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Gil TERE İLE POLONYANIN . ARASINI BOZMAK i TiYORLAR 
~a ve Açık . ~----ııwm MiDi ! Dünkü sergi ve bugünkü Polonya Danziğ'i Bırakmıyacak 
~karada bulunan Başmuharririmi;-yazıyor: 

' Dün neşriyat sergisinde görülen güzel eserler, akla sığ
~11 terakki hamlelelerini canlandıran kıymetli ve tarihi 
• ~alarla . bugün neşriyat kongresinde samimi bir lisanla 
ılan parlak ve ebedi hakikatler, insanı son on yıl zar

LEHiSTAN HARP 
DÜZLÜ 

HAZIRLIÖINA GECELi 
DEVAM . EDiYOR 

GÜN-

------ - - - --------
bu sahada vücude getirilen inkılab ve teceddüt hari

llın bütün azamet ve haşmeti önünde derin hayretlere 
tnıekte, milli şeref ve gururun en yüksek şahikasına 

tltmektedir. Bu fırsatlarla Başvekilhnizin ve Maarif 

Yirmi Beş Kur'anın Yoklamaları 
Müddeti de Bir Misli 

Yapıldı ve 
Arttırıldı 

Askerlik 

. ilinıizin önümüze açtığı nurlu yol, bize milli hükiime-
İn ortada hiçbir karanlık ve şüpheli nokta bırakma
herşeyi, her ha\dkatı, bütün özü ve çıplaklığı ile mil-
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1 

1 

1 
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Varşova, 3 (A.A) - Bir kararname yedek subayların ta
lim ve devrelerini iki senede yapılmak üzere dört haftadan 
altı haftaya çıkarmaktadır. 

' İıah etmekten başka birşey düşünmediğini bir kere 
~· isbat etmiş oldu. 

· Diğer bir kararnamede mütekait zabitler için iki hafta 
dan altı haftaya kadar talim devresi derpiş etmektedir. 

~tt her fikrin açık, her sözüu serbest söylendiği bu 
. lbiyet ve doğru severlik devrinde bu neşriyat mes'ele
ll Uyandırdığı yeni ve kuvvetli bir ümit, verdiği ~uiirlu 
Ctsaret ile bu hususta biz de bir mütalaada bulunmak

Varşova 3 (Radyo) - Polonya hükümeti askerlik müd
detini bir misli uzatmağa karar vermiştir. Bu karar ano"-

J MİLL~TLER SULH İST!YOR 

1 

Belgrad, 3 (Radyo) - Ro
manya hariciye na .ırı B. \·lcendimizi alamadık. 

~inı fikir ve mütalaamız şundan ibarettir: 
neşriyat, kültür, propağanda gibi bu memleketin bu 

ktn çok ehemmiyet vermek istediği bayati işlerde ta
llku en zor gibi görünen en aziz bir rüyamızın gözle 
1tn, kulakla işidilen, elle tutulan bir realite olmasını 
0raal(, bu yayım ve bilhassa kendimizi tanıtmak mese
de de, mini mini mali kazançlar düşünmekten kendini 
b ramıyan bazı zihniyetleri terketmenin yolunu aramalı 
lllmalıyız. 

SIRRI SANLI 

'KARDEŞ iRAN MiLLETi 
~ESSÜRLERİMİZE İŞTİR 
la~r~n, 3 (A.A) - Tahran gazeteleri, iki tayyarecimizin şehadeti ile neticelenen 

K EDİYOR 
•f kaza hakkındaki haberi siyahla çevrelenmiş sütünlar içinde vermekte ve yazıla 

._ •onunda kardeş milletin yeisini .e kederini başta majeste Şehinşah olduğu halde 
" lran milletinin candan paylaştığını bildirmektedir . 

• •11 hükumeti ölen tayyarecilerimiz için Medid camisinde bir hatim meclisi t ertip ey
'tt' . .... 
ibtiı, 4 (Radyo) - Türk heyeti ile askeri kıtalar bugün Tibrizden geçmiştir. Askeri 
k'lrdeş İran balkı tarafından hararetle karşılanmış ve Türk askerlerine limonata ik
tdilmiştir. 

TAYYARE KAÇAl<ÇILIGI 

Ruhinin Mahkemesine Devam Edildi 
~'ra 4 (Hususi) - Tay- edilmiş ve Ruhi hadiseyi sonra bu telgrafı çekti. Ek-
~. ~açakçılığı ile alakadar şöylece anlatmıştır. remi .meseleden haberdar 

11•11 mahkemesine dün - 13u hadisenin cereyanı ettim. Telgrafı kendi:1ine· 
Ctıa mahkesinde devam sırasında idi. Bir gün Ekrem verdim. Suretini alıp iade 

''--·~ ..,... ~~~ König bana geldi. Benimle edeceğini söyledi. Ekrem tel-
'lftENTR Q p gizli ~on~şmak i.stediğini grafı aldı, bir daha görün-

söyledı. Bır otomobılle Kar- d. M 1 b d "b 
--S!!3!--

'da mühim görUt
"-•ler yapacak 

. . . me ı. ese e un an ı a· 
pıç lokantasına gıttık. Bana 
orada çok müşkül bir vazi . rettir. 
yette olduğunu, bir lkomis- Hakim bundan sonra iddia 
yon işinde yüzyetmiş bin makamının talebi ile Ruhiye 
lira kadar bir parayı kay- sordu: 
betmek tehlikesinde olduğu- - Ekrem Kö:ı ig size gel-
nu, .. fabrikadan bariceyeye diği zaman onu P. hm et Ne-

gelecek bir telgrafı kendisıne simiye götürüyorsunuz, Ah-
verdiğim takdirde bu zor- met Nesimi s:ze bu telgrafı 
luktan kurtulacağını söy- vermiyecrğ:ni söy!iyor. Siz 
ledi. bunu neden düşünmediniz. 

Böyle bir telgrafın teksir 
edilerek Başvekalete ve sa
ir yerlere gönderilmesi onun 
rakipleri tarafından çok müş 
kül bir hale sokulacağını, 

telgrafı alamazsa metninin 
n~ olduğunu öğrenmek iste
diğini söyledi. Ona yardı-
mı esirgemek istemedim. 
Evrak müdürü :muavini Ah
mede gittik. · Alimet, bize 
bu telgrafı vermenin i ıı . kan

sızhğını anlattı. Bir kaç giln 

Düşünemed .m, cnun ben
den b:;y!e bir yardım iste-

mesi benim hiç bir za:nan 
düşü~mediğim bir haldir. 
Öğleden . sonra yapılan 

ikinci celsede Şiirayi Devle-
tin verdiği karar okundu, 

inzibat komisyonunun kararı 
dinlendi, Neticede muhake
me avukatın müdafaayı ha-

zırlaması için altı mayıs cu
martesi gününe bırakıldı .. 

Gafenko, yarın kral naibi 
prens Pol tarafından kabul 
olunacaktır. 

B. Gafenko, İtalyan gaze-
1 

teleri muhabirlerine verdiği 

beyanatta demiştir ki: 
- Gezdiğim yerlerde har

be karşı bir düşmanlık gör
düm. Milletler sulh istiyor. 
Binaenaleyh bütün devletle
rin, el ele vererek sulh için 
çarpışmaları lazım g('. ldiğine 

kaniim.,, 
--......... --········ \ 

Türkiye - lngil
tere arasında 
müzakereler 

Londra, 3 (Radyo) - ka
binenin bugünkü toplantı

sında mühim meseleler et
rafında konuşulmuştur. Mü· 
zakereler tam üç büçük saat 
sürmüştür. Alakadar meha-
filde söylendiğine göre, Tür
kiye-lngiltere arasında ce
reyan etmekte olan müza-
kereler çok müsait bir saf
hada ilerlemektedir. Müza
kerelerin bugünlerde sona 
ereceği ve Çemberlaynin 
derhal Avam kamarasında 
beyanatta bulunacağı söy
leniyor. 

--.;::a:s.'41!.--
Bulgaristan 
Balkan Konseyine 

Çağırlldı 
lstanbul 3 ( ıHususi ) -

Atinadan haber veriliyor: 
Bali ,., antantı ekonomik 

konseyi Mayısın 16 sında 
Eükre!jl.:: toplanacaktır. Bul
garistan, bu toplantıya işti-
rake davet edilmiştir. 

mal vaziyet devam ettiği müddetçe muteber bulunacaktır. 
Varşova, 3 (A.A) - Gazeteler, bu ayın beşinde hariciye 

nazırı B. Bek'in Diyetin heyeti umumiye içtimaında mühim 
beyahatta bulunacağını haber vermektedirler. 

Paris, 3 (Radyo) - Varşova mehafili, Polonyanln hum
malı bir surett · hazırl anmakta olduğunu ve Danzig'i bırak
mıyacağını bildirmekted ir. 

Alman ordı.~lar1 başkumanda
nııı.ın ziyareti manidar imiş 
Roma, 3 (Ö.R) - ~ iman 

ordusu başkumandanı gene
ral Bravkiç, ltaJyan ordusu 
büyük erkanıharbiye reisi ile 
birlikte Bingaziyi, Derneyi, 
Tobruku ziyaret etmişlerdir. 
Alman ve İtalyan generalle
rine mareşal Balbo refakat 
etmekte idi .. 

Alman ordusu başkuman
danı, Libyadaki bütün Ital
yan kuvvetlerini, mühim as
ke ri mevkileri, motörizc kuv
vetlerin faaliyetleı i :-: i, ha va 
üslerini ayrı ayrı t etkik ve 
teftiş etmektedir. Bu ziyare-
tin bugünlerde yapılmış ol
ması çok manidar görün-
mektedir. 

--;:.:;--

Büyük Millet 
Meclisinde 

Ankara, (A.A) - B. M. 
Meclisi toplanarak mart, 

1 

Amiral Horti-
ye izahat 

verdiler 

mayıs 938 aylarına ait di- Budapeşte, 3 (Radyo) -
vanı muhasebat raporu ile Berlinden avdet eden Ba1-
vakıflar umum müdürlüğü vekil kont Teleki ile hari-
938 yılı bütçesinde 16 bin ciye nazırı kont Saki, bu-
Jirahk münakale yapılması gün kral naibi amiral Horti 
hakkındaki layihaları ve hu tarafından kabul edilmiş· 
dut sahiller sıhhat umum }erdir. Nazırlar, amiral Hor• 
müdürlüğünün 939 yılı büt- tinin yanında uzun müddet 
çesini kabul etmiştir. kalmışlar ve Berlinde yap-

Meclis gelecek içtimaını tıkları siyasi temaslar etra-
cuma günü yapacaktır. fında izahat vermişlerdir. 

.,,..,....,,._.,.... - ~~ii!!Ci+E==..,.,,.....,.._- --~~~ .... ~~~a~e~:- = -~~~--....:=aı -

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
Bir Temenni •• 

Karilerimizden Muzaffer Andıç imzaıile aldığımız bir 
mektupta ezcümle: 

" Egenin oldukça mevki bir yeri sayılan Yapıcıoğlunun 
Hacı Sinan sokağında oturmaktayız. Sokağımız her iki 
caddeye de ana hat kadar işlek olmakla beraber berkesin 
gelip geçtiği bir yerdir. Sokağımızın yan tarafında Zafer 
okulu bulunduğundan bütün talebeler okula bu yoldan gi
dip gelirler. Burası kışın ufak bir yağmurda etrafta bulu
nan taşlar ve pisliklerle dolar. Bu sebepten birçok kimse-
ler yollarını değiştirmek mecburiyetinde kalıyorlar. Kııın 
olduğu gibi yazın da akan bulaşık ve liğım sulannın hu
sule getirdiği sivrisinek ve müteaffin kokulardan hem so-
kak sakinleri ve hem de gelip g eçen vatandaşlanmız ra
hatsız olmaktadırlar. ,, denilmektedirler. 

Her istediğimiz şeyi yapmakla, halkın teveccühtinü ka
zanan çalışkan belediyemizin bu dileği de nazan dikkate 
alacağını ümit ederiz. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
MM 
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Yeni politika 
ne imiş? 
--~=~-
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-Kemal Toksoy"a-

- Dü kti ınüshadan mabat -

- Ôyleya!. 
- Hakikaten iyi bir te-

' sadtif •• l .... 

Dtye gülüştüler. Kemal bu 
samimi konuşmadan aldığı 
.cesaretle mırıldandı: 

- Şu halde birlikte gi
.de1im ?: o\ 

Saime siyah dalgalı saç
larını elile düzelttikten son
ra bakışlarını Kemalin üze
rinde dolaştırdı ve yine onur. 
gözlerinde tophyarak: 

- Hay, hay gidelim .. 
Kemal, bu tatlı konuşma

nın verdiği hazdan mütevel
lit sevincini zor zaptetti. Bu 
na çok sevindi. Sevinmekte
te de haklı idi. Üç dört saat 
onunla baş başa kalmak, do 
yamadıgı gözlerinin esraren
giz derinliklerine dalmak 
onun için büyük bir nimetti 
bu ... 

Hemen bir otoya atlıyarak 
sinemaya gittiler ... 

Sinema dönüşü ikisininde 
gözlerinde anlaşmamn ver
diği sevinç izleri görülüyor
du. Öyleki bunu gizle
mekte hiç bir mahzur gör
mediler. Görseler de her 
manii yenmek ve mutlaka 
hayatlarını birleştirmek için 
söz vermişler ve bu aşk dal
gası içinde ebedi S"vgiye 
yemin etmişlerdi... Nihayet 
gölgelerin derinleştiği, çi
çeklerin kokularını dağıttığı 
bir düğün yaptılar ... 
Artık Saime, kendini an

lıyacak, eski kocasile yaşa
dığı mülevves bir hayattan 
kurtularak saadet vahesine 
götürebilecek olan hayatı-

nın erkeğine rastgeldiğinden 
mesuttu .. 

Keza Kemal de hayatmı 
birleştiren güzel Saimeye 
konuştuğundan ötürü hayat-
tan nasibini almış her insan 
gibi nihayetsiz sevinç için-
deydi. Bu karşılıklr ~evişme
ler senelerce sürüp gitti. 

Fakat bu böyle daha faz
la devam etmedi. Mes'ut ge 
çen senelerin acı bir günü 

gelip çattı. Bu saade~ yuva
sının biricik bülbül~, küçük 
Leman hastalandı. Zavallı 
yaprucak günlerce ölümün 
pençei kahrında kıvrandı. 

Nihayet tıbbın bütün ihti-
mamlarına rağmen kurtula
madı. Bir bahar sabahı ma
hallenin derin sessizliğini yır
tan Saimenin içler paralayı
cı gözyaşları ve hıçkırıkları 

arasında mını mını yavruyu 
omuzları üzerinde götürdü
ler ... 

O günden sonra bedbaht 
ana da, üzerine siyah bir 
kartal gibi kanat geren has · 
talığın amansız eline düştü. 
Doktorlar hafif bir kriz gel
diğini ve yakında iyi olaca
ğını söylediler . 

işte günler böyle henga
meler içinde yavaş, yavaş, 

acı acı geçiyordu. Saimede 
yer.iden canlanmak, yeni bir 
hayata başlamak için ateşli 
bir istek doğuyor ve bu ona 
sabretmek, dayanmak kuv
veti veriyordu. Fakat vakit 
vakit ağlamaktan boğulacak 
hallere giriyor, az yiyor, az 
uyuyor ve geceleride mariz 
rüyalar görüyordu. 

Kemal, karısının yatağa 
düştüğü gündenberi pek pe
rişan bir halde idi. manen 
ve maddeten harab olmuştu. 
Varını yoğunu eşının sağ
lığı uğruna sarfediyor, fa
kat buna mukabil elde et
tiği netice iç sıkıntısı, acılık 
ve gam oluyordu. Kemal bu 
korkunç hastalığa karşı san-

. ki marazi bir kabus içinde 
gibi, hastalıkla, ölümle mü
cadele ediyor ve bunların 
kendisini mağlyp etmesi Ü• 

zerine, gözleri zaman zaman 
açıldıkça, korkudan deli olu-
verecek gibi hallere giriyor
du .. 

Severek evlendiğinin ilk 
günündenberi, bütün mev
cudiyeti saydığı ve son ne
fesine kadar henüz ölmedi
ğine inandığı karısının iyi 
olacağına inanmaktan, çok 
ıztırab çekmeden hurtulamı
yordu. Bazan şüphe saatle
rinde kendini içkiye veriyor, 
böylelikle sıkıntısını dağıtı
yordu. 

Günlerdir uyku uyuyamı
yan Kemal, dalgın bir hal
de yatan karısının başı ucun 
da, bir heykel gibi hareket
siz duruyor, ara-sıra onun 
solan yüzüne bakarak hün
gür hüngür ağlıyordu. 

Heyhat.. Aradan çok geç
medi .. Bir fecir zamanı, mu-
hiti saran ölüm bulutlarının 
derin matemini Kemalin 
acıklı feryatları dagıttı ... 
Artık son ümidi yok olmuş 
ve bir deniz gibi durgun 
yatan güzel Saime de, ma
budei aşk gibi Kemalin kal
bine gömüldükten sonra 
gözlerini yummuştu ... 

"Ne yazık ki işte bu anda 
cinnet, günlerdir Kemali gö
zetliyen cinnet de, onu ya
kalamış ve yere çarpmıştı ... 

Lüt. AK. 

ELHAMRA SİNEMASINDA 
Bugiin 

Senenin en muazzam \'e 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 İsmet lnönU'nUn 
Yeniden Reisicumhur intibaları vesilesile Büyük 

Millet Meclisinde ı· Taltifleri. 

1 
Ayrıca: Paramunt jurnal da en son haberler. 

Seanslar; 3 • 5 - 7 ve akşamları 9 da başlar 
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Yeni korkulara çığır aç
mak için, Almanlar veya 1-
talyanlar tarafından, bu ara 
da ne yapılabilir? lngiliz tah 
rih ve propağandası, belki 
yıllarca avdet etmesine en
gel olunur diye, bugünlerde 
kralın Amerika seyahatine 
çıkmatı tehlikeli olduğunu 

ileri sürüyor ve düzinelerle 
Alman harb gemisini selle
mühü .ıselam lspanyol sula· 
nna gönderiyor. Maamafih, 
dünya denizlerine hakim o· 
lan bir de\ 1-!t için, bu iddia 
iki yüzlü bir kılıncı andır

maktadır. 

Gerek mektepler~e sene I ~k ) fi J 
mueyeneleri ve gerekse hu- · · 6 ra J 1,0 uyor 

Erkt k pantalo.1larını rıtii· 
Jediıden sonra açık havada" 

b·r 
kı ın l oş bir odada, 1 

Garp devletleri ispanyada 
askeri birliklerin tehlikeli 
manevralarını haber verirken 
ltalya hiç patırdı etmeden 
bundan birkaç gün evel iki 
bin gönüllüsünü geri çek
miştir. Teskin edici izaha ve 
hareketlere rağmen, "yeni 
politika11 Londra ve Parisin 
bunları mülahaza etmesine 
imkan vermiyor. Bu pilitika
nın işi ve ,rücü bir Italya -
Alman tehlikesinin mevcut 
olduğunu, lngiltere ile Fran
sanın bu tehlıkeyi önlemek 
mevkiinde olduğunu ilan et-• 
mekten ibarettir. 

Maamafih lngiliiler, gerek 
matbuatta gerek parlamen
toda fikirlerini sık sık ifşa 
etmekten geri kalmamışlar
dır. 

susi tababet muayenelerinde 
bazı genç kız ve erkeklerin 
kalblerinde gayritabiliklere 
tesadüf etmekteyiz. [Öyle ki 
-bund;-nbizzat -hastaların da~ 
haberi yoktur. Yalnız esaslı 
esaslı muayene ve isticvab 
neticesinde zaman zaman 
spor esnasında veyahud koş
tuğu vakitlerde çarpıntı, ne
fes darlığı gibi arazın mev
rud olduğu tesbit edilmek
tedir. c 

Böylece meydana çıkarılan-
kalb rahatsızlıklarının lazım 
gelen tedbir ve dikkatlerin 
vaktinde tatbikı ; :sayesinde 
ati için mühim bir granti 
temin ettiği muhakkaktır. 

Çünü bu gibi gençleri 
dikkatle beslemeğe başladık
tan ve bilhassa sporun her 
nevinden uzak tutmağa mec
bur ettikten sonra yavaş 
yavaş hissedilen arazın zail 
olduğuna şahid oluyoruz. 
mektep muayenesinin ve aile 
tababetinde tıbbi konfrolle
rin çok büyük faydalarından 
biri de budur. 

Mısırda benzin 
Fransızlar bütün müstem

lekelerinde Mısır ekimine 
çok fazla ehemmiyet verme
ğe başladı. Son yapılan tec
rübeler göstermiştir ki, taze 
mısırdan yapılan benzin tay
yarelerde kullanmaya çok 
elverişlidir. Bundan başka, 

petrolden yapılan benzin 
mısırdan yapılan benzinden 
daha pahalıdır. Beş yüz bin 
hektar araziden istihsal e i

lecek mısırdan 15 milyon 
hektolitre alkol istihsal edi
lebilecek ve bu alkol kolay-

· Yakında mühim bir hazır
lık ... ·ya pı puMayıs 25 de Ame

.;.rikaya--~müteveccihen hare:{ 
! ket edecegini bildiriyor.~BÜ~ 
günlerde !İyasi işlerde son[ 
derece çalışmaktadır. 

Piyasadaki buhranı · izale 
ıçın çalışmakta olduğunu 

yakında Amerikadan celbet
tiği altınlarla iktisadi vazi
yetini düzelteceğini vaadet
mektedir. 

Bu günlerde banka-
cılar ufak çeklerini ve mü
him dostlarına tediyatlarını 
yaptıkları takdirde siyasi iş-

lerde çalışacağını Ruzvelte te
lefon ve telgraflar çekmek
tedir. 

Yeni elbiselerini terziye 
vereceğinden bahsediyor. 

Kredi milyarderimiz son 
derece çalışmasına devam 
etmektedir. 

Bay Mehmet Afrikada ye
ni bir krallık kurmak teşeb
büsünde olduğunu ve oradan 
lzmire külliyetli miktarda 
hindistan cevizi gönderece
ğini söylemiştir. Kredi Mil
yarder son söz olarak radyo 
ile dünyaya bir mesaj ve
re ceğini ve mesajin ehem
miyetini ilave etmiştir. 

balko da - asıp havalandır· 
malı ve ta bütün nemi kU" 
rumadan . içeri almaıJJalı.. 
Çünkü: Pantalenlar daioı• 
üstüne ıslak bez KO ar•~ 
ütülendikleri için ütü bittii1 

vakit az çok nemlidirlet· 
Asık iyice kurutmazsrı oıı 
ütüsli çabuk bozulur. l(urır 
tursanız uzun zaman ütül6 
kalır. 

* 
Ş msiyelerin - bilhassa er-

k ı; k şecr.siyelerinin - yağoıur"' 
dan bozulmamaları için e~e, 
döner dönmez kapayıp bır 
yana asmamaya, kuruyuoc•· 
ya kadar açık bırakmaY' 
çok dikkat etmelidir. Kap•• 
tıldığı vakit de çubuklarıoıO 
sapa temasını muvakkate0 

menetmek üzere ikisinin arı· 
sına ufacık bir lastik parçası 
koyuvermelidir. 

* 
Yakında kışlık elbiseleri' 

mizi bütün bütün çıkaracağıS· 
Gelecek kışa kadar onları 
güveden koru ak için şıı 
basit tedbiri unutmayını.ı: 
C .plerine, kat yerlerine taıe 
veya kurutulmuş mürver yap· 
rakları koyunuz. 

* 
Erkeğinizin şunları ihoıal 

etmesine razı olmayınız: }'{et 
sabah saçlarını kininli su ;le 
ıslatmak, her traştan soot1 

biraz krem sürünmek, ) üı:il• 
nü yıkadığı suya arasıra bİf 
kaç damla benjoin damlat· 
mak... Ucuz ve basit şeylel 
amma bir kere itiyad halio' 
de tatbike başlandı mı bit 
erkeğin genç ve itinalı gö• 
rünmesine çok yardım eder• 

Yıllardanberidir ki, lngi
lizlerin nüfuz sahibi olan 
şıhsiyetleri şayet ayaklana
cak olurlarsa, kendilerine 
karşı üstün ve ezici kuvvet
lerle harekete geçileceğini 
hatırlatmak suretile, otori
ter devletlerin uslu otura
cakları fikrini ileri sürdüler. 
Bu nasihatı, logiliz hükumeti 
yeni politikanın özü haline 
getirdi. Bundan dolayı ln
gilizler, mihver ve dostları

nın karşısında çok kuvvetli 
olduklarına, hem kendilerini 
ve hem de bütün dünyadaki 
müttefiklerini inandırmağa 
çalışıyorlar. 

lıkla benzine tahvil oluna
caktır. Şeker kamışından da 
benzin ya pılı yorsa da, bu 
türlü benzin mısırdan istih
sal edilen benzinden üç ke-
re daha pahalıya mal oluyor. 
Fransızlar müstemlekelerin
de fazla miktarda mısır ye
tiştirerek şimdiye kadar pet
rolden çıkardıkları benzinin 
yerini mısır benzinine terke
decektir. 

Aşcıbaşı Markaj' 
Makarnaları 

Losyon ve lavanta yeriotı 
erkeğin çamaşırlarının arası· 

na kuru lavar.ta çiçeklerile 
dolu mini mini bezden tor· 
bacıkkr koymak kafidir. 

* 
Uzun bir yürüyüşten eve 

döndüğünüz vakit eve gelit 
gelmez baldırlarınıza 37 de" Bugün de tekrar ediyoruz; 

bu politika, garp devletleri· 
nin kudret ve kuvvet sını
riyle Almanya ve ltalyaya 
karşı tasavvur edilebilecek 
her türlü kolalisyona bağlı
dır. Biz bu sınırları gayet 
bariz bir şekilde karşımızda 
görmekteyiz. 

Muazzam bir Alman mü
dafaa hattı, karada, denizde 

--!Ea!I--

Kµrtderelinin 
Kabri 

ve havadaki taarruz kudreti Beden Terbiyesi Genel 
Almanya ve Italyaoın iyi bir direktörlüğünce Kurtdereli-
görüşle tesis edilen dostluk- ye Balıkesirde bjr kabir yap-
ları ve menfaat iştiraklerile tırılacaktır. 
genişlemis ve genişlemekte 
olan Avr upadaki kuvvetli ve büyük bir harp takdirin-
durumları ltalya ve Alman- de, Sovyetler birliğinin , yal-
ya ile Sovyct 'cr birliği ara- nız şarki Avrapa için değil, 
sında yaşıyan ve garp dev- Ingiliz - Fransız menfaatleri 
Jetlerine karşı taahhüde gir- için büyük bir tehlike teşkil 
miş bulunan memleketlerin eder· 
biçare stratejik yaziyetleri "Frankfurter Saytu~g,, ......................... ~ 

Bugünden y • 
itibaren enı Sinemada 

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

MiHRACENiN 
GÖZDESi 

HiNT MEZARI 
Ayrıca : En son Türkçe Foks Jurnal 

Cumartesi, Pazar : 10 - 1,30 - 5 - 8.30 da 
Sair günler: 1.30 - 5 - 8,30 da. 

.a.:....::ı11-. ................ k:t;:;IEii:1 ............ .. 

rece ıhlamurlu su banyosu'!' 
daldırınız. Sonra biraz JimoP 
suyile uğuşturunuz. Ne k•" 
dar yerulmuş olursanız oltı' 
nuz ayaklarınızda ağrı ve 
yorgunluktan eser kaim~ 

1937 - 1938 Selanik sergi· 
sinde birincilik madalyasııı' 
kazanmıştır. 

İZMİRLİLERE MÜJDE 
Birinci kordonda Atatürk .caddesinde denize nazır Yıldı~ 

gazinosu Egenin en şairane gün batı yeridir, resimleriıı' 
tabettiğimiz arkadaşlar gazinonun müstecirleridir şimdi.Ye 
kadar birinci sınıf gazinolarda gö rülmemiş bir ucuzluk · ve 

içkiler mezesile olup son derece nefis ve ayni zaman~' 
yüzde on garsoniye de yoktur servisler muntazamdır teı:Jl~ 
hava almak ve sanatoryom görmüş kadar istifade etme 
isti yenler Yıldız . gazinosuna mutlaka gelmelidirler. 

~rw .•. ,,. ,. :wı _. 

Bu hafta da iki büyük filim birden 

1 - It'IAVİ TİLKİ 
Greta Garbo'nun rakibi Zarah Leander'in en soD "' 

ve en muvaffakl eseri. 

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

ilaveten: Metro Jurnal dünya haberleri. -----

Seans Saatleri 
9 1

5 
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. ~ 



(HALiCiN SESi) 

~ihtilaflarını uzlaştırma: 
( 

ANKARA RA OYOSU --·· .... 
(Bugünkü program) 

Türkiye Radyod;füzyon Postalar 
DALGA UZUNLUGU 

4 M .\ Vl" 
Kazım San2üde?' 

lzmir: Yeni Kavaflar çarşısa 
no. 35 

tahkim nizamnamesi; 
1639m. 183Kcs. 120K'\l . 

Avrupanın yüksek terzi mek

binden diplomalı 

dde 57 - iş ihtilih 
kurulu ile iş ihtilih 
hakem kurulu karar
taraflara bildirildiği 
itibaren 12 iş günü 
itiraz edilmezse bu 

r kesinlenmiş olur. 
ten karara iş ihtili

f'kadar tarafların itti
~eleri mecburidir. Bu 

ayni it Y.erinde toplu 
İt ibtilifına karışma

n öteki işçiler hak
dabi nafiz olur. 
İnletmiş karar kurul 
dan mü:ıasib görüle

••aıtalarla neşir ve ilin 
\'e iki surtti, biri iş
e işcilt!r tarafından 

tek bir yc!re asılmak, 
·, 29 ncu maddede be-
01.anan zabıt defterine 

lmak üzere, işveren 
vekiline gön-

dde 58 iş ihtilafı 
~ kurula ile iş ihtilafı 
" hakem kurulu karar

tarafJardan biri, ka-
ltendilerine bildirildigi 
11 itibaren 12 İf günü 

itiraz edebilir. 
l llyihası, Hakem ku-

- ~il toplandığı Viliyett(. .. 
'1iye verilmek lizımdır. 
İtiraz liyihasına Ha

t.. k"nliu kararnamesinin 
,...,_fl~dan her birile şa
~eya ehliv~kufun zap

ifadelerini vesair 
vesikalann tasdikli 
i bağlar ve bu hu-

'Yflca yazacağı bir 
48 saat içinde An

"- iı dairesi reisliğine 
~hnek üzere postaya 

tder. 
. elde 59 - Gıyaben ve

olan kararlara karşı 
-k itiraılarda kara· 

ta,.a,i olmasından baıka 
İll .e•aıına mOteallik 

etin de gösterilmesi 
dtt. Esasa müteallik se
• ihtiva etmiyen itiraz 
'-ıı ~anuni mnddet 
da iti~azcı tarafından 
illan ikmal edildikten 

f bıçakları, 

sabun ve 
leri çok 

• f ve son 
el traş 
in el eri. 

3882 

,, T.A.Q. 19,74m.15195Kcs. 20KW. 
NCÜÜÇÜ KISIM T.A.P. 31,70m. 9465Kcs. 20KW . 

(13) 12.30 Proğram 
T A ff K J M 12.35 1 ürk müziği - Pi. 

1 13.00 memleket saat ayarı sonra vi ayet makamınca nunun 82 nci maddesinin B ' ' 
Yu"ksek hakem kuruluna b , ajans ve meteoroloji haber-endinin 3 numarah fıkrası-
sevkedilir. leri. 

na göre Vilayetlerdeki ha- 13.l5-14 Müz!k (kn. şık prog-
Madde 60 - Yüksek ha- kem kurullarına seçilecek 

kem kurulu iş kanununun zata her toplantı günü 
82 nci maddesinin B, C, Ç için (3) er lira, 
ve D fıkralarında beyan o- B) Kanunun 83 ncü mad 
lunan usul ve şartlar daire- desir.in B benci "nin l numa-
sinde toplanarak meseleyi ralı fıkra.;ına tevfikan yük-
rüyet eder. sek hakem kuruluna seçile-

' Bu Kurulun verdiği karar cek profesöre ve ayni ben-
kesin ve o işyerindeki bü- din son fıkrası · mucibine~ 
tün işçiler için nafiz olup ' yüksek hakc!m kuruluna se
alakadarlara tebliğ edildiği : çilecek azaya her top1 antı 
günün ertesi iş gününden günü için (10) ar 1ira huzur 
itibaren tatbik edilir. hakkı verilir. 

Madde 61 - iş ihtilafları SON HÜKÜMLER 
hakem kurulu ile büyük, Madde 63 - 11 kanunu-

lyüksek ve fevkalade hakem nun 82 nci maddesinin Ç 
kurullarınca verilen kararla- fıkrası mucibince gerek uz-

k • !aştırma toblantılarına gerek 
rın esin.eştiği tarihten, iti-

hakem ve büyük hakem kubaren 26 iş haftası geçmiş 
ruluna işçiler yahut işveren bulunmadıkça bunnn mevzuu 

, • veya işveren vekili yeri r e 
::-olan mes'!le ıçın yeniden avukat yahut vekaletname 
toplulukla iş ihtilafı çıkarı- ile dışarıdan tayin edilen 
lamaz. herhangi bir mümessil kabul 

Madde 62 - A) iş kanu- edilemez. -- - --------------
Sakallı ~ kadın 

74 yaşında 
öldü 

. -
\, 

Kurbağadan 
ilaç 

Kurbağanın sırtındaki de
rinin altında bulunan bir 
nevi z~hir insanlara ilaç o
larak kullanılmağa başlandı. 

1922 senesinde ilk defa 
' böylt! bir tecrübeye git-işil
mişse de müsbet netice ver-
memişti. Son zamanlarda 
Prag Tıb fakiUtesi müderris
lerinden doktor Robert Bu-
fo kurbağa zehirinin insan
ların asabı ve teneffüsü ile 
kan cevelanı üzerinde şifalı 
tesirler yaptığını is bat et
miştir. Tıpta yeni bir çığır 
açan kurbağa zehirine, keş
feden doktorun ismine iza-
feten Bufoterap adı veril- , 
miştir. 

--:::::::: - -
Postada tayin 

Posta ve T dgraf vekili 
muvakkat memuru Ahmet 
B.!rga:nı muvakkat memur-
Quğuna, lzmir mes'ul muha-

Fransa'da "sakallı kadın,. , 
ismiyle şöhret bulmuş, ve bir 
{Ok şehirlerde sakalları, bı

yıkları halka gösterilmiş olan 
madam Döle bir kaç gün 
evel ölmilştnr. l sipliğine Hadi tayin edilmiş

lerdir. 

ram. 
17.30 fnkilap tarihi dersleri -
Halkevinden naklen. 
18.30 Proğram. 
18.35 müzik (konserto - pi.) 
19.00 Konuşma (ziraat saatı) 
19.15 Türk müziği fasıl 
heyeti. 
T3hc;i 1 Karakuş ve arkadaş-
ları. 

20.00 Memlekt:t saat ayarı, 

ajans, ve mdeoroloji haber
leri. 
20. 15 Türk müziği 
Çalanlar : Cevdet Çağla, 

Fahire Fersan, Refik Fersar. 
okuyanlar: Sadi Hoşses, Ra
dife Neydik. 
1 - . . . . - Suzinak peşrev;. 
2 - Sadullah ağanın-Suzinak 
ağır semaisi - kapılır her 
gören. 
3 - Udi Eşrefin Şuzinak şar
kı - Günden güne efsun o
luyor. 
4 - Latif ağanın - Suzinak 
şarkı - Benim yarem gibi 
yare bulunwaz. 
5 - Cevdet Çağla - keman 
taksimi. 
6 - Yesari Asımın - n~ha
vet şarkı - yaz geldi cicim. 
7 - Rahmi n beyin - Bayatıa
raban şarkı- bar.a noldu de
ğişti. 

8 - Sadettin Kaynağın - Ba
yatiaı aban tarkı - Ömrümün 

1 • 
neş esız. 

9 · Sadettin Kaynağın - Kür
dilihicazkar şarkı - bir gün 
yaşadık. 

10 - ...... - Halk türkü-
sü - Senin yazın kışa ben-
zer. · 
21.00 Konuşma. 
21.15 esham, tahvilat, kam
biyo-nukut ve ziraat borsası 
fiyat. 
21.25 Neşeli plaklar - R. 
21.30 müzik küçük orkestra 
şef Necip Aşkın 
22.30 müzik (Aryalar - Pi.) 
23.00 Müzik (Cazband) 
23.45· 24 son ajans haberleri 
ve yannki proğram. 

Sıhhatınl v ve CO.A!U2'Unun 
~ ....... ._....._.._,,,_~ 

sıhhatını. lsevenl er 
, r::!ı"'rr--n.~.,~ :r,r::::ı ,.. • • 
~ ... ~~~~~ ·1"-~ &.. ....,._..,. :--<_." ,Q 

1- Altları lastik .. yazlık keten;:,ayakkabı·aıacağınız zaman altı 
... köseleli ı;: ... ~ 

Cumhurivet 
Kişesinin Se
vindirdiği va
tandaşlarımız 

Müteaddit keşidderde 
müşteril~rine 15,000 -20,000 
3000-1500 ve pek çok 1000 
er lira kazandırmıştır. 

- . 

Peşin ve 
Taksitle 

En müşkülpesent subayla
rın ve sivillerin mizaçlarına 

gör<! hksitl~ her türlü elbise 
Diker. 

26 ncı tertipte üçüncü ve beşinci keşidede iki defa on 
beşer bin altıncı keşide ise müşterilerin'.! yirmi bin 3000, 
1500 92 numaradaki ve on vat:ıodaşa da ayrı ayrı biner lira 
kazandırmak suretile pek çok vatanda-şiarımızı servet, sevinç 
ve refaha kavuşturan bu uğurlu ve h ıyırlı kişeden piyango 
biletlerinizi almağa ihmal etmeyiniz. Çünkü sizi mesud ve 
bahtiyar edecek Mezarhkba~ oda B. Recebin "Cümhuriyet" 
kişesidir. 

LUKS LUKS LUKS 

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

Amili UMID 
fabrikası. 
Telef on 304 7 
Telgraf kısa 

MARKALI • 

Ç•mAŞIR adresı: 
VEIANYO'' UMIDUN 
Sabunları 

" Koolleratif " ~~~~"""'*•aHoııııtm i ' b 
-~ ' . -· 00 • D O K T O Rl, ~ f o~~ 09 MarkR keten ayakkabı alanız çünkü: ~t] J :::ı e D) tı:; 

Ayakları terletip romatizma yapmaz, çorapları siyahlatıp § SaJı•h Sonad ~ -ğ 2 .._ .. 
•kirletmez ye kokutmaz, bir m !Vsim muhayyerdir, her ma· 8 N ;-

1 
=• ~.., 

(' ğazadan ısrarla isteyiniz. ~ ~ ~ ·;. e ~ ' 
lstanbul Ayakkabıcılar Kooperatifi lzmir Şube~i ~ Cilt, Saç ve Zührevi has- l z ; 9ı 
Çerçi oğlu H.ın 1-30 d talıklar mütehassısı ~ o • .:., _ Ci 

~ 2 nci Beyler sokak No. 81 li ;::; ~ ~ !'" 
Bugün Asri Sinemada T~3~4rı l 1 TELEFON 33us ~ ~ PJ != 

23Ninn Çarşambadan itibaren e ~~ı;;;: &:t:ını::~~..!::!:? ~ D> [ 
Si .~cmı bri~in~tı bugü~e .kadar ender .y.et~ştirdiği er Dr. Demir Ali g: ~ ;.. 

tGn dünyada bay:-: t ve takdirJuyundıranJharika _ 

kültün>ark Sinemasıl\dal 
Sinema aleminde inkılap yapan zamanımızın 

en Büyük Rejisörü 
Frank Capransın Muazzam eseri 

~ y~!! ber~a!ı!! ~ ~~~n muaz-
•i11ema mucizesi dört milyon dolar ıarfile Tibette 
filme alınan l!tanbu'da bir ay mfitemadiyen 

&.... oy~ıyan şaheserler şaheseri 
~: hergun 3.30-6.10-8.45 
~i Ye pazar ıGnleri ıaat "l., de baılar. 

(:ı, .. 

Mevıımın en muthış 3 şahaser fılımı ~ D> ·~ 
42 KISi.M TEKMiLi BiRDEN r KamçıoAlu -o uı c 

ızmlde ilk defa CİN OTRI Cilt Tenasül hastahkları a_ D> .. ~ 
HAYDUT Avı Bütün kovboy filimlerini elektirk tedavisi : ii' 

gölgede bırakan kan ve ..... F °' 2 
l h ızmir - Birh:i !>eyler S1> ~ı m ... ö üm saçan arika :::· B ~- r N_ 

~.,. : SS Tel~h1: 3tH ... 

Türkce Sözlü Lorel Hardi 363!~---e~S",:E~ ~~ ; ~ ] ~ ! H •ıNID ıs TANDA Komikler Kralı Dr. Fahri Işık ! ~; ~ 
'1 HAKiKi'" Ta r z a n MAYMUN ADAM lzmir Memleket H~stanesi -=-----~~---==-
~ ' f Dikkat buj!'Ün hem 3 filim hi!mdc= yaz ,fiatı Rontken Mütehassısı yapılır ıkinci 8e1Jer So 
'*1 DUHULiYE -15- Talebe ı\s!ı.cr \:Ocuklar 8,k, Rontken ve elelrtrik tedaoi•ı No .. 29 TELEFON 2542 
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e ŞEHiRDEN 
HABERLERt .._ 
-- -----
-'~~~~''''~'~~ 

İşçilerimizin 
Belediyei reisim izden 

f ı~· ~ · ricaları J! 
-Güzelyahya işleyen oto-f 

büslerin azlığından şikayet 
çoğalmıştır. Akşam üzeri iş
ten dönen amele bilhassa 
[kadınlariô-merkez mıntak'"a-:. 
sı önünde otobüs bekleme
leri ve yarım saat ara ile 
gelen otobüse itişe kakışa 

f binmeleri tehlikeli ' ve acıklı 
t-;;f;aktad;;.--.- J-;--

Sabahkyin erken işine ver 
.-;;kşam evine dönen binlerce. 
t işçi - bu hatta mikdarı kafi 

otobüs konulmasını sayın 
:...belediye reisimizden rica et-; 
r mektedirler. . . 

-;::::x:--

Bornova Ziraat 
Mektebi 

Talebelerlnln~ seyahati 
Bornova Ziraat mektebi 

talebesinden 30 kişilik bir 
grup, muallimleriyle birlikte 
Aydın, Nazilli, Isparta, An
talya, Afyon ve Eskişehir 
vilayetlerinde tetkikler yap
mak üzere şehrimizden ay
rılmışlardır. Tetkik-iseyahati 
yirmi gün devam :edecktir. 

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

Fırtına oldu 
Evvelki gece şehrimizde 

hafif bir lodos .4 fırtınası ol
muştur. bazı evlerin kire
mitleri uçmuş, ağaçlardaki 
meyvalar dökülmüş, bağlık 
arazide filizler kopmuştur. 

--~=-~.::-

Taşla başını 
yardılar 

Sinekli caddesinde Ali kızı 
15 yaşınde Emine ve Emin 
kızı 25 yaşında Fatma, ağaç
ları kırma-meselesinden yek
diğerini taşla başından ha
fif ~.surette yaraladıklarından 
yakalanmışlardır. 

--~ --
Baldırından 
Yaraladı 
Çorakkapı Sinenli cadde

sinde Ramazan oğlu Kara
feriyel! Behzat, Hüseyin kızı 
Rukoyu düğün yapmadan 
almak istemiş ve muvafakdt 
etmediğinden dolayı 13 gün 
sonra tekrar muayesini icap 
ettirecek derecede bıçakla 
baldırından yaralamış oldu
ğundan bıçağile birlikte ya
kalanmıştır. 

-~+:-

Çocuk 
meselesinden 
Çorakkapı At pazarında 

Hamit oğlu Rifat, Hasan 
kızı 22 yaşında Hatice ve 
Hasan kızı 35 yaşında Ayşe 
Mürvet, çocuk meselesinden 
birbirlerini taşla hafif surette 
yaraladıklanndan yakalan
mışlardır. 

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

Bıçak bulundu 
Keçeciler caddesinde Ya

kup oğlu seyyar satıcı Ali
nin iUerinde bir bıçak bulu
n 1 ·ak alanmıştır. 

(HAl..KJN SES/) 

Y enide&1 tetkik edilecek kanun layihaları 
· Ankara, 3 (Hususi) - Kamutay'ın yeni seçime karar vermesi dolayısiyle, beşinci Büyük 

Millet Meclisi encümenlerinde bulunan yetmiş beş kanun layihaları hükümsüz kalmıştı. 
Hükümet, bu projeler arasında tekrar tetkikini ve kanunlaşmasını muvafık gördüğü layi
haların bir listesini Kamutay'a vermiştir. 

-------------------:::-:~ ------------------
Polonya matbuatı Almanlara hücum ediyor 
Varşova 4 (Radyo) - Polonya gazeteleri bugün Almanlara karşı hücumlarına (devam 

ederek 1934 senesindenbe~ i Almanların oynadıkları siyası oyunlardan bahsettikleri ~ gibi 
Almanyada bulunan Polonyalılara yapılan zulümlere nihayet verilmesini şiddetli yazılarla 
istemektedirler. 

Cenevrede mühim bir toplantı yapılacak 
Paris 4 (Radyo) - 15 Mayısta Cenevrede Rus, lngiliz ve Fransız Hariciye nazırlarının 

iştirakiyle bir toplantı yapılacaktır. Bu toplantına çok mühim kararlar verileceği tahmin 
edilmektedir. 

İtalyada 50 Nasyonalist Ajanı Hudud 
Harici Ediliyor 

Roma, 4 - Italya Dahiliye nezareti 50 Alman nasyonalist ajanını hudud haricine çıkar
mağa karar vermiştir. 

Fransız Generali Istanbulcla 
Istanbul, 4 (Hususi) - General Veygand bugün şehrimize · gelmiş ve istasyonda hara

retle karşılanmıştır. 
General Veygand Romanya hükumetinin k'!ndisine tahsis ettiği bir tayyare ile bugün 

Bükreşe hareket edecektir. 
" Ankara, 3 (Hususi) - General Veygand, hareketinden evvel matbuat mümessillerine 

verdiği beyanatta şunları söylemiştir : 
- Tahrandan dönüşümde kendilerini tanımakla müftehir bulunduğum MiJJi Şefiniz İs

met İnönü'nü ziyaret etmek istedim. Kıymetli bir hatıra olarak saklıyacağım bu ziyaret, 
bende çok iyi intibalar bırakmıştır. Askeri rüesa ile yaptığım temaslarda gördüğüm alaka 
ve samimiyeti unutmıyacağım. 

Mekteplerde tatil müddeti 
Ankara, 3 (Hususi) - Maarif vekaletince alınacak yeni kararlar meyanında ilk iş ola-

rak mekteplerin : umumi tatil aylarının dört aydan üç ve~ a iki aya indirilmesi düşünül-
mektedir. Derslere sabahları sekizde başlanması da muhtemeldir. 

Facia olacaktı 
Dün sabah Eşrefpaşada 

bir kaza olmuştur. Hüsnü 
karısı Bn. Şükriye evinde 
işiyle meşgul bulunduğu bir 
sırada bir ·yaşındaki oğlu 

Mehmet Ali ve üç yaşındaki 
kızı Güler, bahçedeki kuyu 
ya düşmüşler. 

Yavruların feryatlarına ye-
tişen Bn. Şükrıye, çocukla-

rını kurtarmak için su kuyu- · 
suna atılmış, yavrularını sular 
arasından çıkararak bağrına 
basmıştır. 

Bn. Şükriye kuyu içinde 
istimde ederek civarda bu
lunanların yetişmelerine fır
sat vermiş ise de işiden 
olmamıştır. 

Kuyuda yavrulariyle tam 
üç saat kalan zavallı kadın, 
bu evin yanındaki kahveha
nede bulunan müşterilerin 
yetişmesiyle kurtarılmıştır. 

Evvela çocuklar, kuyuya 
sarkılan bir sepetle kurtarıl
mış, sonra Bn. Şükriye bir 
ipe dayanarak kurtulmuştur. 

Çocuklar biraz su yutmuş, 
zavallı kadın sularla milca
dele ederken soğuk almıştır. 
Hepsi de tedavi altındadır. 

Karşıyak·ad 
Çirkin bir hadise 
Dün sabah Karşıyakada 

Soğukkuyuda Kahramanlar 
sokağında bir vak'a olmuş
tur: 

Bay (H.) namındaki zat 
sabahleyin evinden çıkıp 
işine gittiği sırada unuttuğu 

birşeyi almak için tekrar 
eve dönmüş içeri gırınce 
karısı 33 yaşında (M.) i bi
rahane garsonlarından Ek
remle bir odada görmüş, al
datıldığını anlamış . Ekremin 
üzerine yürümüştür. 

Bir güreşçimiz 
Rakibinin barsaklarını 

patlattı 
Bartın (hususi) - Aşağı 

çarşıda kalaycı 30 yaşların
da Mehmet Yıkar adında 
birisile Kemerköprü mahal
lesinden Mustafa Biçici, bir 
anında, Mehmet Yıkar, al
tına aldığı Mustafa Biçicinin 
karnına diziyle şiddetlice 
basmış ve barsaklannı pat
lattığ~ndan ölmüştür. 

--~"°4""~:--

Almanya 
Ekrem yanında taşıdığı 

tabancayı çekerek: 

Paris ve Londra sefir-
i lerlni gönderiyor 

- Yaklaşma yakarım! 

Diye bağırmış ve evden , 
ı kaçmıştır. Bay (H.) Soğuk-

1 kuyu polis karakoluna mü-

Roma, (Radyo) - Alman 
yanın, bugünlerde Paris ve 
Londra sefirlerini vazifeleri 
başına göndermeğe karar 
verdiği söyleniyor. 

racaat ederek vak'ayı anlat- j 
mış, davacı olduğunu bildir- Jandarma Umum ku-
miştir. mandanı şehrimizde 

Polisler, yaptıkları sıkı a- Jandarma Genel komutanı 
raştırma neticesinde suçlu I Korgeneral Cemil Cahit 
Ekremi, vak'adan bir saat I Toydemir Muğla ve Aydın 
sonra yakalamışlardır. Ekrem jandarma teşkilat ve kıt'ala
kaçeır ken tabancayı bahçe- 1 rını teftiş ederek dün öğle· 
fer arasına attığı için taban- : den sonra şehrimize gelmiş-
ca da bu 'un rr. uştur. Hadise ler ve merkez bölüğünü 
tahkikatına devam ediliyor. teftiş buyurmuşlardır. 

YEDEK SUBAYLA 
--------::---~~--------

Muvazzaf Subaylar Gibi 
Terfi Edecek 

Ankara 3 (Hususi) - Yedek subay ve askeri meınurl" 
hakkındaki kanunun bazı maddelerini değiştiren bir ka000 

projesi hazırlanmıştır. 
Bu layihanın bir maddesine göre hazarda yedek su~~ 

lar silah altında geçmiyen sivil hayattaki müddetlert , 
hizmetlerinden sayılmak şartile muvazzaf subaylar gibi tef 
fi ettirileceklerdir. 

Astegmen, üsteğmen , yüzbaşı olacaklar için sekizer d~; 
j rei talimiyeye iştirak etmek ve sicil almak şart ko,.. 

1 
muştur. 

Çorap ve 
milyonlar 

Bugün, memlekette pek 
mühim bir yekun tutan "ka 
dm çorapları,, nın hesabını 
yapmışlar ve bunun milyon
lara baliğ olduğunu görmüş 
)erdir. 

Bunu çoktan nazarı dik
kate almış bulunan hüku
metimiz, kadın çoraplarının 

standardizasyonu ile hara
retle meşgul, ve bu iş için 
Almanyadan mütehassıs da 
getirtmiş bulunuyor. 

Dava şudur: kadınlarımıza 
dayanıklı çorap temin et-
mek .. 

Çünkü yılda ipekli kadın 
çoraplarına veri ' en para ne 
kadardır biliyor musunuz? 

Tam altı milyon lira!. 
DiğerJeri gibi bu davanın 

da yakında halli elbette 
mümkün olac.ıktır. 

-:::::ı::--

Barfında 
Bir kedi Uç çocuau 

ısırdı 

Bartın, (Hususi) - Bir 
Kedi üç çocuğu ısırmış, ku
duz olması tahmin edilen 
kedi takib edilmiş, tutula
mamış, nihayet tabanca ile 
öldürülmüştür. Kedi müşa

hede altına alınamadığı için 
her ihtimale karşı çocuklar 
kuduz tedavi evlerine gön
derilmiştir. Belediye bir ih
tiyat tedbiri olarak sokak 
kedi ve köpeklerini öldürt· 
mektedir. 

------
Bilankayı 
döğdü 

Keçeciler İsmetpaşa bul
varında Salamon karısı 25 
yaşında Luna, Avram kızı 
15 yaşında Bilankayı bir ge
çimsizlik yüzünden dövdü
ğünden yakalanmıştır. 

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

Tabanca taşıdı 
Kemerde Ahmet oğlu Ah

medin üzerinde bir tabanca 
buluna ·ak alınmıştır. 

Liselerde 
Dersler Haziranın 
onunda kesilecek 

Ankara, 2 (Hususi) - 11' 
arifçe bu sene LiseJetd: 
tedrisatın Haziranın onUll 
kadar devam etmesi kat,r 
laşmıştır. 

--.. ~=~--
Zabıta vakatl i 

yok , 
On beş gün zarfında J•11 

darına merkez mıntakasıod' 
hiç bir zabıta vakası kaydı' 
dilmediği memnuniyetle at 
renilmiştir. • 

• 
inhisarlar 

idaresi 
Ucuz kolanya satac•• 

inhisarlar idaresi yakınd,' 
yüksek dereceli ve ucuz bit 
kolanya imal ederek piya,,,. 
ya çıkaracaktır. 

---re-- Q6k 
Şehrimiz adllyecnet1 ' ~ 
arasında terile llyllC )3() 

görülenler ~~ 
İzmir adliye erkanı arasıf' 

da tercihan terfie layık gl' 
rülenlerin listesi Adliye \JC' 
kaletinden şehrimiz müddei• 
umumiliğine gelmiştir. 

Şehrimizden terfie laY!~ 
görülen adliyecilerimizin is•' 
lerini yazıyoruz: 

İzmir Cümhuriyet müddei' 
umumisi B. Kemal Saaıdı 
icra reisi B. İsmail Haklı' 
Ergüvenç, icra hakim mu•' 
vini Bn. Nimet Hamdi 11'' 
gay, sulh hukuk hakimi 9' 
Cevdet Meriç ve B. Zif' 
Yalçınkaya, birinci ceza bJ' 
kimi B. Ferruh Adalı, tici' 
ret mahkemesi azasından S: 
Feyzi Uslu, asliye bir~o'1 
ceza hakimi B. Kemal A'f: 
süd, birinci sorgu hakimi 8· 
Sıdkı Yusufoğlu, mahkelll.e 
aza muavini Bn. Piraye fı' 
lavoğlu, Foça müddeiunı~· 
misi B. İhsan İdil, Seferibi' 
sar müddeiumumisi olUP 
Çeşmede müdd iumumi "'' 
zifesi gören B. Enver Halıf 
tanır, Çeşme hakimi B. Etr' 
Sami At~ye.r, Ke?1al~a~ 
sorgu bakımı B. Alı Nıh• 

Üney. ,,,,,,/ ~ 

İzmir ve Havalisi İmar ve lo' :-t· 
şa Türk Anonim Şirketind~' b 

lzmir ithalat gümrüğünden: 
Taahhüt edilecek Mahiyet ve mikdarı Tahmin veya Pazarlığı yapılacak Muvakk'\t temi- . 

Şirketin hissedarlar umumi heyetinin fevkalade topl,
lıs ı içi n tayin olunaıı 28 Mart 939 ve 2 Mayis 939 tari~ıe: 
ri~d .: k~,nu:1 cn n.uayyen olan içtima nisabı hasıl o!madıP 
dan toplantı yapılamamıştır. . e şeyin cinsi keşfedilen bedeller yer ve saatı nat miktarı 1ı Lira Kuruş Lira K. 

Tahta düşeme ve 60 metre murabbaı 
beton ve demir tahta döşeme 
kapı içine camii 30 metre murabaı 
antre şaplı beton 

3,20x2,20 doğram 
ve yağlı boyası 

250 00 ithalat gümrüğü 
5-5-939 cuma günü 
saat 14.30 da 

18 75 

1 - Yukarıda yapılacağı gösterilen işlerin eksiltmesi pazarlıkla yapılacağından taliple
rin ihale saatından bir saat evveline kadar teminat akçalarını ithalat gümrüğü veznesine 
yatırmalar. 

2 - Işin yerini görmek ve daha fazla tafsilat almak isteyenlerin her gün ithalat güm-
rüğü levazım servisine müracaatları. (1320) 

--

1 I:ss~<larbr umumi heyetin yine şirketin fesh ve tasfi1 111 
sine karar verilmesi ve tasfiye memuru intihabı hususları at 
müzakere etmek üzere 15 Haziran 1939 Cuma günü •:in 
14,30 da şirketin lzmirde Selanik bankası üzermde k tıt· 
yazıhanesinde fevkalade toplantıya daveti kararlaştırılııı•t ii .. 
Toplantıya iştirak etmek istiy~n hissedarların toplantı g .... 

.. d v •• ı . k d h. l . . fıt•.,. nun en en aşagı ~n gun evve me a ar ısse erını 0 , .. 
bulda Selanik bankası ile şirket merkezine veya Doyçe al .. 
yent Banka tevdi ederek mukabilinde duhuliye kartı 
mala ı lazımdır. 

Keyfiyet ilan olunur. 

zengin Olmak 
letereenlz Piyan20 Biletlerinizi Mutlaka SAADET Kişesinden Alınız ç0{tkkri'Hlı~:s 

(1493) ,,,_ 
·No35 Merkezi karfııı 
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