t;il~ Ji::::t:2 ı.:::.t:a:~li::..t::I Z t:! 8 \L 

Dr. Demi Ati ~ i p;- ~ 
Kamçıoğlu 1 ,?- DJ f 

Cilt Tenasül hastalıkları ,.... 
elektirk tedavisi 6= D) ~ 

•z:nir · Biri n ;İ > !/I !r ; > .... ..- ::ıı;-
:-l >.: SS Tel ef >t : 3\H ~ .,, '

11 

~~:-~~=---=~=--::- _. ~ I:!:".,,;,.~ ..... = ~ 
D~. Fahri Işık l ":! .. { 
lzmır Memleket H.ıstaneı; i ~ • ~ ~İttı, . bütün arazinin yüz- meye verilmiştir, annesi de 

10\I~~ dördünü işgal eder. kızına müşteri bulduğu id-
lt l J ormanı 120 bin di ısile suç ortağı olarak it · 
tı; 1ktır. Burada ayılar ham olunmaktadır. 
~ 111 denilen geyikler ba- Adree Maurel yaptığı bu 

"ilk iyi ettiğ!m hasta ba
bamdı. ihtiyar adamcahız 
hastalanmıştı, elimi yüzünde 
gezdirdim. Birdenbire gözle
rinin parladığını ve yüzünün 
güldüğünü gördüm: Babam 
iyi olmuştu! Ertesi sabah sa
pa >ağlam ayağa kalktı. 

Rontken Mütehassısı '°'l • • ~ !:! 
· Rontken ve elektrik tedavi•ı Q. a ~ ~ !::! 

yapılır ıkinci Beyler So. ; -: f ~ 
No. 29 TELEFON 2542 a 8 ~ ~ 
~~~~~~~ ~ g"' es~ 

~ işte kendisinin bir suçu ol-

/\'ancılık inkişaf halin- madığını söylüyor diyor ki: "Ondan sonra bizim ai
lede kim varsa hepsi benim 
sihirli elimin yardımını rica 
ettil~r. Onlar da elimin bir 
dokunması ile iyi oldular. 

t° - Ben kimseyi iyi ede· 
kercı'lı'k b rı' d' k d d H l!ı' , iracılık çok m ıye an ırma ım. t!r-
l '•tir. Keten hususun- kes bana kendi ayağı ile 

~il ~histan, Rusyadan son- geldi . ._ undan başka hasta· 
birinci müstahseldir. larım arasında benim teda-

"Bunu duyan kasaba hal-

ll th ihracında Finlandi- vimden fayda görmemiş te-
ernen arkasından ge· ;;;;;;;;;;;;;;,,,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;__,...-...--.,~----------.......,...,..,__ ... 

-Devamı 4 üncü sahifede-

~~Uk · . bır sanayıci mem-
~an Polonyada, fabti
arşovada, Yukarı Si

!-;'1 Kielcede gruplan
P, 
~\kıu ve yünlü men•u• 
, llayii Lodz, Czenstoc

, &·' 8abianice, Sosnovvi. 
l\ .,, t 
IJ~'-ı.Y och civarındadır. 

•tyolu 17000; şoseler 
kilometredir. Polonya-

Mucize sahibi olğunu 
iddia eden suçlu 

Paris, (Hususi) - Vayd
man muhakemesinden sonra 
"Mucize yaratan kız,, ın da
vası Paris halkını meşgul et· 
miye başladı. 

Andree Maurel isminde 
ve 16 yaşında olan bu kız, 
evvelcede maceraları anlatıl
dığı gibi eliyle hcinki has· 

1
'-.. etıe:marakla,: heyecanla ~seyredilecek ~ 

- mu:ızzamı bir fahe'ser .-.---

~ MüCRiM 
'~ansa filı'm .. b k d b' · ·1· y • k M" ır b· musa a asın a ırıncı ıgı azanan... ues-

ır aile macerasını tasvir eden bu muazzam filim 
Suzet Mais - Margerit Moron 

Tarafından temsil edilmiştir 
ı, BUGÜNDEN İTİBAREN 

... ~iiltürpark Sinemasında 
'·oO .. 1~A FOKS: JU~NAL - S~~nslar: her gün 3.15 

.4Ste Cumartesı: 12.30da ılave seansı vardır .. 

Vilayet daimi encümeninden: 
Emrazı sariye hastanesine ilaveten yapılan Verem pavyc

nu sıhhi tesisatı, dahili sıva korkuluk boru ve sair inşaatı 
738~ lira 43 kuruş ~eşif be~elile. ve. 15 gün müddetle açık . 
eksı.ltmeye konul.dugund~~ ıste~lılerın Nafia müdürlüğün
d~kı m.ahfuz_ keşıfnamesını tetkık edip 2490 sayılı yasa hü
k~mlerıne gore hazırlıyacakları teminatları ıle birlikte 10 
nısan 939 pazartesi günü saat 11 de vı·1a~ yet d · · -. aımı encume-
nıne baş vurmaları. (985) 

ASRI Sinemasında 2t:~4 
2j Mart çarşamba gününden itibaren 
Her iklslde lzmlrde ilk defa 

Tekn.il 1 · h Ik ımı.- t l ını ASRiYE toplıyan mevsimin müt-
hi <ş bir sinema romanı 

( ö i .. 
lnzı E~lLE yahut SEYH 

ABDULLAH 
TÜRKÇ.E S.ÖZLÜ ve ŞARKILI ŞARK MUSiKİSİ ~ 

Kızgın çollerın aslan kum deryasının hakimi aşk ve ~ 

~ 
. macera romanı ~ 

D~KKA ~: bu şaheser filimi yalnız sinemamızda gös- ~ 
terıJecektır. U 

~Teksas ş~;t~~ı;;~· To~ _miksl 
~ Korkunç canılerı tıtreten k .... ı.· .. man zengın ılaveler ~ 
~ Dünya haberleri miki reklamlar ~ 

___ ........................ lmil ... aı.aa.:a 

Oerven Satılık 
Kemer caddesinde Gaziler 

de 128 numaralı tütün ve kır
tasiye ve saire dükkanı azi-

met dolayisile devren satı
lıktır . Taliplerin içindeki sa-

hibine müracaatları. 

ı:: 

mıımmmmm 

ÜROLOG OPERATÜİf . 
ıu - DR. Fuat Soyar 

Böbrek, mesane, prostat 
• idrar yolu hastalıklarını te: 
davi ve ameliyatlarını yapar. 
2 ., ~ · 13eyler Numanzade No. 5 

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

A2ız temizliği 
için Radyolio 
ve diğer meş
hur marka diş 
marunları, toz
lar, suları ve 
fırçaları. 

Telefon 3882 
~m~~~ 

Terzi Kh~Ş:ı;ğüd;;-
ızmir: Yeni Kavaflar çarşısı 

no. 35 

Avrupanın yüksek terzi mek 
binden diplomalı 

Peşin ve 
Taksitle 

En müşkülpesent subay l:? 
rın ve sivillerin mizaçlarına 

göre tak~itle her türlü elbise 
Diker. 



çiçek sergisi 
HaJICevi tarafından 6 ma-

............................ mm ....... --........................... . 

Dün Valansya teslim o~du . . . 
Paris 31 (Radyo) - Valansya dün Franko kuvvetleri tarafından ışgal edılmıştır. Artık 

ispanyada Cumhuriyetçilerin elinde bir yer kalmamış ve .. kam ilen ispanyaya Franko . kuv
vetleri hakim olmuştur. Rife kaçan Miaja dün gazetecilere beyanatta artık her şeyin tayısta bir çiçek sergisi açı-

lacaktır. Sergide saksı için- rihe karıştığını söylemiştir. •• •• 

de, parterde veya kesilmiş Polonyaya yan bakacağının gozu 
olara1C çiçekler teşhir edile-

cek ve juri tarafından çi- çıkarılacakmış 
çekleri beğenilenlere müna- Varşova 31 (Radyo) _ Hükumetin takip ettiği prensip şimdilik hiç bir bloka iştirak 
sip mükafatlarla takdirna- etmemek dost ve komşu devletlere iyi geçinmektir. Şayet Polonya topraklarına ufak yan 
meler verilecektir. gözle bakan olursa o gözler derhal çıkarılmağa çalışılacak ve bütün millet varını ve yoku-

S Af ı• nu bu uğurda feda edecektir. 

porcu eş 1 ı İngiliZ erkinıharbiyesi Majino hattını gezdiler 
_gençler hare- j Paris 31 (Radyo) - Ingiltere kurmay başkanı ve maiyeti ile Frans~z erka~ıharbiye be-

ket ett •ı yeti dün Majino hattını gezmişlerdir. lngiliz heyeti yar n Lon:lraya donecektır. 

Geçen hafta ısıa!b~~m- ' Ruhinin Mahkemesine Başlanıyor 
piyonu Beşiktaşı çok güzel Ankara 31 (Radyo) - Tayyare kaçakçılığı ile alakadar ve hariciye memurlarından Ru-
bir oyundan sonra mağlup hinin Şurayi devletçe lüzümü mahkemesine karar verilmiştir. Mahkemesine yakında baş-
eden Ateş takımı bu sabah !anacaktır. 

Bandırma ekspresile Istan- Fransanın Hatay r elegesi Ankarada 
bula hareket etmiştir. K Jl 

Adana 31 (Hususi) - Fransız yüksek komiserliğinin Hatay delegesi Albay o e An-Sporcu gençlerimiz yarın 
Istanbulda Vefa ile karşıla- karaya gitmek üzere dün şehrimizden geçmiştir. 

şacaklardır. Pazar günü de 8. Bek Berlinin davetini reddetti , 
lstanbul ikincisi Fener bahçe 
ile son maçlarını oynadıktan 
sonra şehrimize avdet ede
ceklerdir. 

Son Beşiktaş galibiyetile 
iftihar edilecek bir varlık 
olduğunu herkese kabul et
tiren Ateşsporlularına can
dan muvaffakiyetler temen
ıı i ederiz. 

Seyyahlar 
Geliyor 
4 nisan salı sabahı Bey

ruttan limanımıza gelecek 
Fransız bandıralı bir seyyah 
gemisiyle İzmire fazlaca sey
yah geleceği haber alınmış
tır. 

Bir tüccar 
otelin balkonundan 

dUftU 
Edremid tüccarlarından B. 

Azimoğlu Fehmi dün gece 
r::rısından sonra saat ikide 
misaf:r bulunduğu An'.ı ara 
palas otdine sarho~ g ·lerek 
yatmalc i~temiş'Je de af!rnlün 
verdiği sıkıntı ile balkona 
çıkmıştır. Balkonda dolaşır
l<en müvazenesini kaybede
rek balkondan tretuvarın 
üzerine düşerek ağır surette 
yaralanmıştır. 

Belediye re 
simlerinde mü-
ruru zaman 

Varşova 31 
miştir. 

İtalya, 

(Radyo) - Polonya Hariciye nazırı B. eek Berline yapılan daveti reddet-

Almanya ve Macaristan Yugoslavya 
hududunda tahşidat yaptılar 

Paris 31 (Radyo) - ltalya, Almanya ve Macaristan Yugoslav hududunda tahşidat yap
tıkları bildirilmektedir. 
Bükreş 31 (Radyo) - Macarların Yugoslav hududuna mütemadiyen askerei mühimmf't 

ve 3 piyade fırkası da gönderildiği söylenmektedir. 

etti lngiltere kara kuvvetini takviye 
Mondra 31 (Radyo) - logiltere askeri kuvvetini 340 bin kişiye iblağına karar vermiş

tir. Çemberlayn ordu vaziyeti hakkında dünkü beyanatında gönüllü teşkilatı sisteminin 
bütün ihtiyaçlarımızı karşılıyacağından eminiz, demiştir. · 

Italyan Gazeteleri Ve Daladiyenin Nutku 
Roma, 30 (Radyo) - Sabah ve akşam gazeteleri B. Daladiyenin n.ıtkunu gayet kısa 

olarak ve küçük puntulu başl ı klarla vermekle iktifa etmektedirler. 

Etrüsk vapuru Almanyaya gidiyor 
lstanbul 31 (Hususi) - Etrüsk vapuru Almanyaya bu haftada gidecektir. 
Vapurun Almanyada bütün noksanları ikmal edildikten sonra geriye gelecektir. 

Mussolini Diyor ki: Italya A :denizde 
Haosedilemez 

Kazança 31 (Radyo) - İtalyan Başvekili Mussolini dün buraya gelmiş ve istikbale ge
lenlere mühim bir seylev vererek demiştir ki : 

Daladiye nuLkuna Romaya döner dönmez cevap vereceğim yalnız size şimdiden bildir
mek isterim ki muzaffer ve kahraman ltalya hiç bir zaman Akdenizde hapsedilmiyecektir. 
Diye nutkunu bitirmiştir. 

Rayşbankın merkez komitesi toplandı 
Berlin 31 (Radyo) - Rayşbankın istişarı organı olan merk ez komitesi yeni genel direk

törünün tayinindenberi ilk defa olarak bugün loplanmıştır. Doktor Funk yeui mali poli
tikanın prensiplerini anlatmış ve ekonomik vaziyet ile Almanyanın yabancı memleketlerle 
olan ekonomik münasebetleri hakkında izahat vermiştir. 
Rayşbankm bütün Almanyadaki merkez şubelerinin yüksek memurları da Berline çağı

rılmış bulunmaktadır. Doktor Fuok bunları da bngün öğleden sonra kabul ederek '"mesai 
hakkında yeni direktifler vermiştir. 

Filistin A rapları Dün Umumi Bir Grev 
ilan ettiler 

31 MAR 

Fazlı Güleç ve MebuslarıJll 
Ankarava Gittiler ~ 

Baştarfı 1 incide - bimde açtığı yaranın büf' 
\ mimi bir arkadaşlığım olma- lüğünü tahmin edebilir~0 

sa hakkımdaki mübalağalı Fakat biricik tesellim 
sözlerini hicap duymadan temiz yürekli İzmirlilerİll 
dinliyemiyecektim. Sözlerini rasında bırakışımdır. 
sevgisinin ve samimiyetinin Hepinizi hürmetle set' 
bir .i~a~esi olarak kabul e- lar arzı veda eylerim. 
debılırım. Ziyafet geç vakite k• 

lzmirde;ahenkli bir çalış-
1 

neş' e ve ayrılmadan ıo 
ma devresi geçirmiş isek . velJid hüzün havası 
bunun da şerefi başta bele- geçmiştir. 
diye reisimiz doktor Behçet 
Uz olduğu halde ·bütün ad 
liyecilerimizin temiz kasiye
lerine, bütün memur arka-
daşlarımın temiz vicdanları
na bilhassa necit' ve kahra
man ordumuzun değerli ku
mandanlarının müzabert:tle
rine borçluyuz. 

Sizlerden ayrılmanın kal-

••• 
Eski valimiz ve Bursa 

usu Fazlı Güleç ve . 
İzmir meb'usları Şeb 
Yunus, Muhiddin, MUI 
Nazmi bugün saba~e 
Afyon ekskpresiyle Ao" 
ya hareket etmişlerdir 
istasyonda büyük bir t 
merasimi de yapılmıştır. 

MEMLEKET 
HASTANESi 

- Baştarafı_l ncide -
bir çay: ziyafeti vermişlerdir. 
1914-.martının 28 inde nisai-• 
ye ve: viladiye şefi ._ve 1928 
senesinden itibaren'de"mem
Jek t t hastanesinde: baş .. dok
tor olarak hastaları tedavi 
ve hastahaneyiJ:cidden ihya 
eden - büyük üstadın bu çey
rek asır zarfında . yirmi bin 
ameliyat, on bin doğum yap
tığı ve hastahanede ser tabip 
olduktan sonra· Avrupadaki 
ayni müesseseleri andıracak 
bir şekilde modern ve mü
kemmel bir rontken tesisatı 
harici, dahili, kulak, boğaz, 
göz nisaiye ve viladiye ame
liyathaneleri ve garbi Ana
doluda eşine rastlan . ıyacak 
mükemmeliyette asri mutbak 
ve çamaşirhanelerini tesise 
muvaffak olmuş olduğu dü. 
şünülürse bay .Hasan Yusuf 
Başkama bu memleket e~ 
latlarının kendilerine ne de
rece minnettar olduğu mey
dar.a çıkar. 

Bu münasebetle yaptığı
mız küçük bir t etkik minnet 
ve şükranla öğrendik ki, bu 
milli şifa yurdumuzda geçen 
sene zarfında 10,000 den 
fazla yatırılmak suretile te
davi edilmiş ve müteaddit 
hastalıklar için polikiliniğe 
müracaat eden hastaların 

adedi 26,000i geçmiştir. A}
rıca üstadın mütehassıs bu
lunduğu viladiye ve nisaiye 
koğuşlarında 1000 e yakın 
nisaiye ameliyatı yapılmış, 

700ü geçen doğum olmuş 
ve 680 hariciye 310 göz ve 
329 kulak ameliyatı muvaf-

fakiyetle başarılmıştır. 
Sayın üstadın her z 

candan bir takdirle ba 
tiği çok kıymetli müteh 
arkadaşlarının himmetle 
de memleket hastanesi 
kikaten memleketimizde 
sümüzü gururla ve if tib 
kabartacak en faydalı 
bir müessesemiz haline 
miştir. 

Biz de çok değerli ser 
bip bay Hasan Yusuf 
kamı, hizmet müddetinill 
inci yıldönümü münasebe 
memleket ve millet na 
can ve gönülden kutla 
ulusal bir ödev bildik. 

--;=...,-:....::---

Elini dokund 
ğu hastala 
iyi eden k 
- Baştarafı Üçüncüde 

kı bizim eve koştu. Oıı 
da, iyilik olsun diye ayoİ 
kilde tedavi ettim. S 
mukabil kendilerinden 
falan istemiyordum. fa 
onlar kendileri veriyorl• 
Verince de almamazlık e 
mezdim tabii..,, JJ 

Mahkemede "mucize s·,, 
teren kızın,, iyi ettiği bl( 
talar da dinlenmiş, ve be 
Matmazel Andree Mau 
den memnun olduklarını 
disine hayatlarını borçlu 
lunduklarını söylemişlerd 

Mahkeme kararını h 
vermemiştir: Kararın bu 
ta içinde verileceği za 
diliyor. 

Askere Dave 
Dahiliye vekaletinden vi

layete gelen bir yazıda, be
lediye vergi ve resimlerinde 
da hazineyi alakadar eden 
vergiler gibi müruru zama
na tabi olduğu ve müruru 
zaman müddetinin beş sene 
olduğu bildirilmiştir. 

Kudüs 30 (Radyo) - Filistin Arap1 arı, p: otesto için bugü.1 umumi grev ilin etmişler- 316•334 D v J t1 
dir. Dükkanlar ve mağazalarla bütün sanayi müesseseleri, kapalı kalmıştır. ogum U Dl 

Tramvay oto
büse çarptı 

Jabnnya, Amerika lngiltere ve habere sınıfı çaiı.rılıyot 
F " f • J • • ç v d İzmir Askerlik Şubesinden: -1'4' ransa Se ır erını a l!"ır 1 1- İzmir şubesinde kayıtlı 316 - 334 dahil do»-. 

Tokyo 30 (Radyo) - Hariciye nazırı Arita, Amerika, İng;Itere ve Fransa sefirlerini ya- muna kadar henüz askerliklerini yapmamış olan pit. 
rın makamına davet etmiştir. Bu davet, büyük bir alaka uyandırmıştır. delerin hemen sevkedilmek üzere ~ubeye müracaat1

1
o· 

Bedel vermek istiyenlerin 5 Nisan 939 toplanma e'' Refi Bayarın Bevanatı nüdür. Bu güne kadar behemal bedel vermeleri .,, 

lstanbul, 30 ( Hususi ) - Reasurans şirketi umum müdürlüğün tekaüdlüğünü buridir. k .,,ı~ 
· d 2 - Subemizde ayıtlı 316 - 334 dahil doğu ~~ı ısteyen Refi Bayar beyanatın a: dan henüz askerliklerini yapmamış ve MUHA8ı;. tal' 

- Tekaüdlük mes'elesi yeni değildir. İki senedir. Hem kalb hastalığından ve sınıfına ayrılmış olanların sevkedilmek üzere a~el~ ell' 
Bugün sabahleyin saat or.- hem de fazla yorgunluktan muz~aribim. Belki, bir sene den fazladır ki, iş Bankası- beye müracaatları. Bu sınıftan bedel vermek ıst•Yııı' 

birde Güzelyalıdan Konağa na müracaat ederek tekaüd- lüğümü istedim, demiştir. lerin beş Nisan 939 toplanma günüdür. Bu guoe. ı 
gelmekte olan onbeş numa- Ç b J T } f J p • I •• •• dar bedel vermek istiyenlcrin bedelleri kabul e~i:•~.,i 

1 rah tramvay kışla önünde em er ayn e e On 8 8rlS e i!°OrUŞfÜ 3 - Gerek Teşrinievvel 938 de birinci taksıt ~.,il' . \ 
Alaçatı belediyesinde mu- Londra 30 ( Radyo ) - Başvekil Çemberlayn, bugün Avam Kamarasına gitmemiş yatırmış olanların 1 Nisan 939 tarihi.ıde kıt'ada bU del' ~· ~ 
kayyit 6 numaralı otobüsla ve akşama kadar telefon başında Parisle temasta Lbulunmuştur. maları kat'iyyen mukarrer olduğundan bu gibi ~~..,,I ') 
çarpışarak otobüsün bir kıs- Londra, 30 ( Radyo ) _ Ava n Kamarası, Çemberlayn hükumetinin umumi siyase- cilerin sevkedilmek zzere 31 Mart 939 güuü be ~ >s~ 
mı parçalanmıştır. tini büyük bir ekseriyetle tasvip etmiştir. şubeye müracaatları ehemmiyetle ilan olunur. ~ ~~ 
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ısıersenız Piyan20 Biletlerinizi Mutlaka SAADET Kişesinden Alınız Ço;tkkT).Hfı~;· ~N~~ kar;"' 349'1 


