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?ürk ne korkar ve-ne de 
korkutulur ••• 

Amerikan~n 'Hitlerin nutku saat 
Hazırlığı 1 

15e 

~1-f ükuınetimiz, Almanyanın birçok devletlere sorduğu su-

rik::7:'·g:eLR·~~:~:!::; 1 kadar devam edecektir 
ve gerek harp tayyarelerini 
kuvvetlen di:·mek ve çoğalt
mak için y-..niden saıf dm eğe 
karar verdiği milyonlar Av
rupa siyasi ve askeri mah-

\'erdiği küçük ve her şeyi ifade eden cevabı ile bütün 
~Yaya bir kerre daha anlatmış oldu ki yeni Türkiye ne 
~ hükumeti tehdit ctmeği düşünüyor ve ne de şunun bu
~l~ tehdidine kulak asacak, ehemmiyet verecek bir devv
t Ur, Milli Türkiye, Milli savaşında en az hazır bulundugu 
i en az kuvvetli zannolunduğu bir zamanda da bir iki 
~t\ıletirı değil, birçok devletlerin tehditlerine, oltimatomla
)~a, toplarına, ordularına karşı boyun eğmemiş kendi top-
larını, kendi hüriyet ve istiklalini kendi kumandanları

: deha, zekası ve kahramanlığı, kendi Mehmetçiklerinin 
~ilkarlık ve aslanlığı sayesinde kurt~rmış ve bunu her 
, iln tekrar edebilecek bir hükumete, bir orduya maliktir. 
lttk tıe kimsede t1 korkar ve ne de onun gözünü yıldıracak 
t kuvvet tanır. Türk, şecaat ve kahramanlık, harikasını, 
R~nkü gibi motorlaştırılmış kara ve h 'lva kuvvetlerine 

~tik bulunduğu bir zamanda değil, nakliyatının pek çoğu-
kağnılarla yapmağa mecbur kaldığı zamanlarda da gös-t .... 
"'llŞtir. 
1ne bunun içindir ki: "Türk kimseden l.orkmaz ve onu 
~~e korkutamaz.,, 
t 
0ıünün kuru bir iddia olmadığını artık herkes anlamış 

ı fellerinde de tesirler yapmak
tan geri kalmamaktadır. 

--~......-~.-

Ga~enko Romaya 
Gidiyor 

Paris, 28 - Romanya Ha
riciye Nazırı G afon ko yarı rı 

Paristen Romaya hnrektt 
edecektir. 

Paris, 28 (Radyo) - Ro
manya H ariciye Nazırı dün 
öğleden sonra evvela Baş

vekil Daladiye ve bilaharada 
Reisicumhur Le'Jrün tarafın
dan kabul edilmiştir ve ak
şam Romanya büyük elçili
ğinde bir ziyafet verilmiş ve 
erkanı hükumet hazır bulun-teslim etmiş bulunmaktadır... il 

" SIRRI SANLI muştur. ......................................................................... , .... -...~~~~~~: ~~ 
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lngiliz Donanması Şarki A~d~~_de _ _ 
Manevralarına Başlıyor_ r 

--

~ ~ 

11l
0ndra 28 (Radyo) Şarki Akdenizde lngiliz ana ve Akdeniz donanmalarının iştira-

\e Yapılacak - olan hakiki harp manevralarına iştirak edecek 80 harp gemisi Kıbrıs ada
"armıştır. 

Bir Amerikaıı Filosu Akdenize 
•• 

Gelmek Uzeredir 
~01ldra 27 (Hususi) - Pres Asosyeşin bildiriyor: 
~~Şington deniz mahafili, Reisicumhur Ruzveltio gösterdiği lüzüm üzerine bir Amerikan 

1~ filosunun Avrupaya giderek Fransız ve lngiliz limanları :n ziyaretini teyit eylemişler
'· ~u hususta büyük bir ketumiyet gösteriliyorsa da Amerikan filosunun evvela Akdeni
ı~~derek Maltayı ziyaret edeceğine muhakkak nazariyle bakılıyor. Amerika hü'<ii-netinin 

1
Yeti bu iki devlete bildirdiği söyleniyor. 

~l'ER GUL İSTER AGLA 

1 

Saat onda açılan Rayiştag meclisine 
şal Göring 

Berlin 28 (Radyo)- Fev- I 

kalade içtimaa davet tdilen 
Rayiştag meclisi bugün saat 
onda Mareşal Göringin riya
setinde toplanmıştır. Hitler 

1 
t 

nutkunu saaat 11,S da söy-
lemeğe başlıyacak ve nutuk 
saat lSe kadar devam ede
cektir. 

Berlin 28 (Radyo)- D'.in-
yanın her tarafında halk • 
radyo başında Hitlerin söy
liycceği nutku beklemekte
dir. Bugün nutuk müoase
betile her taraf tatil edilmiş 
ve Seriinin muhtelif y.!rleri
ne beş bin hoparlör kon
muştur. Sabahtan itibaren 
binlerce halk hoparlörlerin 
etrafını çevirmiş bulunmak
tadırlar. 

Roma 28 (Radyo)- Hitle-
rin söyliyeceği nutuk ayni 
zamanda bütün ltalyan rad-
yoları tarafından ltalyanca 
olarak neşredilecektir. 

Berlin 28 (Radyo)-Hitle-
rin nutku, ltalyanca, Fran
sızca, lngilizce ve Macarca 
olarak radyo ile neş.redile· 
cektir. Hitlerin nutkunun 
A merikada iyi işiteb i lmesi 

için fenni bnı tertibatlar da 
alınmıştır. 

riyaset ediyor 
Mare· 
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Almanya 
Yeniden bir drltnavut 

daha yapıyor 
Londra, 27 (Radyo) - Al

manyanın, yakında 28 tah
telbahir ) apacağı ve şimdi 
bu nevi gemilerinin yetmişe 
baliğ olan miktarını yüze 
çıkaracağı söyleniyor. 

Almanya, bundan başka 

40 bin tonluk yeni bir drit
na vt daha yapacaktır. 

Güreş 
Müsabakaları 

Çoban Mehmet Galip 
Oslo 27 (Radyo)- Dünya 

Greko Rumen güreş birinci
lik müsabakalarına bugün 
Osloda devam edilmiştir . 
Ağır sıklette Çoban Meh
met ve 87 kiloda Mustafd 
Çakmak hasımlarını tuşla 
yenmişlerdir. Fakat Mersinli 
Ahmed ile Yaşar, Celal Atik, 
rakiplerine sayı hesabiyle 
Kenan ve Ahmed Işık da 
tuşla yenilmişlerdir. 

~-A K ~·-i ·iLANl-
21 sınıf ihtiyat erlerinin mu

tad senelik yoklamasına 
" başlanacaktır 

lzmir Askerlik Şubesinden : 

1 - lzmir şubesi mıntakasında bulunan yabancı (1-310) 
deıhil doğumundan(1330)dahil doğumuna kadar ihtiyat erlerinin 
mutat senelik yoklamalarına başlanacaktır. 

2 - Yoklamaya gelecek yabancı ihtiyat erlerin nüfus 
hüviyet cüzdanı ve elleriede mevcut a~keri 11e!ikalarını da 
yanlarında yulundurmaları. 

3 - Bu maMsatla izdiham ve karışıklığa meydan ver-
memek ve eshabı müracaatın işlerini çabuk görmek için 
aşağıdaki hususata dikkat edilmesi. 

4 - Gösterilen günlerde ihtiyat yoklamasına gelmiyen 
yabancılar hakkında davete icabet etmemiş nazarile bakı· 
larak askerlik kanununun buna dair maddesinin tatbik 

ledileceği. 

A-- Tepecik mıntakasında oturan yabancılar 1 Mayıs 
iii'i3 Mayıs 939akşamınai kadar. 

B - Basmahane mıntakasında oturan yabancılar 4 ili 
l6Fmayıs 939f akşamına kadar. 

C -Keçeciler, Gazi ve Fevzipaşa ve fuar civarında bulu
nan yabancılar 8 ila 10 Mayıs 939 akş:ımına kadar. 

~ ,_~~w--..-~---··-=-·~..,,,......- -·., -~ ........... ~._ .. _._ ... ~~~·~ ~ ~=--;..· - ;;;:...ı::a,.;; ~ ...... ·-.:......ııı...::: .. .. 4: 4~- ... _____ 

~tıg Kunglu altın dişlile~ müdaf a __ 
11,~i~~!~k ~~!~e~: 

f.~ :rt İ ha 1' l ~ 1 zmir şubeainde mukayy'.t 
yerli erlerden 1316 dah•I 

._D - Eşrefpaşa, Tilkilik, • Kadift:kalesi mıntakasır.da o

.fü'iranyabancılar 11 ila 13 Mayıs 939 akşamına kadar. 
JH :_ Karataş, Karantina, Güzelyalı mıntakasında otu-

lranlaT 15 iJa 17 Mayıs 939 akşamına kadar. 

alıyorlar ! .. 
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\ ?ng Kong'da geceleyin devriye gezen ?ir Çinli bek~iy~ ?ırsızlar hücum ederek silah 
\ •I~ ağzını açtırmışlar ve elebaşıları cebınden çıkardıgı hır kerpetenle zavallı adamın 

~ dışlerini söktükten sonra kaçmışlardır. 
~~ \t .haberi sabahleyin okuyan bütün Hong Kong altındişJileri polise müracat ederek 
1\ dışlerini muhafaza için tabanca taşımak tezkeresini almağa başlamışlardır. ı 

)~~~ttık ey okuyucu bu Ho-g Konglu altın dişlilerin bellerinde tabancalarile korka korka 
~lerine: 

İSTER GUL İSTER AÖLA 

doğumundan 1334 dahil do
ğumuna kadar henüz sevk
edilmemiş ve piyade sınıfına 
mensup olanların 1 Mayıs 

939 da kıt'alarında buluna
cak veçhile sevkleri mukar
rer olduğundan hemen şube
ye mü .• .:aatları. 

Bedel vermek istiyenler 
hemen istidalarile 
atları ilan olunur. 

müraca-

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

--F .=--Alsancak, Darağaç, Mersinli, Halkapınar mıntaka
sındaÖİrnan yabancılar 18 ilci 20 Mayıs 939 Mayıs akşa
~; kadar. 

-~ Hükumet konağı, Keme:raltı. çarşı ve mücaviri bu
Tu~ ... mıntakalarında oturan yabancılar 22 ila 24 Mayıs 
939 akşamına kadar. 
- E - Karşıyaka nahiyesi;ve buna merbut köylerde otu
ran yabancılar 25 ila 27 Mayıs 939 akşamına kadar. 

G - Bornova nahiyesi ve buna merbut köylerde oturan 
yabancılar 29 ilci 31 Mayıs939 akşamına kadar. 

M - Buca nahiyesi ve buna merbut köylerde oturanlar 

- Devamı dördüncü sahifede -
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'1 Canavar'· • • ~ Neler OJuyor? .. maımnnıııınııııımııııııııaımnmıımıımınaıoınııınmur insan eti tat

lı mıdır? 
i ~ lhtlyarhkta nezle 
~~~~~AZAN: GÖNÜL EMREJ;;::;tilJ;;::;till ~~'-i:i!--.-~ (2) 

[ 4 6] Mldyelere verilen siyasi Nezleli göğsüne, fanilenin 

b d •• k k Jmış · ehemmiyet altından biraz ~entürdiyot a ancam a uç urşun a sürüp üzerini pamukla ört-
1 Avrupada ve bahusus in-

le• hırsımdan onları da Cana- . gilterede her işe siyasi bir mek iyi olur. Günde birkaç 
renk ve çeşni verilir. Şim- fincan ıhlamur, tabii, şeker-

varın yerde yatan ölüsünün 
göğsüne boşalttım ve ••• 

Karımı aile ocaklarını sön- lağımın dibinden birşey geç 
püren canavarın otomobilin- tiğini işittim. 
de görmiyeyim mi ? Dördüncü kurşunda herif 

Fakat şunu da söyliyeyim iri bir çam yarması gibi dev 
ki, kanın benim onu gördü- rildi. Anlaşılan can alacak 
ğümün farkında olmamıştı. bir yerine isabet etmişti. 
Otomobilin peşine takıldım. , Şimdi sıra karıma gel-
Sokak içinden çıkar çıkmaz mişti. Masaları, sandalyeleri 
plajlara doğru giden yolda devirerek ona yaklaştım. 
hızlandı. Çılgına dönmüştüm. Gözlerim kandan başka bir 
Karım artık benimle açıktan şey görmüyordu: 
açığa alay ediyor, aidatı- - Haydi, orospu kalk, 
yordu. ' dedim, artık kurtuluş yok!. 

Tam bu sırada oradan boş Kollarını kaldırarak yal-, 
bir araba geçmesin mi ? .. varmağa başladı: 
Hemen çevirttim ve plajlara - Aman Bekir, ben et-
çekmesini söyledim. Tabii tim sen etme! canıma kıy-
<>tomobil çoktan gözden kay- ma .. bağışla beni.. 
bolmuştu. Arabada o kadar - İmkan yok .. ayağa kalk 
hızlanıyordum ki, atların do- diyorum sana! .. diye haykır-
lu dizgin koşmasına rağmen dım. 
yerimde duramıyor, tepini· Kalktı, fakat sendeliye-
yordum. rek gene yere düştü. Bü-

Plajların baştarafına ge. tün bunlar birkaç saniye i-
lince arabadan indim. Ve çinde olmuştu. İkinci kal-
koşmağa başladım. Döne- kışta istediğin budur diye 
meçte aile ocaklarını söndü- yapıştırdım, candan bir fer-
ren canavarın yeşil renkteki yad ile yere yıkıldı.. düşün 
otomobil duruyordu. beğim, canım yanmış ola-

Artık şüphe edilecek bir cak ki, hıncımı alamadım 
nokta kalmamıştı. Derhal ve yerde yahn ölüsünün 
çardakların bulunduğu tarafa rastgelen yerlerine kurşun 
gittim. Karım ve aksaçları sıkmağa başladım. 
ile aile ocaklarını söndüren Silah seslerine garsonlar 
canavar bir masada karşı toplanmıştı. Fakat hiçbirisi 
karşıya oturuyorlardı. cesaret edip yanaşamıyor-

Fakat şunu da söyliyeyim lardı. Şunu da söyliyeyim ki 
ki, bu canavar, herifin kar- beyim, o dakikalarda çıldır-
şısında oturan kadın, karıma mış gibiydim. Önüme gele-
hiç benzemiyordu. Yani se- ni vurmak istiyordum. Ta-
nın anlıyacağın o kadar şık- bancamda üç kurşun kal-
laşmış ve o kadar değişmiş mıştı. Hirsımdan onları da 
bulunuyordu. aile ocaklarını söndüren ca-

Karımın yüzü benden ta
rafa idi. Artık nasıl yürü
düğümü bilmiyordum. Kal
bim göğsümden fırlıyacak
mış gibi çarp.yor, gözlerim 
kararıyordu. 

Masalarına yanaştığım za
man gayriihtiyari elim, be
limdeki tabancaya gitti. Fa
kat bu anda karım müthiş 
bir feryad kopardı. Aile o
caklarını söndüren canavar 
dönüp bana bakınca, hemen 
ayağa kalktı ve elini arka
sına götürdü. Karım bu sı
rada kaçacak bir yer bulun
madığı için masalardan bi
rinin arkasına saklanmıştı. 
tabii herif fırsat vermeden 
üç el ateş ettim. Bu arada 
bir sivrisinek zırıltısı ile ku-

navarın cesedine sıktım ve: 
-.Haydi aşağılık herif.. 

canın cehenneme!.. Ev yıka
nın sonu budur işte!.. 

Dedim ve geri dönerek 
biriken garsonlara: 

- Haydi oradan, yoksa 
sizleri de temizlerim. 

Diye boş tabancamı yüz
lerine çevirdim. Çil yavrusu 
gibi dağıldılar. Yine masa
ların üzerine atılarak doğ-

ruca ... 
(Sonu yarın) 

... _ ... 

Sarhoşluğun Sonu 
Tepecik mevkiinde bakkal 

Mehmet Ali, sarhoşluk sai
kasile Demir oğlu Recebin 
başına sopa ile vurmak 
suretile yaraladığından yaka
lanmıştır. 

r 
ELHAMRA SİNEMASINDA 

Bugün matinelerden itibaren 
Senenin en muazzam ve en nefis Türkçe Sözlü, 

Şark musikili büyük mizansenli süper filmi 

R ACANIN 
HAZİNESİ 

Musiki kısmı : M. C. ve üstad CEVDET KOZAN 
Gazel ve şarkılar: 
Nadir - Hamit Dlkses ve K. Safiye 

Proğrama ilave olarak 

Mlllt Şefimiz İsmet lnönU'nUn 
Yeniden Reisicumhur intibaları vesilesile Büyük 

Millet Meclisinde Taltifleri. 

Ayrıca: Paramunt jurnal da en son haberler. 
Seanslar: 3 - 5 - 7 ve akşamları 9 da başlar 

di de midyeler siyasi bir li... 
mana ve ehemmiyet kesbet- Yemeklerini de azaltırsı-
miştir. Şöyle ki midye mev- nız. Çorba, yumuşak şeyler. 
siminin gelmesini ve lokanta Mide yorulunca yüreği de 
listelerinde görünmesini tes'- daha ziyade yorulur. 
id için Londranın büyük Yatağının yanına kaynar 
otellerinden birinde verilen su içerisinde birkaç yaprak 
ziyafette meşhur Iogiliz dev- ökaliptüs. Arada sırada o-
let adamlarından mister A. nun kokusu da iyi gelir. 

,_.P. Herbers birkaç gün evvel Yatakta sıkılır, yanındaki 
başından g.!çen şu macerayı mindere, kanepeye kalkmak 
anlatmıştır: isterse sakın bırakmayınız. 

"Ağustos içinde açık de· Hele sıkıntısı olursa, daha 
nizde yatım ile tenezzük ziyade ehemmiyet veriniz. 
ediyordum. Yat bir lsveç ihtiyarın sıkıntısı sadece 
vapuru ile kazaen müsade- bir can sıkıntısı değildir. 
me etti. Yatı tamir için Vhit Göğsünde, nezle dediğiniz 
Stable limanına gittik. ya- şeyin altında ciddi bir has-
tıma ~yanaşan bir kayıktan talık vardır da ondan .yü-
yirmi beş midye almıştım. reği yorulmuştur, neşesi da-

Fakat bunları karaya çık- rahr ve bu hali kendisi bir 
mazdan evvel, kırıp yemeği can sıkıntısı sanır. Minderin 
şart koymuştum. Midyeleri üzerine, pencerenin önüne 
açmak için hep birden ça- otururda sokaktan geleni 
lıştık. Bıçak, tornavida ve geçeni seyrederse can sı-
her türlü aleti, hatta funda kıntısı geçecek gibi gelir ... 
demirini kullandık. Sakın buna inanmayınız, ha-

Zahirde müdafaasız gözü- reket edince yorgunluğu ar-
ken bu küçük ekalliyet mah- tar, can sıkıntısı zannettiği 
lfıku fevkalade mukavemet nefes sıkıntısı ziyadeleşir. 

Onun için sevgili ihtiyarı 
yatağından çıkarmayınız. Ya
nında gazete okuyunuz, is
terse çocukluğunuzda size 
anlattığı masalları - unut
madınızsa - kendisine tek
rar ediniz. Fakat yataktan 
çıkarmayınız. 

gösteriyordu . Avrupadaki 
milli ekalliyetler midyeler
den ibret alarak birleşip 
mukavemet edecek olsalar 
mesele kalmıyacaktır.,, 

Midyelere verilen bu siyasi 
ehemmiyet turfanda midye 
yemeğe gelen zevk aşiyanı 

hayli hayrete ve midye tacir
lerini de dehşete düşür
müştür. 

otomobil, otomobil, 
oto .•. 

Son çıkan istatistiklere 
göre 1 ikincikanun 1939 
senesinde yery" zünde ne ka
dar otomobil varmış biliyor
musunuz? Havsalanın kolay 
kolay alacağı bir rakam de
ğil: 43,078,630!.. Bu kırk üç 
milyon yetmiş sekiz bin altı 
yüz otuz otomobilden 30 
milyonu Amerikan marka
hdır. 

Amerikada beş kişiye bir 
otomobil düşüyor. Eğer Ame
rikalıların bizzat kullandık-
ları otomobiller hesaba ka
tılmıyacak olursa, yeryüzünde 
137 kişiye bir otomobil dü
şecek . 

Bugün vasati bir hesapla 
yeryüzünde 48 kişiye bir 
otomobil düşmektedir. 

Şöhret ve yaş 
Eğer şairseniz şaheserinizi 

30 yaşına basmadan yaza· 
biJirsiniz, ondan sonra ümidi 
kesiniz. Astronomlar ancak 
43 yaşından sonra meşhur 
olurlar. 

Son çıkan bir istatistik 
yaş ve şöhreti şöyle tasnif 
ediyor: 

Bulunduğunuz yerde, ya-
hut oraya yakın bir yerde 
hekim varsa onun neslesini 
hekime muayene ettirmek 
sizin için büyük bir vazife-
dir. Belki bu nezlenin, azı -
cık öksürüklü ve azıcık a
teşli nezlenin altında bir za· 
türrie hastalığı vardır, İhti
yarlıkta bu hastalık pek, 
pek hafif ğörünür, fakat pek 
ciddi bir hastalıktır. O ka
dar hafif alametleri olan bir 
hastalığın bu kadar ciddi 
olacağına insanın inanmıya
cağı gelir. 

Hekim onu muayene edin
ce ne yapacağını bilir ... He
kim bulunmıyan yerde nez-
leli ihtiyarı yatağında sıkı 
sıkı muhafaza ediniz, şansı 
varda yüreği henüz az çok 
kuvvetli ise iki üç hafta 
içinde kurtulabilir. Fakat ha
reket ederse, hareketlerinin 
birini yaparken, hiç hareket
siz kalıverir. 

(SON) 
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Şimdi bilginleri: 28 ·32 -
Fizik bilginleri: 30-34-Riya
ziyeciler: 34-38 - Astronom
lar: 43-47 - Mucidler: 31-33 
muharrirler: 32-37. 

F onografm mucidi T oma 
Edison ayni sene içinde yüz 
dört şey icad etti. 35 yaşın
daydı. 
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Yamyamlar içinde bir 
sormuşlar; "insan eti gevre 

t • D • b '' ır, omuz etıne enzet 
cevabını 

Yirminci asırdayız. Mede
yiyet bu derece ilerlemiştir. 
Amma dünyanın dört bir 
ucunda hala insan eti yiyen
ler vardır. 

Tabi, insan eti yiyen hay
vanlardan bahsetmek istemi
yoruz. Biz nasıl tavuktar, 
kuştan , koyuna, sığıra kadar 
türlü türlü biçare hayvan
ları kesip yiyorsak onların 
da fırsat düştükçe bizi ye· 
meleri tabidir. Fakat kendi 
cinsini yiyen hayvan pek az 
olduğu halde insan etini 
pişiren, yiyen ve bundan 
zevk .. duyan insan az değil
dir. Oyle ki Amerika, Af
rika ve Avustralyada bazı 
kabileler arasına birkaç sey
yahın sokulması kabil de
ğildir. Ancak bir ordu soku
labilir. Çünkü bazıları bil
hassa beyaz insan etine 
bayılır, hasret duyarlar. 
Diğer bazıları ise sarı insan
dan hoşlanır ve sarı insan
ların etlerini daha lezzetli 
bulurlar. Bunları medenileş
tirmek için giden kaç mis
yonerin parça }'arça edildiği, 
kaç seyyahın kavrulduğu 
malum değildir. Sayısız in
sanlar, bu insanlar tarafın
dan parçalanmış ve yen
miştir. 

Yamyamlığın !.ptidailikle 
alakası yoktur. Oyle olrt'uş 
olsaydı Ademle Havanın 
yamyam olmaları ve birbirini 
yemeleri lazımgelirdi ! Yam
yamlık, bilakis, insanların 

• 
vermış 

iptidailikten çıkmağa b•fıf 
dıkları bir devirde başlaOI 
tır. - . Alimlere nazaran yarı>~# 
lak Cilalıtaş devrınde go f 
müştür. Bugün de yaıı>i~, 
lığa en iptidai insanl~I~ 
değil, biraz daha mede11;ı1 
miş vahşilerde tesadüf 0 1 
maktadır. Mesela düoi' ~ 
en iptidai insanları sıi1 

Boşimau'lar ağızlarına l 
lokma insan eti koyı:ıı• 
lardır. ..4 

ıır· 
Polnezyada yamyaıtJ ti~ 

insan etini nasıl yedilcl~tı 
gören bir s ~yyahın ani• ~~ 
gibi burada da ya1JJY'"' ~ 
zevk için yapılmaktadıt• 1 
l · · · ite~ erme ınsan etı geç ~ 

bayram yapmakta, ~eti 
mekte ve bu eti çelc•f ~t 
rek, parçalıyarak yetıle 
dirler. ti 

insan etinin ıeıı' 1 
Okyanusya ya1JJY8"' 

arasında bulunan bir .se~eiı 
da buradaki vahşilerıJJ i' 
ile konuşmuş ve yall' ııı 
. t • . l .. sot ( 
ınsan e ının ezzetını ~e 

yamyam reis şu cevabı 
mı~ ~ 

- Kağıt gibi gevre 
domuz etine benzer. I•' 

Bunun için yamyall' 
san etine "uzun doıı>oııt J 

mini verirler. i~9' 
Yamyamlar beyaz l 
. k b "ste etıne pe rağ et go 

1 
~ 

ler. En fazla sevdilc ~ ~e 
sarı ırkın etidir. f alc' f~ 
di cinslerinin etini de / 
- Devamı 3 üncüde .,,,. 

.,..~:x:r::r.!. z:=L:OC 'f eıef 6~ 
ARE Sineması s64 

Bu hafta d~ iki büyük filim birden 

j !ret: G!~o~~!kibi z!I~~Lin en 80~ ~ 
ve en muvaffak' eseri. ı 

2 - SOKAK ŞARKICIS ı 
Meşhur Fransız komiği Fernandel'in sizi saatlerce 
ğil .• günlerce, güldürecek yeni komedisi. 

ilaveten: Metro Jurnal dünya haberleri. ~ 

- Seans - Saatleri ~e9.J: 
Mavi Tilki: 3.45 - 7.30 Sokak Şarkıcısı: 2-5.3Ü l~ :' 
Cumartesi 1.30da başlar, Pazar günü 12 de h' 

ansında duh~ye 20 kuruştur. 
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LUKS Sa
bunlarını kul
lanmakla ke
senizi ve cil
dinizi korur
sunuz. Israrla 

iKiNCİ KISIM ( 9 ) 

UZLAŞTIRMA 
Tekbaşlı iş zim edilmiş bulunan zaptın 1 ha evvel iş kanununun 79 

d f~nda ilgili işçiler mü- bir sureti kendisine verilir. uncu maddesi mucibince uz-
dıt olup da bunlardan Bu suretin altı mümessil iş- }aştırma yolile kotarılmamış 

~ısmı uzlaştırma şeklini çile~ .ile işveren v~ya işveren olduğunu tevsiki için işbu 
1 eder ve bir kısmı ka- vekılı tarafından ımzalanır. nizamnamenin 33 üncü mad-

. etmezse, kabul edenler Ayni tekbaşlı iş ihtilafı desine göre alacağı mazbata 
11 30uncu kabul etmiyen- hakkında mahkemeye baş suretini dava arzuhaline ek-
İr' 31·' · dd .. vuracak işçiler müteaddit . .ın ıncı ma eye go- l 'hflAf 1 t lemıye mecl:>urdurlar. 
trıu l .. ··t-ı·· o ursa, ı ı a ın uz aş ırma 
ı. ame e yuru u ur. .1 k 1 d w d · b 
"l&dd 

33 
T kb 1 . ı e otan ma ıgına aır u 

. • e - e aş ı ış maddenin yukarıki fıkrası 
lafı d ·1 ·1· l l d \i n a ı gı ı o an ar an mucibincef verilecek zabıt 

Madde 35 - T oplubıkla 
iş ihtilafı zuhurunda, 28 inci 
maddedeki usul dairesinde 

._ilin iş kanununuu 79uncu suretinin bir tek nüsha ol-
~dd · · h'.k ·· toplanacak olan işveren veya 
~· esımn son u mu mu- ması kafidir. 

işveren vekiJi ile mümessil 
işçiler ihtilafın kotarılması

na girişmeden önce, bunun 
28inci maddeye göre toplu
lukla iş ihtilafı mahiyetinde 
bulunup bulunmadığını, top
lulukla iş ihtilafı olduğu 
takdirde o tarihten itibaren 

' 11lce mahkemeye müraca- Madde: 34 - T ekbaşlı bir 
~deceği beyanile vuku- iş ihtila~l için mahkemeye baş 
. cak talebi üzerine, 31 vuran işveren veya işveren 
~ madde mucibince tan- vekili ile işçiler, ihtilafın da-

1 

insan eti tatlı mıdır? \ 
~aştarafı 2 nci sahifede ) çocuk bir sene evvel tayin . 

trler. Afrikada Niam Ni- edilir, o sene içinde çocu- 26 iş haftası evveline kadar 
olan zaman zarfında ayni ~ Vahşilerinin arasında bu 

1 ğuo her dediği yapılır, kuş-
~ llluş bir seyyah çok dik- sütü gibi herşeyle beslenirdi. 
\te değer bir vak'a anlat- Yamyamlığa medeni in-
ktadır: sanbr arasında da tesadüf 

'l\üçük bir çocuk ölmek olunmaktadır. Fakat bunun 

1 gaye ve şekilde bir toplu
lukla iş ihtilafı çıkarılıp çı
karılmadığmı tetkik ederler. 

d::re bulunuyordu. Uzatıl- diğerlerinkinden farkı mec-
1 

b tı tahtanın başı ucuna buriyet içinde yapılmış ol-
o~tkes toplanmıştı. Çocuğun masıdır. Mettela Fransada on 
d Ütnünü bekliyen bu ke- birinci asırda, bir kıtlık es-

Eğer bu zaman zarfında 
ayni gaye ve şekilde bir 
toplulukla iş ihtilafı ç1karıl 
mış bulunduğu ve bu ihtila
fın uzlaştırma veya tahkim 

i' ~tdide insanlar ~,irdenbire nasında, bir adamın insan 
~ tekete geldiler: Oteye be- eti sattığı görülmüştü. Gene 

1 suretile neticeye bağlandığı 

L~e koşuyorlar, odun top· Fransada, IV inci Henrinin 
'Q}' ı 8 Paris muhasarası esnasında 
o Ot ardı. iraz sonra bir halkın küçük çocukları kes• 

~ :•k kurulmuş, ateş yakıl- tiği ve yediği rivayet olunur. 
~ at11 

Üzerine de bir kazan Parisin 1870 muharebesinde 
~lllttulmuştu: Şimdi çocuğun de, şehirde kıtlık her yeri 
~ 'ttesini ve ölür ölmez bu kasıp kavururken, ahali fare 
~tana atıp pişirilmesini ve kedi yiyordu. Bu sırada 
) kliyorlar ve sabırsızlıktan ihtiyar bir avukat, ihtiyar-
~lerinde duramıyorlardı; ların yenmesini teklif etmiş 
~ uk ölür ölmez parçalan- ve evvela kendini ortaya at-

1f, kazana atılmıştı... mıştı. Fakat, bu teklif kabul 
t Somatra adasındaki yam- olunmadı. 

' d'llllar da, aralarında topla- 1881 senesinde de, bir 
ıkı kazaya uğrayarak ıssız bir 

~ arı m:cli'Jin verdiği ka-

ıtat Uzerine içlerinden birini yere çıkan lngiliz gemicileri 
llt'h içlerindeki küçük bir gemici 
~ ı ap ederler ve oyunlar- çocuğunu yemişlerdir. 
~' cümbüşlerle kızartarak Görülüyor ki bizim tüyle-
erler. Yine bu Somatra rimizi ürperten insan eti ye-
~'tnyamlarının diğer bir kısmı mek en vahşi olan insanla
'raaında her sene kabilenin rın kari degv il, biraz ilerle
en 'h . ı tıyarını yemek adettir. miş insanların da işidir. 
b Eski Meksikalılarda ise H k t 
~ adet tamamile aksi idi. a are 
,. nlar, çocukluk devre- Şehitler caddesinde Ah-
1nde bulunanlardan her met oğlu 38 yaşında Mus-

. ~eııe birini Allahlarına kur- tafa, Raşit oğlu Nazmi ve 
•rı verirler, fakat kemali Muharrem oğlu Siileymana 

&fiyetle kendileri yerlerdi! hakaret ettiğinden yakalan· 
'Yramda kurban edilecek mıştır. 

Sıhhatını ve çocuğunun 
sıhhatını sevenlere 

k .. Altları lastik yazlık keten ayakkabı alacağınız zaman altı 
Oseleli 

" Kooperatif " 
~ölrka keten ayakkabı alınız çünkü: 
~.i'akları terletip romatizma yapmaz, çorapları siyahlatıp 
tlrletmez ye kokutmaz, bir mevsim muhayyerdir, her ma-
•ıadan ısrarla isteyiniz. 
lstaobul Ayakkabıcılar Kooperatifi Izmir Şubesi 

...., Çerçi oğlu Han 1-30 

sabit olursa müracaatçıların 
talebini reddederler ve za
bıt def terine ihtilafın mev
zuu ile ne için reddedildi· 
ğini yazarak imzalarlar. 

Madde 36 - Toplulukla 
iş ihtilafının kotarılması için 
yapılan toplantı sonunda 
ittifakla karar verilmek su
retile, bir uzlaştırma şekli 

bulunursa, ihtilafın mevzuu
nu, karara bağlanan uzlaş

tırma şeklini ve bu şeklin 
tatbikine, karar suretinin 
ilgili makama tevdiinden 
sonra gelen ikinci veya 
üçüncü veya dördüncü veya
hut beşinci iş haftalarının 

hangisi f1 in ilk gününaeli iti
baren başlanacağını göserirl 
açık ve anlaşılması kolay 
bir ifade ile üç nüsha zabıt 
varakası tanzim edilerek alt
ları hem kendileri, hem de 
işveren veya işveren vekili 
tarafından imzalanır. 

_,. 
Zabıt varakalarının bir 

nüshası 29 uncu maddede 
beyan olunan zabıt defteri
ne yapıştmlır. ikinci 24 sa
at zarfında iş dairesinin il
gili teşkilatına tevdi edilir 
veya taahhütlü mektup ha
linde gönderilir. Üçüncüsü 
ve icabederse birkaç sureti 
işyerinde bütün işçilerin ko
laylıkla görebilecekleri bir 
veya birkaç yere hemen 
asılır. 

-Sonu yarın-

12.30 Proğram 
12.35 Türk müziği 
13 memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haber
leri. 
13.15-14 müzik karışık proğ-
ram - pl. 
17.30 inkılap tarihi dersleri 
-Halkevinden naklen . 
18.30 Proğram. 
18.35 müzik neşeli plaklar 
19 konuşma çocuk esirgeme 
kurumu çocuk şarkıları 
musiki muallim mektebi ko
ro heyeti tarafından. 
19.15 Türk müziği fasıl he
yeti. 
Çalanlar: Hakkı Derman, 
Eşref Kadri, Hasan Gür, 
Basri Üfler. Hamdi Tokay. 
Okuyan: Tahsin Karakuş. 
20 memleket saat ayarı , 
ajans ve meteoroloji haber
leri. 
20.15 Türk müziği klasik 
eserler proğramı. 
Çalanlar: Vecihe, Cevdet 
Çağla, Refik Fersan, Ru
şen Kam. 
Okuyan: muallim Nuri Halil 
Poyraz. 
20.45 Türk müziği 
okuyan: Semahat Özdenses 
1- Selahattin Pınarın -hüz 
zam şarkı - ümidini kirpik
lerine. 
2- Ismail Hakkının- hüzzam 
şarkı- beklerim her gün. 
3- hacı Arif beyin - hüzzam 
şarkı- meftun olalı. 

4- Leminin - hüzzam şarkı-
aman saki 
21 konuşma 

• • 1 

servısı 

haftalık spor 

21.15 esham, tahvilat, kam
biyo-nukut ve ziraat borsas! 
fiyat. 
21.25 neşeli plaklar - R. 
21.30 müzik Riyaseticumhur 
filarmonik orkestrası. 

22.30 müzik opera arya-
ları - pi. 
23 müzik cazband - pl. 
23.45 24 son ajans haberleri 
ve yarınki proğram. 
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Cumhurivet Kişesinin Sevin~ 
dirdiği Vatandaşlarımız 

Aşcıbaşı Marka 1 
1 

Makarnaları 

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 
ve refaha kavuşturan bu uğurlu ve hayırlı kişeden piyango 
biletlerinizi almağa ihmal etmeyiniz. Çünkü sizi mesud ve 
bahtiyar edecek Mezarlıkbaşında B. Recebin "Cümhuriyet,, 
}cişesidir. 

\Traş bıçakları, 

1 
traş sa bun ve 

1 
kremleri çok 

.~ .zarif ve son 
~ ~ ı---
~1RM/K ~~~ model traş 

1937 - 1938 Seliioik • sergi·_ I makineleri. 
sinde birincilik madalyasını 

kazanmıştır. 

3882 
Kültürpark 

rm Bugün Asri SinemadaT~3~4n 1 Tel • 
g 23Ninn Çarşambadan itibaren ~~~:t:::ın;;:.t:iil~~~ m~&;tAx:t:ClllJllm 

Sincnıa ta:ihiui1 bugü.ıe kadar ender yetiştirdiği ~ TerT.i KaAzım Sannüder 
Bugünden itibaren 2 filim birden 

1- Kraliçe Viktorya 
ANNA NAGLE - ANTON VVOLBROOK 

lngiltere Tarihi Canlandırrn Büyük Eser 

2- Napoli Geceleri 
JEAN KIRURA tarafından temsil edilmiş büyük filim 

Ayrıca: f oks Jurnal 
Seanslar: Napoli Geceleri: 3.30 ve 7.30da Kraliçe Vik
torya ve 9da, Cumartesi Pazar günleri saat lde Krali-

....:, ye Viktorya ile başla•r•.-• •---.a:=-----&:::• 

Mevsimin en müthiş 3 şahaser filimi ~ ı-. ---
4:.l KISIM TEKMILI BIRDEN ~ ızmir: Yeni Kavaflar çarşısı 

ızmlde ılk defa CiN OTRI 5 no. 35 · - -

HAYDUT AVI Bütün kovboy filimlerini e 1 Avrupanın yüksek;terzi;:mek-
gölgede bırakan kan ve --~ binden diplomalı 

Türkce Sözlü L';,;;i hff~rdi Peşin 1 

·ve 
r 
t 

Hı N o ıs TAN o A K1mikler Kralı Taksitle 
En müşkülpesent subayla

rın ve sivillerin mizaçlarına 
göre taksitle her türlü elbise 

Diker. 

HAKiKI T arz a n !\:AvMuN ADAM 
~ Dikkat bugün hem 3 filim l:ıemde yaz fiatı 
~ DUHULIYE -15- Talebe Asker çocuklar 8,k . 

~ 
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ŞEHiR 
HABERLERi 

--~-

Yurtseverlik 
Haber aldığımıza göre, 

şehrimizin maruf avukatla
rından B. Şevki Bedri sahibi 
bulunduğu ve bir çok mas
rafları ihtiyar ederek vücuda 
getirmiş olduğu yeni ve tam 
konforlu seyyar bir yüzme 
ve atlama dubasını Izmirin 
tanınmış kulüplerin Alsancak 
idman yurduna hediye et
miştir. 

Alsancaklılar sayın avuka
tın bu hediyesini büyük bir 
memnuniyetle karşılamışlar· 
dır. Bu kıymetli yardımından 
dolayı biz de B. Şevki Bed
riyi hararetle tebrik ederiz. 

~ıçak taşımış 
Ikiçeşmelik caddesinde 

lsmail oğlu Namık Kemalin 
üzerinde bir bıçak bulunarak 
alınmıştır. 

Zarifeyi 
Yaraladı 
Çorakkapı Dere sokağında 

Ali oğlu Mustafa, Ayteni 
kıskançlık saikasiyle bıçakla 
sol bacağından hafif surette 
yaraladığından yakalanmış
tır. 

Kadını 
Kaçırdılar 
Burnovada lmisafir bulun

duğu evde Aliye adında bir 
kadın müsellah bir tecavüze 
uğramış ve zorla kırlara ka
çırılmıştır. Kadını kaçıran
ların hepsi yakalanmışlardır. 

Bir Musevi kadını 
islim oldu 

Dün de Göztepede Nevzat 
bey sokağında 16 sayılı evde 
oturan Bn. Roza Albagli 
vilayete istida ile müracaat 
ederek İslam olacağını bil
dirmiştir. Musevi dininden 
Bn. Rozanın müracaati Müf
tülüğe havale edilmiştir. 

Bergama 
Tahrirat k:ltlbl 

(HA l..KIN SESi) 

Şanlı sancağımı 
Edirnedeki .ahraman Ala 

.................... IE!l .... E!m ................................ .. lara Verildi 

ra goıı ru'' şmelerı• Edirne 26 (Hususi) - Edir- ,. sevinç ve heyecanı gö 
nedeki alaylara sancak veril- cek şeydi. Kumandanlar 

' me töreni bugün saat 10 da cakları Orgeneraldan ahP 

J 1 b •• •• • h • t• d 1 

salimhane meydanında par- tat merasimle alaylarına t apon ar u gorusmenın e mmıye ın en lak bir surette yapıldı. lim ederlerken halkın sii 
' bahsediyorlar Binlerce halk daha saat ~~~~,o~~~~~~ 

8 de yollara dökülmüş bulu- j) 
Tokyo 27 (Radyo) - Siyasi ve resmi mehafil, Ankarada başlıyacak olan Türkiye - Rusya nuyordu. M •• d • 

müzakerelerine büyük ehemmiyet vermektedir. Bu mehafile göre, Ankarada başlıyacak Tam saat lO da Orgeneral uza ye e 
olan müzakereler, Boğazlar meselesiyle yakından alakadardır. Hükumetin, ani bir vaziyet Fahrettin Altay, Umumi Mü- satış __ .. ·"' 
karşcısında totaliterlerlbe temasa g'eleceği söyleniyor. d • k • fettiş General Kazım Dirik, 30 Nisan Pazar günU ,. 

am er a n lyor l • Kolordu kumandanı Korge- hah saat 10 buçukta Al5'~ 
' neral Salih Omurtağ, Tüm- cakta Italyan hasta~esİ~~ 

f general Hayrullah ile Baş- bütün eşya ve mobıly• _.,. 

8 k k b ı t ki müşavir Sabri Öney, Vali d ı t 1 ,,. 

'' 
U anunu a u e me e arp yapmıyo- müzaye e sureti e sa 1 a 

Niyazi Mergen halkın alkış · t 

rum, harbe mani olma~a çalısı yorum." lan arasında tören mahalline ırsatılacak eşyalar aras•0: 

l Londra 28 (Radyo) - Mecburi askerlik kanunun kabulü dolayısile dün Avam kama- geldiler. cevizden mamul iki adet •
116 rasında Ingiliz Başvekili Çemberlayn tarafından mühim izahat verilmiştir. Çemberlayn Bundan sonra Orgeneral fünyeralı aynalı elbise ~o 
1 

izahatına şöyle devam etmiştir. Şimdi seferberlik usulü geçmiş bir usuldür. Bunun hiçbir Atatürkün yarattığı Cümhu- bı, 21 adet mükemmel ord'llı 
kıymeti kalmamıştır. Hükumet düşmanlarına karşı lazımgelen bütün tertibatı almış ve hazır riyetin kahraman ordusunu somyalı birer kişilik karY:, 
bir vaziyette hadisatı beklemektedir. Bu kanunu kabul etmekle "harp yapmıyorum harbe saygı ile selamlamış ve çok 21 pamuk yatak ve 25 Y z' 
mani olmağa çalışıyorum.,, Harp halinde değiliz. Mücadeleye hazır bulunmamız lazımdır. veciz bir nutukla Milli Şef tık, 46 adet sandalye,. ~ 

Tehlike geleceğini haber vermiyor. Harbe bir iki hafta değil belki bir, iki saat sonra ve Başkumandan ismet in- adet tuvaletli mermerh ~tf 
girmiyeceğimizi kim temin edebilir. Şimdilik senede 310 bin kişi silah altında asker bulun- önü adına sancakları alay modino, muhtdif boyda ~ 
duracağız. Lüzum ederse bunu derhal birkaç misline bile çıkaracağız. Kabul ettiğimiz kumandanlarına törenle ver- adet ayna, 10 adet müst• ,-
mecburi askerlik her tarafta memnuniyetle karşılanmıştır. miştir. Bu sırada halkın masa, kanapeler, üç merıııe j 

Tra blusgarba Getirile Habeşliler M~çlar ~a;e~a~fiY~~k~:~a1::1.~~~~·~ 
Paris 28 (Radyo) - Tunustan alınan haberlere göre yeniden Tunus hududuna ltalyan kirlik, 6 elbise dolabı, d.ö t 

kuvvetleri gelmiştir. Ayni zamanda Habeşistandan getirilen on beş bin acemi askere 20-4-939 Camartesi günü me büyük soba, aıneh~ 
piyade talimi gösterilmektedir. yapılacak maçlar: masası, küçük yazıhane!:~ 

Habe~ çeteleri bir Italvan tayyaresini Yamanlar - Üçok saat 15 insan tartmak için kii~ i 
"$ de, hakem Ferit Simsaroğlu. baskJl, büyük ecza vitri~ 

düşürdüler Vefa - Doğanspor saat 17 vesair birçok lüzümlu eşy• 
de, hakem Mustafa Balo··z. b·ı ·· d t l ktır Paris 28 (Radyo} - Habeşistandan gelen bir haberde bir Habeş çetesi Dana gölü ı muzaye e sa ı aca · 

civarında uçan bir ltalyau tayyaresine ateş ederek düşürmüşlerdir. 30-4-939 Pazar ;günü ya- Fırsatı kaçırmayınız. .
1 

e 

F P L
• pılaçak maçlar: Fırsat artırma mob• 1 

lngiliz İ}OSU ire imanında Alsancak - Demirspor saat salonu sahibi 
Atina 28 (Radyo) - 34 parçadan mürekkep logiliz filosu bugün Pire limanına geldi. 15 de, hakem Mustafa Batöz. Aziz Şınık 

Filo buradan Kıbrısa gidecektir. • Vefa - Ateşspor saat 17 Telefon: 2056 Z 

SOVYET RUSYA KOMiSERi ANKAR DA d.~;Ml'~l~~~=ı: ıuı::::ı:~~!':aım ~;D ~-:·ımm=nttnnn ~ft9!r;;ı 
Müzakerelere bugün başlanması muhtemeldir 1 

Ankara 28 (Hususi) - Sovyet Hariciye komiseri muavini bay Potemkin bugün Anka
raya geldi, istasyonda hükumet erkanı tarafından hararetle karşılanmıştır. 

Bu akşam Hariciye Vekilimiz Şükrü Saraçoğlu tarafından muhterem mısafir şerefine 
bir zİy&\fet verilecektir. Ziyafeti bir süvare takip ederek müzakerelere yarın başlanacaktır. 

Sovvetlerin Taşk nt -4:ruvazörü Ista bulcla ! 
lstanbul, 27 (Hususi) - Sovyet Rusya hesabına ltalyan tezgahlarında inşa edilen 1 

Taşkent kruvazörü Karadenize gitmek üzere bu sabah limanımıza gelmiştir. T orpito muh
ribi, 3000 tonluktur, sürati saatte 46 mildir. 

Askerlik ilanı 
21 sınlf ihtiyat erlerlnln senelik yoklaması"' 

başlanacaktır 

- Baştarafı birinci sahifede -
1 ifa 3 Haziran 939 akşamına kadar. 

N - Seydiköy ve Cumaovası ve buna merbut ki>yierde 
oturan yabancıların 5 ila 7 Haziran akşamına kadar. 

1 
S - Değirmendere ve buna merbut köylerde oturan 1 

hancılar 8 ila 10 Haziran 939 akşamına kadar. dl 
Ş - Nıırlıaere, Yeniköy, Balçova, Trazlı ve civar•11 

oturan yabancılar 12 ila 14 Haziran ak~amına kadar. ngiltere'de mecburi askerliğin akis eri 
Bergama kazası tahrirat 

katibi Osman Nuri tekaüde Pazis, (Radyo) - lngilterede mecburi askerliğin kabulü Fransada olduğu kadar lngil- H tt d } 
tere ve Amerikada da büyük bir sevinç ile karşılanmıştır. ya ·a erS er ,,. 

sevkedilmiştir. ' I•• 
Berlinden alınan haberlere göre siyasi mahfeller bu mes'eleye fazla ehemmiyet ver- Pazartevi gününden itibaren, hayattan alınmış vak a ri 

•••••• 411...... mek istemiyorlarsa da bazı gazeteler ve diplomatlar bu tedbirin lngiltere siyasetinde e- dan, yaşanmış maceralardan çıkarılmış canlı ve ibret derslr 
Azimet nerjik bir değişiklik hasıl edeceği kanaatını beslemektedirler. Roma matbuatı ise bunun ile dolu sahnelerden bahseden bir yazı serisi neşretı:O\ıı 

ehemmiyet ve ciddiyetini azaltacak neşriyat yapmağa başlamıştır. başlıyacağız. Mekteplerde okuomıyan ve öğrenilmiyen jll 

D J •ı •• Londra 27 (A.A) - Yeni kanununun hükumete vereceği salahiyet üç sene devam ede hayat derslerini dikkatle okur ve okuduktan sonra da der ij 
0 ayısı e mu.. cektir. Bu müddet zarfında hükumet vaziyeti uygun gördüğü takdirde mezkur salahiyet derin düşünürseniz, her halde çok istifadeler temin etdl 

zayede ile satı~ talik edilebilecektir. olacaksınız. dıl' 
"$ M 8 k•ı• y 8 ı• d Bu hayat derslerinden, aile ' yuvasının ne ~eme~ 0!1ıet 

Önümüzdeki, 30/Nisan/939 acar 8ŞVe 1 1 arın e ın e ğunu ve düşüncesiz adımların insanları sürükledıklerı fel• •" 
Pazar günü öğleden evvel Berfin, 27 (A.A)- Macar Başvekili ile Hariciye Nazırı Cumartesi günü buraya gelecek uçurumlarını evvelden görüp kendinizi ve çoluk çocuğu011 

saat 10 da Göztepe tramvay ve akşam yemeğini Hitler ile yiyeceklerdir. Misafirler ertesi günü yemekte Fon Riben- korumak imkanını bulacaksınız. ,1 
;:~!e:; ~ ~::::rae ~:~t~~!~!- tropun misafiri olacaklakr ve sonra bir May2ıs şeMnliklerine iştirak etdecekl)erdir. c-ff 7;(k~; ~s;~j ff ~kk~n-s~~j~ 
manı 9 numarada maruf bir Neşriyat ongresı ayısta op anıyor _ 
aileye ait gayet lüks mobil- Ankara, 28 (Hususi) - Neşriyat kongresi 2 Mayısta Maa ·if Vekilinin reisliğinde An- Yurdse verlik, halkseverli1'·· 
ya müzayede ile satılacaktır. kara Halkevinde açılacaktır. Neşriyat s , rgi"i in hazırlıkları tamamlanmıştır. Bir mayısta 

Son moda kübik ceviz açılacaktır. Değerli avukatlarımızdan bay Şevki Bedrinin, çalışlı:: 
kaplama elbise dolabı, tek Merkez Ban ~asının Bir Senelik Karı Alsancak İdman Yurduna hediye ettiği seyyar yüzıı>e e' 
aynalı kübik ceviz kaplama a~!:=a d u 1.::ı!:ır.a rit yazı y· , ş üpheJiz, sizde bizim gi~İ 

1

5
,,, 

t 1 t · n mod d Ankara 27 - Türkiye Cumhuriyeti Merkez bankasının plançosuna göre, 1938 yılındaki k .. s uva e , cevız so a o a vinç v • i ft: h::ır' a okumuşsunuz. Hakikaten pek ço ı .. 
1 
.. 

1
• 

t k · · ı banka muamelesinden hasıl olan kar 2,210,322 liradır. Bu miktardan nizami ihtiyat akçe.- a"' a ımı, cevız sıgara masa a- lat, hemen bütün insanların yalnız kendi keselerini, Y ,,.., 
39 d l. · b' ad leriyle hazineye ve memurlara ait hisseler ayrıldıktan sonra hissedarlara ait olarak kalan . e y~ rı, mo e ı yenı ır r - ken ·!i m.id- !nrini, yalnız kendi zevk ve heveslerin• .., ,,t, 
l"k · k ı k'" miktar da 1,113,759 liradan ibaret bulunmaktadır. k' p•• yo, u s cevız ap ama u- raları çoğalınca mevcut apartmanlarına yeni bir i ı_ a de'' 

bik bufe, dört köşe yemek Kont cı·ano y0··zıerce man daha ilavesini düşündükleri şu menfaat ve .kar ayıe 
masası, lüks perdeler, s par- Sehir meclisi rinde ve dünyasında milli ve gençlik teşekküllerıne b ;d' 
ça hasır takımı, askılık, Madride Amele yandı kıymetli teberrularda bulunanları şükran ve min~etle Arı.~· 
kilim halı ve seccadeler, Şehir meclisi dün öğleden edetmeği biz de bir kadirşinaslık borcu addettık. r: de" 
kübik karyola ve yatak gidiyor Tokyo 27 (Radyo) - To- sonra saat 16,30 da reis Dr. kendi kesesinden, kendi midesinden, kendi eğlenc~s~ıı arl' 
takımı vesaire lüks eşya bil- kardı adasındaki Yobarı made- Behçet Uz'un başkanlığında başka hayır işlerini de düşünc. n vadandrşların adedıoı 
müzayede satılacaktır. Satış Roma 28 (Radyo)- ltalya ninde müdhiş infilak olmuş, Nisan devresinin son top-

Hariciye Nazırı Kont Ciano tırsın ... 
peşindir. 15 Mayısta Madride gidecek tnaden ocağında çalışa üçyüz lantısını yapmış ve reis ka- •dif 

Emniyet müzayede salonu ve dönüşünde Berline uğ- ameleden yalnız seksen kişi panış nutkile mesaisine ni- Halkın Sesi Hak..,,....kın ~e!:!-.--' 
müdiriyeti rıyacaktır. ı kurtarılabilmiştir. hayet vermiştir. :e:~~~ ~-=---~-~-~ -~ ~ 

z•~:::r~!'::ı~k Piyan20 Biletlerinizi Mutlaka SAADET Kişesinden Alınız ço;.~kkT~Hf.~:. ~N~E~ k•t'"'349~· 


