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Sulh bülbülünün kafesi! 1ürk Neşriyat Kongresi 
l'op, mühimmat, tayyar~-~~ bomba fabrikaları bahri 

at tezgahları yarın harp patlıyacakmış gibi değiJ, 
\ •t bug~nden, hatta dünden itibaren başlamış ve bütüu 
~unç şıddet ve vahşeti ile devam ediyormuş gibi harp 

BAŞVEKiLiMiZiN NUTKU iLE AÇILDI 
- ------

I• " alını mermi ve güllelerle beslemeğe çalışırlarken, insan- REiS VEKiLLiKLER iNE 
TARIK US 

HÜSNÜ KiTAPÇI VE HAKKI 
ı ~' ahrete güçmeden bu dünyada cehennemin bütün ateş 
f ._ ~zaplarını göstermeğe karar vermiş olanlar, yani bütün SEÇiLMiŞLERDiR 

gresmın içtimaını açıyorum ) \. olüm saçan fabrikaları işletenler, hiç sıkılmadan da sulh 
oluğundan dem vurup duruyorlar. 

- yle zar.nediyoruz ki !jimdiye kadar harbın patlamama-

• \ diye söze başlamış, Kültür 
~ - 1 davamızda bu kongreden 

1 

• ~1 samimi surette istemiyen İngiltere ve Fransa gibi dev
":f'ctr harp hazırlıklarını tamamladıkça sulh ve insaniyet 
~1

11ldan bahse.den.Je~in adedi gün geçtikçe artacaktır. On· 
~ ~~rbın realı~~sı.~ı .. v~ ~ u1hun l debiyatını yaparak "Biz 
~ guzel sulh bul oulunu okadar çok sevfyoıuz ki onun baş
,:ere uçma:;ına razı olan yarak kcı di k;ıf~simizde tut· 
\ ve onun Ltlı nağmeleri ile n:c st < l:ı~ak istiyoruz,, 

*~ beklenen role temas ederek 

llıek arıusu,da bulunuyorlar. 
,_ liu!l"ki bu sdh l ü lü' rı ü hnb s:rerl.r·ı :r. ergül<ri ile 
\~1.lan bir kaf~se sokmak, or:un yalnız güzel melodilerine 
~~~ ~ayatına da h~time çekmek demek olacaktır. Sulh 

ulu esaret kafesınde ne öter ne de yaşn ... 

...... SIRRI SANLI ,... -........................................................................ . 
ueneral V eygand Şerefine 

Ziyafetler Verildi 
~ . 

Başvekilimiz Refik Saydam 
Ankara 2 (Hususi) -Türk 

neşriyat kongresi bugün 
İimet i.1önü kız enstitüsünde 
ilk toplantısı yapmıştır. 

Başvekil Refik Saydam 
( Birinci Türk neşriyat kon- Hasan Ali Yücel Hüsnü KitapÇı 

burada hazırlanacak olan 
programın büyük bir dikkatle 
tatbikin ! sarfı meni edile
c 0ğinden bah~t;Lniş, koogre
n•n tekni'c kısmt hakkında 
iLahat \' Crmeği Maaıif \'eki
Jım.Z>! hırakmışlardır. 

Maarif vck\li Hasan Ali 
Yüctl kongrerı~n mevzu ve 
g-ayelcrhi izah et.niş ve kon
~ i\!) c muvaffakıyetler dile-
rr: iştir. 

Neşriyat kor gresi reis 
vekilliklerine Hüsnü Kitapçı 
ve Hakkı Tarık U.; seçildi
ler, Öğleden sonra kongre
nin seçtiği encümenler çalış-
malarına başladılar. 

~ !!kara, 2 {A.A) - Genel Kurmay başkanı Maraşal Fev· 
~kmak bugün General Veygand şerefine Ankarapalas, 
~ r öğle ziyafeti vermiştir. 
~ llkara, 2 (A.A) - General Veygand şerefine bu akşam 
''ti)••~ ~llyllk elçisi Massigli tarafından bir akşam ziyafeti 

P. grubunda H. Alman donanması Cebelütta
vekilimizin ~ i.Jrık boğazından çıktı 

lbıştır. 

Zogo İstanbula Geldi 

izahatı 
Ankara 2 (A.A) C. P. 

~ partisi B. M. Meclisi grubu 
bugün toplandı. 

Söz alan hariciye vekili 
Şükrü Saraçoğlu son hafta 
zarfır.da cereyan eden dün
ya siyasi hadiselerini ve bun 
!ardan bilhassa bizi enterese 
eden kısımları çok canlı ve 
vazih şekilde izah etti. 

Saraçoğlunun izahatını bü 
> yiik bir alaka ile dinliyen 

grub bu beyanatı tamamile 
tasvip t: tti. Ve ruz namede 
müzakere edilecek başka 

madde b.ılunmadığı için reis
likçe celseye nihayet verildi. 

BiR ALA YIMIZA 
----~------

Daha Sanlı Sancak verildi ______ .... ______ _ 

., 

Cebelüttarık 2 (Radyo} - iki b1fta evvel boğazdan ge
çerek, bpanyol limanlarına dağılmış olan Alman barb ge
milerinin mühim bir kısmı, bugün Portekiz limanlarını zi· 
yaret için boğazdan çıkıp gitmiştir. Bu münasebetle Cebe· 
lüttarıkta Alman ihtiyati tedbirler kısmen kaldınlmışbr. 
~~~~~~~:w.~~w~~~_,. ~~ 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
~~hu', 2 (Telefonla) - Arnavutluk kralı Ahmed Zogo 
~"•liçe Jerardinenin buraya gelmesine intizar olunuyor. 

~ il kız kardeşleri ve kardeşi Celal Zogodan başka Zo
t' 73 kişi refakat etmektedir. 

Alay komutanı; Sancağın en sıkışık vaziyetler
de, muharebelerde dalma dUşUnUleceğlnl onun 
şerefinin daima Ustun tutulacağını, bUtUn alayın 
kanı ve canı bahasına bile olsa sancağı muha- içtimai bir derd; harfendazlık 

1aza edeceğini söyllyerek and lçmlftlr. 

~nbul, 3 (Hususi) - Arnavud kralı Zogo yetm;ş üç 
Dün f zmir garnizonuna verilmiştir. Merasimde Or-

mensup kahraman Lir a!ayı- general İzzeddin Çalışlar, 
k ı:naiyetile Istanbula gelmiştir. mıza daha m~ra&ilulc sancak Müstahkem Mevki komutanı 

~~~E~R~G~U~L~l.S~T~E~~R~A~G~L~A~~~~~~~~ Tümgenenl Rasim A~~u, 
1 komutanlık Tuğbayı ve Kur~ 

may başkanı ile bazı davet
liler, kalabalık halk hazır 
bulunmuştur. Orgeneral lz
zeddin Çalışlar, sancak al
mak için merasim yerinde 
toplanmış olan alayı teftiş 
ettikten sonra sancak verme 
merasimine askeri muzika
nın çaldığı İstiklal marşı ile 
başlanmıştır. 

~~ı;::::-:e:-~~ ~ ~;;;;: ~ -~~--....:.-~~ ..... ~~~ ..... ~ ..,-;:~ 

bokt;;ı;;.m ~ k~g;;;ha~tayı iyi yaptı 
~'~"~ ........... ~'"--"-~~~ ........ ~"'"'- ~"""""'" 

l' gü:ı Valparaiso şehrinin bir hastanesine vaziyeti çok nazikleşmiş b.i., h.ı~ta gdirirl~r. 
~ı muayene eden daktorlar hemen ameliyat yapılmasına karar verirler ... Fakat ameli
ıcrası tarZl hakkında doktorlar münakaşaya başladılar. Münakaşadan iş kavgaya 

\. '« Ve doktorlar, hastanın yamb~şmda, birbirlerine girerler. Vaktinde yetişen polisler 
~l· lorları büyük müşkülatlardan sonra ayırabilirler ve tekrar muayene edilen hastanın 
~ '\1 •ıhhiyesinin eyiliğe yüz tutmuş olduğunu görürler. 
~~ h.astanın ameliyatı şöyle olacaktır yok, böyle olacaktır diye birbirlerine giren ve 
ı"lttı!' kendi haline hır akara'. kavgaya tutuşan en nihayet polisler tarafından büyük müş-

tdan sonra ayırılabilen bu doktorların haline : 

iSTER GUL İSTER AGLA 

Mfit a '·iben kürsüye çıkan 
O gene:.ıl bir hitabede bu
!unmP: , sancağın ehemmi
yet ve şerefini izah ederek , 

- Devamı 4 üncüde -

----~----
Bazı kimseler görilrüz ki; .umumi yerlerde, caddelerde 

namus ve üffetile yoluna gıden genç kızlara, kadınlara 
musallat olur, lif atmak suretile sarkıntılık ede!ler. 

'3u gibilerde, yani cemiyetin istemediği çirkinliklerde 
bulunanlarda şüphesiz ki içtimai terbiye noksanlığı vardır. 
Ve bu noksanlığın bazen fena nt ticeler tevlid ettiği de 
görülür. 

Asil Türk milletinin içtimai terbiyesi hiçbir millete kı
yas edilemiyecek derecede ehemmiyeti haizdir. Büyük mu .. 
harebelerden, büyük inkılaplardan sonra türlü türlü güç
lüklere rağmen hür ve müstakil yaşamağa, asırlardanberi 
kendini geçen medeniyet ve terakki cihanına siir'atle ye
tişmeğe azmetmiş bir milletin evladı herşeyden evvel ira
desi, sağlam seciyesi, ahlak ve karakteri ile, dilrüstliiğl 
ile tanınmış ve şeref kazanmıştır. · 
Aramızda henüz terbiye mefhumun anlamamış ve yahud 

bilerek sarkıntılık etmek, harfendazlık yapmak, müstehcen 
ve galiz kelimeler sarfederek genç kızlanmıza ve kadın
larımıza söz atanlar insanlığa yakışmıyacak en k6tii dü
şüklüğü yapmış olurlar. 

Halk böylelerinin de yola gelmesini istiyor çünkll; 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
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-Kemal Toksoy'a-
Saime, karakterinin aza

met ~ve · gururuna rağmen 
bütün güzellik vasıflarını bi
hakkin üstünde toplamış, 
olgun ve dolgun vücutlü bir 
kadındı. Bulunduğu muhitin 
hemeıt hemen bütün genç 
kızlarından eteğini tutamı

yacakları kadar da şık gi
yinirdi. Siyah kadife gibi 
parlak gözleri vardı.. bakışı 
bir elektrik akışı gibi insanı 
titretiyordu ... 

Bundan birkaç ay evvel 
kocası tahammülüfersah 
bir hal alan çapkınlığına ve 
çok defa sarhoş olarak is
pirtolu ğaıncDtn .çılfan müs
tehcen küfürlerine artık, ka
dınlık izzetinefsinin buna 
daha fazla tahammül ede
miyeceğini ~il~ri sü~erek ay-

~ il 

rılmışlardı... Ci 
· ~ . 

lstanbulq~n l:r.:mir'e gelen 
genç kadın doğruca ablası
nın Bucadaki evine inmişti. 
ilk günler burada yepyeni 
olan JJ?Uhitin renkleri, ses
leri ve kokulan arasında 
mütevazi bir hayat geçiri
yordu. Gündüzleri ufak te
fek ev işlerile uğraşıyor ve 
bundan artan zamanlarında 
da bahçedeki çiçeklerle meş
gul olurdu. Onların toprak
larını tazeler, bazılarının yer 
lerini değiştirir ve bu su
retle geçen günlerini evlilik 
zamanına · nazaran hilesiz, 
riyasız bir )iayat diye telak
ki ederdi ... 

Fakat günler devrildikçe 
Saime muhitin icablarına gö 
re, gezmek, eğlenmek ihti
yacını hissetmeğe başladı. 
Yeni yeni arkadaşlarla ta
nıştı. Geceleri sık sılr aile 
toplantılarına iştirak etti. Öy
leya birbirini takip eden bu 
toplantılardan o neden mah 
rum kalacak ve hayata küs-
kün gibi duracaktı. Elbet 
gezmek, eğlenmek isterdi. 
hassastı.. genç ve güzeldi.. 
zaten hayatını zehirliyen ko
casına karşı içinde nefret 
hissi duyuyor, onu bir daha 
anmamak ve ona ait bütün 
hatıratı mazinin karlı dağ-
ların ardına gömmek isti
yordu ... 

işte yine böyle evlerinin 
misafirlerle dolu olduğu bir I 
geceydi. lçl~rinde bir de genç 
delikanlı vardı. Salonun bir 
köşesinde bulunan şezlongta 
radyo ile garb musikisinin 
kıvrak havalarırıa dalmış, 
ara-sıra gözlerini Saimenin 
iri siyah gözlerine çevirerek 
sanki ileride kurulacak bir 
yuva için birşeyler tahayyül 

ediyordu. Tam bu sırada rad 
yo kısıldı. Evin genç sahi
besi iskambil oynamak için 
bir teklif yaptı. Bunu mem
nuniyetle karşılıyanlar bü 
yükçe bir masanın etrafını 
çevirdiler. Oyun pek şen 
geçmişti. Hep beraber ge
cenin ~eç saatine kadar gül 
düler, söylediler ve eğlendi
ler ... 

O gece genç delikanlı bir 
türlü uyuyamıyor, mütemadi
yen Saimeyi düşünüyordu .. 
onun güzelliği, onun heykel 
vücudü gözünün önüne gel
dikçe adeta nevmit ve bed
bin oluyordu .... 

Bu aralık bir ses duydu. 
Bu ses ablasının sesi idi.. 
ona: 

- Kemal, Kemal daha 
uyumadın mı? .. 

Diyordu. Kemal, daldığı 

bu derin hülya u kusundan 
biran uyanır gibi yaparak 
masanın üstündeki )aate bir 
göz attı, gece yarısını çok
tan geçiyordu. Cevap verdi: 

- Şimdi yatıyorum abla .. 
Dedi ve yorgun yatağına 

uzandı. Gözlerini kapamağa 
çalıştı.. fakat.. uyumak, onu 
bir an unutarak uyumak ne 
mümkün.. düşündü .. uzun, 
uzun düşündü.. nihayet uy
kusuzluktan ağırlaşan göz 
kapakları yavaş yavaş kapa
nıyor ve unutmıyan yaramaz 
kalbine galebe çalıyordu ... 

Artık derin bir uykuya 
dalan Kemal, uyurken bile 
hala Saimenin kalbine dökü 
len çıldırtıcı güzelliği ile sa
yıklıyordu. 

Sabahleyin uyandığı vakit, 
güneşin bir projektör gibi 
odanın içine dolduğunu gör
dj. Vakit epey geç olmuştu. 
Acele· giyinerek evden çık
tı. Nereye gidecekti? kendi 
de bilmiyordu. sevki tabii 
ile yürüdüğü "Kızılay,, bah
çesının önünde tesadüf onu 
Saime ile karşılaştırdı. Bu 
dakika ruhunun en mukad
des arzularının önüne dökül-
düğünü sandı. Öyle ki kal
bi vuruşlarında ufak bir arı 
za yapsa derhal duracaktı. 
Ona doğru yürüd ·, uzanan 
elini hararetle sıktı. Tıkanır 

gibi bir sesle: 
- Bir yere mi gidiyor-

dunuz?. 
Dedi. Saime, unutulmuş 

bir rüyayı hatırlamağa çalı

şan birisi gibi dalğın dalgın 
baktı ve sonra: 

- Evet sinemaya!. 
- Aman yarabbi, ne iyi 

tesadüf. 
- A sizde mi oraya?. 

(Sonu yarın) 

ELHAMRA SİNEMASINDA ı 
. Bugün 

Senenin en muazzam ve en nefis Türkçe Sözlü, 
Şark musikili büyük mizansenli süper filmi 

RACANIN 
HAZİNESİ 

Musiki kısmı: M. C. ve üstad CEVDET KOZAN 
Gazel ve şarkılar: 
Nadir - Hamit Dlkses ve K. Safiye 

Proğrama ilave olarak 

. Mllll Şefimiz~ ismet lnönU'nUn 
Yeniden Reisicumhur intibaları vesilesile Büyük 

Millet Meclisinde Taltifi eri. 

1 
Ayrıca: Paramunt jurnal da en son haberler. 

Seanslar: 3 - 5 - 7 ve akşamları 9 da başlar 
-· 0 '$ ,D - r 1i rt02 - WH n mii. 

( HALKJ N :iESI) 3 MAYIS 

MUSSOLiNi HUSUSi 
HAYATIMDA 

19 uncu asrın ortalarına 
kadar yaşamış olan bu sey
yah, lisaniyatçı, muharrir ve 
diplomat Sir Con Bovring 
200 dil bilirdi. Fransızca, 

lspanyolca, ltalyanca, Alman
ca, Rusça, lsveçce, Danimar
kaca, Holandaca, Çince, 
Rumca, Siyamca, Sanskrince, 

Karısı Onun Bir Sözüne Cevap Veriyor : , 
"--- Hayat Ucuzlayor mu? Bir Gün Benim Gibi 
Pazara Git te Bak! Herşey Ateş Pahasına!'' 

Havance, Arabca, Türkçeden 
maada diğer birçok lisanları 
da mükemmel surette yazar, 
konuşurdu 

Çinde, Japonyada, Siyam, 
Koçen ve Korelide lngiliz 
elçiliği etmişti. Fransızcayı, 

bir mülteci Fransız papazın
dan öğrenmiş, Italyancayı da 
seyyar satıcılardan elde et
mişti. 

--::.-=~--

Blrbirlerlnden ayrllmı
yan be~ kızkardeş 
İngilterede bir arada yaşı

yan ve anneleri ölmüş bulu
nan beş kızkardeşin baba
ları da son nefesini verirken, 
kızlardan en büyüğü ona: 
"Bütün hayatında, kendisin
den küçük olan kız kardeş
lerine bakacağını, ve bütün 
ömrünü başkalarının istira
hatine feda edeceğini,, va
detmiş, bu yüzden nişanlısını 
bırakmış, evlenmeği aklın
dan silmiştir. Kız kardeşleri 
de kendisini asla yalnız bı
rakmamışlardır. En genç kız 
kardeş evlenmiş olmakla 
beraber, dışarıya gelin git
memiştir. Beş kardeşler hep 
beraber oturmakta, beraber 
gezmektedirler. 

--·~ ... ~---
Deniz tutmasına karşı 

Maske 
Deniz tutması için artık 

çare bulunmuştur. 
Bu hayırlı icadı ortaya 

çıkaran doktor V. Meredith 
Bootbby isimli bir Amerika
lıdır, bulduğu da bir maske-
den ibarettir. Oksijen tor
bası ile iki borudan müte
şekkildir. Mucidin söylediği
ne göre iki üç defa nefes 
aldıktan sonra deniz tutma
sından eser kalmıyacaktır. 
Bunun için de Lady Nelson 
vapurunda tecrübelere giri
şilmiştir. :Yüzde altmış rad
desinde muvaffakiyet elde 
edilmiştir. 

---..=~--

Çin Adetleri 
Çindeki adetler başka 

memleketlerin adetlerine hiç 
uymaz. Nezaketleri Avrupa 
nezaketile taban tabana zıt· 
tır. 

Bir Çinliye bir hediye ve 
rildiği zan:an, size hediyeyi 
kaça alındığını sormazsa ter
biyesizlik etmiş olur. Hedi· 
yenin kaça aln:dığını sormak 
nezaket eseridir. 

Bir Çinli, bir ahbabına 

konuk gittiği zaman kendi
liğinden kalmaz ev sahibinin 

Mussolininin babası Ales
sandro Mussolini oğluna kü
çük ad olan Meksikalı ihti
lalci Benito Juarezin ismini 
almıştı. Benito Mussolini de 
de bu ihtilalci ruh i1e bü
yümüştür. 

Mitinglerde yumruğu ile 
camları kırarak ellerini kan 
içinde bırakan so!!tyalist ih
tilalci Mussolini bu gün de 
bolşevizme karşı; lngiltereye 
karşı, demokrasilere karşı, 
canını sıkan herşeye karşı 

isyankarlıkla devam ediyor. 
Yalnız, hususi hayatında 

Mussolini çok yumuşak huy
ludur, ne karısı Donna Ra
şel, ne kızı Edda, kendisin
den fazla korkmazlar. Don· 
na Raşel diktatör kocasının 
emirlerini pek dinlemez. Ha
riciye nazırı Kont Cianonun 
karısı olan Ed da, babasının 
karşısında yıne doğduğu ..................................................... 
• IDlllDllllllUUIDIDllllllllJUlllllllJlmUDlllUIWIJlllnTIIDlllllDllllD .. 

~ DOKTOR ~ 
.. ~ınooımııuıım11ııımıınııııımırwımıuımuoıınnııııımııııııır 

Orta kulak lltihablarına 
dalma ehemmiyet ve

rilmek lizımdır ! 
Geçen aylar Istanbul ol-

dukça münteşir grip salgım· 
na maruz kalmıştı. Grip has
talığı da en ziyade kulaklara 
savlet eden ve orada ihtilat 
yapan bir hastalıktır. ihtilat 
ekseriyetle orta kulakta yani 
sanduka içinde yapar. 
Boğazdan mikroplar Nefiri 

ostaki borusile orta kulağa 
gidince derhal orada cerahat 
toplıyan bir iltihap ile şid
detli ateş ve kulak ağrıları 
başlar. Fakat hazan birçok 
sebepler ve amillerin tahtı 
tesirinde iltihabın tevkifine 
imkan olmaz. 

O zaman hastalık dımağı 
tehdid etmiye başlar ve iş 
ameliyata gider. Bu ameliyat 
kulağın arkasından yapılır. 
Fakat hazan maalesef bu 
ameliyat ta muvaffakiyet ver 
miyor vearadan haftalar geç 
tiği halde birdenbire beyin 
zarında bir ihtilat başlıyarak 
menenjit ile hastaları süratle 
götürebiliyor. 

Kulak iltihablarına, kulak 
akıntılarına, kulak ağrılarına 
daima ehemmiyet vermek 
lazımdır. 

1111,. uııııu ınıım nıııııı ıınn """"ıuıııı •11 •ımnıııoınnınoıuıım 111111 

kendi;ini alıkoymasını bek-
ler ve bu teklif karşısında 

kalınca kalkip gider. 
Ölüm halinde hasta olan 

bir Çinli misafir kabul ede ... 
Katı düşekte yatar, yastığını 
başının değil, boynunun al
tına koyar. 
Düğüne davet edilen Çinli, 

kendi hissesine düşen parayı 
verır. ...................................... ~ 

IZMIR HALKI KOŞUYOR 
NEREYE 

Yeni Sinemaya 
MOTONUN YEMİNİ 

VE 

KAÇAKÇILAR 
Ş A H E S E R L E R 1 N 1 Görmeğe 

Renkli Miki: Türkçe Foks Jurnal 

Hergün : 1 - 2.30 - 5.30 - 8.30 da 
Comartesi:lO - 2.30 - 2.30 - 8.30 da [~ 

r =-"ffi M R lE::.t::mlııE-------~l 

memleketin kadınlarını has 
inatçılığını muhafaza eder. 

ı ilk tanıdığı zaman babasın~ 
bundan sıkıla sıkıla babsedı· 
yor ve en sonunda, yine ke .. 1934 Mussolini lireti yüz

de on düşürmek siyasetine 
giriştiği zaman bir akşam 

eve geliyor: 

1 ,keliyerek: . 
- Onunla, evlenmek istı .. 

yorum, baba, diyor. 
- Pekala.. Evlenecek ya· 

şa geldin. Hem memlekete 
iyi bir misal teşkil edersin· 
Gençlerin evlenmesi lazılll··· 

- Mükemmel! diyor. Bu 
mücadelede büyük bir mu
vaffakiyet kazanacağım. Ha
yat hergün biraz daha ucuz
luyor ve ... 

Karısı Mussolininin sözünü 
kesiyor: 

- Hayat ucuzluyor mu 
dedin? Sen hele benim gibi 
çarşıya pazara git bak! Her 
şey ateş pahası! 

- Fakat... Korkuyorulll·· 
Nişanlım ya senin hoşuna 
gitmezse ? Hiç bir kusuru 
yok! Ciddi, terbiyeli, güzel 
bir kız, fakat .. 

- Çabuk söyle. Kaybe" 
decek vaktim yok! 

Mussolini ailesindeki er
kekler, diktatörlerin karşı

sında kadınlardan daha faz
la titrerler. Mussolini büyük 
oğlu Vittorio evleneceği kızı 

-· Yalnız ailesi... 
- Peki, söyle, ailesi ne 

olmuş? 
- Şüphesiz, namuslu killl" 

[ Devamı 4 uncu sayfada j_ 
• 
iz mir Deftardarlığından: 
Satış D . Muhammen 

bedeli 
Lira K. 

No . 

126 

127 

128 

129 

Bornova Camikebir M. 1 nci Yaka sokak 
1 - 1 taj no. lu 253,44 metro murabbaı 
müfrez arsa. 
Bornova Toke'° sokak 10 taj no. lu 263,68 
m. m. arsa. 
Bornova 4 ncü Tarlabaşı sokak 1 
110,96 m. m. arsa. 
Bornova Kızılay sokak 57 taj no. lu 
m. m. arsa. 

No. lu 

79,80 

38 

52 

11 

8 

16 

74 

ıo 

130 Bornova Zencirlikuyu sokak 28 taj no. lu 
132,64 m. m. arsa. 26 53 

131 Kasap Hızır m. Müftü sokak 6 no. 
ve avlusunun 16 hissede Hazineye 

lu ev 
ait 3 

50 hissesi. 337 
132 Buca aşağı mahalle Halilağa sokak 10 - 1 

ıo taj no. lu 185,50 metre murabbaı arsa. 37 
133 Şehitler · M. İğdeli sokak 67 taj no. lu 

175,52 m. m. arsa. 87 76 
134 Şehitler 2 nci Altın sokak 61 taj no. lu 

261,66 m. m. arsa. 130 83 
135 Şehitler 2 nci Altıcı so1·<ak 55 taj no. lu 

172, 78 m. m. arsa. 86 39 
136 Şehitler Sepetçi - 1513 no. lu sokak 5 taj 

no. lu 60,80 m. m. arsa. 105 
•rari M. Makara sokak 37 · 1 taj no. lu 

-· 1. m. arsa. 16 8.0 
Y\ k .' "'l yazılı emvalin mülkiyetleri 26 - 4 • 939 tar!' 

1 

' ~ • ,, 15 .. H dd ti k t ı·ı u· -~:~.:.~- .. Jaren gun mu e e açı ar ırma usu ı e ııı 

z::ye-:!~y- '.<onulmuştur. ihalesi 11 - 5 - 939 tarihinde Per: 
,.L::~- • ·· aü saat 14 tedir. Taliplerin muhammen bedellet1 

:~~:. ~- ( ıt yüzde yedi buçuk depozito akşesi yatırarak ye-1' 
~j r. ~kfırda Milli Emlak müdürlüğünde toplanacak satıf 
huıuısyonuna müracaatları ilan olunur. (1401) _, 

MÜJDE İZMİRLİLERE 
Birinci kordonda Atatürk 

caddesinde denize nazır 
Yıldız gazinosu Egenin en 
şairane gün batı yeridir, 
resimlerini tabettiğimiz ar
kadaşlar gazinonun müste
cirleridir şimdiye kadar bi
rinci sınıf gazinolarda gö
rülmemiş bir ucuzluk ve 

içkiler mezesile olup son derece nefis ve ayni zamand.• 
yüzde on garsoniye de yoktur servisler muntazamdır teıı>•~ 
hava almak ve sanatoryom görmüş kadar istifade etıı:ıe 
istiyenler Yıldız gazinosuna mutlaka gelmelidirler. 

-- +4rl't 

TA -y ARE Sineması T316!6° 
Bu hafta da iki büyük filim birden 

1 - MAVİ TİLKİ 
Greta Garbo'nun rakibi Zarah Leander'in en son -1e 

ve en muvaffak} eseri. 

2 - SOKAK ŞARKICISI 
Meşhur Fransız komiği Fernandel'in sizi saatlerce de .. 
ğil, günlerce, güldürecek yeni komedisi. 

İlaveten: Metro Jurnal dünya haberleri. ---

Seans Saatleri 
9 

t5 
Mavi Tilki: 3.45 - 7.30 Sokak Şarkıcısı: 2-5.30 ve · 
Cumartesi 1.30da başlar, Pazar günü 12 de halk se· 

ansında duhuliye 20 kuruştur. ~ 

1 

1 
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'ihtilallarını uzlaştırma1 ANKARA RAOYOSU 
-- ....... 

(Bugünkü program) 

Kazım San2üder 
lzmir: Yeni Kavaflar ~ar jl'JI 

DO. 35 • • Türkiye Radyodifüzyon Postalar e tahkim nızamname ~ı DALGA UZUNLUGU 
~ 1639m. 183Kcs. 120KW 

Avrupanın yüksek terzi mek
binden diplomalı 

ldde; 50 - 49uncu mad
beyan olunan hakem 
ları duruşmalarında ta
dan biri işveren veya 

. en vekilidir. Diğer ta
lae kesin uzlaştırmaya 
derilen memurun teklif . 
Uzlaştırma şeklini ka-

etıniyen mümessil ışçı· 
t la terekküp eder. 
~'elce İşveren veya fşve
'ekm ile müttefikan tes
edilip işyerinde ilan olu
llzlaşma şekline 38 inci 
de mucibinbe nisabı ha-
't~iler tarafından itiraz 

esinden dolayı ilgili 
Ilıca işyerine gönderi

"1eınurun Kesin Uzlaştır
~tldifioi şayet itirazcı iş-

,, 
NC00ç0 KISIM 

T AHKIM 
fın birden gıyabında rüyet 
eyler. 

Şukadarki ilgili işyeri, Ha
kem Kurulunun teşekkül 
ettiği Vilayet merkez kaza
sının hudutları dışarısında 

bulunup da mahza bu vazi
yet dolayısile taraflardan 
biri veya her ikisi 'Kurula 
gelmemiş olursa, bu taktir
de Kurul tarafından lüzum 
görülen kimselerin ifadeleri 
ile sair malumat, Kaza Kay
makamı huzurunda istinabe 1 

suretile yahut doğrudan dof -
ruya ilgililerle muhabere 1 

edilerek toplanır. ı 
Madde 52 - İş ihtilafı 

(12) 

den, yahut Vilayet ve bele
diye teşkilatından tavzif edi-
lecek memurlar marifetile 
yürütülür. 

B) Yüksek veva fevkala
de hakem kurullarındaki 
yazı iş teri ise, iş dairesi ge
nel merkez teşkilatırca te
min olunur. 

Madde 55 - Bilumum ha
kem kurulları kararlaı ırıa 

aşağıdaki husu~ların derci 
lazımdır : 

1) Kurul reisi ile azanın 

isim ve soyadları ile hüvi
yetleri, 

2) Tarafların isim ve soy
adları ile ikametgahları, 

il 42 nci maddede be- rin ekseriyetile karar verir. 
•01unduğu üzere seçtik- Verilen karar derhal taraf 

Hakem Kurulu ve iş ihtilafı 
büyük hakem kurulu reyle- 3) ihtilafın çıktığı işyeri

nin unvan ve adresi, 
4) iki tarafın iddialarının 

hülasas ı ve ihtilafın mevzuu, ~fçi kabul etmezse işbu tarlara yazı ile tebliğ edilir. 
ıle itirazcı işçilerin ye- Madde 53 - Kurulların 5) Karara esas teşkil eden 

1 delillerle mucib sebebler, ,la seçecekleri bir işçi 
, l<urulda ikinci tarafa 
~I o!urlar. 
ldde 51 - Duruşmada 
~rafın da hazır bulunma
l ttındır. 
~~flar Hakem Kurulun-
.Yın olunan günde, her

ti bir sebeble olursa ol
' dur.\lşmada hazır bu
'zlarsa yahut taraflar
Yaln1z birisi mevcut ise 
111 kurulu işbu hazır 
~dahi toplantıya almı-

~;;• ~~~~~;~ 

kararlarına dayanarak ilgili 
Makamlara gönderilecek y<..
zılarla şahıslara yapılacak 

6) Verilen karar. 
Madde 56 - iş ihtilafı 

Büyük tebliğler bu Kurulların reis- Hakem kurulu ile 
]eri tarafından imzalanır. hakem kurullarında rüyet 

Madde 54 - A) (fş ihti- olunacak ihtilaflar bu ku-
lafları hakem kurulu) ile rulla ın ilk içtima gününden 
(Büyük Hakem Kurulu) nun itibaren on gün iş günü için-
yazı işleri, iş dairesinin ilgi- de, yüksek ve fevkalade 
li teşkilatı tarafından ve bu hakem kurullarında r yet 
teşkilat kadrosu müsait ol- ' olunacak ihtilaflar ise bu 
madığı takdirde Valinin ten-

1 kurulların yine ilk içtimaı 
sib edeceği surette iktisat gününden itibaren 20 iş gü-
vekaletine bağlı teşekküller- nü zarfında karara bağlanır. 

Gümrüğü Müd iir lüğünden: 
Tarife l laddi Kıymeti ~o Eşyanın 

' Markası No.sı Kilo Gram 
500 
000 
000 

No. Resmi Lira K. Cinsi eşya 
GJBA 10836 19 
AB 1-10~ 7544 
LCK 37 
5459 

22 000 
Ad~t 2 

~ il 1 

136/B 8 80 100 00 
472 80 75 00 
710/H 375 6 00 

300 
281/D 

40 
7 57 

15 00 

10 00 
4 00 

[kaçak] 

Pamuklu ipek peluş 
Alçı 

Nitrat dö potas 

Ağaç kundura kalıbı 
Altın kaplamal(çerçi
veJi s~ llüloit yazı ka
lemi dolma 
Altın kol saatı 

y 0t: Ayni günde birçok kaçak eşya daha satılacaktır. 
11kırıda yazılı 6 kalem eşya 5-5-39 günü saat 15 te açık artırma suretile satılığa çıka
t'ktır. Dahile alıcısı çıkmazsa 15-5-939 günü de ecnebi memleketlerine götürülmek 
~ IDüzayedeye konulacağından isteklilerin o günü lzmir ithalat gümrüğünde müteşek-
'-tış komisyonuna müracaat etmeleri ilan olunur. (1346) 

T.A.Q. 19,74m.15195Kcs. 20KW. 
T.A.P. 31,70m. 9465Kcs. 20KW. 
12.30 Proğram 
12.35 Türk müziği seçillJ'iŞ 

klasik eserler. 
Çalanlar: Vecihe, Reşat Erer 
Fahire Fersan, Refik Fersan. 
Okuyan: muallim Nuri Halil 
Poyraz. 
13.00 memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haber
leri. 
13.15-14 müzik Riyaseticum-
hur bandosu - Şef : Ihsan 
Künçer. 
17 .30 İn kilap tarihi dersleri -
Halkevinden naklen. 
18.30 Proğram. 
18.35 müzik neşeli müzik pi. 
19.00 Konuşma. 
19.15 Türk müziği fasıl 
heyeti. 

Cumhurivet 
Kişesinin Se
vindirdiği va
tandaşlarımız 

Müteaddit keşidell!rde 

müşterilerine 15,000 -20,000 
3000-1500 ve pek çok 1000 

Peşin ve 
Taksitle 

En müşkülpesent subayla-
rın ve sivillerin mizaçlarına 

göre taksitle her türlü elbise 
Diker . 

Celal T okses ve arkadaşları 
20.00 Membket saat ayarı, ' er lira kazandırmıştır. 
ajans, ve meteoroloji haber- 1 26 ncı tertipte üçün cü ve beşinci keşidede iki defa on 
leri. beşer bin altıncı keşide ise müşterilerine yirmi bin 3000, 
20.15 Türk müziği 1500 92 numuadaki ve on vatandaşa da ayrı ayrı biner lira 
Kam, Refik Fersan. kazandırmak suretile pek çok vatandaşlarımızı servet, sevinç 
okuyanlar: Mustafa Çağlar, ve refaha kavuşturan bu uğurlu ve h~yırlı kişe"'den piyango 
Müzeyyen Senar. biletlerinizi almağa ihmal etmeyiniz. Çünkü siıi mesud ve 
1-acemaşıran peşrevi. bahtiyar edecek Mezarlıkbaş nd:ı B. Recebin "Cümhuriyet,, 
2-Dedenin acemaşiran şarkı d 
-dinle sözüm eyi dilrüba. 1 

kişesi ir. 

· mm~~mJ;;;:.til(~ma;ı:::am~~llllllim 3-Ismail ağanın - acemaşıran , 

şarkı-yanar sinem. LUKS 
4-Nikoğos ağanın - şevkefza I 
şarkı-geçipte k'\rşıma. 

LUKS LUKS 
5-Refik Fersan-tanbur taksimi 
6-hüzzam şarkı -akşam oldu 
yinede bastı kareler. 
7-Şevki beyin-hicaz şarkısı
bilmiyorum bana ne oldu. 
8 Şemsettin Ziya beyin -di
vanı- dün gece yesile. 
9-Eviç türkü-elveda dost de
li gönül. 
10-halk türküsü - bülbül ne 
gezersin çukur ovada. 
21 haftalık posta kutusu. 
21.15 esham, tahvilat, kam
biyo-nukut ve ziraat bor~ası 
fiyat. 
21.30 mbzik keman soloları 
Orhan Borar tarafından 
21.55 ... müzik melodi- pi. 
22.00 müzik küçük orkestra 
şef Necip Aşkın 
23.00 Müzik (Cazband) 
23.45 24 son ajans" haberleri 

.:!e yarınki proğram. 
v m;ız. 

~ııı' 
LüKS 

LUKS Sa
bunlarını kul
lanmakla ke
senizi L ·ve cil-
dinizil korur
sunuz. Israrla 
arayınız. .. , 

Amili]I UMİD 
fabrikası.• 
Telef on 304 7 
Telgraf kısa 

MARKALI d • 
Ç6m6ŞIR a resı: 

llş bıçakları, 
1 sabun ve 
~llıleri çok 

Sıhhatını ve CO.!U2"UnUD.ar· VE8ANVO'/ UMIDUN 

• f ve son 

~ -~ - ... _ _. 

sıhhatını- [ ~evenler 
~--~~·- . 

_;..Altları lastik yazlık keten ayakkabıfalacağınız zaman altı 
köseleli 

" K ooı eratif " 

Sabunları 

~~m~ e:e::~:i!!!&ı:amınm j ı 

~ • ~ O ' t1>....., el traş 
ltineleri. ~~ D O K-. T ~O Rl-1 Ti e- g ~ Marke\ keten ayakkabı alınız çünkü: :f ~ ~ ... W 

Ayakları terletip romatizma yapmaz, çorapları siyahlatıp Sonad ~ ~ ~ !. 

3882 
,, 
~ 

lltıttın dünyada hay:ct ve takdirluyundıran harika 

leüttürpark Sinemasında 
Sinema aleminde inkılap yapan zamanımızın 

en Büyük Rejisörü 
Frank Capransın Muazzam eseri 

~ GAiP UFUKLAR 
~laya yaratıldıktan beri yapılan en büyük en muaz

'-l sinema mucizesi dört milyon dolar sarfile Tibette 
filme alınan lstanbu1da bir ay mütemadiyen 

~ · oynıyan şaheserler şaheseri · 
C '11alar: hergün 3.30-6.10-8.45 

kirletmez ye kokutmaz, bir mevsim muhayyerdir, her ma- ~ Salih ... - ... ~ 
ğazadan ısrarla isteyiniz. fi {~ ~ tD !;; • ~ \; 

lstaobul Ayakkabıcılclr Kooperatifi lzmir Şubesi ~ Cilt Saç ve Zührevi has- J - g'" g cı 
Çerçi oğlu Hdu 1-30 ti talıklar mütehassısı ~ ~ e 8 

8 . n c: 

I 
+ 2 nci Beyler sokak No. 1 I .... 9 ~ -~ 

Bugün Asri Sinemada T~3~4n t!] TELEFON 331s ~ ~ ~ D> ~ 
23Ninn Çarşambadan itibaren ~:rı:::::t::ı1=. ~~~~- • tııııe S. 

Si.!cr:n ta ih iı. in L:•:,:i -:e kadar ender yetiştirdiği " D D • AJ• §: !.. a-
Mevsimin en müthiş 3 şahaser filimi t' r • emir ) ~ .,... ~ 

42 h.lSIM TEKMiLi BiRDEN Kamçıoğlu • D> ~ 
ızmlde ilk defa CİN OTRI 1• "i lıfll .. 8 

Cilt T .. 1 h l ., "' o.> HAYDUT AVI B~tün kovboy filimlerini ~ enasu asta ıkları g- ,_ ;-
golgede bırakan kan ve elektirk tedavisi ~ c= ::! 

oL"lüm saçaln hHarika d. ızmir - '.J iri ı ::i 1> ~yl?r So ".'tlQ .... 8 811> ~8 ~ 
T•r. k so•• .,10•• 'h.: H f ~hh 1 : H79 tir ce ~ ore ar ı ~-~-~~·""-~~-*' -.;:~~ ; i ~ ~ 

~ H 1 N D 1 s T A N o A K'>mikler Kralı Dr. Fahri Işık ~ ~ ; ~ 
~ HAKiKi T a r z a n (\ ~ A YMUN ADAM lzmir Memleket H.:ıstanesi ;- ııı 

~•rteıi ve pazar ıtınleri saat "1,, de başlar. 
1 

'1~ Dikkat bugün hem 3 filim hemde yaz fiatı Rontken Mütehassısı yapılır ıkinci 8eıler So. 
- l!+J DUHULiYE -15- Talebe Asker çocuklar ~~ Rontken ve elektrik tedavi•ı No. 29 TELEFON 2542 
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Q ŞEHiRDEN 
HABERLER-

Gelenler 
Gidenler 

--===--

~ 

Sivas mebusu B. Şükrü 
Bleda, Gireson m"'busu B. 
Fikret Atlı İstanbuldan, İz
mir Fransız konsolosu B. 
Ankaradan şehrimize gel
mişlerdir. 

Manisa mebusu B. Refik 
ı; Şevket ince, Aydın mebusu 

B. Şakir Şener, Gireson 
mebusu B. Osman Arkan, 
İzmir mebusu B. Mehmed 
Aldemir ve Nazmi Ilker An
karaya gitmişlerdir. 

--::::::::-

Otomobil 
Çarptı 

Keçeciler Atatürk cadde
sinde Ramiz oğlu Vehbi 
Kuruçeren. ehliyeti olmadı
ğı halde idaresindeki 79 sa
yılı otomobili Tahir oğlu Re
!fıl Bilgi'ye çarptırar4k hafif 
surette yaralanmasına sebe
biyet verdiğinden yakalan-
mıştır. • 

Hakaret 
Kemer Kahramanlar mev

kiinde Mehmet oğlu Abdul
lah, Raşit kızı 22 yaşında 
Saniye, Osman oğlu Kasım 
Çaldıran, ve Hasan karısı 
30 yaşında Kibar Çaldıranın 
bir birlerine hakaret ettikle
rinden yakalanmışlardır. 

-~;;:a::::-

TabaDca 
Bulundu 

Çorakkapı Basmane istas
yonunda lbrahim oğlu Y o
ğurtçu Ali Çağındmın üze
rinde bir tabanca bulunarak 
alınmıştır. 

--~ ....... ~=-
Hırsızlık 

Keçeciler Peştemalcılar 
başında Ömer oğlu sabıkah 
Ahmet Gürcan, Hüsnü oğlu 
Cevat Kutucuların kereste
lerini çaldığından yakalan
mıştır. 

--~ ..... ~;-

Çirkin bir 
hareket 

Bornovada Salih isminde 
bir şahıs 16 yaşında bir kıza 
tecavüz ettiğinden yakalan
mıştır. 

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

Hayfada sui-
kastlar tek
rar başladı 
Hayfa, 2 (Ö.R) - Hayfa 

ve civarında tedhiş hareket
leri yeniden başlamıştır. Bir 
çok suikastlar kaydedilmiş
tir. 

P ,Us Kollejl Talebesi 
SUIUs Ücretle Seyahat 

,Edecek 
Ankara Polis Kolleji ta

lebesinin de hüviyet vara
kasını göstermek ve resmi 
elbiseyi libis olmak şartile 
Devlet Demiryollarında sü
lüs ücret tarifesinden istifa
de etmeleri hakkındaki mü
racaat idarece kabul edil-

ALMAN LEH MESELESi 
VAZİYET ÇOK TEHLİKELİ BİR ŞEKİL ALDI 

Lehler: "Topraklarımızda Gözü Olanların 
Gözlerini Çıkaracağız ve Lüzumunda 

istiklalimiz için Kahramanca 
•• 
Oleceğiz'' Diyorlar ••• 

Varşova, 3 (Radyo) - Almanların hak- o gün uzun ve çok"' mühim nutkunu irad 
sızca istekleri burada umumi heyecan u- ederek, Hitlere cevap verecektir. 
yandırmıştır, Dün binlerce halk caddeler- Alakadar mehafilde söylendiğine göre; 
de bir nümayiş yapmış ve topraklarımızda Almanya, Danzigten başka Polonyadan bir 
gözü olanların gözünü çıkaracağız ve lü- çok şeyler daha istemekte ve ezcümle, as-

zumunda istiklalimiz için kahramanca öle-
keri bir otostrat ve buna zamimeten 
bir de demiryolu inşasına müsaade edilme-

ceğiz diye bağırışmışlardır. si hususunda ısrar eylemektedir. 
Varşova, 2 ( Radyo ) - Parlamentonun Polonya hükumeti, bu metalibatın gayri 

Cuma günü yapacağı toplantı, çok heye- kabil olduğu kanaatında bulunmaktadır. 
canlı olacaktır. Hariciye nazırı Kolonel Bek, Vaziyet çok naziktir. -----BiR .JAPON ALAYINDA 

iSYAN CIKTI , 

Japon askerleri: ,, Biz harp etmiyoruz, bizi 
memleketimize gönderin" diye bağırıştılar 
Şanghay 3 (Radyo) - Japon kıt'aları mütemadiyen ric'at etmektedirler. Çinliler şimdi

ye kadar Japonların elinden 100 şehir ve bine yakin köy istirdat etmişlerdir. 
Şanghay, 3 (Radyo) - Şimdi alınan bir habere göre bir Japon alayında isyan çıkmış 

ve asker biz harb istemiyoruz bizi memleketimize gönderin demişlerdir. 

-----------------------
Lehistan bir milyondan fazla silah altına 

aske.r aldı 
Paris 3 (Radyo) - Varşovadan bildiriliyor: Şimdiye kadar celbedilen askerin miktarı 

1,200,000 den Alman hududunda yeniden mühim tahşidat yapılmıştır. Lüzum ederse bu 
bu hafta içinde · birkaç kur'a daha silah altına alınacağı söyleniyor. 

------------=~~~~----~ •• 
Dört Kadın Feci Surette Oldürüldü 

Kara Isa, (Hususi) - Kara lsanın Yalancılar köyü yakınında Körkim suyu etrafında 
kurulmuş olan işret çadırları bir baskına uğramış, çadır halkından dört kac'ın feci şekilde 
öldürmüşlerdir. 

Baskın yapanlar birkaç gün sonra tutulmuşlar Vf! adliyeye verilmişlerdir. 

Çinde müthiş hava muharebeleri oldu 
Paris, 2 (Radyo) - Vaçm tepeleri civarında Japonlarla Çinliler arasında çok müthiş 

bir hava muharebesi olmuştur. Japonlar, Çinlilerin 16 tayyaresini düşürdüklerini iddia edi
yorlar. Çin tayyare filosu kumandanının bulunduğu tayyare de düşerken, Japon tayyare 
kumandanının tayyaresine çarpmış ve her iki tayyare alevler içinde düşmüştür. 

Ingiltere Rusyadan başka diğer 
devletlerle de temasta 

Londra 2 (Radyo) - Avam kamarasında sorulan bir suale cevap veren Başvekil B. 
Çemberlayn, lngiltere-Sovyetler birliği arasında müzakerelere devam edildiğini, fakat bu 
hususta fazla izahat veremiyeceğini söylemiş ve demiştir ki: 

- Sovyet Rusyanın teklifleri bizim memleketimizden başka, diğer birçok memleket-
leri dt. alakadar ettiği için bu memieketler de nazrrı dikkate alınmak suretile müzake
reler yapılmaktadır. Müzakerelerin uzamasının sebebi budur. 

Balkan antantı konseyi bu avın ortasında 
Bükreşte toplanacak 

Paris, 3 (Radyo) - Romanya hariciye nazırı Gafenko, dün öğleden sonra Romadan 
Belgrada gitmiş ve Yugoslavya başvekili Dragiça Zodoskoviç ile hariciye nazırı Markoviçi 
ziyaret ederek, bu ay ortalarında Bükrc~t ; toplanması mukarrer olan Balkan antantı kon
seyi hakkında uzun müddet konu~.nuştur. 

İtalya Mısıra Teminat Veriyor 
Roma, 3 - ltalya kralı Mısır kralına hususi bir mektup g ')ndererek, Italyanın 

hisleri hakkında teminat vermiştir. 
dostluk 

Potemki Ankara'da birkaç gün daha kalacak 
Paris (Radyo) - Ankaradan verilen bir habere göre Sovyet hariciye halk komiseri 

muavini Potemki Ankaradaki ikametini birkaç gün uzatacağını bildiriyor. 
Türk - Sovyet görüşmeleri büyük bır gizlilikle devam etmektedir. 

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

: Bulgari standa Altın Kaçakçl 1 
1 larıu m muhakemesine başlan 1 

Sofya, (Hususi) - Bulga
ristan; Istanbul ve Filistin 1 

arasında altın para kaçakçı- 1 

lığı yapan bir Yahudi ·kum
panyasının Bulgar polisi ta
rafından birkaç ay önce 
meydana çıkarıldığı ve ka
çakçı şebekesinden birkaç 
Yahudinin tevkif edildiği 
yazılmıştı. Burgaz muhakeme-

si, mevkuflardan Jak Asa 
ile Mendel ve Horştayn'ın 
muhakemesine başlamış ve 

bazı şahitlerin celbi ıçın 
ikinci muhakeme 30 Mayısa 
talik edilmişHr. Mevkufları 

beş avukat müdafaa etaıer 
tedir. 

Müddeiumumi 29 kilo kııl
çe altınla 1 O bin altın par' 
kaçırıldığını ve kaçakçılatl' 
üçer yıl hapisle bir ınilr: 
leva ceza akçesini isteıııe 
tedir. 85 kişi .şahit ol 
çağırılmıştır. 
Kaçakçılık, Çar" Ferdin 

vapuru kaptanı Filek ~ 
Bulgar vapur acentesi h•aO ~ 
vasıtasiyle yapılmıştır. ·riJ 
Mendel biraderlerden bı 

lstanbulda, diğeri Filistin~ 
kaçakçıiık işlerini idare e 
miştir. 

ispanyada vesika ile zeytin- ~ 
yağı satılmaktadır 

Madrit - Dahili ihtiyaç 
ve ihracat bakımlarından 
zeytinyağının haiz olduğu 
ehemmiyet dolayısile hükü
met zeytinyağı, içyağı ve 
madeni yağlar ticaret ve ih
racatının kontrol edilmesine 
karar verilmiştir. İstikbalde 
memleket dahilindeki zeytin
yağı stokları biJamüsaade 
elden ele devredilmiyecektir. 
İstihsal mıntakalarında kon
trol memurları, ordunun ib 

7iyaçlarile dahili istihlak ~ 
ihracatı nazarı itibare alır• 

satışlar için permi verece;
lerdir. Memleket dahilin 

1 

bu maddenin istihlak ba~~· 
mından ehemmiyeti şiıııd•' 
den nazarı itibare alınıO'f 
bulunmakta olup halka b•' 

it len adam başına haftada b 
kilo hesabile vesika mukabr ' 
linde zeytinyağı satılmakfJ' 
dır. 

\j 

Mussolini hu- 1 Milli Şef __ ... ~ 
Ah d General Veygandı kaP"' 

susı ayatııı a buyurdular 
- ..... -=~-

(Baştarafı 2 inci sahifede ) 
seler, fakat, şey değiller, şey 
değiller... Aristokrat değil
ler ... 

O zaman Mussolini öfke
leniyor: 

- Biz? diyor, benim ba
bamı unuttun mu? Babam 
demirci idi! Annem muallim
di.. Sen kendini ne zanne
diyorsun? 

Vittorio: 
- Eniştem kont ya .. diye 

cevap veriyor. 
Bunun üzerine Mussolini

nin büsbütün hiddetlenip az 
kalsın oğlunun başına bir 
vazo indirmek derecesine 
geld:ğini söylüyorlar. Fakat 
birde nbi re gülmeye başlamış 
ve hiddeti geçmiş .. 

Mu:>solini hakkında bir de 
şu fıkrayı anlatırlar: 

11Popolo d'ltalia,, gazete
sini idare ettiği sıralarda 
hazan masanın üzerine aba
nık uyur ve ağzına da kah
veden başka bir şey koy
mazmış. Bir gü.ı hizmetçiyi 
çağırıyor: 

- Ettore! Git bana bir 
kahve yap getir! Ama dik
kat et, kapıdan içeri kimse 
girmesin, giren olursa üzeri
ne ateş ederim, diyor ve 
tabancasını gösteriyor. 

O zaman hizmetçi: 
- Sinyor, diyor, kahveyi 

gf'tirmek için ben içeri gir 
mi /cc.:k mivim'? 

~.:u.;.;o:iı!i ybc ayni şekil
d: 

- !:,tcrsen gir! diyor. Sa
na da ateş ederim ... 

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

Ankara 2 (A.A) - Reitİ' ' 
cumhur İsmet İnönü bug8' 
saat 17 de General Veygaodı 
kabul buyurmuşlardır. 

Kabul esnasında HaricİY1 

Vekili Şükrü Saracoğlu. ~ 
Fransız büyük elçisi Massıg 
hazır bulunmuşlardır. 

--~~--

Bir Alayımıı' 
Daha Şanlı 
Sancak verilİ 

- Baştaraft 1 ncide - .• 
Cumhurreisimiz, Milli Şefi 
miz ismet 1- önü adıoa s•19' 

cağı todçu alayına verıııif 
tir. Alay komutanı sanc•il 
selamlamış, almış ve erle~ 
teslim ederken mukabil b• 

t k .. l . v lP eO nu u soy emış; sancag , 
sıkışık vaziyetlerde, mu~. 
rebede daima düşünel ce~. -~ 
ni, onun şerefinin daima , 
tün tutulacağını, bütün si•, 
yın, kan ve can pahasılJ • 
bile olsa sancağı muhafd~:. 
edece7ini söylemiş, an 1 

miştir. 

Resim 
indirilecek .. , 

Maliye vekaleti, Dabılı~, 
ıekaletinin mütalea v~ '°ıi' 
vafakatini almak suretıld f' 
nema ve tiyatrolard.a ol &Jod' 
gibi, konserlerle, stach' . .,. 
ve at koşuları duhuliyeI.etJ~' 
den alınmakta olan resıdl ti 
ri indirecektir. Bu buiı'T,11 
vekaletçe yapılmakta .0 

tetkikler bitmek üzeredil'• -----Mussolininin hususi haya-

Genera) Franko Almanya ve Italya tında dikkate çarpan eu 
mühim bir nokta da spor Tarafından 

Bn. Mualla 
ved• 

Devletlerine nota verdi merakıdır. Yazın yüzme, kı- Konseri LI' 
Paris, (Radyo) - General Franko ve Almanya İtalya hükümetlerine gönderdiği bir no- şın kayak, ilkbahar ve son- Bu akşam saat 21 de ~ 

tada güya harap yolları ve saireyi tamir etmek behanesile ispanyaya beş binden fazla baharda motosiklet gezinti- sinemasında Bn. Mual~. "' 
teknisyen geldiği ve bunların bir türlü ayrılmak istemediklerinin esbabını sormuştur. leri, at yarışları. onun en arkadaşla kemani Sa 

1 
blf 

General Franko, bu vaziyet devam ettiği takdirde daha ciddi tedbirler ittihaz edece- büyü' eğlencesidir. piyanist Şefik tarafında~ 
m ıı if:i: . 

zengin Olmak 
l•l•rHnlz 

d "Vuden veda konser'ı verilecektıt· ğini e ilin eylemiştir. 
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