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Qizi hiç bir kuvv~t D~a~ziğ' den 
mahrum etrniyecektir 

_(Dünkü, bugünkü ve yarınki 
lzmir) adı ile aç lacak .Paviyon 

Lehlileri Baltık denizinden uzaklaştırmak istiyenler 
aldandıklarını unutmamalıdırlar 

'------·- -
8iZ SULHÇU OL~1At(L,A 

ETMES"'Nii DE 
BERABER 

HARP 
Y•rşova 6 (Radyo) - Ha-
)e nazırı Kolonel Bek 

beklenilen rr.ühim nut-
b '1 söylemiştir. 
tk, mutedil ve a} ni za
da nazikane bir lisan 

, barak, Hitlerin lağvet-
1934 Polonya - Alman
llıuahedesinin mündera
llı okuduktan ve bu mua 
ttıin tarihçesini yaptık-
! •onra ezcilmle şunlan 
tı:niıtir: 

' Bu muahedenin bu şe 
fesbhae hiçbir sebep 
• Fakat Almanya dev-

ttiıi, işi büyütmüş ve 

BiLiRiZ 
danbeı-i tahakkuk etmiştir. 

Biz, .Almanyanın bu hak
larımızı teslim ederek uzlaş
mak istiyeceğine l<ani bulu
nuyordı.ık . Bu kanaatle bir 

gün Alman sefirini bekler
ken, ansızın 1934 muahede

sinin Hitler tarafm an fes
hedildiğini duydum. Büyük 

Rayş re1si, sırf matbuatın 

yapbğı neşriyata kapılarak 
bu suretle hareket etmiştir. 
Yoks;ı hakikat halde, mua· 
bedenin feshini icap , ttire
cek hiç bir. sebep yoktu.,, 

BE:k, nutkuna devamla, 

1 

zakerelere hazır olduğunu 
söylemiş ve şunları ilave et
miştir : 

- Almanya, Şarkı Prusya 
ile muvasalasını mükemme
len ve çok müsait şartlarla 
temin etmiştir. Binaenaleyh 

o derece ısrar etmemelidir. 
Bizim Danzigten mahrum 
kalmamız , asla mümkün de .. 

ğildir. 

Bu vadide vaki olacak 
her hangi bir teklifi kabul 
etmemize ihtimal yoktur. 
Gerçi sulhu severiz; fakat 

tarihi ehemmiyeti haizdir 
~ziz hemşerilerim, ı -,..; - -lnkilap senelerinden evve', 

uzun müddet ihmal edil[J' iş 
bir vaziyetde bulunan İzmi· 
rimiz, Cümhuriyet hüküme
timizin ve büyüklerimizin 
yüksek himaye ve yardımları 
ve sizlerin iş bı şına geçirdi· 
ğiniz idare adam1arına ver
diğiniz kuvvet ile yıl nn yı

la imara, rezvine ve nf <ha 
kavuşmaktadır. 

Başta vatan se\ gisi ve 
kaygusu olmak üzere, uütüıı 
milli duygularımızda ve işle
rimizde toplulukla, biı likit' , 
şevk ve gayret ile gösterdi
ğimiz hassasiyet ve faaliyet 

1 

hiç şüphe yok ki lzmiri da
ha çok güzelliğe ve terekki
ye isal edecektir. 

nesiller için terbiyevi ve fay
dalı bir hizmet ifa edileceği 
tabiidir. 

- Devamı 4 üncüde -... Ar.,. u·tt muahedeyi feshet- verilmiş değildir. Polonyanm 
Danzigdeki hakları asırlar-

Polonyamn, lojik bir halde 
Almanya ile her zaman mü-

fenalığımızın haleldar oldu
ğunu anladığımız dakikada 
harp etmesini de biliriz." 

Bu azimle çalışırken, biz
den evvelkilerin yaptıklarını 

öğrenmek ve bizim yaktıkla
rımızıda bizden sonrakilere 
göstermek suretile gelecek ............................................................................ ., .... 

tarihinde 
llyaya bazı tekliflerde AHMET ZOGO 

• duk ve Danzig mese-
1'i doıtane bir şekilde 
.ttllıek için müzakerelere 
t llıeınizi bildirdik. Hitler 

Türkiyeyi daima ikinci 

tkliflerimizi ceffekalem 
. ~e bir takım mütalebat 
~•Grdü. 

Paris, 5 (A.A) - General 
Veyganda Türk makam:ıtı 

ı _______ v~a~t~a_n_ı ___ b_i_li~y_o_r ______ _ 

le ınütalebat ki, bizim 
l•yri kabil kabuldür. 

'-tıya, bu istekleriyle ,bi
ltık denizinden uzak-

!'llıak niyetL.de bulun
ru isp~t etti; fakat biz 
•tınıyacağız. Almanya-

' bilhassa koridor hakkın-
. llıütalebahnı kabul ede
~. Biz, sulbü seven bir 
iz. Bu itibarla, hiç bir 
il başka bir milletin ve 

komşularımızın fena-
1 düşünmedik. Yüksek
'ltnağı da sevmiyoruz. 
illa beraber hakkımızı 

~ftaya muk~ediriz. 
\z.igte ekseriyetin Al
~ tda olduğunu inkir 
~Otuz. Fakat, bizim de 

haklarımız vardır. Bu 
t, Verıay muahedesiyle 

tarafından yapılan çok hara
retli kabul resmi Fransız 

mehafilinde derin bir mem
nuniyetle kaydedilmektedir. 

Fransa Hariciye nazırı 

Bone bu hususta F ransanın 

teşekkürlerinin Ankara hü
kümetine iblağına Fransanın 

Ankara büyük elçisini me
mur etmiştir. 

--·~~--
•• 
Universitede 
İmtihanlar 

-------
lstanbul, 6 (Hususi) 

Üniversitede imtihan prog
ramlarının hazırlanmasına 

başlandı. Dersler 18 Mayıs
ta kesilecek ve 28 mayısta 

imtihanlara başlanacaktır. 

Istanbul, 6 (Husnsi) - Es
ki Arnavut kralı A h:n:t Zo
go dün öğlec!cn so~ra Hit-

Hasis İskoçyalının bulduğu ç~:·e 
,, ~"""""'-""""""'""'"' .rv-.. ..... ....,...,...,...,........_ .......... ,. 

ialiği ile meşhur bir lskoçyah bütün kış erzakını ucuza tadarik etmeği düşün~ü ? ve 
~Xyi bulmuş: "Gazeteye verdiği ?ir ilanda en iri patat~~i .. getiren çi!t~iye on ,~ili~ 
~'t verecegini yazar., Meşhur hasıs olan Iskoçyalıların gozu fal taşı gıbı açılır: Bır 

· ~ ~ e on şilin.,, az para değil, Bahçesinirı, çiftliğinin en iti pataresini kapan doğruca 
' tren lskoçyalıya getirir ve az zamanda adam bütün kışa yetecek patates istokuna. 
~ olur. 
'·le.dar patatesi en irisine verdiği on şilin mükafatla satın alan bu kurnaz lskoçyalı 

" bulduğu çareye sen ey okuyucu: 

İSTER GUL İSTER AGLA 

1 rin kendisine evlenme he · 
diyesi olarak gönderdiği 
otomobil ile Boğaziçinde bir 
gezinti yapmıştır. 

İstanbul, 5 (Husnsi) - Ar-

navutluk kralı Ahmet Zogo, 
dün sabık Arnavutluk elçisi 
Asıfı Perapalas otelinde ka
bul etmiş ve uzun müddet 
konuşmuştur. Asıf, gazete
cilere beyanatında, sabık 
kralın, Türkiyeyi daima ikin
ci vatanı olarak bildiğini ve 
gördüğü hüsnükabulden do
layı çok mütehassis olduğu
nu sör~ · iğini ve : 

- H · : şüphe yok ki, ne 
l~endi:n ve ne de maiyetim 
bu hüsnü kabul ~e misafir

- Devamı 4 üncüde -

Neşriyat Kongresi 
Hitam Buldu 

Dün 

-------
Ankara, 6 ( Hususi ) - Meclisi Reisinden, Başvekil-

Neşriyat kongresine iştirak den, Büyük Erkimharbiye 
eden gazeteciler dün akşam reisinden tazimat telgrafla-
radyo evini gezmişlerdir. rma cevaplar okunmuş ve 

Ankara. S ( Hususi ) _ 1 şiddetle alkışlanmıştı. 
Neşriyat kongresi bugün öğ- Üç günden bP.ri gece ya-
leden sonra iki C"'else akd~- rılarına kadar mütemadi ça-
derek mesaisini sona erdir-

1 

lışmalar ile yedi encümenin 
miştir. hazırladığı raporlar umumi 

Maarif Vekiljnin nutkunu 

1 

celsede müzakerelere ı ve 
müteakib reisicumhur ismet münakz şa edilerek kabul 
İnönü'nden, Büyük Millet olundu .. 

11111111 ---------

Fransa Rusyan1n teklifini 
kabul etti 

Londra, 5 (Radyo) - Son dakikada alınan haberlere 
göre, Rus yanın tc~klifleri, Fı an saca da tasvip edilmiştir. 
Bunun üzerine, Rusyaya bu hususta verilecek cevabi nota, 
bu akşam lngilterenin Moskova sefirine gönderilmiştir. 

ıa\ tinada ttutulan komünistler 
Roma, 5 (Radyo) - Atinadan bildirildiğine göre 40 ko

münist tevkif edilmiştir. 
-::e...-~~~~e;::~...se.~-~~-~ .. ;;;a;::_..-=;: ~~ga;: w W* +..,.3EBI 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
Güzelyalıya işliyen otobüs

lerin vaziyeti ••• 
Bir çok karilerimizden aldığımız mektuplarda deniliyor ki: 

Karantina ve Güzelyalıda otu:-an işçiler sabah ve akşam, 
otobüslerin intizamsızlığından ve ümit ettiklerinden fazla 
eve yahu~ işine çok geç gelmekte olduklarından şikayet 
etmektedırler. Bunun başlıca sebeplerinden birisi de oto
büslerin az olmasından ileri gelmektedir. Bu vaziyet karşı
sında ya bu hattın otobüslerin kaldırılmasım veyahut bu 
hatta işleyen otoHüslerin çoğalhlmasım ve bu intizamsızlık
lara bir nihayet verilmesini sayın belediye reisimizden rica 
etmektedirler. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
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Basur memeıerl 

Sebebi yüzde doksan ımparalorJuk unutkanıara Hususı Mektepıerde 
Dalgın ve unutkan, vapur- alabilecekleri dersler 

da paketini bırakandan, ka- -,.. w..--

ki bazdır. fi· 
Mütekabbız olanlarda de 

tabii esnasında husule ge\eO Cermen uyanışı mükem
mel ve müthiş bir hikaye . 
dir. 

Almanya 14 !ene müd-
detle kendi etrafında dön
dükten sonra, nihayet yal
nız büyük devletlik mevkiini 
almak için değil, fakat im
paratorluğa kavuşmak için 
mağlubiyetin en derin uçu
rumundan fırladı. Bu impa
ratorluğu o aynen eski mu
kaddes imparatorluk şeklin
de görüyor değildir. Bu da
ha tötonya şövalyeliği tari
hinden hatıralarla birlikte 
mukaddes imparatorluğun 
ve hohenzolların imparator
luğunun bir halitası olacak
tır. Berchtesgctden peygam
berin hususi ikametgahı ol
duğundan ve Münihin devri 
geçmiş bulunduğundan hü
kiime~ merkezi Vıyana ola
bilir. Imparatorluğun mihveri 
Rea, Tuna ve bunları bir
leştiren kanalla resmedilmiş 
olacaktır. Şimal denizinden 
Karadenize, işte yeni Reich
ın güzel bir tarifi. Fakat 
bununla neden iktifa olun
sun. Günün birinde doğru
dan doğruya veya vasıtalı 
olarak ona sıcak denizlerde 
limanlar lazım olacaktır. B. 
Mussolini bunu bilir. 

Şimdilik bu büyük Rus 
kütlesini garpten ayırmak 
ve balkanların bütün islav 
veya moğol milletlerini ve
sayete almak gayesini gü
den bir imparatorluktur. 

Daha yirmi sene evvel 
Almanyanın mümessili Fon 
Sanders Istanbulda idi, ve 
general V on Kressenstein 'e 
Süveyş kanalına taarruz et
mek ve mar.::şal Von der 
Goltza Bağdadı idare et-
mek imkanını veriyordu. 
Romen petrolu ehemmiyetli 
bir miktar arzetse bile Al
manyanın hakiki hedefi, kaf
kasya, Basra körfezine ka
dar Iran yaylası, arap çöl
leri ve Akdeniz · arasındaki 
sahadır. Romanya muazzam 
servetleri olan bu sahanın 
ancak bir ileri karakoludur. 
Yarın oraya hakim olan Av 
rupaya hakim olacaktır. 

işte rakamlar, Almanyanın 
sulh zamanında 7 milyon ton 
petrola ihtiyacı vardır. Fa· 
kat harp halinde ihtiyacı 
iki misline çıkacaktır. Ve 
müttefiklerinin ihtiyacını da 
hesaba katmak lazımdır. Bu 
takdirde ancak 6,620000 
tondan ibaret olan romen 
,. 

istihsali pek kifayetsiz ola
caktır. Polonya 507,000 Ar
navutluk 120,000 ton pet
rol verir. Bütün bunlar pek 
az miktarlardır. Romanya
dan başka ehemmiyetli pet · 
rol memleketleri 29,500,000 
toniyle Sovyetler birliği ve 
yakın şarkta 12,350,000 to
niyle Iran ve 4,300,000 to
niyle Iraktır. Bahusus ki bu 
ralarda fazla miktarda ihti
yat vardır. Birkaç rakam 
daha: 

Sovyetler Birliğinin ihti
yat mevcudu: 854 milyon 
ton, Irakın 387 milyon ton, 
Iranın 280 milyon ton, Ro
manyanın 90 milyon ton. 

Devriyle br raber yürümek 
şarttır. imparatorluğun mu
kadderatını sevk ve ~. idare 
edenler adları Hitler, Hess, 
Göring, - Göbels, Ribentrop, 
Himmler olan adamlar, kö
mrir, demir, dökme, çelik, 
pamuk, petrol

1 
kauçuk üze

rinde muhakeme etmesini 
bilirler. Bilhassa petrol. Çün 
ku herşey ona ~ bağlıdır. 

Çek albayı Moravec, bir 
kaç sene önce Almanyanın 

cenubi şarkiye doğru bu ini 
şinin dikkate7 değer bir tet
kikini yapmıştı.' Almanyanın 
giriştiği macerayı Cengiz 
hanın macerasile kıyashyor
du. 

Cengiz han, Macaristan'ı 

eline geçirdiği hün, balkan
ların ve orta Avrupa'nın ha
kimi olmuştu. Onda- her şey 
süvariden ibaretti. 

Yalnız atları beslemek la
zımdı. Macar ovaları buna 
yetiyordu. Modern bir devlet 
içinse her şey motör demek
tir: Otomobil, gemi, tank, 
tayyare, yalnız petrola sahip 
olmak lazımdır. Ve albay 
Moravec yukarıda bahsetti
ğim sahayı gösteriyordu. Bu
raya iki yoldan varılabilir: 
Karadeniz'in şimalinden ve 
cenubundan. 

Berlin'den kalkarak Basra 
körfezine kadar uzanan bir 
büzme resmediyordu. Bu, 
eski Bertin - Bagdat yolunun 
nazari resmidi. Hüzmenin 
cenup münhanisi Selanik'ten 
sonra Suriye 'ye doğru deniz
den geçen balkan yolunu, 
yani ltalya'nın bugün kara
dan ve denizden kontrol et
meyi üzerine aldığı yolu 
gösteriyordu. Hüzmenin şi
mal münhanisi, Varşova, 
Harkofdan geçiyor ve Baku'-

ya vardıktan sonra İran'ı 

ELHAMRA SİNEMASINDA 
Bugün Matinelerden itibaren 

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

1 - Radyo Muharebesi 
Başrölde: Simone Simon 

2 - Deniz Zabit 
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Seanslar: Zabit namzetleri 3 ve 7 de. Radyo 5 ve 9 da. l Cumartesi ve Pazar 11 de Zabit Namzetleri ile başlar. 

çember içine alıp Basra kör
fezinden birinci yola mülaki 
oluyord'u. Bu da 1914-18 har
binde Avusturya - Alman or
dularının takip etmiş olduk
ları büyük kara yoluna teka
bül ediyordu. 

Bu demekti ki Hitlerin 
tehayyül ettiği imparatorlu
ğun hükümet merkezi, hü
kümeti, endüstrisi, insan de
posu olan Alman'yada fakat 
petrolu yal~ın şarkta olacak
tır. 

Mesele onun için Alman 
fabrikalarını yakın şarkın 
petrol sahalarına bağlamak
tır. Bunun için mutlaka yo
luna her çıkanı yıkıp geç
mek•icap etmez, bütün müm· 
kün ittifakları kullanarak ve 
fark gözetmeden anlaşma, 
tehdit, ürkütme yollarına 
başvurarak yoluna devam 
edebilir. Prensip itibariyle 
Çekoslovakya alındıktan son
ra, şimalde Polonya'yı, sonra 
Rusya'yı saf harici etmek, 
cenupta ltalya'yı örtü diye 
kullanarak Fransız - lngiliz 
grubunu kenara bırakmak 
ve her mutavassıt şekilden 
istifade etmek mevzuu ba
histir. 

Bu, dünyanın başlıca üç 
devleti: lngiltere, Fransa ve 
Rusya, diğer bir çoklarının 
müzaharetiyle karşı koyma
dıkları takdirde ve ancak 
Italya'nın yardımiyle başarı
labilecek bir harekettir. Fa
kat bu hareket muvaffak 
olduğu takdirde dünya yü
zündeki miJletlerin mukad
deratiyle alakalı olan grup
larm gözleri önünde ta\.ihin 
yapıldığına şahit olmakla 
iktifa etmeleri icap edecek
tir. Çünkü onlar sahnede 
ancak figüran sıfatiyle bulu
nabileceklerdir. 

Piyer Dominik 
--::::::::--

1 Dakikada 
Neler oluyor? 

Si!: bu satırları okuyup 
bitirdiğiniz anda : Kulakla
nız, başka başka on bir bin 
sesin yüz seksen bin ihtira
zını duyuyor. 

Kalpazanlar Amerikalıları, 
iki yüz elli li a zarara soku
yorlar. 

Kanada Tayyareleri yirmi 
beş kilo eşya taşıyor. 

Çinde, meşhur Burma ye· 
şim taşından, yetmiş beş 
frank kıymetine tekabül e
den miktarda taş nakledili
yor. 

Aldığımız gıdı üzerinde 
altı milyon diastaz faaliyette 
bulunuyor. 

lngilterede çocuk koruma 

rısını komşuda unutan ka
dar türlü türlüdür. Öyle 
sanıyorum ki, memleketin 
dalgınları nüfus sayısına nis
pet edilse, dalgın olmıyan
lara galip gelirler. 

1 ünel istasyonları, vapur 
iskeleleri gibi yerlerde, yol
cular tarafmdan unutulan 
eşya listelerine bir göz gez
dirmek bu hakikati anlamağa 
kafidir. 

Paris simenifer idaresi 
dalgınların aklını başına ge
tirmek ve trenlerde öteberi 
unutulmasının önüne geçmek 
için mükemmel bir çare bul
muş. 

Her istasyonda, yolcunun 
çıkacağı yerde, ziyadar, ye
şil renkli büyük bir levha 
var. Üzerinde, iri harflerle 
şu cümle yazılı: Trende bir 
şey unuttunnz mu? 

Bilhassa Paris trenlerinde 
unutulan eşyanın çokluğu 
gözönüne getirilirse bu tet
birin mükemmeliyeti derhal 
anlaşılır. 

Vakıa, yolcuların içinde, 
bu ziyadar levhayı okuya 
okuya çıkıp giden ve trende 
unuttuğu çantayı ancak evde 
hatırlıynlar gene bulunacak
tır. Fakat, çoğu dalgm kafa
sına, vaktinde "dank!,, diye
cektir ya. O da bir kar. 

--::::::::--
Ancak ı: ört nUshası 

olan kitap 
Dünyada dört nüshasın

dan • . başkası bulunmıyan 
Magna Karta isimli lngiliz 
kanunu esasisinin Linkoln 
kilisesinde bulunan yanmı
yan camlardan yapılma bir 
muhafaza içinde olarak, teş 
hir edilmek üzere Nevyork 
sergisine gönderilmiştir. Bu 
nüshalardan ikisi Britiş Mü
zeum, dördüncüsü de Salis
burı kilisesindedir. 

--········ ·-·····--
lzmir 

Kolahanesi 
lzmir Kolahanesi sahibi 

hafız Ahmet Hasan Özren 

bu defa atölyesini tevsi e
derek Kemeraltında hüku-
met konağı karşısmda 20 
nu aralı binaya nakletmiştir. . .................................................. . 
teşekkülleri bizim paramızla 
iki buçuk lira sarfediyorlar. 

İngilterede iki bin kişi 
bilardo oynuyor. 

Büyük Biritanyadan Avru
paya müteveccihen, vapurla 
ve tayyare ile üç seyyah yo
la çıkıyor. 

Amerikada, üç yüz 
metre mikabı gaz israf 
ziyan ediliyor. 

bin 
veya 

~--------------.................. K:ı~ t, Bugünden y • s• d 
\.. itibaren enı ınema a 

Almanyadan sureti mahsusada getirttiğimiz yeni 
KOPY ALARILE 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. 

pc:e 
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Resmi mekteplerde dersi 
bulunan muallimlerin ilave 
olarak öze 1 okullarda bir 
muallimliğe inhaları sıra
smda bu muallimlerin resmi 
mekteplerde okuttukları ders 
le, özel okulda okutacağı 
dersin haftalık sayısının 24ü 
geçmemesi kararlaşmıştır. 

Bundan böyle maarif idare
leri, özel Türk mekteplerin
ce seçilen muallimleri, inha 
ettikleri veya yabancı ve 
azlık mektepleri Türkçe, 
kültür derslerine muallim 
seçtikleri sırada bu mual
limlere ilave olarak verile
cek derslerle esas ders saat 
leri yekununun yirmi dördü 
geçenleri inha etmiyecek
lerdir. 

--::.-:::..;:--
Bulgaristan'ın 

politikası 
--~-Cii!i--

Sof ya' dan bildiriliyor : 
Parlamentonun dış işleri 

encümeni, 20 nisanda, baş

bakan Köseivanof'un Bulga
ristan'ın dış politikası· hak
kında mühim izahlarda bu-
lunduğu gizli bir toplantı 
yapmıştır. Her ne kadar res-

men malum değilse de, öyle 
sanılıyor ki, başbakan, Bul
garistan 'ın büyük devletlerle 
hiç bir siyasi anlaşma yap-
mamış olduğunu, Avrupa'da
ki hadiseler karşısında tama
miyle bitaraf kalacağını, ide
oJo ji mücadelelerine karış
mak niyetinde olmadığını 
söylemiştir. 

Bulgar başbakanı, Bulgar. 
hükümetinin, parlamentonun 

tasvibine arzetmeden hiç bir 1 
enternasyonal teşebbüste 

bulunmıyacağını da ilave et
miş ve demiştir ki, Bulgaris
tan için ne sürpriz ve ne de 
emrivaki politikası denilen 
şey vardı". Hükümet, kendi
ne gizli muahedeler akdi 
hakkını veren anayasanın 
17 inci maddesini hiç bir 
suretle kullanmamıştır. Bul
garistan gizli diplomasi pe
şinde değildir. 

Noye Zürher Saytung 

ıkıntı neticesi yavaş y•": 
evramı basuriye teşekk 
eder ve gitgide büyür ade~• 
makadın muhitinde koca bit 
kütle husule gelir. 

Basur memeleri zaman ' 
man şişer, çok ıztırap ..,1 
Bundan başka az çok ınill' 
madi kan zıyama sebebif 
verir. Bilhassa genç kadı' -.. 
larda sık sılC vukua gel' \1u 
baş dönmeleri, göz karar~ ~ ~! 
ları ve kansızlığın sebe \ ' ı 
hergün, defitabii esnasıO~ \et lln 

vukua gelen kan kaybetlll t 

ninneticesidir. . dı 
Bazan bu basur memelet' ~ 

fevkalade şişer, mora"' 
1
1 

adeta kangrene benziyed ~ oı 
manzara alır. Hastaları uylf 
suz ıztırap içinde bırakır· 

Fakat basur ameliyatı 1 

kadar basit ve o kadar k•t 
bir ameliyattır ki hastaları' 
sekiz günlün bir zahıoe: 
katlanmaları bütün ölll 
müddetince 

1 istıraplı ve t~ 
likesi daimi olan bu baS~ 
lıktan kat'i olarak halas 
maları için kafidir. 

Basuru olanlar derhal aos'. 
liyat yaptırmalıdırlar. Ge~ 
bazı ufak tefek basur merJl 

(erini kinin şiringalarile ~' 
rutmak da mümkündür. ~ 

Fakat bu daha ziyade ·.• 
kaç taneye münhasır olOS" 
üzere olan evramı basuri~ 
ye aid bir usüldür, yo~ 
bütün makadı ihata el'. 
büyük ve kanayıcı basu~ 
ancak müdahalei cerralJJ 
ile ber taraf edilebilir. .~ 

Basura malik olmamak İf' 
inkibaz olmamanızı tav'tt 
ederiz. .../ 

Aşcıbaşı Mariı' 
Makarnaları 

1937 - 1938 Selanik sert; 
sinde birincilik madalya•' 
kazanmıştır. _ ____./ 

•• 
MUJDE İZMİRLİLERE 

Birinci kordonda Atatürk caddesinde denize nazır yıl~ 
gazinosu Egenin en şairane gün batı yeridir, resimler~ 
tabettiği_m_iz ~rkadaşlar gazinonun müstecirleridir şirııd•~ 
kadar bırıncı sınıf gazinolarda gö rülmemiş bir ucuzfu1' 
içkiler mezesile olup son derece nefis ve ayni zaın•"~ 
yüzde on garsoniye de yoktur servisler muntazamdır te~~ 
hava almak ve sanatoryom görmüş kadar istifade et"' 
istiyenler Yıldız gazinosuna mutlaka gelmelidirler. 

_ ... 4 •• • WM•wıa:u._ ~ 

T A--y ARE Sineması T31~ 

ı - ENDÖLköS BGEcELEııJ 
Mevsimin en büyük filmi, meşhur İspanyola ses ~e 
dans yıldızı IMPERIO ARGENTİNA'nın şaheser•· 

2 - TALİ YILDIZI 1 
NEC LEMONNIER-MICHEL SIMON-J. PIERRE AtJMOr-1, 
Zarif ve eğlenceli, Fransızca sözlü ve şarkılı büyük k?IJJe 

3 - METRO JURNAL. En yeni dünya haberler•· 

Endülüs Geceleri : 4,4S~ S,45, Tali Yıldızı : 3 -.,e?de 
Cumartesi : 1 de ve Panr : 11 de başlar. 

'i"J!'l'Tl Fiy:!!,a~r=~_i!,,iii0~-;Iİ2İİS._-;.ı:tiii· o._.-;.Tilaiiilliıe~bemlm01ııkiiullr•u111ıt.u...,..f-' 
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'ihtiltillarını ıuzlaştırma~ A~~-u~~nt-8!,~~~a~~u 
tahkl•m • , • TürkiyeRadyodifüzyon Postaları 

Kazım San2üder 
hmir: Yeni Kavaflar ç M'flSIJ 

DO. 35 

de~· 
ıe\cG ,,,,, 

nlzamnamesı DALGA UZUNLUGU 
1639m. 183Kcs. 120K W 

A·u"tıty3.nın yüksek terzi mek

bind-~!1 dipl<>ınal .. ,, 
ÜÇÜNCO KISIM ~k~; 

ideli Tah1i:im nizamnamesine 
~ bit "L, ihtilaflarını Uzlaştırma haiz olarak yedekte kalan 

l' ah kim Nizamnamesi,, işçilerin "muvakkat ve mun-
~ ' bazı maddeleri hakkın- zam mümessil işçi,, vazife-
vl' 'fağıdaki izahatın veril- sini ifa etmeleri caiz görül-
~~ · faydalı görülmüştür; mez. Çünkü işyerine sonra-
t>ir t ki : dan alınıp kanuni nisabın 
~dl' J Üncü madde hakkında : artmasına se~ep olan yeni 
,J' ~'1uvakkat ve munzam işçilerin kendi aralarından 
~ııı' \'~ss~l işçi,, seçilebilme_k ayrıca temsil edilmeleri icap 
0 befıl \' ışçıler yekununun ış eder. 
!ıJI~ ,,.'lnunun 78 nci madde- 2 nci; 4 üncü ve 6 ncı 

Ol ~tki oisabları aşması la- maddeler hakkında : 
~ır. Bu nisablar : Bu maddelere göre, bir 
S işciye kadar işyeri açıldığı tarihten itiba-
/ den 200 işçiye kadar ren ya üç ay, on beş gün 
Ot den J(lOO işçiye ka- yahut bir hafta içinde Mü

den daha fazla 
k üzere dört kademe-

; Binaenaleyh mesela"120,, 
. i işçisi bulunan bir iş

e~ tiııe fazla faaliyet devre
oı' de 60 işçi daha ilave e 
t~ tek işçi yekünu "180,, e 

messil işçi seçimleri yapıla
cağından, bu müddetler es-
nasında ve henüz seçim ya
pılmadan herhangi bir iş 

ihtilafı hadise olduğu bölge 
teşkilatınca istihbar edilirse 
o işyerinde seçimin tacilen 
yapılması ve böylece ihtila
fın biran evvd tesviyesinin 
temini cihetine gidilir. 

ait 
(15) 

izahlar 
S inci madde hakkinda : 
Bu maddenin ifadesine 

göre Müşterek mümessil işçi 
seçilecek işyerlerini iki kıs
ma ayırmak lazım geliyor. 

a) Her birinde ondan az 
sayıda işç: çalıştığı ha,de, 
birbirinin aynı veya mütem
mımı veya mütefer. ii olan 
ve aynı şehirde bulunanlar, 
mesela şehrin iki muhtelif 
semtinde kain olup herbirin
de 10 dan fazla isçi çalış
masından dolayı ayrı ayrı 

1 

kanun şümulünde tasnif edi · 

miş olan ve aynı İşv..! · ene 
ait bulunan iki işyeri gibi. 

9 uncu madde hakkında : 
Herhangi bir iş yerinde 

mümessil işçi t: hliydini haiz 
olmak üzere Nizamnamenin 
işbu maddesi mucibince se-

çilecek sayıda evsafı hJiz 
işçi bulunmazsa bulunduğu 

kadar seçilir. 

f.A.Q. 19,74m.15195Kcs. 20KW. 
f.A.P. 31,70m. 9465Kcs. 20KW. 
12.30 Proğram . 
12.35 (Operet Seleksyonları 
pi.) 
13.00 memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haber
leri. 
14.00 1 ürk müziği - Pi. 
14.40 - 15.30 Müzik (neşeli 
plaklar) 
17.30 Proğram. 
17.35 Müzik (dans saati-pl.) 
1~.15 Türk müziği fasıl 
heyeti. 
Tahı;in Karakuş ve arkadaş-
ları. 
19.00 Konuşma (dış poloti
ka hadiseleri) 
19.15 Türk müziği (halk tür-

1 killeri ve oyun havaları - Sa-
di Yaver Ataman. 1 
19.30 Türk müziği 
20.00 Memlekt:t saat ayarı, 1 

ajans, ve mdeoroloji haber- t 
leri. 
20.15 Temsil (Geyik avcısı - I 
Genç Qsman Yazan: Ekrem 

Re~L 1 
21.15 esham, tahvilat, kam-

Cumhurivet 
Kişesinin Se
vindirdiği va
tandaşlarımız 

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

Peşin ve 
Taksitle 

En müşkülpesent subayla

rın ve sivillerin mizaçlarına ... 
O"Öre taksitle her türlü elbise 
o 

Dik!r. 

26 ncı tertiple üçün: ü ve beşinci keşidede iki defa on 
beşer bin altıncı keşide ise müşterilerine yirmi bin 300~, 

Isa kanuni nisabı aş
iı için "muvakkat ve 

~~oı mümessil işçi,, seç
e hacet yoktur, Daimi 

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

biyo-nukut ve ziraat borsası 
fiyat. 

1 
1 

1 

1500 92 numar:ıdaki ve on vat:ındaşa dJ ayrı ayrı biner lira 

kazandırmak suretile pek çok vatandaşlarımızı servet, se~inç 

ve refaha kavuşturan bu uğurlu ve hl.yırlı kişeden piyango 

biletlerinizi almağa ihmal etmeyiniz. Çünkü sizi mesud ve 

bahtiyar edecek Mezarlıkbaşı: d:ı B. Recebin 11 Cümhuriyet" 
kişesidir. 'n evvelce seçmiş olduk

lbiirnessiller yeni gelmiş 

Dünyanın E~ Sakin Yeri 21.25 Neşeli plaklar • R. 1 

21.30 Müzik 
1 

~i de temsil eder. BALKANLAR 
22.00 Haftalık posta kutusu 
(ecnebi dillerle) 
22·30 Müzik (Küçük orkes
tra - Şef : Necip Aşkın) 
23.00 Müzik (Cazband) 
23.45-24 son ajans haberleri 

1 .m.mJii::t:2~mJ;;;::t:il&;:;to.. mJii::t:2mJiö::::.t:=a:~mıııım 

LUKS LUKS LUKS tıun gibi esasen binden 
b· işçi çalıştırılan herhan
ır ityerinde de işçilerin 
1 daha ne kadar arttı

arttırılsın kanuni ni-
"- göre artık yeııiden 
. lam mümessil işçi,, 
-~~ıi virit olamaz. 
G '\rakkat ve munzam 
~e~•ıil işçiler seçımı,, ne 

tjllde çalışmakta olan 
tk daimi, gerek muvak
biJumum işçiler iştirak 

t, Fakat mevcut mümes
te ilaveten seçilecek o
İtbu "muvakkat ve mun-
k lbiioıessil işçiler,,in mu
ilk faaliyet devresine 
~ olmak üzere alınan 
işçilerin arasından se-

'•i lazımdır. Bu itibarla 
tice daimi işçiler arasın

•eçilip nizamnamenin 9 
llıaddesinin C fıkrasına 

t llıiimessil işçi ehliyetini 

tf ._, bıçakları, 
,.- 'ş sabun ve 

~ınleri çok 
·f ve son 
el traş 

ki neleri. 

3882 

Avrupanın belynelmilel ni
zamları terketmesi ve hiçe 
· ndirmesi neticesinde son 
zamanlarda Balkanlar da va
ziyetten endişelenmiye baş
ladılar. 

1914 den evvel Balkanlar 
daimi kargaşalık merkezi 
idi. Mütarekeden sonra, yir
mi yıl içinde Balkanlar, dün
yanın saki bir yeri oldu. 

Şimdi bu tezadın sebebi 
nedir? Sebebi gayet basit: 
Umumi harpten evvel Balkan 
devletleri büyük devletler 
rekabet ve ihtiraslarının kur-

•banı idi; Balkanlıların birbir-• 
lerin yapmadıklar cürümler 
başka ellerle Balkanlılar için 
irtkap ediliyordu. 

Harpten sonra, Balkan 
memleketleri bu korkunç 
derslerin neticesinden ibret 
alarak bu memleketler mü
tekabil bir işbirliği politika-

· Biri zarif nükte, şen sahneler:dolu enfes komedi 
teri içtimai bir aile f .~.:ıi takdioi etmekle gurur duyan 

leültürpark Sinemasında 
1- ÇILGIN BAKİRE 

İRENE DUNNE - M. DOUGLAS 
tn müşkülpesentleri bile me~nun eden senenin en 

mükemmel komedisi 

~- MACERA ADAMI 
~'ll .. VICTOR FRANCEN - HENRİ ROLLAND 
-ı,,tı. nıacera peşinde geç<'., bir milyonerin vatana avdetinde 
tG"~lııının başka birisile r.işanlanmasmdan çektiği ıstırabı 
~ ten şaheser. 
':1t~l•r: Her 2in - MACERA ADAMI : 3.20-7.20 

iN BAKIR!: S-9 .. Cumartesi ve pazar sat lde ba.,lar 
..... 

sır.a akıllılık edip bağlanır
lar. Bu suretle Balkanların 

politikasına hiçbir harici si

yaset teşir etmedi. Balkan 

memleketleri böyle bir siya

setle, hakiki idarecilik haki
miyetini gosterdiJer. 

"P . S · arıs - oır,, 

--~~..:--

Hem Dövmüş 
hem de para
sını almışlar 
Alsancak Mustafa bey cad

desinde Fehmi oğlu Ilhami 

ve Hasan oğlu Ahmet Maz
har oğlu İhsanla şarap içip 
giderlerken kendisini darp 
ve 30 lira parasını aldıkları 
şikayet edilmiş ve suçlular 
yakalanmıştır. 

ve yarınki proğram. 

-~-~---

Vilayet bütçe-, 
)erinde yaoılan ' 
münakaleler 1 

İcra vekilleri heyeti, vila
yetlerin 1938 bütçelerinde 
münakale yapılması ve bazı 

vilayetlere munzam tahsisat 
verilmesi hakkındaki Dahi
liye Vekaleti teklifini kabul 

etmiştir. Münakale yapılan 
ve munzam tahsilat verilen 
vilayetlerimiz Malatya, Erzu
rum, Balıkesir, Antalya, Edir· 
ne, Tunceli, Amasya, Sam
sun, Muğla, Mardin, Eskişe
hir, Ankara ve Maraştır. 

.., 
Sıhhatını ve cocueunun 

sıhhatını sevenler 
Altları lastik' yazlık keten ayakkabı alacağınız zaman altı 

kös el eli 

" Kooijeratif '' 

~/l . . / 

UKS 
MARKALf 

Ç6m6ŞIR 
VE8AMVO~ 

Sabunları 

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

Amili UMID 
fabrikası. 
Telefon 3047 
Telgraf kısa 
adresi: 

·UMIDUN .. 

~mmae::a.- ;aı _. ,..ı:mııırı~ 

Mark~ keten ayakkabı alınız çünkü: [ll D O K T· O R ~ ~ r ~ 
Ayakları terletip romatizma yapmaz, çorapları siyahlatıp (f · (ı ~' a AJ 
kirletmez ye kokutmaz, bir mevsim muhayyerdir, her ma- = Salih Sonad ~ ] &. ::S-
ğazadan ısrarla isteyiniz. w n ~ :.. .... 

Istan~uly Ayakkabıcılar Kooperatifi lzmir Şubesi ~ Cilt, Saç ve Zührevi has- fı :! f e 
Çerçı oglu Hao 1-30 1 !alıklar mütehassısı ~ ~ ~ c• 

BugÜ~ -~s~~ . Sinemada T2~J4°1 ;~ 2 T~tE~öN°ka;:~581 ~ ~ I ;" ; 
Bu ha ·ta Turkıye sozlil şaheserler şaheseri L~s ~~~~ !' ... a 
1 \lf ~ 'fiHi 'R T ~ D> 2.. 

- 1'--.? a (.; v.ıı. 'U A İv an MUjekin Dr. Demir Ali f- ; ·~ 

2- Binbir Tehlike Adası 
. Korku Heyecan Yaratan Bir Sinema Romanı 
iki devrelik (25) kısım olan bu filim hepsi birden 

gösterilmektedir. 

Ayrıca dUnya havadlslerl mlkl ve saire ı 
~ Asri Sinemada 24 adet v.1 nti!atö. v .:.·aspiratör buz gibi l 
ft serinletmektedir. ~ 1 Du~~liye K~~~.~ere i 

Kamçıo!jlu 

Cilt Tenasül hastalıkları 
eJektirk tedavisi 

ızmir - Birinci beyler So 
N:>.: 55 Telefon: 3ı79 

-g fil,. 8 
a.. "' !: ,, ""' -. ~ 

~~.:- m E! 
Q• 9 il) tı::"' N 
.... ı: ae -

~~~~w~~sez ..,...~ :1 ~ ~ ~ 

Dr. Fahri Işık i ~ = ~ 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontken ve elektrik teclavi•ı 

yapılır ıkinci BeıJ~r So 
No. 29 TELEFON 2542 
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HABERLER9 
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il Bugün 
Stadyomda Atletizm 

şenllöl var 
Haber aldığımıza göre 

bugün öğleden lzmir ikinci 
Erkek Lisesi tarafından Al
sancak stadyomunda zengin 
bir Atletizm bayramı tertip 
edilmiştir. 

F evkalide parlak olacak 
olan Atletizm şenliğine tam 
saat 14,30 da başlanacaktır. 
Atletizm neticelerini öbür 
nüshamızda bildireceğiz. 

--@.,..,.-

Yarın 
Alsancak Stadyomunda 
GUreş Blrlnclllklerl 

Müsabakası Yapllacak 
Yarın saat 15 de beden 

terbiyesi genel direktörlüğü 
lzmir bölgesi tarafından Al
sancak stadyomunda İzmir 
güreş birincilikleri müsaba
kası yapılacaktır. Bu güreş
lerin şehrimizde çok büyük 
bir alaka uyandırdığını mem
nuniyetle haber almaktayız. ......... --........ --

(HAl...KJN SES/) 

Arnavutlukta dağ kısımlarındaki köylerde 1 
bulunan Italyanlar püskürtüldü 

Paris, 6 (Radyo) - · Arnavutlukdan son gelen bazı haberlere göre, Arnavut milli çete
leri Arnavutluğun şimal kısımlarında ltalyanlarla çarpışmakta oldukları bildirilmektedir. 
Arnavut çeteleri, dağ kısımlarındaki köylere ltalyan kuvvetleri girmek istemişlerse de çe-
teler tarafınden püskürtülmüşlerdir. Günden güne çete mikdarı çoğalmaktadır. 

Alman Orduları başkumandanı Trablusgarp 
hudutlarını gezdi 

, 

Roma, 6 (Radyo) - Trablusgarptan bildiriliyor: Alman orduları başkumandanı refaka
tinde Italyan erkanıharbiyesi ve mareşal B:ılbo olduğu halde tayyare ile Mısır ve Tunus 
hudutlarını gezmişlerdir. Alman başkum1ndanı yarın tayyare ile Sicilya yoliyle Romaya 
dönecektir. 

Litvinof'un istif ası üzerine ana hatlarda 
mühim değişiklik olmıyacak 

Paris 6 (Radyo) - Litvinof'un istifası hakkında yeniden bir malumat alınmamakla be
raber Rusyada Litvinof'un istifası üzerine ana hatlar ilerinde mühim hiçbir değişiklik ol
mıyacağı tahmin edilmektedir. Dün hariciye 11azırı Bonenin verdiği ziyafette Rusya bü
yük elçisi de hazır bulunmuştur. 

Londra büyük elçimiz Halif aks'la görüştü 
Londra 6 - (Radyo) - Türkiye büyük elçisi Tevfik Rüşdü Aras dün hariciye neza-

retine gelerek lord Halifaks ile görüşmüştür . ---

BELEDiYE REiSiMiZiN 
HALKA BEY ANNAMESI 

------------.~~~~:-:.:....---~--------
- Baştarafı 1 ncide - nekleri de işimize yat• 

Bu maksatla, bu sene de ktı ca r. ~j 
mutad olduğu veçhile 20 Yine aynı maksadla . i 
Ağustosta açılacak lzmir lzmirli şairlerin eserle~ 
Enternasyonal Fuarına yetiş- halk şarkılarıyın güfte) 
tirmek üzere Kültürpark sa- • ve notalarına ihtiyacıoı•• 
hasında bir pavyon tesis lacaktır. . 
edeceğiz. if 

( Dünkü, bugünkü ve ya- Bu suretle muhtelif deJ 
rınki lzmir ) adı ile açılacak fere ait eski lzmir ve 
bu pavyonda, geniş bir tari- lzmirli hayatı, yan yana 
hi ehemmiyeti haiz olan tirilerek güzel bir muka 
Şehrimizin Miladdan evvelki yapmak imkanı elde e 
zamanlarda ilk ·kuruluşundan cektir. 
bu güne kadar geçirdiği is- Bu kadar geniş ve nıil 
!ihaleler tebarüz ettirilecek- bir mevzuun bir hanıl~ 
tir Bu mevzu etrafında bilhas- başarılması hiç şüphe M 
sa dünkü lzmiri canlandıra- ki imkansızdır. Ancak bll .ı ' 

seneler geçtikçe tekl.-r a-..: 
bilmek için, lzmirin uzak ve f' t · • edecek, noksanlan teli ı ' 
yakın eski hallerini bilmeğe dilecek bir mahiyettir. s· 
ihtiyaç vardır. Bu itibarla, 
en eski lzmirden itibaren, şimdilik yapacağımız, bu 
şehrin umumi vasıflarını, şe- faydalı teşebbüste ilk a 
hircilik noktasından hususi- atmaktır. 
yetlerini ortaya koyacak es- Bununla beraber 
kiden kalma planlar, resim- teşebbüsümüzün de münı 
ler, tablolar ve sair vesika- olan mükemmeliyetle 111 

ları toplamağa çalışıyoruz. dana çıkmaşı hususunda 
Şehircilik bir bakımdan da hemşerilerimin memleket 

şehir halkının yaşayışiyle verliğine güveniyorum. 
alakadar olduğundan, eski Hemşerilerimden ricalll 

P. T. Merkez 
Müdürü 

Ic~ giltereden 300 yolcu va2onu alıyoruz 
Ankara 5 (Telefonla Başmuharririmizden) - Devlet demiryolları idaresi lngiltereden 

dört milyon liralık üç yüz yolcu vagonu satın alacaktır. Bu maksatla büyük bir Ingiliz 

hayatı canlandıracak elbise- dur : Bir taraftan biz 

ı, it~~;Yve ~;.;asiı: ~i:i:~e •:::~=~ k::div:~.. : 
toplarken, eiinizde bulu~ 

büvük satış aşağıda izah ettiğim vesilı" ~ lzmir Posta ve T elğraf 
merkez müdürü B. Tevfik 
terfian müfettişi umumiliğe 
ve yerine de fen heyeti reisi 
B. Bekir tayin edilmiştir. 

-;::::ac:--

Bir teşekkür 
Bir kaç gün evvel "Halkın 

sesi Hakkın sesidir,, sütunun
da, Yapıcıoğlu semtinde 
oturan karilerimizden aldığı
mız bir mektubu neşrederek, 
belediyemizden koca bir 
mahalle halkını bizar kılan 
pis lağım sularının izalesile 
bu sokağın bazı ufak tefek 
yerlerinin tamirini rica et-
miştik. 

Dün memnuniyetle öğren
dik ki; faal belediyemiz hal
kın bu dileğini de yerine 

1 

getirmek gayesile orada la
zımgelen tertibatı aldırmış 
ve mahalle sakinlerinin sih- ı 
batini tehdit eden bu çirkef 
şulan ortadan kaldırılmıştır. 

--::::::.::--

Dün geceki 
fırtına 

Dün gece saat yirmide 
şehrimizde rüzgarla karışık 
zağmur başlamış ve rüzgar 
saat yirmibirde şiddetini 
arttırarak fırtına şeklinde 
esmeğe başlamıştır. Fırtına 
iki saat sürmüş ve yağmur 
sabaha kadar devam et
miştir. 

firmasının mümessilleri alakadarlarla müzakereye başlamışlardır. 

-------------------~~-==------------------
Italya gazeteleri Poloııyanın iyi düşünmesini · 

tavsiye ediyorlar 
Roma 5 (Radyo) - "J.u~.nale !>i.talya., gazetesi: Bek'in nutkunda? bahisle yazdığı ma

kalede, Polonyanın iyi duşunmesını ve Almanya ıle uzlaşmasını tavsıye etmektedir. il 

Rusya Hariciye Komiseri Ankaradan 
bula Geldi 

Istan-

Istanbul 6 (hususi) - Sovyet hariciye komiser muavini Potemkin bugün Ankara eks-
presile şehrimize geldi. sayın misafirimiz istasyonda erkanı hükumet tarafından hararetle 
karşılandı. Potemkin bu akşam semplon ekspresile Bükreşe gidecektir. 

Halk evi 
Çiçek sergisi bugün 

açıhyor 

Hazırlanmakta olduğunu 
bildirdiğimiz Halkevi çiçek 1 
sergisi bugün öğleden sonra 
saat 14 de merasimle açı-
lacaktır. 

Bu sergide şehrimizdeki 
çiçek meraklılarının bin-bir 
itina ile yetiştirdiği nadide 
çiçeklerden başka bahçe sa
hiplerinin ve çiçekçi esna
fının yetiştirdikleri her nevi 
çiçekler teşhir edilecektir. 
Kültürpark ve Bornova zi
raat mektebi vasi mikyasta 
sergiye iştirak etmektedir. 

Halkevinin teşkil ettiği 
çiçek ve nebatat mütehas
sıslarından mürekkep bir 
juri heyeti teşhir edilen çi~ 
çeklerin derecelerini tayin 
edecek ve ilk dereceleri 
alanlara b!rer hediye verile-
cektir. 

Hadiseye 
Adliye 
Vaziyet Etti 
Muhitimizde tanınmış bir 

zatın refikası olan bayan "M . ., 
evvelki gece yarısından bir 
buçuk saat sonra karakola 
müracaatle eşi "Z.,, nin eve 
dönmediğini, gecenin bu sa
atinde genç bir kızın evin
de bulunduğunu bildirmiştir. 

Filhakika zabıta, ihbar 
edilen zatı, haber verilen ev-
de perişan halde bulmuş ve 
karakola davet etmiştir. 

Hadisenin d n adliyeye 
aksetmesiyle bay "Z . ., ile 
genç kızın muhakemeleri 
hafi olarak yapılmıştır. Genç 

Deniz bank 
Kalkıyor 

Ankara 5 (Hususi) - Dev
let Denizyolları ve Devlet 
limanları işletme umum mü
dürlüklerinin teşkilat ve va
zifelerine dair Muabere ve 
Münakale Vekilliğince hazır
lanan layiha bugün meclise 
verildi. 

Bu layiha ile Münakalat 
Vekaletine bağlı ve hükmi 
şahsiyeti haiz ve merkezleri 
İstanbulda olmak üzere"Dev
let Denizyolları f şletme U
mum Müdürlüğü,, ve "Devlet 
Limanları İşletme Umum 
Müdürlüğü,, namlariyle mül-
hak büdçeli iki idare kurul
maktadır. 

--~--

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

Tayinler 
Başturak maliye tahgil şu

besi şefliğine Jstanbul mua
mele vergi şubesi memurl t· 
rından Fay Ziya, Selçuk 
nahiye müdür Tekil ~tine 
Selçı k ilk öğretmeni Fahr;, 
Topalb ilkokulu ö}retmenli
ğine orta kız öğ dmen oku
la mezunlanndan Melahat 
Niflier tayi ı edilmişlerdir. 

Memlekette çiçek sevgisi
' ni teşvik etmek maksadile 

kurulan bu sergi yalnız iki 
gün devam edecek ve ya-

kızın nüfuz tezkeresinde kız 
olduğu mukayyet iken sey
yibe bulunduğu doktor ra
poru ile anlaşılmıştır. Kız 
bakire olduğunu ısrarla id
dia etmektedir. 

Ahmet Zogo 
- Baştarafı 1 ncide -

perverliği suistimal etmiy(
yeceğiz.,, 

939 Bütçe oro
jesi müzake

releri 
Kamutay bütçe encümeni, 

Maliye ıekaleti bütçe pro-

G~lenler 
Eskişehir mebusu B. Os

man Işın Ankaradan, mülki
ye mOfettişi B. Hayri Ala
ıe hirden şehrimize gelmiş
ler .1ir. 

' rınki Pazar günü akşamı 
f kapanacaktır. 
J Merasıme herkes davetli 
olduğundan hususi daveti

J yeler gönderilmemiştir. Bu-

l gün ve yarın sergiyi herkes 
serbest olarak gezebilecektir. 

Sözlerini ilave ettiğini, 

Abdülmecidin oğlu Abidle 
evlenmiş olan hemşiresinin 

Türkiyeye gelmiyeceğini bil
dirdiğini söylemiştir. 

İzmir Tramvay ve Elektrik 
Türk Anonim Şirketinden : 
Şebekede yapılması icap eden işler dolayısiyle 7 Mayıs 

1939 Pazar günü Mimar Kemalettio caddesi ile mücavir 
sokaklardaki şebeke üzerinde cereyanın saat 7 den 17 ye 
kadar kesileceği sayın obonelerimizce bilinmek üzere ilan 
olunur. 

jesinden maada bütün Ve
kaletlerin 1939 bütçe pro-
jeleri ile beden terbiyesi ve 
hava yolları umum müdür-
lüklerine ait mülhak bütçe
lerden maada diğer mülhak 
bütçelerin hepsinin tetkik 
ve müzakeresini bitirmiştir. 

Döğmüş 
Keçeciler ~alepçi hanında 

Mustafa oğlu lbrahim Meh
met oğlu Rizayı döğdüğün

den yakalanmıştır. 

7 Mayıs Pazar günü sabah larla siz de bu işe yar 
saat 10 buçukta Bornovada ediniz: 
park karşısında ismet Inönü 1 - Miladdan evvel 
caddesinde 9 No. lu büyük Miladdan sonra lzmir şe 
bahçeli evde, lzmirin tanın- nin kurulduğu yerleri ve 
mış eski ihracat tüccarların- killeri gösterir yazılı nı 
dan bay Pajiye ait kıymetli mat, krokiler, haritalar, 
mobilyaları müzayede sureti- kükat, meskükat, resioı 
le satılacaktır. 

fotoğraflar vesaire. 
Dikkat: Bornovaya sabah- 2 _ lzmirde icrai bil 

leyin hareket edecek tren 'I' 
saatleri: 8,7 ve 10,15 geçe- met edenlere ve lzmirin _J 
dir. ki sakinlerine ait her tD"" 
Şatılacak e,yalar meyanın- vesikalar. 

da lngiliz mamulatından em- 3 - Muhtelif devirle~ 
salsız iki adet birer buçuk lzmirdeki mimari tarzı ~ 
kişilik somyalı bronz karyola, terir her nevi vesikalar •. ~ 
3 parçadan mürekkep çok 4 - lzmire aid tarihi P 
kıymetli antika Bul ve iki meti haiz el yazısı ve bl 
janrdinyere ve banyosu, ma- l ı Ot ma kitaplar, risa e er, 111 undan mamul aynalı büfe, 
aynı malın otomatik anah- taralar. J. · 
tarlı kare yemek ır.asası 6 5 - Uzak ve yakın -~ 
adet maruken sandalye, ce- lzmire aid ev eşyası, zi1'-
viz ve maun dan mamul aynalı eşyası, elbiseler ve sair _ _.1-
ete jerler, 2 adet maun şömine ya veya bunların fototp" 
aynası, fevkalade iyi sesli lrrı. .ltt 
(H. Haegele) markalı mü- 6 - lzmire ait şiir; D~ 
kemmel Alman p,jyanosu, destan, halk türküleri ,./ 
çok kıymetli büyük ve kü- teleri ve besteleri. 

11 
çük boyda yağlı boya tablo 7 - Bunlar ve buOJ, 
lar, 2 adet orta ve büyük ra mümasil kıymetli •" 
yazıhane, 1900 den 1938 se kaların nerelerde ve 1'.~ 
nesine kadar seri halinde bar )erde bulunduğunun 
200 kitap, iyi bir halde Kap rilmesi. 
pel markalı Türkçe daktilo Muhterem hemşerilerisO:u 
makinası , çok kıymetli anti- d dd h ı·oı· Yukarı a ma e a ı ~.1 
ka büyük bronz ve mermer 1 · bt"' 
heykeller büyük soba boru- izah ettiğim zmır şe Jet' 
)arile, kristal aynalar. Şam aid tarihi ve1aik ve eser 1"9 
işi köşe ete jeri ve üç orta den elinde mevcut olaP / 
masası, kıymetli Çin ve Ja- bunları bize muvakkateP / 
pon vazoları, 100 kadar ya bedeli mukabilinde ( 
plak. rerek bu teşebbüsümOzil V 

Kristal aynalar, heykelli zami muvaffakıyete isal e 
gece lambaları, laumanlar, ceklerinden eminim. ,~elJ 
büyük Uşak taban halısı, Muvakkaten teslim e. ~e 

b•Jatl 
yo lluk k1lim ve saccadelc.;r, eşya makbuz muka 1 clılı' 
oı ~a ~ :ha!~n . d .! nizden çık- alınacak ve Fuar kap•' edİ" 
ır.a iki antika testi, kristal tan sonra sahibine iade 

' ye r.~i ~liı.lcr, iki adet Jardün- )ecektir. '' 
yer, büyük çiçeklik kolon- İzmiri memleket içİll~ il• 
lar: basma levhalar, bir çok dışına hakiki kıylllet• d• 
perde ve kornezler, mermer- tanıtacak bu işinıiıd:erİ' 
li komodin, bir bahçe su bütün muhterem be~ bll' 
motörü ve sair birçok lüzum- lerimin her vakit ıotu dıdl' 
lu eşyalar bilmüzayede satı- yordukları alaka ve Y. ar

1
e ~ 

lacaktır. 111 " 
Bu fırsatı kaçırmayınız. )arını derin sevgiler• 
Fırsat artırma mobilye ca ederim. U 

salonu sahibi Dr. Behçet ; isi 
Aziz Şınık. Tel. 2056 Izmir Belediye ~5 

zengin Olmz k 
lelereenlz 
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