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BiTLERi UL 1 TO u 
M -,,_ • , ,• ,_ 1 .... ·.-

Alman Orduları Viyana Yolunda ••• 
Bitlerin ültimatomu yalnız A vustury vı de2'il bütü Avrupayı lıevecan içinde bıraktı 

Bitler istediğı kabul edilmezse Avusturvavı baştan b sa istila edeceğini bildir4i 
1 Her il{i t rafta umumi sefe berli2'in ilanı beklenivor KISA VE AÇIK 

ACABA??? 
Radyo istasyonlarının yayıp gazeteJerin iri harflerle ncş· 

rettikleri haberlere g·öre Avusturyada yapılması karar altına 
alınan "plebisit,, meselesi Berlini gücendirmiş, Romayı se
vindirmiştir. 

lngil ere resmi İ:~bliğ neşredecek 
Almanya ile ltalyanıo, umumi harbden sonra kolu kanadı 

kırdan Avusturyaya kartı attıkları hus ve tama bakışlarının 
mloası mı ıüm olduğuna göre bu haberleri asılsız ve mana· 
sız saymamak lazımgelir. Yalnız, ayrı ayrı kendisini çok 
kuvvetli ve çok nüfuzlu göJtermek ihtiyaç ve mecburiyetin· 
de bulunan bu iki devlet vefevki onlar için bayati bir me· 
sele olan bu Avusturya işinde kuvvet ve nüfuzlamn bütün 
Avrupa nazarında azaltacak bir geçimsizlik ve anlaşmamaz· 
hk çık ı asına girmek istiyecekler mi? Acaba, ne Roma ve 
ne de Berlin yalnız olmadığını sağında, solunda, önünde, 
arkas oda ona yardım edecek, iltihak edecek devletler ve 
milletler olduğunu göstermeğe, hissettirmeğe siyasete mec
bur buluoduğuna göre Musolfoi ile Hitler rejım ve hulya· 
larını zaifletecek böyle bir rekabet sevdasına düşecekler 
midir? Acaba Avusturyaya karıı besledikleri bu sevda duy· 
ıusuna birbirıyle elele vermek suretile kazanmağa çalıştık· 
ları "tesanüd kudreti::i" feda etmeğe rıza gösterecekler mi? 

Bu "acaba ... ,, DID cevabını bu gün vermere kalkışmak o 
kadar kolay bir fey olmasa gerektir ... 

9185 No. ya 

15,ooo 
35116 No. ya 
13541 No. va 

10 Bin Lira 

24870 33689 
Numaralara biner lira isabet 
etti. 

SiNEMA KÖŞESi 

SIRRI SANLI 

500 Lira Knzananlar 
32875 36629 1170 57630 
25173 22132 1507 15650 
2501, 22095 22099 2285 
6460 65 26854 30503 
200 lira kazananlar 
3400 5713 34386 26002 
2035 11234 36090 23711 

15628 28020 5375 30976 
31109 37480 15773 21112 
15366 30662 6317 22858 
29248 34855 24373 39176 
147.18 3387 9169 38844 
100 Lira kazananJar 
37158 19686 32018 27091 
33079 25498 31060 16153 

- Sonu 4 üncüde -

Viyana 11 (Radyo)-Avaa
turya Başvekili Şuıning dlln 
geç vakıt istifa etmiıtir. 

Londra 11 (Radyo)- Hit· 
lerin Avusluryaya verdiği 
Oltimatom dolayısile Fransa 
ve logiltere hükumeti bu 
son hadisatı çok yakından 
ve dikkatle takibetmektedir· 
ler. 

Viyana 1 l (Radyo) - Al· 
manyanın vetdigı nota bütün 
memlekette umumi bir heye
can oyandırıı ış. Halk sabah· 
lara kadar hükumet daire
leri öoüode nümayişler yap· 
mışlardır. 

Viyana 11 (Radyo) - Hü
kumetin seferberlik ilin ede
ceii söyleniyor. Bütün ihti
yat kuv•etler Alman hudud· 
larına sevkedilmiş ve budud 
kimilen kapatılmıştır. 

Paris (Radyo)- A;manya, 
Avusturya ihtilafı bugün çok 
tehlikeli manzaralar arzet· 
miştir. Daha sabahtanberi 
Viyanadan çok heyecanlı 

1 

Elhamra sinemasında bugünden itibaren gösterilmeğe başlanan Türkçe sözlü (Kartaca 
mharebeleri) filminden ikl sahne. 

18TER GÜL iSTER AGLA 
iki Arkadaş Arasında 

Kahvede oturan iki arkadaştan biri beş kuruş verip bir gazete aldı, okumağa başladr, 
arkadaıı seslendi : 

- Bir Adet vardır onu biliyor musun ? 
- Hayır ne ıibi idet ? . 
- Gazeteyi para verip alınlar okumaz, yanındaki arkadaşları okur, ver ben bir göz 

gezdireyim de .... 
- Bir dakika müıaade, timdi taktim ederim. 
Gueteıiai okumaia dalan arkadaıı bir dakika geçer, geçmez. Hemen elindeki gazeteyi 

-Soaa4 1 de-

haberler gelmeğe başlamış 
hr. 

Saat JO: Hitler Avusturya 
hükümetine gönderdiği ülli· 
matom mahiyetini haiz no· 
tada plebisitin bili müddet 
tehiri, Şuşningin istifasını 

SON DAKlK..A VE 
SON VAZIYET: 

Avrupa 
Yangını 
Başladı mı? 

Dün akşamdanberi ge· 
çen mühim ve müthiş ha· 
diseler Avrupayı yerıi !en ' 
tutuşturmak için eblmış 
yangın çıkarıcı bombalar, 
gazyağına batırılmış pa
çavralar işini yapmaların
dan hakkile korkulabilir. 
Hitler bir kere daha bin 
bir konuşmadan ziyade 
bir emri vakiin daha pek 
çok işler göreceğini ısbat 

eden metodunu bir kere 
daha tatbik etti. Alman 
mat buallnın 11 Şuşniog sö· 
zünü tutmadı, Şuşning Al· 
manyaya ih.ıınet etti. Suş· 

ning imzaladığı anlaşmayı 

yırttı, ayakları altında çığ 

nedi, ondan hesap isteme· 
liyiı,, gibi ateşli neşriyat 

ile Hıtlerİ!J şiddetH icraa· 
tını, o. duya verdiği emir
leri haklı göstermeğe ça · 
lışıyor. Vaziyet o kadar 
kötüleşmiştir ki bütün bu 
hadise ve işlerin mes'ul 
ve suçlusu Hyılan Şuşnin· 
gin istifası da bu yangın 
başlangıcını :söndüremiye· 
cek saıııhyor. 

1 ltalya bütün cihanı hay
ret ve heyecanlar içinde 
bırakan bu mühim hidis~
leri yeni işitiyormuş gibi 
bir tavır takınmağa yelle· 
niyor. 

Fakat meselenin veba· 
metini bihakkın takdir 
eden Fransa ile logiltere 
acele müzakerelere giriş· 

-Sonu 4 üncüde-

istemiş ve aksi takdirde Al· 
mau ordusuna hücum emri 
vereceğini bildirmiştir. 

Saat 11 : Haberler gittikçe 
tehlikeyi büyütüyorlar. Hit· 
fer Şuşoingin yerine Nazi 
Dahiliye Nazın Seiss Squ
art'ın Başvl'.kilete geçiril· 
mesini istemiştir. Bu vaziyet 
AvusturyaDın istiklalinin mah· 
vı demektir. 

Saat 12: 
Viyanadan haber veriliyor: 

Avusturya· Alman hududunda 
Alman motorize kuvvetleri
nin fazlalaştığı görülmüştür. 

Adeta bir tahkimat: Ani bir 
darbeden korkulmaktadır. 

Hükümet reisi Şuşning ka-
bine arkadaşlarile yaptığı 

~n 

bir içti;nada adeta cesura .. 
bir tavır almış ve Hitleria 
notasına emmiyet vermez 
görünmüştür. 

Berlinden gelen haberlere 
göre Hitler • Papen ile mi• 
liki olmuştur. Mumaileyb 
Avusturyadan yeni döndil· 
ğüaden Şansclyeye isalaat 
verdiği anla, Jmaktadır. 

Saat 16 : Vıyanadaa haber 
veriliyor. Berlin matbaatuu• 
tekzib ne raimen Avuturya 
hükümeti Alman notaıını al
dığını beyan etmiıtir. 

Saat 17,30: Viyanadan ha• 
her veriliyor. Şuşoing nazır· 
larile birlikte yapbğı bir içti
mada mühim kararlar alın· 

- Arkası 4 üncüde -

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
Böyle zenginlerimiz arolsun 

Bütün hayahnı memleketi ve· ulusu için savuran yakından 
tanıdığımız bir zat yazıyor: 

"Dünkü Halkın Sesi • Hakkın Sesi" sütünüada bay Sup
hinin yoksul halkımıza kömür dağıttığı hakkındaki takdir· 
leriniıi okudum. Varolsun böyle merhametli ve eyi kalpli 
yurddaşlarımız .. 

Diğer zenginlerimizde bu hamiyet levhasmdan ibret alma· 
lıdır teklıfl çok yerinded' r. Ben de görünmek istemiyen •e 
beki de bu ifşaatıma kızacak olan bir zatın gizlice yaphİJ 
ayırdan babsetmeği bir şükran ve minnet borcu bildim. 

O muhterem vatandaş, ne derse desin ben onun adını ya• 
zıyorum, bu zat İkbal mağazası sahibi bay Hüseyindir. Ge· 
çen bayram bu çok yüksek kalpli ve çok temiz vicdaoh 
yurddaş, iki oğluma birden tepeden tırnağa kadar bayram• 
lık elbisesi aldı ve evime gönderdi, onun bu müstesna mir· 
vetine karşı kendisini mağazasında bularak tetekkür etme• 
ğe gittiğim zaman onu, mağazasının srizli bir klfeıinde 
belki elli fakir çocuğa bayramlık kumaş kestirdiğini ve ayak· 
larına pabuç uydurmakla meşgul olduğunu buldum, g&zle· 
rim yaşardı, elini hürmet ve minnetle sıktım, o, elile aizımı 
kapayarak "su!lunuz.11 Dedi. Ben bu hayırı ne teşekkilr • • 
nede kimseye duyurmak için yapmadım, tanri kabul etaba 
benim için bu mükafat kafidir.,, Bu faziletli vatandaıın ba 
alicenaba e hareketi o gündeoberi içimde idi, dtlnkll gaze• 
tenizde " öteki zenginlerimize de örnek olmalıdır. " kaydıaı 
görünce artık sabredemedim ve haykırıyordum: 
lımirde böyle büyük kalbli zenginlerimiz de vardır. Ve daha 

kimbilir bunlardan ne kadar çoktur. bu yazımın da bir k&ı• 
ciğe iliştirilmesini lütfüoüzden beklerim.,, 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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Sahife 2 ( Hallwa Sul ) 12 MART 

aamaBEE • msm mıaaaaamaa~mm•1 ·ı· B lk A t t H kk d 1 DOnganıı En BOgOk Harb Dahisi ~ Doktorun Nasihatleri • 1 
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1 
an M nban ı 8 ın a 

~ • - m . . ta ya at uatı e o·yor ? 
DÜNYA.DA 

NELER 
OLUYOR? a Tımurlenk E Yemeklerınıız Bütün gazeteler Balkanı dermiye karar vermiştir. Yu-i ı ~ ~ Mideniti ve kara ciierini· antantı konseyinin içtimaları nanistan ve Türkiye dahi, 

fl ---------------------E ıi bozmak istemezseniz ye- ıonunda neşrettiği kominike- bildirildiği veçhile, Habeşiı· 
B Tarihi Tefrika Ya.zan: H. Türkekul meklerinizi hemen daima yi ilk sahifelerine aynen tan meselesinde tarzı hare· 

Platini beyaz altından 
tefrik etmek için usul •RmEE - 145 - ~E • E tavada kızarmış olan ıeyler- koymuşlardır. Bunlar arasın· ketlerini Italyaya karşı olan 

Gözümüz.. beb gv i bir ane-1 den intihap etmeyiniz. Tava· da 1 Mart 1938 tarihli tı dostane 'v ziyetlerini uygun 
Platin, dünyanın en kıy· 

metli madenlerinden biridir. 
Fakat beyaz altın denilen 
diğer bir maden daha var· 
dır ki platine benzer. Bu, 
mürekkeb bir madendir, yani 
iki madenin birleşmesinden 
ha111I Qlmuştur. Kıymetçe 

platinden aşaj'ıdır. Fakat 
çok defa beyaz altını pli tin 
diye süren kuyumcular var
dır. Eğer böyle bir yanlışlığa 
kurban gitmek istemiyorsa• 
nız ufak bir tecrübe ile pll
tini beyaz altından ayırd 
edebilirsiniz. Bunun için ma• 
hiyetini öğrenmek istediğiniz 
madenin üzeıine bir parça 
tentürdiyod sürmek kafidir. 
Eğer tecrübe edilen mıtden 
platin ise, tentüreiyod lekesi 
silinince hiçbir eser kalmaz. 
Yok tecrübe edilen maden 
beyaz altın ise, tentürdiyod, 
leke bırakır. 

'' da kızartılan, daha doğrusu Papulo d'İtalia gazetesi ko· b. k'ld t 't d ki •k M . ır şe ı e ayı e ece er· 
cı irza e med ı yağlar ile kısmen yakılan mün~lke sonundka şdu mütale- dir. 

kaybettik Şehinşa ı 
- Tiz bana Gede ile ı Çadırda olanl r bir vavey· 

z'' 
oiullarımı çığırın. ladır kopardılar, bütün ordu 

Biraz ıonra oğuUarile Ge· dağlar, taşlar, vadiler inli· 
de Timurlenkin karşısına yordu. 
i'eldiler. Timur pek mlitees· Her köşeye matem çök· 
ıirdi, onlara şu sözü ıöyle· müştü, askerler komutanlar, 
di: beyler yakalarını yırtıyorlar, 

- Oımanoğlu kendini ze- bağırıyorlardı. Timur sapsarı 
hirlemiı. tiz hazırlık görün, kesildi, yüreği içinden baş· 
timdiye kadar emsali görül· landı, ayağa kalktı sendele· 
medik bir şekilde cenazesi di. 
kaldırılacaktır. 

Gede cevap yerdi: 
- Ferman ıehinıahımızın, 

ömürlui uzun olsun. Demek 
Muradoğlu devletini kendi 
elile devirdij'i yetmemit de 
canına kıymış öyle mi? 

Ertesi gün Akşehir yerin· 
den oynadı. Beyazide yapı· 
lan cenaze alayı çok muh· 
teıem oldu. 

Timurlenk (bizzat cenaze 
namazı kılınırken tabutun 
önünde ve imamın arkasın
da bulundu, ıonra tabutu 
omuıunun üzerine aldı, onu 
dört beş adım bile götür· 
dü. 

Ruhunu sad için bütün 
fakirlere para dağıbldı, ha
timler indirildi, o gece bü· 
tün camilerde mevlüdler o· 
kutturuldu. Y a!nız ordunun 
matem tutmasına IUzum gör· 
medi, onların Nevruz bay· 
ramı yapmaJarını emrtlti. 
Y ılnız kendisi eğlencelere 
iıtirak etmedi. 

Aradan bir kaç gün geçti, 
ordu Semerkande d6neceği 
için çok ıendi. Timur Ne· 
dimlerini baıına toplamış 
onları dinliyor ve eğleniyor· 
du. 

Birdenbire çadırının önün· 
de bir kalabalık görüldü, 
uzaktan uzağa bir inilti du· 
yuldu. Her felaket karıısın· 
da daima aj'ırbaşlılık göste· 
ren ve ıoğukkanlıhğını mu· 
bafaza eden cıhangir meta· 
ndini topladı, nedimlerinden 
birine şu emri verdi: 

- Git bu gürültü nedir 
anla? 

Nedim dışarıya çıktı, müt· 
hiş felaketi anlar anlamaz 
içeriye döndü ve şu sözl ri 
söyledi: 

UJu şebinşahımızın 
ömfirleri uzun olsun. Büyllk 
acı. Bilmem nasıl söyliye· . 
yım. 

Çünki çok sevdiği toru
nunu ebediyen kaybetmiş· 
ti. 

Miranşahın oğlu olan bu 
genç henüz on dokuz yaşın· 
da idi. 

Böyle (olmakla beraber, 
çok zeki, çok becerikli ve 
çok sevimli idi. Orduda onu 
sevmiyen yoktu. Savaşlarda 

onun kahramanlığını takdir 
etmiyen buluomıyordu. Ti· 
murlenk kendini bir sedirin 
üsttine attı, çadırda bulunan· 
lar cihangirin üzerine gözle· 
rını dikmişlerdi. O kadar 
seYdiği torunu için onun 
dengesini bozacağını ıanı· 
yorlardı. Beş dakika kadar 
süküt ıürdü, ıonra Timur 
y~rinden kalktı, ayakta şu 
sözleri söyledi: 

(Arkası var) 

Fransızca 
•• 
Oğrenmek 
• 
isti yenler 
Fransızcayı kolaylıkla ko· 

nuşmak ve okuyup yazmak 
istiyenler gazetemiz idare 
müdürüne müracaat etsinler. 
Şerait pek müsaiddir. lü· 
zumunda muallim evlere ka· 
dar gider. 

TERCÜ~1E İŞLERİ 
, Gazetemiz mütercimi her 
lisandan tercümeler yapar. 
Kitap, vekaletnamelerle ve
sikalar ve resmi evrakın 

kaffesini tercüme eder ve 
aid olduğu daireden tasdik 
ettirir. Bunun için gazete• 
mize müracaat olunur. 

Barakası 
Şükran (Eski Hacı Hasan) 

otelinin medhalinde bulunan 
- Tiz bildir, ben Tanrı· tütün ve rakı barakası dev· 

nın buyruğuna boyun eğen· ren satılıktır. Pek çok müş· 
lerdenim. terileri bulunan bu sııhş ye· 

- Gözümüzün bebeği bir rini nlmak istiyenler ismi 
tanecik Mehmed sultanı geçen otelin müdürlüğüne 
kaybettik. baş vursunlar. 5 • 1 

•****~*** :**** -~~ 

Elhamra 25~; ,. 
tC 
tc 
tc 
tC 
tc 
tC 
fC 

~ 

idaresinde Milli Kütüphane sineması 

BUGÜN Senenin en muazzam tarihi filmi 

Kartaca Muharebeleri >t 
TÜRKÇE SÖZLÜ ~ 

Sinemacılık tarihinin en azametli filmi ~ 

maddelerin daima hazımları ayı ı ive etme te ir : 
Herşey şunu bariz bir su· 

güçtür, ve kuvvei gıdaiyele· "Gerek Balkan Antantı rette meydana koyuyor ki; 
ri kaybolur. cebbesinde, gerek diğer bü~ 

Ankara müzakerelerinde ai· 
Solçah yemeklerden, sa· tün Avrupa ve Avrupa ha· 

· · d ı ı d' d t ı kim olan nokta, Roma ile Jamuralardan sakınınız. Ba- rıcı ev et er nez ın e, ta • 
H b · t d k. h .. k. · olan münasebetler meselesi harath yemekler, çok yağlı ya, a eşıs an a ı a ımı· 

ve kalın yufka ile yapılan yetimizin tanınması için ay· olmuştur. 
börekler, ağır tatlılar kara· rıca !teşebbüsatta bulunma• --..~ 
ciğeri . çok yorar. mayı kendine umumi bir Avcılarımız ve 

Sofranızda tercih~.n limon· prenıip ittihaz etmişti. ltal· 
lu yeşil sal talar bulunduru. yan imparatorluğu tecavilz 
nuz. Küçük turplar da ha· kabul etmez tarihi bir 
zım için faydalıdır. Iskarada hakikattit ve aynı zamanda 
kızartılmış yemekler (meseli İtalyan milletinin nakabili, 
balık ve pirzolalar), suda itiraz bir hakkıdır. YugoılaY 
başlanmış yemekler, mesela .. Romen - Yunan ve Türk 
sövüş et ve !Övüş tavuklar Antantı tarafından Ankara· 
mide için daima iyidir. ter· da yapılan beyanat, bu deT· 
cib ediniz. Yemekten evvel letlerio bizzat kendi arzula· 
bir kaç kaşık et suyu veya rını gösteren gayri mülhem 
sebze çorbaları almak için- bir hareketi ifade eder. 
deki jelatinleri dolayısile ha· Avrupanın siyasal vaziye· 

• • 
yenı seçım 

lzmir avcılar cemiyetinin 
on üçüncü kongresi yapıl· 
mıştır. lzmir avcılar kulübü 
şimdiye kadar pek çok fa. 
aliyet göstermiştir. Toplan· 
tıda usulen idare kurulunun 
raporu okunmuş ve hesapla· 
rı gözden geçirilmiş ve bun· 
dan sonra yeni ha zırlanan 
esas nizamnamenin konuşul· 
masına başlanmış'ır. 76 .ııad· 

zım için çok faydalıdır. Ye· ti nazarı dikkate alındığı 
kı de olan yeni nizamnamenin 

me erin sonunda yağh, baz- takdirde Balkan Antantının 
iki maddesi tadil edilmek 

mı güç plivlar değil, hazmı resmi beyanatı; İtalyanın 
kolay tereyağı ile haşlanmış hukuk ve hakimiyetinin ta· 
makarnaları, ve bilhassa nınması ve Akdenizde olsun 
komposta halindeki meyva· Avr.ıpa kıt'asında olsun, bü· 
ları veyahut olgun olmak tün teşriki mesailerin ltal· 
şartile menim meyvalarını yasıı mümkün olmıyacağının 
bol bol yeyiniz. tasdik edilmesi mahiyetin-

Yumurtayı taze olmak dedir. Balkan Antantı dev· 
şartile az pişmiş yeyiniz. Bil· Jetleri bir müsademe ve mu· 
haua çocuklar için ve zayıf hafelet polotikası takip et· 
olanlar için çok faydalıdır. mek niyetinde değildirler ve 
Çok tuzdan sakınınız. Bil· lngiltere, ltalya ve Fransa 
hassa yaşlılar için fazla tuz· gibi başlıca sahil devletleri 
lu yemekler asla caiz de· ile sulh ve mesalemati ida· 
ğildir. meye çalışıyorlar. Gerek Yu· 

•• goslavya, Romanya, Yuna· 
Sarhoşları nistan ve Türkiye için, ge· 

K I
• • rek büyük küçük Avrupalı 

ODtro) Ç~D veya Avu•pa harici birçok 

suretile diğer maddeler ve 
umumi bütçe müttefikan ka· 
bul edilmiştir. 

intihabat neticesi olarak 
fahri başkanlığa doktor bay 
Hüseyin Hulki seçilmiştir. 
Yeni idare heyeti reisliğine 
tüccarlarımızdan ve öteden 

beri cemiyetin emekdarla· 
rından ve değerli gençleri· 
mizden Mustafa Barutçu ge· 
tirilmiştir. Üyeler şunlardır: 

Doktor Hüseyin Hulki, 
Tahsin, Rifat, Avni Meser· 
retçi , Mustafa Çetindağ, 

Nişli Kimil, Mehmet Sara· 
coğlu, Rahmi ve Mehmet 
Naci, NHi İbrahim, Tevfik 
ve Adil ayrılmışlardır. Avcı· Bir Alet devletler için Habeşistan 

meselesi, g•yri mevcut bir larımıza ve yeni idare kuru· 
mesele halini almıştır. Nere· luna muvaff akiyetler dileriz. SoYyet Rusyanın içkiyi 

haddinden fazla kaçıranlar 

için ceza vardır. Bu gibi sar· 
boşları kontrol edebilmek 
için de zabıtanın eline bir 
ilet verilmiştir. Bu ilet, sar· 
boşluğundan şüphe edilen 
kimsenin ağzına sokulmakta 
ve böylece sarhoşluğunun 

azlıj'ı veya çokluğu şu veya 
bu derecede olup o madığı 
anlaşılmaktadır. 

de Italyan istikrarı parlak 
~·-

muzafferiyetıerıe tetevvüç Borsa bu·· t~esı· 
eder ve it lyan kanunu hü· "° 
küm sürerse orada ihtilaf lzmir ticaret ve zahire 
olmaz. Yugoslavya elçisini borsasının 938 yılı bütçesi 
İtalyan kralı ve Habeş im· 47 bin lira olarak hazırlan· 
paratoru hazretlerinin nez· mış ve kabul edilmiştir. Büt· 
dine bu iki sıfatla gönder· çe Ticaret odasınca incelen· 
miştir. Romanya, komünike· dikten sonra lktisad Vcki· 
de işaret edildiği veçbile Jetine bildirilecektir. 
Romaya yeni bir elçi gön - ••H•••• ... •••••••••• .. •••• 

_ i DOKTOR i A il: A 
arkalı 

s bunlar 
- f Salih Sonad i 

ı Cild, Saç ve ıührevi has- : 
: talıklar müt~bassısı : 
ı ikinci Beyler sokak No. 81 ı 

*** 
BO sent:lık ayrıl ktan 
sonra evlenen çif tlcr 

Liverpoolda çocuk iken 
birbirlerini seven 18 yaşları· 
na l~asıDca da nişanlanan; 
23 yaşlarında ise, bazı se· 
beblerden dolayı ayrılan bir 
genç kızla bir delikanlı ara
dan otuz sene geçtikten son· 
ra, hiç ümid edilmedik bir 
zamanda tekrar buluşarak 
evlenmişler ve balayt seya· 
hatlerine çıkmışlardır. 

**~ 

Amerikada Büyük Bir 
Casusluk Hadisesi 
Bugünlerde Amerikada 

muhtelif casusluk teşkilatı
nın pek mühim faaliyetlerde 
bulunmakta oldukları ortaya 
çıkarılmıştır. Cumhur reisi 
Ruzvelt ile Dahiliye Nazırının 
hususi telefon hattı ıizlice 
casusların telefonlarına bağ· 
lanmış ve yapılan muhavere
lerin kaffesini dinlemiştir. 
Amerikanın mukabil casus 
teşkilatı mütehassısları bu 
hususta kafi bir ~e'umiyet 
muhafaza etmektedirler. 

Ucuz odun 
Karşıyakada tersane kar· 

ş ı sında Alaybey meydanında 
ucuz fiyatla toptan ve pera
kende odun satılmaktadır. 
Kilosu 1 kuruş tonu 10 lira. 

Bu fırsatı kaçırmamalarını 
okurlarımıza tavsiye ederiz. 

1-15 Çamaşır Ve Banyonuzda En1niyetle 
[(uJlanabilirsiniz « BİR ~rECRÜBE 
KAFiDİR ! » Her Yerden Arayınız 

ı Her gün öğleden sonra ı .a..ı~~$'Çi,,.,.,Q'JlllrmE!IQS'~.;ID"l!l.,..~ 

M
······:···J·: .. 

1
b•••••••••••• Devren Satılık 

Ümit Fabrikası Ticarethanesi Kestanepazarı ~ uız ı erman .. A 

Karataşta Mağaza açmış· Dukkan Telef on ·relgraf 
3047 Ümidun 

'1imlmJt!']ımemım 'Ll'ıl'· 11i1J 

BUGÜN 5 film 31 kısım 

Telefon 
-2394· 

1 - Harb cehennemi (Dünya harbı) 
2 - Ben seninin1 (Oynıyan: Birket Helın) 

3 -Halk kahramanları Türkçe sözlü 

4 - Yenini Jurnal 
5 - Komik ~1iki 

tır. Saat ve Gramofon tamir Kemeraltında Hacı Alipaşa 
eder çok ucuz ve çok temiz Oteli ittisalindeki tütüncü 
iş yapar. Bu işler için arhk dükkanı de~ren satıhktır. 
şehre inmeke lüzum kalma· Taliplerin sahibine müra· 
mıştır. 6-1 caatları. 1-4 
c;)~t!lEE~E~BS0BUESaEEEEttRt*l 
~ A YY ARE sineması TE\~~p N [!] 
~ BUGÜN Ncfiı 2 film birden ! 
':l ~ 

~ 1 - Cesur . Kaptan = 
s.Freddıe Bartbolomev - Spencer Tracy - Lıonel Barımoort] 

zMilton 2enç kızlar okulunda~ 
~ Georges Milton'un en son ve en güzel komedisi C!1 
~ /Laııeten: Paramont jurnal 1 
~ FıATLAR: 30 - 40 - 50 B 
EEEBmtttEi~maectzmaE~Eaamaaa 

AYRICA: Foks Dünya Havadisleri » 
4C Seanslar: 1-3-5-7-9 da cumartesi pazar 11 de ~ 1 
·~Çf:ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

HAFTAYA: ilk defa Türkçe sözlü 

Kronşdat B hrivelileri ----· 



s. ... J (HalkmSal) 12 MART~ 

Musikimizde Bir Stelani rj nsımu1 lzmir Gazi Bulvurı 
ğlı 

EVİ Canlanma harr · 
Mesud Cemilin Ve Amatör 
Arkadaşlarının Çalış ·aları 

İtalya imparatorluğunun ta· 
tanınması kararı münasebe· 
tile Stefani ajansının diplo
matik redaktörünön yazdığı 

makale şöylece telhis edil
miştir: 

Türk kariioi en çok ali· ı masilleri. 
kalandıran mevzulardan biri Baıscttiiiz yirmi genç iki 
nedir bilir misiniz: Musiki ! aydanberi bu iayeyle çalış- Bütün Avrupa devletleri 

ile ve Avrupa dışındaki dev· 
Jetlerle olan münasebetlerin
de ltalya, gayri kilbili mü

nakaşa taribi bir hakiluıt 
olan ve ltalyan milletinin 
elinden alınamaz bir mülki
yet teşkil eden ltalyan im· 
paratorluğunun tanırımuını 

istemek hususunda ke dili· 
ğinden hiç bir teşebbüste 
bulunmamıştır. Aokarada Yu· 
goıılavya, Romanya, Yuna-

Ne zaman buna temas maktadırlar. 
etsem, uzaktan, yıkından, 
tanıdığımdan tanımadığımdan 
t•kdir - ve hazan da tevbih 
ve tekdir ! - mektupları alı-
rım. 

Bu sefer, yine öyle oldu. 
Evnll bu münasebetle 

seviladirici bir haber öğren· 
diğine memnunum: Münir 
Nureddin'ia büyük alika 
uyandıran konserinden sonra, 
Türk musikisini meyhane sa
zından apayrı ve layık oldu
ğu yüksek muhterem mev
kide gören diğer san'atkar
lırımıı, nazari ve p ratik fa
aliyettedirler. 

Bu meyanda, kıymetli dos
tum Mesud Cemil "Türk mu
zikisi nedir?,. isimli ve her
kese hitap eden bir kitap 
hazırlıyormuş: Dedelerimizin 
ses sanatlara hakkında mev · 
cud eıterlerı esas tutarak 
musihimiıin - malumatları 

ıırf garp tekniğine inhisar 
edenlerce aolaşılmıyan- tek
niğini izah etmekte iıniş. 

Bunu haber veren bir müş· 
terek dostumuz, Mesud Ce· 
mitin başka bir teşebbüsünü 
de bildinyor : Bu martın 16 
ıncı günü saat 21 de Saray 
ıioema11oda bir konserleri 
varmış. Bunuda, yalnız on 
yedinci ve on sekizinci asır 
Türk Bestekarlarının eserle· 
rinden mürekkep bir proğnm 
dinliyecekmişiz. içinde bir 
tek "piyasacı,. yani pr:fea
yonel hanende bulunmıyan, 

hepıi münevver ve Kültür 
sahibi yirmi gencimizden 
(erkeklerden) müteşekkil bir 
sesli koro ile karşılaşıcağız 
ıimdiye kadar hep ihmal et· 
tiğinıiz ritmik vn!uru lahn 
ile beraber meydana çıka· 
rakcak olan bir kudüm ·ma
alesef yalnız bir tne !- din· 
liyeceğiz. Korunun sadece 
ıes irtifaioe yardımcı rölünde 
bir taobur ile bir kemençe 
bulunacak. 

Maksad, sırf bir sanat 
hamlesi: Eski Türk musikisi· 
nin hakiki üslup ve çeşnisini 
bulmak ve bir konser proğ· 
ramının tammında bu ciddi 
eserlere yer vermek. 

Bestekarlar: Itri, İbrahim 
ağa, Mustafa çavuş ve mü-

• •• 
Bir yaılmda demiştim ki: 

- Mecud mu.ıiki ilmi şa· 
yed kendi ölçülerHe bizim 
sanatımızı ölçemiyorsa, kaba-
hah kendi mikyaslarının 

noksanında aramalıdır. 

Şimdi münevver gençleri· 
mi:z, hakiki ve en bstadane 
Türk musikisini, ·ses nn'a
tımızın Süleymaniye camisine 
takbül eden şaheserini- bu· 
lup çıkarmak, nazariye ve 
tatbikatıle kendileri öğren

mek, bize de öğretmek yo
luna girmişlerdir. 

Esasen şimdiki devirde, 
her şubemizde olduğu gibi, 
musikimizde de bir dirilme, 
doğrulma, yükselme var. 
Bunu - bazısı biyasanın mü
zayakası içinde kalan mün· 
fe rid p rofesyonel aan'atkar
larımızdan başlıyarak, ıad

yoda yavaş yavaş ıslah edi· 
len ses akislerine, musikiyi 
oburluktan ayıran Münir Nu· 
reddin konserlerine ve niha · 
yet işte bu babıettimiz şe
kilde Mesud Cemil'in ve 
amatörlerin hamlelerine ka
dar muhtelif tezahürlerle his· 
sediyoruz. 

(Va· Nfı) ---..···---
Bir Usul 

Yıldırımın sür-; 
ati hes, p edildi 

Amerika ilimlerinin şim 

şeğin ıür'atini hesap etmeğe 
muvaffak oldukları Londra 
gazetelerinden bildirilmekte• 
dir. Bu husustaki tedkikat 
Ncvyorkun en yüksek spar
tımanı olan ve (Enjair Streit 
Piokurt) dan yapılmıştır. Bu 
bina dünyada mevcud bina· 
ların kaffesinden yıldırıma 

daha yakın oulunuyormuş. 

Tedkikatta bulunan Profesör 
Kari Makiston'un elektrik 
sanayii enstitüsün~ verdiği 
raporda şimşeğin sür'atinin 
sarıi)ecle 18 bio kilometre 
olduğu bildirilmiştir. 

Bu binanın tepesinde şim
şekten evvel bir alev görül
mekte ve bu alev yılankavi 

bir şekilde yere kadar in· 
mekte imiş. Söylendiğine 

göre bu alev yıldırımın düşe· 
ceğioi haber vermektedir. 

Dünyada 

Liuerpool şehrinde büyük 
bir ayakkabı fabrikası var· 
dır. Bu fabrikanın ilk mod [
lerioi Mis Robertsbav ve Mis 
Davis isminde iki kadın tec· 
rübe ederler. En nadir balıklar· Ja-

Bu tecrübe, her güa, bu pon denizir~d~ y~tişir 
kadınlar tarafından giyilaı iş En nadir balıklar Japon 
olan yeni model ayakkabıla- denizleri11de yetişir. Japonlar 
rile her sabah 19 ldlomelre tarafmdan diğer memleket~ 
yol yürümek suretile yapılır. Iere satılao. bu nevi balık 
Bu mesafeyi kat edip etme• utışlarından her sene mem-
dikleri de ayaklarının bile· leketin temin ettiği istifade 
ğine bağlanmış olan bir adım ( 250 • 300 ) bin logiliz lira-
sayma (padomctre) makine- sadır. 

sile kontrol edilir. Kızıl Donanma 
10 metre boyun G t • 

d h aze esı 
8 ayvan Sovyetler Birliği Bahriye 

Amerika çöllerinde bir Halk Komiserliğinin ihdası 
hayvanın ayak izlerini bul· üzerine, bu Halk Komiserli-
muşlardır. Bu izlere nazaran ğinin naşiri efkarı "Krasnıy 
bu hayvanın boyu ekalli 10 Flot,, - Kızıl Donanma - ga-
metre olmak laıım geliyor. zetesi çıkmağa başlamıştır. 

ŞiF A ECZAHANESININ 
Fenni 2özlük 
çeşitleri fevkalade zen 
gindir. 

Altın, Nikel, Bağa 
Çerçeve numaralı ve 
renkli camlar, Spor 
Tayyare gözlükleri, 
Barometreler, Dere
celer her zaman mev
cud ve çok ucuzdur. 

DİKKAT 
• 

S. Ferid 
Sifa Eczanesi 

o 
nisten ve Türkiye tarafla
rından neşredilen tebliğ Av
rupadaki işbirliğini temin 
yolunda bu dört devlet ken· 
diliklcrinden ruüstaldllen yap· 

tıkları bir harekettir. Akde
nizde ltalyamn hukukuna 
hürmetin ve karada her türlü 
işbirliği politikasının temelini 

teşkil ettiği bu hareketle 
teslim edilmiş oluyor ve an· 
laşılıyor ki Balkan devletleri 
bir muhalefet politikası takip 
etmek niyetinde değildirler 
ve Akdenizde alakadar olan 
büyük devletlerin her biriyle 
ya_ni lrıgiltere, İtalya ve Fran· 
sa ile sulbü muhafaza etmek 
istediklerini bildiriyorlar. 

İsviçre 
Matbuatı 
lsviçrede Bera şehrinde 

çıkan .. Der Bund Bern,, ga· 
zetesi aldığı şu telgrafta di
yor ki: 

Operator Mıtat 
Boran taraf odan 
yeniden inşa ve 
teEİs edilen bu 
hastahane l:zmir 
ve civarının büyük bir ihtiyacını karşılamıştır. Eu mo:lern 
konforu haiz en mükemmel fen techizııtını haizdir. Hasta· 
ların temizlik, istirab t ve ihtiınamlarına son derece dikkat 
ve ıtina edilmektedir. Kabul şeraiti fevkalade ehvendir. Ge
c~ gürdüı daımi doktoru bulunan müessese müracaat cde
celderi herı n kabul eder ve hastalarını diledikleri doktorlar 
tarındanaf tedavi ettirilmektedir. 

EE2!~~~~::E:i:!BBB2!3~~rEaBtE:Ea65Eissl!l!!EEU111!-W 
Birinci Sınıf Mutahnssıs ı 

• ·r Ali 
KAf\1ÇIOı.;LU 

Cilt ve ~fenasül hastalıkJarı 
elektrik tedavisi 

lzaıir - Birinci beyler Sokağı No. : 55 T 
~~:Et~~::aElc:E:'.':!9:0~·~·~~-~!..... ; 'h~ 

Elbisenizin ren 
gi solarsa üzül· 
meyiniz, yeni y 
yaptırdığınız kos '
tümün rengi ho U 
şuouza gitmi- L 
yorsa sıkılmayın B 

9 Evlôl = 

ve 
i-
l 
1 • 

İstanbuldan alınan haber
le 1e göre Büyük Millet Mec
lisi azalarından ve Kemal
paşanın ekonomi müşaviri 

Atabinen, Türkiı< n:n Tü.
kiyeye vukubulacl\k her 
türlü yahudi muhaceretini 
ve hatta bunla ·dan toplu 
halde yapılacak mubaceret
leri bile memnuniyetle ka· 
bul edeceğini söylemiştir. 

Atabioen yahudiltrin Türki· 
yeye muhaceretind~n Türki
yenin kazarıçt an başka bir 
zararı olmıyacağı kanaatin· 
dedir. 

IBaharat = 
Deposu ~ 

Dünvanırı en 
eğri binası 
İtalyanın Piz şehrinde bir 

kule vardır. Bu kule eğridir. 
Eğrilik derecesi dörttür ' ve 
herkes bu kulenin nasıl olup 
da yıkılmadığına hayret eder. 
Halbuki Tunus şehrinde dört 
beş kat:ı bir ev vardır. Eğ· 
rilik zaviyesi 10 dur. Bu 
evin vaziyeti Piz kulesinden 
daha ziyade merak uyandır
maktadır. 

500 Lira Satı
la Balık 

1936 Yıh içinde Hind su· 
larında Kırlangıç nev'inden 
bir balık yakalanmıştır. Kuy 
ruğunun üzerindeki şayanı 
dikkat nakışlar, Bunlar, Arap 
harfierile "kelimei şehadet,, i 
gösteriyordu. Bu balık beş 
yüz liraya satılmıştır. 

odan alacağınız D 

Arti 
Boyası ıle ku· 
maşınızı istedi· 
ğiniı renge ko 1 

tayca çevirebY:- ~ 
lirsiniz. n 
Telefon 3882 

_:::::!!? ---..~--- _ _. _ __,,..,..il!!~"!!'§ 

ı .• 
llBE111+ Dr. FA H R 1 1Ş1 K ,.ERCi! m lzmir Memleket7 Hastanesi: Rontken Mütehassısı CI 
il RONTKEN VE 8 

m Elektirik tedaviler· yapılır 1 
• llriaei Beyler S kak No. 29 TELEFON: 2542 il • ~8~~~.m~~·~:~~~~mi~~E~SSES~ 
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aı KIJRDON, YUKSEL ıJe ı :-Hükümct Karşısında : 1 KABADAYJ [~ ! TERZi i 
1 işte bütün Izmirin kapıştığı m iMehmed Zeki: 

Def.ıs Rakılar bunlardır r.ıı • • 
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Ça 
• 1 

V vsel 
amamı 

İzmirin temiz ve en sıhhi 
her türlü konförü haiz bir 
hamamdır. Hamamımıza ge· 
len müşterilerimizin son de· 
rece memnun kalacaklarını 
v.ıd ve tem n ediyoruz. 

IHSAN qe ŞERiF 
BOSKURT 

..... "' ........... w ... 
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Ateş-Sa a 
maç 

(Ateı) takımı; Manisa şam
piyonu (Sakarya) takımını 
y ran Als nc kt bir maç 
yapmak üzere davet tmiştir. 
( Sakarya ) bu daveti kabul 
etmiştir. Duhuliye yalnız 25 
kuruştur. 

iş Bank sından 
ikramiye 

Kazananlar 
Iı bankasının küçük cari 

bes plar piyangosu 1 Mart
ta Ankarada çekilmiştir. iz. 
mirde kaz nanlann hesap 
numaralarını ve isimlerini 
yazıyoruz: 

14339 numar da Zişan beş 
yüz lira, 14452 numarada 
Dnrd ne 100 lira, 17136 nu· 
marad Aziz 100 lira, 18664 
numarad Suphi ve 13834 
numarada Zeynep elliıer li
ra: 14909 da Nedime, 18196 
Maide, 18283 de Musavver, 
17134 de Abdull h, 17875 
te Fethi yirmibeşer Jira. 

Ordu müfettişi 
oldu 

Jtalya veliahdı prens 01-
berto kolordu kumandanı ve 
piy de ordular mlifettİ§İ ol
muştur. 

Kubilay 
ihtifal· 
lnkilip ebidleri Kubiliy 

ve arkadaşları için 20 Mart 
Pazar gilnü Menemende Ku
bilay abidesi önünde ihtifal 
yapılacaktır. Halk Partisi 
baıkanlığı, ihtifal için zengin 
bir proğram hazarlanmışhr. 
ihtifal 14,30 da baılıyacak 
ve lımirden iki husust tren 
tahrik edilecektir. __ _.,. .. ..._ __ 

Papağan 
Nezlesi 

Viyana 11 (Radyo) - Sari 
bir hastalık olan 11 Papağan 

nezlesi" için yapılan müca
dele neticesinde haatalı~n 

önü alınmış gibidir. Bu has
talıktan on kişi ölmüştür. 

_..,.._. .... -
Piyango 

- Baştarafı 1 incide -

18391 36761 30025 1064 
21451 30746 7824 14824 
4165 17207 36125 26503 

35310 38745 15761 23336 
5005 38847 8757 33243 

18848 23747 2855 19729 
13842 37866 8768 31901 
21798 16407 33658 10263 
8377 25115 893 19920 

20099 17556 15459 27734 
12871 10401 29691 15955 
32747 15862 8282 4387 
20562 

50 lira kazananlar 
25136 33927 25777 11142 
15741 35451 20090 5779 
24380 33893 11385 30066 
33027 1244 25126 17730 
20361 20881 36479 13407 

Nihayetleri 85 ve 16 ile 
biten biletler ikişer lira ımor· 
ti kazandılar. 

( Halkm S al ) 

OrtCıA upa hazırlık 
Sofy 11 (R dyo) - Orta Avrupa devletlerinde son günlerde bir hazırlık devam etmek

tedir. Bilhııss Macar ve Çekoslov kya bir kaç kur'a da skere dovet etmiştir. 

eşis a c s e li 
Bud peşte 11 (Radyo) - ltalya Habeşis~anda askerJiği mecburi kılmış ve şimdiye kadar 

bir milyon sker yetiştirmiştir. Ve yirmi y şını doldur n ltı y askerlik etmek mecburi
yetini oymuştur. 

.., 
Ge er Si 1 e c eun old0 ·r üler 
Varşova 11 (Radyo) - Lehista ordu u generallerinden Kositski teftiş için evinden ayrıl

mış ve avdetinde evde beş yaşındaki çocuğile karısını kanlar içinde ölü olar k bulmuştur. 
General delirmiştir. 

Faşis me )isinin • t•m ı s ha r sü dü 
Roma 12 (Radyo) - Faşist meclisi saat yirmi bir de Mussolinioin riyasetinde mühim 

bir toplantı dana yaptı içtima sabaha kadar dev m etti. Bu içtimada Erkanıharbiye Umum 
Reiside iştirak etmiştir. Bu toplantıya ecnebi siyasi mabfeller çok ehemmiyet vermektedir. 

•• s d rle • s Arapla la lngiliz as 
Kudüs 11 (Radyo) - Araplarla lngiliz skerlcri arasında müsademeln olmuştur. H yf d 

vukubulan arbedeler, çok kanlı olmuştur. lngiHz tayyarelerinin, Arap çetelerine attıkları 
bombafardao otuz iki kişi ölmüştür. 

o n ro p - her yn Ü aka 1 
Paris (Radyo) - Londradan haber veriliyor: 
Avu turya - Alm nya hadiseleri p ek ehemmiyetli sayılan Alman • lngiJiz görüşmelerini 

ikinci dereceye düşürmüştür . Buna r ğmen Aman Hariciye oazm Robbentropp ile lngiliz 
8 şvekili Ç mberlayn rasındaki görüşmeye büyü< bir ehemmiyet atefedilmektedir. 

Kral t rafından usuleo kabul edildikten sonra Foreıgo Office gelen mumaileyh Baıvekil, 
Hariciye nazırı ve Hariciye nezareti daimi müsteş&rıuın bulunduğu bir salonda lngiliz dev· 
let ad mlarile uzun müddet görüşmüttir. 

lngiliz devlet ad mi rı bu iÖrüşmede bugünkü Avusturya hadiseleri logiltereyi şiddetle 
alakadar ettiğini açıkca Alman devlet adamına ani tmaktan kendilerini alamamışlardır. 

lngiliz hükumetinin bu hususta resmi bir tebliğ neşretme ine intizar edilmektedir. 
--------------------~---OO••OO----------------------

Bitlerin 
•• 
Ultimatomu 

Beş devletin 
ittifakı 

- Baştarafı l incide - Varşova 11 (Radyo) -
mış ezcümle Plebe it'in telıi· lngiltere, Fransa, Almanya, 
rine kar r verilmiştir. ltalya ve Lehistan hükümet· 

Saat 18 de Londra rad· Jed birleşme ve nlaşma 
yosu Şuşniog'in istifa ettiğini programı tesbit edilmekte· 
(yaymış) ve mumaileyh rad- dir. •• 

yoda Avu turya halkına hi· E Çİ IÜ 
taben faıyin neticesi olarak 
vazifesinden yrııdığını bildir· Bulundu 
miştir. Başvekilin kim ola· Moskova l l ( Radyo ) _ 
cağı malum değildir· Yunanistanın Moskova mas· 

Paris, 11 - Almanyaoın lahatgüzarı Nikoloplos elçi· 
bu sabah Avusturyaya ver· lik binasında ölü olurak bu· 
diği beş saat mühletli ül- lunmuştur. Tahkikata devam 
timatom Uzerine Şansölye ediliyor. 

(Şuşnig radyoda halka hita· · - ,..,......,..........., 
ben söylediği bir veda nut- iecedenbcri kamyonlarla er· 
ku ile ve AJmaoyanın tazyı· zak ve cephane Avuıturya 

B. M. Meclisi 
Toplantısı 

Ankara, 12 ( Hususi ) -
Mecliste demiryolJarı ile etya 
nakliyatı için beynelmilel 
mukavelenin tatbikine aid 
kanun liiyıh ının müzakere
lerine başlanmıştır. 

Müzakere münakşalı olmuş, 
B. Ziya Cevher, Refik İnce, 
Hakkı Tarık U:ı söz almış· 
lar, Nafı Vekili izah
hat vermiş, neticede Bay 
Refik ince noktai naza
rında ısrar ederek bu işin 
esaslı bir tetkike tabi tutul
masını istemiştir. * Bu teklif 
reye kenularak kabul edil· 
miş ve layıha tetkik tdilmck 
ü:zere teşkilatı esasiye encü· 
menine verilmiştir. kı alhnd istifaya mecbur hududuna gönd rilmektedir. 

olduğunu bildirmiştir. Reisi ARBEDELER OLDU Kürdler 
cumhur B. Miklas, B. Şuş· Viyana 11 ( Rtldyo ) - A d d 
nig'io istifasını kabul etme· üniversise önünde arbedeler raplara Yar ın1 a 
miş ve askerce vazifesi ba· olmaktadır. Birçok kimseler Bulunuyor 
şında kalmasını söylemiştir. de yaralanmııtır. Loodra (Radyo) - Filistin 

Alman Motörlü kıt'alnrı ŞİMENDiFER HATTI ihtilaline Araplarla beHber 
hududu geçerek Avuslu ya KESiLDi yüzlerce Kürdün de ivtirak 
a razi inde ilı!rle ., ekte: di, l ı: r . Viyana 11 ( Rodyo ) - ettiği anlaşılmıştır. Bunlardan 
(Bugüo) Viyana ya girmeleri Avu turya ile Almanya ara· yakayı ele vereolerdan daha 
muhtemeldir. sındaki şimündiferlc müna- binlerce Kürdün bu mücade-

NAKLIY AT DEVAMDA kalat durmuı ve hat kesil- leye iltihak için yolda olduk-
Müaih 11 Radyo) - Dün miştir. larını eöylemişlerdi. 

...................... 0 .............. , ............................................ . 

. s ar Gül İster Ağla 
- Baştarafı 1 inci Sahıfede -

parça parça etti. Yanındaki ark daşı hayretle sordu ? 
- Yahu şimdi beş kuruş verdin aldın ne diye yırlıyo sun ? 
- Aman azizim nasıl yırtmam, 11memur maaşları artacakmış,, diye bir havadis okudum. 
- Peki iyi y , sevinmek lazımken biliikis g zeteyi yırtmak mı icabeder? 
- Nasıl yırtmam azizim, nasıl yırtmam, karı evde onu okusun, ondan sonra da her gün 

k fama bir topuz inerken, bundan sonra iki topuz insin öyle mı? 
- Ha, sabi b klasın dostum, benimki de daha bu sabah evden çıkarken şu yılbaşı ça· 

buk geliverse de şirketten mükafatını )san ve yahud şu tayyare piyankosundan bir şey 
vursa da ben de şu ipekli kostümü yaptır bilsem diye gene ath tuttu .. 

Ey okuyucu, ele biraz para ıirince bir ev yapmayı ve yahut bir ir d temin etmeyi dü· 
şünaıeyip de böyle har vurup harman savurmayı düşünenlerin bu h tine : 

iSTER GULISTEH AGLA 
' 

12 MART 

Fra sız abinesi 
azırlar ı·stesi bugün eri ecek 
P ris (Radyo) - Yeni 

Başvekil Leon Blum dün 
gerek evinde ve gerekse 
Kedorseyde arke.daşlarile ko· 
ouşmalar yapmıetır. 

Cenevreden çağml n bay 
Pol Bookor, Leon Blum'un 

evine giderek nezdinde ya· 
rım sa t kalmıştır. Or dan 

yrılırkcn mumaileyh gaze
tecilere şu beyanatta bulun
muştur: 

Başveki~ kabineyi kurmak 
için lazımgelen kararı rı ver
miş bulunuyor. Muvaff k 
olacağına katiyen eminim. 
Kendisine Cumhuriyetçi Sos· 

yalist partisinin sempati hiı· 
lerini getirdim. Demiıtir. 

Milsyo Leon i'Crek öjle
den evvel ve gerek öjleden 

ıonra muhtelif devlet adam· 
larıle görüşmüş ve akı~m 
fizeri gazetecileri davet ede
rek u sözleri s6ylemiıtir. 

Yarın sabahleyin kabine 
azal rının listesini riıicum

lıura takdim edeceiimi kuY
vetle limit ediyorum. De
miştir. 

Hariciye nezaretine miiıyo 
Pol Bookurun tayin edilece
ği ihtimalinden kuvvetle babı 
edilmektedir. 

---------••ne> .. ------------

v 
bua 

uy ..... at· 
ıyor? ya 

Avusturya matbuatı, Bnl- nun tanınması yolunda Bal-
kan antantı konseyinin An· kan ııntantının verdiği karar 
karada aktettiği konferans Romadn büyük bir memnu· 
hakkındaki haberleri ve kon· niyet husule getirmiştir. Çün-
ferans sonunda neşredilen kü bu karardan Roma, Bal· 
resmi tebliği bir tef5ir ve kan devletlerinin güttükleri 
mütalaa yürütıneksizin doğ- politikoda artık hakikatleri 
rudan doğruya olduğu gibi anlamal< hususunda yüksek 
kaydetmiştir. Ancak bu kon- bir nl yış göaterdikleriai 
ferans kararlarının ltalyadakl istidlal etmiş ve Balkın dev-
akisleri ehemmiyetle tebarils Jetlerinin her birinin siyasi 
ettirilmektedir. Bu neşriyata istiklallerinin kuvvetlenmeıini 
ılre ltalyan imparatorluğu- şiddetle alkışlamıştır. 
~~----~---~~-c:::::3~-~--~~----------

Avruua 
Yangını 
aşladı mı? 

-Baştarafı birincide
miş bulunuyorlar. Hele sulhu 
korumak için elden gelen 
her fedakarlığı yapan lngi! .. 
tere bu emri vaki karşısında 
gcçirdiii sinir buhranını giz· 
lemeğe lüzum görmiyor. 

Gazetemiz makineye veri· 
lirken son dakikada radyo· 
dan aldığımız son haberler 
Fon Papen, Fon Ribeotrop 
ve mareşal Göring'in müşte· 
rek faaliyetlerine çok ehem· 
miyet verildiğini ve Çckos· 
lovakyada bir heyecan fırtı-

nası kaldıran bu hadiıeler· 
den sonra askeri tedbirler 
almağa başladığını ve gene 
son dakika Vaşingtondan 
aldığımız diğer bir radyo 
haberine göre Barlin - Viy -
na ihtilafının birçok Avrupa 
meselelerine Jakayd kalan 
Amerikayı bile baştan başa 
heyecan ve endişe içinde 
bıraktıiını gö termektedir. 

logilterenin vereceği nota 
ne tesir yapabilir; şimdilik 

ok yaydan fırlamı~tır. Temenni 
edelim ki bu zehirli ok, sulh 
perisinin "-: kalbine isabet 
edip dünyayı harp ifritlerinin 
ellerine teslim etmesin. İşte 
son dakika haberlerinden 
doğan son vaziyet maalesef 
bu kadar kötü ve korkunç 
görünmektedir. 

Sırrı Sanlı 

İdamları 
istendi 

Paris (Radyo) - Mo ko
vadan haber alınmııtır: 

Mub keme bitmiştir. Müd-
deiumumi iddianamesinde 
Rokovıki, Bekonoftan başka 
diğer on dokuz suçlunun 
idamını istemiştir. iki maz
nun hakkında istediği ceza 
25 sene hapistir. Buglhı 
maznunlar mildafaalarını yap
tıktan sonra yarın nihai ka-
rar verilecektir. 

Az Maaşlı 
Memurlar 

Ankara 11 (Husuıi) 
Vergiler üzerinde yapılması 
düşünülen tenzilat için bir 
komisyon teşekkül etmiş ve 
tetkiklere başlamıştır. 

Az maaşlı memurların 
muvazene vergileri bu sene 
hafifletilecektir. 

Harp 
Cehennemi 

iz mirde ilk defa üç gün
den beri Asri Sinemada l:ı
mir halkını heyecandan he· 
ye cana sevk eden düuya bar· 
bı fılmi çarşambaya kadar 
gösterilecektir. On binlerce 
insanın telef olması tank ve 
tayyarelerin harbı ve aaire 
gibi harp filmini mutlaka 
mekteplilerimizin ve askerle· 
rimizin görmesi lazımdır. 

........ iiiSiiiiiiiOiii8iiiiiiiiiiliiiiiiiiiiii.-:üiiiiiiiiaiaıiiiiiil~ ............... 

lzm • r Defterdar ı2ından : 
Alsancak Askerlik şubesi avlusunda mevcut tahminen 90 

ton suvari mania ve düz ince tellerin beher tonuna 450 ku· 
kuruş muhammen kıymet taktir edilerek 15 gün müddetle 
açık artırmaya konulmuştur. ihalesi ~22 - 3 - 938 tarihinde 
Sah günü saat 14 dedir. Taliplerin yevmi mezkürda mahal-
linde toplanacak komisyona müracaatları. (715) 

B• R k D h Vata.od şiarı ıervet Ye saadete kavuşturm k hususunda pi· ( SAAD T k• • ) d dünyanın en nefis, en leziz ve en sıhhi 
Jf e Of 8 8: yaoko biletlerinde rekoru karan bay Hasan Tahsin under'in IŞeSı e çaylan da ~ulabilirsiniı. Bir kere tec-
rilbc ettiğiniz zaman bunun bir hakikat olduğunu ıiz de bizler gibi öğreneceksiniz. Çorakkapu polis merkezi kar~ısında No 354 Hasan Tahsin Önder T lcfon No 3497 


