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ARICiYE VEKİLİMİZ DİYOR Ki: 
\farba tutuşacak d;;letler, günün birinde 
4areketleriııi bize kadar uzatmak isterler
&e o zaman elimizde silahım~z olduğu hal-

k d• • • - Herhangi bir harb zu-en IMIZı hurunda Türkiye hiikumeti 
'• ~ tidaf aa etme- bitaraf kalır.ak arzusur da d ır. 

r, Ancak, harbe tutuşa c'lk o 
,e mecburuz lan clevletle r, g ünün birin de 

f)ilris, 4 (Radyo) - (Ent-ll .. 1•Jan) gazetesinin Anka-
tııuhabiri, Türkiye bari
t ~ekili !3· Şükrü Saraç
lı ıle bir mülakat yap 
tır 
& s' vl h b .. · araçog u, mu a ırın 

· harb vukuunda Türkiye
' ne vaziyet alacağı hak
\ d~ki sualine şu ce vabı 

lbıştir: 

tansız Gene
i Bükreşte 

" --:aE"Z--
\ kreş 4 (Radyo) - Fran-
-~!enerali Veygand, saat 
""'da İ:>ebadasea tayyare 

Yonuna gelmiş ve Fran
\..._ 'tfi~i .ile Polonya sefareti 
~\~ılı, matbuat e kinı 
ili t:iciye nezareti mümes-
C afından karşılanmıştır. 

t,1 e'-eral Veygand, . yarın 
tı_l<a;ol tarafından kabul 
.,..taktır. 

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

eşriyat 
• " ongresı 

tı.kara, 4 (Tele fonla) -
tıf neşriyat kongresi, ya-

l heyeti umumiye halinde 
.•tıacak ve encümenlerin 
ltirdiği işleri tetkik ve 
:ıkere edecektir. 

--~-~--

}~ Fransız 
~raidarına Japon 
~ ah glrmlyecek 
't' la 5 (Radyo) - Japon 
tının Fransa ile ve 

. ıı ·müstemlekelerine gir
t:ncnedilmiştir. 

---~.:!!':..-

Yemen 
llerlyle BabUlmen-

\ . tahkim adlllyor 
liı 5 (Radyo) - Ye-
~~billeri le Babülmen

fazı tahkim edilmeğe 
"rnıştır. 

hareketlerini biz kadar u · 
zatmak isterlerse, o zaman 
elimizde silahın ız ol ı.l uğu 

halde kendimizi müdafaa 
dmt ğc mecburuz. 

B. Saraçoğlunun bu bL. 
yanatı, sulhpencr mehafildc 
çok iyi tesirler yapmış ve 
Türkiyenin müdebbirane ı; i
yaseti bir kere daha takdir 
edilmiştir. 

Ruzvelt Hit lerin nutkuna 
konuşmadan cevap verdi 

-
Paris, (Radyo) - Hitlerin 28 Nisanda söylediği ve Ruz-

velt'e verdiği cevaba Ruzvelt resmen cevap vermiyeceği 
anlaşılmaktadır. Ancak bitaraflık k~nununun tadil edilmesi 
hakkında bir proje hazırlanıp tasdik için meclise sevk ka
dar Hitlere beliğ bir cev:ıp ohmaz. 

çekildi 
- ~ -

Moskova 4 (Radyo) - B, S talin, Sovyet Rusya Hariciye 
komiseri B. Litvinofu, talebi üzerine Hariciye komiserliği 
vazifesinden affetmiş, yerine B. Molotofu tayin c; l .... ır. iştir. 
B. Molotof, (İcra Vekilleri reisi ve Hariciye kc::::::eri) un-
vanını taşıyacaktır. 

"""ill@:&E:z::!!-~"':'~:!E-:E-;e;"~~~ .... - ..... ~..;;:4~--... -..-~ ~,.,.. ~ ~··~-~--
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~• !~~~~ni'~l~~~ ~::~:::~ df!~~:~~i~~~ ~!d:~.: 
l arkadaşile 3 - 4 dakikada iki buçuk kilo dondurma yiyebileceğine bahse girmiş, 

\:~tına geçen adam 3 - 4 dakika geçmeden ı ki buçuk kilo dondurmayı yutmuş ... 
~\amma hemen olduğu yerde bayıhvermiş. Doktor çağırırlar, muayene eder ve tam 
~"d· kika süren bir baygınlıktan sonra gözlerini yeniden açabilmiş.,, 

1 •iz ey dondurma me .. a'dıları tam iki buçuk kilo doniurma yutan ve doktoran 
~üşkülatlardan sonra rı~ ıltabildiği bu akıllı (!) adamın haline : 

İSTER GUL İSTER AÖLA 

SLOVAKYA 
MACARiSTA t 

ALMANYA iLE 
ARASIMDA 

EDiLiYOR TAKSiM 
Paris, 4 (Radyo) - Alman

ya ile Italya arasında askeri 
bir ittifak için bir protokol 
hazırlanmış olduğu ve Korno 
gölü mülakatından sonra 

ı Cuma gUnü imzalanacağı 
söyleniyor. 

Paris, 4 (Radyo) - Ko .t 
Ciano ile V on Ribentrop 
arasında Korno gölünd t> vu

kubulacak mülakatın . Slo
vakyanın taksimini istif daf 
ettiği, so ı dakikada alınan 
haberlerden an laşı lmı ştır. 

Alakadarlarca v~ril • n ma
lümata göre, S lovakyanın 
paytahtı olan Bratislava ile 
Bohem ya ve M oravya kısmı 

Avusturyaya gt ç ı: ce k ve n:ü
tebaki yerler d e doğrudan 1 

doğruya M acaristana ilhak li 
olunacaktır. 

Berli ·~. 4 (Radyo} - Ha
riciye nazırı Von Ribentrop, 
bugün Münihe giderek Hit
lerle konuştuktan sonra şi
mali ltalyaya hareket et
r.1İştir. 

ALMANY ANIN RESMİ BİR GAZETESİ SİYA
SETİMİZ İÇİN NELER YAZIYOR ? 

Berfin, 4 (A.A) - Hari
ciye nezaretinin gazetesi o
lan Diplomatische Korres 
pondenz Türkiyeyi sulh cep 

-hesi içine almak için lngil
terenin sarfettiği gayretleri 
mevzuu bahsederek diyor ki: 
Vakıa bu müzakerel~r 

hakkında sahih hiç bir ma
lumat mevcud deği ldir. Fa
kat öyle tahmin edilir ki bu 
müzakerelerin hareket nok
tasını Tür!<iyenb B2lkan 
p ıkt ı azasından bulunması 
teşkil eyleıı:ektedir. Türki
ye bütün dünyaca tanınmış 

olan vazifesini çok tehlikeli 
bir tarzda değiştirmeğe sevk 
için cenubu şarki devletle
rine karşı _P ima n veya ltal
) 30 taarruz pro jeleriyle ma
nevra edilmek isteniliyor. 

Hakiki bir bitaraflıkla telif 
edilmiyecek surette 1 ürk iye 
siyasetinin değişmesinde 
muayyen bir devlet zümre
sinin gösterdiği alaka fili 
tazyikin hangi taraftan gel
mesi beklenebileceğini ve 
şimdiye kadar bu kadar kıs 
kançlıkla muhafaza edilmiş 
olan Türkiye istiklalinin han
gi tarafça tehdid edildiğ:r.i 
isbat eyler. 

Türk milleti yalnız kendi 
menfaati iktizası olarak de
ğil ve fakat ayni zamanda 
bütün cihana hizmet etmiş 
olmak için de vazifesini bo
ğazların rüşvetle iğfal olun
maz bir bekçisi olmakta ve 
şu veya bu devlet zümresi 
lehine olarak boğazların su
istimal edilmesine karşı koy
makta bulunmuştur. 
Türkiyenin bu vazifesini tanı

yan herkesin Almanya ve o
nun dostları kayıtsız ve şartsız 
olarak tanıyorlar. Ancak tek 
bir menfaati olabilir ki o 
da hüsnü telakkinin ise ga
yc t tc> Fi olarak karşı tara
fı ı sa ı: ;niyet ve namuskir-
l ğına c..~ .ın şartsız bir iti
mada istinad etmesi lazım
dır. 

Anahtarı her ne şekilde 

ve her ne madsadla olursa 
olsun gevşetme imkanlarını 

gösterecek her türlü oyunun 
t ehlikeli bir misal teşkil ey
liyeceğini ve bentler bir 
kere açıldı mı .suların hü
cumunu durdurmak azmine 
bek çinin artık hakim ola
mıyacağını Türk hükumeti
nin bilmediği düşünülemez. 

Türk milleti bakımından 

1 

esaslı olarak değişmiştir. 
Türk milletinin bundan 15 

:no sene evvel harp halinde .. 
bulunduğu milletler arasın-
da bugün çok emin dostla· 
ra malik bulunduğunu kay
detmek gerektir. Fakat 
Türkiyenin tavrı hareket ini 

daha lastikli kılmak yolun
daki gayretlere dair Türk 
Hariciye vekilinin yaptığı 

- Devamı 4 üncüde -enternasyonal münasebetler 
................................. .......... .... ...... ........ .. , ......... ..... , .. .. 

Son Dakika: 
Bitler - Mussol · ni -Franko'nun 
iştirakile bir konfrans mı? 

-------~~ -------Paris, (Radyo) - Alman mareşah Göring dün ltalyaya 
gelmiştir. Sen-Remo'da istirahat edecek olan mareşal bil
hassa mühim siyasi temaslar yapmaktan hali kalmıyacaktır. 
Ezcümle verilen haberlere göre mumaileyh Mussolini, H itler 
ve general Franko'nun iştirakil <! Almaoyada bir üçler kon
g resinin toplanmasına çalışmaktadır. 

-------------~-~-~-~~ ------------
Alman Hariciye Nazırı 

Italyaya hareket etmedi! ------·-
Paris, (Radyo) - Bugün ltalyaya gidip Kont Ciyano ile 

bir mülakat yapması mukarrer olan Alman hariciye nazın 
Fon Bibentrop Berlinden Münih'e ve oradan Hitlerin iıti
rahatgahı olan Berşestgadene hareket etmiştir. O rada dev
let reisi ile bugün Polonya hariciye nazırı Kolonel Bek 'in 
s)yliyeceği nutku mütalea eyledikten sonra ltalyan hariciye 
nazırı ile görüşmek üzere ltalyaya hareket edecektir. 
~Si:::~~:;;:::.~~a&--~~~~_-=..__~~~~~JE:SB .. ~ 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
Güzelyalı'lıların Bir Dileği •• 
İzmirin her semtine C. H. Partisi tarafından konulan o

parlörlerden ve onlar vasıtasile hem Ankara ve lstanbul
dan naklen ve hem Halkevinden dinlediği konferans, ha

ber ve müzikten bütün lzmir halkı memnun olmaktadır. 
Fakat hergün Güzdyalı ve Karantinadan aldığımız mek · 
tuplarda bu semt sakinleri de diğer semtler halkı gibi bu 

oparlörlerden istifade etmek istediklerini ve bilhassa Gii
z elyalı parkına bir oparlör konulmasını vasıtamızla C. H. 
Partisinde rica etmektedirler. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
- ~ • 1 - -



5:AniF:. 2 (HALICl N SESi) 

,DEYLI TELGRAF" A GÖRE:'fDii;;ad~=~ 
Lehistan bir harp olursa ik- ~_!!eler Oıuy~~ 
t d" h t l d Sesin sineması 
15~ 1 aya 1 S8rSI ma an Hastalıkların teşhisi için, 

4.000.000 asker çıkarabilir f~~nin b~~duğu yenilikl~r 
._ ~~ gunden gune artıyor. Bır 

Daily "Telegraph_a_n_d_M_o_r---J-- '4 Daily Telegraph gazet si; FransıE doktoru, bilha!!~a 
ning PoJt gazetesi "Lehistan Lehistan, harp olursa, ikti- boğaz ve ciier h:tstahklarına 

·dünyanın beşinci askeri dev- sadi hayatı sarsılmadan 4000 şaşmar. ve kat'i teşhis koya-
leti,, başlİğı altında bir ma- 000 asker çıkarabilir, diyor. bilmek için, fonoskob adını 
kale neşretti. Lehistanın or- Hazer zamanında Lehis- verdiği bir alet icad etmiş. 
dusu ve müdafaa kaytiakları tan ordusu 300000 ask :r, Ses, hastalığın nev'ine ve 
hakkında yazılan bu makale 45000 subaydır. Mükemmel şiddetine göre, ahenk ve ih

tizaz bakımından değişiklik-.çok mühimdir. talim,, görmüş ihtiyattan ise 
ler arzediyormuş. F onoskob, 

Bu makaleyi yazan lngiliz 2000000 dur. Mükemmelen bu değişiklikleri en hurda 
muharririne göre her şeyden teçhiz edilmiş ve talim gör- teferruatına kadar öyle zap-
evel işaret edilecek nokta, müş 30 piyade fırkası müs- tediyor ve öyle sadakatle 
Lehistan'daki doğum vazi- takil birlikler halinde mu- gösteriyor ki konulan teşhis-
yetidir. lehistan'da doğu · harebe edebilir. Lehistanın lere yan ılmak imkanı yok. 
mun çoklilğundan dolayı en tankları, bizzat Lehistanda Fransız doktoru bu ka-
son silah altına alınan sınıf· yapılmıştır ve kaliteleri fev- darla kalmamış. Pek yakın-
lar, adet itibariyle Almanya- kaladedir. da, hançerenin sinemasını da 
nın ona tekabül eden sınıf- Diğer taraftan lngiliz ga- alabilecek, sesin borularda 
larından daha çoktur. zetesine göre, Lehistaoın sü tevlid ettiği hareketleri, canlı 

Bu şartlar altında her ne vari kıtaatı "Avrupada en bir halde tesbit edecektir. 
kadar Lehistan 35 milyon iyi,, dir. Lehistan süvari kı- --.-=-=--
nüfuslu l ir memleketse de 

iNGiLTE 
B~ K 

Diplomatları kabul etmek, 
ziyaret ve mukabil ziyaret
lerde bulunmak hususunda 
~ alnız Dovning Street'te gay
ret sarfedilmemektedir, ~ı:. 
şarıda farkina varılma'makla 
beraber, Bord of Trade ve 
Departman of Aversean'da 
da gayret sarfı hususunda 
öbürlerinden geri kalınma
maktadır. 

Dosyalar, bavullar hazır
lanmakta heyetler yola çı
karılmaktadır. Bay Hudson, 
kurmayı ile birlikte, geçen
lerde Sovyetler birliğini, Le
histan ve Finlandiya'yı do
laştı. Şimdi de, etüt veya 
ekonomi heyetleri mütema
diyen seyahat etmekte, Yu
goslavya, Yunanistana uğra
maktadır. 

VE 
AR 

maksadile ekonomik bağlar 
hazırlanmaktadır. Almanya
nın cenubu şarki fflzarların
da~ artık Çıkarılamıyacağı 
nı bilmiyÔr değiller; f~kat 
buna rağmen, lngiltere, Al
manyamn mevkiini zayıf dü 
şürmek için v;u kuvetiyle 
çalışıyor. 

Taymis gazetesine gelen 
ve göze çarpacak bir yerde 
neşredilen bir mektupta, 
Romanya'daki lngiliz tica
retini teş · ik ve takviye için 
bazı tavsiyelerde bulunul· 
maktadır. Bu tavsiyelerde 
ezcümle deniliyor ki, lngiliz 
tüccarı Romanya istihsal 
maddelerine, Almanya gibi, 
yüksek fiatlar teki f edebil
mek ve lngiliz mallarını da 
keza Almanya gibi ucuz bir 
fiatle satmak mevkiine ge-
tirilmelidir. 

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

t••aooı-rii'i .. 
.. !l!lllllGlllllmlillllllll!ll ımmıımı-P"i 
Diş ve diş etlerlncf : 1 
lrızalar111 vUcudd• 

umumi akis 
teslrlerl 

<;: .. ·'k d. · · liu' d ~i uru ış veya , Lı 
t • , 1 'b•ı.o 

etlerinin müzmin jltı 
k .. kJe piyevre veyahud diş 0 

1 
a 

rinin altında mevcud 0 ~ 
kistler neticesi hazan 

1
, ~tu 

cudde birçok sebeblere ' ~ 
fedilen, fakat nihayet net' ~ 
geldiği b~Ili olmıyan agrıı; '-
bilhassa dereci harare 
tereffüü, astenilerin uoı~ 
düşkünlüklerin meydana f ti 
mesine sebeb olur. tit 

Bazı defa sırf ağızdan ~ ~~ 
ciişlerden gelen bu eııt• tG 

mihraklarının vücuddeki .. •~; 
tesirleri mühim ve mub )' 
bir dereceye gelir. Nib•f- İ 
yaptırılan mezii ve Röntf b~ 

l · t• • de ( e muayene erı ne ıcesın ~ 

sayıca Fransadan daha mü
him miktarda asker sef .:r
ber edebilecc:k iktidardadu; 

taları 50 alaydır. Ve mu- Bir imtiyaz 
harebede çok ehemmiyetli Bazı deniz böceklerile, 

Öyle anlaşılıyor ki, Bal
kanlar'daki ekonomi sahası
nı lngilizler yeni keşfetmiş
lerdir. Hususiyle, Alman -
Romen ekonomi anlaşmasın
dan sonra, Romanya, gerek 
lngiltere'nin gerek Fransa'
nın bütün alakalarını üzerin
de topladı . Lord Sempil, 
Romanya ekonomi mahfille
riyle geçenlerde temasa geç
tikten sonra, şimdi de lngi
liz hükümetinin ekonomi 
müşaviri Sir Frederic Leith 
Ross'un riyasetinde bir lngi · 
liz heyeti Romanya'ya git
mektedir. 

beb meydana çıkar ve d t 

Kadı ._ meselesi ıerin tedavisi veyahud t•~ ~~ 
men çıkarılmasile attf" ~e 

yalnız Fransanın müstemle
ke askerlerini dahil etmemek 
şartile ... 

bir rol oynıyacaklardır. Çün karda yaşayan böceklerden 
kü memleketin arazisi ve bazısının birtakım imtiyazları 
coğrafi vaziyeti bir husu0 i- varmış. 
yet arzetmektedir. Her hayvana, dümanına 

--------•----- karşı kendisini müdafaa et-
Para, kredi, Zeytinyt gv 1 tih- mesi için, vücudüne göre bir 

takım müdafaa vasıtaları ve 
maliye, ver- racatımız arttı ren tabiat, sümüklüböcek 

Romanyaya zeytinyağı ih- nev'inden kara hayvanlarına 
gİ)er racatımız, artmıştır. Ham- ve yengeç gibi bazı deniz 

Vekilleri alakadar eden burgdan bir firma, memleke- mahluklarına da, kendilerin-
işler dolayısile gerek doğ- timizden cam, tencere ve den büyüklere karşı koyabil-
rudan , doğruya ve gerek otomobil silmeğe mahsus meleri için bir takın vasıta-
ihbarnameler üzerine şirket göderi satın almak için mü- lar vermış. 

.. ı · d racaat etmiştir. Parisli bir Mesela ısırıp koparma, veya 1.• muessese nez erın e 
yapılan .tetkik ve teftişler firma da, rafine edilmemiş vurup ,delme gibi vazifeler 
sırasında tesadüf olunan ver- asidli pamuk çekirdeği yağı görecek uzuvlardan mahrum 

l almak için müracaatta bulun- olan bu ufacık hayvanlar gi kaçakçılığı hadiseleri ası , 
ihbar mevzuu olan işe tha- muştur. Ayrıca bir çok Al- bacaklarını , kuyruklarını bir 
kikatın ikmal ve intacına man firmaları da paçapra, insafsız düşman dişine mıydı, 

kuru meyva, palamut, ham d h ı ·· ı b. · ık· · l kadar ne vekilligw e ve ne de er a şoy e ır sı ınıyor ar. 
deri, sünger, kereste, hay- d b ı B 

alakadar maliye teckilatına b Böceği, koy unsa u · a-
y van yemi, kuru ve taze se - k d 

ihbar edilmiyerek tahkika- cak veya kuyru , vücud an 
ı:e yaş meyva, gülyağı ala- d d ı 

tın neticesine talik edilmek caklardır. ayrılıp üşmanın iş eri ara-
te olduğu, halbuki bazı hal- sında kalmış, sahibi bir sıç-
lerde meydana çıkarılan ver- -::::::::-- rayışta kaybolmuştur. 
gi mektumatı üzerine tarhı Bay Salih Müdafaa vasıtası işte bu. 
lazımgelen vergilerin müru- İstediği anda, vücudunün 
ru zaman müddetleri yak- Zoree istediği tarafını silkip atabil-
almış • olmasından tahkika- mek. Asıl garibi, atılan bu 
tın iotacına kadar bu müd- lzmirin en eski gazozcusu uzuvun yerine, bir yenisinin 
det doldurulmakta ve tah- bay Salih Zorer'in 20 bin çıkması. 
kikatın ikmalinden sonra lira sarfile vücude getirdiği Tıraşçılardan yaka silken-

verilen malumat üzerine mü 
ruru zaman hesabile vergi 
tar olunmıyarak hazine hu
kukunun ziyaa uğratılma
sından, her hangi bir şirket 
veya müessese nezdinde ya
pılan tahkik ve teftişlerde 
vergi ketumiyeti gibi vazi
yetlere tesadüf olunduğu 
takdirde işe vaziyet edilmek 
ve kanuni icablarına derhal 
tevessül imkanı hdsıl olmak 
üzere alakadarlarca hemen 
maliye vekilliğine veya en 

yeni gazozhanesi ve karşı- leri imrendirecek bir imtiyaz. 
sındaki Kuşadası oteli na-
mile bir otel açtığını mem· 
nuniyetle haber aldık. Se-
nelerdenberi lzmir ve mül
hakatı halkına nefis, mey
valı gazoz içiren bay Salih'i 
tebrik eder ve muvaffaki
yetler temenni ederiz. ...................................................... 
yakın salahiyetli maliye teş
kilatına haber verilmesinin 
usul ittihaz edilmesi Maliye 
vekilliğinden bildirilmiştir. 

ELHAMRA SİNEMASINDA 
Bugün Matinelerden itibaren 

Her ikiside Fransızca sözlü, fevkalade nefis ve 
güzel iki büyük film birden 

Aşcıbaşı Marka 
Makarnaları 

1937 - 1938 Selanik sergı
sinde birincilik madalyasını 

kazanmıştır. 

lngiltere hiç bir zaman 
şark ve cenubu şarki ile bu
günkü kadar yakından ala
kadar olmamıştır. Fakat her 
şeye rağmen, lngiltere 'nin 
sırf ekonomik maksatlarla 
hareket ettiği şüpheli görül
meğe değer bir keyfiyettir. 
Gerek Board of Trad, ge
rek İngiliz dış ticaretinin 
diğer mesut makamları, dış 
ticaret politikasiyle maksa
dına varmak istiyen dış ba
kanlığının parolasiyle hare
ket etmektedir. 

Almanyamn 1934 denberi 
Balkan pazarlarını eline mu 
vaffakiyetle geçirmiş olması 
ve Austuryanın ilhakı ile 
Çekoslovakyanın dağılması 
neticesinde, gerek Tunada 
gerek bu memleketlerde, 
kendine kolayca set çekile
miyecek bir yer temin et
miş bulunması hakikatı ab
loka silahının körleşmiş ol
duğunu, Almanyanın bir harp 
takdirinde de dünya barbin-
dekinden çok daha kolay 
bir şekilde iaşe ve ham mad
de ihtiyaçlarını tedarik ede
bilecek mevkide bulunduğu
nu Ingiltereye göstermiştir. 
Almanyanın müdafaa eko-
nomisi bakımından vaziye
tini kat kat ıslah etmiş ol
duğu lngilterede de takdir
edilmektedir. Bundan dola
yıdır ki lngilterede şimdi 
siyasi çenberi tamamlamak 

1 - Radyo Muharebesi 
aaşrölde = Simone Simon 

~ ... _._._._. ......... mm••.__._. .... ~~ 

l•~ Bi~fbu;~:n Yeni Sinemada 

2 - Deniz Zabit 
Namzetleri 

8aşrölle rc1e : ROBERT YOUNG - JAMES STEVART 

LİONEL BARYMORE 

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

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

MiHRACENiN 
GOZDESi 

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. 

:::::::::m ..... l!!ll!!!l!l!!l~ .... 1111!11 ... Jl;;:t:::aE!::• ............ . 

Keçeciler IV illi kütüphane drf 
düşer, ahvali umumiye ~, önünde Remzi oğlu kahveci 
Jir· ~ıı Mehmet Şengol, kadın me- if ~ 

selesinden Fettah oğlu işsiz Daima sebebi izah e ~ ~ı 
takımından Samiyi döğdü. miyen ateşlerde hastalı ~b 
ğünden yakalanmıştır. dişleri düşünmek lazımdır· t~tl 

--------- 11111111 as 

Hakimler suç işleyince ~\> 
itti 

Kanunun çizdiği yoldan 
sapanları tutup mahkemeye 
getirirler, bu adamı hakim 
sorguya çeker. Pek iyi, ya 
hakim kanunun yolundan 
saparsa onu kim sorguya 
çeker? - Onu da başka bir 

- Belediyenin kab~~ ~ 
tiği bir sürati geçirdı f' ~ 
için sizi 5 şilin parasına I t:· 
tırıyorum, bir daha yaP ,~ 1 

yıu. ~~ 

- .. . . . . ~ ~ 
Hakim kürsüden •?İ ~ 

müttehem mahallindeki hakim. 
Bakın geçenlerde 

rede ne olmuş: 
lngilte- kim kürsüye gelmiş vt 

rinci hakimi celbederek 
Londra 'nın polis 

melerinden birisinin 
mahke- lu mahalline,, geçirmiş: / 
hakim- - Sizin otomobiliniJ 

terinden iki tanesi de oto
mobillerini yolda hızlı sürdü
ler diye ayn ayrı sürat ce
zasına çarpılmışlar. Evrakları 
tabii bulundukları mahkeme-
ye gelmiş. Sıra kendilerine 
gelince başta büyük olan 
hakim kürsüye gelerek öte
ki hakimi karşısına dikmiş: 

- Siz Londra civarında 

bir köyde otomobilinizi hızlı 
sürmüşsünüt. Otomobil nu
maranı z ı almışlar, otomobili 
siz mi kullanıyordunuz? 

- Evet bendeniz kullanı-
yordum efendim. 

- Peki hızlı sürdüğünüz 
doğru mu? 

Evet efendim. 

mı? 

- Var efendim. 
- Kendiniz mi 

yorsunuz? 
- Evet efendim. ·(I' 

Siz dün Londra el~~ 
rında otomobilinizı çok ~, 
sürmüşsünüz ? Hakkı~/ !' 

zabıt varaka~ı tutulmuş, 
ru mu? 

- Evet efendim. 
- Peki yollarda hıı~ 

dilmiyeceğini bilmiyor 
idiniz? ~il . . . . . t ~n 

Şimdi) ik size 1 o ıııı r 
ceza yazıyorum. ~ğer ıl 
daha yaparsanız, hır yo ~;r ~~ 
ve maddesini bulur ÜÇ 

1 
l 

lini alırım, anl~ı~ ~ 

MÜJDE İZMİRLİLERE i ~ 
Birinci kordonda Atatürk caddesinde denize nazı~ 'ıel' h. 

gazinosu Egenin en şaırane gün batı yeridir, resı~ d ~ 
tabettiğimiz arkadaşlar gazinonun müstecirleridir şııtl~ \~ 
kadar birinci sınıf gazinolarda gö rülmemiş bir ucuzlıl JI ~ 

,,,,~ i1 
içkiler mezesile olup son derece nefis ve ayni za te~ 
yüzde on garsoniye de yoktur servisler muntazamdır tı1'e~ 
hava almak ve sanatoryom görmüş kadar istifade e r 
istiyenler Yıldız gazinosuna mutlaka gelmelidirler. A 

- _,. - T ıefot1 
'"1! -,, ARE Sineması j646 

ı - ENÔÖLÖS BGEcEıt: .. 
Mevsimin en büyük filmi, meşhur İspanyoln 5e5 ri· 

. , bese dans yıldızı IMPERIO ARGENTINA nın şa 

·2 - TALİ YILDIZI ı.ıo' 
NECLEMONNIER-MICHEt SIMON-J. PIERRE~vkodJ 
Zarif ve eğlenceli, Fransızca sözlü ve şarkılı büyııkl rİ· 

3 - METRO JURNAL. En yeni dünya haber e 
d . 3 

Endülüs Geceleri : 4,45 ve 8,45, Tali Yıl ızı · 

7 de. ~ 
Cumartesi : 1 de ve Paz.ır : 11 de başlar. .....-

I 



!S ,l4Hl#E 3 (HALlaN SESi) -------
~ ş ihtilaf.ların 

tahkim 
uzlaştırma; ANKARA RA 1YOSU --·· ... 

(Bugünkü program) 
Türkiye Radyodifüzyon Postaları 
DALGA UZUNLUGU 

• it 

nızamname ~ı 
1639m. 183Kcs. 120KW. 

,~~~~---~-==~ T.A.Q. 19,74m.15195Kcs. 20KW. 
T.A.P. 31,70m. 9465Kcs. 20KW. 
12.30 Proğram 

~ lııaddc 64 - iş ihtilafla
; ~il kotarılması için işçiler 
~ •fından verilecek layiha-

İf kanununun 85 nci 

~ ~desi mucibince her tür
ttsim ve harçtan muaf-

J 
f ( i, adde 65 - Toplulukla 

~ •btHifının kotarılmasına 
(. Uzlaştırma veya tahkim · 

t-' '-•ınelelerine başlandığı 

OçONcO KısrM 

TAHKiM 
Muvakkat madde - Bu 

Nizamnamenin 1 nci madde
sine tevfikan 1 Mart 1939 
dan 31 Mayıs 1939 a kadar 

yapılacak Mümessil işçi se
çimi neticesinde intihap olu-

nan Mümessil işçiler 15 Ha

ziran 1939 tarihinde vazife
ye başlarlar. 

Madde 70 - 3008 numa-• 
rah iş kanununun Beşinci 

(14) 

faslında yazılı hükümler ela· 
iresinde kaleme alınmış ve 

devlet şurasınca görülmüş 
olan bu nizamname hükum-

leri Resmi Gazetede basıl
dığı günü:ı erksinden mü
teberdir. 

Madde 71 - Bu nizamna
me hükiimlerinin icrasına 

İcra Vekilleri heyeti memur
dur. 

12.35 1 ürk müziği - Pi. 
13.00 memlek..-t saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haber
leri. 
13.15-14 Müz!k (karışık prog· 
ram Pi.) 
17.30 İnkilap tarihi dersleri --- - - - ·----
Halkevinden naklen. - ---
18.30 Proğram.· J 
18.35 Müzik (bale müziği_pl.) 
19.00 Konuşma. ~ lt(1 

19.15] Türk Gmüziği fasıir; 
heyeti. ~~ 

Ce'.al Tok~e1 ve arkad:ış-
ları. 

~ilden itibaren ihtilaf ke
•urette karara bağlanın

. l kadar geçecek zaman 
'-de iş kanununun 87 nci 
~desi mucibince ilgili iş-

bir öğle sonu robu 20.00 Memleket saat ayarı, 

ajans, ve meteoroloji haber
leri. 

i \ nde eski iş şartlarının 
1 tbikına devam olunur. 
1. ~~adde 66 - U zlaşbrma 

c"Plantılarına iştirak etmesi 
'fi hakem kurulu huzuru-

~ Çıkması icap eden işçile
~ bu ödevlerinin ifası do

~ ~•ile işlerinin başında bu· 
llıadıkları zaman için üc-

t• t~tı . . 
8ft erınden ış kanununun 
~ ilci maddesi mucibince 
~~en veya işveren vekil-

i ilce kesinti yapılamaz. 
'1adde 67 - İşbu nizam

. ~trlede, ilgili olanlar t~T
'dan imzalanması tasrih 
~len liiliimum vesikalara 
'tlına yazma bilmiyenlerin 
~ı. yerine mühür koyma

veya sol ellerinin paş 
~ağını basmaları caizdir. 
'- 'dde 68 - İşbu nizam
~'f'I>.._ hükümlerinin tatbiki 

I /~haile ilgili makamla: ca 
~ görüldüğü takdirde 
tı~ . ili zabıta kuvvetleri va
~·'•le halin icap ettirdiği 

20.15 Türk müziği 

Çalanlar : Cevdet Çağla, 
Eşref Kadri, Hasan Gür, 
Hamdi T o kay. 
okuyanlar: Safiye T o kay. 

1 - . . . . - Hicaz peşrevi
SeJim beyin. 
2 - Haydarın Hica7. şarkı -
Hicranı elem. 
3 - Refik Fersan- Hicaz şar
kı - Cihanda biricik ,,sevdi-

ğim sensi?.. . 
4 - Selahıttın Pınarın- Hı-

caz şarkı - Anladım sevmi
yeceksin. 
5 - Hasan Gür - kanun tak-.. 
sımı. 

6 - Eviç şarkı- Bir sebeble 
gücenmışsın. 

7 - Eviç türkü 
bahçene girdim. 
8 •' Saz eserleri 
vaları. 

21.00 Konuşma. 

Atladım 

ve oyun ha-

21.15 esham, tahvilat, kam
biyo-nukut ve ziraat borsası 
fiyat. 

l21.25ı.Neşeli plaklar - R. 
21.30 müzik (Riyaseti cum
hur Filarmanik orkestrası ... 
şef : Hasan Ferit) 

d•'fl.a.t ve asayişe müteallik 
• ~•rler ittihaz olunur. 
"ladde 69 - iş kanunu
ll sekizinci ceza hükumle
f.tshnın 134, 135 ve 136 

~Resimde gördüğünüz bu zarif tuvaleti Avrupada en çok 
beğehilmiş öğle sonu rob!arindan biridir. 

22.40 Müzik (Operetler-pi.) 
23.00 Müzik (Cazband) 
23.45-24 son ajans haberleri 
ve yarınki proğram. • llıaddelerinde yazıh hal

den başka işbu ni%amna- KRALiÇE 
'- ilin hükiimlerinden her 

f 11ii birine muhalif hare
"/ tte bulunan kimseler hak-
~da Türk Ceza Kanunu
~ 256 ncı maddesi) bük-

Buda peşte den P cıris - Soir 
gazetesine yazıli~o.r: . . 

Bir Amerikan fılım şırketı, 

~ ~ '•• takibat icra olunur. 

; _._, bıçakları, 

sabık Arnavutluk kraliçesi 
Geraldine'e yalnız bir filim 
çevirmek için bir milyon 

~'ş sabun ve 
temleri çok 

ıi. tif ve son 
~ Odel traş 
~ ''kineleri. 
e~ 

e 

~~ı. 3882 
~ütün dünyada hayret ve" takdirluyundıranlh~i_!c_a _ 

'--kültürpark ~inemasında: 
, Sinema alemi~de inkılap ;J}'apan zamanımızın tt 

.,. ---elı-Büyük~Re jisörü -;:::::_ ~ 
Frank Capransın Muazzam eseri 

~~ 

ıı GAiP UFUKLAR · ~! 
linya yaratıldıktan beri yapılan en büyük en muaz

~IJı sinema mucizesi dört milyon dolar sarfile Tibette 
filme alınan Istanbu'da bir ay mütemadiyen 

S oynıyan şaheserler şaheseri 
~nılar: hergüo 3.30-6.10-8.45 

-....i'-11ıartesi ve paıar glinleri saat "1,, ele başlar. 

GERALDIN 
dolar, yani bizim paramızla 
bir milyon 125 bin Türk 
lirası tt klif ! etmiştir. 

Filim şirketinin bu tekli
fini alan avukatı, kraliçenin 
bu teklifi reddettiğini zıra 

umumi meraka mevzu teşkil 
etmek istediğini söylemiştir. 
Kral Zogu kraliçe Graldine 
ve Zogunun hemşireleri In-
gilterede yerleşmezden evvel 
Mısıra gitmek niyetinde bu
lunuyorlar. 

v Sıhhatını ve cocueunun -......... ............... ..._.. __ _ 
sıhhatınİ lsevenler 

J., Altları 
.L,köseleli 

• lastik yazlık keten ayakkabı alacağınız zaman altı 
i- \ 

" Koooeratif " 
MarkR keten ayakkabı alınız çünkü: . 
Ayakları terletip romatizma yapmaz, çoraplar~ sıyahlatıp 
kirletmez ye kokutmaz, bir m~vsim muhayyerdır, her ma
ğazadan ısrarla İRteyiniz. 

lstanbul Ayakkabıcılar Kooperatifi lzmir Şubesi 
Çerçi oğlu . Han 1-30 

8 .. A A s· d Telefonl ugun srı ınema a 2394 
Bu h3 ta Türkiye sözlU şaheserler şaheseri 

t-· ~aCI ""'URA T lvan MUJekln 

2- Binbir Tehlike Adası 
Korku Heyecan Yaratan Bir Sinema Romanı 

İki devrelik (25) kısım olan ~ bu filim hepsi birden 
gösterilmektedir. 
Ayrıca dünya havadlslerl mlkl ve saire r. 

~
• Asri : Sinemada 24- adet vantiLitöı v .! ·aspiratör buz gibi U 
serinJetmektedir. 1 

Duhuliye Kü~üklere 

~ 15 8,5 

5~AYIS 

TerT.i Kazım Saneüder 
hmir: Yeni KavaflH \ arfıiıM 

DO. 35 

Avrupanı:ı yüksek terzi mek

bind;n diplomala 

Cumhurivet 
Kişesinin Se
vindirdiği va
tandaşlarımız 

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

Peşin ve 
Taksitle 

En müşkülpesent subayla

rın ve sivillerin mizaçlarına 

göre taksiti~ her türlü elbise 
Diker. 

26 ncı tertipte üçüncü ve beşinci keşidede iki defa on 
beşer bin altı ı cı keşide ise müşterilerine yirmi bin 3000, 

1500 92 numaradaki ve on val.1ndaşa d:ı ayrı ayrı biner lira 

kazandırmak su:-etile pek çok vatanda~larımızı servet, sevinç 

ve refaha kavuşturan bu uğurlu ve hayırlı kişeden piyango 

biletlerinizi alrnağa ihmal etmeyiniz. Çünkü sizi mesud ve 

bahtiyar edecek Mezarlıkbaşın :h B. Re.cebin "Cümhuriyet" 
kişesidir. 

LUKS LUKS LUKS 

ı MARKALI ~ 

ÇomAŞIR 
VE8ANvo > 

Sabunları 

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

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

UMIDUN 

,,~E04:!::t:..-;...:c: '*' "'!Dll!ID~ 
~ 1'oC/l ... 
,~ DOKTOR ~g-IC,-
' -c _.,., • :s 8 "' (t' n ,., 
§ Salih Sonad ] &. =---
5 rı 1»1111•• 
~ . t• ~ tJ'" a 
~ Cilt, Saç ve Zührevı has- 6 z ~ B 
t~ tahkJar mütehassısı ~ 0 ... C: 
t, 2 nci Beyler sokak No. 81 ~ .:. ff =r;- !'" 
+~ TELEFON 3315 ~ ~ ~ "' 3: 
~. - - I» O ..,. CI 
~~Eli: :E:.taJll:::t:a~~ ~ ~ -

(9 ,,,,, o 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt Tenasül hastalıkları 
elektirk tedavisi 

•zmir - Birinci beyler So 
No.: SS Telefo:ı : 3479 

;: ~ 2'" -· "" cıı ,, .. 
!O D> ~ 
"2 uı .. § 
... D> I» o.. ~ 

" -• I» 
~:::! _: CI 

_"') ... I» ... a· B ::... "" !:! ..., c: B 8 
o0 I» ID 

~ ;a:ı~~~~ St:Ea!!! :1 m '< O.. 
Q 8 ... I» 

Dr. Fahri Işık i r = = 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontken ve elektrik tedaui•ı 

yapılır ıkinci Seıfer So 
No. 29 TELEFON 2542 

• 
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'ŞEHiRDEN 
'HABERLER' ..... 
-'-"""""~'"'-""~""~~ 

J. Umum 
Kumandanı 

lstanbula glltl 
Jandarma genel komutanı 

Korgeral Cemil Cahid Toy· 
demir, dün (Tarı ' vapuriyle 

• lstanbula hareket etmiştir. 
General Istanbuldan An

karaya geçecektir. 
--~ ... ......----

Kaçak balık 
Avhyan iki kişi 

• yakalandı 

Çeşme kazasının Paspariko 
burnu civarında kara suala
rımız dahilinde kaçak balık 

avlıyan Sakızlı Yorgi oğlu Kosta 
ve Yani oğlu Kosta sandal
ları içinde yakalanarak Çeş
me müddeiumumiliğine tes-
lim edilmişlerdir. 

- ........ . - ........ --
Tramvay 
çarptı 

Yusuf oğ. Kemal, Karan
tina lnönü caddesinde ida
resindeki tramvayı Nuri oğ. 
Osmana çarptırarak hafif 
surette yaralanmasına sebe
biyet verdiğinden yakalan
mıştır. 

--:::::x:--

Bıçak 
çekmişler 
Karşıyaka Ankara paza

rında Ali oğlu Ibrahim ve 
Ali oğ. Mustafa, ötedenberi 
araları açık bulunan Şem
settin oğ. 16 yaşında Sey
fettin Beltoka bıçak çekti
ğinden yakalanmışlardır. 

--~::::--

Karısını 
, 

dövmüş 
İkiçeşmelikte Zeynullah 

oğ. Rıza Birtanır sarhoşluk 
saikasile karısı Saadeti döv 
düğünden yakalanmıştır. 

--~........,, .... _.--
Yumrukla 
yaraladılar 
lkiçeşmelik Yusuf dede 

caddesinde Remzi oğlu Meh-
met ve arkadaşı berber Ra
uf, Ibrahim oğlu 55 yaşında 
Aliyi yumrukla yüz ve kafa
sından döverek yaraladıkla· 

· rından yakalanmışlardır. 
--~s--

Muallimlerin 
Mesken bedellerl 

Muallim mesken bedelleri 
için vilayet bütçesinde yapı-
lan 8000 liralık münakale 
Dahi!iye Vekaletince tasdik 
edilmiş olduğundan muallim
lerin nisan ve mayıs ayları 
mesken bedellerini vermek 
için bordroları tanzime baş
lanmıştır. ----

' 

(HALKIN s:;s/) 

Polonya Hariciye nazırı bugün nutkunu 
söyliyecek 

Varşova 5-Bugün saat 11 de Hariciye nazırı B. Bek tarfından söylenecek nutkun metni 
tesbit edilmiştir. Bek,in söyliceği mesaj 30 dakika sörecektir. 

Varşova 5 - Hariciye nazırı B. Bek dün lngiliz büyük elçisini kabul ederek bugün 
söyliyeceği mesaj hakkında görüşmeler yapılmış ve mesaj diplomatik bir vaziyette yazıl
mıştır. 

Şimali Arnavutluk'da Çarpışmalar var 

Maarif VekAletlnin Mühim Bir Kararı 1 

TEDRi~ SAATLEfl 1 
DEGiSIYOR .. . -.-------;;::~~~~--

Dersler Oğleye Kadar Bitec 
Sene Ortasında Ayrıca 

Tatil Yapılacak ----------
Maarif Vekaleti okulların ma saatleri üzerinde ya,J'. 

yıllık çalışma müddeti, tatil- caktır. Önümüzdeki dert! 
leri ve günlük derslere baş- h başından itibaren okuY 
lama saatleri üzerinde tet- derslere sabah sat se~ 
kikler yapmaktadır. Öğren- itibaren başlıyarak saat 
diğimize göre okulların ge- e kadar beş saatte de 
rek yıllık çalışma müddetle- ni bitirmiş olacaklardır, 

ri, gerek~e günlük çalışma Öğleden sonra talebtll 
saatleri üzerinde önemli de- okulda cimnastik müzik, ti 

ve ğişmeler olacaktır. • sim iş ve okulun 
1 

diğer il 
Vekalet, okulların umumi mai faaliyetlerile meşgul o' 

İstanbul , 4 (Hususi) - Sabık Arnavutluk kralı Zogo, Perapalas otelinde mütemadiyen 
gazete okumakta ve ziyaretçi kabul etmem ::ktedir. Zogooun Trabyada Zafirinin yalısında 
oturması ihtimali ileri sürülüyor. 
Alınan malümata göre, Arnavutluğun şimalinde Italyanlara mukavemet gösterilmekte 

dağlardan istifade eden Arnavutlar, ltalyanları barındırmamaktadır. 

Cenubi Afrikada 16 - 60 
erkekler askerlik 

yaş arasındaki 
yapacaklar 

Londra, 4 (Radyo) - Littaryadan bildirildiğine göre Cenubi Afrika hükümeti milli 
müdafaa nezareti, hiç askerlik yapmamış 17-60 yaş arasındaki erkeklerin tedricen talim 

tatil müddeti dört aydan üç 
1 

lacaklardır. Bu faaliyetlet' 
aya veya iki aya indirmek öğretmenler nezaret e~r 
tasavvurundadır. Buna se- cektir. 
beb de yıllık çalışma devre- f Sene başı münasL betile 
sinin az olması dolayısile '/ 
talebenin Jaikiyle istifade pılan üç günlük tatil oı 
edemediği ve bu yüzden deti yirmi güne iblağ edil' 
de iyi randıman alınamadı- cektir. 

J d Z 1 1 F 
ğıdır. Hususi okullar da bu ~ 

aponya a e ze e e)aketi Önümüzdeki ders yılı ba- da tabi tutulacaklardır. G V 
• Tokyo - Japonyanın şimal batısindaki Akita'da vuku bulan zelzelede bir çolC kimseler şında okullar tedrisata 25 de altı saat ders yapan ti · 

görmek üzere ihtiyat alaylarına kaydedilmelerini emretmiştir. 

ölmüştür. 1000 kadar ev yıkılmıştır. Eylfılde başlamış bulunacak- nebi ve ekalliyet okull 
60 bin kişi geceyi dışarıda geçirmiştı·r. la. dır. İlk okullarda oldugy u d d ı 1 k 

lngiltere Romanyaya 5 milyon lngiliz 
lirası veriyor 

Londra 5 (Radyo) - Romanyaya verilecek olan beş milyon lngiliz liralık kredinin 
yekünu fazlalaştmldığı gibi faiz de yüzde beş alınacaktır. 

-----------------~::.=~-----------------
Alman - rngiliz Deniz Mukavelesi 

Londra 5 (Radyo) - Almanyanın deniz anlaşması hakkında talebi lngiltere hükumetince 
tetkik edilmektedir. Tetkikat bittikten sonra Çemberlayn Avam kamarasında bu hususta 
izahat verecek ve_ badehu vaziyet Almanya ya bildirilecektir. 

Borsada Bir Nahiye Müdürünü Öldürdüler 
Bursa, (Hu1Jusi) - Bir sayım için Kozludaklardan Karaıslah köyüne giden Soğukpınar 

nahiye müdürü Muslihittin yolda rastladığı iki tütün kaçakçısından biri tarafından kahpe
ce yaralanmıştır. Müdjr bir saat kadar atla gitmişse de dermanı kesilmiştir. Yardımına 
koşulmuş, sedyeye konmuş, nahiy(' ye on dakika kala ölmüştür. Katil kaçakçı yakalanmıştır. 

Bugün büyük merasimle cenaze kaldırıldı. Dört çocuğu vardır. Şehir teessür içindedir. 
:; ...... --::::~ -- -------

Alma~yada içk~ ve sieara yasak ediliyor 
Frankfort ,- 4 (Radyo) - Mesaı nazırı doktor Roberlay, bugün binlerce işçiye hitaben 

bir söylev vermiş ve içki ile sigara içilmemesi için bir proje hazırladığını beyan ettikten 
sonra: 

- B~n içkiyi ~erkettikten son~a ~o.k istifad~ ~ördüm. . Sigarayı bıraktım, daha iyi ol· 
dum. Hıtler ne sıgara ve ne de ıçkı ıçer. Hepımız ondan ıbret almalıyız. demiştir. 

• 
icra dairelerinde Halka Azami 

Gösterilecek 
Kolaylık 

Istanbul, 4 (Hususı) - icra memurlarının iş sahiplerine eyi muamele yapmaları hakkın
da alakadarlara mühim bir tamim gönderilmiştir. Bunda, iş sahiplerine eyi muamele yap
mak ve mevzuatm imkan ve müsaadesi nisbetinde göstermek memuriyet vazifesinin tabii 
icapları olduğuna, hilafında hareketin de memurin ve hakimll!r kanunu mucibince inzibati 
cezayı müstelzem bulunduğuna işaret edilmektedir. 

a ers erini öğ eye a 
gibi bu yıl lise ve orta okul- 1 

ı yapmış olacaklardır. 
lar derslerini 10 Haziranda tt' 
kesecekler ve imtihanlarını Maarif Vekaleti tedris• 
26 Hazirana kadar ikmal mühim bir değişiklik yaf 
edeceklerdir. cak olan bu fikrin tatı; 

Bundan başka en mühim şekilleri üzerinde etüdlerİ" 
değişme de okulların çalış- devam etmektedir. ../ 

Müzayede ile 
1

1 Sekiz sene1' 
büvük satış çıkarıldı 
7 Mayıs Pazar günü sabah İran ve diğer şark m"' 

saat 10 buçukta Bornovada leketlerinden memleketi;J 
park karşısında ismet lnönü transit olarak gelip antr;/ 
caddesinde 9 No. lu büyük lara konulan halılar için · 
bahçeli evde, lzmirin tanın- yin edilen dört senelik m~ 
mış eski ihracat tüccarların- detin sekiz seneye çık~ 
dan bay Pajiye ait kıymetli ması: Iktısat Vekilliğ~ 
mobilyaları müzayede sureti- muvafakatına atfen Gü~ 
le satılacaktır. ve inhisarlar Vekilliğ. 

Dikkat: Bornovaya sabah- teklifi icra Vekilleri He~ 
leyin hareket edecek tren tince onanmıştır. 

saatleri: 8,7 ve 10,15 geçe- --~--

dir. 
Şatılac:ık eşyalar meyanın

da lngiliz mamulatından em
\ salsız iki <!det .birer buçuk 
kişilik somyalı bronz karyola, 
3 parçadan mürekkep çok 
kıymetli antika Bul ve iki 
janrdinyere ve banyosu, ma
u::::!an mamul aynalı büfe, 
aynı malın otomatik anah
tarlı ICare yemek masası 6 
adet maroken sandalye, ce
viz ve maundan mamul aynalı 

Y abaıtcı okd' 
ma odalaı1 

açılmıyac"Jı 

1 
etejerler, 2 adet maun şömine 

I aynası, fevkalade iyi sesli 

Almanyanın resmi bir gaze- Namık Kemale (H. Haegele) mark~lı mü-
• • • • • t • 1 kemmel Alman pıyanosu, 

Haber aldığımıza ~ 
bundan sonra memleket 
hilidde yabancı okuma o~ 
larının açılmasına müs•~ 
edilmiyecektir. Ôtedell , 
bu gibi okuma odalarJO 4' 
yabancı milletlerin din , 
milliyet propagandası y•~ 
ğı göz.önünde tutularak ·f,_ 
gibi odaların açılmaması;;,, 
bir kanun layihası haııt 

maktadır. 
tesi sıyasetımız ıçın neler aıt hatıra pos- çok kıymetli büyük ve kü-

çük boyda yağlı boya tablo 

yazıyor.. ta pulları lar, 2 adet orta ve büyük Dövmüş f . 
- Baştarafı 1 ncide - detmeye mümkün kılar. --::::::::- yazıhane, ı9oo den 1938 se Fevzi Paşa Bulvarıod• .. ..tt 

kat'i beyanatın kafi gelmesi Muhtel~f yeı. i oyunların Posta idaresi büyük Türk nesine kadar seri halinde met kızı 18 yaşında Mel~ 
· d d . · · N 200 kitap, iyi bir halde Kap G k H · k 24 r.. ıcap e er ı. tesir ve neticeleri bugünkü 

1
• şaırı amık Kemalin vefa- ö er, üseyın ızı .ıiO 

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

Filhakika Türkiyenin bü- 1 pel markalı Türkçe daktilo d G .. l ·· Hill'' gerginlikleri hafifletecek yer- tının e inci yıldönümü mü· şın a u sum ve deO Avni Sakman tün dünyaya karşı beyan nasebetile dört seriden mü- n:n:. i ::~sı . p k l:·y:r.d!i a nt i- kızı Haticeyi dövdüğOll 
ettigy i itimad vaziyeti onu de dünyayı esasen kafi de- kk h k a l iiı"ii~ : bro:-z ve mermer _,,,, 

TUrkofls mUdürlUğUnde d re ep yeni atıra pulları yakalanmıştır. ,......., 
kaldı itimadın bu mutlak esasını rece e karıştırmakta olan tedavül mevkiine çıkarmağa heykeUer büyük soba boru- _ _ Joll' 

An karada ticaret ve kale- terk yolunda ,yapılacr k her emniyetsizliği bir kat daha karar vermiştir. lsviçrede lari!~ . krist: 1 aynalar. Şam yer, büyük çiçeklik ~o çalı 
tile temas eden Türkofis türlü telkinleri açıkca red- vahimJeştirecektir. basılacak olan bu pulların işi köşe etejeri ve üç orta lar: basma levhalar, bıt et' 
müdürü B. Avni Sakman • üzerinde vatanperver Kema- masası, kıymetli Çin ve Ja- perde ve kornezler, oıetıO ıd 
Ankaradan avdet etmiştir. Japonya JstanbuJda lin portresi bulunacaktır. pon vazoları, 100 kadar li komodin, bir bab~:u.o' 
Memnuniyetle haber aldıgy ı- ·ı kil t plak. motörü ve sair birçok 

1 
.,., 

mıüa göre B. Avni Sakman &O mı ı!~;or o uz Buzun kilosu yUz para -;;e :e;;- Kristal aynalar, heykeJli lu eşyalar bilmüzayede s• .... 

lstanbul ofis müdürlüğüne Japonya, bedeli takas su- Istanbul (Hususi) - Be- Gidenler gece lambaları, laumanlar, lacaktır. 
tayin edilmişken, tekrar iz. retiyle ödemek üzere mem- lediye şehir meclisi buzun büyük Uşak taban halısı, yııııl· 
mir ofis müdürlüğünde ibka leketimizden 60 milyon kilo Sivas mebusu B. Şükrü yolluk kilim ve saccadeler, Bu fırsatı kaçır111• bilye 
1 B h b 

. kilosu yüz paradan fazla Bl d ··ık· b "f t Fırsat artırma oı0 J 
o unmuştur. u a er tıcaret tuz istemektedir. Bu hususta e a ve mu ıye aşmu e • orta masaları, denizden çık-
alcrninde memnuniyetle kar alikadarlarla müzakereler satanları cezalandırmağa ka tişi B. Hilmi Giritli lstanbu- ma iki antika testi, kristal salonu sahibi ı 
şıl.ınmıştır. cereyan etmektedir. rar vermiştir. la gitmişlerdir. yemişlikler, iki adet Jardün- Aziz Şınık. T~ 
--------------- -- ----- ---- - - -- ------ - ·_:__:_.:_ ____________ ı-10 
z•~:::!!':::!k Piyan20 Biletlerinizi Mutlaka SAADET Kişesinden Alınız çoHakk.;~J;~:. ~N~~ k8t" "" 


