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• PARTi U. HEYETi 

IGeçmiyen yazı geri oerflmed ·--------------
NOTA VERDİ 

Mesajlar muharebesi mi? 
--------=...,..,. 

- ~uzveltin, dünyanın her köşesinde derin akisler yapan 
·uükumetiu: siyaseti!-ıi ve ta-

AMERiKA REiSi • 
CUMHURU 

Ve Hariciye Nazırının 
him nutukları 

•• mu-
6t•ajına Hitler cevap vermek için biraz teenni ile harekete 
._'1.urn göı müş olz ca k tır ki onun karşılığını ancak 28 Nisan
• Verebileceğini ilan ettirmiştir. Amerika Cumhurreisine 
~tilecek cevap için Roma - BerJin mihverinin evvelce 
~lltabık kalması ortaya sürüldüğü halde bir taraftan bay 
llssolini sabırsızlar.arak, Jül Sezar meydanında söylediği 
~h.ıkta bay Ruz·ıeltin mesajını ima ederek peygamberce 
~~lenen sözl~rin artık fayda vermiyeceğini ve Amerikanın 
-~ktan bir seyirci kalacağına dair sözlere bel bağlamak 

il 'ski ve acı c'erslerden ibret almıyacak kadar gafil 
~ranmak 'a!ı ngeldiğini bağırırken diğer taraftan da bay 
ıtl~rin müstakbel cevabına atfen "Amerikanın Avrupa 
etine burnunu sokmasına rıza göste r!kmiyeccği,, Berlin
ll bugün dünyaya ilan olundu. 
(} halde, gerek mesajlar da ve gerek vcı ilen ve verilecek 
~'Plar da barış severliktcn dem vurulcuğu halde bunları .. 
•aet ufuklarında estirdikleri hava maalesef hiçte sulhu 
in edecek bir koku neşretmemektt!dirler. Bunların da 
1 gazetelerde görülen neşriyat muharebesini andırma
ı, dünya sulhu namına, son derece şayanı temennidir. 

SIRRI SANLI 

tii;;i~-~·;ı·k;·-··;ü~·;;~b~tii~· 
llnıagünü bertaraf kapanacak 

- -

~. - - - -
~~~tı, 26 (Radyo) - Önümüzdeki Cuma günü Rayiştag 

1 toplanacak ve o gün başta fabrikalar olmak üzere 
;af kapalı bulunacak ve halk Hitlerin söyliyeceği nutku 
~~~ektir. 
:nag'ın bu mühim toplantı~ında sefirlerden başka iki 
~~~t~teci de davet edilmiştir. 

.~t1n o gün ltalyanın da istekleri hakkında söz söyli
\~ Ve totaliterlere aid hakların biran evvel verilmesini 

~r. 
--------------------------------------~ 

mallarına 
edildi 

l'İyede ltalyan 
·~ boykot ilan 
~d 25 (Radyo) - Beyruttan alınan haberlere göre, 
~,te Arnavutluk işgalinin uyandırdığı hiddet ve asabi

~)ı İketi gün geçtikçe g .:nişlemektedir. Bu sebepten 
ı'l\1'. taıyan mallarına boykot ilan edilmiştir. 
''111 ilerlememesini istiyen Italyanh~r Faşist nişanla

llıaınağa karar vermişlerdir. 

kip ettiği har ke attını 
tasvih etti 

Ankara, 25 ( Hususi ) -
C. H. Partisi B. M. Meclisi 
Grubu bugün saat 15 te Reis 
Vekili iasan Sakanın Baş
kanlığında toplandı. 

İlk defa söz alan muhte
rem Başvekilimiz Dr. Refik 
Saydam umumi siyasi vazi
yeti izah etti. Umumi sulh 
gayesi ve Türk ali menfaati 
bakımmc'an Türkiye hüku
metinin br yük de,. Jetlerle ve 

Tahran neş'e 
içinde 

' 

İranın Genç Veliahdı 
İle Zevcesi 

Tahran 24 (A.A.) - Dün 
öğleden sonra Amcadich sta
dyumunda Mısır kraliçesi 
Nazlı, İrap veliahdı ve zev
cesi prenses Fevziye de ha· 
zır bulunduğu halde parlak 
spor şenlikleri yapılmıştır. 

komşulariyle temasta bulun
duğuna dair ma 1ômat verdi. 

Başvekilden sonra söz alan 
birçok hatiplerin mütalaaları 
dinlendi. Ve sordukları sual
lere Haı iciye Vekilimiz Şükrü 
Saracoğlu, lazımgelen cevap
ları verdi. 

Nihayet Parti Umumi He
yeti hükumetin siyasetini ve 
takip ettiği harekc.t hattını 
ittifakla tasvib etti. 

Yu2oslavya 
Balkan antant.na sadık 

Paris, 25 (Radyo) - Ve
ncdik mülakatının neticele
rinden bahisle uzun makale
ler yazan Fransız gazeteleri, 
Yugoslavyanın, totaliter dev
letlerle anlaşmış olmasına 
rağmen, Balkanlarda sulhun 
muhafazasını temin maksa
diy]~ teşekkül etmiş olan 
Balkan paktına sadık kaldı

ğını ve bu husustaki siyase
tini değiştirmediğini kaydet
mektedirler. 

lngiltere 
Almanyaya bir nota 

verdi 
Paris, (Radyo) - Dün 

akşam Berline hareket eden 
lrtgiliz sefiri Sir Henderson 
bugün Alman Hariciye Na
zırı Fon Ribentrop tarafından 
merasimle kabul edilecektir. 

Londradan haber verildi
ğine göre lngiliz sefiri Al
man Hariciye Nazırına hüku
metinin bir notasını tevdi 
edecektir. 

Mevlidi şerif 
Mevlidi nebevinin önümüz

d t ki P zutesi günü akşamı 
y ıi S. 1

1 gecesi olacağını 
s ı yın · l sa bildiririm. 

lzmir müftüsü 
R. Çelebioğlu 

Nevyork, 25 - B. Ruzvelt 
Kızılha~; kongresinde söyle
diği yeni bir nutukta insan· 
ların yeni bir felaket ve se
falet~ sürüklenmf mel eri için 
elden gelen her türlü feda
karlığın yapılacağı ve bütün 
Amerikanın onunla beraber 
olduğu için buna muvaffak 
olacağını söylemiştir. B. Kor-

del Hol de ayni maksatla 
söylediği bir nutukta millet
ler biribirinin hürriyet ve 
i~tiklallerine hürmet etmeği 

bilirlerse harp yangınının ya
kıcı alevlerinden ziyade sulh 
güneşinin n urlariyle karşı

laşmak ümidi fazla olacağını 
beyan etmiştir. 

SOVYET iNGiLiZ ..... 
GO ü~MELERi .. 

LONDRADA OL ACAK 
Moskova 24 (A.A) - Ha

vas ajansından: 
Sovyet - lngiliz müzakere

lerinin inkişafı hakkında ha
riciye komiseri Litvinof ile 
görüşmek üzere Moskovaya 
gelmiş olan Sovyetlerin Lond
ra büyük elçisi Maiski bu , 

r,ece Leningrad - Helsinsld
~tokholm tarikile Londraya 
dönmüştür. 

Maiski, Moskovadaki ika
meti arasında lngiltere bü
yük elçisi Seeds ile de gö
rüşmüştür. 

- Devamı 4 üncüde 

Yeni Harp Gemileri 
Ediyoruz 

Sipariş 

"Saldıray,, Tahtelbahirimiz s 1 

Bir iki gun evvel oldukça sürekli yağan yağmurlardan 
şüphesiz ki, mahsulitımız çok faidc görmüştür. Tabiatın bu 
büyük nimeti karşısında çifçilerimizin keyfi yerinde .. Aylar
ca güneşin yakıcı harareti altında enerji sarfederek kemale 
getirdikleri mahsulat, onların başlıca varidat ve geçinme 
menbaıdır. Bu itibarla son yağmurlar yetişen mahsülita en 
büyük yardımı yapmıştır. 

Fakat, tabiatın gösterdiği bu cömertliğe hazan insanların 
şahsi ve hasis menfaatleri çelme atıyor. Çiftçi hasad zamanı 
piyasaya arzettettiği emeğinin karşılığını göremeyince mü
teessir oluyor. Bunun için temenni ederiz ki tabiatın cö
mertliğiğine fnsanlarda iştirak etmek1 suretiJe zürraın şev
kini, gayretini arttırsın .. Ve gene temenni ederiz ki çifçinin 
bu sevinci satış zamanı tees41Üre münkalip olmasın ... 

Halk böyle temenni ediyor. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 

• 
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~~YAZAN: GÖNÜL EMRElii::.tll(~ -..--::-~~~-~--:.2.!!!! 
[ 44] Çıplak gördUler diye ••• 

Karım hemen mantosunu al- Ufak tefek çalgılı barlar
da küçük artistler de dans 

mana koştu, arkasından bag""' ır- eder, büyük artistler de, 
- fakat her artistin mutlaka 

dım: Otur oturduğun yerde ••• 
Karımın halasının kapısını dim ?.. Fakat eve döndü

çaldığım zaman müthiş bir · ğüm zam~~, beni ~erak ve 
heyecan içindeydim. heyecan ıçınde beklıyen ka· 

Fakat aksi değil mi? Ben rıma bağırarak : 
ne kadar sabırsızlanıyor idiy- - Yalancı, utanmaz de-
sem içeriden de inadına ses dim. Halan bugün semtlerine 
veren olmıyordu. Nihayet bile uğramadığını söyledi. 
karımın halası kapıyı açtı. Fakat, hayret be birader, 
Beni görünce : karım mantosunu almağa 

- Hoşgeldin Bekir ! Gel koştu. Ve : 
bakayım içeri.. - Haydi beraber gidelim, 

Deai. yüzümde söylesinler .. 
- HayiL Seninle bir ko- Dedi. 

:::.:J..J:..>,,. - Otur oturacıgwın yerde, 
nuşacaKıuı var ... 

N 'b' ? dedim, seninle uğraşacak - e gı ı .. 
- Hiç canım .. Pek ehem- zamanım yok ... 

miyetli birşey değil... Hatı- Burada genç mahpus Be-
nmda iken bizim karının kire şunu sordum : 
örgüsünü istiyeceğim, sizde - Öyleyse sen aldanmış· 
unuttuğunu söyledi. sın dostum. Yoksa başka 

- Bugün buradaydı am- nasıl olur ? 
ma, örgüsü falan bizde kal- Acı acı güldü : 

d - Bunu sonradan ög-ren-ma ı .. 
Ben örgü işini karımın bu dim beyim... Meğer karım 

gün evlerine gelip gelmedi- o gün bir hissikablelvuku ile 
ğini kontrol maksadiyle sor- dönüşte halasının evine uğ· 
muştum. Fakat ne dersin, ramış ve "şayet kaynanam 
halası doğru mu söylüyordu beni sorarsa sabahtanberi 
acaba ?... buradaydı,, deyin diye ten-

çıplak dans etmesi lazımgel-
mez ... 

Paris Operasının balesin
de oynayan bayan Odette 
Melma ömründe sahneye hiç 
çıplak çıkmamıştır. Çıplak
lığı hayasızlık telakki eden 
dansözlerdendir. 

Bayan Melma çıplaklığı 
hayasızlık'.:: telakki eder· de 
sahnede :kalın ve kapalı el
biselerle mi görünür?. Hayır 
amma, çıplak ta çıkmaz, 

omuzlarına, topuklarına ka
dar sarkan ince, incecik, 
şeffaf bir tül alır, Türkçesi, 
bürümcüklere bürünür de 
sahnede öyle görjnür. 

Geçen hafta bayan Mel
ma 'yı, dansinglerden birine 
bir gece için angaje ettiler. 
Bayan Melma dansingde 
kendisine ayrılan odada so
yundu, sonra giyinmek için 
tülünü, bürümcüğünü aradı: 
Yok!... 

Bu bir gala gecesiydi, sa
londa seyirciler tepiniyorlar, 
Melmayı istiyorlardı .. Melma 
ayak diredi: 

MUzmln Romatizma 
Müzmin romatizmalar ad-~:ı 

içtimai bir salgın haline gel 
mıştir. Hakikaten pek 'az 
kimse kalmıştır ki büsübün 
romatizma asarından tama-
men vareste kalmış bulun
son. 

Mesken hıfzıssıhasına layı
kile ehemmiyet verilmiyen 
bir devirde yaşıyoruz. Birçokl 
evlerimiz rutubetlidir. Birçok 
hanlarda, eski büyük evler-
de, güneş görmiyen yerlerde 
ikametgahlar olduğu gibi, 
fabrikalar, imalathaneler de 

lgörülüyor. 
!!1Boş saatlerimizi ekseriyetle~ 
evlerimizd otnrarak geçir-· 

imek te .. bizim eski itiyat~ 
~dır. işten çıktığımız zaman

lar_ açık-havada dolaşmak 
~rtık -ag;r·geli"YOr:-evierimize. 
koşup geliyoruz. :, 

İşte gün ve gece: böylece;., 
p°"ek-;ihhiolmıyai çok gün~ 
olmlyan yerlerdegeçen öm
rümüz bize müzmin romatiz
mayı hediye etmektedir. Şu
nu da söyliyelim ki bu derd 
yalnız bizde değil, Avrupada 
ve hatta Amerikada de her
kesi düşündürecek bir vazi
yettedir. 

Bilhassa büyük harp sonn
da tebabet alemi bu işle 
ciddi bir surette alakar ol
mağa başlamıştır. Çünkü az 
çok geçen muayyen bir de
virden sonra bir çoklarını 

Medeni insan (hayvanları 
'"sever, onlara eziyet ... etmez, 
-bu sene ln!{ilterede kış"şid-
detli oldu. Kar günl:rce ar .. 
dı arası kesilmeden .. yağdı. 
Büyük ~şehirlerde caddeler 
daima temizlendiğinden ka
rın fazlalığı pek belli olmaz 
lakin parklar gibi kışın ten
ha olan umumi yerlerde kar 
günlerce kaldı. Resimde Lon
dranın meşhur "Regent,, par
kında her taraf karla örtü
lü olduğu için aç kalmtş o-

\. 

lanSördeklerle martılara yi-1 
"" yecek verenlbir hayvan d~ -- . --tunu görüyorsunuz. ------Meden'i Jşehirle;(ıe yaşı yan 

~medeni insan elinden geldi· 
ği kadar hayvanhra yardıtJ1 
eden insandır. Kış kıyaıne! 
etraf 1 kasıp kavururken aÇ 
kalmış zavallı hayvanlara e" 
ziyyet etmeyi, onları yakala" 
maya uğraşmayı medeni bir 
insan aklına bile getirıneı 

ve getirmemelidir. 

;ceza müddet- Şayanı Dikkat 
leri hakkında Bir iddia 

bir tamim 
Tekrar sordum : biblemiş ... 
- Peki ne zaman geldi Hoş uğramasaydı da öyle 

- Tülsüz çıkamam!.. 
Dansingin direktörü geldi, 

tülü, bürümcüğü aradı, arat
tı, dikkatsizliklerinden dolayı 
hizmetçileri haşladı, tül bu
lunmayınca bayan Melma'ya 
rica etti: 

kötürüm eden veyahud faal :" ~ ... --==~=-:-_____ _ 
Vaşington - AlmanyaY8 

yaptığı bir seyahatten döoefl 
Lafolette, 20 bin Alman ın\J' 
hacir çocuğunun AmerikaY' 
alınmasını tetkik eden ko· 
misyon da yaptığı beyanatt• 
Alman milletinin yüzde yet" 
miş beşinin Hitler rejimi , .. 
leyhinde olduğunu söyleıniŞ" 
tir. 

size ?.. s6yliyeceklermiş ya.. Çünkü 
- Vallahi saati pek ha- aralarında öyle konuşmuşlar .. 

tırlamıyorum amma, öğle Bekir in yüzü gene sarardı, 
üzeri vardı, demin de gitti... ben bir siğara istedi, ver-

Allah Allah !.. Fakat bu dim. 
nasıl olurdu ? 

Gözlerimin aldanmasına 

Tekrar sözü açan ben ol~ 
dum, dedim ki : 

- Eh ne oldu sonra ? imkan yoktu. Ben bu sabah 
saat onda karımı köşeyi dö
nerken ve karşımızdaki apar
tımanda oturan aile ocakla
rını söndüren canavarın oto· 
mobiline binerken görmüş

tüm. Halbuki halası evlerin
de olduğunu ve akşam üzeri 

- Ne olacak dananın kuy-
ruğu koı>tu ... 

- Nasıl ? 
- Anlatıyorum işte .. 
Ve sözlerine şöylece 

vam etti... 
de-

-Sonu var-
gittiğini söylüyordu. Şimdi :.--=--- '*""'--=..,.;;.-.. - ~..._.-:-:;::--:::-+; 

bunların hangisine inanmalı?. 
Derhal hatırıma geldi, şöy- Bir Fransız 

le dedim : Kadın tayyareci dU-
- Şaka yapıyorum senin- şerek öldU 

le.. Karım bugün size ne Paris, ( Hususi ) - Fran-
geldiğini, ne de örgüsünü sanın en iyi planör pilotu 
unuttuğunu... olan Madam Edme Jarlo pa-

Halası ciddileşti ve : zar günü bir uçuş esnasın· 
- Orasını bilmem amma, da düşmüş ve ölmüştür. Yel-

bugün bizdeydi... kenti uçuşta Fransız şampi-
Cevabını verdi. yonu olan Madam Jarlo dün-
- Haydi Allaha ısmarla- ya kadın planörcüleri ara-

dık.. sında 1.184 metre ile rekoru 
Doğruca eve geldim. Bu elinde bulundurmakta idi. 83 

kadar kat'i cevaplar karşı- kilometre süratle de Fransız 
sında karıma ne yapabilir- şampiyonu idi. 

1 Bütü kadK~ŞB=:~;:likçü~kü gençlik ... 
Kayıtsız, şartsız ve mübalağasız, senenin en büyük 
Aşk - Heyecan - His - Hüzüıı ve Fazilet dolu bir sa
nat ve deha abidesi bütün Haşmet ve .. Azametiyle Hu
zurunuza Gelmiş Bulunuyor... · 

Damgalı kadın 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

Başrolda: Dehakar Artist Gladl George 
En kat'i yürekleri bile rikkate getirecek ve günün en 
büyük mevzuu olacaktır .... 

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 .. 
~· ~ L H A M R A Sinemasının en büyük r· 

,.,, muvaffakıyeti olacaktır J 
' Seanslar: 3 - 5 - 7 ve 9 da cumartesi ve Pazar 1 lde .. 11 

- Ne olur. bu gecelik 
sahneye çıplak çıkınız ... 

Melma razı oldu, çıkıp 
çıplak dans etti. 

Fakat ertesi gün dansin
gin direktörüne mahkeme
den bir celp geldi. Bayan 
Melma, hayası rencide edil
diğini öne r sürerek direktör 
aleyhine dava açmıştı. iki 
yüz lira tazminat istiyor ... 

Sarhoş hırsız 
Nevyork'ta hırsızlık niye

tile işe başladığı halde, 
girdiği evden birşey çalma
dan çıkan Perez isimli bir 
hırsız ertesi gün pek garip 
bir şekilde tevkif edilmiştir. 

Hırsızın girdiği ev bir 
hastabakıcı kadının evi imiş. 
Kadın uykuda imiş. Hırsız 
odaya girince, ilk işi, kadın
cağızın, yorgandan dışarı 
çıkan ayağını gıdıklamak 
olmuş. Hastabakıcı uyanınca, 
hırsız: 

- Korkma, demiş. Ben
den sana zarar gelmez. Ben 
hırsızım Ayağın pek güzel. 
Hoşuma gitti de dayanama
dım, gıdıkladım. 

Bu sözü hararetli bir ila
nıaşk takip etmiş ve ertesi 
gün buluşn:ak üzere sözle· 
şilmiş. Hırsız çekilip gitmiş, 
hastabakıcı kadın da uyku· 
suna devam etmiş. 

hayattan çekilmeğe mecbur 
eden arızalar hep bu yüzden 
ileri gelmektedir. 

Aşcıbaşı Marka 
Makarnaları 

1937 j- ·1938 Selanik sergi· 
sinde birincilik ~madalyasını 
kazanmıştır. 

. """"""""'~~"'"'-~ "'-"'-~"'""''"'--
Ertesi gün telefonla konu-

şup buluşacaklarmış. Hırsız 
filhakika telefon etmiş ve 
bir yer kararlaştırmışlar. An
cak, maşuka, randevuya, 
refakatinde iki polis memu
rile gelmiş. 

Hırsız, polisin karşısında 
ifade verirken hayretler içinc'e 
ımış. Hastabakıcının ayağını 

niçin gıdıkladığını sormuş

lar: 
- Galiba sarhoştum, de

miş, töbeler töbesi, bir daha 
böyle şey yapmam. 

Fakat, hırsızlığa mı töbe, 
sarhoş sarhoş evlere. girme
ğe mi töbe, yoksa ayak 
gtdıklamağa mı, belli değil. -----··------·-----· 19 Çarşamba 

Yeni Sinemaııın 
KAHKAHA VE HEYECAN haftası başlıyor 

Hepsi lzmlrde ilk defa 
TÜRKÇE 

L o R E ı. -H A R D 1 ~~~~lar 
CANi DOKTOR 

Türkçe Foks Jurnal 

~ Ankara, (Hususi) - Ceza 
{ka~~~u""iı-13 ü;iCü mi'dde-J 
ı,sine iş esası üzeri~--;kurul: 
muş yeni cezaevlerinde mah
kiiumların orduda geçirdik
leri her üç günün dört gün 
mahkumiyete ve Adliye Ve
kaletinin ekiplerinde çalıştık-~ 
ları her bir günün iki gün
lük mahkumiyete karşılık 
olarak sayılacağı yazılıdır. 

Adliye vekaleti kanunun 
bu hükümlerini izahan müd:
deiumumiliklere şu tamimi 
göndermiştir : 

"Kanunun çalışmağı şart 

ittihaz etmiş olmasına göre 
bir günlük mahkumiyetin iki 
günlük mahkumiyete sayıla
bilmesi için mahkumun mev
zuubahis ekipler de bilfiil 
Çalışması icap etmektedir. 
Teşkil olunan ekibe dahil 
olan mahkumun meşru bir 
vaziyet ve hatta bir kazaya 
uğramak dolayısiyle de olsa, 
ekipte çalışmadığı günler iki 
günlük mahkumiyete karşı
lık tutulamaz. 
Şu kadar ki mahkumun 

ekipte çalıştığı müddete da
hil o!an tatil günleri ekipte 
çalıştığı günler mahiyetinde 
sayılmak lazımgelir. 

Mahkumların meşrfıan tah
liyelerinde müddetlerini bi
tirip bitirmedikleri hesap 
edilirken bu esasın nazarı 

itibara ahnarak tatbik edil
mesi lüzumu tamimen tebliğ 
o~u .u: ., 

--.. -==-=>--

Birbirlerini 
Yaraladılar 

Alsancak Dilkitaş sok•' 
ğında Corci oğlu Iran tab'~· 
sından Antuvan Mirali, bıt 

~ )\J 
arada oturduğu Sohs og 
lngiliz teb'asından Poliksr: 
poyu ısırmak suretile yar• 
lamış ve Polikarpo da A:~; 
tuvanın başına su kupası 1 • 

vurmak suretile: yekdiğerİ"1 

1 ıJ' yaraladıklarından yaka a 
mışlardır. 

--~--

Yu2oslavya ti· 
Nazırının 

• 
beyanatı, 

Belgrad 26 (Radyo) - ve; 
r.cdikten dönen yugosla"°~, 
Hariciye nazırı Makoviç g 
zetecilere beyanatında: fi 

ultalya Hariciye ~s,_ı~, 
Kont Ciano ile görüştüg0 S' 

den çok memnunum. yug
0

9
, 

lavya ile ltalya arasmdıı /esi 
pılan yeni dostluk mua~e şe' 
iki milleti sarsılmaz bıt t , 
kilde biribirine bağlaJJl1 ştı ,, 
deroiştir. 

A '1 YARE Sineması Telef0

6
° 

364 
Bugünden itibaren zengin proğram 

Jean Richpenin büyük eseri ,, 
Meş'um Kadın "La glU: 
Oynıyanlar: Andre le Faur Mari Beli Gilber Jıl 

Hissi Aşki Filim . ve 
, İlave olarak metro jurnal - en son dünya haberletı 

23 Nisan çocuk bayramı münasebetiyle gençlere 
ve çocuklara surperiz olarak ~ 

Yu~~~!tş~~.~~!n~iı!u~~fi~Ü::.,; ı 
Seans saatleri: 2 S 8 de Yumruktan yılmıya~ 010 

3 6 9 da urnal ve Meş'unı ~a 



( HALKlN SESi) 
26 NlSAN 

ihtilaflarını uzlaştırma 
Ankara Radyosu 
(Bugünkü p:-.:>g r :ı m) 

Tü rkiye Radyo J i füzyo :ı : Postah rı 

~LUKS LUKS LUKS 
O ~LGA UZUNLUGU 

• 1639m. 183Kcs. 120KW. 

tahkim nızamname . .;ı T.A.Q. 19,74:n.15195Kcs. 20KW. 
T.A.P. 31,70m. 9465Kcs. 20KW 
12.30 Proğram 

BiRiNCi KISIM ( 7 ) 12.35 1 ürk müziği 
Çalanlar: Fahire Fersan, Re
fik Fersan, Kemal Niyazi 
zeyhun. 

Mümessil işçiler seçimi 
yapmak-. •uretle sonradan seçi- mümessil,, ole. rak ayırt eder- etmek vazifelerini 

~çiler için dahi beş nüs- ler. la mükelleftir. 
ltçinı mazbatası yQpıla- "Birinci mümessil,, herhan- "Birinci~mümessil,, in bu-
lSirıci maddeye tevfi- gi bir meselenin müzakeresi lunmadığı zamanlarda, yu-

Okuyan: Mahmut Karındaş. 
13 memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haber
leri. bltıuaınele olunur. için toplanılacak gün ve sa- karıda yazılı vazifeler d:ğer 

U Yeni seçilen işçilerin ati işverenle veya işveren mümessillerden biri tarafın- 13.15-14 müzik Riyaseticum
hur bandosu - şef : Ihsan 
Künçer. 

7ssillik ödevlerini ifaya vekili ile görüşerek tesbit 
d1Yct veya ehliyetleri, ettikten sonra mümessil ar-
t Yapılacak ikinci se- kadaşlarını toplantıya çağır-
~tticesine kadar devam mak, mümessiller heyetinde 

dde: 24 - 9uncu mad
(c) bendi mucibince 

~ssil olan işçiler, kendi 
.tından , mümessillik iş-
1 düzgün surette yürüt
tn kabiliyetli olan ve 
il-yazma bilen (tahsili 
olan) birisini "birinci 

kotarılacak işleri tanzim ey
lemek ve 22 inci maddenin 
herhangi bir fıkrası hük
münce mür~essil işçilerden 

birinin yerine, mümessil ol
ma ehliyetile evvelce seçil
miş bulunan diğer arkadaş

larından birinin geçmesi la
zım gelirse bu hususu idare 

lldüz için gÜzel emprimeler. 
""""··~"""'""- 1 ' ı · ı 'c '1 ı n ı ı n l : a t · ı · } 

~t fakak güzel bir tuvalet 
adın d·· .. . .. 
~, , unya uzerıne ço-
I abus ve endişe dalga
~ fazla meşgul olmıya-

' dkb -. ahar bahar tuvalet 
~~ &cçmeğe başlıyor. 

., halde bir aksülamel 

surette göz alıcı ve neşeli 

kumaşlar intihap ediyor: Sarı 
gri veya p~nbe krepon üze
rine göz alıcı renkli çiçek 
büketleri, cam mavisi veya 
donuk mavi krepler üzerinde 
sedef haliııde açılan garip 
şekilli kokiyajlar.. Yine bu 
neviden, meseli namütenahi 
surette tekrar edilen renk
lerle, büyük çiçekler serpil
miş ve adeti çiçek açmış 
bir lur mc.n2arasın arasHani
yor. Ge~en stzonlarda, ilba- · 
har için küçük ve hindi mot
fin empirme kumaşlar tercih 
etmiştik. 

Bu sene fazla göz alıcı ve 
cüretli renklerle yapılmış ve 
darına dağınık olmalarına 

dikkatle ba bıld ı ğır da hakiki 
şekileri görünen emprimelere, 
tercih nazarlarımız gitmekte
dir. 

Şüphesiz ki bu epirmeler 
tuvalet ve elbiseleri için kul
lanılmaktadır. Her gün giy
mek için yapacağımız elbise
lerde küçük yuvarlaklarla 
pastiyelerimizle çalmaktadır. 
Bordo üzerine türkuaz, ma
ron üzerine beyaz pervanş 
üzerine sitron ilah .. 

Bu suretle yeniden bu ilk 
baharda da emprime kumaş
ların modası desenli şık elbi
seler çıkartacaktır. 

Sıhhatını ve çocuğunun 
sıhhatını sevenlere 
lastik yazlık keten ayakkabı alacağınız zaman altı 

\~ " Kooperatif " 
\k( keten ayakkabı alınız çünkü: . 
\ ilrı terletip romatizma yapmaz, çorapları sıyahlatıp 
~llıez ye kokutmaz, bir mevsim muhayyerdir, her ma
~ iltı ısrarla isteyiniz. 
~ ql>buı Ayakkabıcılar Kooperatifi lzmir Şubesi 

~çi oğlu Han 1-30 

S• Telefon 
ıneması 3151 

Bugünden itibaren 2 filim birden 

1- Kraliçe Viktorya 
ANNA NAGLE - ANTON VVOLBROOK 

lngiltere Tarihi Canlandır~n Büyük Eser 

~~ Napoli Geceleri 
Jtl\N KIRURA tarafından temsil edilmiş büyük filim 
~ Ayrıca: !-oks Jurnal 

't:'nslar: Napoli Geceleri: 3.30 ve 7.30da Kraliçe Vik
t)l ve 9da, Cumartesi Pazar günleri saat lde Krali

Viktor a ile başlar. --

dan ifa olunur 
Madde: 25 - Mümessil 

olan ve m :i.nessillik ödevle
rini yapmağa ehliyetli ola
rak seçilmiş bulunan işçile rin 
gerek işverene gl!rek işveren 
vekiline gerekse diğer işçi 
arkadaşlarına ve işyerinde 
ki sair memurlara karşı hür
met ve nezaket haricinde 
yahut inzibatı bozar şekilde 
hareket ve muameldl.! rde 
bulunmaları ve mumessillik 
vazifelerini bahane ederek 
işlerinde ihmal ve teseyyüp 
göstermeleri yasaktır. 

işveren veya işveren vekili 
de bu işçilerden herhangi 
birini iş kanunu hükümleri
ne tevfikan işten çıkarmak 
isterse iş dairesinin ilgili teş
kilatına keyfiyeii sebeplerile 
ha ~ er vermekle mükellt:ftir. 

İKİNCİ KISIM 
Uzlaştırma 

Madde 26 - Herhangi 
bir işyerinde çalışmakta 'olan 
İşçiler sayısının beşte biri 
kadar işçinin ayni mf' sele 
Hakkında birleşmesi suretile 
işveren veya işveren Yekilile 
aralarında çıkmış~ olan ihti
laflara (toplulukla iş ihtilafı) 
denir. Şu kadarki çalışmak
ta olan işçi sayısının beşte 
biri 10 kişiden az olan iş 
yerlerinde işçilerle işveren 

veya işveren vekili arasında 
ayni mesele hakkında çıka

cak olan ihtilafların toplu
lukla iş ihtilafı sayılabilmesi 
için her halde en :Z 10 ki
şinin bu ihtilafa iştirak et
miş olması şarttır. 

Madde: 27 - Bir işyerin
de çalışmakta olan işçiler
den bazılarının kendi hak 
ve men faatleri için işveren 
veya işveren vekili ile ara
larında ayrı ayrı çıkan ihti
laflara (tekbaşlı iş ihtilafı) 
denir. 

17.30 inkılap tarihi dersleri 
-Halkevinden naklen. 
18.30 Proğram . 
18.35 müzik virtüozlar-pi. 
19 konuşma çocuk esirgeme 
kurumu kukla. 
19.15 Türk müziği fasıl he
yeti. 
Çalanlar: Hakkı Derman, 
Eşref Kadri, Hasan Gür, 
Basri Üfler. Hamdi Tokay. 
Okuyan: Tahsin Karaknş. 
20 memleket saat ayarı , 
ajans ve meteoroloji haber
leri. 
20.15 Türk müziği 
21 konuşma çocuk esirg~me 
kurumu. 
21 .15 esham, tahvilat, kam-
biyo-nukut ve ziraat borsası 
fiyat. 
21.25 neşeli plaklar - R. 
21.30 müzik saksafon solo-
Nihat esengin 
21.50 müzik neşeli plaklar 
22 müzik küçük orkestra -
şef: Necip Aşkın 
23 müzik cazband - pi. 
23.45 24 son ajans haberleri 
ve yarınki proğram. 

Çanakkalede 
iki köv 
kayıyor 

Ankara, (Hususi) - Ça
nakkale vilayeti, Ayvacığın 
Kozlu ve Bayramıçın Perviz· 
ler köylerinin kaymak ve yı
kılmak tehlikesine maruz bu
lunduklarını ve bir ihtiyat 
tedbiri olarak köy kurulmak 
için devlet bütçesinden ve 
I<ız1laydan yardım temin e
dilmesini Dahiliye V ekale
tinden istemiştir. 

Mütehassıslarca yapılan 

tetkikler neticesinde her iki 
köyün volkanik bir maileye 
yaslanmış ve yekdiğerinden 
irtibatını kaybetmiş bir ara
zi üzerinde kain olduklan 

26 ncı maddede yazılmış anlaşılmıştır. 
o!an nisablardan az sayıda Kozlu köyü 274 nüfuslu 
işçilerin ayni mesele hakkın- ve 109 haneli, Pervizler kö-
da birleşmek su retile dahi yü de 247 nüfuslu ve 44 ha-
işveren veya ışveren veya nelidir. 
işveren vekili ile aralarında Satış meselesl 
çıkacak ihtilaflar {tekbaşlı Çukurçeşmede Kadri oğlu 
iş ihtilafı) mahiyetinde olup yapıcı Mehmet, Mehmet oğlu 
iş kanununun 79uncu mad- Halil ve Salih oğlu Hüsnü, 
desi mucibince ve işbu ni- kadın satışı meselesinden 
zamnamenin 30, 31, 32, 33 Fettah oğlu ahlaksız takı-
ve 34üncü madd:+ ı i !:ükum mından Saminin evine taar-
lerine göre rr:uar::<. !eye tabi ruz ettiklerinden yakalan-
tutnlur. mışlardır. 

MARK ALf 

Ç6m6ŞIR 
v .. JJAMVO > 

LUKS Sa
bunlarını kul
lanmakla ke
senizi ve cil
dinizi korur
sunuz. Israrla 
arayınız. . 
Amili UMID 
fabrikası. 
Telefon 3047 
Telgraf kısa 
adresi: 

UMIDUN 

Sabunları 

mm:=--:=:-..-:: ----=-~-~ ınım:::-+3'. I O ~ _.. 
DOK T OR ~ e- gC-

Salih Sona d l ~ l ~ 
Ci it, Saç ve Zührevi has- , fil ~ tm• 

talıklar mütehassısı ::::! r a 
! nc i B !ı ! ~:.;nıc No. 81 Z!:! 

T E ı .. ı:: :- J ~ ~ 31 s c-... 
~~~ ~";;.ta"~E:;.t:," .... 8 

fi.) ~ 
::ı .... 
o Dr. Demir Ali 

Kamçıoğlu 
Cilt Tenasül lıı.'ltalık l a rı 

elektirk tedavisi 
ı z;n i r • 1 . : 11 : > !t l ! · ; , 
~} . : i i r ! h. >l : SLn 

~-!i!!'JZ-.,.=.....;;.;:.......,w:-t::;:..•~..., .. ~~ • ~ ~ 

D~. Fahri Işık 
lzmır Memleket Hıtstanesi 

Rontken Mütehını sı 
Rontken ve el~ktrik tedaviaı 

yapılır ıkinci Beyler So. 
No. 29 TELEFON 2542 

r~ :::sr=mJO:::t::&JO:::t::&~~ 

Çumhurivet Kişesinin Sevin
ı dirdiği Vatandaşlarımız 
26)cı tertipte üçüncü ve beşinci keşidede iki defa on 

beşer bin altıncı keşide ise müşterilerine yirmi ;bin 3000, 
1500 92 numaradaki ve on v:ıtandaşa da ayrı ayrı biner lira 
kazandırmak suretile pek çok vatandaşlarımızı servet, sevinç 
ve ref~ha kavuşturan bu uğurlu ve hayırlı kişeden piyango 
biletlerinizi almağa ihmal etmeyiniz. Çünkü sizi mesud ve 
bahtiyar edecek Mezarlıkbaşında B. Recebin "Cümhuriyet,, 
kişesidir. 

~~~~~~~~~~~~~~-------

Ağız temizliği 
• • 
ıçın 

RA GYOLIN 
ve diğer meş
hur marka diş 
macunları, toz
lar suları. 
Tel. 3882 
~~~JO:::t::&m~E;t:::&~~~~~-~ 

Ter7.i Kazım Sanırüder 
lzmir: Yeni Kavaflar çarşısı 

no. 35 

Avrupanın yüksek;terzi ~mek 
binden diplom~lı 

Peşin ve 
Taksitle 

En müşkülpesent sul>ayla
rın ve sivillerin mizaçlarına 

göre ; taksitle her türlü -elbise· 
Diker. 
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ŞEHiR 
HABERLERi 

--~--

Sıhhat 
Vekaleti 

100 Yatakh bir verem 
pavyonu yapt•rıyor 
Tepecikte Emrazı sariye 

hastanesinde geçen sene in
şasına başlanan 50 yataklı 
verem pavyonunun inşaatı
nın ikmali için yeniden on 
beş bin liraya "ihale edil
miştiı. Sıhhat vekaleti tara
fından da gene bu hastane
de yüz; 1atakh bir pavyonun 
ınşasına yakında başlana
caktır. 

Çiçek • • 
sergısı 

6 Mayısta Halkevinde bir 
çiçek sergısı açılacaktır. 
Sergi 8 mayıs pazartesi ak
şamı kapanacaktır. Çiçekleri 
istedikleri şekilde teşhirde 
çiçek sahipleri serbest bıra
kılacak ve Halkevi bahçe
~inde bir de parter müsaba
kası yapılacaktır. 

Nafia mUdUrU 
Vilayet Nafia müdürü bay 

Muhiddin Erkuta Nafia Ve
kaletince 15 gün mezuniyet 
verilmiştir. 

Yataklı vagon
lar şirketi 

Yataklı vagonlar şirketi 

İzmirde bir şube açmıştır. 

odalar Kongresi 

Türkiye Ticaret ve Sanayi 
odaları kongresi yeni Ticaret 
vekaleti teşkil edilmiş olma
sından dolayı bu seneki top
lantısını sonbaharda yapa
caktır. 

Fuarımız için 
Ecnebi devletler tren

lerde tenzllclt 
yapıyorlar 

9 uncu lzmir Enternasyo
nal Fuarında lngiliz malı 
teşhir eden ve satanlar 3.000 
Iitalık hususi takasdan isti
fade edeceklerdir. 

Italya devlet demiryolları 
Fuarımız ziyaretçilerine yüz
de 30, ekspozan ve teşhir 

eşyası içinde yüzde 50. 
Bulgaristan şimendiferle

rin de de yolcu, ekspozan ve 
eşya için yüzde 50. 

Yunan devlet demiryolla
rında yüzde 25 navlun ucuz
luğu kabul edildiği ve 
Yunanistandan Fuarımıza ge
lecek her bir ziyaretçiye 
Elen hükumetince 40 Türk 
liralık seyahat dövizi veri
leceği Fuar komitesi riya
setine bildirilmiştir. 

Esrar içti 
Alsancak yangın sahasında 

Ali oğlu Salih, Ismail oğlu 
Mehmet, yangın sahasında 

alemyondan yapmış oldukları 
bir nargile ile esrar içtikleri 
görülerek yakalanmışlarsa da 
içtikleri esrar elde edileme
miştir. 

Zehirlendi 
Karşıyada Mitatpaşa cad

desinde oturan Ali kızı Adile 
annesi Nazife ve dayısı Ah
met ve hizmetçisi Ayşe çin
ko tabakta uzun müddet 
kalan makarnayı yedikten 
so:lra zehirlenmişlerdir. 

(HA. lKJN SESi) 

.......................................................... 

Harp 76 olıirsa 
birbirini 

milyon 
• yiyecek ınsan 

Arjantinde 24 Mart tarihinde çıkan "Ahora,, gazeterinin yazdığı bir yazıda: "dünya teh
likeli bir harbe hazırlanmaktadır. Bütün Avrupa devletleri iki blok halinde karşı karşıya 
bulunmaktadır. lngiliz ve Fransa bloku etrafında, Rusya 34 milyon, Türkiye 3 milyon, 
Romanya 3,5 milyon, lngiltere 2 milyon, Fransa 6 milyon, Polonya 6 milyon, Yugoslavya 
3 milyon, Yunanistan 200,000 bin olmak üzere 57 milyon yediyüz bin asker bulunmakta
dır. Bu muazzam kuvvete karşı Almanlar 13 milyon ve ltalyanlar 6 milyon ki cem'an 19 
milyon askerle meydan okumak ne kadar doğru olacağını lüzümunda anlıyacağız. Yirminci 
asım medeniyeti icabı olarak Avrupa karışırsa 76 milyon insan birbirini yiyecektir.,, 

Irak Dahiliye Nazırını kabul ettiler 
Ankara, 26 (Hususi) - Irak Dahiliye Nazırı bay Naci Şevket dün Reisicumhurumuz 

ve Milli Şefimiz ismet lnönü tarafından kabul edilmiştir. Kabulde Hariciye Vekili Şükrü 
Saraçoğlu da hazır bulunmuştur. 

Karaya çıkmak istiyen Japonlar tard edildi 
Cangca 25 (A.A.) - Çin ajansı bildiriyor: 
Altı Japon tayyaresi Kuling yakınında kendi mevzilerini bombardıman etmiştir. 100 ka

dar Japon subay ve neferi ölmüştür. 
Fucu, 25 (A.A.) - Çin ajansı bildiriyor: 
Japonlar Fuçeunun 25 kilometre doğu şimalinde Lienkianga asker çıkarmak için iki 

teşebbüsde bulunmuşlarsa da her iki defasında da muvaffakiyetle tard edilmişlerdir. 

Amerika Berline sefirini göndermiyor 
Vaşington 25 (A.A) - Amerikanın Berlin sefiri Hugh Vil;onun vazifesi başına avdet 

edip etmıyeceği hakkında sorulan bir suale Hariciye nazırı Hull, bu hususta henüz bir 
karar iitihaz edilmediği cevabını vermiştir. 

Yugoslav Hariciye nazırı Berlinde 
Berlin 26 (Radyo) - Yugoslavyadan tayyare ile Berline gelene gelen Yugoslav Hariciye 

nazırı Markoviç şerefine dün akşam Alman Hariciye nazırı tarafından kabul edilecektir. 

lngiliz Donanması 
Manevra 

Şarki Akdenizde 
Yapıyor 

Londra, 26 (Radyo) - 32 parçadan mürekkep fogiliz filosu şarki Akdenizde manevra 
yapmak üzere dün Maltadan ayrılmışlardır. 

Malta 26 (Radyo) - Maltadan hareket eden logiliz filosu şarki Akdenizde yapacağı 

manevrad~n evvel Yunan limanlarile, Kıbrısı, Filistini ve Mısırı ziyaret edecektir. 

Süveyş kanalı tel ağl rla örülecek 
Paris, 26 (Radyo) - Süveyş kanalının denizaltı gemilerinin taarruzundan korumak için 

telörgüler gerilmiş ve bu telörgüler 3 hat üzerine yapılmıştır. Bu yapılan son sistem terti
bat sayesinde kanalı iki saat içinde üç katlı telağ içine alınacaktır. 

Romanya Almanyaya cevap verdi 
Paris, 26 (Radyo)-Romanya hükumeti Ruzveltin mesajı dolayısile Almanyanın istediği 

cevabı vermiştir. Bu cevapta Almanya ile hem hudud olmadığından tahdidin mevzuubahs 
olmadığına ve Almanya için dostluktan başka birşey düşünülmediğini bildirmiştir. 

1 

Bir serseri 
torpil daha 
Karadenizin Cidde ve Ke

rempe limanları arasında 

geçengün bir serseri torpil 
görülmüştür. Vapur kaptan· 
}arına bu civarda ihtiyatlı 
-olmaları bildirilmiş ve tor
pilin imhası için de Kara
denize bir tahrip müfrezesi 
gönderilmiştir. 

Montrö radyo 
Konferansı dağlldı 
Montro radyo konferancıı 

dağılmış, Türkiye, Yunanis
tan ve Sovyet Rusya yeni 
mukavelenameyi imzalama
mıştır. Konferans mukarre
ıatı mucibince 1940 senesin
de radyo dalgaları yeniden 
tesbit ve taksim edilecektir. 

YENi 
TİCARET MÜDÜR

LÜKLERi 
Ticaret Vekaleti yeniden 

12 vilayette ticaret müdür
lükleri ihdas edecek ve Tür
kofis teşkilatı bulunan yer
lerde Türkofisler ticaret mü
dürlükleı ine kalbolunacaktır. 

...... -@······ 
Döğüşenler 

Karantina 182 inci sokak
ta, Süleyman oğlu Ali Ertem, 
alacak yüzünden Halil oğlu 
63 yaşında Mustafayı döğ
düğündeı yakalanmıştır. 
§İkiçeşmelik Birinci Beyler 

sokağında, hüseyin oğlu Ni
yazi Turalı, bir iş meselesin
den Mahmut oğlu Abdullah 
Kayaları döğdüğünden ya
kalanmıştır. 

-~-~=-

Tebrik ederiz 
23 Nisan çocuk bayramı 

münasebetile Asri Sinema 
sahibi bay Suphi İzbudak 
fakir öksüzlere ve bilhassa 
talebelere dünkü gün sine
masını tahsis etmiş ve mec
canen sinema seyir ettirmiş 

ve yavruların minnet ve şük
ranlarını kazanmıştır bay 
Suphiyi tebrik ederiz. --... ~......._~--

Gafenko 
Romayada 

gidecek 
Paris, (Radyo) Rolll 

ya Hariciye Nazuı Gafe 
Paristeki temaslardan so 
Cumartesi günü Romaya 
reket edeceği halier ve 
mektedir. 

Hitler nutlf:u 
Cuma günü 
saat 12de 

söyliyecekti 
Paris, (Radyo) - Hit 

28 Nisan 1939 Cuma gil 
Ruzveltin mesajına verec 
cevabı hazırlamış bulunın• 

tadır. Hitler nutkuna t• 
saat 12 de başlıyacak 
13,30 a kadar devam ed 
cektir. 

Yeni Bir 
Diktatör 
Lapaz 25 (A.A) - Bolif 

Cumhurreisi German But 
ayan ve mebusan meclisler 
nin feshini emrettikten soO 

kendini diktatör ilan etıııi 
tir. 

adastro 
Tayinleri •• 
İzmir tapu sicil muhafııb. 

katiplerinden B. Rurhauettı 
· Kandemir Torbalı tapu si 
memurluğuna kadastro 111 

dürlüğü memurlarından 
İsmail Hakkı Bayındır t•~ 
sicil memurluğuna tayin ed 
mişlerdir. 

•• un yanın 
Altınları 

Nevyork 25 (A.A.) - f 
deral Resreve bürosu uıe 
cud stoka bugün 22,475, 
dolar kıymetinde ecnebi ~ 
tını ilave edildiğini bild1 

mektedir. Bu altınlar bilb• 
sa lngi ıtere Hollanda ve tfi' 
distandan gönderilmiştir. 

Kahraman Binicilerimiz 
Nis 25 (A.A.) - Beynelmilel askeri konkur ipik neticelenmiştir. Müteaddit müsabakala· Kalp durması 

ra iştirak eden 35 binici arasında da neticede Fransız yüzbaşı Chevalier 201 puanla birin- j Melez caddesinde 31 yaş· 

Bununla beraber fedet 
reserve bürosu tarafınd 
zikredilmiyen altın mü"' 
datı 72 milyon dolardan f• 
ledır. ci, Saim Polatkan 133 puanla altıncılığı kazanmıştır. 1 larında Mustafa adında biri-

d k • Al J • k si yolda giderken kalp dur-
Çekirge mUcadeıe•1 P olon ya a ı man gazete erı apatıldı 1 masından düşerek ölmüştür. 

Paris 25 (Radyo) - Polunyadaki Almanya gençleri birliği Polonyada çıkan Alman ı==~~nı::·~]l!::"4-=sı:~-=sııunı~~~ Tire ve Değirmendered 
yeniden çekirge çıkmış, "'' ~ 
tinde alınan tedbirlerle ç~·ı 
tıklan yerlerde imha e 

1 

mişlerd r. 

gazetelerinin mütemadiyen müsadiyen şikayet etmişlerdir. A k d r ği~~~!~ sulh hukuk93~~;~~li-
Dost Devlet Hariciye Müsteşarı n ara a ' lzmirde Karataşta lcadiye 

Istanbul 26 (Hususi) - Sovyetler birliği hariciye müsteşarı Potem Kinin bugün ögleden sokağında 16 numaralı evde 
sonra şehrimize gelmesine beklenmektedir. Dost devlet hariciye müsteşarı buradan doğ- mukim Haron Şalom; Refail 
ruca Ankara ya gidecek ve ricalimizle mühim meseleler hakkında müzakerelerde buluna- kızı Vida ve Refail kızı Es· Ah} Ak ) 1' 
caktır. Ankarada iki gün kalacak olan sayı!l müsafirimiz Milli Şefimiz tarafından da ka- teru)a ölü Bohorun mirasçı- a SIZ ıı te 
bul edilm~si de muhtemeldir. ları Sarota vesaire tarafın- Çeşme kazasının I(iSSltı 

dan lzmirde Karataşta Pos- köyünden Yusuf oğlu oıı• .. 
Amerika Arnavutl 

İşgalini 
kla Çekoslavakyanın 
tanımıyor 

rf" r•"' tacı Ali Rıza sokağında 5 yaşında Abdullah ı u '{ 
numarada oturan Jak Şalom köyden yedi yaşında snıe ,. 
aleyhine ikame olunan izalei mana kırda çirkin bir b•~. 

ve gerekse Çtkosla- şüyu davasından dolayı ce- kette bulunduğundan ı• \I~ 
reyan etmekte olan muhake- taca tutulmuş, adliyeye se 

Nevyork 25 (Radyo) - Amerika bükfım~ ti gerek Arnavutluğun 
vakyanın uğrudıkları akibeti tanımamaktadır. 
~~~~ ....... ""!!!!!"'!!'!!!!!!~!!!!!""'!~~--~~--"""!"'"'!!!!!!~-----~~--"!""'!'lllı~~"W!'!"'!'!"9-~"'ll!!!!!!"!~!'!'- 1 me sırasında müddei aleyhin edilmiştir. 

lzmir ithalat gümrüğü müdürlüı!"ünden: 
Taahhüt edilecek Mahiyet ve mikdarı Tahmin veya Açık eksiltmenin Muvakkat 

eşyanın cinsi parça keşfedilen bedeller yapılacağı yer, teminat 
gün ve saatı mikdarı 

L. K. Ura K. 
Kanape takımı koltuk 67 1835 90 ithalat gümrüğü 1115/39 137 70 
yazıhane dolap gibi büro Perşembe günü saat 
mefruşatı 15 de 

1 - Yukarıda mikdarı yazılı mefruşat açık eksiltme ili! yaptmlacagından taliplerin 
eksiltme saatından bir saat evveline kadar teminat akçelerini ithalat gümrüğü veznesine 
teslim etmeleri. 

2 - Yaptırılacak eşya ve buna ait şartnameyi görmek ve daha fazla malUmat almak 
istiyenlerin mesai saatı dahilinde ithalat gümrüğü levazım servisine müracaatları. 1392 

iirnmctgabı meçhul k<tldığı SoVYE.T _ I NGILlt 
te b!i.; .t n Cciir l ğünün ve 1 
emniyet müdürlüğünün yazı- G~ÜŞMELEff 
lanr.d:m ~:.!nşılmış olmasına - Baştarafı 1 ncide ."""aç 
binaen tebligatın ilanen ic- lngiliz büyük elçisin100ı;· 
rasına ve duruşmanın 23/5/ gündenberi Litvinofla JIJ ııı· 
939 tarihine müsadif Sah katta bulunmadığına b'1ıe· 
günü saat 11 de mualJak bu- lırsa lngiliz-Sovyet ıniiı;ei'il 
lunduğundan kendisinin biz- relerinin Moskovada ,, . ,o· 
zat ve vekil göndermediği Londrada neticelenec!f ·,lıi 

V L. . f .tY•aı takdirde hakkında gıyap ka- )aşılıyor. e ıtvıno • ele 
rarı yazılacağı malum olmak konuşmylarının bu ~esyı• 
üzere ilanen tebliğ olunur. üzerinde kat'i bir te5ır 

1386 pacağı zannediliyor. ~ 
zengin Olma'< 

isterseniz Piyan20 Biletleri • • 
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