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HiTLER o·yoR Ki: 

~dünya?.:!~:~::ük~i~~:~ .. ··bırsızlıkla ;Almanya haklarını alıncıva kadar 
tn Hitlerin nutku nihayet dün radyolar vasıtasile 1 ld l k 
cihana yayıldı. Daima büyük kuvvetlere, hazırlanmış ' tuttuğu yo an avrı mıyaca tır 
ka ~a~anıJ~rak söylenen bu gibi nutuklarda mantık , 
l buyuk hır mantıksızlık ise de gene bu gibi mühim 

1 J A d 
erde bulunanlar ellerinden geldiği, dilJerinin döndüğü Ruzvelt hiç a akadar olmaması lazımgelen Avrupa evlet-
ınuhakeme ve mantıkı da ihmal etmemeğe çalıştıkları • • 
ektedir. 1 lerının işlerile nasıl meşgul olabiliyor ? 

~·ileri,, kumandasını bekliyen ordulara istinad ederek ,,aı·z öL•Aı-YECE~-1z. OLSEK DAH .. ı s·ıLA· 
,Yleaıeğe kalkışınlara karşı bir akıl ve mantık muha- ı~·ı '-ı:I ;a 

'•çınağa teşebbüs etmek kadar akılsızlık ve mantık- HIMIZ ELı•MiZDE OLDU~U 
olamaz. işte bunu, biraz geç olmakla beraber vaktinde '-:il 

h· Ingiltere mesajlara, nutuklara, hitabelere, notalara HALDE OLECEGIZ." 
1~ecek en b:ti~ ve. en ~ s~<iturucu bir cevap olarak 

. rce pek muhıın hır hadıse sayılan mecburi askerlik Almanyada bir kilometre murabbaına 140 kişi isabet 
~ •ni kabul etmiştir. 

~fiillerin Polonyaya meydan okuması, lngiltere ve ken müstemlekesiz kalamayız. Biz boykot 
eder-

~Ya bir nevi ültimatom vermek gibi telakki olunaca-
~ ıı Büyük Britanyanın bu askerlik meselesini tam vakit Ve abloka pİlanJarından korkIDl)70rUz 
~anında halletmekle ne kadar isabet ettiğini bir kerre Berlin 29 (Radyo) __ Hit- ı Danziğ meselesinin bu şe- kumuz vardır.,, Jetlerinin işlerile nasıl meş-
1'Pat etmiş oldu. lngiJterenin bugünkü askerinin az- lerin dün Rariştag meclisin- kilde muaJlakta kalma;ına Hitler; müteakıben sözünü gul oluyor?,, 

dı:'~ bahsedecekler, onun bugünkü parasının çoğluğunu de söylediği nutuk tam iki imkan yoktur. Bunun için Roma - Berlin mihverine Hitler, bundan sonra nut-
:ııunınek mecburiyetindedir. saaat 20 dakika devam et- yeni müzakerelere girişme çevirmis ve şunları söylemiş- kuna devam etmiş ve Al· 
-... SIRRI SANLI miştir. ğe hazır olduğumuzu Polon- t ir: manyanın da harpten nefret .................................................................. ., .... 

Hitlerin nutku dört l<ısma ya hükumetine bildirdik.,, - Berlin - Roma mihveri duyduğunu ve haklarını sul-

terede daha bazı fı ayrılır: Hitler, Alman - lngiliz de- çok sağlamdır. Bizi ltalya- han almağı her zaman ter-
SIDı a- 1 - Almanya - Polonya niz muahedesinin feshinden dan ayırmak için çok uğraş- cih ettiğini ve bu hususta 

1 • muahedesinin feshi, bahsederken de demiştir ki: tılar; fakat muvaffak olama- Ruzvelt hakem olmamak şar 
8 ınm&SI JSteniyor 2 _ Almanya _ Ingiltere - Deniz silahlarını tah- dılar ve bundan sonra da tile müzakereye her zaman '- asker 

deniz muahedesinin feshi, did etmek hususunda lngil- muvaffak olamıyacaklardır. amade bulunduğunu kaydet 
3 - Alman müstemleke- tere ile imzalamış olduğu- Zira Almanya-ltalya arasın- miştir. 

d muz muahedenin de bugün daki teşriki mesıi 4Jİstemi Paris~ 28.(Radyo) - Hit · 
lerinin ia esi, k lerin nutku hakkında uzun 

4 _ Ruzveltin hakem ol- için hükmü kalmamıştır. çok esaslıdır. Bu birliği im 
Zl·ra Mu""nı" hte·, lngı'ltere ı"le se b a a makaleler yazan akşam·ga· 

mamak şartiyle ihtilafların oz m z.,, t ı · b tk · t• 
Almanya arasında bundan H" l ı ı A t ze e erı, u nu un, vazıye ı 

halli için, Almanyanın siyasi ıt er, ta yanın, rnavu - deg-"şt• d" - · · Al 
k 1 

· · - - sonra harp olmaması ıçın Iug-u işgal etmekle hayati ı ırme ıgını ve man-
müza ere ere gırışmege ama- d yaya itimad etmemek lazım 

biri birimize söz ver iğimiz haklarından birini elde etti-
de olduğu. halde İngiltere, bunun aksi- ğini söylemiş v~ bu mesele- geldiğini kaydediyorlar. 

Hitler, Almanya - Polonya ni istilzam ederek bizi mü- de aldığı dostane vaziyetten Varşova 28 (Radyo)-G~-
deniz muahedesini feshetti- bı"r zeteler, Hitlerin nutku.nu in-tecaviz göstermekte ve dolayı Yuğoslavyayı takdir 
ğini bildirirken şunları söy- takım devletleri aleyhimize eylemiştir. fialle karşılamakta ve Alman-
lemiştir: çevirmeğe çalışmaktadır. Fa- Hitler, müteakiben Ruz- yanın, tecavüzlere devam 

kat biz ölmiyeceğiz. Ölsek veltin mesajından bahsetmiş etmek sevdasından 1 vazgeç ~ 1934 yılında mareşal 
Pilsudski ile imzaladığım bu 
muahedeyi, lngilterenin ga
rantisini kabul etmekle biz
zat Polonya ihlal etmiştir. 
Bunun için, ihlal edilmiş bir 
muahedenin devamına lüzum 
görmedim. 

dahi silahımız elimizde ol- ve bu hususta uzun uzadıya miyeceğini yazmaktadırlar. 
duğu halde öleceğiz. Büyük söz söyledikten, şimdiye ka- Vaşington_28 (Radyo) -
Almanya, haklarıuı. alıncaya dar akdolunan konferanslar- Hitlerin nutku, parça parça 
kadar tuttuğu yoldan ayrıl- dan bir netice çıkamadıg-ını hariciye nezaretine gelmiş 

k d ve nazır Kordel Hul,!,gelen 
mıyacaktır. ay ettikten sonra demiş-

kısımları tetkike başlamışbr. 
Demokrasiler mütemadi- tir ki ; Londra 28 (Radyo)- Hit-

1 h. · de bulu kt - Umumi harpten sonra yen a ey ımız nma a leri ı nutku, hariciye neza-
ve bir takım yalan propa- bir (cemiyet akvam) teşek- retinde tahlil edilmektedir. 
gandalarla cihanı ayaklan- kül etti. Bütün devletlerin G H 1 k azeteler, it erin nut unu 
dırmaktadırlar. Biz hakkı- iş irakile vücud bulduğu için, şiddetle tenkit etmektedir. 
mızdan başka bir karış yer bu teşekkülün en esaslı bir """""""""""""°""'"'""'"'~. 
istemiyoruz. Fakat, Alman- müessese olması lazımdı . A- Spor Kalkın• 
yada hır kilometre murab- merika, "Cemiyeti akvam,, 
baına 140 kişi isabet ederken ın vücud bulmasında en mamızda 
müstemlekesiz kalamayız. kuvvetli bir amil iken ken- •• ı· 
Bunun için haklarımızı istir- disi bu müessesenin dışında ODem l şahıs)ar 
dad edinceye kadar uğraşa- kaldı. Zira, bu müessesenin 
cağız. Ne boykottan vene faydalı olacağına kani değil-

~ 
-~dra 29 (Radyo) - Mecburi askerliğin hararetli bir 
~ l'ı olan eski harbiye nazırı Vinston Çurçil diğer bazı 

l'ında silah altına alınmasını istemiştir. 

Polonyaya Danzig mese
lesi için bazı tekliflerde bu
lunduk ve dedik ki: Danzig 
büyük Almanyanın malıdır 
ve öyle kalacaktır. Fakat, 
Polonyayı bir deniz mahre
cinden mahrum bırakmak 
istemediğimiz için, kendisi 
ne Danzig limanında bazı 

haklar vereceğiz. Polonya, 
bu teklifimiz h:ı ~J .. ı:: d:ı hiç 
bir cevab vermcd:ğ i gibi, 
bir otostrad ve b:r cemiryolu 
inşası için d !rm :p.::ı ettiği

miz teklifi :.b r:d Jetmiştir. 

de a bloka planlarından kor- di, şimdi bize tekrar konfe
ranstan bahsediyorlar. Ve 

Askere davet 
bunu, Amerika cumhurreisi 
teklif ediyor. Kendi kendi
me hayret ediyorum. Dün
yanın en büyük ve en zen-=---llİiiiiiiiiiılllıiıııi-------.,. ........ ---------------------------------......-ıiıoııiiiıiiiio--J' ER GUL İSTER AGLA 

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

bir Amerikalı --Çiıfii~hibinin fikri ••• 
~ ~"~"""""'-""''-"'~"'""''"\... ,,....,,,,...."""'-"""'1"V'~~~ 

~~~rikada bir çiftlik .. sahibi, rençperleri.ni daha fazl~ gün ışı~ında ça!ıştırabilmek için, 
'~ ın karşısına tesaduf eden ve 300 bın metre mıkabı11dakı tepeyı kaldırtmış bu 
' ': eaıeli!le nail olmuştur. ' 
~i 1.~merıkalıların garip fikirlerine bir türlü alay etmekkn kendimizi alamıyoruz. Eğer 
't,• ırde bulunan birçok '\merikalı çiftçi bulunursa ve tepelerin yerini değiştirmek 

tıe o vakit Ame-rikanın eski ve yeni haritasını karıştıranların şaşırmıyacaklarına: 

iSTER GUL İSTER AGLA 
--~~-----~------------

lzmir askerlik şubesinden: 
lzmir şubesinde mukayyit 

yerli erlerden 1316 dahil 
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 m ü . caatları. 

Bed l vermek isti yenler 
müraca-

gin bir devletinin başında 
bulunan bu zat, vakit bu-
lup da hiç alakadar olma
ması lazımgelen Avrupa dev· 
~ ......... i'ô < , ... 

BUGÜN 
LUtfU AKSUNGUR'un 

"Şehri 
Gezerken" h~ml:.ı istidalarile 

atları ilin olunur. İsimli röportajını okuyunuz .. --
Bize bu kıymetli ropörtajı 

vem ek lütfün de bulunan M. 
Özbeyin kıymetli düıiince
lerini aynen neşrediyoruz: 

- Devamı 4 iucldı -

t 



( HALICJ N SESi) 29 NiSA 

fAiı;".(kakı;r~Sfuı'dü;;;~··1ı NDiıl·nyoada ? 
~ Canavar! • • ~ e er .tuyor • 
~~YAZAN: GÖNÜL EMRE&:t:Sıı:;;t;;I'. .. _.-~~~~:::31 

(47) Kanadh şahld 
Doğruca karakola teslim : Ve bana şu suali sordu: Dünyada, kendi elile kendi 

olmağa gittim. Genç komi- - Ne dersin beyim ceza- başına iş açan ne kadar çok 
sere kanınla aşıkım öldür- mı daha hafifletirler mi? insan var! 
düğümü ve beni tevkif et- Tek bir kelime ile cevap Londrada, Ledi bilmem 
.mesini istedim. verdim? kim, işte bunlardan biri. 

Arbk . ötesini iılnlatmağa - inşallah Bekir: Hayvanat bahçesinde ge-
füz:um var mı? Vedalaşarak ayrıldım. ziyormuş. Bakmış ki, pengu-

Bekirc şunu sordum: Gözümün önünde Bekirin en kuşları güneşte oturuyor. 
- Mahkemen nasıl geçti? içi yakan hazin ve feci ·ma- Kadının aklı zıvanasından 
- Q·azetelerde okumadın cerası geçiyordu. çıkacak hale gelmiş. Nasıl 

ınıı? Şair Fuzuli'nin: olur da, buzlar içinde yaşa-
-Hayır. O günlerde rahat- "Elimizden ne ~elir hayır mak için yaradılmış bu kuş-

sızdım çünkü. duadan gayri,, Iar, çöl hayvanı gibi, fıkır 
- Beni tanıyan ve seven- Mısraını tekrarhyarak serin fıkır gün · ş altında bırakılır? 

·ler çok olduğu için mahke- gecenin nemli karanlıkları Ledi, soluğu mahkemede 
mem .. çolC kalabalık oldu. içinde yoluma devam ettim. almış. Bir arzuhalle, hayva-

Birçok celselerden sonra Arkadan mahpushane jan- nat bahçesi müdürünü, hay-
müddeiumumi idamımı is- darmalarının düdük sesleri vanlara eziyet suçundan 
tedi. Hakim 18 sene ceza ' geliyordu. adliyeye vermiş. 
verdi. Bunu temyiz ettirdim. S O N Muhakeme günü, davacı 
Geçende hapishane müdürü ve dava edilen, hakimin hu-

GönUI Emre evrakımın temyizden bozul- zurunda karşılaşmışlar. Mü-
muş olarak geldiğini müjde- __ ,_ ze- dür, yeryüzünde üç nevi 
ledi. Bakalım ne olacak? penguen bulunduğunu, bun-

Artık gece iyiden iyiye Aşcıbaşı Marka ların, kiminin güneşten haz-
ilerlemişti. Bekir eski gün- ettiğini, kiminin de güneşten 
Ierin heyecanını yaşıyormuş Makarnaları kaçtığını iddia etmiş. 
gibi heyecanlı görünüyordu. - ispat et, demişler. 

Bana söylediği son sözleri - Buyurun, demiş. 

şunlar oldu: Ve koltuğunda getirdiği 
- Allah bilir ya beyim. penguen kuşunu yere bıra-

Bu işte günahsızım. işinde kıvermiş. Kuş, dosdoğru, 
gücünde çalışan namuslu bir pencereden giren güneşe 

adamı katil yaptılar. koşup, kanad çırpmağa baş-
-Fakat Bekir sen de he- lamasın mı! 

yecanlarına kapılmışsın. Bu Kanadlı şahidin bu sessiz 
işi başka türlü halletmeğe de belagati karşısında akan su-
imkan yok muydu? Gençli- lar durmuş. 
ğine yazık oldu. Neyse geç
miş ola!.. 

-Evet hakkın var beyim. 1937 - 1938 Selanik sergı
sinde birincilik madalyasını 

kazanmıştır. 

Neyleyeyim ki başa gelen 
çekilirmiş. 

Hayattan dersler 
Pazarte!i gününden itibaren, hayattan alınmış vak'alar

dan, yaşanmış maceralardan çıkanlmış canlı ve ibret dersleri 
ile dolu sahnelerden bahseden bir yazı serisi neşretmeğe 
başlıyacağız. Mekteplerde okunmıyan ve öğrenilmiyen bu 
hayat derslerini dikkatle okur ve okuduktan sonra da derin 
derin düşünürseniz, her halde çok istifadeler temin etmiş 
olacaksınız. 

Bu hayat derslerinden, aile yuvasının ne demek oldu
ğunu ve düşüncesiz adımların insanları sürükledikleri felaket 
uçurumlarını evvelden görüp kendinizi ve çoluk çocuğunuzu 
korumak imkanını bulacaksınız. 

-------------~-~-------------
Sıhhatını ve çocuğunun 

sıhhatını sevenlere 
Altları lastik yazlık keten ayakkabı alacağınız zaman altı 

köseleli 

,, Kooperatif " 
Marko-. keten ayakkabı aiınız çünkü: . 
Ayakları terletip romatizma yapmaz, çorapları sıyahlatıp 
kirletmez ye kokutmaz, bir mevsim muhayyerdir, her ma
ğazadan ısrarla isteyiniz. 

lstanbul Ayakkabıcılar Kooperatifi lzmir Şubesi 
Çerçi oğlu Han 1-30 , . 
ELHAMRA SiNEMASINDA 

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

Şark musikili 'büyük mizansenli süper filmi 

(-----------· ~-!!B,_t~!mm.S 
Gözde Çıkan 

Arpacıklar 

Kirpiklerin diplerinde kah 
ağrı ve şişkinlik ile çıkan 

büyük arpacıklar görülür. 
Bazan gene kirpiklerin dip
lerinde kepek tanesi gibi 
yapışık kabuklar görülür. 

Bunların her ikisi de Lile
farit denilen hastalığın neti
sidir. Gerek arpacıklar ve 
gerekse diğer göz hastalık
larını tezyin eden ve bizi 
tesiratı hariciyeden tozdan, 
şiddetli ziyadan muhafaza 
ve vıkaye eden kirpiklerin 
dökülmesini intaç eder. 

Gitğide gözler kirpikler
den kısım kısım mahrum 
lmağa başlar, gözün kenar
ları kırmızı bir renk halinde 
kalır. Ve halkın çipli dedik
leri vaziyet hasıl olur. 

Hele gençlerde ve çocuk
larda bu ha ha kuvvetle mev
zuubahisdir. 

Bir kimsede sık sık arpa
cık çıktığı zaman evvela 
mevzii yani gözün tedavisi 
saniyen d.! u:r.umi yani be
denin tedavisini ve takviye
sini ihmal etmemek lazım
dır. 

Şehirde Röportaj: 

Şehri Gezerken ... 
fİ{ovboyviiri giyinmiş bir delikanlı söylüyo 
"köftenin çenesine bir kafa attım dört di 
kırıldı •• " - karı kocasına çıkışıyordu: "Ug 
runda saçımı suburke etkenim de yene y 
ranamayman sa", - " Kahvede diplomat• 
görüşmeler" -"Sinema önünde akşam elbis 
jleri giyinmiş genç kızlar, erkekler geceki fi 

Lmin proğramına göz gezdiriyorlardı ••• " 
YA Z A N : Lutfü AKSUNGUR 

Vakit öğle.. Basmahane 
meydanı korne ve insan ses
lerile çınlıyor.. Aşağı doğru 
uzanan caddenin iki tarafı 
eskici, elb:seci, papuççu, kol
tukçu, sucu gibi vesair kı- 1 

vır-zıvır şeylerle doluydu. 
Dükkan sahipleri, mallarını 
sokağın yanındaki kaldırım
lara sermişler; haykırıyorlar, 
birbirlerile karşıdan karşıya 
konuşup şakalaşıyorlardı ... 

Dün bir işim düştü de 
geçiyordum. Yorgunluğumu 1 

gidermek için sıra kahveler
den birine daldım. Buralar 
ne tuhaf yerlerdir. Bu kah
velerde yumurtaya kulp ta
kanlar mı, pireyi deve ya
panlar mı, işkembeyikübra
dan savuranlar mı tatlı tatlı 1 

adam çekiştirenltr mi, ha
zır cevaplar mı, nüktedan
lar mı sorarsınız? kıyamet 
gibidir ... 

amma ne yapayım ki serde 
gazetecilik var. f çlerinden 
birisi şöyle diyordu: 

- Vay anasıoı be! Ar-
navudluğun başına gelen; ya 
Mussolininin kurnazlığından, 
yahudda Kralın korkaklığın
dan olsa gerek ha arkada
daşım ... 

Bir diğeri ilave etti: 

- Aroavudlar bir pire 
için bir yorgan yakarlar, 
amma bu işte zavallılar bir 
şey yapamadılar .. 

Hepsi bu sözün doğrulu
ğunu tasdik eder gibi baş 
salladılar. 8u esnada içeriye 
siyah şapkası yana devril
miş, omuzlarının biri önde 
biri arkada uzun boylu Kov
boyvari giyinmiş bir külhan 
beyi girdi. Masada oturan
lardan birisi bir kaplan çe
vikliğile gelen kovboy'un 
üzerine atıldı. Sarmaş dolaş 

oldular. Bu genç delikanlı 
henüz ha_t)ishaneden çıkmış, 

aralarında ona yer verdiler. 
- Hoşgeldin be delikan-

Mizah ve 

Birisi sordu: 
hm. Nasıl oldu da düti 
ora?. 

Kovboy anlatıyordu: 
" Birgün bir kasap d6 

kanının camından içeriyi 5 

rediyordum. Herif buz: gl 
koyun ve kuzu etlerini Ç 

gele asmış, karşısına da 
rab şişelerini dizmiş. Dal 
ya düştüm Epice came~ 
nın karşısında kalmışılD· 
çerden çırak çıktı. B(ni k 
mak istedi. Kapıştık, kö~ 
nin çenesine bir kafa attı 
Dört dişi kırıldı. Beni 
enseleyince tıktılar içeri .. ,, 

İçlerinden biri derin b 
nefes aldıktan sonra: 

- Sağlık olsun be abt 
cim. Bunlar ufak şeyler ... 

Dedi. Biraz sonra me\IS 
tekrar siyasete intikal ett' 
Dedim ya burada mef . 
denen nesne beş dakika b•. 
le devam etmez. Külhanbe1' 
kovboy: 

(Sonu yarın) 
LUtiU AKSUNGUll 

muzip:ik 

Demir bir masanın etra
fını çeviren sekiz on kişilik 
bir grup herşeyden konuşu
yorlardı. Dibde sol köşede, 
eski bir tahta sandalyenin 
üstünde tüneyen pejmürde 
kıyafetli birisi masadaki si
yasilerin gürültüsünden u
yandı. İki yumruğile gözle
rini bastıra bastıra uğdu. 
Dağınık saçlarının arasında 
parmaklarını dolaştırdı; bir 
iki esnedi. oturduğu yerden 
kalktı; ellerini pantalonunun 
ceplerine soktu. Bir müddet 
öyle durdu, sonra öbür kö
şede uyuklıyan bir haneiber
duşa giderek ayağile dürttü: 

Fransızların çoğu nüktedan 
ve muzip insanlardır. Fran
sada, bilhassa ikinci impara-

1 torluk devrinde mizah ve 

d u. Adan söyleyince, Vivief. 
- Sakın trenden inince 

doğru evinize gitmeyiniz. 
- Neden? 

Hey! uyan be! ne uyuyor- 1 

sun leş gibi? ... 

Tekmeyi yiyen, birdenbire 
yerinden fırladı, başından 
kasketini çıkardı. Yarı açık 
gözlerile kendisine çekidü
zen verdi. Ve sonra karşı 
sın da kine: 

- Ulan, eşşekoğlu eşşek, 
ne dürtüyorsun insanı öyle?. 

Diye okkalı bir küfür sa

muziplik had bir devredeydi. 
Muziplerin başında da, bugün· 
kü ifadesiyle 1 numaralı mu· 
zip diye Eugene Vivier var
dı. 

Birgün Vivier, Paristen 
Rouena .riderken, vagondaki 
bir yolcu ile konuşmağa baş
ladı. Nerede oturduğunu sor-

- Çünkü kapıoızın önOıı' 
de şafak sökerken bir idaıt' 
mahkumunun kafası kesile' 
cek .. 

Adam ürperdi: 
- Ne tüyler ürpertici 

manzara! .. 

- Devamı 3 üncüde -
• 

MÜJDE İZMİRLİLERE 
Birinci kordonda Atatürk 

I 

vurdu. Ben bu 

caddesinde . denize nazır 

Yıldız gazinosu Egenin en 
şairane gün batı yeridir, 
resimlerini tabettiğimiz ar
kadaşlar gazinonun müste
cirleridir şimdiye kadar bi-

manzarayı rinci sınıf gazinolarda gö-
seyrettikten sonra kahveci- rülmemiş bir ucuzluk ve 
nin getirdiği kahveden bir d• 
- içkiler mezesile olup son derece nefis ve ayni zamall . yudum daha aldım ve ma- 1ı 

Yüzde on garsoniye de yoktur servisler muntazamdır teııı.., sanın başında hararetli ha- ,. 
1 hava almak ve sanatoryom görmüş kadar istifade etoıe raretli konuşanlara kulak 
1 

d ı 
kabarttım. Tecessüsü sevmem istiyenler Yıldız gazinosuna mutlaka gelmeli ir er. 

RACANIN 
HAZİNESİ 

Dünden beri ızMıR HALK! KoşuvoR 11111111 
1 .n-T A YY ARE Sineması T3~6" 

N E R E Y E 1 Bu hafta da iki büyük filim birden 

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

Proğrama ilave olarak 

ı Mlllt Şefimiz ismet lnönU'nUn 
Yeni den Reisicumhur intibaları 

Millet Meclisinde Taltifleri. 
vesilesile 

Ayrıca: Paramunt juriıal da en son haberler. 

Büyük 

Seanslar: 3 - 5 - 7 ve akşımları 9 da başlar 
a:l:ll ~ ... ··--·· · - :: - CT+r -= - ç :r;z-

Yeni Sinemaya 
MOTONUN YEMİNİ 

VE 

KAÇAKÇILAR 
Ş A H E S E R L E R 1 N 1 Görmeğe · 

Renkli Miki: Türkçe F oks Jurnal 

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

.-;,;;:;.;;11 ..................... ~aam ............ .. 

1 - MAVİ TİLKİ 
Greta Garbo'nun rakibi Zarah Leander'in en son .,e 
ve en muvaffak! eseri. 

2 - SOKAK ŞARKICISI 
h F k · y • F d I" · · ti e de" Meş ur ransız omıgı ernan e ın sızı saa ere 

ğil, günlerce, güldürecek yeni komedisi. 
İlaveten: Metro Jurnal dünya haberleri. ---

Seans Saatleri 
9 1

5 
Mavi Tilki: 3.45 - 7.30 Sokak Şarkıcısı : 2-5.30 ...,e · 

ık se" Cumartesi l.30da başlar, Pazar günü 12 de ha 
ansında duhuliye 20 kuruştur. 
___.a.ı::ı~~- a!S:: 



'ihtilaf farını uzlaştırma 
• • e tahkim nızamnamesı 

iKiNCi KISIM (10) 

8 UZLAŞTIRMA 
~ Uzlaştırma kararının sayısının en az beşte biri ve layihasının iş dairesi teşki-
•kine başlandığı günden işçi sayısının beşte biri 10 tatma gönderilmesi rica olu-
ltcn 26 iş haftası geçmiş kişiden daha az olan işyer-
d nur, kaydı ile. gene mümes-

~ ıkça gerek işveren ve- !erinde ise muhakkak 10 • sil işçilerle işveren veya iş-
•t~eren vekili, gerek iş~i-· işçl tarafından yazı ile ya- veren vekili tarafından müş-
·~tafından ayni gaye ve- pılmış olmalıdır. tereken imzalanarak, kaza-
\ ~e yeni bir toplulukla b) Bu yazının altında iti- -Sonu yarın-
'ılafı ortaya ~onamaz. raz eden işçilerin isimleri z-.-::~·-=~"""--ı::: --::·--....... ::-.:::::~ 
~ dde: 37 - Iş dairesi- soyadları, işyerindeki vazi- Ankara Radyosu 
~~ili teşkilatı, toplulukla feleri ve varsa işçilik numa- (Bugünkü program) 

ılaEı hakkında 36 ıncı raları yazılmış ve imzaları Türkiye:Radyodifüzyon Postahrı 
de mucibince verilmiş atılmış bulunmalıdır. DALGA UZUNLUGU 
llzlaştırma kararının - c) itiraz layihası hem iş 1639m. 183Kcs. 

t t b k b I T.A.Q. 19,74m.15195Kcs. 
at i ine aş anmış, veren veya işveren vekiline T A p 31 70 9 65K • • • , m. 4 es. 
başlanmamış olsun - hem de birinci mümessile ve c 12.30 Proğram 

J20KW. 
20KW. 
20KW. 

llt kanuni hükümlerden bu bulunmadıgv ı takdirde 
13.35 müzik eğlenceli mü-

llgi birine aykırı düş- mümessillerden diğer birine zik _ pl. 
llij görürse tatbikini me- tevdi edilmelidir. Layihayı 14 l k mem e et saat ayarı, 

t t 'Ve işverene veya iş alanlar, mukabilinde makbuz ajans ve meteoroloji haber-
~ 'Vekiline ve mümessil- vermeğe mecburdur. ' leri. 
h~tilafın ona göre yeni- Madde: 39 - İş dairesi 14. Türk müziği 
ır karara bağlanması teşkilatı mevcut olan şehir- Çalanlar: Vecihe, Ruşen Kam 

~ llnu bildirir. lerde itiraz layihası, alındı- Cevdet Kozan. 
~~de: 38 - Toplulukla ğını takip eden iş gününün Okuyan: Mefaret Sağnak. 
dılifı hakkında 36 ıncı akşamı .a kadar: işbu itiraz 1- Kürdilihicazkar peşrevi. 
t mucibince verilmiş layihası iş dairesine sunul- 2- Selahattin Pınarın kürdi-

~lı~laştırma kararını işçi- muştur, kaydile mümessil iş- Jihicazkar şarkısı - aşkınla 
1'1>ut etmezlerse itiraz çiler ve işveren veya işveren yanan gönlüme. 
tr k 1 f d k 3-Artakioin - kürdilihicazkar · · ve i i tara ın an müştere en 

ita~ aşağıdaki usul ve ı imzalanarak o şehirdeki iş şarkısı - arbk ne siyah göz-
t d Jerinio. ahilinde yapılma- dairesi teşkilatına makbuz 
h. 4-Ruşen Kam-Kemençe tak-~uteber değil~ir; şöy:. mukabilinde verilir yahut ta· simi. 

l ahhütlü mektup halinde gön-
It· d .. •raz, kararın işyerinde derilir. 
~tl tarihten sonra gelen iş dairesi teşkilatı mevcut 

İf gününün; akşamına olmıyan diğer yerlerde ise 
' işyerinde :nevcut işçi itiraz layıhası: işbu itiraz 

~vlet demir yollarından: 

5- Rakımın - kürdilihicazkar 
şarkısı - demedim ona hiç 
kimsin ve nesin. 
6-0sman Nihadın -kürdilihi
cazkar şarkısı -kaç yıl yüre
ğim sızladı. 
7- kürdilihicazkar saz se-
maisi. 

Mizah ve 
Muziplik 

( Baştarafı 2 nci sahifede ) 

- Bunun fecaatini ben 
pek iyi bilirim. Cellat be
nim. 

- Siz misiniz? Ne diye 
cellat oldunuz? 

LUKS LUKS 

- Tesadüf. Büyük babam . 
cellat, babam cellattı. Bu 
meslekten tiksinirdim. Bir 
kızla evlenmek üzereydim, 
kız son dakikada benilbıra

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

kı p kaçtı, ben de yesimden 
cellat oldum. 

- Adam öldürürken mü
teessir oluyor musunuz? 

- Hayır ... Yalnız masum
ların kafasını keserken ca
nım sıkılıyor? 

- Anlamadım, masumlar 
da mı idam ediliyor? 

- Elbette. Mesela yarın 
kafasını keseceğim 

masumdur. 
- İmkanı yok ! 

adam 

- Var. Şehir civarında 
birini katlettiler. Zabıta ka
tili bir türlü meydana çıkar
madı. Nihayet kimsesiz bir 
adam buldular, caninin ken
disi olduğunu itiraf etmeğe 
razı ettiler, bu suretle gale
yanda olan efkdrıumumiyeyi 
teskine muvaffak oldular. 

Tren Rouenda durunca 
Vivier selam verip ayrıldı, 

adamcağız da doğru hüku
metin infaz edeceği yere: 
"Masumdur, masumdur!,, diye 
haykırarak koşmağa başladı, 

halk peşine takıldı. Meydan
da giyotini göremiyen adam- · 
cağız bütün bütün şaşaladı. 
Deli diye yakaladılar. 

Meramını anlatmakta haylı 
güçlük çekip timarhaneye 
konmaktan kurtuldu. 

MAQKALI 

Ç6m.t\ŞIR 
VE8AMVO / 

Sabunları 

UMIDUN 

~,.,.,,.oo=K"''VifR'"' "'1 I ~ g> ~ 
.•ı ~alih Son ad f ! ; = 
tı Cılt, Saç ve Zührevi has- '+' ~ e-- =r- fi'\ 
.. . t 1 k 1 h L .~ .. - • o ~ a ı ar müte assısı • ~ a c.o 

~ 2 nci Beyler sokak No. 8]. 't' ~ ~ ~ 
~ TELEFO~ 3315 't1 

:- ::; c:: 
~~~ ~~~~ • .;: ..:. 8 ..... :ı;

t\) I» .,, 

Dr. Demir Ali 8- ~ ~ 
C l TKamçıoğlu ~ Oı> c:~ 

i t enasül hastalı khrı ;. ~ :ı.-
elektirk tedavisi !D "' ~ 

o; n i r · 3 lri ı : i > !f l~r :i ı "O ,J:. c: 
'l >.: ) i f !1 ! ~ > ı : 3 lH cu --~ 8 

~~:;e;;~~ .......... ~ .... -:-....:ag ~~~ ~ "' .e: 
~ ,.,,, -

D~. Fahri Işık ~ - ~ ~ 
ızmır Memleket Hastanesi c:;· 9 e.. ~ 8 

~ bedeli 46848 lira olan Sirkeci istasyon meydanının 
~-~ t, tanzim ve parkelenmesi ile kanalizasyon inşaatı 
'd ~rf usulile 11-5-939 Perşembe günü saat 11 de Sir
: ?· ncu işletme binasında Eksiltme komisyonu tara· 
. ıhale edilecektir. 

Rontken Mütehassısı ... ~ ~ g 
14 40 15 30 Ü 

·k k k v ~==n:::r-uı:::~.""":!!f~·=::nmu~~ Rontken ve elE>I:~- 'k t !davi•ı ~ ı»8 ~ e-
. - : m zı arışı prog- 4. Reşat Erer - keman tak-' ı .. ::s "' 

yapı ır ıkinci 8 e ı ıer So. ~ O"' :::ı 

11eı girmek istiyenlerin 3514 lira tnminatı şartnamede 
li"taikalar ve teklif mektuplarını ihtiva edecek olan 

tarflarını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 
·~lla vermeleri lazımdır. Şartnameler Ankara, lzmir 
't.

1
.tci veznelerinden 235 kuruş mukabilinde temin 

• ır. (2684) 
25-27-29 ve 2 M. 

,'-lir Tramvay ve Elektrik 
~k Anonim şirketinden: 

kede yapılması lazımgelen işler dolayısiyle Mayıs 
) '>-ı zarfında: te 21 Mayıs 1939 tarihinde 
, Darağaç 

l'epecik 
3 

Alsancak 

aşağıdaki sektörlerde: 
C Bayraklı 
D Turan 

~~ Karşıyaka 
Bornova 
Buca 

~ &asmahane 
~ ~Şrefpaş& 
ı 1 l<ültürpark 
. i ve 28 Mayıs 1939 tarihlerinde 

Kızılçullu 
aşağıdaki sektör-

s 
6 
Çarşı 11 Gazibulvarı 

12 Mezarlıkbaşı 
13 Asansör 

) &ahribaba 
a l<arantina 
ı0 Cüzelyalı 

l\onak 
b? .den 17 ye kadar cereyanın 
ılınmek üzere ilan olunur. 

14 Gazibulvarı 
16 Gümrük 

kesileceği sayın lialkı-

~tun dünyada hayn. t ve takdir uyundıran harika 

~iiltürpark Sinemasında 
•tıema aleminde inkılap yapan zamanımızın 

en Büyük Rejisörü 
F'rank Capransın Muazzam eseri 

~ GAİP UFUKLAR 
\ )~ Yaratıldıktan beri yapılan en büyük en muaz

;,ıaıema mucizesi dört milyon dolar sarfile Tibette 
•ime alınan lstanbu'<la bir ay mütemadiyen s,._. oynıyan şaheserler şaheseri 

~~ lar: hergün 3.30-6.10-8.45 
'tteai ve pazar günleri saat 111,, de başlar. 

• -

ram - pi. simi. No. 29 TELEFON 254? C: cu 
17.30 Progv ram. 5- Refik Fersao- mahur şar- ~ 
17.35 müzik dans saati - pi. kısı - dün gene günümüz 
17.35 konuşma çocuk esirge- geçti. 
me kurumu • haftanın ka- 6- mahur şarlu - saba tarafı 
panışı. vefadan peyam yokmu. 
18 15 Türk müziği halk mu- 7- mahur saz semaisi. 
sikisi aşık Veysel ve lbrahim 8- Şemsettin ziyanın - uşak 
Takdim 

/ 
eden: Sadi Yaver şarkı- ol şuhi sefa peşrevi.:: 

Ataman. 9- Şemsettin Ziyanın - uşak 
18.30 Türk müziği karışık şarkı- şu salkım söğüdün. 
proğramı. 10- türkü - ne zaman gör-
Çalanlar: Hakkı Derman, sem onu. 
Eşref Kadri, Hasan Gür, 20 memleket saat ayarı , 
Basri Üfler. Hamdi Tokay. ajans ve meteoroloji haber-
Okuyan: Tahsin Karakuş. leri. 
Celal Tokses, Safiye Tokay. 20.15 Temsil korkma sön-
19 konuşma dış politika ha- mez bu şafaklarda. 

- ~ ~ ~ ~ --...:: ----=- ·mına 

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 
ve refah:t kavuşturan bu uğurlu ve hayırlı kişeden piyango 
biletlerinizi almağa ihmal etmeyiniz. Çünkü sizi mesud ve 
bahtiyar edecek Mezarlıkbaşında B. Recebin "Cümhuriyet,, 
kişesidir. 

diseleri. Yazan: Ekrem Reşit 1 T b ki 
19.15 Türk müziği 21.15 esham, tahvilat, kam- \ raş ıça arı, 
Çalanlar: Vecihe, Reşat Erer biyo-nukut ve ziraat borsası ·1 traş 58 bun ve 
Ruşen Kam, Cevdet Kozan. fiyat. 

okuyanlar: Necmi Rıza Ahıs- 21.25 neşeli plaklar - R. kremleri ÇOk 
kan, Radife Neydik. 21.30 sonate - Mesut Cemil- 1 •f 

1 - mahur peşrevi Cemal Reşit · zarı Ve SOD 
2-Abdi efendinin - rast şar- 22 haftalık posta kutusu ' ----..... 
kısı- senin aşkınla çak ol- 22.30 müzik küçük orkestra 

1 model traş 
dum. -şef: Necip Aşkın j 
3- Yesari Asım·, - h;iuam 23 müzik cazband - pi. makineleri. 
şarkısı- gere bd'Jim taşar 23.4) 24 son ajans haberleri 1 ,,~ 
ağlar. ve yarınki proğram. . p•h, . D--l~ 

~ Bugün Asri Sinemada T~3~4°1 Tel. 3882 -~ 9 
. 23Nic;'iln Çarşambadan itibaren n mm~~~~~ m.:a:.:t.:am~k:t:::::l!llllll!m 

Sı r.ema ta ih : .ıi 1 b · ~)be kadar ender yetiştirdiği U TerTİ KA S ••d 
Mevsimin en müthiş 3 şahaser filimi J( . azt m an2U er 

42 KISIM TEKMiLi BiRDEN ı , ızmir: Yeni Kavaflar -ç-ar-ş-ıs-ı 
ızmlde ilk defa CiN OTRI ( no. 35 · 

HAYDUT AVI Bütün kovboy filim1erini 
gölgede bıraka~ kan ve 

1 ölüm saçan barıka 

~ Türkce Sözlü Lorel Hardi 
' H ı N D ı S T A N D A K Jmikler Kralı 
: HAKiKi Tarza n ~'. AYMUN ADAM 
~ Dikkat bugün hem 3 filim hemde yaz fiatı 

DUHULiYE -15- Talebe Asker çocuklar 8,k. 

1 Avrupanın yük~ek~terzi mek
~ ~ ~binden diplo:ıu l ı 

Peşin ve 
Taksitle 

En müşkülpesent subayla
rın ve sivillerin mizaçlarına 
göre taksitle her türlü elbise 

Diker. 



5AHIFL4 

ŞEHiR 
HABERLERi 

www-

Gelenler 
Bursa mebusu B. Fazlı 

Güleç,I Konya mebusu B. 
Ali Törel, Balıkesir mebusu 
B. Hacim Muhiddin Çarıklı 
Ankaradan, Kastamoni me
busu B. Sami Ekrem Mani
sadan şehrimize gelmişlerdir. 

Fuarımıza ge.-
leceklere 

kolaylıklar 
1939 lzmir Enternasyonal 

Fuarı ziyaretçi ve teşhircileri 
için Devlet demiryollarımızca 
kabul edilen tenzilatlı tarife 
Fuar komitesine gelmiştir. 

Ayrıca Fuarın devam müd
detince Ankara - lzmir hat
tında hergün yataklı vagon 
işletıleceği de bildirilmiştiş. 

Tuz 
Japonya, Çamaltı tuzlasın

dan 60 bin ton tuz satın al
mağa talip olmuştur. Bunun 
bedeli takas yoliyle ödene
cektir. 

Bugün Vefa ile 
Maç var 

Dün akşam Bandırma eks
presiyle şehrimize gelen ls
tanbulun Vefa takımı bugün 
saat 15 de Alsancak stadın
da Doğansporla karşılaşa
çaktır. 

Bu maçtan evvel Üçok -
Yamanlar ara,ında Milli kü
me harici~de yapılmakta olan 
lik maçını oynıyacaklardır. 

--;:a:;:-
Spor kalkınmamızda 

önemll ,ahıslar 
- Baştarafı 1 ncide -
Her gün daha iyiye ve 

güzele doğru yol B alan 
spor kalınmamızda; esaslar 
edinebilmek için; lzmirde 
spor bilğisi, spor ahlakiyle 
tanınmış değerli genç M. 
Özü görmeği uygun bularak 
kendisini gördük. 

- Türkiyede spor kalkın
ması için son birkaç sene 
içerisinde birkaç defa hare
ket görüldü. Bunlar hakkın
da izahat verir misiniz? 

- Evet Türkiyede, evvela 
idman cemiyetleri ittifakı, 
sevgisi de, Türk spor yurdu 
namı altında yapılan bu sopor 
savaşı en sonra gördüğümüz, 
programı şekle girdi. Türk 
gençliğinin bu şuurlu kalkın
ması: Başvekalete bağlı be
den terbiyesi genel direkör
lüğü namı altında :müstakı

len bir teşekkül haline gel
dikten sonra muvaffakıyetle 
gayesine ulaşacağı neticesini 
yakın bir zamanda müsbet 
vereceği gün yarın kadar 
yakındır. 

- Bu teşekkülün başında 
bulunan büyüklerimizi tanı
yor mısınız ? 

- Evet; teşekkülün başın
da bulunanlar: Türkiyede en 
ziyade bu işten anlıyan ve 
buna inanmış olan otoriter 
kimselerdir. Genel direktör 
sayın generalimiz Cemil Ta
bir Tanerdir. Orduda birçok 
başarilcriyle ve bilgisiyle ta
nınmış olan bu değerli ko
mutanımız Türk gençliğine 
disipline ederek yücel hedefe 
doğru götüren, gayesi ezeli 
ve ebedidir. 

(Sonu yarın) 

zengin Olmak 

• 
(HA l.KiN SES/) 

A KERLiK İLANI 
21 sın~f ihtiyat erlerinin ınıl 

--------, -- tad senelik yoklamasına 
Almanyanın Londra sefiri Ingiliz"'" hükii- · başlanacaktır 

metine bir nota Verdi lzmir Askerlik Şubesinden : · 

Londra (Radyo) - Hitlerin söylediği ııutkun metni ile lngiliz - Alman paktının feshe- , l. - !zmir şubesi mıntakasında bulunan yabancı (1_-310) 
dildiğine dair olan nota bu sabah Alman ~sefiri Kunt tarafından lngiliz hariciyesine tevdi ıı dahıldogumundan(1330)dahil doğumuna kadar ihtiyat erle' 
olunmuştur. ~ mutat senelik yoklamalarına başlanacaktır. 

..2. - Y.?klamaya g~lecek yabancı ihtiyat erlerin nOfd 

Markoviç Belgrada Döndü 
Belgrad 29 (Radyo) - Yugoslav Hariciye Nazırı (bay 

dönmüştür. 

huvıyet cuzdanı ve elleriede mevcut askeri vesikalarını d• 
yanlarında yulundurmaları. 

Markoviç Berlinden Belgrada 3 
- Bu maksatla izdiham ve karışıklığa meydan ver 

Paris Elçimiz Lebrün şerefine ziyafet verdi 
Paris 28 (Radyo) - Paris Elçimiz dün akşam Cuhurreisi B. Lebrün ve karısı şerefine 

bir ziyafet vermiştir. Ziyafette Hariciye nazırı ve -ıbüyük şahsiyetler bulunmuşlardır. 

Ankara görüşmeleri başladı 
Ankara 26 (Hususi) - Sovyet Rusya Hariciye komiser vekili sayın misafirimiz B. Po

temkin dün saat 10,30 da Riyaseticumhur köşküne giderek defteri mahsusu imza etmiş 
sonra Hariciye Vekaletinde B. Şükrü Saracoğlunu, Başvekalette Başvekil doktor Refik 

me~ek ~e esbabı müracaatın işlerini çabuk görmek içİll 
aşagıdakı hususata dikkat edilmesi. 

4 - Gösterilen günlerde ihtiyat yoklamasına gelmiye• 
yabancılar hakkında davete icabet etmemiş nazarile bakı• 
larak askerlik kanununun buna dair maddesinin tatbi~ 
edileceği. 

A - Tepecik mıntakasında oturan yabancılar 1 Maya• 
ilci 3 Mayıs 939akşamına kadar. 

B - Basmahane mıntakasında oturan yabancılar 4 ilJ 
6 mayıs 939 akşamına kadar. Saydamı ziyaret etmiştir. 

Saat on üçte Hariciye Vekilimiz misafirimiz şerefine 
vermiştir. 

Anadolu kulübünde bir ziyafet C -Keçeciler, Gazi ve Fevzipaşa ve fuar civarında bul11' 
nan yabancılar 8 ila 10 Mayıs 939 akşamına kadar. 

Ankara 29 - Rus Hariciye komiser vekili bay Potemkin dün öğleden sonra Hariciye 
Vekaletine giderek Hariciye Vekilimiz Şükrü Saracoğlu ile görüşmeğe başlamıştır. Görüş
meler bugünde devam:edecektir. 

Fransız delegasyonu Ankaraya eeliyor 
Paris, (Radyo) - Iran veliahdının düğün merasiminde bulunmakta olan Fransız dele-

gasyonu Bağdaddan Halebe tayyare ile gittikten sonra Toros ekspresile yarın akşam An . 
karaya gelecektir. 

Irak Dahiliye Nazırı istifa etti 
Paris, (Radyo) - Ankarada bulunan Irak Dahiliye nazırı Naci Şevket paşa Ankara-

dan hükumetine istifasını yollamıştır. 
Irak başvekili Nuri Said paşa dahiliye vekaleti vazifesini üzerine almıştır. 

Güreşçilerimiz rakiplerini yendiler 
Oslo 28 (Radyo) - Dünya Greko-Rumen güreş birinciliklerine bugün de Osloda de

va~ ~dilmiştir. Mersinli Ahm.e~ rakib~ Danimarkalıyı .tuşla, .ağır sıklette çoban Mehmed, 
rakıbı Macara, ve Yaşar rakıbı lsveçlıye sayı hesabı ıle galıp gelmişlerdir. 

Parlamento mecburi askerlik kanununu 
kabul etti 

Lonrda 28 (Radyo) - lngiliz parlamentosu 145 muhalife karşı 76 reyle mecburi asker
lik kanununu kabul etmiştir. 

D - Eşrefpaşa, Tilkilik, Kadifekalesi mıntakasında O' 
turan y~bancılar 11 ila 13 Mayıs 939 akşamına kadar. 

H - Karataş, Karantina, Güzelyalı mıntakasında otwr 
ranlar 15 ila 17 Mayıs 939 akşamına kadar. 

F - Alsancak, Darağaç, Mersinli, Halkapınar mıntak•' 
sında oturan yabancılar 18 ila 20 Mayıs 939 Mayıs akf'' 
mına kadar. 

K - Hükumet konağı, Kemeraltı. çarşı ve mücaviri bO" 

lunan mıntakalarında oturan yabancılar 22 ila 24 Ma,,-
939 akşamına kadar. 

E - Karşıyaka nahiyesi ve buna m~rbut köylerde oto• 
ran yabancılar 25 ilci 27 Mayıs 939 akşamına kadar. 

G - Bornova nahiyesi ve buna ~erbut köylerde otur•• 
yabancılar 29 ilci 31 Mayıs939 akşamına kadar. 

M - Buca nahiyesi ve buna merbut köylerde oturanl,ı 
1 ilci 3 Haziran 939 akşamına kadar. 

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

S - Değirmendere ve buna merbut köylerde oturan 1' 
hancılar 8 ila 10 Haziran 939 akşamına kadar. 

Ş - Narlıaere, Yeniköy, Balçova, Trazlı ve civannİ 
oturan yabancılar 12 ilci 14 Haziran akşamına kadar. 

._ -- a~ iırJ 
Japonların getirdiği 40 bin asker isyan etti Müzayede ile 

Paris, 28(Radyo)-Çin ajansından verilen malumata göre; japonyanın Çine gönder"'iği 
Azimet 
Dolayısile ma' 

zayede ile satd 
y~ni 40 ?in Korel~ ~skerden müteşekkil b~r kuvve! "biz ı~~daşlarımızın kanını dökemeyiz,, Satış 
dıyerek ısyan etmıştır. Bunlardan yarısı fırar etmış ve dıger yarısı Çinlilere teslim ol
muştur. 

Bitlerin nutku ve Amerikadaki akisleri 
Paris, (Radyo) - Alman devlet reisinin dün söylediği nutuk Amerikada tamamile 

menfi bir tesir bırakmıştır. 
Efkarıumumiyede Hitlerin bundan böyle tahakküm ile iş göreceği kanaatı yerleşmiştir. 
Bundan başka resmi mahfellerin bu baptaki beyanatlarında Almanya ile sulh hususun-

da bir görüşme ümidi kalmadığını tebarüz ettirilmektedir. · 
Hitler beynelmilel bir sulh konferansının toplanmasını istemekle sulh kapılarını kapa-

mış oluyor. 

Ruzvelt, geçen sene Mussolini ile Bitleri 
Asor adalarına çağırmış 

Nevyork 28 (A.A) - "Nevyork Taymis,, gazetesinin Vaşington muhabi Arthur Krock 
yazıyor: "Reisicumhur Ruzvelt Mussoliniye ve onun vasıtası ile Hitlere, iki diktatörün 
kendisine denizde :Asor adaları gibi bitaraf bir ada civarında buluşmalarını teklif etmiş 
ise de bu teklif reddedilmiştir. 

Krock bu teklifin Mayıs ve Eylul ve 1938 buhranları eseasında yapıldığını kaydet
mektedir. 

Bitler diyor ki: Ben Atatürk Maliye 
ten ders aldım. Q bÜyÜk bı•r Varidat mUdUr muavini 

kaza geçirdi 

k h d "' h• •d• 1 Dün akşam saat on se-
8 raman ve a 1 1 1 kizde vazifesinden çıkarak 

Berlin- B. Hitlerin ellinci l 
yıldönümü münasebetiyle yapı-

1 lan merasimde bulunmak 

üzere Berline birçok heyet
ler gelmiştir. Bunların ara
sında Türk heyetine bilhassa 
samimi bir kabul resmi 
yapılmıştır. Geçit resminden 
sonra B. Hitler bir .kabul 
resmi yapmış ve bir çay 
ziyafeti vermiştir. Bu ziya
fette ilkönce arabp yanına 
çağırdığı Türk heyeti olmuş
tur. B. Hitler bu münasebetle 
şu sözleri söylemiştir: 

"Asrın en büyük adamı Karşıyaka vapur iskelesine 
Atatürk idi. Ben ondan ders gitmekte olan kıymetli ma-
aldım. Büyük bir kahraman liyecilerimizden maliye va-
ve dahi idi. Türkiye e ve ridat müdür muavini bay 
Türk milletine karşı hürmet Züyyin ulkü'ye saat kulesi 
ve muhabbetim çok büyük- önünde sür'atle gelen bir 
tür. Zira, haksızlığa karşı otomobil çarpmış ve ağır 
isyan ederek silaha sarılmak surette yaralanmıştır. Mumai

leyh derhal hastaneye kal-
ve muvaffak olmak husu- dırılmıştır. Bu çok değerli 
sunda bize ilk nümuneyi maliyecimize geçmiş olsun 
veren Türkiye olmuştur.,, deriz. 
Sıhhat MUdUrlUkleri 

Arasında 

Ankara, 28 (!Hususi) -
Bilecik sıhhat müdürü Saffet 
Öney Balıkesir sıhhat mü-

dürlüğüne, Burdur sıhhat 

müdürü Şükrü Gökra Bile
cik sıhhat müdürlüğüne tayin 
edilmişlerdir. 

30 Nisan Pazar günü sa
bah saat 10 buçukta Alsan
cakta ltalyan hastanesinin 
bütün eşya ve mobilyaları 

müzayede suretile satılacak
tır. 

Satılacak eşyalar arasında 
cevizden mamul iki adet şü
fünyeralı aynalı elbise dola
bı, 21 adet mükemmel örme 
somyalı birer kişilik karyola, 
21 pamuk yatak ve 25 yas
tık, 46 adet sandalye, 23 
adet tuvaletli mermerli ko
modino, muhtdif boyda 14 
adet ayna, 1 O adet müstatil 
masa, kanapeler, üç mermerli 
lauman, lokantalar için 2 
adet büyük buz dolabı, peş
kirlik, 6 elbise dolabı, dök
me büyük soba, ameliyat 
masası, küçük yazlhaneler, 
insan tartmak için küçük 
baskjl, büyük ecza vitrini, 
vesair birçok lüzümlu eşyalar 
bilmüzayede 4 

satılacaktır. 
F1:-s1tı kaç!r"n:?J'!"''Z. 

Fırs.ıt .ı.tırüıa mobilye 
salonu sahibi 

Aziz Şınık 
Telefon: 2056 

1-2 

ı 
I BaharBayramı 

Pazartesi günü 1 Mayıs J 

Bahar bayıamıdır. O gün 
resmi dairelerle mektepler 
kapalıdır. 

Önümüzdeki, 30/Nisan/9! 
Pazar günü öğleden e91fV' 
saat 10 da Göztepe tramfl~ 
caddesi ( .Göztepe iskele~ 
geçince ) Mustafa Nuri ap~; 
manı 9 numarada maruf P' 

aileye ait gayet lüks mobil' 
ya müzayede ile satılacak~ 

Son moda kübik ce 
kapl~ma elbise dolabı, ~ 
aynalı kübik ceviz kapla~ 
tuvalet, ceviz son moda 
takımı, ceviz sigara mas•~ 
rı, 39 modeli yeni bir ti 
yo, lüks ceviz kaplama ~ 
bik büfe, dört köşe yeıfJ 

masası, lüks perdeler, 5 ~ 
ça hasır takımı, ask,JJ,t• 
kilim hah ve seccade) ~ 
kübik karyola ve Y'~ 
takımı vesaire lüks eıy• ttf 
müzayede satılacaktır. Si 
peşindir. 

_, ısıl 
Emniyet müzayede _.o 

müdiriyetİ ............... 
Kaymakaıll 

tayinleri ~ 
Köyceğiz kaymak•ll1

1 gı/t 
Halil Hilmi Tuncer, rA:ı~;,Ji 
kaymakamlığıoa, J(ır b' 8sf 
maiyet memuru P. fetk:'°ff 
rak Köyceğiz kayıD• flJtJ~ 
ğına, lzmir maiyet IJJe kad 
B. Haluk Küre k.ayııı;ir· 
lığına tayin ediJrnışler ~ 

o Biletlerinizi Mutlaka SAADET Kişesinden Alınız Çorakkapu P vlis Merkezi karşısı IJ.
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