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·:Ptıityonlar, milyarlar dökülüyor 
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teh ~zı devletlerin dünyaya meydan okurcasına savurdukları 
tcı dıdJer dünyanın bütün hükumetlerini silah, mühimmat, 
,, YYare, gemi fabrikalarına koşturmağa ve ellerinde para 

e rn~~an evvela bezim işimizi görün, önce bizim siparişleri-
lzı k b l · d · · w • • k v b Ilı' a u .. ve ıcra e ımz,, nagmesını o umaga mec ur et-

k tşlerdir. Otedenberi sulh severliği, bitaraflığı ile şöhret 
h a~annuş bazı memJeketJer, başta İsveç hükumeti olduğu 
ka de parlamentolarından bu maksat için dünyanın parasını 
lll0l>armağa çalışıyorlar! Bunun için de her devlet, her hükt:
d:t karalara, denizlere ve havalara milyonlar, milyarlar 
h~knıeğe başladılar. Bu silahlanma yarışının birçok devlet 
ttı.tttçe!erine açacağı rahneleri görmeğe başlıyan bazı hükii-
01et rıcali "artık bu çılğmca yarışı biraz hafifletsek fena 
d ~~Yacaktır.,, diye ötedenberi terennüm ettikleri şarkıyı 
k egıştirmek istiyorlarsada, etraflarinda bu yeni makama 
lllak asacak pek az hükumet bulabiliyorlar . 
.. Bugün her hükumet ricali bir taraftan "dünyaya ·sulh ve 

hllkiinet lazımdır, yeni bir harp eski dünyayı tanınmaz bir 
I ale sokacaktır, aklımızı başımıza alalım,, diye bağırıyor
~rsa da diger taraftan "nekadar fazla tayyare ve gemi 

e' ~de edebilirsek istikbalimiz de okadar emniyet altında bu-

Macaristan da ihtiyat kuvvetleri
nin yoklamasına başlandı 

eştede Rusya Büyük Elçisini Moskova'ya ÇağırdıiveBuda 
Ruslar Aleyhine Bir Nümayiş Yapıldı 

Budapeşte 4 ( Radyo) - - Ti - Rus meselesi görüşü lmüştür. 
Rusyanın Macaristanla müna- Sovyet hükumeti elçisini 
sebatını kesmesi burada he- geri aldığından Macar hükfı-
yecan uyandırmıştır. Beş bin metide Moskovadaki elçisini 
kadar genç parlamento önün-
de Ruslar aleyhine bir nü- Budapcşteye çağırması muh-

temeldir. Vaziyet çok ger
mayiş yapmışlardır. 
Budapeşte 4 ( Radyo ) - ğindir. 

Hükumet bütün ihtiyat efra- Macaristan ancak tecrübe-
dın yoklamasına başlamıştır. ı ye müsteniden ve harici her 

Budapeşte 4 ( Radyo ) - 1 tesirden azade olarak Al-
Sovyet Rusya Budapeşte manya, İtalya ve Japonyanın 
büyük elçisini Moskovaya Budapeşte, 4 (Radyo) ve bu toplantı beş saat d :!- tarafına geçmeğe karar ver-
çağırmıştır. Dün gece kabine toplanmış 1 vam etmiştir. Bu toplantıda miştir. 

ışl 1111nıuş olacaktır.,, Prensibine uyğun adımlarla silahlanma 
Jıf :d~sabakasında bir puan, bir derece kazanmağa gayret MiJ)j Müdafaa 

•torlar. 
Valimiz Kaııa
ları Teftiş 
Ediyorlar 

Romanya 
Balkan Antantına 

Sadık lir 

Franko Ordu
nun harekatını 

idare etti 
' 

1 
Bakalım daha top patlamadan bu milyonlar böyle dökü- Veklli Ankaraya Döndü 

tcek olursa, yangın başlayınca onu söndürmek için daha 
t\ekadar milyarlar, sayısız ve hesap edilemez servet sav
tulacaktır. 
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- Yazısı 4 ü::ncü sayfada -

İster Gül İster Ağla 
- DördUncU sahlfemizdedir -

t 

Ankara, 3 ( Husus'i ) -
Askeri fabrikaları teftiş için 
Kırıkkaleye giden Milli Mü
dafaa Vekili general Nazı 
Tmaz, bugün döndü. 

_..,.=~ .. --

Eden 
Yeni Kabineye Girmiyor 

Paris (Radyo) - Yeni İn
giliz kabinesine eski ve genç 
hariciye nazırı B. Edenin id
hal edilmemesi Londra umu
mi efkarında memnuniyet ha
sıl etmemiştir. Bu vaziyeti 
tefsir eden bazı İngiliz ga
zeteleri Çemberlaynin elan 
herşeyi sulh vemüsalemet yo 
lu ile hal(etmek ümidini kay
betmediğini ve Edenin an
cak hadiseler icap ettirdiği 
zaman kabineye geçeceğini 
yazmaktadırlar. 
~~11111111 ~~ 

385 Gün 
Timarhanede 

Gönül Emrenin bu şahe
serini pazartesi gününden iti
baren neşre başlıyoruz. 

Bir delinin hatıraları olan 
bu eserden pek çok akıllı 

geçinenler pek büyük akıl 
ve hikmet dersi alabilecek
lerdir. 

- . -... _ ...... 
Valimiz Bay Fazlı Güleç, 

bayram günlerinde Çeşme, 
Seferihisar ve Urla kazala
rını teftiş etmişlerdir. 

Valimiz yakında diğer ka
zaları teftiş edeceklerdir. _ ... ,...._. .... __ - . ..-,..:;-.. 

Fransızların 
Tayyare 
Mübayeası 

Londra, (Radyo) - Fran
sız Başvekili Daladyenin baş
kanlığı altında yabancı mem
leketlerden tayyare satın 

almak işini müzakere etmek 
üzere toplanan nazırların 
verecdderi yeni kararları 
Frar~ı.: umumi efkarı büyük 
bir alaka ile beklenmekte
dir. 

Roma, 4 (Radyo) - Sa
lamankadan bildiriliyor. 

Nasyonalist kuvvetlerinin 
ileri hareketi şiddetle devam 
etmektedir. Dün general 

ROMANYA KRALI VELİ- Franko cephede bizzat or-
AHTLA BİRLİKTE 

Paris, 4 ( Radyo ) - Ro
manya hariciye nazırının 
Belgrad siyasetini müteakip 
sızan haberlere göre Ro

duların harekatını idare et
miştir. 

Roma 4 (Radyo)- Fran
ko teftişten döndükten son-
ra neşrettiği bir emiryevmi-ma nyanında Bulgaristan gibi 

Balkan Antantına sadık ka- de ordunun muzafferiyetini 
lacağı anlaşılmaktadır. takdirle anmıştır. 

~w...;: .... ....:..---::~.....:...._~~:;...'""'""~llllllll~.!~ .. ;-..--;-..-.: ~-.. ........ .... ..._.. ... ...,. .. _.. .... ---........... ~ --.--.:e;: 

Halkın Sesi Hakkın esidir -
Melez Caddesi Nura Kavuştu 

Birçok defalar, Basmanenin Çayırlıbahçe Melez cadde
sinin elektiriksiz olduğunu yazmıştık. Halkımızın ihtiyaç ve 
arzularına daima tercüman olmağı en şerefli bir vazife bilen 
gazetemizin bu yoldaki neşriyatını nazarı itibara alan Bele
diye Reisimiz bu defada adı geçen semt halkına bir bay-
ram hediyesi olarak elektirik tesisatını yaptırmış ve hu 
suretle onlara neşeli, ferahlı ve nurlu bir bayram yaşat-
mıştır. 

Gerek bu elektirik tesisatı ve gerekse ayni mahallede 
çok lüzumlu olan bir çeşmenin yapılması için yazdıklarımızı 
dikkat nazarına alarak halkımızı sevindiren Belediyemize, 
halkımız namına teşekkür etmeyi zevkli bir borç bildik. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
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SAHiFE 2 (HALKIN SESi) 

Tarihin meşhur sporcusu 
Deli Mustafa 

--: .... .:....-:--

TARiHi TEFRiKA -21- Y zan: Yaşar Ada tepe 
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Prenses Mariya ağlıyarak ce-

Bütçe encümeni yeni 
barem layihasının esas

larını hazırladı 

rw~ii'iıınıioo'mf onı R 
.. UIDIDUllDDUOIUIODllDınatnıııatftllllUllll81111 
Gençlerde ve çocll 

da gözlük 
Genç yaşlardaki çocu 

da kitab okurken ve Y 
yazı yazarken baş ağrıSI 
derse devam edememek 
haller ve yahud yazıların 
gide karışık bir hal al 
gibi araz görüldüğü tak 
de gözde zaf var deme 
Der hal bir göz tabi 
müracaat ederek gözl 
muayenesi yapılmalıdır. 

pılacak ciddi bir muay 
den sonra ekseriya gö 
numarası tayin edilir 
gözlük takılınca derhal 
ağrıları ve yazılardaki k 
şıklık ve saire zail olur. 
cuk rahat eder. Ve bu 
lük sayesinde gözdeki z 
durdurulmuş olur. Gözle 
ki bu nevi zafa (iperme 
derler. Bunun da muh 
dereceleri ve şekilleri va 

vap verdi, eve ; gitti Son şekle göre maaş hadleri azami &oo asgari 4o lira olarak tesblt edildi 

====-~========-
Devlet memurlarının ma- [t.Derece Maaş 

150 
125 
100 

asılları Tutarı+ bütçeli idarelerce kurulan 

Kendini zaptederniyen pren- f•' kınca; geminin hareketi ıçın 
ses şimdi ağlıyordu. Gözyaş- halatlar alınmağa ve yelken-
larını silerken yalvarıyordu: ler çekilmeğe başladı. 

- Gel.... Mustafa .... Git- Mustafayı iskeleden uğur-
me... lıyan halk onu mendilleriyle 

[Mustafa hazırlandı, pren- selamlarken gemi de yelken-
sesin ellerini sıktı] ve: lerini, esen poyraz rüzgarile 

- Hakkını helal et, senı duldurmuş Sarayburnunu 
Tanrıme emanet ederim, döndükten sonra, Marmara-
dedi ve kapıdan çıktı. nın enginlerine açılmıştı. 
Koridoru geçtikten sonra Uzakta akşamın alaca ka-

merdivenleri lindi, doğruca ranlıkları arasında yol alan 
atının bulunduğu yere geldi. yelkenlinin bu halini hala 

Kartalı hazırlattı, dişarı bir çift yaşlı göz takip edi-
çektirdi. Üzerine atılarak yordu. 
vedalaşmak üzere Kayserin Yanına yaklaşan annesi 
bulunduğu saraya yollandı. ona sordu: 
Biraz sonra sarayın önüne - Kızım; bu esen rüzgara 
varmıştı. karşı bu rada ne işin var? 

Attan aşağı indi Kartalı Sarayburnunun ağaçlıklı 
saray seyislerinden birine semtinde saatler . geçiren 
teslim etti ve mermer basa- Mariya; annesıne cevap 
makları çıkmağa başladı. verdi: 

aşlarının tevhit ve teaddülü
ne dair kanun layihasiyle 
devlet müesseseleri memur
ları aylıklarının tevhit ve 
teadülü hakkındaki kanun 
layihası Büyük Millet Mec
lisine sevkolunmak üzere 
bütçe encümenince hazır

lanmıştır. Meclis intihabın 

yenilenmesine karar verdiği 
için layihalar yeni teşekkül 

edecek mecliste müzakere 
edilecektir. Bütçe encüme-
ninin kabul ettiği esaslara 
göre azami ve asgari maaş· 
lar şunlardır : 

Maaşlı devlet memurları
nın (hakimler ve muallimler 
dahil, subaylar ve askeri 
memurlar hari~) dereceleri 
ve her dereceye ait maaş 

asıllarile tutarı aşağıdaki 
cetvelde gösterilmiştir : 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 

600 
500 
400 
300 
260 
210 
170 
140 
120 
100 

85 
75 
60 
50 
40 

Sermayesinin tamamı dev
let tarafından verilmek sure
tile kurulan iktisadi teşek
küller teşkilatile idare ve 
murakabeleri 3460 sayılı ka
nuna tabi teşekküllere hu
susi ~aounlarla kurulan ban
kalar ve teşekküller, devlet
çe veya mülhak veya hususi 

Yortu münasebetile saray - Hiç; Mustafayı uğnrla-
bugün pek kalabalıktı, ko- dım. 

ridoru geçti Kayserin bulun- Mustafanın hareketinden 
Halkı tayyarelerin tahriba

duğu merasım salonuna hrberi olmıyan annesi hay-
gitdi. retle sordu; 

tından korumak için , 

Burada büyük salonun bir - Mustafa gitti mi? 
tarafında kurulmuş olan Bi- [Prenses Mariya ağlıyarak): 
zans imparatorluk tahtında - Evet; gitti. 
Amanoel Palaluğ oturmuş, [Hayretle J : • 
etrafında prensler, beyler, --- Nereye? 
saray erkanı, Papaslar sıra- Prenses Mariya; uzakta 
lanmıştı. Mustafa; kapıdan Marmaranın enginlerine gö-

. ., 
içeri girince başlar ona doğ- millen ve güçlükle fark olu-
ru çevrildir ve ona sayğı ile nabilen yelkenliyi gösterdi : 
yol vererek selamladılar. - İşte; o .. ra .. ya ... dedi 

İmparator sevinmiştir; çün- ve yere yovarlandı ... 
kü; misafiri olan Mustafayı SON 
iyileşmiş ve eski ve vaziyette ••• , ............................................... . 

olduğu görmüştü. Olgunluk 
Derhal kabul etti ve onun • 

yanına oturttu. Şimdi etraf- im tihanlrıa 
dan sağlık tebrikleri işidili

Lise mezuniyet imtihanlayordu. 
rını müteakip, yüksek tahMustafa; bir müddet bu 
sile devam edecek gençlerin suretle salokda kalıp Kay
tabi bulundukları olgunluk • 

serle görüştükten sonra, imtihanlarının kaldırılarak ~~~; 
hareket edeceğini anlattı ve ~.,_~\J't~· bunun yerine liseyi bitirme : ... 
imparatorla vedalaşarak çık- imtihanlarına daha fazls 
tı, atının yanına geldi üze- ehemmiyet verileceği hak-
ne bindi ve saraydan ayrıldı. 

kında son günlerde bazı 
Vakit keçmişti; Mustafayı 

gazeteler tarafından ortaya Müdanyaya götürmek üzere 
atılan haberler doğru değil-Galata kapısı denilen ve 
dir. Maarif vekaleti şim: iye 

şimdiki Eminönünde bulunan 
kadar bu hususta hiç bir iskeleye indi. 
karar ittihaz etmemiştir. 

Gemi hazırlanmış M usta- ... • .. ----fayı bekliyordu. G Tayyarelctiıı açık şehirler halkına yapdıkları tahribatı 
Mustafa; geldi atından ÜzeJyalı nazarı dii...kate alan devletler sivil ehaliyi bilhassa zehirli 

indi, iskele üzerinde ken- Otobüslerinde gaz neşrc.;clen bombalardan korumak için onlara son sistem 
disini uğurlamağa gelen İntizamsızhk mskeJer dağıtmağa başlamışlardır. İngiltere hükumeti bu 
tanıdıklarile vedalaştıktan Güzelyalı otobüslerinde maksat!., İngilizlere 40 milyon koruyucu maske tevzi et-
sonra; evvela atı Kartalı ge- intizamsızlık devam etmek- miştir. 

miye yerleştirdi ve geminin tedir. Bugün sabahleyin ye- işlediği görülmemiştir. Bir l lerdir. Bu haklı şikayetin 
kıçüstünde kendisine tc hsis diden yedi buçuğa kadar çok kimseler otobüs bekle- ehemmiyetle alakadarlerın 
olunan kamarası önüne çı- Güzelyalıdan Konağa otobüs mekten işlerine geç gitmiş- nazarı dikkatini celbederiz. 

teşekküller memurlarının maaş 

derecelerinin aynidir. Yalnız 
bu müesseselerde 15 inci 
derece yoktur. 

TAHSİL DERECELERİNE 
CÖRE 

Devlet müesseselerine ilk 
defa alınacak memurlardan 
elinde mesleki tasil gördü
ğünü gösteren diploması bu
lunmıyanlar imtihana tabi 
tutulacaktır. Bu müessesele-
re, bu şekil dairesinde orta 
mektep mezunu olmıyanlar 

14 üncü, orta mektep me-
zunları 13 üncü, lise ve mu
adili mekteplerden mezun 
olanlar 12 inci, liseden son-
ra en az bir yıl mesleki tah
sil yapanlar 11 inci, az tah-
sili yüksek mektep mezun
ları 10 uncu, altı yıllık yük-
sek mektep mezunları 9 un-
cu, meslekte ihtisas yapan-
lar 8 inci derecelere alına-

caklardır. Bu müesseselere 
ait barem layihasının mu
vakkat maddelerinde de şu 
hükümler vardır. 

· - Sonu Yarın -

=:;;:;;=::;;:::::..:.==~======~ 

Erkek Ne Zaman G 
tir, Ne zaman lhtly 

Moriz Rosenthal bugün 
yaşında bulunan ihtiyar 
Amerikalı piyanisttir. Fa 
sanattan başka felsefe 
de meşgul oluyor ki, geç 
lerde yazdığı bir yazısı 

şu fikirler var : 
" Bir erkek, eğer 

dın onu hem mesut, 
müteessir edebilirse gen 
Kadın kendisini sadece 111 

ut edip te artık mütee 
edemiyorsa, erkek orta Y 
lı olmuştur. Kanın ona 
tık ne saadet, ne de ke 
veremiyorsa erkek ibti 
lamıştı r.,, 

Şapkalar neden çoğalıyot 
İngilterede erkeklerin şap- ken sevgili zevcelerinin r 

kaları içine karılarının re- mini görünce hiçbir Y 
simlerini iliştirmeleri moda uğramadan evlerine gid 
d.nuş. Bundan maksad ne- cekler!.. Yani bu küçilC 
dir ? resmin kocalara vazifele ' 

Bu maksadı ne kadar dü- hatırlatacağı umuluyorm 
şünseniz bulamazsınız: Biz Tevekkeli değil, şapka 
söyliyelim : Erkekler işlerin- sokağa çıkmak moda 
den çıkıp şapkalarını giyer- du!. .. 

mııuınıııınııınıııııııııııaıınııımımııııııııuıınııuıııınınıııııııınıııınııııımınu uıııııı•nım-uııuınımınuınır111111-ıımınuımıııımmıııııııı 

Ankara Radyosunun ( BugUnkU Pr'-'lramı 
Türkiye Radyodifüzyon Dalga uzunluğu 

Postaları 1639 m. 183 Kcs./120 
Türkiye radyosu T.A.Q. 19,74 m.15195 Kes./ 20 
Ankara radyosu T.A.P. 31,70 m. 9465 Kes./ 201' 
13.30 Proğram 
13.35 müzik - Pl 
14.00 Memleket saat ayarı ajans, meteoroloji haberi 
14.10 Türk müzigi 

17.30 
17.35 
18.15 
19.00 
11.15 
20.00 
20.15 
21.15 
21.15 
21.25 
22.00 
22.30 
23.20 
23.45-24 

Proğram 
Müzik (dans· pi) 
Türk müzigi (incesaz faslı) 
Konuşma (Dış polotika hadiseleri) 
Türk müzigi 
Ajans, meteoroloji .haberleri ziraat borsası (fi 
Temsil 
Memleket saat ayarı 
Esham, tahvilat, kambiyo-nukut borsası (fiyat) 
Müzik 
Haftalık posta kutusu 
Müzik (küçük orkestra - şef: Necip Aşkın) 
Müzik (cazband) 
Son ajans haberleri ve yarınki proğram. 

&zmir halkına katmerli bayram!.. Şehrimizin en büyük iki sinemasının bugünden itibaren takdim edecekleri şahane bayram programları ... 

E L H A M R A İdaresinde Milli Kütüphane 
Sinemasında 

Türk sinemacılığının bugüne kadar vücuda getirdiği filimlerin en güzeli 
• • 

BiR KAVUK DEVRiLDi 
Yazan : M ü s a h i p z a d e C E L A L 

OYNIYA 

FERİHA - MUALLA 

Musiki : M. CEMİL ve C. Kozan 
N L A R: 

- HAZIM - VASFİ 
• 

Halide - Mahmud - Muammer - 1. Galip - E. Belli 
Samiye - Kani - Said - Sami 

SEANSLAR : 11 1,30 - 4 - 6,30 - 9 da 

İsmet paşa 
Bulvarında y ENİ SİNEMADA 

2 Muhteşem Film Birden 
ŞEYHiN AŞKI 

TÜRKÇE SÖZLÜ - Alaturka muslklll 
BAŞROLLERDE: 
RA' ON NOVARRO - MYRNA LOY 

VE 

CASUS KADIN 
Baştan başa dehşet ve macera fiimi -Fransızca sözlü-

SEANSLAR: 9 11 - 2 - 5 - 8,30 da 



p'iİ' ~Unya Beş Milyar 
rJ n~•an Besllyecek 
ısı '1a unyanın sırtı kaç milyar 
, t,' ~n kaldırabilir ? 
o Una aJimler başka başka 
1 övap Veriyorlar. Bazılarına 

re d·· k et ' . unyanın nüfüsu niha-
e il nıhayet, 2 milyar 942 

a Yona kadar çıkabilir. On-
11 fazlasına dünyanın ta

•ııırn ·· ı .. . a ~ u yoktur. 
Y~rt u ıki ayrı fikir karşısında, 
öf•aklarna olarak şöyle bir 
r ~~it.ta varılıyor: 
1 e ,ıer milletler, aralarında 
k rSııtı&izliği bırakacak olur-

sa d·· b ·1 · 
l
. unya eş mı yar ınsan 

11Yeb·ı· ı ır. ........ ., ....... . 
'-•lara Acıyan Yahudi 

~ Düşmanı 

~ aAlrnanyada Yahudilere 
•1 İtt'ı mücadeleyi idare eden 

Şef vardır ki ismi Yulius 
.. ayherdir ve Yahudilerin 

a tadığı ikibetten şikayet 
enler ona hücumda bulu
lar. 

Bir .. y 1. ş h b gun u ıs tray er 
ancı matbuatta kendi 

~>'hinde yazılardan ecnebi 

rı leteciJere şikayet ederken 

a Zalim denilmesine itiraz 
ibiş v d . k' e emış ı : 

......, F.vet, Yahudilerle elim
? geldiği tarzda mücadele 

~Oruın. Fakat, hususi ha
İr tnda çok merhametliyim
. Mesela, bizim evde iki 

•11a e rya vardır. Geceleri eve 
ç gittiğim zaman, zavallı 
i~~ar uyanmasın diye elek-

1 açmadan girerim ... 

t " ........ ., ....... . 
))'-rede Mürekepll 

re Kalem 
ef layya b" d"w. . ' 
·d~aıı ~~ye ın ıgınız za-

k tabıı bazı tedbirler al
~. '- lazım. Fakat küçük bir 
rı ttta . ' . 

var kı, onu da ıhmal ille.... 1• • • 
oq~ ısınız : 

a ~anınızda mürekepli ka
ld varsa sonuna kadar 
l ~rınayın, mürekkep yal

tup·· l . un yarısına kadar 

ı;~~: ~İra, tayyare ile yük-
1' b gınız zaman, yüksek 

11' d a~alarda hava tazyiki az 

1' ·,~iu İçin, mürekkep ge-
tr v w k 1 w d e eger a em agzına 
ar d l . o u ıse taşar ... 

BERUTTA ÇÖPLER NASIL 
TOPLANIR? 

Her memleket:n kendine 
mahsus bir hususiyeti var
dır. Nitekim Berutta çöpçü
ler bizim İstanbul çöpçüleri 
gibi kaptları vurup dolaşa
rak çöb toplamazlar. Berut
lu çöpçünün elinde bir çın
gİrak vardır. Arabasile so
kakta geçerken mütemadi
yen çıngırak çalar ve çöple
ri olanlar çöp teneke veya 
sebetlerini bizzat getirip çöp 
arabasına boşaltırlar. ........ ., ....... . 
ÇİNLİLER SAÇLARINI 
NİÇİN UZATIRLAR ? 
Eski, an'aneye sadık Çin-

lilerin başlarını traş ettirerek 
tepelerinden başlıyan bir 
saç örğüsü bıraktıklarını bi
lirsiniz. Bunun bir süs, moda 
alameti olduğu sanılmakla 
beraber hakikat hiçte öyle 
değildir. Kubilay Han, Çini 
istila ettiği zaman, Çinlilerin 
esir olduklarını gösterecek 

bir alamet düşünmüş, ve 
yerli ahalinin seç bırakma

larını emretmiştir. Bu adet, 
sonraları asıl manasını kay

bederek, bir nevi saç modası 
halinde kullanılagelmiştir. ........ ., ....... . 
KISKANÇLIK TEDAVİSİ 

Birkaç İngiliz hastanesin
de, bir Fransız doktorun 

metodu ile kıskançlık teda
vi edilmektedir. 

Tedavi şu yoldadır : 

Erkenden kalkmak; bir 
bardak soğuk su içmek; ya
rım saat yürümek; tuzsuz ve 
baharsız yemek; yemek; ça

lışmak Riyaziyeye çalışmak! .. 

Bu tedaviyi kıskançlara 
tavsiye ederiz. Ancak he-
sapla başları hoş olmayanlar 

ne yaparlar, işte bunu bile
meyiz!... ........ ., ....... . 

PANCAR 
Pancarda şeker bulundu

ğunu 1600 senesinde Olivier 
Serres anladı. 1786 da Ber

lin civarında büyük bir nü
mune pancar tarlası yapıldı. 

1802 de Silizyada ilk pancar 
fabrikası işlemeğe başladı. 

Sıhhat Balıkyağı 
tforveçya bahkyağlarının en halisldlr 

İKİ DEFA SÜZÜLMÜŞTÜR 
ŞERBET GİBİ İÇİLEBİLİR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıiıiıat eczahanesi 

BAYRAMDA 
l(ültürpark Sinemasında 

Telete>n 3t5t 

Kadınlar 
Saltanatı 

''l4 
harıkRAKANov A,, Frar.sız sinemacılık aleminin bir 
P.1 sı .. 

...., ilyonlar sarf ile muazzam eser ... 

(HALKIN SES/) 

İNGİLİZLER NE KADAR 
ÇAY İÇERLER? 

İngilterede yapılan bir ista
tistiğe göre, günde 270 mil
yon fincan çay içilmektedir. 
Adam başına 6 fincan isa
bet etmektedir. 

Esasen dünya çay mahsu
lünün yarısından fazlası İn
gilterede kullanılır. Bir mi
sal vermek lazım gelse, At
las Okynusu, deniz suu ye
rine İngilterede içilen çayla 
doldurulsa, Kraliçe Mari 
Transatlantığı ,bir gidip gel
me seferi yapabilir . 

İngiliz kadın erkek ve 
çocuklarının yüzde 96 sı sa
bah kavaltılarında, yüzde 
88 i de öğleden sonra çay 
içerler, Inglliz çaycılığında 

tam 100 milyon İngiliz lirası 
oynar. 

Hindistanda ve Seylanda 
Cenubi Gal kadar geniş bir 
sahada yalnız çay ekilir Bu 
işle de 2 milyondan fazla 
İngiliz tebaası insan uğraşır. 

İngilterede çay merakı 
pek te öyle öyle eski bir 
tarihe dayanmaz, ancak yüz 
senelik bir itiyaddır. 

········C>········ 
BÜYÜK ADAMLAR 
Bir ruhiyat kongresinde 

genç ana babadan doğan 

çocukların büyük udam ol
madıkları ortaya kondu. 

Yetmiş dokuz büyük a
damdan ancak on tanesi 
kardeşlerinin ağabeyisidir. 

Napolyon sekiz kardeşin 

en küçüğü, Franklen on ye
di kardeşin Rambrand altı 
kardeşin, Vagner yedi kar
deşin Balzak üç kardeşin 

Mozar yedi kardeşin, Şuman 

altı kardeşin, Şubert on üç 
kardeşin en küçüğü idiler. ........ ., ....... . 

TIRMANAN BALIKLAR 

,,Balık kavağa çıktığı za
man!" 

Tabirini duymuşsunuzdur. 

Hiç bir zaman vukua gel
mesine ihtimal bulunmı yan 
şeyler için bu tabiri kulla
nırlar. Yani balık nasıl ka
vağa çıkmazsa bu iş de hiç 
bir zaman olmaz; demektir. 

~ Dr. Fahri lsık 
lzmir Memleket !Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 

Re>ntken Ve 
Elektrik tedavisi yapılır 
ıkinci Beyler So. No. 29 

TELEFON 2542 
ımımTimınuııımuıııınııııııırnuınıumııoııınınoımmıııı ımııı mı ıvu ı 
Kemeraltlnda Sakızpa-

zarı karşısında! ı 

"imren" 
Lokantasına 

Gidenler bütün arkadaşlarını 
da oraya sürüklemektedirler. 
~~ ~1111 ll~~J;;:t:2 

ESİR 
1825 de Afrikada dolaşan 

bir seyyahın eserinden şu 

satırları naklediyoruz : 
Şeytan da bir insan ya-

ratmak istedi. İstediğini 
yaptı fakat yarattığı insan 
kapkaraydı. Beyazlatmak için 
nehire gitti, nehrin suları 
derhal çekildi. Şeytan ada
mı kumlara yatırdı, suların 

gelmesini bekledi. Sular gel
meyince, yarattığı insanı 

tekrar sırtına aldı ve o za
man avuçlarile tabanlarının 
beyaz olduğunu gördü. Onu 
tekrar kumlara yatırdı ve 
bir yumrukta burnunu yas
sılattı. Kara adam inledi, 
şeytan adamın başını avuç
larına iyice alıp sarstı, ada-
mın saçları kıvırcık kaldı. 
Nehirin suları bir türlü g ~l
miyordu. Bunun üzerine şey-
tan onu bıraktı, beyazlar da 
esir ettiler . ... ···················· ........................... . 
Fakat size bir cins balığın 
kavağa değil amma su için-
deki köklere tırmandığını 

söyliyeyim. Afrikanın sıcak 
denizlerinde bulunan bir cins 
balık vardır. Bu balıkların 
renkleri esmerdir. Boyları 

on beş santim kadar olur. 
Kertenkele ayağına benziyen 
ayakları vardır. 

~ ................... ımı--~ 
~· T E L E F O N: 3646 
t+ 
,:t Tayyare SiJ;:temasında 
L ~ R u G u N 

Sabırsızlıkla beklediğimiz ve bütün dünyada büyük 
takdir ve akisler yapan meşhur san'atkar 

VValt Disnevin yarattığı 

Pamuk prenses ve 
Yedi Cüce 

Bayram hediyesi olarak takdim eder bu güzel filmi 

1 
görmeğe gelecek yavrulara sureti mahsusada yaptırılan 
şeker hediye edilecektir. 
AYRICA: Ekler jurnal ve kültür filim 

(+ Bayramda seanslar 1-3-5-7 suvare 9da 

Bugün son defa olarak 3 - 5 - 7 ve 9 da 
Fernandel ve Elvlre Pe>pesce> nın 

OYNADIGI 

İKİ AÇIKGÖZ ----------------___ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;... ...... ~----------------•• 
Bayramdan o~ce Ve 

Bayramdan ~ Dnra 
Kabadayı, Yüksel ve Kordon rakıları içenlere daima bir 

bayram neş'e ve sevinci verir. 

11111 ........ 
uıııııı ••••••••••··~ .......... .. 
mımı •••••••••••• "' ........... . 
1111111 .. il 1 

~1111: KOMÜR~:~:::::~'~C 1 ~:~~~!.~:LLANINIZ ~ı ı 
ılil lı Sobalarda çabuk yanar, çok hararet verir, koku ııııı' 
1ıjjııı yapmaz. ıııııı 

~- _A:e:ta~ :_ ~e~e_: ::·_ ~·-2~~M_: !~~ş::: ..::!~ Jt 
Terzi Kazım. Şengüder 

t Izm ir: Yeni Kavaflar çarşısı 

.-:,.:::::ı:~~J;;;:ı::::;ı[~ - ~ 
ÜROLOG OPERAT ÖR 

DOKTOR 
·Fuat Soyer 

Böbrek, mesane. prostat, 
idrar yolu hastalıklarını te
davi ve ameliyatla~. "'1 : apar . 
2 nci Beyler Numanzad ı To. 5 

Merkez ha~.aneB· 
mUtc • a :;s ;!::; 

Dr. Ha "tBa · 
Her gün <. ' ·den sor; a 
hastalarını kabul eder. 
2inci beyler s~. N J. - ~ 

Tütün İnhi~arı ka ~:o;m 11 
-~~~~,,~~'''-V-

DOKTOR 
Tevfik Lütem 

MERKEZ HASTANESİ 
Kulak, Burun, Boğaz 

Mütehassısı muaycnhane 2 nci 
Beyler Numanzade so kak No. 5 

Her gün öğleden sonra. 
~~~"::!I'.-~~~ 

Dr. Demir Ali 
Kamçıe>ğlu 

Cilt Tenasül hastalıkları 
elektirk tedavisi 

İzmir - Birinci beyler So. 
No. : 55 Telefon : 317 J 

t no. 35 
Avrupanın yüksek terzi mek

binden diplomalı 

Peşin ve 
Taksitle 

En müşkülpesent subayla
rın ve sivillerin ı mizaçlarına 
g öre taksitle her türlü elbise 
Diker . 
~::::n;;;:~.:il ~ l Jii;;.t;il~ ~ta 

Aşçıbaşı Mark 
1 Makarnaları 

1937 - 1938 Selanik ser1,•
sinden birincilik madalyasını 
kazanmıştır. 

~~DDK~~fôR 

~ Sal~h Sonad 
~ Cilt, Saç ve Zührevi has-
tt tal ık lar mütehassısı 
~ 2 nci Beyler sokak No. 81 

~ 
Her gün öğleden sonra 

T elefon: 3315 
J;;:.~:;:;n:-~t:i(1ii::.t;( 1J;;:.:.t:il~~ 

Yün, ipek, Pamuk, Keten, 
Floş ve karışık her cins ku
maşı kolayca ve emniyetle 
boyar. Telefon: 3882 

9 EYLuL BAHARAT 
DEPOSU 

mm.ıııııı ııuıınımmnımu:mınıımımmmııuıııııııııııınnıınn1111m 111mı uımııııun mımaıımııııınaııımn ıımıınımıı aııım ·mım mııaııımn~ 

S. F E R İ T E C Z A C 1 B .,A Ş 1 

ALTIN DAMLASI 
Kolonya ve yağsız Kremi 

DEPO ŞiFA ECZANESİ 



SAHIFE4 

tş=~-H 1 R l· 
~HABERJ ... ERİf 
Zavallı Reyna 

Haşlanarak Öldü 

Namazgahta feci bir kaza 
olmuştur. Musevi Kaçavras 
adındaki kadın oturduğu o
danın merdiveni başına man
gal ve onun üzerinede kay
naması için bir kap su koy
muştur. Su kaynarken mer
divenden aşağı inmeğe çalışan 
Kaçavrasın iki buçuk yaşın
daki kızı Reyna nl?sılsa man
gala takılmış ve sıcak su ço
cuğun üzerine döküldüğün
den haşlanarak ölmüştür. 

Güzelyalı 

Ve lnclralhna vapur 
Seforlerl 

Denizbank İzmir şubesi 
de İnciraltını ele almıştır. 
Yaz mevsimine yetişmek ü
zere İnciraltına küçük bir 
iskele yapılacak, vapur se
ferleri yaz günleri sık, di-

der günler de aralık olacaktır. 
Güzelyalı, Göztepe ve Ka

rantinada oturan birçok kim
seler Güzelyalı hattında tek
rar vapur seferleri ihdası 

için Denizbanka müracaatta 
bulunmuşlardır. Denizbank 
İzmir şubesi bu müracaatı 
da tetkik ettirmektedir. 

Bayram Tatili 
Bayram münasebetile res

mi dairelerle ve okullar ve 
resmi müesseseler pazartesi 
günü açılacaktır. _ .. ,... ....... ..., __ 
Erkek lisesi lzcllerl 

Tirede 
Erkek lisesi izcileri başla

rında öğretmenler Said Od
yak, M. Öz ve Faik Gökay 
olduğu halde bugün saat 
5.30 da Tireye hareket et
mişlderdir. 

İzciler Tireyi gezerek, orta 
okulu ziyaret edip akşam 
üzeri İzmire döneceklerdir. 

(HALKIN SES/) 

r·'.;•~ .. .. . . 
.SON DAKiKA 

............................................................. 
Amerikan Gazetelerinin Mukabil Hücumları 

Roma, 4 (Radyo) - Amerikan gazeteleri Jurnali Di'talyanm "Amerikanın hududları ta 
Rende ise İtalya ile Almanyanında müşterek hududları ta Panama kanalındadır,, mevzuu 
ateşlendirerek yazdığı makaleye cevaben diyorlar ki : "bir harp vukua gelirse her milletin 
hududlarının nerede olacağı belli olacaktır,, Amerikan gazeteleri bundan başka Amerika
nın kara, deniz ve hava kuvvetlerinin pek yakında ne dereceye varacağı totalite hüku
metler görecekler ve anlıyacaklardır,, diyerek kuru tehdidl~re kulak asacak Amerikalı 
bulunmadığım ilave etmektedirler. 

İTALYA ORDUSUNDA YENİ TEŞKİLAT 
Roma 4 (A.A) - Resmi gazete İtalya ordusunun yenl teşkilatına dair bir kararname 

neşretmiştir. Metropol ordusu aşağıdaki şekilde teşekkül etmiştir. 

Bir kurmay kumanda heyeti be§ ordu kumandanlığı 17 kolordu bir zırhh kolordu bir 
alp kıtaatı başkumandanlığı bir hızlı kolordu 61 piyade fırkası 2 motorlu fırka 2 zırhlı 
fırka S hafif fırka muhtelif depolu zara kıtaatı kumandanlığı 13 kara müdafaası kuman
danlığı 28 askeri bölge kumandanlığı karabinyeler ordusu üç fırkaya iblağ edilmiştir. 

Meklep TalPbeJ.erinin Saçları Hakkında 
Ankara 3 (Hususi) - Maarif vekaleti, bütün Maarif müdürlüklerine bir tamim gönder

miş ve okullarda erkek talebenin saç uzatmasını yasak ettiği gibi, kız talebelerin de, saç-
larını öndüle yapmalarını ve dudaklarını boyamalarını kat'i surette menettiğini bildirmiştir. 

---------B!!l'M•- - ------

11 Vapur İşindeki Dedikodular 
İstanbul, (Hususi) - Denizbankta müfettişlerin tetkikleri devam etmektedir. 
Satm alınan 11 vapur meselesi meraklı bir safhaya girmiştir. Haber gazetesine göre 

bir ecnebi şirket mümessili, Den!zbankı itham etmektedir. Bu şirket mümessili ,,Gemilerin 
çift makineli yapılmasından vaz geçildikten sonra muaddel şartname gizli tutulmuştur. 
Teklif mektupları da rakip firmalara imza ettirilmiş değildir. Denizbanka ve Şekir Kese
bir zamanında İktisat vekaletine yaptığımız müteaddit müracaatlere rağmen bizden bir 
fen adamı bile davet edilmemiştir" demektedir. 

---------uma ııııurııııı ---------

MUSSOIİnİ Bugüokü Nutkunda Fransadan 
Neler İstecliiini Söyleyecek 

Roma 4 ( Radyo ) - İtalya başvekili B. Mussolini bugün bir nutuk söyliyecek ve bu 
nutuk radyo ile her tarafa neşredilecektir. Mossolini nutkunda İtalyanın Fransadan neler 
istediğini de anlatacaktır. 

Londrada infilaklar Devam Ediyor 
Londra, 3 (Radyo) - Sabah saat 6 ya doğru Londranın iki mühim (yeraltı) istasyonun

da az fasıla He iki şiddetli infilak olmuştur. Bunlar Vedenhor ve Leysister Skuer istas
yonlarıdır. Birincisinde bir polis memuru hafifçe yaralanmış, ikincisinde ise 5 kişi yarala
narak hastaneye sevkolunmuştur. 

---------1111111111111111111---------

T A yy ARE KAÇAKÇILIGI iki açıkg:ı~umahkOm 
DAV ASI BAŞLIYOR İstanbul 3 (Hususi) - Ken-

dilerine Kızılay memuru sü-
Tayyare kaçakçısı Ekrem Köniğ elan bulunamamıştır. Bu sü vererek sokaklarda dola-

işte alakadar ve mevkuf Ruhinin muhakemesi pazartesi gü- şan ye parasız kurban derisi 
nü başlıyacaktır. Ruhi ifadesinde Ekrem kendisine on bin 

toplayan Salim ve Şükrü 
lira vadettiği halde parayı vermediğini söylemiştir. 

-~-.:::- 1 ...................................... ~...................................................................... yakalanarak mahkemeye ve-

BugÜnku•• Hava .Bergamada Su ve Elektirik rilmişler ve üçer ay mahaüm 
olmuşlardır. 

----- - - 1 iktisat vekaleti turi~m bü- Elektirik ve tarifeleri ko-
Bugün yurdumnzda hava rosu tarafından tahsıs olu- . 1 t . .. .. Kar,ıyaka Halkevinde 

·:·· .............. , ............................... . 
. . mısyon arı, pazar esı gunun- k 

Kocaeli ile Şark ve orta A- nan 2000 lıra ıle Bergama d . 'b f .. onser 
d 1 d k d eskelepyonundaki kolonlar en ıtı aren na ıa muessese- Bu akşam saat 20.30 da 

na o u a ar evam epecek 1 ı . b .. f tf r w. d t k ' 
Ege ve Trakyada kısmen bu- ve saçak taşlarının yerlerine erı aşmu e ış ıgın e e - Karşıyka Halkevinde Halk-
lutlu kısmen açık geçecektir. konulmasına yakında başla- rar toplantılarına başhyacak- evi müzik kolu tarafından 

• 1 nac kt lardır. bı·r konser verı· lecektir. . Derece düşmektedir. Dün 
1 

!!-aııiıiiiiıııoıiiiıiiir.iiiııııiiiııiııiıııiiıo ...... .-.....ı. ____ İi!"""İ._. ____ -=--~--..._....,_........, ____ ..... --...--..-iiiiiiıl--..... 
Izmirde derece gündüz yedi · ı·STER GUL ı·STE 
ve gece sıfır altına düşmüş-
tür. 
............. _ ..................... ........... 4 .. .. 

Çemileyi 
Oldürdü 

-----
Denizli (Hususi)- Deniz

linin Kayhan köyünden Hü
seyin kızı Cemileyi kaçırmak 
isteyen ayni köyden Ahmet 
Aktaş, Cemilenin mümam. -

ati ezerine kızmış, ve taban
ca kurşunile öldürmüştür. 

Karşı yakada 
Mobilyeli kiralık . oda isti

yenlerin idaremize müracc.-

Dinsizin hakkın -1!.l gelen . ' ımansız •••• 
Gazetelerde okumuşsunuzdur: Diyarıbakırın bir mahallesi ıde misafirler ve ev sahibi tatlı 

muhabbette iken, ansızın mutbahta garip gürültüler işitilmeğe başlamış ve oraya 
koşanlar kocaman bir yılanla iri ve çok boğumlu bir akrebin birbirlerini zehirleyip yok 
etmek için yaptıkları korkunç bir boğuşma karşısında bulunmuşlardır. Bu yılan meğer 
o. semtin mandıralarına musallat olmuş ve bir çok koyun ve ineklerin sütünü emeceği , 
dıye müteaddid fakir aileleri birici k geçinme vasıtalarından mahrum etmişti. 

Anlaşıldığma göre, mutbahta iri kaptaki süt çanağından geçinmek itiyen bu iğrenç ve 
korkunç mahluk orada bir kısmet araştırmakta olan ö müthiş akrebe çatmış vearalarında 
yokarıda yazdığımız mücad'!le başlamıştır. Neticede akrep çevik sıçrayışlarla kuyruğundaki 
zehirli iğneyi yılanın bir çok yerlerine batırmağa ve kendi<>inden bir kaç defa büyük olan 
düşmanını cansız olarak yerlere sumiştir. 

İşte, bütün mahalleden tüfeyli gc::çinerek bir çok günahsız hayvanları öldüren bu büyük 
yılanın küçük bir akrep tarafından ortadan kaldırılmasına : 

l 

ALSANCAK - ÜÇO 
---------00---------

y arın Karşılaşacak Ateş D' 
gansporu Alsancak Nazilli~ 

Yendiler 
Yarın Alsancak spor sa- Dün Alsancak sahaSI 

hasında Milli küme haricin- şehrimizde bulunan N 
de kalan İzmir namdar ta- Sümer ekibi ile Alsa 
kımlan Ü çokla Alsancak takımı arasında hakeIP 
saat 15de karşılaşacaklardır. İsmail Hakkı Gürün i 

Alsancak stadı müdürü ve sinde arnika) bir maç y 
bölge genel sekreteri Bay mıştır. 
Niyazi Alsancak stadını iki Oyun büyük bir ıe 
kıymetli kulübümüze tahsis takip edilmiştir. Alsanc 
ettiğini alakadarlara bildir- lar kuvvetlı rakiplerini 1' 
miştir. mağlup etmişlerdir. fi 

Yarınki maça her iki ta- min idaresi mükemmeld~ 
kım tam kadroları ile çıka- f 
caklardır. Saat 15 de hakem 

Her nasılsa milli küme Merterin idaresinde ka 
h · şan İzmir şampiyonu D aricinde kalan lzmirin en 
eski ve en kuvvetli iki takı- sporla İzmir ikincisi 
mımızın yapacağı maç bü- takımlarının maçı çok ıe 
yük bir alaka ile takip edi- ve heyecanlı oldu. 
leceği şüphesizdir. Yarın Al- Ateş spor İzmir şaınP 
sancak sahasına gelecek si- nu Reşattan mahrum o 
por sevenler muhakkak ki si- larına rağmen 2 - 1 m•' 
por zevklerini tamamen tat
mine fırsat bulacaklardır. 

etmeğe muvaffak 

Sporcular, yarın randevü
lerinizi saat 15 te Alsancak 
sahasında buluşmak üzere 

1 vermenizi hararetle tavsiye 
ederiz. 

dır. 

Kendilerine bu son 
biyetlerinden dolayı har 
le tebrik ederiz. 

A. Öı 

1 ---------------00---------------Fransa ve inglltere müthiş bir hazırhk 
humması içindedirler 

- Baştaraf ı birinci sahifede -
Londra, Paris ve Nevyorktan alınan haberlere göre 

giltere ile Fransa geceli gündüzlü çalışan kendi fahri~ 
r~nın imalat ve inşaatı ile iktifa etmiyerek peşin para A 
rıkaya pek çok tayyare ve denizaltı siparis etmişlerdir· 

Fransız Başvekili bay Daladiyenin, başkanlığı alınc'a 
tiye, Hariciye, Milli müdafa ve Hava nazırla ının iştira 
yapılan mühim bir toplantıda Fransanın yabancı memle 
ler fabrikalarına yapacakları tayyare ve mühimmat sil" 
leri hakkında çok mühim kararlar verdikleri Fransa d 
tinde olduğu kadar hariçte de derin bir akis hasıl ettt\ 

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

Balkan hükümetlerinde 
Motorlaşma 

En az motörlü vasıtaya nüfus ba.şına ancak bir 
malik memleketler Avrupa- törlü vasıta isabet ettif 
da Balkan ve Baltık devlet- essürle görülür. 
!erile Asya devletleri ve Almanya Konjunktur 
diğer denizaşırı ülkelerdir. kik dairesinin son bir f 

Bu meyanda 438 nüfus ha- tırmasına göre 6 Cüneyd 
şına, Romanyada 797 nilfus devletinin motörleşme . 
başına ve Polonyada hatta yeti aşağıda gösterildij' 
1034 nüfus başına yanlız bir bidir. 
motörlü vasıta düşmektedir. 

Memleketimizin 18 milyo
na yaklaşan nüfusuna mu-
kabil son zamanlarda yılda 
ancak 300 tane tutan oto
~?bil vesaire ithalatı gözö
nune alınırsa, bu nisbetin 
çok daha gayri müsait ol
doğu, yani takriben 1800 

Memleketler 

Bulgaristan 
Yunanistan 
Yugoslavya 
Rumanya 
Türkiye 
Macaristan 

Binek 
oto 

2500 
7000 
8876 

17. 500 
3650 

13.986 

RUZVEL T'iN-~ BEY ANA 'f 

Berlin ve Romada fena 
Tesir 

Londra ( A.A ) - Times 
gazetesinin Berlin ve Romc:
daki muhabirleri Ruzvelt'in 
beyanatının uyandırdığı na
hoş tesiri kaydetmektedirler· 
Bcrlindeki muhabir gazete 
tefsirlerindeki hiddetli Jisam 
kaydediyor, ve Romadaki 
muhabir ise faşistlerin her 
halde en hassas noktaların-
dan vurulduklarını bildiri-

yaptı 
1 arasında münakaşa d 

etmektedir, fakat şı 

kadar anlaşma hasıl 
1 masıdır. Bununla beratl 

Mussolininin bir nutuk 
liyeceğinden cumarte.siı1' 
evvel bir karar veril 
icap etmektedir. 

--==-
İtalya Hariciye f4I 

varşovaya gid11" 
yor. Roma ile Bertin arasın-
da bay Hitler tarafından va- Roma 3 (Radyo) _, 
dedilen müzaheretin B. Mus- ya hariciye nazırı Koııt. 
solini tarafından istimal tar- no bu ayın yirmi bef 
zı hakkında hala mühim ih- Varşovaya gidecek ve 

atleri. 1 - 4 ~----""=-...., ___ '=""='"=" s---:: tilaf mevcuttur. İki hükumet nüşte Berline uğrayac• 

Biletlerinizi Mutlaka SAADET Kişesinden Alınız çH~\~~Sı~01;·o~ö~R; karş••;.~4$ zengin Olmak Pı·yango 
isterseniz 


