
-

8 İNCİ YIL No. 335 ı 

Çarşamba 
16 ı\tART 938 
TELEFON 3503 

FİA'TI ( ı oo ) Para 
Abone. bedeli: Seneliği (7) lira 

• 

-
S hfb, Nefriyat Amiri ve 

Basmubarriri 
SıRRI SANLf 

idarehane: İzmirde Birinci 

Beyler Sok ~nd• 

(H•lkıtt Seıi) Matbaa.stada 
Sa ılmışbr 

Ge<:mhr tı v ıı 'Jle!'ı veri' ne'l 

Avusturyayı Almanyada 
Fransız hududl rında 

hic kimse ayıramaz , -
ıtalar sel erber halde 

Fransız askeri şôrası mühim bir içtıma yaptı. V aşi ı2 onda A manlar alevhine nümavişler 
__ K_l_S_A_V_E_A_Ç-IK--------------- Roma 16 (Radyo) - Paristeo bildirildiğine göre dün , 

büyük kumandanlardan mür~kkep bır askeri şuruı içtima Hitler tayya(e ile Vi vanadan 
etmi ş ve içtima gece yarasına kadar devam etmiştir. •• 

Bir· Söylivor, Oteki Yapıvor ! Brüksel 16 (Radyo) - Bütün Fracsız hudutlarında kıta· 8Vrtldt 
lar seferi vazivet almışlardır. Hitler söylediği nutkunda Avu~turyaya yapılan askeri 

yürüyüşüa bütün fÜnah ve mesuliyetini Şuşning'io omuzla· 
nna yüklediverdi. Şimdi de lngiliz ve Fransız umumi t:fki· 
n da bu alman emrivakiini Fransız ve lngiliz devlet adam· 
larmın gevşekl iğine atfetmek istiyorlar. 

Vaşington 15 (Radyo) - Hükumet Almanya ile münase
batam katetmeğe karar vermiştir. Alman aleyhinde dün 
parlamento ö ıünde yapı lan büyük b"r nüınayiş zorlukla da· 

lngılızler ve bilhassa Amerikanlar "çok yazık oldu bu 
Avusturyaya •.• ,, deye bütün kuvvetleri ile bağırıyor. 

ğı tıJmıştar. 
------- - - - -

Avu turyavı 
• 
ı e 

Almanvadan 
y ra z 

Fransızlar ise " Almanlar görünmek istedikleri kadar 
kuvvetli değillerdir. Yalınız lüzümündao fazla ağır basmak· 
tadırlar ki bu hareket, daha sonraları, onların aleyhlerinde 
çıkabilir . ., 

Diyorlar. Fakat arada şu fark vardırki Amerikanlar, l ngiliz· 
ler ve Fransızlar söı söyledikleri, makale yazdıkları, ortaya 

fikirler attıkları halde Almanlar iş görüyorlar. Bir taraf söy-
lüyor, öbiJr taraf yapıyor. Ve böyle mühim ve tarihi hadiseler 

cereyan edip dururken, böyle yeni tarihler yazılır ve yeni 
haritalar çiz;firken "söylemek,, re "yapmak,, arasında o ka
dar büyük farlar vardır ki ... 

Bedin 15 (R.ı d yo) - Hitlerı n: "Avu!itu rya Almandır. Ne 
şiddet, ne harp, hulasa h ç bir şey Avusturyayı A man dev
letinden koparaınn m ealıodeki sözleri ibtıva eden rıutku 
gramofon pıiiklarına alınarak bütün Avusturya ve Alman· 
yada çalıomağa başlanmıştır. 

00 

m t yda •• mu-
SIRRI SANLI 

--------------------------------------------Spor Memleket 
lşid·r 

Ankara, 15 (Hususi) 
Ankara Gençlerbirliği spor 
kulübünün on beşinci yıldö· 
nümü müna ebetile bir lokal 
açılmıştır. 

Bu mera imde bazLr bulu· 

Hayvan 
Vergileri 
Kaldırılıvor 

Ankara, 15 (Hususi) 
Hayvanlar vergi!'İ üzerirıde 

yapılacak tabfifi t tl<ik eden 
kanun projeshı in Büyük Mil· 
let Meclisi encümenlerinde 
tetki ine başland • Yani ka· 
nun layibasana göre at, eşek, 
katırde1n hayvan vergiı1i ta
mamen kaldınlmaktadır. Bu 
suretle her çiftçi ailesini bir 
"çift hayvanına" sahib kıl
mak gayesi istihdaf olun• 
makt&dır. - ..... 
Japonların 

Yeni Bir 
v akı eti 

nan Başvekil B. C'!lal Bayar, Paris (Radyo) _ Waog • 
Türkiye şampiyonluğunun Çuong şehrini zaptettiği 
memleketşümul bir şekil ve 

Tokyodan haber alınmıştır. 
mahiyet almasını ve sporun p 1•8 (Radyo) 19 M tt ar - • ar a 
memleket meselesi şekline 

Tokyoya gelecelc olan ltalyan 
girmesini istediğini söyle· 

Faşist grubunu karşılamak 
miştir. 

için büyük hazırlıklar yapıl-

Şu . g vlendi! . maktadır. 
Viyaı a 15 (R dyo)-Sabık --;~ altı~d;-buıu ... ;;;;;illasın· 

Avudurya Başvekili Şuşnig, da, Kontes Jermanla, ""'evlen· 
bugün, 150 Nar.inin mubafa· miştir. 

I8TER GÜL ISTER. AGLA 

him ict , 

Ankara 15 (Huşusi) - C. 
H. Partisi Kamutay grubu 
toplaomışhr. 

H ı riciye Vekili Dr. Tev· 
fik Rüştü Aras, Hatay me· 
elesi hakkında Cenevrede 

cereyan eden müzakerelerin 
son safba~ını lizah eylemiş; 
göçmen işleri üzerinde mü· 

nakaşalar geçmiş, Sıhhat 
Vekilinin hükumetin müta· 
leasını anlatan beyanatından 
sonra bir komisyon seçilmesi 
ve bu meselenin komisyonca 
tetkiki muvafık görülmüştür. 

Başvekil Celal Bayar ve 
Maliye Vekili Fuad Ağralı, 
sayım vergiainde yapılacak 

lulerile ri e Bir Çarık Yinilir Yutulı1 m ? 
Bursanın Kemalpaşa kazasında bir köylü, iddia neticesi olarak bir lira mukabilinde bir 

\.ift çarığı iplerile, kıllarile beraber tuza batırarak yalayıp yuttuğunu Bursa gazetesinde 
okunub on gün evvel gazetemize geçir diğimiz zaman şaşmaktan kendimizi alamamıştık 1 
Adamcağız; '"Bana bir lira veren olsa, şu çarıkları yerim.,, Demiş, 11 Daydi işte lira ye ha· 
kahm,, demeleri üzerine çarıkları almış sade yağında kızarttıktan sonra otuı muş pin pak 
çıkarmış ve lirayı almış 1 ! 1 

- Acaba bu köylü dayının midesi çop arabasımı, yoksa ıüprüntii köfesimi imiş ? iki 
kilo taban helvaaile, bir kilo ekmeği kıvıranları!, Bir tebsi baklavayı bir tabak torşu ile 
temiıliycnleri, kırk büyük patlican dolmasını yutanları, üç tavuk, yirmi yumurta ve üstüne 
de bir kilo pirzolayı yinenleri; bir köfe 120 tane Yafa portakalını midelerine indirenler! 
buyduk, fakat çarıkları iplerile beraber ş pur, şupur boğazından reçireni işitmemiştik 1 11 

Ey okuyucu sen bu köylünün bir lira gibi az bir para ile ağaya giyilen ve pis bir deri· 
den yapılan çarığı yutmasına : 

B RÜŞTÜ ARAS 

tenzilat hakkında beyanatta 
bulunmuşlardır. Hükumetin 

kararları ittifakla ve alkış· 
larla kabul ve tasvip edil· 
miştir. 

• 
ısırda P rle

mento seçimi 

KIRAL FUAT 
Kahire 16 {Radyo)- Ye· 

ni Mısır parlemeotosu azası 
274 kişi olması bülc ümetin 
intihap nizamnamesinde yap· 

tıiı todilnttaa ileri gelmek· 
tedir. intihap 31 Martta baş
lıyac3k ve 1 Nisanda yapı· 

Ru akş·ı m mühinı bir nutuk sövlivecek 
ol 

Pcuis ( R ddyo ) - Havu 
aj•msı Viyanadan bildiriliyor: 

Dün sabah mukarrer ol · 
duğu üzere askeri bir resmi 
g çit vapılmıştar. Halk askeri 
adım adım takip etıoesi ve 
minnet ve şükranlarını izhar 
etmiştir. 

Hükumet binası önünde 
bir alay askerlere hitaben 
AVU3turya Cumbur,eisi ve 
Başvekıli Seyn lngua ı t ~ısa 

~ÖLlerle orduya tt>~ekkür et
miştir. Hitlu metni neşre 

şayan görülmiyen etiket ka· 
bilinden cumlelerle iltıfatta 
bulunmuıtur. 

Hıt!er sa t 17 de ani ola· 
rak tayyare rle Viyaaadan 
Muoih'e hareket etti. Saat 
18 de Munih'te bulunuyordu. 
Bu akşam g t ç vakıt HitlerİD 
radyoda mühim bir nutuk 
söyliyecektir. 

·•ne:>•• 

lngiliz kabinesi 
--------0000---------

M üh · m Değişiklikler Yapıla-
cağı Haber Veriliyor 

Paris (Radyo) - Henüz 
tevsikine imka • bulunmıyan 

bir habere göre Çeınberlayn 

kabinesinde mühim değişik· 
Hkler yapmağa karar ver
miştir. 

Bu cümleden olmak üıe· 
re EdeLıi Hariciye Nezareti· 

ni yeniden deruhte etmeğe 

davet edecek ve Vıston 

Cburcille mühim bir vekalet 
teklif edecektir. 

Başvekil anlaşılan bu su· 
retle kabinesine k rşı yapı· 

lagelen tenkid ve hücumla· 
rının önüne geçmeğe çalış • 
caktır. 

Diğer taraftan haber e· 

rildiğine göre Pazartesi gün· 
kü toplanb-1ında bilhasıa 
mnhafasakir mebuslar hü· 
k6metten birçok iatizablarda 
bulunac klardır. 

HALKI SESi HAKKIN SESiDiR 
~~~~--~~--· ···· -~~~~~------

H klı bir dilek 
Aldığımız bes imzalı meli tup: 
11 Darağacı ve Bayrakla tanzifat araba'arı, mab,_Jlelerden 

topladıkları binbir çeşit fena kokuları taşıyan aüprüntüleri 
Mersinli çayını doldurmak için döküyorlar, ötedenberi bu 
fena kokuları çekiyor ve fakat mikrop yuvası olan bu yer· 
lerin doldurulması memleketin eyliği ve faydası yDzünden 
olduğu için zaruri dişimizi sıkıyorduk. Fakat geçen gün 
ıüprüotiilcr arasında bazı köpek Ölüleri de g etirdiler ve pi· 
rina fabrikası karşısına döktüler. Şimdi bu civarda oturan 
bizler ve dığer yurddaşlar bu leş kokuhnndan pek ıztırap 
çekiyoruz. Böyle leşlerin ortaya ahlmasından ise gömülmesi 
veya başka 8Uretle yok edilmesi lizamdar. 

Belediyenin şiddetle dikkat naz ranı çekeriz." 

HALKIN SESi JIAKKIN SESiDiR 
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Doktorun NasıhatıeMlıOrtaokul mualli- DüNY~~tER 
1 T• l k mlsugünıerde çok görü- • • • k OLUYOR? 
I . _ ... l f fflUr en lllenr.mıned,vasni~. AhnaJ_s1•0ta1eiırkla- fflf yetıştırme · 
1 

.... ı.., 'T" ~ İg" neye İmJik G eçiren 
ı arını ı efrıka Yazan: H. Türkekul~ B d ·kı · · · k Kamutay büdce encümeni maa• verilmiyeceg· i ve kursta llSBIJD - 148 - ~,_..~~· a emcı - erı~ dşışmkesı,. ı· ., Zeki Bir l\laymun' •r• 11:4~~• zarması ve uzerao e e seraya ortaokul öğretmenleri yetiş- muvaffak olmıyan ilk okul 

)1 ımurlenk endini avutmak büyük toplu iğne baş: bü- tirmek maksadile Gazi ter• muallimlerile orta okul mu· Londra hayvanat babçeaia· 
- ki-· d b 

1 
biye c!lstitüsünde açılan allimlerinin kıdem bakımdan de mecud maymunlard~n biri 

l 
• • S d • • yu ugUn e eyaı, sarı ıİTİ • •• . l'k . . ö. ıçın em an şehrını celer teşekkül ü ile kendini kursa devam eden 6ğretmen mağdur olmamaları için de ıgneye ıp 1 geçırmeyı gren· 

< ~ b okulu mezunları hakkındaki kursta geren günlerinin kı- miştir. Bahşe müstahdemle· 
l • 1 l gustcren ir hastahkhr. Yut T rinden birisi maymuna bu 

ıma ~ amış 1 k k \.. - k"l 1 kanun projesinin glrüşülme- memlerine zammını temin "# unma ço ıs muş u o ur. marifeti ta rn iki senede öğ· 
J Hecaaı ve pek sevd 'ği dut ağaçları vardı. Dağ te- Mevziidir. ıini bitirmiı ve proje kamu• eden tekilde maddei yeniden retmiştir. Önce iineyi nasıl 
1 Eb b k' R • · d' - 1 D · h t k · tay ruznamesine alınmı•br. yazmı•tır Eocümeuce kabul u e ır azıyı ve ıger pe erinin güncşile ıunan, şi- er<: ceı arare e serıya ... " · tutacağanı günlerce talim et· 
1 Kh J' ı· ı d ı· · ·ı h d Encamen mezun olan bir J dd d fv ret ı i un er en mürek- ma ın serın rüzgirı ı e ara- otuz okuza kadar yükselir. 0 unan ma e şu ur : tirmiş sonra iğnenin deliğini 

kep bir heyet tertip ed rek retini teskin eden yerin bal- Bel ağrısı başlar, bütün maf· memurun mezuniye~ müddeti "Ortaokul öğretmeni ye· göstermiş ve nihayet deliğe 
huzuruna gönderdiler. T i- in tatlı bir bayat sürüyordu. sal yerleri ağrır, kmklık son içinde maaş . alması lizamge· tiştirmek maksadiyle Gazi nası l ipl ık geçirileceğini bel• 
marlenk bu ilim heyetini Çünki bu yerin teprağı ıe· ereceyi bulur. Dı l ez çok lcceği ve yerine asaleten terbiye enstitüsünde açılan Jetmişti r. Bu zeki maymunun 
kabul etti, kendisini uzun nede dört kere mabsul ve- paslanır. Adi anjinlerin ro üd- başka bir memur tayini de kurslara devam elmiş veya hocası şimdi de dikiş talim· 

1 
azadlya teselli ettil . . Beş rir, cedvellerden beuak su· deti vasati olarak 3 • 5 gün- kabil olamıyacağını düşün· devam edecek olan öğret leri yc;pmağa maşlamııtır. 
OD 2üa sonra şehinşab n bir· lar gelirdi. dür 1 nıüş, mezuniyet kaydının men okulu mezunu öğret· Maymunun büyük bir maha· 

'

• denbire Yetil ochire g· .:!e· Büyük bendlcr her tarafa Bu devre zarfında ağral r madde metninden çıkarılma· mt>nletden ilkokul öğ etmen· retle iğneye iplik geçirip 
... h b d su tevzi eder ve künkle rle sına karar vermı'•tı'r ı· w · d- d magv rurane bı'r tavır ı"le dö· cerı a eri yayıl ı. h azalır, teş düşer, badem· ~ · ıgane onmüş veya önecek j er eve su gelirdi. Şehir H' 1 • nül:> seyirci ere bakmasına 
Tim ur Olcay hatunla ev· h lk b k cilderia şişi zail olur. Eg· er ızmet erın se teye uğra- olanlar ile o rtaokul öğrd-1 a ı u olayhkler içinde k d herkes gülmekten kahlmak-

J leadiai zaman Yecıil ıehirde l ht ) d bu müddetten uzun olarak maması ıçın ursa evam meni iken mezkür kursa ioıı-
1 • 'Ç ça ışmıya mu aç oma an ., tadır. 

balu11aa kerpir evi bir hata· d atec ye ıztırab devam edi· eden eı;ı kurs müddetince tirak etmiş veya edecek olan 
T yaşar ı. ... O t k" d ğ" d 

Ira olmak üzere sonradan Semerkandliler kırmızı de· yorsa iki şey düşünmek la· yeme, içme ve giymeleri te- ların kursta t, eçirdi ıderi ve oma es çe ar e ın en 
~mermerden yaptırmıştı, adı- dikleri kırmızı renkli esvap· .zımdır. Birı si aojio boğazda min olunan bu muallimlerin geçirecekleri müddet öğret· yağ 9ıka r ılıyor ••. 

na Aksaray denilmişti. Bu· lık kumaşlarını tezgahların· apse yapıyor demektir, ya· yerine başkalarının tayinioe menlik terfi kıdemlerine zam· Son seneler içinde Avrupa 
raya ıeldi, bet on gün bu da dokurlar, tezgahlarının hud anjin böbrekler ihtilat imkan vermek düşüncesile medilir ve bu müddet için ve Amerikada domates pek 

1 metruk sarayda kaldı, eski gıcırtısını dinlerler, ıu Hat· yapmak üzeredir. Hakikaten kurs müddetioce bunlara bunlara maaş verilmez.,, büyük bir rağbet kazanmak· 

hatıralarını tazeledi. OJcay Jerinden akan damlalara ba- anjinler vakit vakit böbrek· &::::? tadır. Domates konserveleri 
hatunla geçirdiği tatlı ve karlardı. Bu kırmızı deuil~n lerde iitihab )apar ve idrarda Trakyadakİ : Çocuklarını çok sürüm temin eylemek-
hulyah ıilnleri düşündü, fa· kumaşlar sonralara Avrupada albo:nin aörülür.•. t edir. 1934 senesinde Fran· 

4k d h ı t G" · 6 Kazılarda bultın,·ııı b k " k d d k f b ' at ne yapsa beynini ve yü· a meş ur o muş u, mm· (Aoji:ı) mevsiminde sabah lf 1p 8ŞI 103 sa a omates onserve a • 
refini yakan iki büylik ateş· son denilen cins kumaşın akşam ağzı ten\ürdiyodlu eserler rikalara 87,000 ton domates 
ten kurtulamıyordu. adSı oradan katmışhr. su ;ıe gargara yapmak, bu- Ankara ( H u s us i ) - k Çil i !emişlerdir. Halbukil930 32 

emerkandliler dün) anın ::eacsinde işlenen mikdar 
Timur Semerkande dön- "f k d runa dörder, beşer damla, Halkevioin daveti üzerine Belgrad - Nezaretlerden 

dtlili k d en zarı iiı ını yapmaia _ d 'k' d f . 1 A k 1 t 32,000 tondu ... 
saman en isine bir it da muvaffak olmu,ıardu. gun e ı ı e a mıto veyahut n araya ge en stanbul birinde katib olen Bronimir Domateslerden arta kalan 

halmak ve eğlenmek i~in Dünyanın ed uzak yerlerin· gomenollü ya&'lardan dam- müzeferi umum müdür mu· karisi Mariyanın en büyüğü çekirdek ve posalar ilimlerin 
, ıehrin imarile uğraıtı. Bura- den gelen kenanlar Semer· tatmak, gece sokaia çıkma· avıni ve üniversite edebiyat 11 yaşıoda olmuk üıere beş nazarı dikkatini celbeyle· 
ya bir lnriliı tarafından ya· kandın kapılarından geçerek mak, banyolardan ıonra çok fakültesi eski zamanlar ta· çocuğunu barakarak sabıka· miştır. Hk evvel teşebbüıata 

1 · 111lıp ba7 Nedim Vamık ta· riderlerdi. aüteyakkız bulunmak ve hu rihi doçenti aıııeolog Dr. lılardan Yuvan ile kaçtığın· girişen ltalyan ilimleri ol· 
~ ı rafından tercime edilen Te· Şehirlerin kemerlerinden hları ziyaret etmemek lıi· Arif Müfid Mansel Trakla· dan dolayı daviı açmıştır. muşlardır. Çekirdekleri ayır· 

, mirleak nam eserin 106 ıncı birinin altında, düklcioın ı:ımd ı r. rın cenaze adetleri ve Lüle· Dayacı karısıoıo gündüz· dıktan sonra bunlan kurut· 

J f d 
leri p9rklarda dolaşhğrnı, b 1 

aay aaıa an bazı notları ay- içinde müşterinin baıına ge· burgaz hafriyatı hakkında muşlar ve un ardan bir ne· 
2 nen 11azıyoruı: lecek •eyleri söyliyen mü· fr&DSIZCB k k f geceleri de Aşıkının koynuua vi yag~ çıkarmıclardır. Bu'yaö-

.1 Y p roje siyonlu bir on erans crirerek sefil kalan beş evJA. ., • 

S k 
· · d' 1 k h t d "' u sabunhanderde kullanılmak· emer andde neccımı ın eme ya u a •• vermiştir. Ora Aıyadan ge- dıaı düşüomedig-ini iddia 

lırrıyan oynıyan b' k · · Q"' k tadır. Keten yag· ına ka hl arak 

d 
. T ' ır cçıyı grenme len kavimlerin kültürlü iti· etmistir. Kndan da artık bu me enıyet ıeyretmek de zevkli olurdu. boyalarda dani kullanılmak· 

• B t t "b M S k dl 'I l 

1
. • kadlar ve Trakların yerleş· adaml ı.t yaş yamıyacağını söyle tadır. Harbi umumiden c vvel 

a U a 1 Uİ ÜYerrih" ki Jerdei:mer 8D 1 er ŞÖy e der• stıy nler mi..: ve çocuk! rm da bllbası 1 Marko PoJadan daha çok mesini izah ettikten sonra " boyalarda hep ketenyağı kuJ-

1 
ı F Trakyada yapılan kazılara olmak itibarile bakmağa mec· I 1 d ş· d' h •ıayayı gezip dolaşmıştır,bu - Allahın yaptığı daima ransızcayı kolaylıkla ko · burdur, d~miştir. a !.l ı ır ı tm ı terci an üzüm 

h
. d b )ı d k d · 'd' nu• ak '- k prOJ

0 

ekviyonla göstermic ve çeki rd~g~ ı veya domates re-ıe ar en a ae er cn iyor ıyı ar. :ım ve OKuyup yazma ., Hakim bu garib davayı T 
L• T' td· • · S · t• ı t · "d demiştir ki: kirdeği yağı istimal edilmek· 
aı: ımur ge ıgı zaman e- ıı ıyen er gaze emız ı ere bir itaat i l amına bailayarak 

1 
.. Semerkand cı'hanın en merkand1i1er kendisinden müdürüne müracaat etsinler. "- 1936 da AlpulJuda hk . . ted ir. 

ma emeye ıon vernııştır. ------------
b871lk, en güze) ve CD muh- haddinden aşıra derecede Şerait pek miisaiddir. Lü- yaptığımız hafriyatta preis· er best teıem ıelairlerinden biridir. hüsnü kabul gösterdiler. zumunda mııallim evJere ka· torik bir köy bakiyesi bul· kal- Çanka) a 
Şehri• civarında deiirmen• {Arkaısı var) dar gider. duk. Ve miladdan önce ikin· k • l • 
... Yardır. .. ...... _............... TERCÜME İŞLERİ ci bine aid bir takım kültür· ma ıs emıven Oteli 

1 Bılaçeler bu cedvellerle ı O O K J O ft ! lerie şimali Rusyadan Tral~- d B 1 k · d Af ı 1 fı.. d' d ı • Gazetemiz mütercimi her ~ a m a ı esır, ilan ırma, yon 
ıa anır. aın ı namazın an yaya inmiş olduğunu tesbit Kırkagv aç ve Soma Uızak ve 

•• D • h ık b h. · k ı S ı•ı S d ı lisandan tercümeler yapar. B t h · h · .. ., r • u ne ırın ena • ı 8 1 l 008 .• ettik. Burada 11 metre yük· us un npıs ancsı mu· sair şehi rlerinin lzmiı de mi· 
t 1 d 

.. 
1 

. Kitap, vekaletnamelerle ve· d- - k d ' · ·ı · naa op anır, ora a eg enır· ı C'ld S "h . h • sekligwinde ve nlh metre uru en ısrne verı en garap safir oldukları çok mükem· 
ı ler, konuşurlardı. ı ' aç ve .. 7.u reva as· o sikclar ve resmi evralıın bir dilekçeyi müddeıumumi· ı J T . . ·-· : ta!ıklar muhhassısı •. ka·ffesı'nı" tercu-me eder ve kutrunda olan bir Timülüs 1 mel bir oteldir. Banyosu, te-

•te emır oraya gıttıgı ig· e göndermiştir. Mu-du- r, 
1 

Y S k ı ikinci Beyler sokak No. 81 • de ihi kadm mezıırı keşfe· mizl iği ve her türlü konforu 
la.a d b h l 

~ aid olduğu daireden tasdik 1 mnhkfımlnrd"'n n eaıer an ı u a - ı H - .. - ı d • d'I · b 1 ... marangozu vardır, karyola ücretleri her 
t ld b l H ft er gun og c en sonra • ettirir. Bunun için gazete· ı mış ve un arın içinde 1 d v . . b b k 

e u muştu. er tara a .............. ••••••••H•• r · t d b k us an ıgı ıçın ser esl ıra • keseye uykundur. Otelimıze 
mize müracaat olunur. zınn eşyasın an aş a tu· m k istediği halde marango· 

---~~AA!A A9 Aı ~ · - valet eşyası tu nç ve toprak· b bir defa teşrif edecek müş-

l k ı 
ıun u serbestiyi kabul et· 

U
•• S ar (a ı Vevsel tan yapıım:ş bir çok ev eş· terilerimizin son derece mem· mediği ve ölünceye kadar nun kalacaklarını vadederiz. 

Sah ,....lar H yası da meydana çıkarılmış· ha piste kalma ı cı yalvardığı Keçeciler 152 No. da 
.tU , mamı tır. Buradaki ölülerin yakıl· bu dilekçede yazılıdır. 

-------• 1 mış olduklara da dı'kkate M Mehmet ve Osman Ulubor Çamaşır '' e Banyonuzda Enıniyetle zmirin temiz ve en sıhhi arangoz serbest kalırsa 
· ·· her türlü konförü haiz bir değer. Trakyada beliren bu bu kadar sokiııane icrayi 

KulJanabiıirsiniz « BiR l~ECRUBE h d H · k t T L t k sana .. edemı'yecegVı'nı' ve bu amam ır. amamunıza ge- ı . emare er raKya opra • \ 
KAFJDİI~ ! )) Her Yerden Ara vınız len müşterilerimizin son de· larınıo ihtiva ettikleri tarihi kadar sn kin yaşayamıyaca- Karşıyakada tersane kar-

Ümit Fabrikası Ticarethanesi Ke.tan;pazarı rece memnun kalaceklarını kıymetler hakkında bize bir iıoı söyliyerek hapishane şısında Alaybey meydanında 

1 
Telef on ~reJgraf v d ve tem n ediyoruz. fikir vermekte ve ati için müdürünün kendisiııi serb~st ucuz fiyatla toptan ve pera· 

1 30,., ~ U.. d IHSAN ve ŞERiF ümid verici bir mahiyette bırakmak hususundaki tekli· kende odun satılmaktad1r. 

~ 
~ ı n1İ un f BOSKURT bulunmaktadır.,, inin red edilmesini istemiş· Kilosu 1 kuruş tonu 10 lira. 

•• Ü • • • tir. Mahktımun dilekçesinin Bu fırsatı kaçırmamalarını 

*=*=:J:~tc*:lc ı **:Jt*:i:****~*rlr ASRAI sı· NEMADA Telefon 
1 müddeiumum ılikçede kabul okurlarımıza tavsiye ederiz. 

Elh 
T l >t -2394· edileceği ıan olunuyor. 1-15 

Q ffl 25e73• ~ BUGÜN 5 film 31 kısım ~SE~Erm.!12~E~r!lr!lfiEaEE~?;ll Bti 
>t 1 H b h ~ TAYYAR sı·neması rEL3E1F51°1" et - ar ce ennemi (Dünya harbı) ~ B it 9. B · · (0 s· k l ) ~ BUGÜN Nefis 2 film birden B 

BUGÜN Senenır .. en muazzam 2 filmi birden "' .:.ı - en senınıın ynıyan: ır et He m ~ B 
Kartaca uharebeleri ~ 3 -Halk kahramanlarıTürkç•ıözlü iı 1 - Cesur Kaptan 1 

TÜRKÇE SÖZLÜ ~ 
4 

_ Yenıni Jurnal 'i) Freddıe Bartholooıev • Spon«r Tracy • Lıooel Barımoorı 

At e·· "'• » 5 - Komik l\liki &l\ İlton 2enç kızlar okulundaa 
eş oce21 » 1 i: G\!orges Mıiton'un er. SOJl ve en güzel komedisi B 

JEANETTE MACDONALD • ALLAN JONES ~ HAFTA y A: ilk defa Türkçe sözlü ı ~ ilaveten: Paramont jurnal = 
AYRICA= Foks Dünya Havadisleri >t Kronşdat Bahri velileri ~----F.-A-T-LA-R:_3_0 ___ 4_0 ___ 5_0 ___ " 

l~~·ı~~~~~~~~~ •----llııilll-----·--·----·•ı ~BEZBBSBatfiEBi1ttBBrtBE~BtlBBll.IB 

Ucuz odun 

sineması 



Mizah 

Sayfası· 

Nerede 
Kadın dersen çok amma, 
Güzelleri nerede? .• 
Gelmiyorlar yanıma; 
Gitaem yeri neredt. ? .. 

Çok aradım yoruldum; 
Dıyorlar al, nerede? ... 
Esmerini ben buldum, 
Fakat kumral nerede? 

Eskidt>n tanıyordum; 
Ayfe, Fatma nerede? ... 
Kaybolmaz sanıyordum, 
Şimdi amma nerede? •• 

Sormayın Dt ?.. Niyetin .• 
Biten sözü nerede? ... 
Anfadınız, fm1etin 
G.:ne gözü nerede? ... 

-·-
Talih 

Bayan kaşlarını çattı, Ka
r111oa: 

- iyisin, boşsun amma, 
çok uçarıın karı'-ıiım. 

Karısı döndü: 

- Ne~eo? 
- Çüokü mütemadiyen 

aynaya bakıyo rsun. 

Kanıı güldü: 

- Elbette bakarım, ben 
tenin gıbi talihli deiilim. 

- Anlamadım? 

- Bunda ani ı.Jacak ne 
var? sl nin, benim yüzümü 
IÖrüp bt ienmcn için aynaya 
ihtiyacın yok. 

Hüviyet 
Şair Sadi F rausızlara esir 

düştü. Bır gün T rablusta bir 
Fransız onu on altına satın 
1ıldı • e k. z le evlendırdırdi. 
Kızınado düğün br.diyesi yüz 
altın ve• dı 

Karısı huysuzdu. Bir gün 
Sadiye : 

- U:.utme, babam seni 
00 ahın.t S "' lı lap hürriye-
tini ~lın wc:rd i, dedi. 

Sad ıçırıi çekti : 
- Evet amma, yüz allana 

lene elimden aldı 1 

Futbol 
Kayınvaldeye fubol iptiJi

ıını bir türlü anlatamadım: 
- Futbolu seyre gideı.ler 

budaladır 1 Der. 
- Anne, dedim, lngiltere -

Avu.ıtu rya maçıol üç yüz bin 
kişi seyretmiş. 

Güldü: 
- A oğium, ben sana 

Avrupada budala yoktur de· 
mediaı ! 

Y ramış 
Londrada leyli l.ir mek · 

tepte müdür ta le bclt: r den 
birinin yatakbaney bir fıçı 

f&rap çıkardığını haber aldı 

ve talebeyı çaiırdı : 
- Yatakhaneye bir fıçı 

şarap çıkar mışsın. gizlice ıçı 

yormuşsun .. 
- Evet. 
- Bunu niye yaptın ? 
- Doktor tavsiye elti, 

kuvvetJenirsin dedi. 
- Ya! .. Baıi yaradı mi? 
- Çak ya ralı. Meseli fıçı-

yı getırdıiim zaman iki eJle 
güç ka ldırıyordum, şi mdi tek 
el ile havaya fırlatıyorum ? 

Terbiye 
Yeni kapından mem• 

auo musun? 
- Hayır, çok teıbiyesiz 

şeyler, benim yanımda ec
nebi dili konuşuyorlar. 

SiNEMA KÖŞC.51 

( Hah h.t J 

Bu Hesaba 
Divecek Yok 

- K1Z1mla evlenmek için 
çok gt-nçıiniz Yi mi yaş1n· 
sınıı, halbuki kızım yirmi 
sekiz yaş ında . Siz yirmi sc 
kiz e bastığınız zaman evle
nirseniz tamamdır. O zaman 
kızımla ayııi yaşta olursunur. 

Kim 
lhtivarmış 

- Dokc: .. n yaşınd a ısen, 

köviin e n ihtiva r ısm ? .. 
.:_ En ıbti) arı karı el r 

amma t öylt rsem vay ha lin el. 

Çam deviren 
- Komşunuzun le ıi e ı ı i 

şanlanmışsınız ayle 011 ? 
- Ôyl~ fakat artık ni· 

şanlı d r ğıl izf 

- Aman aziıim çok İ sa · 

bet ... ~en o kı:ıı tanı rım, 
ahliksıııu biridir. Ayrıldığına 

çok iyi ettiniz! 
- K endioe g d yahu .. S -

na ayıılaım diye o yok, üç 
günd en•Je ri &rtık evlendik! 

Tembel 
Amele başı haylaz bir 

amelt ye: 
- Bak şu adam... H iç 

durmadan çalışıyor. Se.rıio 
yaptığın işin ıki katanı ya· 
pıyo 

Düşündüren 
Gençle, evlenmek Uınidiylc 

hayli kur yaptı. 
Esasen kur yaphğı erkek 

yalnız bu değildi, Aşa~ı yu 
karı karşısına ç ıkan her er• 
kekle kur yapmışh. 

Bir gün g en ç kf'a ~isi ile 
evleumiyec. ğini söy'e di: 

- Mazin beni düşündü rü 

yor. 
Kız baş1n ı ~a ' la r41: 

- Beni tfe htikbalio dü
şüodÜı üyor! 

Rüva 
s~ıaınon bir rüya görôü: 
ÔJmüşt ü, ölüsiinü taşıyor

lardı . Tanı altı kişı, tabutu 
i'Ötü · Üı o ı lardı. 

Salamon bunu görü r ce 
tabutun içinde doğruldu : 

- Bu ne kalabalik .. Beni 
taşisinlar dı' e al • kişiye 
para verilir mi ? Tabuta dö t 
t~kerlck takin, bir kışi çek· 
S D ! 

Nasılsa •.• 
iki serseri arasında: 

Nereden geliyor un? 
- Hamnmdan ! 
- Hamamdan mı? Amma 

da yaptın yahu .•. 
- Sorma birader. bu H· 

bab sf)kakta beş lira buldum. 
AnJıyor ya insan !!eYinçle ne 
halttt:ltiğini bilm:yor.. işte, 
ben de böyle bu 1abab ha· 
mao a gitm•ıtim. 

Bedeli nakdi 
Nisao 28 duhul için elbise, po .. tal 

palHka, bataniye ve sa1r tef er rüat 
ibtiyacmızı u keri numünesine mu
vafık yahnız Hasan Basri ve şerik i 
Mehmet ~ülayJar fabtika<ıından ıs 

marlama ueulile temin edersinı z her 
halde ye mutlakıt fabrikamaza uğra· 
manız kendi menfaatıuıııo iktiza
sındandır. 

16 MART 

efradına 

ADRESE DiKKAT: lımir satış ~ubl ıi Allpafa caddeai ıar 
raflar karşısı yalnıı 31 numaradır. BüyOk le•laaya dikkat 
alimeti farika Hasan Basri Şeubiçer fabrikaıı. 

lzmir Gazi Bulvurı 
Sağlık 

EVİ 
Hususi 
H a·s ta hane 
Operator Mıtat 

Baran ta r. f ndan 
yeniden ir.ş ve 
tesis edileıı bu 
hastahane hmır 

ve c ı u • ırurı b1yü'< bir ıhtiyacını karşılamışhr. Ea3mo:lera) 
konfo u haiz en mükemaıı=I fen techizatıoı haizdir. Hasta
la r ın teınizlık. istirabıtt ve ihtimimlarma son derece dikkat 
•e ıtina edilmektedir Kabul şeraiti fevkalade ehvendir. Ge· 
ce gü • düz daimi dokto ru bulunan müessese müracaat ede
cekleri berao kabul eder •e hastalarını diledikleri do\rterlar 
tarıodanaf tedavi ettirılmektedir. 

"~H"SiPa;;ıı-.w~...-rwww -- • 
ı Birinci Sınıf Mutahauıa ı 

1 Dr. Demir Ali I 
KAMÇIO\:iLU 

1 Cilt ve ·r enasu1 hastalıkları ve J 
1 elektrik tedavisi 

lzınu · Birinci beyler Sokağı No. : SS Telefon : 3479 
~--=wwwwiilllllM~BllW.-..-Pi'i"BiP ---

Elbisenizin ren 9 
gi ıolaraa Gzül · 
meyiniz, yeni • 
yaptırdığınız kos 
tümün rengi ho U 
fUnuza gitmi· L 
yorsa sıkılmayın B 

9 Evlôl = 
Baharat 1 
Deposu ~ 
oda o al ıcağı nıı D 

Artil 
s 

Boyuı le ku- U 
• naşı ıızı ı •t lı 
ğini:r: ren!(P kn 
İavca çevirebi· 

1 
::z 
'I' 
~ lirainb:. 

Telefon • 3882 'M 
"'il .. 

RUS GÜBRELERi UMUM ACEN r ASI 

S. AKI,\1S .\R ve C. A. f K.ZLER 
Ticarethaneainden en ucuz fiatl1rla tedarik edilebilir 

Gazi bulvarı No. 18 - fZMIR 
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Buca 
ı Otobüsleri 

Sabıhın yedisinden akıa· 
mın dokuzuna Buea ile Ko· 
aak arasında büyük bir in· 
tizam ye ciddiyetle iıliyerek 
ller zaman halkımızın istira· 
batını temin etmeğ'e çalışan 

~ Baca otobüsleri direktörlü· 
paüa halkımızın daha ne 
fibi kolaylıklar istediğini an· 
lamak i;.in müşterilerinden 
bir ricaaı vardır. Bu ricada 
iatedikleri ıeyi doğrudan 
doiruya Buca otobüsleri di-
rekt6rlüiüne bildirmeleridir. 
Bu Jdareain, halkımızın nok· 
tai nazarını anlamak için 
yapbjı bu teşebblisü t kdir 
etmemek elden gelm-.; z. 

Halkın istediğini nn mak 
iıtemek bakkile halkın •gı 

•e teveccübtınü kazanmak 
demektir. 

Telefon 
işlemiyor 
Karantina telefon köşkün· 

deki makinenin bozuk olma· 
aıadan gö:üıülemediii tiki · 
yet ediliyor. Ehemmiyetle 
alikadar makamın nazarı 
dikkatini celbederiz. 

Rapor 
Hazırlanıvor 
Şehrimiz Ticaret odasınca 

Aakarada toplanacak ziraat 
k•ngresine gönderilmek ilze· 
re mühim bir rapor hazır· 
lanmaktadır. Rapor yakında 
tamamlan~caktır. Haber al· 
dıjımıza göre, bu raporda 
Ege mahsullerinin bugünkü 
vaziyeti gösterilmekle bera· 
ber istihsalitın artması ve 
ihracatın fazlalaıtmlması ça· 
releri de gösterilecektir. 

•• 
Uçok 
Ankara ya 
Gidivor 

lzmir ıampiyonu Üçok ta· 
kımı yarın Ankaraya hare· 
ket edecek ve ilk maçını 
Camarteıi giinü yapacaktır. 
Üçokun ilk maçı Muhafız· 
gücü ile, ikinci maçı Harbi 
ye takımiyledir. 

Alsancak Geldi 
lttanbulda Fenerbahçe ve 

Güneı talumlarile karşılaşan 
Alsancak takımı oyuncuları 
ıehrimize dlSnmüşlerdir. 

Kısa Şehir 
Haberleri 

Poliı memuru olmak (için 
diia vilayet salonunda yapı
lan imtihana 25 kişi iştirak 
etmiıtir. 

§ Masraf tahakkuk evrakı 
&zerinde tahakkuk memurla· 
rınıa imzalarının altına me· 
morluk ııfatile ad ve soy 
adlarının yazı ile yazılmuı 

Maliye vekilelinden bildiril· 
mlftir. 

§ Tekalit yelim maaşı alan 
lardan üç aylık maaşlarını 
peıinen aldıktan sonra bir 
yazife ile tavzif edilm .. in· 
dea dolayi istirdadı ıcap 
eden fazla mahzurların taki-

C Hallwa Sut ) 

Avusturva Haritadan s·ıi 1ı di 
Paris (Radyo) - Bugün Avusturya Cumhurreisliği ve Başvekilliği vazifesini yapan Seys 

lnguart Alman hükumetinden aldıgı bir emir üzerine istifa etmiştir. Bu hükumetin Harici· 
ye Nezaretini ifa eden B. Volt da istifasını B. Ribbentrop'a vererek emirlerine amade 
bulunduğunu beyan etmiştir. 

Bu suretle Avusturya Alman hüd'ımetinin adamlarından d ahi olsa filen hükumetsiz kal· 
mıştır. Artık bugün Avusturya isminde bir devlet kalmamıştır. 

Ameri a-Almanya mü asebetler· kesilecek mi 
Va,iogton (Radyo) - Avusturya Alm oya tarafında ı ilhak edild iği takdirde Amerika 

Avusturya sefirini konsolosluğa tabvil edecektir. 
Amerika siyasi mahfelleri, kuvvet kullanılarak yapılan bu ilhakı tanımamaktadırlar. Ve 

batta Avusturya tekrar istiklilioe kavuşuncaya kadar Almanya ile siyasi münasebatın ke· 
silmesini teklif etmişlerdir. 

Alman Gazeteleri Ne Diyorlar? 
Berlin (Radyo) - Almao gazeteleri ilhak dolayısile Almanyanın kazandığı kuvvetten 

bıhsederek nüfusun 73 milyon olduğu Alman ordusunun 110 bin kişi fazlalaştığını yazı· 
yorlar. 

Gazeteler yeni bir Alman haritası çi~erek hududu Tuna olarak Avusturyayı tamamen 
Almanya haritası meyanına k:ymuşlardır. 

Almanvanın Avusturvayı Yutması Operanın 
bi inci Perdesine Benzemiş 

Londra (Radyo)- lngiliz gazeteleri Almanya ile Avusturyanın birleşmesinden bahseder · 
ken diyorlar ki: 

"Bu hareket, bir operanın birinci perdesine çok benıen1ektedir. Ümid edelim ki bu 
operanın ıonu fecaatla bitmesin. Bugüa yapılan Alman birliğine karşı hiçbir devletin mu· 
kavemet ve mümaneat etmesi imkanını bırakmamıştır. 

300 Bin· Y ah di Avusturvadan Kovulacak ını? 
Vıyana 16 (Radyo) - Avusturyada 300 bin Yahudi olduğu tesbit edilmiştir. Yahudilerin 

Avusturya topraklarından çıkanlmalan karar altma aloınmıştır. Bu vaziyet Viyanadaki 
Yahudileri korkutmuştur. Yahudiler mağazalarını kapamışlar ve evlerinden dışarı çıkma· 

maktadırlar. 

Litvanya - Polonya hududundaki hadise 
Paris (Radyo) - 11 mart günii Lit,•anya - Polonya hududunda cereyan e den ve bir Po

lonyalı askerin ölümüle neticelenen hadise dolayisile zuhur eden ihtilafın hakem inarifetile 
hal edilmesine iki tarafça karar Yerilmiştir. 

Uluslar Kurumu Ve Son Hadiseler 
Paris (Radyo) - Ceaevreden haber alındığına göre, Uluslar kurumu mahfeUerinde son 

hidisler dolayısile sosyetenin perestiji daha ziyade azaldığı görtilür bir ıekilde göze 98rp
maktad ır. 

Bilhassa lnıiliz Başvekilinin son beyanatı burada çok fena tesir yapmıştır. 

Tren Bir Kövlüvü Parçaladı 
Balıkesir 15 (Hususi) - lımir • Bandırma seferini yapan 1208 numaralı katar Balıke· 

sirden geçerken hayvanı ile köyüne gitmekte olan Kamil oğlu Mebmede çarpmııtır. Zavallı 
köylü lokomotifin tekerlekleri altında altmış metre kadar sürü"lendikten sonra lıayvanı ile 
beraber parçalanmıştır. 

Cumhurivetçiler Mütareke Teklif Ettiler 
Londra 16 (Radyo) - Şimdi ispanyadan alınan haberlere göre Cumhuriyetçilerin Fran• 

koya mütareke teklifi hakkındaki şayıalar e aslaşmakb.d r. logiliz ve Fransız Valaosiyaya 
birer filo göndermi~lerdir. ispanyada vaziyet çok vahimdir. 

A vusturv· nı ilhakı resmen bildirildi 
Ankara 16 (Hususi)- Alman büyük elçisi düa Huiciye Vekili Tevfik Rüştü Arası zi

yaret edere~ Avusturyanın Almanyaya ilhakını resmen bnber vermiştir. 

Fi istinde V azivet Çok ft ö Ü 
Roma 16 (Rddyo) - Filistin ahvali, gittikçe fenalaşmaktad ı r. Ansızın vukubulan cina·· 

yetler, çetelerin baskınları ve sonğuaculuk!ar, birbirini takip etmekt edir. Halk, heyecan 
içı ndcdi r . 

İ"'giliı j :ı.n<larm aları çı-telcrt takip etmekte ise de, müessir olamamalıtadırlar. Çeteler 
Suriye hududun giqneğe muvaffak olmuşlardır. 

Radvo '.rulısat 1 Fi ·stind bir 1 

• dıler HarÇ arı t • 
ı 

Medeni bir ibtiyac olan 
radyo makinesinin berkesin 
alebilmesi için makine ve 
ruhtatname harcından mühim 
tenzilit yapı lmağa~karar ve-
rildiii haber alınmıştır. 

Ruhsatname harçları 5 lira 
olacak ve iki taksitte öde
necektir. Aynı zamanda rad· 
yo acenteleri de makinelerini 
imkan dahilinde ucuzlatacak· 
lardır. 

............ ... ~ .......... ... .. ... .,... 
bata tlbi zimmetler hesabına 
alınması ve takip edilmesi 
maliye vekaletinden bildiril· 
mittir. 

Kudü5 16 (Radyo) - Bu 
gün İngiliz kuvvetleri Arap 
çeteleri ile şimdiye kadar 
Filistin de göı ülmemiş bir 
ça rpış rua yapmışlardır. Bin· 
Jerce ath arap ani olarak 
demiryolları boyuna inmişler 
ve .. treni bombalıyarak de· 
virmişlerdir. 20 kişi ka dar 
ölmüştür. 

Yunanistanda 
Zelzele 

Atina 16 (Radyo ) - iki 
giindenberi yer sar11ntıların· 

rma 
u2 .. ünde 

F a ivet 
Jaudarma merkez bölüğün 

de ve asteğmen Müfid Bu-
dakın nezareti altında yapıl· 
makta olan yeni inşaat ik
mal edilmek üzeredir. Bölük 
binasında erat için okuma 
odası ve gazino, fenni, sıhhi 
hamam ve banyo dairelerile 
belaların inşaatı bu hafta 
bitecektir. Okuma odası için 
de birer kütüphane temin 
edilmiştir. 

dan bazı yerlerde zarar ol· 
muş ve binalar yıkılmıştır. 

- ~ - - - --

16 MART 

Rus gazetecisine 
Suikasd Nasıl Oldu ? .•. 

Geçen g6n Sofyada Rus 
muhacirlerinin Go!os Rusü 
adlı gazetelerinin idarehane· 
sinde yapılan suikasd bak· 
kında ecnebi gazetelerinde 
şu tafsilatı okuyoruz: 

Golos Rusü gazetesini çı· 

karan Rus muhacirlerinden 
doklar lvan Solonyviç bol· 
şevikliğin ilanından üç yıl 

evvelisine kadar elduğu gibi 
bofşeviklerin ilk yıllarında 
Rusyada bir mevki sahibi 
idi. Çünki doktor SoJonye· 

viç Bolşevik Rusyanın beden 
terbiyesi teşki lihnın başkenı 
bulunuyorda. Fakat son Ia· 
maolarda Bolşevik idaresile 
arası açılmıştı. Bu yüzden 
divanıharbın mücrimler san· 
dalyes ne oturtulmuf, hatti 
mahkum olmuştu. Akdeniı.
deki mücrimler karargahına 
gönderilmişti. Fak at nasılsa 
bu karargahtan yakayı sıyır · 
mış ve ecnebi topraklarma 
kaçmıştı. 

Rivayete göre doktor So· 
lonyeviç Rusyada ve Rusya 
dışındaki bolşevik alehtar· 
hırı teşkilatile alakadar bu· 
Junduğundan Rusyada daimi 
bir şüphe altınde yaşıyordu. 

işte bu yüzden tevkif ve 
mahkum edilmişti. ilk kara· 
rıoda "Sovyet Rus yadan nasıl 
kaçtım,, Unvanlı bir kitap 
neşretmişti. Sonrada Sof yada 
yerleıerek Bolşevik alehtarı 
bir de gazete çıkarmaga baş 
lamışh. 

Bir kaç gün evvel gazete 
idarehanesine bir kaç paket 
gelmişti. Bunları gazetenin 
katibi almıştı. Bunları sıra 
ile açarken birdenbire bir 
tarafa koydu ortalığı bir atef 
kapladı. Katip Mibaniloviç 
parça parça oldu. Orada bu· 
lunan madam Soloniyeviçe de 
onbeş yaşmdaki oğluda ağır 
surette yaralandılar. Doktor 
Soloniyeviç o esnada orada 
olmadığı için felaketten kur· 
tulmuş oldu. 

De hal polis koştu. Tabkı· 
kata başladı. Yaralılar bas· 
tahaneye nakledildi. Fakat 
katibin parçalarını toplamak 
mümkün olmadığından ce1td 
tamamlanamadı. 

Ancak vücudunun birkaç 
parçası bir araya getirilerek 
defnedildi, madam Solonye· 
viç de hastahaneye götürü· 
lürken yolda öldü. Postaha
neden zabıtanın yaptığı tah· 
kikata göre cehennem ma
ldaesini havi olan paket beı 
kilo ağırlığında idi. Bu ma· 
k inenin teşkilatı cevelioi 
değil ufki olduğu ıçın en 
büyük tesirini en yakın mu· 
bitte yaptığı tesbit olundu. 

Pravda gazetesinin yaıdı· 
ğına göre doktor Solonyeviç 
ifadesinde bu cinayeti Bol· 
ıevik tethişçilerinin yaphjı 
zannında bulunduğunu söy• 
lemiştir. Hakiki failler anla· 
şılamamıştır, henüz kimse 
tevkif edilmemiştir. 

Bir lngiliz Ge- \Konak iskelesi 
• • Konak iskelesi inıaatı bit· 

mısı Batırıldı mek üıere oıdutu haber 

Bauelon, 15 (Rad \'o) 
Taragone limanında bulunan 

Staouel ismindeki lngiliz 

Tapuru bombardıman edilmiı-
1 tir. Gemi batırılmıştır. 
1 .. ,.,_ .... __ 

1 Fena dans et-
• 

menın cezası 
Sa of ranıiskoda danseder· 

ken ayağına basan kavalyesi 

aleyhine bir kadın 100 do· 

larlık bir dava açmıştır. Bu· 

nun 60 doları ayakkabı jçio, 

40 doları da duyulan acı içın 

istenmiştir. Hakim suçluyu 
10 dolara mahkum etmiştir. 

Bu para ile bir buket yap· 

tıracak ve ks dıoın gönlünü 
al caktır. 

---·~ 

ilk İnsan 
Dünyada ne zaınan 

güründü? 
ilk insanıo dünya yüı.ünde 

belirişinin bundan 250 bin 

sene evvel vaki olduğunu 

iddia edenler olduğu gibi 

bu hadisenin 800 bin sene 

evvel vukua geldiğini iddia 

edenler de çoktur. Maama· 
fıh son zamanlarda ele ge· 

çen ve bir insan kafası ol
duğu sanılan bir mütehase· 

oin tedkikinden ilk insanın 
12 milyon sene evvel dünya 

yüzünd e mevcud olduğu 
tahmin olunuyor. 

alınmıştır. iskelenin açılma 
meraaımı Nisanın birinde 
yapılacaktır. 

--~ozıs---
lımir ikinci icra memur· 

luğundao : 
Muhatap: lzmire bağlı Bor• 

novada Yaka mahallesinin 
Yaka sokağında 51 sayılı 
evde oturmakta iken balen 
ikametgahı belli olmayan Gi· 
rit Resmolu lbrabim oğlu 
Mustafa usta. 

Girit Resmolu lımail oglu 
Ali mırasçılaı ına noter se· 
nediyle borçlu bulunduğunuz 
paranın temini için ölü ba
banızda11 müntekil ve namı· 
oıza icrace tescili yapılıp ha· 
ciz altına alınan gayri men· 
kullerdeki hisselerinize ye· 
minli vukuf ehli marifetiyle 
yapılan \'aziyet ve takdiri 
kıymet hakkında icra ve iflaı 
kanununuo 103 ncü madde· 

' sine göre yukardaki adresi· 
nize çıkarılan davet varaka· 
sıuın; halihazırda oturduiü· 
nu;,, yerin belli olmaması yü· 
zündeo tebliğ edilemediii 
aıılasılmış ve ilanen teblijat 
ifasına karar verilmiıtir. 
Binaenaleyh 'ıbu ilinın neıri 
ta rihinden itibaren (10) on 
gün içinde 938 • 74 11y.h 
icra dosyasındaki taktiri 
kıymet zabıt varakasını biz· 
zat veya kanuni bir vekil 
vastasiyle tetkik ve bir g6aa 
iti razını z varsa bu müddet 
içi uh~ beyan etmenizi akıi 
lak ti. de icraya devam edile· 
ccğ tc.:b !iğ n akamına kaim 
olmak üzt'fc ilan oluaur.ı 

(833) 

Bir Rekor Daha: Vataadaıları servet ve saadete kavuşturm k hususunda pi· ( SAADET k • • ) d 
yaako biletJeriade rekoru kıraa bay Hasan Tahıin under'in ) ŞeSI D e 

dünyanın en nefis, en leziz ve en sıhhi 
bulabilirsiniz. Bir kere tec· 
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