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MILL SEF ... 
Istanbul 26 (Hususi) - Milli Şef Inönünün Mayıs sonla-

rına doğı u Istanbulu şereflendirecekleri ve Yaloyada istira
hat edeceb. leri bildiriliyor. 

~:i ve eski dünyanın radyoları geceli gündüzlü çalışıp 
~~il dört bucağına haberlerden ziyade büyük şahsiyetlerin, ' 

ış diplomatların, yeni tarihler yazan, yeni haritalar 

4 feflerin bazan peygamberlerin vazlarını, hazan da 
llıetıerin ültimatomlarını andıran sözlerini, nutuklarını 
bduruyorlar. 

B.M. iSiNDE 
ara ordusu bütçesine mun
zam tahsisat ilave edildi 

·~ Uıı ni n!tl::riadı!n, . harbin m~deniyete yaptığı hiımet· 
t'· fırsat buldukça önüne geçmiş memleketleri çiğneyip 
tıkten spora her milletin büyümek mecburiyetinde 

il~•rıdan, bazı devletlerin bazı devletlere yaptıkları 
i •k ve adaletsizliklerden bahsedenlerin hepsi de netice 
/le sulhun dost ve taraftarı olduklarını ileri sürüyorlar. 
~ atılan sözlere bakılırsa herkes sulhu seviyor, 
ti sulhun meftunu ve aşıkı... Fakat bu tatlı sulh 
~ a~~sında ülkeler yütülüyor, devletler dünya harita
k· sılıniyor, hüku~etler tarihin mezarı içine fırlatılıyor ... 
•ka birçok yerler harbın felaket ve dehşetlerine uğ

~ı~dan, oraları kan deryasına çevrilmeden sulhan ... 
~ı:ıuyor. 

14~t birde vatanlarını, hüriyet ve istiklallerini kaybe
ılJctlerin, yüreklerinin nasıl kan ağladığını gören, 
\'ar nııdır? 

"~ SIRRI SANLI ................................... , ................................ ~ .. 
arkovic , 

Diyor ki· 
• 

>~~oslavya b~tün mevcudi-
~tile Alman dostluğuna 

dayanmıştır •• 
Markoviç, gazetecileri kabul 
ederek beyanatta bulunmuş 
ve Yugoslavyanın bütün 
mevcudiyetle Alman dostlu
ğuna dayandığını söylemiştir. 

Berlin, 26 (Radyo) -Hit
ler, bugün Yugoslavya hari
ciye Nazırı Markoviçi kabul 

ı etmiştir. Kabul esnasında 
Hariciye Nazırı Fon Riben
trop ile Almaoyanın Belgrad 
sefiri de hazır bulunmuştur. 

•••••• • ••••• 

Ankara, 26 (Hususi) - lar kabul edilmiş, bu suretle 
Büyük Millet Meclisi, dün bu daireler büdcelerioden 
toplanmış, Büyük Millet Mec- 964,008 liralık münakale 
lisi ve mü~temilatı daireleri · yapılmıştır. 

nin eşya hesaplarına aid Milli müdafaa kara ordusu 
tetkik encümeninden gelen 

büdcesine 360 bin liralık 
mazbataya ıttıla hasıl et- munzam tahsisat ilave edil
miştir. 

Bazı dairelerin 938 senesi miştir. 
büdcelerinde değişiklikler Meclis Çarşamba günü 
yapılması hakkındaki kanun- toplanacaktır. 

"'ıımuıuuı ıuııı1ıınıııııııınıııımı ıım llllltllllll llllll mmı-amm- nı wııııııumııumı11cıııııı111mı aıı••ııını .ıııııa ıımu.aıtı> mıııa 

Yugoslav -Hırvat anlaşması 
imzalanıyor: 

Yugoslav Başvekili ile Hırvat Lideri Dr. Maçek bir Mülakatta 
1 Belegrad 27 (Radyo) - Hırvatlara muhtariyet verildiği 
hakkındaki anlaşma kuvvetli bir ihtimalle bugün imzalana
caktır. imza merasimini müteakip Hırvatlar Lideri doktor 
Maçek Hırvat mebuslarını Zağrepte toplıyacak ve kendile
rile bir konferans aktettikten sonra Belegrada gelecektir. 

Sovyet Rusya ordu ve donan-
1 masını Türkiye emrine ver-

' ~a Hariciye Nazırı 
•• 1 meğe hazırdır 

Tahranda do- oEvLi HERALDA GÖRE: 
. · Markoviç 
·ııı -\27 (Radyo) - Yu-
t~ ariciye nazırı Mar- Tahran 26 (Ö.R) - Şah-
~~fine dün akşam puı un prenses Fevziye ile 
\f tntrob tarafından izdivacı şerefine yapılan te-
ıı t~ Yerilmiştir. zahürat, resmi şenliklerin 
)\

1 

7 (Radyo) - Yu- sonuncu günü en parlak 

~;iy~~~·İs;;; bu~~~A 

ğün şenlikleri 
1 

L~ndra 26(Radyo)-"Dey
li Herald,, gazetesinin lstan
bul muhabiri tarafından id
dia edildiğine göre Sovyet 
hariciye nazır vekili B. Po
temkinin Istanbul ve Anka· 
ra seyahati Türkiye hüku-
metine şu teklifi yapmak 

içindir: 
"Türkiye ve Sovyet Rusya 

arasındaki dostluk muahe
desi bir askeri ittifak mua-
hedesi şekline CJokulmalıdır. 
Sovyet ordusu ve donanma-
sını bir ta~rruz halinde Tür
kiyenin emrine vazetmeğe 
amadedir. 
"""""""~~'~"""'~~,,..,,._,....... 

Ingiltere 

~ Meteliksiz şairlere tavsiye 
-~tt ~~""~"""""'"'.....__. '"""""""'~"'"'"' '-" '-' '-' '-......_ 

Romaya sefir gön
dermiyor. 

Roma, 26 (Radyo) - ltal
ya hükumeti, Londra sefiri 
vasıtasiyle lngiltere hükume
tine müracaat ederek bugün
lerde Romaya gelecek olan 
yeni Ingiliz sefirinin vere
ceği itimatnamenin ( ltalya 
ve Arnavutluk krah ve Ha
beşistan imparatoru) namına 
yazılmış olmasını istemiştir. 

~i ede şu fd~rayı okuyordum "Amerikan tabilerinden biri ge nç b .r ş1i:h eş' .. rı-
' }'ordu, kitabın prova olarak tek nüshasını bastı; tam bu sırad:ı şair geldi ve tabı 
ş \ı.eremiyeceğini söyledi. Tabı kitabı basmadı ancak tek nüshayı fakir şaire hedi-
~~llır ~de kitabı şu ithafla bir bangere gönderdi: "Büyük bangere şairin saygılarını 

nushadır ve zatialiniz için basılmıştır.,, Banger bu ııa inanmaz ve tahkik eder 
\~rılayınca genç şaire güzel fikrinden dolayi tebrik eder ve kitabını basması için 

lı· 

~~~~?1u dinliyen bir arkadaşım şunu söyledi: "Rica ederim bunu gazeteye yaz da 
•~ti~ tksiz şairlerden b;ricıi belki bu dersten istifade eder ı de kitabını bedavadan 
~ fik"· Bu güzel fikire layanamadım yazıverdim fakat sen ey okuyucu şair bu arka-

tıne: 

İSTER GUL İSTER AÖLA 

Son gelen haberlere göre, 
lı giltc r' bu teklifi kabul et
m .diği ı len, Roma sefaretine 
tJyin a:~nan (Sir Persi Lo
ren), şimdilik Londrada ka-
lacaktır. 

Suriye hakkında görüşmeler 
gizli tutuluyor 

Frans.z Başvekili D.j ladiyenin iki Pozu 
Paris, 26 (Ö.R) - Nazırlar meclisinin bugünkü toplan

tısına Suriye yüksek komiseri Gabriyel Ponse, Hariciye 
Nezareti genel sekreteri Aleksi Leje, Kedorseyin yüksek 
memurları, büyük Erkamharbij~ reisi general Gamlen ve 
teknik müşavirler iştirak etn:i~lerdir. 

Başvekil tarafından Suriye yi alakadar eden mühim mes
eleler üzerinde izahat verdikten sonra henüz neticesi mek
tum tutulan uzun görüşmeler olmuştur. 

• 
Harb olursa Japonya lngil-

tere ile beraberdir 
Tokyo 27 (Radyo)- Dün 

kabine öğleden sonra impa
ratorun riyasetinde mühim 
bir toplantı yapmış Avrupa 
vaziyetini etrafile tetkik et
miştir Alakadar resmi me
hafillerde söylendiğine göre; 
Japonya, bundan evvel de 
ilan ettiği veçh·le, Roma -
Berlin mihveriyle hiç bir su
retle alakadar olmadığı gi
bi, Avrupa işlerine de karış· 
mıyacaktır. 

Tokyo siyasi mehafilinin 
en çok ehemmiyet verdikleri 
Sovyet Rusyanın alacağı va
ziyettir. 

Bir harb halinde Japonya· 
nın; umumi harbde olduğu 

Filistin kon
feransına 

gibi lngiltere ile beraber 
hareket edeceği, resmi me
hafil de teyid olunmaktadır. 

Fon Papen 
Ankarada 

Arap mUmesslllerl 
çağırıldı. 

Kahire, 26 (Radyo)- Baş- Fon Papen 
vekil Mahmud paşa, Filistin Ankara 27 (Hususi)- Al-
konferansına iştirak etmiş manyanın Ankara büyük el-
olan Arap devletleri mümes- çiliğine tayin edilen Fon Pa-
sillerini içtimaa çağırmıştır. pen bugiln şehrimize geldi 

Mahmud paşa, içtimada ve istasyonda Alman elçili-
lngilterenin Filistin hakkın- ğinin memurlan tarafından 
daki tekliflerini bıldirecektir. karşılanmıştır. Fon Papen 

Mısır Başvekili, Filistin önümüzdeki hafta içinde iti-
müftüsünü de sureti mahsu- matnamesini Reisicumhuru-
sada davet eylemiştir. muza takdim edecektir. 

~ ~~-~~l!!EIE~ ............ ~........,.~ sewzae:- .. -

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
Sütler Ucuzlarken ••• 

Mevsim icabı sütlerin biraz ucuzladığını görüyoruz. Sanki 
ne olur, sütten yapılan yağ, peynir vesaireye de bu ucuzluk 
biraz sirayet etse... Fakir aileler için daima bir ekmek 
katığı olan peynirlerin ucuzlatılmaması için gösterilen inad 
ve sebat, hakikaten hayretlere ve ayni zamanda tedkike 
değer bir mesele olmuştur. 

Her şeye çare, her derde derman bulunan birçok şehir
lerimizde her nedense bahalılık!a savaş bir türlü bir zafer 
temin edemiyor, bir netice veremiyor. Halkımız, alakadarla
rın bu mücadele~en muzaffer çıkmamızı istiyor. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
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L~==~~~:;a~ôNoL EMRE""'""- ""..,,.,,.=----·- Tabıi, sizin(~~in söylemi· arı,, sergısı 
[ 45] Kira belası yorum. Kendisiyle birlikte - 'ı 1 

81.zı·m mahalleye gelme. den Dalgın mı imiş, bunakmı oturduğunuz, büyük anne- Her yıl açılan bu sergi den•, 
imiş, her halde aklından az niz, büyük babanız nezle o- • ttıt 

UZUDCa bir sokak var. Jşte çok zoru olan eshabı emlak- labilir. Bakınız ona çok e- meVSİIDİDiD geldiğine 1şare • d tan birinin şu fıkrasını an- hemmiyet vermelisiniz, ihti-
_,.,. bu sokağın dönemecın e !attılar. yarlıkta nezle ciddi bir has-

• Sabahleyin evinden çıkmış, talıktır. Herkes nezleye tu-
İken birden bıre •• karşıki kaldırıma geçmiş, tulur, nezleden ne olabili!:.!_ 

Birkaç gün mütereddit bir 
hayat geçirdim. 

tabii buraya attılar. Şimdi durmuş, düşünceli bir tavırla derkc.n sevgili ihtiyarı kay-
de temyiz kararımın bozul- evını temaşaya koyulmuş. bedebilirsiniz. Yazılarımda 

Aradan bir hafta geçme
den bana yardım edeceğini 
söyliyen bekçi arkadaşımı 
çağırttım. Uzun uzun konuş
tuk. Fakat bana yeni birşey 
öğrenecek hiçbir haber ver
medi. Sözlerinin sonunda : 

masını bekliyorum ki, bildi- Besbelli ki, doluya koyuyor, elbette dikkat etmişsinizdir , 
ğin şeylerdir bunlar.... almıyor; boşa koyuyor, dol- boyle - böyle damdan dü-

- Bu öyle bir iş ki kar
deşim, günaha girmeğe gel
miyor. Gözümle görmeliyim 
ki söylemeliyim !. Dedi. Genç 
Mahpus bir aralık içini çekti 
ve şunları söyledi : 

- Arkadaş dediğimiz nes
ne de rengini kaybetmiş 
beyim... Çünkü sonradan 
öğrendim ki, bana yakınlık 
gösteren, yardım edeceğini 
söyliyen bu adam, meğer 

aile ocakl.uını söndüren ca
navarın adamı imiş... Benim 
hareketlerimden şüphelen

dikleri için beni kontrol et
mek vazifesini bu herife 
vermiş... Neyse .. 

Gardiyan odasına karanlık 
iyiden iyiye çökmüştü. Be
kire dedim ki : 

- Gece ilerledi.. Yüzünü 
göremiyorum. Şu lambayı 

yaktırsak ... 
- . Canın nasıl isterse 1.. 
Cevabını verdi. Dışarıya 

seslendim. Gardiyan elinde 
kırık bir fenerle içeriye 
girdi. Ve feneri kepenkleri 
kapalı pencereye bırakıp 

gitti. Şimdi ışık altında traşı 
uzamış yüzünü sarahatle gö
rüyordum. İki saatin içinde 
karşımdaki mahpus sanki iki 
yıl geçmiş gibi ihtiyarlamıştı. 

- Yoruldun, dedim, bir 
kahve içer miyiz ? .... 

- Olur ... 
Ve sözlerine tekrar şöylece 

devam etti: 
- Şimdi sana, beni bu 

dört duvar arasına atan bü-l 
-·yük felak~tin en heyecanlı .... 
yerini anlatacağım.~ z~-

-bÜnlar~söyledikte~On-;:; da 
hikayem bitmiş r olacaktır. 

Çünkü] bufaciadan sonrası 
senin de malümundur: 

- Anlamadım ! .. 

- Evet, öyle ... 

- Ha nerede kaldık. Mü-
tereddit günler geçiriyordum, 
diyorum. Bir gün yani büyük 
fırtınanın koptuğu gün dük
kanda çalışıyordum. Birden 
ıçıme bir şüphe doğdu. 

Gerçe gece gündüz karımın 
beni aldattığını ve bir türlü 
yakalıyamadığımı düşünüyor
dum. Fakat dediğim gibi 
sanki on kişi "Eve git .. Bak 
bakalım evde midir ? ,, Diye 
beni dürttüler. 

Hemen çekici bir yana 
fırlatıp, acele acele elimi 
yüzümü yıkadım. Ve elbise 
lerimi giyerek eve doğru 
adeta koşar gibi yurumeğe 

başladım. Yolda bir ahba
bım tesadüf etti : 

- Nereye böyle yahu ? 
Hayrola birşey mi var ? 

Diye sordu. 

- Acele bir işim var da ... 
Haydi güle güle !... 

Diye savdım ve tekrar 
hızlı hızlı yürümeğe koyul
dum. Bizim mahalleye gel
meden bir sokak vardı. Ben 
tam bu sokağın bizim eve 
giden dönemecinde iken ..... 

(Sonu yarın) 

Aşcıbaşı Marka 
Makarnaları 

- Öyle ya canım.. Beni 1937 - 1938 Selanikor : sergi-:;-
hapislere sürükliyen büyük ~l~--birlii°cilik madalyasını 
cinayetleri işledikten sonra kazanmıştır. ,'· 11 

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

Diımgalı 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.. 

Dün Matinelerden itibaren ., 
1 L HAM R A Sinemasının en büyük ~~ 
~ muvaffakıyeti olacaktır IJ 
Seanslar: 3 - 5 - 7 ve 9 da cumartesi ve Pazar 1 lde .. :. 

muyor. Fakat, acaba içinden şer gibi - acı 'söylemek a-
çıkmadığı derin hesap nedir? detim olmadığı halde bura-

Bir komşusu soruyor: da pek koyu söyledim, çün-
- Ne dL.şünüyorsun bira- kü ihtiyar :nezlesi ciddi bir 

der? hastalıktır. 
Beriki içini çekiyor ve 

cevab veriyor: Sebebi de' meydanda : İh-
- Şu benim ev fazla yük- tiyarın nefes boruları pek 

sek de, nasıl alçaltayım diye naziktir, soğuğa karşı ken-
dilerini müdafaa edemezler, düşünüyorum. 

_ Bu da tasa mı yahu? ufacık bir ~nezle nefes boru-
larına, oradan akciğer~ geBir katını yıkarsın, vesse-
çer, ihtiyarın yüreği de yor-

lam. 'd k k 
l F k t gundur, akciğerı e üçücü - Malum, ma üm.. a a, 

acaba hangi katı yıksam?.. bir hastalık olunca yürek 
_ ! ! ! ! dayanmaz. Bir nezle ihtiyar-

Komşu verecek cevab bu- lıkta - baş ağrısı gibi -
bir bahane olabilir... Her lamamış. Ben vereyim: 

-Hangi katı olacak, han- yıl, grip hastalığı bulunduğu 
gi kiracıda takıntı kaldıysa zamanlarda, onun kurbanla-
onun oturduğu katı! rı en çok ihtiyarlar olur. He-

Amerlkalı muris kimler dikkat etmişlerdir: 
Amerikadan gelen her Aitmışından sonra nezleden 

haber gibi, vefat haberleri gidenler, başka hastalıkların 
de, alanları hayretler içinde hepsinden gidenlerden daha 
bırakır. Çünkü, Amerikadan fazla olur. 
gelip eski dünya insanlarını Ufacık bir nezle ihtiyarın 
alakadar eden ölüm haber- burnunu kaşındırır, sonra 
leri, mutlaka ismi bilinip hafif bir öksürük gelir, bir 
cismi meçhul olan, hatta parçacık ta ateş ama, pek 
hazan ismi dahi bilinmiyen hafif. Büyük anneniz için bu 
akrabaya aittir ve bu ak- küçücük hastalık pek ciddi 
raba, mutlaka zengindir, bir hastalıktır. Kendisini 
yüklü bir miras bırakmıştır. hemen yatak odasında ka-

Varşovaya civar köylerden patınız. Hele ihtiyaçları için 
birinde, saf bir köylü, bu helaya gitmesini büsbütün 
şekilde bir miras serabı gör- yasak etmelisiniz. Altmış ya-
müş. Bir gün, gayet temiz şından sonra, kadın olsun, 
kıyafetli iki kibar zat bu erkek olsun, bir kimsenin 
köylüye gelip: gece sıcak yatağından çıka-

- Hazret, diyorlar, senin rak - penceresi kapalı olsa 
Amerikada bir akraban var- da - helaya gitmesi büyük 
mış. Hala zadenin damadı- bir tehlikedir. 
nın bacanağı filan gibi bir 
şey. Ölmüş. Sana külliyetli 
miras bırakmış. Biz, "Ecnebi 
memleketlerde kalan miras
lar,, ofisinden geliyoruz, 
sana, ispatı veraset muame
lesi masrafı olmak ü_:~,e yüz 
dolar geti_:;:~K. Al bakalım. 

İ<öylü, bu uzak akrabayı 
tanımıyor. Tanımıyor amma, 
dolarların hışırtısı da yüre
ğine adeta ezginlik vermek
te. Parayı alıyor. 

Birkaç gün sonra, çat 
kapı, kibar z: tlar tekrar 
geliyorlar. Resmi muamelat 
meyanında asıl mühimminin 
ver~sd vergısı olduğunu 

söylüyorlar. Onu peşin ver
mek için para lazımmış. Ofis 
bu masrafı yapamıyormuş. 

Köylü, sağa sola başvurup 
aldığı yüz doların beş misli 

Demek ki sevgili ihtiyarı
nızı yatak odasında kapat
tınız. Ona fanilesini mutla !:,;. 
giydiriniz, a ~~:aı ifil geçm~ş 
u~an kimse bu mevsimde vü
cudünü fanilesinden ayırma
malıdır. Büyük annenizin 
gönlü henÜ7. · taze olup ta

1 

modaya riayet etmek istes~ 
de bu riayet işini gelecek 
yaza bıraktırırsınız. Mutlaka 
fanile, hem de kollu fanile ... 

- Arkası yarın -

para topluyor, kibar zatların 
avucuna sayıyor. Bir haftaya 
kadar hayırlı haberle gele
cekleri vadini alıyor. 

Gidiş o gidiş. Köylü Ame
rikadaki halazade damadının 
bacanağından hala haber 
bekliyormuş. 

··-------------··----··~11111"' 11111111 IZMIR HALKI KOŞUYOR Dünden beri 
NEREYE 

Yeni Sinemaya 
MOTONUN YEMİNİ 

VE 

KAÇA ÇILAR 
Ş A H E S E R L E R İ N i Görmeğe 

Renkli Miki: Türkçe Foks Jurnal 

Hergün : 1 - 2.30 - 5.30 - 8.30 da 
Cumartesi:lO - 2.30 - 2.30 - 8.30 da 

.. :.-oo:ıillll'iiiiiill ....... illl8 ...... &ta ------------

c:ı 
Sergide teşhir edilen':ı"camda~ kürek~=çeken adaın 

Berlin (Hususi) - Doğru- ( edıy.or. . [bİ' 
Z t l alelade .. l k 1_ l' ıya.-e çı er, ,, 

sunu soy eme azım ge ırse, b 
1 

k- "\(se' 
b Al d denilebilir sandaldan aş ıyara ·yu ı.j• en, manya a, k t deıı 

k. h .. bacı.ka bacı.ka denizlere mu aveme e 1,~ ı, er gun " " l k b' k bT tte o 
ha ka şekillerde tecelli eden ece . ır a. 1 ıye . eıdt 

ş h .. tevali eyliyen yatları ınşa ıdealerın ~I 
ve er gun 'ki . t' l · uoıtl 
muhtelif ser Her hakkında ettı erı ~e ıce erın edt 

g d v malumatına vukuf peyda . 
yazı yazmaktan usan ıgım . l l "'ıı 
halde, Almanlar, bilakis, her yorlar. Denız spor arı . e eli\' 

. . . . d matı da ayrıca temsıl e 
gün bır yenısını mey ana . t' 

k 
. 1 mış ır. .,r 

çıkarma tan vaz geçmıyor ar En şık bir kabinenin e ~ 
ve bunu yapmakla da, haklı talasyonuna ne kadar lll'" t 
olarak bir zevk duyuyorlar. olan her türlü tali kıstıı11•. 

Bu sergileri görmek fırsa- d b 1 V lh sil , . .;e 
ı a u unuyor. e a ~ı 

tına nail oldukça, ne ya an k d d 'z sporlııf'1 
.. • • . 1 e en ,, ve enı ·Jt' 
soylıyeyım amm~, ıcra ey e- zevkli bir halde geçireb' ( 
dikleri hoş tesırler altında k h b 'de JJ'e 

k 
ce erşey u sergı 

birkaç satır. ~aralama tan cuttur. ·bef 
ben de kendımı alamıyorum. Ayni zamandB cazı Jl 
Bu sefer deniz sporla• ı seı- artıran hususi daireler t 

· · · · t tt' k ,.;e gısını zıyare e ım. vardır. "Neşeden uv b 
Berlin deniz sporları hu- cemiyeti, deniz sporları le 

susunda en ehemmiyetli ül- ne olarak bu sahadaki fıı',ı 
kelerden birisinin tabii mer- yetinin neticelerini göst~,ı 
kezidir. Irmaklarla göller programlarda bulunmıı1' lo' 
arasında vaki olup nehirler geri kalmamıştır. Kano 0

1
,r 

vasıtacıiyle d enize methal mobiller, motörlü kayı~ 
1
v 

olan bu memleket ayarında en ziyade nazarı eli~~,~· 
bir memleket bulmak müş- celbedenlerdendir. Hüt:5l 
küldür. Ier'e dünya şampiyonlul~ ıı 

Bundan maada der.iz spor- kazandıran motörlü kat• f 
larına ait herşey Berlin hal~ 1 orada bulunuyor. En oi~'~d 
k~nı fevkalade ali\kadar eden "Alman ittihadı 11 cemiyeti ııP' 
bır mevzudur, Yalnız pazar- ~usi bir dairede dört gr 
ları tleğil, haftanın her gün 1 temsil edilmiştir. . t•~ 
ve saatinde Berlin civarında 1 Telefunken şirketı tlJ 
deniz sporları ile uğraşan, fından öteye lieriye ye j( 

veyahut istirahat ve eğlen- tirilen "Oparlör,,ler~e~ıl 
'k" eden hoş naglJJ ı ceyi kürek sallamasında, yel- ı as. . . dolıış"',• 

ken motörbot istimalinde ser~ı dahıdlındhe bir ~~, 
k aynı zaman a em 'ıı"• 

arıyan heveslilere rastlama k'l d' heın de 1 ,e' 
"d h 11 d d' teş ı e ıyor 1 o'e alela e a er en ır. yeni yeni şeyler g 1 

Her sene, ilkbaharda ka- malumatını genişletiY0' 
pılarını açan deniz spor ser- müstefit oluyor, i• 
gisi, deniz sporlarının baş-

1 
~ 

ladığını ilan eden bir anane ~~;;;:.t.::oUll!ll~~ 11,ıı; 
hükmüne gelmiştir. Spor mü- Gafenkonun seY" ~o 
ritleri heveslileri yenilikler 1 Paris (Radyo) - f O 

' , • ul1 v ı 
hakkında malumat edinmek gazetelerı Gafenkon ;ıııı 

t p · I h tler ~ ve berzeçhipeşin bir zevk ra ve arıs seya ~ orl•' J 

duymak için oraya gelmekte 
1 
bahsederlerke~ . dı~9jl,1 

istical ederler. Pazar günü Romanya Harıcıye d' ~ 
kapılarını açan bu seneki hakikati ancak RorıJ' 
s-:"r;' bi:- dizi ye'1ili'd"r arz renecektir. A 

A-i ARE Sinemas; r~~6 
Bugünden itibaren zengin proğraın 

Jean Richpenin büyük eseri ff 

Meş'um Kadın "La gl~1 
Oynıyanlar: Andre le Faur Mari Bell Gilber 

Hissi Aşki Filim ıerİ 
l·ı l k · l ...1.. haber ave o ara metro JUrna - en son 'OUnya ıere 

23 Nisan çocuk bayramı münasebetiyle genç 
ve çocuklara surperiz olarak /1 

S··vv Yumruktan Y ılmıyan .. t1 o! l 
İngilizce şarkılı, eğlenceli müthiş fıtıın 

11 
sil; 

Seans saatleri: 2 5 8 de Yumruktan yıhnıya I(ııd1 

3 6 9 da Jurnal ve Meş'um 
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ı ihtilaflarını uzlaştırma 
Ankara Radyosu 
(Bugünkü program) 

Türkiye:Radyodifüzyon Postal a rı 

DALGA UZUNLUGU 

• • tahkim nızamnamesı 1639m. 183Kcs. 120KW. 
f .A.Q. 19,74m.15195Kcs. 20KW . 
T.A.P. 31,70m. 9465Kcı. 20KW 
12.30 Proğram 

iKiNCi KISIM ( 8 ) 

UZLAŞTIRMA 
~•dde: 28 - Tekbaşh iş işveren vekili birinci mümes- sil işçilerden birine iş saat-

12.35 1 ürk müziği 
13 memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haber-
leri. 

zuhurunda ilgili işçi sil işçiyi ya doğrudan doğ- leri dışında müracaat olunur. 13.15-14 müzik karışık proğ-
İfçilerden biri, toplu- ruya yahut diğer mümessil \iümessil işçilerle işveren ram - pl. 
iş ihtilafı zuhurunda işçilerden biri vasıtasile ha- veya işveren vekili, birinci 

26 ıncı ma:ldede beyan budar ederler. mümessilin ve bunun bulun-
17.30 inkılap tarihi dersleri 
-Halkevinden naklen. 

ilan nisabı dolduran işçi- Fevkalade haller müstesna madığı· zamanlarda diğ. r 18.30 Proğram. 
18.35 müzik bir konserto-pJ. 
19 konuşma çocuk esirgeme 
kurumu temsil 

en herhangi biri veya olmak üzere birinci mümes- mümessillerden bi·i i" 24 
çı yahut işveren veya sil işçiye veya diğer mümes- üncü mad .l :!de yazılı şekilde 

._---------·-•uıa-·•111111111111-111111-------- tesbit oluuac1k gün ve sa-

Bol ve dar tuvaletler aue yapacağı davet üzerine 
,,.,.. toplanıp ihtilafı kotarmağa 

19.20 Türk müziği fasıl he
yeti. 
Çalanlar: Hakkı Derman, 

~-~ .. --~.-"~• -~ _..,, çalışırlar. icabına göre ihti- Fşref Kadri, Hasan Gür, 
Basri Üfler. Hamdi Tokay. 
Okuyanlar: Celal Tokses ve 
Safiye Tokay. 

\ 

\ 

-
' 

Dan• için kalln kuma,tan yapelmı' bol 
Elblseler Revaçta •• 

l>evlet demir yollarından: 
!t!~şif bedeli 46848 lira olan Sirkeci istasyon meydanının 
~ •ye, tanzim ve parkelenmesi ile kanalizasyon inşaatı 
~ıa.ı. zarf usulile 11-5-939 Perşembe günü saat 11 de Sir
~ lde 9. ncu işletme binasında Eksiltme komisyonu tara-

dan ihale edilecektir. ,.!'- ite giimek istiyenlerin 3514 lira tnminatı şartnamede 
~;lı vesil;alar ve leklil mektu larını ihtiva edecek olan 
L~P~li zarflarını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 
,_ıayona vermeleri lazımdır. Şartnameler Ankara1 İzmir 
'4u Sirkeci veznelerinden 235 kuruş mukabilinde temin 
~~ ~~ 

25-27-29 ve 2 M. 

..., 
çocugunun Sıhhatını ve 

sıhhatını sevenlere 
Altları listik yazlık keten ayakkabı alacağınız zaman altı 

leU 

~ ,, Koöueratif ;i 
~''ka keten ayakkabı aıınız çllnkil: 
~İlclan terletip romatizma yapmaz, çorapları siyahlatıp 
~~tınel ye kôkutmaz, bir mevsim muhayyerdir, her ma
~ dan ısrarla isteyinii. 
"'tan bul Ayakkabıcılar Kooperatifi lzmir Şubesi 
"erçi oilu Han 1-30 

lafla ilgili olan işçiyi veya 
işçileri yahut bunlardan biı -
kaçını dinlerler. 

Toplantıda tesbit edilecek 

1 
uzlaşma şeklini ilgili işçi 
veya işçilere anlatırlar.Tek
lif olunan uzlaşma şekli il-

1 gili işçi veya işçiler tarafın
dan kabul edilip edilmeme-

1 sine göre aşağıdaki ma !de
lerde yazılı tarzlarda mua
mele yürütürler. Toplantıda 
bütün mümessillerin v~ya 22 
nci maddeye tevf ıkan bun-

• ların yerine geçmiş olan mü
messillik ehliyetini haiz di
ğer işçilerin ve işveren veya 
işveren vekilinin hazır bulun
maları şarttır. 

Madde 29 - Her işye· 
rinde tekbaşh veya toplu
lukla iş ihtilafları hakkında
ki müzakere neticelerini yaz
mağa mahsus bir zabıt def
teri bulundurulur. 

Zabıt defterine elle yazı
labileceği gibi sahifelerine 
makine ile yazılmış yazıların 
yapıştırılması da aizdir. 

Zabıt defteri kullanılmağa 
başlanmadan evvel her sa
hifesine sıra numarası konur 
ve sonu (bu defte, ..... sahi
feden ibarettir) şerhile mü
messiller, işveren veya işve
ren vekili tarafından imza
lanır. 

Gerek işveren veya işve

ren vekili, gerek•e mümes
siller bu zabıt defterini iyi 
bir tarzda muhafaza etmek 

20 memleket saat ayarı , 
ajans ve meteoroloji haber
leri. 
20.15 Türk müziği 
çalanlar: Vecihe, Refik Fer
san, Fahire Fersan, Kemal 
Niyazi Seyhun. 
okuyan: Müzeyyen Senar. 
1- müstear peşrevi. 
2- Rahmi beyin - müstear 
şarkı - gel ey sanki şarabı 
tazelendi. 
3- Zeki Arifin- Segah şarkı
ağladım ümitlerim hicran 
oldu hep. 
4- Mahmut ·Celal l!ttin paşa-
nın - hüzzam şarkı - değildi 
böyle. 
5 - Refiki F ersan - Tan bur 
taksimi. 
6- Suphi Ziyanın - kürdili-
hicazkar şarkı - bahçenizde 
bülbül olsam. 
7- Leminin - kürdilihicazkar 
şarkı- nazlandı bülbül. 
8- Osman Nihadın - kürdili
hicazkar şarkı- akşam güneşi. 
9- kürdilihicazkar saz se-
maisi. 
10- oyun havaları. 

21 konuşma çocuk esirgeme 
kurumu. 
21.15ı esham, tahvilat, kam
biyo-nukut ve ziraat borsası 
fiyat. 
21.25 neşeli plaklar - R. 
21.30 mjzik şan resitali -
bariton maks kleio tarafın-
dan. 
21.55 müzik bir solo - pl. 
22 müzik küçük orkestra -

ve selihiyettar memurlar ve şef: Necip Aşkın 
ya makamlar tarafından vu- 23 müzik cazband - pi. 
kubulacak her bir talepte bu 23.4.i· 24 son ajans haberleri 
memur veya makamlara ib- ve yarınki proğram. 
raz veya tevdi eylemekle ~- E3EUE .. ~3Eii!E~ 
mükelleftirler. yadı, varsa işçilik numarası 

Madde: 30 - Tek başlı ya~l~dde: 31 - Tekbaşlı iş 
iş ihtilafı, yapılan toplantı ihtilafı yapılan toplantı so-
sonunda bir uzlaştırmağa nunda bir uzlaşmaya mün-
bağlanırsa, bunun mevzuu cer olmazsa ihtilafın mevzu-
ve kotarma şekli açık ve u ve iki tarafın 'ne sebeple 
anlaşılması kolay bir ifade uzlaşmadıkları açık ve an-
ile 29 uncu maddede bahs laşılması kolay bir ifade ile 
olunan z:abıt defterine yazı- 29uncu maddede bahsoluoan 

I• 1 · -.. •en veya işve- zabıt defterine yazılır ve 
u• •e a tı ı'""·. ., 

ren vekitı, miimessil tşçı":... altı 30uncu maddede anılan-
h 1 b 1 -l - -ı~ . ile ihtilafa da i u unatı ar taratıı·~-~ gene aynı 

işçi veya işçiler tar:?!ından maddede beyan oluna,; ~sul 
imzalanır. lşçiler:l en her bi- dairesinde imzalanır. 
riııin imzası üzP.rine ~aclı, so- -Sonu var-

Kültürpark Sineması 431i!~0 r 
1- K;;iı;~itibaVik;~;;; ~ 

ı
.,. AB •• A A s· d Telefon 1 ugun srı ~ ınema a 2394 

23Nis'-ln Çarşambadan itibaren W 
~l Shc ıu tari~in~ .ı hugii .c _kadar ender .y.et~ştirdiği Q 

ANNA NAGLE - ANTON VVOLBROOK 
lngiltere Tarihi Canlandırrn Büyük Eser 

2- Napoli Geceleri 
JEAN KIRURA tarafından temsil edilmiş büyük filim 
S Ayrıca: F oks Jurnal 
tanılar: Napoli Geceleri: 3.30 ve 7.30da Kraliçe Vik

lorya ve 9da, Cumarteai Pazar günleri saat lde Krali· 
Viktor a ile baılar. -- .... --

Mevsımın en müthış 3 şahaser fılımı ~ 
42 KISIM TEKMiLi BiRDEN ~ 

ızmlde ilk defa CiN OTRI 1 

HAYDUT AVI Bütün kovboy filimlerini 
gölgede bırakan kan ve 
ölüm saçan harika 

Türkce Sözlü Lorel Hardi 
H ı N D ı S T A N D A K J -nikler Kralı 

HAKIKt Tarza n "~.\YMUN ADAM · 
Dikkat bugün hem 3 filim hemde yaz fiatı 

DUHULiYE -15- Talebe Asker çocuklar 8,k. 
;.9FJ>9:4 

27 ,'ıj . ; '~' 

LUKS LUKS - --

;il • ~ 

~ /I 
LüKS 

.LUKS Sa
bunlarını kul
lanmakla ke
senizi ve cil
dinizi korur
sunuz. Israrla 
arayınız. . 
Amili UMID 
fabrikası. :%1 
Telefon 3047 
Telgraf kısa 
adresi: MARKALI 

Ç6mAŞIR 
vEJJANYO > 

UMIDUN 

Sabunları 

~mTO-KTo""'ıf""! '~r tr 
;~~ Salih St>nad •. ~ e ~ 
,+, Cilt, Saç ve Zührevi has- ~ t •• "' ~ talıklar mütehassısı ~ ı:r e 
~ 2 nci Beyler sokak No. 81 t• z ~ 
m TELEFON 3315 ~ ... 
Jı;;;;:t:::ll'~~ ~~~t:la:::t:a - e 

o 

2; ' a 
Ci 

~ I» 

Dr. Demir Ali ~ 
Pir.~ 

= ~ ... a 
KamçıoDlu 

Cilt Tenasül ha•talıkları 
elektirk tedavisi 

ı ıu i r • 3 ırı ı :• ..> !/I ! · j, 
~> .: ;; r! l!'rn: un 

__ ,.....~~~~~~~ 

Dr. Fahri Işık 
lzmir Memleket H:utaoeii 

!!.. = 2. er ..... c 
;· "" pı;-
_tt ~ "' 
"ti 11(1} c 
ıı.ı ~ B .. = ıı.ı Q.. >(il 

CP -... ıı.ı ... 
~ ;- O'; 
_") I» -s· 3 !!. :rr ~ 
"" c B 8 Rontken Mii tehas 3ıs ı s octı ı» m 

R il 111'<0.. 
on~~en ve elel.., teJaviaı Q 8 ; • 

l k. S l _.. er ::::ı 
yapı ır l ın c a _ .er o. .... m 
No. 29 TELr. J N 254? . a . 

Cumhurivet Kişesinin Sevin
dirdiği Vatandaşlarımız 

26_ncı tertipte üçüncü ve beşinci keşidede iki defa on 
beşer bin altıncı keşide ise müşterilerine 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 
bıletlerınızı almaga ıhmal etmeyiniz. Çünkü sizi mesud ve 
bahtiyar edecek Mezarlıkbaşında B. Recebin "Cümburiyet 
kitesidi~ " 

Traş bıçakları, 
traş sabun ve 
kremleri çok 
zarif ve son -
model traş 
makineleri. 

Tel. 3882 
~m~Jli;;;t2~~~..-1""WL•:s:~&•ac•:11•m 

Te~i Kazım Saneüder 
ızmir: Yeni Kavaflar çartııı 

DO. 35 
Avrupanın yüksek§terzi~mek

binden diplomalı 

Peşin ve 
Taksitle 

En müşkülpesent subayla
rın ve sivillerin mizaçlanna 
göre taksitle her türlü elbis 

Diker. 
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ŞEHiR \ 
HABERLERi 
-~-

Gelenler 
Manisa mebusu Refik İnce 

Aydından, Karaburun Hukuk 
hakimi lsmail Hakkı Tavas
dan, Hakim izzet Aker 
Londradan gelmişlerdir. 

Dr. Nazmi 
Özbek 

(HA'-K.IN SESi) 

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

Almanlara liizımgelen 
--~ 

cevabı verdik 
lstanbul 28 (Hususi) - "Tan,, gazetesine göre, hükumetimiz, Hitlerin sualine cevap 

vermiştir. Bu cevapta Türkiye, kendisini bir tehlike karşısında addetmemektedir. Esasen 
kendisinin tehdit edilmez bir vaziyette olduğu da ayrıca tasrih edilmiştir. 

Hükumetimizin bu şekilde cevap verdiği, Balkan devletlerine bildirilmiştir. 

/ngilterede 18-21 yaşında 
olanlar askere çağrıldı 

Sıhhat ve içtimai mua
venet müdürlüğü muavını 
değerli doktor bay Nazmi 
Özbek terfiS\n Burdur vila
yeti sıhhat ve içtimai mua
venet müdürlüğüne tayin 
edildiğini memnuniyetle ha
ber aldık muhitinde kendini 
sevdiren bu kıymetli dokto
rumuzu tebrik ve yeni va
zifelerinde muvaffakiyet di-

leriz. İngilter.e şimdilik bir milyon asker çıkaracaktır 
Vefalılar yarın Londra 26 (Radyo) - Kabine mühim bir toplantı yapmış ve 18 yaşından 21 yaşına 

aeJiyor kadar gençlerin askeri talim ve terbiye görmelerine esu surette kabul etmiştir. Bu genç-

1 t ~b ld V f t k ler 4 ay talim göreceklerdir. Çamberlay mecburi askerlik hakkında parlamentoda yapacağı s an u an e a a ımı . . . 
beyanatı tesbıt etmıştır. iki maç yapmak için yarın 

gece Bandırma ekspresile 
şehrimize geleceklerdir. 

Vefalılar ilk maçlarını 
Cumartesi gunu öğleden 
sonra Doğanspor takımı ile 
ikinci maçlarını Pazar günü 
Ateş•porla yapacaktır. 

Kalb durması 
Halimağa çarşısından geç

mekte olan ve hüviyet ma
lum olmıyan bir şahs kalb 
durmasından düşerek ölmüş
tür. 

Arsada bir ço-
cuk bulundu .. 

Karataştaki Ortamektebin 
karşısındaki arsada terk 
edilmiş onbeş günlük bir kız 
çocuğu bulunmuş ve derhal 
çocuk Karşıyakadaki Yuva
ya gönderilmiştir. 

Zabıta, çocuğun kimin ta
rafından terkettiğini ara
maktadır. 

Esrar satmış 
Çorakkapı Melez cadde

sinde Avanoslu Mehmet oğlu 
31 yaşında Abdullah Dağ
eriten, Yusuf adındaki şahsa 
25 kuruş mukabilinde esrar 
sattığı görülen ve üzerinin 
aramasında evvelce tesbit 
edilmiş olan parçaların üze-
rinde çıkan suçlu araştırma 
memurları tarafından yaka
lanmıştır. 

Taşla yaralaclı 
Çukurçeşmede Giritli Hü

seyin oğlu Ismail Turfancı , 
Giritli Mehmet oğlu Musta
fanın karısı ile aralarında 
devam eden geçimsizlik yü · 
zünden taşla başından hafif 
surette yaralamış ve Musta
fa da jiletle lsma~lin yüzünü 
on beş gün sonra tekrar 
muayene olacak derecede 
yaraladığı iddia edildiğinden 
suçlular yakalanmıştır. 

Pamuk ipliği 
Türkiye - Estonya ticaret 

protokoluna ekli (B) listesin
deki pamuklu mensucat kon
tenjanı 25 tona indirilmiş, 
pamuk ipliği kontenjanı 200 
tona, ham deri kontenjanı 
200 tona, hayvani tutkal 
kontenjanı 40 tona çıkarıl
mıştır. Buna dair Vekiller 
heyeti kararı şehrimizdeki 
alakadarlara tebliğ olun
muştur. 

Londra 27 (Radyo) - lngiltere mecburi askerlik hizmetini kabul etmeğe karar verdiği
ni Alman hükumetine bildirecektir. Askeri hizmetin lngilterece kabulüne Fransa ve Sov
yet Rusyanın yaptıkları tazyik büyük bir amil olmuştur. Ve ilk iş olmak üzere lngiltere 
bir milyon asker çıkaracaktır. 

Sovyet Hariciye Komiseri Muavini 
Yarın Ankarada 

Ankara, 27 (Hususi) - Sovyet Rusya Hariciye komiseri muavini Potemkin yarın şeh
rimize gelecektir. Potemkinin hükumet erkanımızla vukubulacak müzakerelerine büyük 
ehemmiyet atfolunmaktadır. 
Bükreş 26 (Radyo) - Potemkinin, Ankaradan avdetinde tekrar buraya uğrıyacağı ve o 

vakte kadar Avrupa seyahatinden dönmüş olan hariciye nazırı Gafenko ile mühim müza-
kerelerde bulunacağı söyleniyor. 

Almanya Fransız 
Harici 

Tüccarlarıııı 
Ediyor 

Hudut 

Paris. 26 (Radyo) - Almanya Dahiliye Nezareti, Almanyada oturan Fransız tüccar
larının, derhal Alman topraklarını terketmeleri lüzumunu kendilerine bildirmiş ve azami 
bir hafta mühlet vermiştir. 

Italya Kralı Milano 
Pavyonunu 

Sergisinde 
Gezdi 

T .. ur.: 

Milano, 26 (Radyo) - Bugün Venedikten gelen Kral Viktor Emanuel, sergideki Türk 
pavyonunu gezmiştir. Ve halk tarafından tezahüratla karşılanmıştır. 

Romanya Hariciye Nazırı Pariste 
Paris 27 (Radyo) - Romanya Hariciye nazıri B. Gafenko bugün Londradan Parise 

geldi ve hararetle karşılandı. Kafenko şerefine bu akşam B. Bone tarafından bir ziyafet 
verilecek ye yarın Daladiye ile görüşecektir. 

Rumen Hariciye nazırı Pariste üç gün kalacak ve buradanda doğruca Romaya gide
cektir. 

ltalaya Trablusgarba 130bin kişi gönderdi 
Paris 26 (Radyo) - ltalyanın; Libya hududlarına asker göndermekte devam ettiği, 

Romadan haber verilmektedir. ltalya, son iki ay içinde Libyaya 130,000 kişilik bir kuv
vet göndermiştir. Bu askerin bir kısmı, dağrudan doğruya Tunus hududlarma sevkolun
muş ve oradaki ltalyan kuvvetleri takviye edilmiştir. 

Çin kuvvetleri Japonları perişan etti 
Hon Koug, 26 (Radyo) - Çin kıtaatı Hua Hsien ve Tesenceşg şehirlerini zrptettıkten 

sonra muhtelif üç yoldan hareketlerine devam etmektedirler. Samusui üzerine yürüyen kol 
bu şehre 20 kilometre mesafede bulunmaktadır. Top sesleri Kantona geliyor. Japonlardan 
1800 ölü vardır. 

Şansi vilayetin cenubu garbisinde, 7 gün devam eden bir harpten sonra Çinliler mevzi
lerini muhafazaya çalışmış olan 7000 Japon askerini perişan etmişlerdir. 

Korsikadaki Italyanlar hicret ediyor 
Paris 26 (Radyo) - Korsikadaki ltalyanların bir kısmı daha bugün ltalyaya hicret 

etmiştir. 

Oslov güreşlerinde Yaşar galip geldi 
Istanbul 26 (Hususi) - Osloda yapılan güreş müsabakalarında Türkiye şampiyonu 

Yaşar Norveçli rakibini, Ankarnlı Mustafa Estonyahyı hükmen yenmişlerdir. 
Çoban Mehmed, maalesef rakibine yenilmiştir. 
Osloda güreş şampiyonası Viktor Smitin bir nutku ile başlanmıştır. Şampiyonaya 13 

millete mensup 58 güreşci iştirak etmektedir. 

lngiliz Dahili istikrazı 
Londra 26 (Ö.R) - 380 lT'ilyon Sterlinlik dahili istikraz fevkalade askeri hazırhkları 

karşılayacaktır. Kazanç vergisinde bir arttırma yapılacaktır. 

Sovyet filosu Baltık denizinde manevra 
yapıyor 

Varşova 27 (Radyo) - Bir Alman filosunun lspanyol sularında manevralar yapmak 
için Heligolandda hareket ederek Manş denizini geçmiş bulunduğu bir sırada Sovyetlerin 
Baltık donanması Finlandiya körfezinde> büyük ilkbahar manevralarma başlamıştır. 

27 NiSAN 

FUARDA FAALİYET 
Gündüz ve gece biıılerce 

işçi çalışıyor .. 
Dokuzl!ncu Enternasyonal 

lzmir Fuarı için geceli gün
düzlü çalışma devam etmek
tedir. Bu sene Fuara bilhassa 
lngilteredeki sanayi müesse
seleri büyük alaka göster
miştir. 

J Fuara iştirak arzusunu iz-
har eden ve pavyon inşa 
ettiren ecnebi ve dost dev
letlerin sayılarında büyük 
bir artma mevcuttur. 

İcra Vekilleri Heyeti, 939 
İzmir Enternasyonal Fuarına 
yabancı memleketlerden ge-

Entellicens 
• • 

servısın 

tahsisatı 
lngiltere bütçesinin iki 

faslı, Avam Kamarasında mü
nakaşa edilmeden kabul edi
lir, bunlardan biri harbiye 
bütçesi, diğeri de Entellicens 
servise ayrılan tahsisattır. 
Entellicens servisin bütün 
makanızmasını idare eden, 
en ufak teferrüatına kadar 
bilen yalnız iki kişidir. Bun
lar da kabine başmüşaviri 
Sir Robert Vansittart ile, 
hariciye nezareti daimi müs
teşarı Sir Cadogandır. Gizli 
idarenin faal reisi bile bir
çok şeylerden malumattar 
değildir. idare ettiği daire
nin uğraştığı işler insanı 
hayrete düşürür. Diğer ülke
lerin iktisadi vaziyetlerini 
tetkik eder, ecnebi piyasa-
ları kontroldan geçirir. 

Hükumet ricalinden ileri 
gelenler bile, Entellicens ser
vis hakk. nda malumat edin
mem eyi bir disiplin meselesi 
addederler. Bu seneki büt
çede gizli teşkilata 500 bin 
logiliz lirası ayrılmıştır. Bir 
çok eshamlara malik olan 
teşkilat için bu paranın ne 
derece ehemmiyetsiz bulun
duğu aşikardır. 

· Teselli 
Pariste kadın düşmanhğile 

meşhur bir ihtiyarın ölümü 
bir hayli alaka uyandırmış. 
Bu alaka, ihtiyarın sadece 
şahsiyetinin garabeti etra
fında dönmeğe başlıyan de
dikodular tarzında bir alaka. 

Bu zat, kadın düşmanlı
ğında öyle ileri gitmiş ki, 
mesela trene binse, yahud 
bir tiyatroya, bir sinemaya 
gitse, mutlaka üç tane bilet 
ahr, kendi oturacağı yerin 
sağındaki ve solundaki kol
tukları boş tutarmış. Tek, 
sağına veya soluna bir ka-
dın oturup da huzurile rahat
sızlık vermesin diye. 

Bir huyu daha varmış. 
Tütün tiryakisi imiş; fakat 
ömründe sigara içmemiş. iç
tiği ya pipo, yahud yaprak 
sigarası. Bu da kadınlardan 
kaçmak için bulduğu bir 
c:are. Piponun ve yaprak 
sigara sı'f1ın ağtr kokusu, ka
dıu1arrn, y ... ı.ına yaklaşma

sına mani olur, bu sayede 
rahat edermiş. / 

Yaşının 75 olduğunu bir 
lahzaCık gözönüne getirme
yip, kadınlardan kaçmak 
için, o yaşın yanında deve
de kulak kabilinden çareler 
arayan ihtiyarcağızın çektiği 
azaba Allah bilir acıdım. 
Şu züğürd tesellisi de ol

masa insanlar ne yapardı 

acaba? 

lecek ziyaretçilere 5 Ağus· 
tos, 5 Birinciteşrin arasında 
Türkiyede ikamet hakkını 
bahşeden meccani vize veril· 
mesini kararlaştırmış ve bu 
karar dün Fuar Komitesi 
Başkanlığına tebliğ olun· 
muştur. 

Bu sene Bulgaristanda da 
Fuarımıza karşı alaka vardır. 
Bulgaristandan bir seyyah 
grubu Fuar zamanında İzmi· 
re gelmek ve Fuarı ziyaret 
etmek arzusunu izhar eyle· 
miştir. 

Salonda at 
• 

Yarışları 
Menedildi 

Ankara 27 (Hususi)-Son 
2amanlarda memleketin her 
tarafında ve bilhassa mek
teplerde rağbet gören "sa· 
londa at yarışları,, adlı bir 
nevi kumar oynamayı ko
laylaştıran yarış kağıtlarmın 

toplattırılmasrna karar veril
miştir. 

Negrin Ameri-
kaya gitti 
Paris 26 (Radyo)- Bugün 

Amerikaya hareket eden 
Normandi vapuru yolcuları 
arasında sabık ispanya Baş" 
vekili Negrin de bulunduğu 
haber verilmektedir. 

Ay tutulacak 
Atina 26 (Radyo) - Ko

penhag, Ham burg ve Berlin 
rasathanelerinden görülen 
yeni kuyruklu yıldız için bu
ra rasathanesince yapılan 
araştırmalar, mehtab ziyası 
yüzünden neticesiz kalmıştır. 

Verilen haberlere göre, 
mayısın üçüncü gecesi, ay 
külli surette tutulacaktır. 
Hadise, Fransadan görün
miyecektir. 

Ege Mıntaka
sındakiçif tçilet 

Ege mıntakasında bulunan 
7 vilayette 2.144.767 nüfus 
tesbit edilmiştir. Bunlardan 
434.344 ü çiftçidir. 

Ektikleri erazi miktarı 2 
milyon 478.148 hektardir· 
Ayrıca 711.631 hektar çayır" 
lık, 115.855 hektar otlak ve 
yayla, 4.056.378 hPktar mer• 
vardır. Mahsul vernıiyen 
erazi 2.276.950 ormanlık 
saha 1.773.238 hektardır. 

Ege mıntakasında her 
sene 110.041 ton yaş nıeY
va, 293.500 tane linıoJh 
4.573.000 portakal, 86t.00o 
turunç, 20.684.000 mandaliJ18 

istihsal olunmaktadır. 

Sivrisinek 
Mücadelesi 

Belediye, sivrisinek nıiica
delesine ehemmiyetle başla
mıştır. Muhtelif mıntakafar• 

hıarabalarla mazot dolaştırı r 
rak her eve verilmekte, be 8 

çukurları ile su birikintiler~oe 
lağımlara döktürülmektedır·t 

Dokuz kişi evlerine nıaıo 
almadığmdan belediyece ce
zalandırılmışlardır. 
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