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ARTIYOR .. POLONYADA ALMANALEYHTARLIGI 

~~liiiiiiı1 •v:ii. 1ııcAv:::ık~~ cJ'talya ile Yugoslavya arasın- Ruzveltle tayyareci Lind-
Ef ~;-~"uth isteniyorsa... da mühim bir görüşme başladı berg 2'Örüştü 

ehemmiyet atfolunuyor. · s.; MussoJini de !On n::-~~ ile·~·ul-hun dost ve taraftarı * • Alakadar mehafile göre, 
~nu ilin ediyor. Hiç şüphe yok ki bu sözlerden sulh & bu mülakatta, Yugoslavya 
~ olanların st viıımesi l~zımgeli~di: F.akat ne yazık ki ~ ile Macaristan arasında bir 
tıd lt!~dan yüksel< n lu sesın s2mımıyetıne başta Londra ademi tecavüz misakının ak-
"ıu halde bazı Avrupa hü"umetleri ve Amerika pekte di için de konuşulacaktır. 
11

111ak istemiyor. Londra açıktan açığa şüphe ve itimad- Ancak Yugoslavya, Macaris-
iını gizlemt: ğe lüzum görmeden, bu sözlerin maddi tanın Romanya ile olan ihti-
btilerle tekit ve takviyesini istiyor. lngiliz diplomatla- lafı halledikten sonra bu 

~~ fikrine göre bay Mussolini sulhu istiyorsa, sulhun misakı imzalıyacaktır. 
~•ilinden daha kolay birşey yoktur. Londra gazeteleri Paris 21 (Radyo) - Bu 

ıcbele bay M~ssolini sulhu sevdiğini havalarda dolaşan hafta Romada cereyan eden 
,Çok def'a iz bırakmadan kaybolan sözler ·en başka ve bugün Venedikte başh-

er ile isbat c tsin, her halde sulh için, dünyayı müdhiş yacak olan müzakerelere bü-
ltete sürüklememek için geceli gündüzlü çalışan hükii-

1 
yük ehemmiyet atfoJunuyor. 

•e milletlerden bir itiraz ve mukavemete uğrıyacak Alikadar mehafilde söylen-
ldir." Diyorlar. Hakikaten her zaman ateş püsküren diğine göre; Mussolini, Yu-

rdan çıkan sulh sözlerine fazla bel bağlamak istemi- goslavya, Macaristan, Arna-
k insanları mazur görmek lazım gelecektir. vutluk ve Bulgaristanın da 

SIRRI SANLI iştirakiyle lngilterenin emni-
b AR"ı"N ...... 1 .. 7' .... 1 ..... 0 ..... U .... Y .. •·u-··~····8 .... A ..... Y .... _ .... , yet blokuna mukabil bir blok 
( ~ " ~ teşkil etmeğe çalışmaktadır. 

MIMIZ VAR Belgrad, 22 ( Radyo ) -RA Son dakikada alınan bir ha-
\' 'tıae11 Hakimiyeti Milliye ve Çocuk Bayramı bere göre, Yugoslavya hari-
'rın tlakimiyeti Milliye toplanacaktır. Burada çocuk ciye nazm Markoviç bu ayın 
Çocak bayramıdır. Bu esirgeme kurumu çocuklara yirmi beşinde tayyareyle Ber-

ebetle icabeden her- bir kır yem.eği vermek için line gidecek ve orada iki 
hazırlıklar ikmal edil- 7000 sandöviç ve 7000paket gün kalarak Almanya bari· 

trularımızın : bayramla-
l)i bir ıeki!de kutlula

için çoçak kurumu ta-
"'-- zengin ve eğlenceli 
(' otram buırlanmıştır. 

1., lla•kteplerin ikinci dev
~l>eleri ile Alsancak 
lcaı\ndaki biltün1 ilk 
tp talebeleri _Pazar aa
aaat onda Kültiirparkta 

şeker hazırlamıştır. Bunlar ciye nazırı Fon Ribentropla 
küçüklere tevzi edilecektir. konuşacaktır. 
Saat 12,30da heykelin önlln Roma 22 (Radyo)- Bugtln ............. . 

Venedikte ltalya Hariciye f k• 
de saygı geçidi yapılacaktır. nazırı Kont Ciano ile Yu- Ç 1 Ve 
Burada parti adına ve çocuk 

goslavya hariciye Nazırı K esirgeme kurumu adına birer umar 
nutuk irad edilecek ve kü· Markoviç arasında vukubu-

lacak ve Pazar akşamına Aile yuvasının, şenliğini, 
çükler tarafından şiirler oku· kadar devam edecek olan . varlığını içki ve kumar yıkar. 
nacak ve merasime son ve-
rilecektir. siyasi müzakerelere büyük 

liakiki ve yüksek san'at meftunlarına 
·r.·· ....-.. . . . 
; 1 .. 

' 

Vaşington, 21 (Ô.R) - Bir matbuat konferansı esnasında 
reisi cümbur Ruzvelt e. Mussolininin nutkanu tefsir etmeği 
red etmiş , diğer taraftan dün Kolonel Lindbergle mülaka
tının dünyada askeri tayyare kuvvetlerinin vaziyetine ait 
olduğunu ifşa etmiştir. Bunu la beraber Rei9İcumhur bu 
hususta izahat vermekten kaçınmıştır. 

Üniversiteye girecekler sıkı Gelen 
Mebuslarımız 

~i Bay. ~adi .... . Bay;;, Mualİi:--· Piya?ist B~y Şefik . 
..:;• pek buyilk bır muvaffakıyet ve zaferle neticelenen yüksek hır san at turnesın

• lzmirimize dönen büyük san'atkir kemani Sadi ve Izmirimizin tatlı sesini bir 
'-ıatamadıkla~ı bayan Mualla ve piyano üstadı . bay Şefiğin iştirakile bu akşa _ı Kar
~ (Melek) sınemasında saat 2lde çok zengin bir konser verecektir. Bi:.ü ~ lz :ııirli

~ıa nı~stes.na konserden v istifade .. etmek n.~ere Karşıyaka ya koşacakları m-:.ı!ı:ık!t~kt~r ... 
tınıyet ale haber aldıgımıza gore bu yuksek ve kudretli san'atkirlar Pazar t .: sı gunu 

·,~a gene ayni s~atta {Tayyare) sinemasında ikinci konserlerini ver.:cell .:rJir. 
lcirlarımız Manısada Kızılay menfaatına da bir konser verecekl~ro : ·. 

GUL iSTER AGLA 

Para kazanmak usulleri ••• 
~ "'-""""'""""''''''''''' -"-''''"'-"-~---~ ~ lilnde p~r~ kazanmanın 20.000 i. geçen çeşid usulü varmış. Amerikada buna dair 

P neıredıldı. Okuyanlara 25,000 ı geçen çeşid usulle para kazanmanın yollarını 
ektedir. Fakat bunlann içlerinde Amerikalılara ait birçok garip san'atlarda bulun
•6ylemeğe liizum yol. tur. 
'danılann para kaza:.::1ak için ne yapacaklarını düşünerek kafa patlatırken bu 

l,Olerikalıların 25,000 i iSTER paGOi.makıSTERlaAhLA 
--------=~ -- --------

bir imtihandan 
geçirilecek 

Istanbul, 22 :._ Vaarif Ve 
kili B. Hasan Ali Yücel dün 
sabah Ankaradan geldi. 
Maarif Vekilimiz bilhassa 
üniversite işleri ile meşgul 
olmuştur. 

Verilen malumata göre 
ker sene artan talebe sayısı 
karşısında tertibat alınması 
Üniversiteye gireceklerin sıkı 
bir İmtihana t.ıbi tutulma
ları kararlaştırılmıştır. 

lı:mir mebusu 8. Mebmed 
Aldemir, Mardin mebusu Ali 
Rıza Levent, Ankara'dan 
şeh imize gelmişlerdir. 

Birinci tapu 
sicil muhafızı 

lzmir birinci mıntaka tapu 
muhafızı Rahmi Erkenel Er
zurum gurubu tapu sicil m8-
dürlüğüne tayin olunmuıtur. 

Puldan muaf 
Parasız yatılı talebeye ve

rilecek şahadetname ve tu
diknameleı ia puldan muaf 
c 1 l uğu Maarif Vekiletinaen 
bildirılmiştir. 

• Bedava eşya pıyan· 

gosu cekildi , 
Şemsi Hakikat ucuzluk 

sergisinin bedava eşya piyan-
1 

go5u c!ü-, 2 nci Noter eliyle 
m :iştt: r · r huzurunda ucuz-
1 u k S " .. z-isinde çekildi. 

Kazanan numara ve 
lkramlyeler: 

~o. ikramiye 
16109 Buz dolabı 
22975 Radyo 
24622 Elektrik ütü 
16582 Çay takımı 
24493 ipek Kombinezon 
14087 Gömlek 

10411 Pijama 
9802 Hoppala 

36859 Likör takımı 
36106 Yazı takımı 
37644 Komposto takımı 
13848 Kol saatı 

- Dev&m1 4tbaclaahifede -

• 
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Eskı zamanda karaciğer 

(1) 
Karaciğer her zamanda tehlike!. " 

[41] 

Zavallı annem oturmuş, y~-
mek pişiriyordu.. Beni 

böyle ansızın görünce. ~aşırdı 
Hemen yerimden fırlamak - Neye gıttı ana ? 

istedim. Lakin karım kapı j - Çorap alacakmış oğ-
nın sol tarafında duran oto- lum.... '" 
mobile atladı. Aile ocaklarını - Ya ? ... 
söndüren canavarın apartı

manından genç bir adam 
~ıktı. Direksiyona geçip ara
bayı yürüttü. Çıldıracak gi
biydim. Tabancamı çektim. 
Ve birdenbire otomobile ateş 
etmek istedim. 

Fakat bu zaman içinde 
otomobil köşeyi kıvırmış bu
lunuyordu. Çıldıracaktım. 

Düşünün bir kere, çıldırası
ya sevdiğim karım, bir ya
bancının yanında bir otomo
bilde gidiyordu. 

Ne yapacağımı bir müddet 
düşündüm, sonra çılgın gibi 
otomobilin arkasından koş

mağa başladım. Tabii bu 
tereddütlü anın bana kay
bettirdiği zaman azdı amma, 
otomobil ıçın kazanılacak 
kadar çoktu. 

Şaşkın şaşkın etrafıma ba
kındım. Ne bir araba geçi
yordu, ne de bir otomobU ... 

Burada genç mahpusa şu
nu sordum : . 

- Ne yapacaktın Bekir? 
İçini çekerek : 
- Tabii onların gittiği 

otomobili takibedecektim. 
Dedi. 
- Eh sonrasını anlat de

likanlı ... 
- Sonrası felaket !.. Deli 

gibi döndüm, durdum. Niha
yet eve gitmeğe karar ver
dim. 

Ve düşündüğümü yaptım. 
Zavallı annem oturmuş, ye
mek pişiriyordu. Beni böyle 
ansızın gelmiş görünce bir
denbire şaşırdı : 

- Hayrola oğlum, dedi, 
köyden ne zaman geldin ? 

Cevap vermeme zrman 
bırakmadan sordu : 

- Rengin atmış oğlum .. 
Neyin var ? 

- Hiç birşey ana .. 
Deyip içeriye girdim. Ve 

sanki nereye gittiğini bilmi
yormuşum gibi : 

- Karım nerede ? 
Dedim. Annem işile meş

gul olarak ve teessür içinde 
şu cevabı da verdi : 

- Çarşıya gitti oğlum !.. 

Ve elimi başımın içine alıp 
düşünmeğe başladım. Annem 
gayri ihtiyari hareketlerim
den ürkmüş olacak ki, geldi, 
yanıma oturdu. 

- Oğlum, beni üzme, de
di, senin büyük bir derdin 
var, anlatıver !. .. 

- Bilmiyormuşsun gibi 
sorma ana ... 

- Biliyorum, biliyorum 
amma, ne yapalım evlad ... 
Gözle gördüğümüz elle tut
tuğumuz birşey yok. 

- Peki karım, ne zaman 
geleceğini söylemedi mi ? 

- Söylemedi !... 
- Ya akşama kadar gel-

mezse ? .. 
- Akrabalarının birinin 

evine uğrıyacağını söyledi 
galiba ... 

- Tamam!... 
- Ne dedin yavrum .... 
- Hiç ana!... 
- Oğlum yeni bir bildi-

ğin var mı ? Sende şimdiye 
kadar görmediğim bir he
yecan görüyorum. 

- Yok, hiç birşey yok ... 
Sen işine bak ana.. Ben de 
şöyle uzanayım .... 

Kendimi sedirin üzerine 
attım. Kafamda binbir dü
şünce . çarpışıp duruyordu. 
Ne yapmalıydım ? Vaziyeti 
anneme anlatmahmıydım ? 

Uzun buhranlardan sonra 
öyle uzanıp karımı bekle
meğe karar verdim. Fakat 
bir türlü zaman geçmiyordu. 
Dakikalar saatlerden daha 
uzun geliyordu bana .... 

Bekir, evelce çektiği · ıztı

rabın tekerrür eden heyecanı 
içinde bulunuyordu. Gardi
yan odasına karanlık bas
mıştı. Lamba yakılmasını 

istemiyen Bekirin .arzusunu 
yerine getirttim. Bir müddet 
konuşmadan durduk. 

Dışarıda mahpusların gü
rültüleri işitiliyordu. 

-Devam edecek-

; Bü~ü kadK~Ş~t:~;:likçü~kii gençlik ... 
Kayıtsız, şartsız ve mübalağasız, senenin en büyük 
Aşk ~ Heyecan - His - Hüzü 1 ve Fazilet dolu bir sa
nat ve deha abidesi bütün Haşmet ve Azametiyle Hü="9 
zurunuza Gelmiş Bulunuyor ... 

Damgalı kadın 
FRANSIZCA 

Başrolda: Dehakar Artist 
En kat'i yürekleri bile rikkate 
büyük mevzuu olacaktır .... 

SÖZLÜ 

Gladl George 
getirecek ve günün en 

Dikkat: 
Ayrıca hususi surette Amerikadan getirilen tamamiyle 
Renkli ve son Kadın eşya, tuvalet ve modaları ... 
Ayrıca: Fevkalade güzel Miki ve Paramunt Jurnal.. 

DUn Matinelerden itibaren 

E L H A M R A Sinemasının en büyük 1 
muvaffakıyeti olacaktır 

Seanslar: 3 - 5 - 7 ve 9 da cumarbsi ve Pazar 11de .. Ilı 
IIIJlll .,. ;ı ... • , --

Tül parası mı? 
Paris barlarından birinde 

Odet isimli bir dansözün 
başından şu vak'a geçmiş: 

Dansözün ihtisası, incecik 
bir itüle sarılı olarak, yarı 
çıplak dans etmekmiş. Fa
kat, tül çok ince olduğu 
halde, Odet bunu gene kafi 
bir örtü sayıyor, onsuz im
kanı yok sahneye çıkmıyor. 

Günün birinde, tam numa
ralar başlıyacağı anda, bu 
tülün ortadan kaybolduğunu 
görmüşler. Aramadık yer 
~almamış, tül bulunmuyor. 

Nihayet, Odet, prensiple
rinin bütün salabetine rağ
men, bar direktörünün rica
larına dayanamam1ş, sahneye 
tülsüz çıkmağa mecbur ol
muş. 

Olmuş amma, bu mecbu
riyeti de izzetinefsine darbe 
sayıp, ertesi günden tezi 
yok, direktör aleyhine dava 
açmış. Tazminat istiyor. Tes
bit ettiği miktar, bizim para 
ile aşağı yukarı yüz elli lira! 

lzzetinefs tazminatı yerine, 
galiba yanlışlıkla tül para
sını hesab etmiş. Bu kadar 
ucuz izzetinefs olur mu? 

Hocanın testisi 
Leicester zabıtası7 zabıta 

memurlarının hepsini, par
mak izi çıkartmağa mecbur 
etmiş. Fakat bu karar, ala
kadarlar arasında bomba 
gibi patlamış. "Biz, parmak 
izi almağa memur olduğu

muz halde, nasıl olur da 
kendi parmak izlerimizin 
alınmasına muvafakat ede
biliriz?,, diyorlarmış. Hatta, 
bir kongre halinde toplan
mışlar, Dahiliye Nazırma 
şikayette bulunmağa karar 
vermişler. Şimdi, Dahiliye 
Nazırının emri bekleniyor
muş. 

Licester zabıtasının, bu 
kararı niçin verdiğini bilmi
yoruz amma, herhalde, Nas
reddin Hocanın, su doldur
mağa gönderdiği kızını, tes· 
tiyi kırmasın diye önce 
sopadan geçirmesi gibi bir
şey düşünmüş olacak. 

Bir cevap 
Fazla hasisliğile meşhur, 

bilmiyorum hangi milletten 
Mac isimli bir adamın, şu 
hikayesini anlatıyorlar: 

Mac hastalanmış. Ameli
yat İcab etmiş. Hastaneye 
nakletmişler. Ameliyat ma
sasına yatırmışlar.• Doktor 
nişterini haz!rlamakla meş
gul. Mac da, cebinden para 
çantasını çıkarmış, harıl harıl 
para saymakla meşgul. 

Operatör, hastanın bu 
meşguliy:tini görünce: 

- Siz şimdi onunla meş
gul olmayın, diyor. Ameliyat 
parasını peşin alacak değiliz. 
Hele iş bitsin, inşallah iyi 

ayni karaciğer olsa gerektir 
ama, eski zamanlarda kara
ciğerin vücutta ne işe yara
dıklarıo ı bilmediklerinden 
ve insan oglu bilmediğini 

sadece itiraf etmeyi şanına 
yediremediğinden, karaciğe

re türlü türlü marifetler isti-
nat ederlerdi. 

lnsanlarin gözünde herşe
yin başı aşk olduğu için ha• 
zı yerlerde aşkın merkezi 
karaciğerdedir ~diye tanın
mıştı. insan ~dalağı ile güler 
safra ile öfkelenir,·karaciğe
ri ile de aşık olur, denilirdi. 
Bizim dilimizde de, ~sevgili
ler telefonla konuşurken, bi
rinin canım demesine karşı
lık ötekinin ciğerim demele
ri de ~şüphesiz .o eski~zaman
lardan kalmıştır. J Eski za
man Ermeni şairleri arasın-

Hava bombardımanları kor
kunç olabilir; fakat bunun 
mahiyeti bilinir ve laz•mgeleıı 
hazırlıklar evvelden alnmıŞ 

da da kırık ... ~karaciğer tabi- J b b• f J Ak t )' 
rinin şimdi ibizim kullandı- o ursa, u ır e a e o amaz 
ğımız kırık kalb yerinde kul- • Eskiden "Korku dağları aynı işlerin tatbik edilmekte 
lanıldığı rivayet edilir. j bekler,, denildiği gibi tayya- olduğunu işitiyoruz. Londr•• 

Sumer memleketinde, in- reler sulhu bekler diyenler Paris ve Romada korunın' 
sanın bütün bayatı .. karaci- J de vardı. Dünyanın gidişi, tecrübeleri yapılıyor. Bu tec· 
ğerinde yazılıdır, diye itikat bu kanaati baltalıyacak bir rübelere kral sarayları bile 
edildiğindenberi hasta olun- mahiyet almaktadır. iştirak ediyor. 
ca, onun ruhu bir kuzuya 938 Eylülündeki "Südet İşte 1939 un 1914 ten fark• 
geçirilerek kuzu kurban e- meselesi,, esnasında büyük buradadır. Sebebi kolaylık)• 
dilir ve .._kesildikten sonra Avrupa devletlerinde yapılan izah olunabilir. 1914 te har· 
karaciğerinin çizgilerine ha-

1 
seferberlik hazırlıklarile be- be hazırlık, seferberlik doğ· 

kılarak ondan ~hastalığın a- raber büyük şehirlerde "ko- rudan doğruya harbe iştirak 
kibeti hakkında fal bakılır· runma seferberliği,, diyebile- edenlere veya dolayısiyle 
d B k f ). cegv · · s' ') 'd 1 · ala-kadar olanlara mu-nhasır ı. u Hraciğer a ı sonra- ımız ıvı ı are erın ve 
dan ~Anadolunun her tarafı- ' halkın havaya karşı korunma kalıyordu. Büyük şehirlerde 
na yayılmış, oradan da Et-

1 
hazırlıkları birinci defa ola- ı kalanlar harbe ancak sözle 

rüskler bu usulü Italyaya ka· rak tatbik edilmek fırsatını ve nümayişlerle iştirak edi• 
dar götürmüşlerdi. Eski Ro- bulmuştu. yorlardı. Çünkü harbin mad· 
malıların ataları olan Etrüsk Orduda vazife almıyacak di tesirine maruz değildiler, 
lerin Anade>ludan geçmiş bir erkek ve kadınlar havaya tayyare tehlikesi yoktu. 
kavim olduğuna karaciğer karşı korunma için çağırıl- Fakat 1939 da ilk teb• 
falı da bir delil sayılır. dıkları vazifelerin başına fe- like tayyarede; harbın maddi 

Eski lranlılar da Sümer- 1 ragatle ve sükunetle koştu- ve manevi faciaları ordudan 

lerden öğrenerek karaciğeri laKalabalık şehirlerde bulun- evel halkın tepesinde dola• 
insanın bütün~maddi ve fik- ması lazım •ve .. zaruri olmı- şacaktır. 
ri kuvvetlerinin merkezi di- ' 

yanlar ve okullar talebeleri ye tanımışlardı. 
sistematik bir plan dahilinde 

Çinliler başka yerlerden daha emin mıntalara sevk 
öğrendikleri şeyleri kendi olunurlar. Mutad elektrik 
kafalarına göre uydurmayı 
sevdiklerinden karaciğerin 
bütün marifetlerini safra ke
sesinde_ toplarlardı. 

--:.-:<~:-

Tabanca 
taşımış 

Kemer Kahramanlar mev
kiinde Hüseyin oğlu kahveci 
Hamit Tufanın üzerinde bir 
toplu tabanca bulunarak 
alınmıştır. 

tenviratı derhaUharp tenvi-
1 ratına intikal etti. Alışılma
mış bu harp tenviratı esna· 
sında alışıncıya kadar halk 
sıkıntılı birkaç ·gece geçirdi. 

Mühim şehirlerin: etrafın'da 
tayyareye atan silahlarla 
müdafaa :ı tertibatı f' alınırken 
meydanlarda, parklarda silah
sız korunma için hendekler 
kazılmağa başlanmıştı. Bu 
tatbiklerden çok iyi dersler 
çıkaran korunmanın eksik 
veya lüzumsuz olanlarını an
ladılar. 

olun, o sonra 
iş! 

düşünülecek . Daha açıkçası bu işlerde 
piştiler. Hatta lngiltere ka
binesinde "Silahsız Müdafaa 

Mac'da, hayretle 
bir tebessüm: 

karışık 

- Hayır, diyor, parayı 
onun için saymıyorum. Ma
lümya ilaç koklatıp bayılta
caksınız... Kaç param var 

bileyim ... 

Nezareti,, ihdası sık sık söy
lenmeğe haşlandı ki korunma 
işlerine lngilterede verilen 
ehemmiyeti gösterir. 

Şimdi geçirmekte olduğu-
muz buhranlı zamanlarda 

Yeni Adam 
Yeni Adam'ın Aptülbak 

Hamit sayısı çıktı. Bu haf· 
talık fikir ve sanat gazete" 
sinin bu sayısında İsuıail 
Hakkı Baltacıoğlu, Hüsauıet• 
tin Bozok, Hasan Ali Yücel, 
Sadri Ertem, Nurullah AtaÇ• 
Kemal Emin, Ercüment Ek" 
rem, İffet Ömer, Fuat fıer 
imzalı yazılar, muhtelif ter 
cüme makaleler, iç sosyete, 
dış sosyete, kültür, kit•P 
haberleri vardır. 

"Yeni Adam,, ı hararetle 
tavsiye ederiz .. 

----;- ,, 
Sopa ile dövdiJ 

Keçeciler Gazibulvarınd• 
Kaya oğlu 45 yaşında Ab" 
met, kum taşımak mes'ele" 
sinden Ferhat oğlu Mab· 
mudu sopa ile dövdüğünden 
yakalanmıştır. 

1 !im----------·-----·-·- n 
Telefon: 

3646 
19 Çarşamba [+1 

Yeni Sinemaııın 
KAHKAHA VE HEYECAN haftası başlıyor 

Hepsi izmlrde ilk defa 
TÜRKÇE 

L o R E J~ - H A R D 1 ~~~~lar 
CAN1 DOKTOR 

Türkçe Foks Jurnal 

~s;e;;;;;;..;;;:;;:m ... maıllilil=mam ........... k.t:illilEllE .................... , 

TAYYARE Sineması 
Bugün matinelerden itibaren senenin en büyük filnıi 

ANDRE HUGO'nun "MARN KAHRAMANLARI,, 
Eserinden 

Harp dönüşü 
1914 - 1918 B .yük ve umumi harbinde bir fransıı 

köylü ailesinin feci romam . 
Ayrıca: Metro Jurnal en son dünya haberlerı 
MUmesslllerl: Relmu - Jerman d!!:~j, 



(HALKJN SESi) 

'ihtilal/arını uzlaştırma 
• t e tahkim nızamnamesı 

BiRiNCİ KISIM ( 4 ) 

Mümessil işçiler seçimi 
:~lltı birluıç sureti de re.y- likte seçilen işçilerin 8 inci birkaç sureti de hemen iş 

11 \'erileceği tarihten üç madde şartlarına uygun olup yerinde işçiler tarafından 
~ e\'ve) işyerinde işçilerin olmadık~arını. inc~li~erek al~- kolaylıkla görülebilecek bir 
Yhkla görebitecekleri bir nan netıcelerı bıldıren hır \;'.eya birkaç yere asılır. 
~ birkaç yere asılır. seçim mazbatası tanzim eder. Madde: 16 - Yukarıki 

ildi de 12 _ işçiler, ta- Bu mazbataya, seç\lmiş olan maddede beyan olunduğu 
o 1 • ·ı d l Unan gün ve saatte, ışçı er en rey sayısı sırasi e, üzere, mümes3 il işçi ödevJe-

:flnnanıenin 9 uncu mad- • ' 9uncu maddede yazıh !ayıda rini yapmağa eh!iyetleri ta-
ın~e tasrih edilen sayıda işçilerin adları ve soyadları, ayyün etmiş olan işçilerin 
tın (isimlerini, soyadla- doğum yer ve tarihleri, ika- hepsi birden bu vaziyetlerini 

'.kdoğum yerlerini, varsa 1 metgah adresleri, işyerindeki kabul etmezlerse', yahut Sinci 
numaralarını) rey pu- vazifelerile varsa işçilik nu- maddedeki şartlara uygun 

1tıa yazarak imzaladık- maraları ve her birinin ka- bulunmamaları dolayisile rey 
•onr ' S · H · 1 

r-zandıgv ı rey miktarı yazılarak kazanma sırasından çıkarılan · 1 a L eçım eyerme 
~~t. 1 kimlerin mümessil işçi ödev- işçi veya işçiler yerine 9uncu 
ı dde 13 _ Seçim he· ferini yapmak ehliyetini ih- maddede yazılı sayıları dol-
t:aruret g~rürse reyle-

1 
raz eylediği tesbit olunur. durmak üzere geçirilecek 

t Planmasını b3şka bir / Mazbata, seçim heyeti üye- diğer seçilmiş işçiler bulu-
. bırakır. Bu takdirde, 

1 
leri ve mümessil işçi ödevini nmazsa veya sayıları kafı 

~tı sebebini, s~çime han- yapmak ehliyetini iktisap·et- gelmezse bütün seçim iptal 
~~.ve saatte devam e· ; miş işçiler ile işveren veya edilerek tekmil işçilere yeni 

itni yazı i 1e tesbit e· işveren vekili tarafından im- baştan seçim yaptır: lır. 

11
Seçim H eyeti ile işve- ' zalaoır. Madde: 17 - lşv\!ren veya 

4d~Ya işveren vekili ta- ' Fazla rey almış işçilerden işveren vekili s çim mazba-
t an imzalanacak olan bir veya birkaçının 8 inci taları ile seçim heyetince 
.~ıının bir nüshası der- 1 maddedeki şartlara uygun tanzim olunan diğer evrakı 
14 dairesinin ilgili teşki- vasıflarda bulunmaları sebe- ve rey pusulalarını ikinci 
b bir nüshası da işye· bile yahut seçim neticesine seçim yapılıncaya kadar, 

~k ulunduğu mevkıin en göre mümessillik ehliyetini muntazam ve temiz bir şe-
.. rtıülkiye memuruna, kazanmış olmak vaziyetini kilde, emin bir surette r.:u-

Cllsü zabıta teşkilat.na kabul eylememelt ri dolayisi- hafaza etmek ve ilgili ma-
~.'tilir. Dördüncü nüsha- le yerlerine sıra ile onlardan kamlar veya resmi memurlar 

1~~~en nezdinde kalır. sonra · rey - almış olan diğer tarafından vaki olacak her 
~l nüshası ve icap e- işçiler r geçirilerek 9 uncu bir talepte bunları derhal 

~ b~rkaç sureti de. işye- maddede yazılı sayıların dol- ibraz eylemek ve icabı ha-
~Uttin işçilerin kolay- durulması icabederse, .key- linde salahiyettar makam 

~:0rebil~cekleri bir veya fıy~t o suretle _ mazbatada veya memurlara götürüp 
~\d Yere asılır. tasrih edilir; ve gerek böy- tevdi etmekle mükelleftir. 
~ de 14 - Toplanan lece rey sırasından çıkanla- Madde: 18 - iş dairesi-
llsulaları seçim heyeti rın, gerekse yerlerine geçen- nin ilgili teşkilatınca lüzum 
; dan tasnif edilir. Mü· lerin hüviyetlerine müteallik görüldüğü takdirdirde, her 
~~ kazananlardan evve- malümat dahi. [yukarıda ya- hangi bir işyerinde seçim 
·~ti derecesi, sonra iş zıh şekilde dercedildikten muameleleri, o teşkilattaki 
''~i kıdemi ziyade bu- sonra mazbata g ene yuka- memurlardan birinin: nezaret 
~"1.e bunlarda da müsa- rıda yazılı kimseler ile bun· ve mürakabesi altında yü-
~\ ltıde yaşı fazla olan lara ilaveten, rey sırasından rütülür. 
d edilir. Bütün bu ter· çıkmış olan işçiler tarafın- Madde: 19 - A) Seçim 
t~e l · d .. ' l'k d d · l h G ce erın e musavı ı an a ımza anır. eyetinin işine karışmak, 
tse kur'aya müracaat Beş nüsha olarak yazıla- B) Kendisinin veya baş-

~dd cak bu seçim mazbatasının kasının seçilmesini temin 
~ e: 15 - Seçim he- birinci nüshası iş dairesinin için seçicileri tehdit etmek, 
tıı~Yleri tasnif ederek, ilgili teşkilatına, ikincisi o - Arkası yarın -
iıj~f olan işçileri 14üncü mahallin en büyük mülkiye 
\tı~e göre sıraya koy- memuruna, üçüncüsü o ma "'"'~ ....................... ,,, ..... "" ..... "'"""'' 

ı~11 sonra, işveren veya hallin bağlı bulunduğu mev· Aşçıbaşı Marka 
'~ ~ekili ile, yahut bun- kideki zabıta teşkilatına der-

bırinin müessesedeki hal gönderilir. Dördüncüsü 
~ ltletnurlar & ·asından işveren nezdinde kalır. Be-
~deceği kimse ile, bir· şincisi ve lüzum varsa bunun 

v ~•lıhatını ve çocugunun 
~ sıhhatını sevenlere 
\ıt• lastik yazlık keten ayakkabı alacağınız zaman a!tı 

\ ,, Kooperatif '' 
keten ayakkabı alınız çünkü: 

~~ terletip romatizma yapmaz, çorapları siyahlatıp 
~-~ı Ye kokutmaz, bir mevsim muhayyerdir, her ma
~~ ısrarla isteyiniz. 
~\ l.ll Ayakkabıcılar Kooperatifi lzmir 

Makarnaları--

1937 - 1938 Sd.ioik sergi
sinde birincilik madalyasını 

kazanmıştır. 

Ankara Radyosu 
(Bugünkü p:0gum) 

T ürkiye Radyodifüzyon Postalar• 
D .\LGA UZUNLUGU 

1639m. 183Kcs. 120KW. 
f .A.Q. 19,74m.15195Kcs . 20KW. 
T.A.P. 31,70m. 9t65Kcs. 20K W 

12.30 Proğram 
13.35 Müzik bir konserto -
pi. 
14 memleket saat ayarı , 

ajans ve meteoroloji haber
leri. 
14 10 Türk müziği halk Tür
küleri ve oyun havaları. 

Sivaslı aşık Veysel ve lbra
him. 
Takdim eden: Sadi Yaver 
Ataman. 
14.40 - 15.30 müzik neşeli 

müzik - pi. 
17 .30 proğram 
17.35 müzik dans saati-pi. 
17.55 konuşma çocuk esir
geme kurumu-çocuk haftası
nın açılışı 
18.15 Türk müziği Fasıl 
heyeti 
Celal Tokses ve Safiye Tokay 
19 konuşma dış politika ha
diseleri. 

19.15 Türk müziği 
Çalanlar: Vecihe, Reşat Erer 
Ruşen Kam, Cevdet Kozan 
saz eserleri ve Mustafa 
Çağlar. 

1-Tanburi Cemil - şetaraban 
peşrevi. 

2-Tanburi c~mil - Ferahfeza 
saz semaısı. 

3-V ecihe- kanun taksimi. 
4-tanburi Cemil - suzidilara 

saz semaisi. 
5-Haydar bey penbe kız. 
6-Selahattin Pınarın - bayati 
şarkı - artık yetişir. 

7-Udi Ahmedin - Karcığar 
şarkı-tiri çeşmanınla. 
8-udi Ahmedin-karcığar şar
kı- beni biganemi sandın. 
9-Şevkı beyin - uşak şarkı
bu dehringermü serdinden. 
lO·türkü- ekin ektim çöllere, 
20 ajans, meteoroloji haber
leri, ziraat borsası fiyat 
20.15 Temsil hamid gecesi 
radyo temsil kolu tarafından 
21.15 memleket saat ayarı. 
21.15 esham, tahvilat, kam
biyo-nukut borsası fiyat 
21.25 neşeli plaklar - R. 
21.30 Müzik küçük orkestra 
şef: Necip Aşkın 
22 Haftalık posta kutusu. 
22.30 müzik bale müziği -pi. 
23 müzik cazband - pi. 
23.45-24 son ajans haberleri 
ve yarınki proğram. 

--~~-. 
Cakonun ba-
şına gelenler 
Keçeciler itfaiye l:i.::.! ı 

arkasındaki yanğınhkta Ah
met oğlu Hilmi, Yusuf oğlu 
Boz Bekir, Davi oğlu 15 ya
şında Cakonun üç kağıt 
atmak suretiyle kumar oy
nadıkları görülerek suç 

22 NiSAN 

LUKS LUKS LUKS 

MARKALI 

6m6ŞIR 
VE8AMVO'' 

LIJKS Sa
bunlarını kul
lanmakla ke
senizi ve cil
dinizi korur
sunuz. Israrla 
arayınız. . 
Amili UMID 
fabrikası. 
Telef on 304 7 
Telgraf kısa 
adresi: 

UMIDUN 

Sabunlaı 

' •~mm..--.,. _ -·--::.JllL'll~~ ıo en~ 
· ~•j o o K r o R D ; g er 
~ Salih Sonad ~ ~ ~ ~ 
~+ Cilt, Saç ve Zührevi has- 't ~ g- •• ~ 
• talıklar m ütehassısı ~. ~ ı:r e ~ 
' 2 . B ı sıa c:: , ncı eyler sokak No. 81 z !:! 3 

ıtJ TELEFON 3315 -. .. C: 
~~.a: ~ı;:.~~1:;;:.~.:;;;;: ;:; g ~ :;-
Dr. Demir Ali ; ~ ~ 

. Kamçıoğlu !!... D> 2.. 
Cılt Tenasül hastalıkları ~ p:;- ~ 

elektirk tedavisi !O D) ~ 
ı ı u i r •• _:J ı ri ı : . l ! ! 1 ! r ) > -o 11{11 ı: 

"'> .: >> r!t!·, , : nn ~ ... 8 : "' ~ ~:=--=---~·~~ ~ :-;'°""" o(/) 

Dr. F ;.ı;.i ıŞık 1 
.,, " ~ : r 

tzrnir Memleket Hastanesi ~· 3 B ~ !:! 
Rontken Mü teha<Jsıs ı 3 ~ ~ ~ R~ ntken ve el~ktrik tedavi•ı Q B S ~ 

yapılır ıkinci Beyler So ~ g'" 
~N_o~ 29 TELEFON 2542 . ı c: 
---~~~~~ 

Cumhurivet~Kişesİnin Sevin-; 
dirdiği Vatandaşlarımız ~t~J 

r 26 ncı tertipte üçüncü :ve heşinci keşidede iki defa on 
( beşer bin altıncı keşide..ıise ~ n üşterilerine yirmi .bin 3000, 

1500 92 numaradaki ve on vatandaşa da ayrı ayrı biner lira 
kazandırmak suretile pek çok vatandaşlarımızı servet, sevinç 
v~ refa.h~ .kavuştvura_n bu uğurlu ve hayırlı kişeden piyango l 
bıletlerınızı almaga ıhma) etmeyı·n·ız ç·· k.. . . d l . . un u sızı mesu ve 
bahtıyar edecek Mezarlıkbaşınd B R b' "C.. h · 
1 

. 'd' a • ece ın um urıyet 
oşesı ır. ,, 

Zamk, j~latin 
ve meşhur 

(ARTİ) 
marka elbise 
ve çicek boya
ları ••• Bilumum 
baharat. 

()ğlu Haa 

~iiltürpark 
Şubesi 

1-30 

S• Telefon 
ıneması 31s1 

jistü yakalanmışlardır. 

~= i~'k:ıu izmır halki bu hana gene m~ Tel. 3882 ~~. ~~ıııı:t 
~ A ~ R~ 5liNEMA YA koşuyor~ ~T~i~K~~~~S ~dJ;;t;;SlllJlm 

\ Bugünden itibaren 2 filim \ birden 

' Kraliçe Viktorya 
AıNNA NAGLE - ANTON VVOLBROOK 

~ lngiltere Tarihi Canlandırrn Büyük Eser 

14.: Napoli Geceleri 
~ l<IRURA tarafından temsil edilmiş büyük filim 
/ t-_ll Ayrıca : f oks Jurnal 
~t)._'1ar: Napoli Geceleri: 3.30 ve 7.30da Kraliçe Vik
Vj~~ 9da, Cumartesi Pazar günleri saat 1 de Krali

tor a ile başlar. 

1°~iı;ı!J Çarşambadan itibaren azım Bn2U er 
insan gözünün bugüne kadar gfümediği dünya lzmir: Yeni Kavaflar çarşısı 

Sinemacılık aleminin no. 35 
Eşsiz bir şaheseri müthiş bir sinema· .. Romanı Avrupanın yüksek terzi mek 

ızmlde illk defa BELA LUGOSİ binden diplomalı 

Doktor ş rındu 
2 Devre 25 Kısım Tc!. ı.Uili Birden 

Ayrıca yeni Mlk~ ve dünya haberlerl 

Peşin ve 
Taksitle 

En müşkülpesent subayla
rın ve sivillerin mizaçlanna 
göre taksitle her türlü elbiıe
Di.ker. 

• 



• 
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ŞEHiR 
HABERLERi 

--~-

70 Yaşında bir ihtiyar 
kadın yandı 

Çorakkapı Burç sokağın
da lsmail kızı 70 yaşında 

Şevket, kahve pişirmek için 
benzin ocağını yakmak iste
diği sırada ocağın harlama
sile etekleri tutuşmuş vücu
dunun muhtelif yerlerinden 
yandığ& ve bunu görüp kur
tarmak istiyen aynı evde 
kiracı lbrahim oğlu Hüseyi
nin de el ve ayakları yan
mış ve her ikisi berayı teda
vi hastaneye kaldırılmıştır. 

Döğüşenler 
lkiçeşmelik Damlacık yo

kuşunda Hasan kızı Fahriye 
ve Hasan kızı Binnaz, kıs
kançlık saikasiyle yekdiğe
rini' dövdüklerinden yakalan
mışlardır. 

§ Çorakkapı Sinekli cad
desinde Hüseyin oğlu Ali 
Çambalkan, taş atmak mes'
elesinden Ahmet kızı 30 
yaşında Hediye ve Yaşar 
oğlu 9 yaşında Mazharı döv
düğünden yakalanmıştır. 

§Keçeciler Halit aile evin
de, Mustafa kızı 27 yaşında 
Güllü, Raif karısı 35 yaşın
da Sabriyeyi dövdüğünden 
yakalanmıştır. 
Menemende bir genç 

boğuldu 
Menemenin Hamidiye ma

hallesinde oturan 17 yaşında 
Mustafa Göden Peşliköprü 
civarında ufak gölde yıka
nırken boğulmuştur. 

Tepeköye otomatlK tele
ton yapildt 

Şehir arası telefon tesisa
tına devam edilmektedir ve 
ilk defa olmak üzere lzmir 
ile Tepeköy arasında otoma
tik telefonu tamamlanmıştır. 
Buradanda Aydın ve Öde-
miş istikametlerine tel çekil
mesine devam edilmektedir. 
Bu tesisatlar kısa bir zaman
da ikmal edilecektir. 

Yıldız gazinosu 
Izmir körfezinin ciğerleri 

yıkayan temiz havasını yut
mak, her dakikası yeni ve 
şairane bir tablo yaratan iz
mirin güneş batısını seyret
mek ve en nefis içkilerle, 
en leziz meyvelerden istifa
de etmek istiyorsanız soloğu 
(Yıldız) gazinosunda alınız. 
~~, ..... ~'""""""~ 

lngiliz Kabine
sindedeğişiklik 

Paris (Radyo) - Londra
dan haber veriliyor: 

lngiliz kabinesinde bekle
nen değişiklik olmuştur. Ya
pılan tadilat kabinenin esas 
siyasetinde hiç bir tebettülat 
yapmıyacaktır. 

Münakelat nezaretine Ma· 
liye müsteşarı Sir Valfca 
geçirilmiştir. 
~~~~llDllD~~ 

lzmir Askerlik 
Şubesinden 
Konya Gedikli erbaş ha-

z ırlama okulu 939 duhul 
şartları gelmiştir. Bu şatlara 
göre isteklilerin 1 Mayıs 939 
gününden 25 Haziran günü
ne kadar müracaat etmeleri 
lazımdır. Mufassal duhul şart
larını okumak isteyenlerin 
şubeye müracaatları ilan olu-
nur. 

(HA t..KJN SESi) 

Fransız Maliye: Müzayede ile 
Nazırı !fevkalade sa~ 

DUn radyoda bir nutuk 
söyle dl 

1 ayyare kaçakçılığı 
Mahkeme dün başladı Ruhi bu işin veha

metini müdrik değilmiş 
Ankara 22 (Hususi) - Tayyare kaçakçısı Ekrem König ile alakadar Ruhinin mahke

mesine dün ceza mahkemesinde başlanmıştır. Ruhi Ekremi 20 seneden beri tanıdığını 
bununla beraber Ekremin telgraf istediği tarihe t ekaddüm eden on sene zarfında hiç 
görüşmediğini ve resmi telgrafın ona verilmesinde mesuliyeti mucip bir bal görmediği ve 
bu işin vehametine müdrik olmadığını söylemiştir. 

Paris (Radyo) - Dün ak
şam geç vakıt radyoda Fran· 
sız Maliye Nazırı müsyo Pol 
Reyno söylediği bir nutukta 
Fransız milletine hitaben 
demiştir ki: "Bu defa hami
yet ve vatanperverliğimize 
bir bütçe açığım kapamak 
veya bir mali ıslahatta bu
lunmak için değil, vatanımızı . 
tehdit eden tehlikelere karşı 
koymak maksadiyle müra
caat ediyorum.,, 

Bunun üzerine müddeiumumi B. Baha Arıkan mevzuubahs telgrafı Ekreme vermesi 
suçun mevkii husule gelmesini temin ey1m _miştir. Bu işte şeriki cürüm olduğunu söyliyerek 
cezalanması lazım geldiğini beyan etti ve mahkemenin ağırcezada görülmesini istedi. 

BEDAVA 
Mahkeme bu kararı kabul ederek do3yayı ağırceza mahkemesine verilmek üzere müd

i E~ya Piyangosu Çekildi 
I - Baştarafı 1 ncide -

deiumumiliğe iade etti. Muhtelif ikramiye kaza-

Behzatla Cahide birbir lerinden Ayrıldılar nan numaraıar: 
245 651 729 

Istanbul 21 (Hususi) - Şehir tiyatrosunun tanınmış artistlerinden Behzat ile Cahide 
1143 1544 1757 

bugün mahkeme karariyle birbirlerinden ayrılmışlardır. Ayrılmanm sebebi geçimsizliktir. . 1810 1815 1947 

Londra 22 (Radyo~a!~~Y~~aric~~~~~~ c.f.!~~!u~ü~deki Çarşamba günü ;~~: ;;~! ;~~: 
Parise gidecek ve Pariste üç gün kalacaktır. 2832 3020 3176 

28 Nisanda Bitler Ruzvelte cevap verecek !~~~ !~~: !~~~ 
Berlin 22 - B. Hitlerin 28 Nisanda Rayştag'dc. Jöyliyeceği nutukla Ruzvelte cevap 5537 5714 5841 

verecektir. Söylenecek nutka fazla ehemmiyet verilmektedir. 6275 6524 6611 

ispanya zafer geçidi 30 Mayısa kaldı 6672 6715 6774 
7411 7421 7499 

Madrid 22 (Radyo) - ispanyada 16 Mayısta yapılacak olan zafer geçidi 30 Mayısa 8021 8087 8157 
bırakılmıştır. 8216 8321 8398 

Berline 2iden heyetler dönüyor 8462 8501 8693 
Berlin 22 (Radyo) - Hitlerin yıldönümü kutlulamak için 23 memleketten gelen Heyetler 9152 9244 9520 

bugün dönmeğe başlamışlardır. 9833 9937 

Büyük Millet Meclisi Dün Toolandı ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
Ankara 21 (A.A) - Bugün Dı. Mazhar Germenin başkanlıiında toplanan B. M. Meclisi 11301 11515 11610 

iskan kanununun tetkiki için muvakkat bir encümen teşkilini tasvip etmiş ve B. M. Meclisi 11947 12070 12115 
939 yılı ikincikanun, şubat ayları hesabı hakkındaki mazbatayı kabul etmiştir. 12182 12627 12677 

Bulgar Başvekilinin Bevanatı 1913 hudutla- 13075 13123 13289 
13771 13974 14246 

rını tesise çalışacağız diyor 14313 14461 14122 
Sofya 21 (Radyo) - Bulgar Başvekili bugün Parlamontoda beyanatta bulunmuş ve de- 15049 15120 15164 

miştir ki: "Kat'i olarak bitaraflık proğramımıza devam edeceğiz böyle olmakla beraber1913 15272 15298 15370 
hudutlarını tesise çalışacağız ve Balkan antantına ancak bu şartlar dahilinde gireceğiz . ,, 15442 15562 15969 

Bükreş, 21 (A.A) - Bulgaristanın Romanya'dan toprak taleplerinde bulunduğu resmen 16085 16258 16442 
tekzip olunmaktadır. 16483 16604 16837 

Bitlerin ellinci yıldönümü Pragv da sükô- 17390 17440 17752 
17793 17802 17992 

netle tes'it edildi.. 18393 18522 18449 
Prag, 22 (Radyo) - Hitlerin ellinci yıldön~mü Pragda sükunetle tes'it edilmiş ve 18641 18741 18740 

şenliklerde halktan hiçbir seyirci bulunmamıştır. Halk o gün kırlara gitmişlerdir. 18918 19223 19698 

Neşriyat: kongresine lzmirden kimler gidecek ~~~~~ ;~~~~ ~~~:~ 
Ankara, 21 (A.A) - Neşriyat kongresine orta ve ilk tahsil müesseseleri öğretmenlerini 21426 21698 21806 

ve ilk tedrisat müfettişlerini temsilen gelecek murahhaslar için okul ve kültür direktörlük- 21935 21938 22120 
)erince gösterilen namzetler arasından vekillik aşağıda isimleri ve vazifeleri bildirilen zat- 22237 22418 22536 
lan davet etmiştir : . 22550 22790 23198 

Necmettin Onan, lzmir Kız Lisesi direktörü ve edebiyat öğretmeni. Vasfi Mahir Koca- 23377 23416 23506 
türk, Malatya lisesi direktörü ve edebiyat öğretmeni. 23637 23794 23803 
Asım Kültür, İzmir ilk öğretim müfettişlerinden. 24047 24130 24164 
Esat Doğutürk. Kars Fevzipaşa okulu başöğretmeni. 

Hayri Gürsan. Kırklareli merkez Tevfik Fikret okulu başöğretmeni. ~~i~~ ~~:;~ ~~~~~ 
Nuri Şenel. Maraş istiklal okulu başöğretmeni. 25969 26163 26375 

Milletler Cemiyeti 15 Mayısta toolanacak 1 
26445 21425 21123 

Cenevre 21 (Radyo) - Milletler Cemiyeti konseyi, Mayısın 15inde toplanacaktır. Ruz- 27901 27932 27949 
namede, harici vaziyet hakkında yalnız Çin hükumetinin gönderdiği muhtıra vardır. 28188 28231 28376 

Konuşulacak olan diğer meseleler, uluslar sosyetesinin dahili ve idari işleridir. 28869 •29063 29090 

Habaşl.standan 10 000 k. • t•b ki d·ıd· 29221 29341 29358 , ışı ı yaya na e ı ı 29488 29874 29906 
Paris, 21 (Radyo) - Libyada bazı harekat başlamış ve yerli Araplardan beş bin kişi 1 30093 30314 30335 

Habeşistana gönderilmiştir. Bunun yerine Habrşi9tandan onbin kişi Libyaya naklolunmuştur. 1 30448 30529 30578 

Polonyada Alman aleyhtarlıiı 1 ~~:~: ~~~!! ~~;~ 
Paris (Rardo) - Polonyada vukuu bildirilen Alman aleyhtarlığı hakuında resmi Alman 1 32260 32270 32335 

D.N. B. ajansı aşağıdaki tebliğı neşretmektedir: :,25 ,9 335~5 S2i27 
Polonyanın birçok yerlerinde yapılan Almanya aleytarhğı propağandasının bir neticesi 33013 33110 3~.!00 

olarak Almanların evlerine taşlar atılmış ve bu yüzden birçok evlerin camları kırılmıştır. 33415 33452 33800 
Bundan başka ellerinde Alman gazetesi bulunan Almanlar dövülmüş ve gazeteleri par- 328:.>9 33E75 33914 

çalanmıştır. Keza Petsaviç'te Alman talebelerini götüren bir otobüs tecavüze uğramıştır. 34530 34602 34640 
18 yaşında genç bir Alman Almanca konuştuğu için ağır surette yaralanmıştır. 
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· ıe 
Acele yolculuk dolayı•~ 

23 Nisan pazar günü ıa , 
saat 10 buçukta şehir gaıl 
nosunun tam arkasına te5'' 
düf eden 1382 nci sokak~' 
19 No. lu evde maruf ~~ 
aileye ait lüks ve nadıd 
mobilyaları müzayede sure' 
tile satılacaktır. ~ 

Dikkat: Yanlışlığa ı:ııab 
kalmamak için şeliir gaıiocr 
sunun her iki pasında ı:ııllt'' 
yede evini gösterecek adadl' 
larımız bulunacaktır. 

Satılacak eşyalar arasıod• 
yeni bir halde 13 parçad•~ 
mürekkep altın mekik fal>tl' 
rikasını ipekli kumaşınd~: 
koltuk takımı, zarif EtadJ1 

perdeler, nikel kornezalaril~' 
elektrik sobası, yeni b;~ 
halde 5 çekmeceli ayak 
singer nakış ve dikiş ııı•~ 
ki nası, yeni bir halde mode 

1 
üzeri vitirinli büfe, ye~ 
bir halde mükemmel ı:ııarO' 
ken kanepe ve iki koltU~6 
kare açılır yemek masası, . 
adet maruken sandalye•~· 
lüks duvar ve masa saatletlı 
madeni sigara sehpaları, ço' 
cuk demolici, beş parça Y~ 
ni bir halde ve yeni mode 
hasır takımı, lüks duvar ete' 
jeri, aynalı ceviz şemsiydi~b 
5 lambalı telefonken markd• 
radyo, ayrıca bir salon r• 1. 
yo gramofonu, yeni bir b• 
de fevkalade lüks açık ~e 

flj 
kapalı çocuk arabaları, ce Jı 

ve maundan tek kapılı ayıı• 
tıl' dolaplar, aynalı lauman 

valet, komodinolar, k•• 
dıfeli şezlonk, iki çini var.Ot 
lüks ve çok kıymetli Edi•~ 
markalı salon gramofonu b 
çok plakile, lngiliz mamul•: 
iki kişilik iki direkli sonır~ 
karyola, tekrar üç adet bı 
buçuk kişilik boyalı karyol•ı 
Kolona elbise askısı, AvrU~ 
mamulatından yeni bir bal 
iki adet fantazi soba ve ~ 
ruları, iki küçük aynalı f,~ 
finyeralı dolap Şık elektf1 

avizoları, kartallı ayna, Alllf, 
rikan duvar saati, mubtfı~ı 
desende AvruıJa maı:ııu 1 

. t• 
yemek sandalyaları, krı•·~i 
camlı vitrin, etejerler, 1 

1 
kişilik nikel karyola 111•, 
somya, çiçekli sebp~ı:; 
yazıhane, despenç, pı at' 
portmantolar, tabaa halıl .1, 
vesair birçok mobilyalar b• 
müzayede satılacaktır. 

Fırsatı kaçırmaymız. bO' 
Hamiş: Ayni zamanda ., 

tün konforu haiz ev defre 
kiraya verilecektir. I p~ 
Fırsat artırma mobilya sa 

0 

Aziz Şıoık6 
Telefon: 205 
1-2 (802~ 

~~~~"". ..... ~-...-~.....;:~ 
-3469(3476834913 _,,gq 
35034 35038 35247 3'°17 
36114 36184 36264 3:;61 
36492 36517 36561 3 9'J' 
36816 36825 36919 3~21' 
37098 37101 37164 3 s6 
37341 37435 37459 3~~ 
37558 37565 37762 39228 
38244 39144 39192 39911 
39334 39446 39766 3 

Esrarengiz Denizaltı Gemisi Halkı_ 
Heyecana ... üşürdü 

Tayyare Sinemasında 
Bugün 

Meşhur ve dilber Yıldız MARİ BEL tarafından 
Vaşington, 22 - Kanada sahillerinde ve Halifaks limanında yarı yarıya meydana yaratılan bir şaheşer 

çıkarak tekrar gözden kaybolan bu denizaltı gemisi halkı telaşa ve heyecana düşürmüştür: 1- ME Ş'HUM KADJN ._..rl 
Bu geminin ne Amerikaya ve ne d e lngiltereye ait olmad ı ğı anlaşılmıştır. Binaenaleyh .,.., 
Kanada hükumeti, sahillerinin himayesi için hususi tedbirler almıştır. Proğrama ilaveten: 2· Yumruktan Yllmıyan 5~ 
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