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Fransız kabinesi seferberliğin ikmalı dolavısile mühim kara lar ve spanva dahilolmak 
Üzere bütün hududlar kapandı - Muso ini 52 devlette o k ad k Almanyadan da 

korkmayız divor - lngiliz donanması meçhul bir semte hareket etti 

Italya l panyayı yutarak Fra o k a vekili olacak 
KISA VE AÇIK 

Olmuş Bitmiş Şey'e o• 
fr•nsız gazetelerinin ltalyadao aldıkları haberler, bundan 

üç dört gün evvel gene bu sütunda yaıdığımız bir maka 
lede iddia ettiğiıniz bir fikri kafi derecede tekid etmişle r, 

sanıyoruz. Biz ozaman da demiştik ki, Almanların Avu~tur

yaya yapmış oldukları ukeri yürüyüş meselesinde ltalyaom 
bir zorlu" çıkaracaiını zannetmek büyük bir safderunluk 
olacaktır. 

Netekim bugün Romadan sızan bütün haberler bu işin 
daha çok zaman ince pişirilmiş, kurtarılmış, olmuş bitn iş 
olduiunu gösteriyor. Habeş htılisında ltalyanın bütün dünya 
tarafından biobir lürlü hücumlara uğradığı, zecri tedbirlerle 
karıılaştığı aalarda Roma yalnız Berlindeo ve birazda tok· 
yodan rüler yüz ve tath dil görmüştü . Keza Japonya da 
Çini iıtila ederken bir Roma ve birde Berlioden maddi 
değilse bile manevi yardım ve teşvik görmüştür. 

c=. londra 17 (Radyo) - Al-
manya ispanyada General 

~ Frankoya 75 bin asker ve 
: külliyetli · top ve cephane 

f -

göndermiştir. 

Ro:Da 17 (Radyo)-lspan-

ya hududu dahil olmak üze· 
re bütün Fransız hudutları 

kapanmıştır. Fransız hudut-

Jarına yakın ş ·hi rle rde aske 
ri kontrol va zedilmiştir. 

Belgrad 17 ( Radyo ) -
Almanya ve ltalyadan lapan-
yaya gönderilen asker ve 

Bü ün bu cemileler her halde likayd hükumetlerin şunun 
bunun topraklarını almak isin yabancı hükumetlere göster
dikleri al eli de bir nezaket eseri sayılamazdı. Nasıl ki za · 
manı gelince Almanyada ltalya ile japonyadan her türlü 
sempati ve dostluk eserleri fÖrmeğc başlamıştır. 

Bugün lngiltere bile Alman-Avusturya işinde Fransızlar 
gibi fazla telaş göstermeic lilzum görmemektedir. 

Stalinin zehirlen
mühimmat fogiltere ve F ran 
sayı çok düşündür~üştür. 

Belgrad 17 ( Radyo ) -
lspany da Frankocular iler
lemektedir. 

Brüksel 17 - ispanyanın 

ltalya tarafından istila edi
leceği ve general Franko
nuo ispanyada ltalya kral 
vekilliğini yapacağı söyleni· 
yor. 

Roma 17 (Radyo)-Moso-

Bı:lki Loodra, Parisin '(talyan-Habeş işinde gösterdiği 
- alikaaızhiı buiÜD ayni akçe ile ödemek istememektedir. 

Mal6m olduiu üzere loıiltere, ona karşı iO!terılen muame· 
me hadisesi ~~~~~~~~~~··~~~~~~~~~~-

Kanun oroiesi lıazırlanıvor 

- Arkası 4 üncüde -

lenin neyi ve teklini hiç bir zaman unutmamıştır. 
SIRRI SANLI 

Avusturyada intiharlar birbi
riııi takib ediyor 

Naziler n1ühim şahsiyetleri tevkif edıyor. ~lev
kuflar arasında meşhur Ro child de var 

Pari! ( Radyo ) - Havas ler. Bu intiharlar mcvzi'i 
ajansı Viyana an haber ve- kalmemakta ma aile yapıl-
riyor maktadır. 

Nu:ilerin şer'inden korkan Ezcümle Dolfcs'un katli 
ve evvelki barekctlerile tev· esnasında yaralanan binbaşı 
kif edilerek fena vaz yete Fey karısı ve 19 yaşındak i 
dfişet:r:kleri n i aolıyao bazı oğlunu öldürdükten sonra 
kimseler intihar etm 0 ktedir- -Baştarafı birincide-

I8TER GÜL iSTER AGLA 
• 

londra {Radyo) - Deyli
meyil gazetesinin Viyana 
muhabirinden aldığı hab~rlc· 

Ne Tuhaf insanlar Var 
Genç kızm biri kimsesiz kahyor, bin bir ızhrap geçiriyor, 

hay.., tta biç bir istinadı kalmıyor, birçok yerlere baş vuru
yor, güzel olduğu içın patronlar istifade etmek istiyorlar. 
Fakat iyi terbiye görmüt ve asil bir kız olduğundan teklif 
edilen itleri kabul etmiyor, nihayet bir müessese sahibine 

başvuruyor, bu adam babuıoın dostlarından biridir. Kı1.ca· 
ğızı hürmetle kabul ediyor. Ayni zamanda da kendisinden 
çok emin bulunduğu için yanına büyük bir emniyet ve iti· 
madla giriyor, başında~ reçeoleri ihtiyar tacire yana yakıla 

anlatıyor ve soruyor. 
- Ne yazık ki babam bana geçinebilmem için hiç bir 

miras bırakmadı. 
ihtiyar pinpon gülerek ve yılışarak şu cevabı veryor : 

- Daha ne bıraksın bayan, işte güzelliğini terketmişya ! 
Kızın çok itimad ettiği bu iht:yar kurdun da öteki pat-

ronlar gibi kcndisile eğlenmek istediğini görünce fena bal· 
de kızarak şu sözleri söyliyor : 

- Dünyada yalnız kendi zevk ve eğlencesini düşünen bu 
erkekler ne tuhaf insanlardır. Düşündükleri hep genç kız- it ı$'-
lardan istifade etmektir. Ben kendi derdimle yanıyorum ve il ~ 
geçinmek yollarını arıyorum, en çok babamm dostu olan - -
ıiıden Omid ve yardım beklerken, yaşınıza başınıza bakmadan bana maaşallah çok güzel 
yol göstP.riyor ve güzelliğimden istifade etmemi sıkılmadan yüzüme karşı söyliyorsun. De

1 

re göre (Stalin) in kurşun 
mürekkebatını havi bir mad
de ile müzmin bir zebirlen· 
me tehlikesi geçirmektedir. 
Bu hal Viyanaoın tıbbi me
hafilhıde uzun uzadiye dedi 
koduları mucip olmaktadır. 

Viyana (Radyo)- Stalinin 
geçen eylülde uğradığı bir 
boğaz hastalığından dolayı 
Viyanadan getirttiği bir dok· 
tor bu hastelıiın Sovy:!l 
devlet reisinin aı1j ın gibi bir 
hastahktan dt' ğil fakat ken 
disine bazı insanların ya ye· 
mek ve yahut !İgara vasıta

sile kurşunla birlikte bazı 

uyuşturucu ve ı.ehirleyici 

maddelerin haberi olmadan 
yedirmi~ yeya içirmiş olnıa

larmdan muztarip olduğunu 

teşhis etmişti. Her ne kadar 

Sonu 4 üncüde 

-·~ 

Blum 
Proğran1ını bugün 

okuyacak 

Paris (Radyo)-Bugün sa-

Ankara, 16 (Hususi) -
Dahiliye vekaleti vali, kaym· 
kam ve polis müdürleri 
hakkında bir kanun layihası 

' 

hazırıamati ıaaır. • ~·.''"'" .. v.,. 
. · sınıftan üç sınıfa ndınlmekt· 

edir. 
Bugün altmış bir villyctteki 

valiler, St kiz bin, on bin, on 
iki . bin b•ş yü:ı ve on beı 
bin kuruş asli maaş almakta
dırlar. 

Yeni p rojede bu eaaı, o ... 
bin, on iki bin beş yüz ve 
on beş bin olarak tesbit 
t• dılmiştir. Bu senf! bir k 11m 
v"'liler üçüncü sınıfa girecek 
ve ge ecek sen e- den itıbaren 
bütün dö düncü sınıf valıler 

üçü cü sanıf üı~riaden mıaaı 
ala caklardır. 

Otuz liradan başlamakta 
ı loİ;-n mektupçu maaşları da 

1 

taynen kaymakamlar derece 
sine geçirilerek ve kırk, kırk 

1 

ve elli beş liraya geçirile· 
cektir. 

HududlarıırGezd· 

Roma 17 (Radyo) - Alman H~va Na~ırı Görio dün bir 
tayyare ile Alman bududlarında bır t •.:tkık seyahati yap· 

mıştır. 

:~ 1i,:: ~~r:~~ti~i:·ı:.~;: HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
ramını mecli•tc okuyacaktır. --------•••• 
itimat reyi istemeden evvel ç k • b tı• b. k olacak 
kuvvetli bir ihtimale göre o ısa e 1 ır arar 

miş ve hiddetle çıkıp gitmiştir. 
Sen de ey okuyucu, böyle pinponların şu 

harici siyaset üzerinde muh· Aldığımız bir mektuptur: 
çapkınlıklarına : telif hatiplerin !uallerine ce· Evvelki günkü 11 Halkın Sesi - Hakkın Sesi ,, sütünunda 

iSTER GÜL iSTER AGLA vap vcreceii tahmin edili· memurlara devlet ~a~c~:~n~n ü:~a~:layhk gösterip Karııya· 
.._....................................... "'!~~y:•r~·.__....._~--..--~:...:ı----....::_........:==~~~~!!!DUIW:Q:iJDDlL.aıllillllLlri!'• - - ---"J- ......... ,. ••il ..... 



Sahife 2 ( Rallna Seıl , 

1111nmzt5mmısı:emmımmıaa··m •ı -:z Al•' • DUNYADA I Dünganın En BOgük Harb Dahi~ ~ D ktorun Nasihatleri ampara l nın NELER 

1 Timurlenk İ ~:~:f ~;1::1e~~ı::ı!.. başına gelenler OLUYOR ? 
1 Tarilai Tefrika Ya%an: H. Türkekul • den sonra hissedilen bazım- Rumelide Perananın hudud ı ya dayandı ve karısına ses· İngiJiz Kadınlarında 

- - 149 - ~m~E sızlık, şişkinlik, gaz çıkar- boyunda Mctob adlı küçük lendi. İki aşık şaşırdılar. Ka- Şarap İçmek Modası 
Semerkandlılar Emir Temir'in mak, nğırıık ve kesiklik gibi köyünde genç karıkoca mes- dm ne yapacağı telişile öte- logiliz kadınlarında ıarap 

ahvalde bilhasrıa bu iit az ud yaşarlardı. Bunlar Receb ye beriye saldırırken af ık da içmek merakı başgiSetermiı· 
Herhangi Bir Hükümdara inkibaz ile ref kat ederse oğlu Nazım, genç ve güzel kendini pencereden attı. Fa- tir. Artık o meşhur viskilere, 

çoh mühim bir ibt m 1 ile karısı Bahriye idiler. Fakat kat evde üç büyük ve yırtıcı brandilere dudak bnken ırk 
Be~emedİğİDİ Anlamışlardı karaci~erin vazifesini ifa bu saadet uzun sürmedi. köpek ile karşılaştı. Arala- bayanlar, toplantılarda ,arap 
Ona, " Arslaa cihangir ,, niyordu. işte bu şehre bunun edemed ığiue en büyük bir Aralarından kara kedi geçti. rında boğuşmalar başladı. kullanmıya baılamıŞlardır. 

ıibi unvanlar verdiler. Timu- için gök kand yani mayi şe· delildir. Karaciğerin haıım Bir soğukluk girdi. Sebebide Köpekler zenparenin üstünü Barlarda da şarap içınekte· 
run ihtiıım ile gözleri ka· hir dediler. üzerine olan tesirleri büyük Bahriyenin idris oğlu Ali başını parçaladıla•. dirler. Bu yüüdea son gün-
maıtı, mamafi Semerkand Semerkandlılar Emir Te· tür. Bıırsaklara boşalttığı ile alaka peyda ctmasidir. Buradan yakayı kurtaran ferde Eondrada bir sürü fa• 
halkı esvap iılerinde ihtisas mirin her hangi bir hüküm- safra bir taraftan barsak}.- Bu alaka uzun müddet gizli ıenpare pejmürde ve kanlı rap dükkanı açılmıştır. 
aahibi olduklarından Timurun dare benzemediğim anlamış- rımızı hareket ettirir, diğer kalmadı. K.öylü arasında kıyafetile sokaklarda kaçar- Dünyanın En Büyük 
ıimdiki muhteıem kıyafetine .Jardı. Bunlar arasında söyle· taraftan diğer ifrazat safra deveran eden bu dedi-kodu ken birkaç köylüye rast gel- Sikke~İ Satışa 
rat.ea kendisine bundan nen bir söz vardı, onun hak- huzurunda ancak yakları ve Nazımında kolağına ilişti. di. Köylüler bunu mczarden Çıka rıJdı 
on .... evvel kendi arala- kında: diğer gıda maddelerini haz· Birgün Nazım karısına birkaç kaçmış bir vampir zannede· 
nndiıaa l:aiı- kimıenin nazarı D · d 

1 
medebilirler. Safra akmazsa gün içi o birkaç köy dolaşa- rek taşlaı la hücüm ettiler. Dünyanın en büyük ıü-

T emır en e . . . k .K • ı_ k · ç· d d. V 
ehemmiyetini celp etmiyerek Diyorlardı. Sokaktan, atı- pankreasta ifraıat hiçbir ra bal satmağa gideceğini Ali dermansız bir halde evine muş SIK esı ıo e ır. e 
bir •llre gibi ge~miş oldu· nın üıtünde geçerken herkes tesir yakmaz. O zaman haz- söyledi ve çıkıp köyük bir kaçabildi. Ali kaçarken Bah- ıon günlerde logilterede mü· 
fana laabıJadılar. birer tarafa çekildi. Temir, molunmadan mevaddı ııda· kenarındaki bir arkadaşının riye de Kocasına kapıyı açtı. ıayedeye çıkarılmıştır. 1875 

Aıaludeler gümüş kılap- kara oglanın üzerinde maiyeti iye harice çıkar. Safra ayni evinde saklandı. Vak'ayı Nazım evin her tarafını araş- aenesinde piyasaya çıkarılan 
tanlı elbise geyerlerdi. Bor· erkanı ve müşavirleri bulun- zamanda barsakların mikrop- arkadaşınada anlattı ve on· tırdı. Birşey bulamayınca ra· bu sikkenin büyük bir fiatla 
.... yapmayı bilirlerdi. Ti- duğu halde geçerken, bun- larını da telef eder. Mevaddı dan yardım diledi. hat oldu ve yatağına girdi. satılacağı tahmin olunmakta· 
mur, biitün halkı çahşmaya )arın kırmızı ve gümüş işle- gıdaiyenin barsaklardan fazla Bahriye komşusunun yok- Fakat sabahleyn köy kahve- dır. 
icb•r ederdi. meli esvapları yerden kalkan kalmasına ve binnetice (te· luğundan istifade ederek o sine çıktığı zaman herşeyi 1\1ısır FcJlahlarının 

Timurun nezareti altında toıun arasında göze çar- Sf'mmüm binefsihi denilen gece sevdiği Aliyi kaçırdı. öğrendi ve karının da hesa- Er oi 1 İıJtitısı 

k k d Pardl. 
zehirlenmelere mani olur. Gece yarısında Nozım kapı- hını gördü. yı t ıvarJar tamir edildi. K . . Mısırda ur.un ~ir seyahat 

Şehrin kapııından ,.artılara Temire müracaat cesaretı"n nracığerın vazifesini müş- c::;;::a,-----------
T k-11 d' k e· D yapan logihz kadın muhar-

k d . b 1 1 ld de bulunan davacılara daı"mı u en ırece suiistimallerden ıra anı·markada a ar ıenıı u uvar ar açı ı. rirlerinden biri maceralarını 
Sokaklara taı do .. ııendı'. Gene tesadüf edilirdi. Ka· b bir ca- çekiliniz. Bunların başında ... lk ı r ı '- I k K J 1 h t · · H. · 1_ d topladığı bir kitapta: 
Timurun ııln emirleai 11ye- miden çıkarken, kih bir ke- 8 0 ge ır. çıır.i er araeiğer oyun arın s 1 a 1 ıçınl« ıznletçı K'a ın» ınev- Fellahların bir kaç gram 
ıiade cenup tarafındaki te· merin gölgesi alhnda durur- üzerine çok fena tesirler ya- pek faydalıdır 1 cud değildir kokain mukabilinde çocukla-
penin bir tıkım ıerserilere ken görülürdu. Bu esnada par. Bundan sonra da ağır Bundan bir kaç sene ev· Danimarkada kadın biz- 1101 rehin bıraktık1arını, bu· 
mesken olduğu görülerek uzun çuppeli mollalar kendi· yağla yemekler, salamuralar, vel Amerikada büyük bir metçi adı yoktur. Onların laoildikleri kokaini, kama ile 
baraıı onlardan temizlendi, sine dualarda bulunurlardı.,, tuzlu balıklar, ağır tatlılar kuraklık oldu. Otsuz ve :su- işini ev işlerine yardım eden bileklerinde yara açarak 
oraya bir kale yaptırıldı." Timurlenk babası, oğullarJ, karaciğeri çok yoran ıeyler- suz kalan hayvanlar ılirü insan adını taşıyan kadınlar oraya doldlırduklarını hayret 

Gene ayni eserin devamı: torunları, zevceleri ve harpte dır. ---·~ sürü öldüler. Bu arada bir yaparlar. Bunun sebebi şu· ve hatyetle yar.maktadır. 
[Sabife 108) Tımurun emrile fevkalide yararlık göstermiş K d Ş k çiftçinin hatırına hayvanları· dur: Mari Kristensen nan.an· 100 aşına Ba~v-.ısını 
.. 6kliı arabalarile d ğlardan olan büyük kumandanları a ID 8D a • na su bulamayınca bir• ver- da bir hizruetçi kadın çatıı- Kutlularken Ölen 
sert granit tatları getirtilirdi. içiD süslü türbeler yaptırdı. larında ·ru·· ıu·· n mek geldi. Bu çiftçinin elin- bğı evde çok zullim görmüş. d 
Organçtan, Huattan Tatar Timurleogin kendisine mab- de binlerce galon bı'ra var- B d Ka ın u ara a gene görüşmüş y b 

._ • • r ' 1 :-·:- -• .. - ~ ......... rnk hüviiktn. T ı•-. ... R • _.. • • 1 üz yatına basması ... 
raa getirilen İf ve sanat er- ıçı tasavvuru mümkün olmi- & uı • .. ..rnır ....... ,.,.., tıu 0 

• l,i hi:ım~t~iln. cahstıldar1 
bab 

L S du : Hem hayvanlar ölümden l l k .. k D.Ja.:sı çer" Eıne, bir toplantı 
ı uep emerkandda top- yan bir tekilde aüslenirde. Zaman zamın kadın ıap· ev ere, e e tırı havagazı b d ı ·ı· 

1 
kurtuldular, hem de bir mis f d yapan ve u sıra a, nrı ıı 

anıyorlardı. Gelen elçiler Çadırın tepesi timdiki çadır kalarında tül µıodası teker sar yatın an iıuaf yaparak Kral ve Kraliçesinden tebrik 
iki tarafı da kavak ag· rJarı Jar gibi ıivri deg·itdi, adda rür eder. Şapkalara tu"I koy· li fazla süt verdiler. Bu hay büyük ıiyanlar veriyorlar . .,. ı telgrah alan bir lngiliz ka· 
dikilmit caddelerden müste· ev tavanı aıbi idi, buraıı ga mak pek eskı' zamanların van arın ıüt ve yoğurdile Tabak, çanak kararak zi- d o l ını toptaı:ıh esnasında, elinde 
rlb bir ıuretle geçı'-·orlardı. yet kıymettar mavi ipekten· bir idetidı'r ve men•e'·ı 00 y .. pı an tereyağları da 0 nis · yankirlık yapıyorJar. Bir b " ... b f 1 şam anya bardağı olduju 
Kalabalıktan ıebrin hanları di. Yıldır.lan tanzir iç.in ku- altıncı asra dayanıyor. O ette az 8 ve kuvvetli oldu. hizmetçiler sendiknsı kur- halde ölmüştür. 
dolmuıtu. maıın üzerine irili, ufakh vakitler Garbi Avrupada Ayni zamanda Amerikan muş, iş verenlere haksızlık-

Şebrin manıarası birdenbi· elmular ve inciler aıılırdı. kadınlar gece gündüz yüz- baytar ıubesi bu mesele ile larını, iş alaoJara da dürüst 
re değiıti. Mavi renk, halkın (Arkası var) leri maskeli olarak aokaka meşgul oldu •• maarafa ta- olmıyan hareketlerini ısbat Vevse) 
en çok sevdiği bir renkti. çıkarlardı. hammül edebildiği ta"dirde etmiş. Bugün, bu kadın Da- H 
Bu renk onlara ucu bucağı Ucuz odun Sunun sebebi fU idi: be· hh~yb~anlahrah_ bira hiçirilmes,inio nimarkanıo ihtiram gören lzmaı·rı~n teammı'z veı en ııhhc 
buluamıyan mavi gök yüzü- yaz ten medası. Bir kadın ıç ır sı 1 ma zuru oma- insanlarından biridir ve bu • 
nü, ıuyun nibıyetsiz derinli- Karııyakada tersane kar- ne derece be}'az olursa 

0 
dığına karar verdi. sendikanın baııdır. her türlü konförii h~iz bir 

jini ve yüksek dağ silıilele- şıs nda Alaybey meydanında derece makbul idi. Bu se· - • • • hamamdır. Hamamımıza ge· 
rini hatırlatır. ucuz fiyatlı toptan ve pera- heple kadınlar gündüz gü- Bir milyon do- Fransızca len müşterilerimizin ıon de-

Temir Heratın parlak ma- kende odun satılmaktadır. neşin bnraretinden, gecele- •• rece memnun kalacaklarını 
Tİ çinilerini görmü~tü, onun Kilosu 1 kuruş tonu 10 lira. yin de yüılerine sürdükleıi lar kıyme inde Og"' renmek vz.d ve tem n ediyoruz. 
için burada yeni yaptırdığı Bu fırsatı kaçırmamalarını düzgünü rütubetten muhafa- • IHSAN qe ŞERiF 
binalar kerpiç, tuğla gibi okurlarımıza tavsiye ederiz. za etmek için yüzlerine mas· altın stİy nler BOSKURT 
ıeyler yerine çinilerle süsle· 1-15 ke koyarlardı. Kibar kadın· Garabet bu ya! Amerika· 
A••••AAA! ıltı dnıı lar siyah kadifeden, burjuva da bir milyon dolarlık tek 

L U
•• ks kadınları s tenden maske bir altın para yapmak iste. 

~ takarlardı. Avam halk mas- mişler ve muvaffak da ol· 
ke takmazdı. muşlardır. Bunun için beheri 

••H••••••••••••••••• .. •••• yirmi dolarlık elli bin altın 

Çamaşır Ve Banyonuzda l~mniyet]e J O OK J O R f kul! nılmışhr. Sekiz santi-

Kullanahiıirsiniz (( Bil~ 'TECI~ÜBE ~ .ı a ı·h Sona :: metre kalınlığı olan bu bir 

K 
"' F · milyon dolarlık tek altının 

A iDIR ! » Her Yerden Arayınız • c kut u bı"r metre.:ıcn fazladır. ..- • .; • ild, Saç ve zühr vi has • :;ı 
• Umit Fabrika•ı Ticarethanesi Keıtanepa%arı ı k • Ag· ırlıg-1 ise 809 kı"lodur. 

. T ı f 
talı far mütehassısı • 

e C on T•eJo-raf : ikinci Beyler sokak No. 81 ! Nev'i cinsine mahsus olan 
3047 Cınidun 1 : Her gün öğleden sonra i bu para Şigako sergısinde 

Fransızcayı kolaylıkla ko
nuşmak ve okuyup yazmak 
istiyenler gazetemiz idare 
müdürüne müracaat etsinler. 
Şerait pek müsaiddir. Lü
zumunda muallim evlere ka
dar gider. 

TERCÜ~ E İŞLERİ 
Gazetemiz mütercimi her 

lisandan tercümeler yapar. 
Kitap, vekaletnamelerle ve
sikalar ve resmi evrakın 
kaffesini tercüme eder ve ••••••••• ;;•'IP»••I••••• 111 •• • •••• .. •••• .. •• •••••••••••• teşhir edilmiştir. 

,~«~*~***~*~*~* 1 ASRİ SİNEMADA 
---ı aid olduğu daireden tasdik 

Telefon ettirir. Bunun için gazete-

Balıkesir, t5andırma, Afyon 
Kırkağaç ve Soma Uıak ve 
sair şehirlerinin lzmirde mi· 
safir oldukları çok mOkem
mel bir oteldir. Banyosu, te
mizliği ve her türlü konforu 
vardır, karyola ücretleri her 
keseye uykundur. Otelim•ze 
bir defa teşrif edecek müı
terilerimizin son derece mem· 
nun kalacaklarını vadederiz. 

Keçeciler 152 No. da 

i E.!~n'!MT.ü~~ ai~?3 a 
tC BUGÜN Senenin en muazzam 2 filmi birden = 

Kartaca Muharebeleri = 
TÜRKÇE SÖZLÜ )t 

·2394-

BUGÜN 5 film 31 kısım 

1 - Harb cehennemi (Dünya harbı) 
2 - Ben seniniın (Oynıyan: Birket Heln1) 

3 -Halk kahramanları Türkçe sözlü 

4 - Yenini Jurnal 
5 - Komik ı\1iki 

mize müracaat olunur. Mehmet ve Osman Ulubor 

~ ~~~. • El&l~. ~HS~~E~m•m 

~ TAYYAR .. 9 sineması TE~i~?N 1 
g BUGÜN Nefis 2 film birden - - rl 
~ . 
~ 1 - Cesur Kaptan 1 
e..,Freddıe Bartbolowev • Spencer Trcıcy • Lıo el Barımoorf1 

~Milton v:enç kızlar okulundal Ateş Böceii ~ 
JEANETTE MACDONALD - ALLAN JONES )t 
AYRICA: _Fo~~.Qünya Havadisleri ~ 

00 G\!oıges Miaoıı'un eo soo ve en güzel komedisi § 
HAFTAYA: İlk defa Türkçe sözlü ~ 

K d 
~~ llaııeten: Paramont jurnal 

~~ı~m~··~~~~~• 
ronş at Bahrivelileri ~ FıATLAR: 30 - 40 - so ; 

-ı--dıl1BEZBE2EBtt8E-.BBBSBBBBBll• 



r( Halkın Seıl ) 

Bedeli nakdi 
Nisan 28 duhul için e lbise, po tal 

palaslca, bataniye ve sair tefe rrüat 
ihtiyacınızı askeri numüoesine mu
vafık yalınız Hasau Basri ve ş eriki 
Mehmet G ülaylar fabrikasından ıs· 

17 MART 

efradına 

Kadına, aşka ve güzelliğe dair 
marlama usulile temin edersiniz her 
halde ve mutlaka fabrikamıza uğra· 
manız kendi menfaatınız.ın iktiza
sındandır. 

ADRESE DİKKAT: lzmir satış iube ıi Alipaıa caddesi Hr 
raflar karşısı yaln11 31 numaradır. Büyük levhaya dikkat 

Saklan baç .. 
Bulutlar ağır ağır sıyrıldı gök yüzünden 

Güneş kurtulmuş gibi bir sebepsiz hüzünden 
Yüzü sevinç içiode pırıl pırıl gülüyor. 
Kuşların · kahkahası dallardan dökülüyor. 
llkb.abar yere, göğe neşe vermiş, can vermiş. 
Uyuyan gönüllere yeni heyecan vermiş. 

Uyuyan gönülJere yeni heyecae vermiş. 
Erıkler açmış amma, hava serince biraz 
Çıç~k kokularile rüzgar esince biraz 
s .. ııanıyor çamların yeşil yelpazeleri. 
Ada ın en sevimli, en kıvrak tazeleri 
B.tbçede çapkın çapkın gülüp oynaşıyorlar, 
Kelebekler gıbi şuh, elemsiz yaşıyorlar .. : 

• • • 
Geçti bir iki saat şiirle, hikayeyle, 
Sonra küçük bir fasıl yaptık tanburla, neyle. 
Perde perde gezdikçe bu sesler dağdan d .. ğa 
Gönül kapılıp gitti bır sihirli menbaa. 
Gönül, bu yarala kuş çuparak kanadını 
Dı> o ki seveceğim bu anda her kadını .. 

osı· n P eribanla karşılaşhk göz gön. 
ı kim ı .. de de tekat yoktu bir küçük söze. 
JJi.- lahzada kendinden geçivermitti sanki, 
uoılc ri gözlerimi içiv~rmişti sanki .• 

Bir kaç dakika durdu yorgun argın yerinde 
K !binin çarpıntısı belliydi sözlerinde. 
K.atl .. rını bükerek: "başım döoüyor" dedi. 
Bir parça yatmak için bizden izin istedi .. 

• • • 
O gitti .. Herkes gene gülüp oynıyor şimdi, 
H•lbuki benim yalnız, yalnız o eşımdi. 
Bilmem ne gün, ne va kıt, nasıl gönül verm · şim 
Galiba çokhınberi ben onu severmişim .. 

Yavaş yavaı dağıldı hepimizin neşesi, 
Geveze böceklerin birden kesildi sesi, 
Bır rüyaya gömülmüş gibi susuyorduk hep, 
Hu sükuta, bu büıne acaba neydi sebep?. 

Susmaktan, düıünmekten vaıge~tik neden soota, 
Sakl11nbaç oynamağa karar verdik en sonra. 
Hepim\ıe taı tuttu birer birer saibe, 
H epimiz de kurt çıktık, kendisi oldu ebe. 
D edik: saklanacağız, biıi arayıp bul sen, 

G6rünecek bu sefer bütün zekio, desiıen .. 

Canlandı birdenbire eski neşem, ömidim, 
Kızlara görünmeden gizlice köşke girdim, 
Durdum, dinledim, baktım •. Kimseler yoktu artık, 
Ellerim titriyerek kapuya vurdum: tık .. tık .. 
Yüreğim heyecandan ne hızlı atıyordu, 
Perihan yarı çıplak, uzanmış yatıyordu. 

Şaşırdı beni böyle apansızın görünce, 
Odadan kaçacakmlş gibi doğruldu önce, 

SiF A ECZAHANESININ 
Fenni 2özlük 
çeşitleri fevkalade zen 
gindir. 

Altnı, Nikel, Bağa 
Çer~eve numaralı ve 
renkli camlar, Spor 
Tayya re gözlükleri, 
Barom treler, Dere
cele r hr·r zaman mev
cud e çok ucuzdur. 

DİKKAT 
' 

S. Ferid 
Sif a Eczanesi 

Şarkı 

Bir gül çıkardım sana kalbimdeki gülden 
Bir gün beni ansaydın eğer sen de gönülden 
Bülbül gibi yanmazdı gönül sevd.ği gülden 
bir gün beni an ıı aydıo eğer !'en de gönülden 

Sensiz hene mihrabını hicranlara sa r dı; 

KalLim ki ezeldenberi sevdaya tapardı .. 
E lbet seni imanına u1abude yapardı 

Bir gün beni ansaydın t:ğer sen de gönülden. 

YAŞAR N4Bl 

Kendi kendime 
Çağlardım yolumda bazan coşarak 
Arkanda günlerce senin koşarak 
Bazan sakitane hazan asabi 
Aldandım daima bir çocuk g ibi 

Bu ıssız gecede senin arkanda 
Bıraktığın izlere baktım, bir anda 
Dudağından içtim o kızıl gamı 
Olsun gençliğimin bu son akşamı 

Hemen koşup doladım kollarımı boynuna, 
Dedim; kimse görmesin sakla beni koynuna .. 

YUSUF ZIYA 

11liaıeti fa rika Hasen Basri Şenbiçer fabrikası. 
c 

lzmir Gazi Bulvurı 
Sağlık 

EVİ 
Hususi 
H a's ta hane 
Operator Mı tat 

Baran taraf ndan 
yeniden in ş ı1 ve 
tesis edilen bu 
hasta bıı ne lzm ir ~=-----....,__..___._.... ~---

ve civuınııı büyük bir ihtiyacınıl karşı lamıştır. En3modera 
konfo ru haiz en mükemmel fen techizahnı haizdir. Hasta
la r ın tenıiı lik, ist irahat v e ihtimamlanna son derece dikkat 
ve ı tina edilcnektedır. Kabul şeraiti fe vka lade ehvendir. Ge
ce güı düı. daimi dokto u bulunan müessest: müracaat ede
cekleri h erau kabul ed er ve hastaların ı diledikleri doktorlar 
tarında ııa f tedavi ett i rilmi!ktedır . 

-r-=-~~~ ~
Bıı-ıncı 

Dr. 
K A M ÇIO\.:iLU i ( :ih Vt' rena Ul hasta lıkları Ve 

ı t lektrik tedavisi 
~ l ıuw Kırınci beyıer Sokağı No. : 55 Telefon : 3479 
~~riıi!3!!1~~~~11ilCiiS---!1i ___ ,_,.,. 

Elbisenizin ren 9 
gi solarsa ijzül

meyiniz, yeni t 
-yaptır dığı nız kos L. 

tümün rengi ho • 
şunuza gitmi· L 
y .u~a sıkılmayın B 

9 Evlôl = 
Baharat 1 
Deposu , , 
n~au. alacağınız • 

Artil 
Boyası ile ku
,naşı ıı ızı ) ı ste di-

u 

ğiniz 2 nge ko 1 
~ , . b' 2 avca çevıre 1- ,...,., 

1 

lirsiniz. n 
Telefon 3882 ';:: .,. ,. .. 

M !&Pi g -
a"t;2a>t~Dr. FIA.H R i 1Ş1 K >tartRft .. 
~ lımir Memleket2 Hastanesi' Rontken Müteba11111 • 
fi RONTKEN VE il 

~ Elektirik tedavileri yapılır ; 
~ ikinci Beyler Sokak' No. 29 TELEFON: 2542 il 

... -~lll'!!lt~~~~~~~~~~:-~ ......... &i'!; ... • 
ı ., ~~~~~~.sı~~~~~~~.:.·i!.'-.:.~ ~~~f;F .... " 

\ 
t•! c•' ~asmsmm~t;latim:a1:attaa~mtX«1aa•m 
r+ıc1Eıb· Manto [• y;mmı!!lllJ!SP-~ES!lwwl'-!ı ~ ........ ~ ........... . 
R~·. ıse ve ~ilf ~~ı :. KORDON,, YÜKSEL ve 1 ı ~Hlikômet Kartııında ı 
~ Meraklılarına MOJda f- . t!J 1 KABADAYJ : TERZi ı 
f+lZabitan, Baylar ve Bayan1ar [~4 ' işte bütün lzmirin kapıştığı 1 fMehmed Zekil. 
[+] - -- -. [+ ·~ nefis Rakılar bunlardır 1 • 
[+]En mütkülpesent müşterileri memnun [+~ a!?31Si!3!?S!iil:lill :iiElmillllii!Cil!!!IBiB .......................... . 

[+leden bu firmayı unutmayınız · ~·~ ~~~~~111!.'11~~~~~~,~~-.~~···•·::u:: .. ~• 
[•"' , ,. , I •• ,. ~~~~ -... ..... ~~~~~._.~lıMfııo:""~~~, 
[+l Tüccar terzı (Turkpazara Ibrahım r+... ·+°'T k . . b lıl k · · b ) d · "t 1 
[+] Karakaş) bukere yeni mağazada zen gin çeşidle~. Terzi-: (+" +l orra , ıyı ma S verm~ ıçın o gı a ıs eri 
[+] hanemizde bay ve bayanlar için ıon moda zarıf ve şık [+~ '•~ Her nevı 1 

{+) ~a.nto, ~ob, tayyor, ete~, büluz. ~e tovakar Zabitan ve . [•: :? KiMYEVİ GÜBRELER rı 
r+l ııvıl elbııe ve kaputları ımal edıhr. r•.. .. ~ 1 
[•ı Muamelem peşin •e taksitledir. ~ .:J RUS GÜBRELERi UMUM ACEN r ASI 1 
[•Bu ıC>zlerin doğruluj'unuanlamak için bir tecrübe kafidir. ' • .. s AKl~1S R ve c. A. IKı ZLER H 
"• . . Od N r•" •J ... • ı. m C•JDIKKAT: Yenı Mağaza unpazarı o. 12t.. •] Ticarethanesinden en ucuz Hatlarla tedarik edilebilir il 
f+l TELEFON: 3276 t~ :J Gazi bulvarı No. 18 - İZ~tiR ~: 
-~ -~ISR#·S·>&'Prf. attı -=--smtJtlDXG[•JSBRFnJB .::> C><>· ~ ,::_ , 
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icra 
Mütehassısı 
latanbala gelen icra mü· 

ehassısı lniıreli Hanı Pa· 
urteai günn ıeluimize ıele· 
cektir. 

Koıular 
Bu Yıl Güzel Olacak 

Bu yıl ilkbahar at koşuları 
pk eileaceli olacak Ye beı 

fta ıDrecektir. Şimdiden 
1aa11rbklara baılanmııhr. 

Halkımızın bu koıulara 
iftir&ki ve eğlenmesi için 
ukil Yaıataları intizama ko
ucak ve ber türlü kolaylık
lar ghterilecektir. 

Teftiş Ediyor 
Jandarma iç ilçe ka.nutanı 

.. ylabaıı Hüıaii Çetinalp 
rafalrabada aı teğmen İhsan 
olclaju balde dün bazı jan· 
darma kar.kollarını teftiş 
ederek ıeç •akit lzmire 
tlhm&ıtllr. 

Trenlerde 
Ucuzluk 

Fuar mllnaaebetile Izmire 
ıeleceldere ıeçen sene ya· 
palan tenıilltın bu sene de 
•JB•• kabul edildiği, yanhz 
.. bet flal&k •e bir aylık 
laalk ticaret bileti alanların 
ı..ınte ••sari iki ı&n kal
mak mecburiyeti konduğu 
alakadar makamlardan Fuar 
bmiteaiae bildirilmittir. 

Afgan Sefiri 
Afsaaiıtaaıa Ankara ae • 

flri B. Abmed Han refikaıı 
u. ..larimize selmiıtir. 

Hüsnü 
Türkekul 
Ticaret Uıeaiain kıymetli 

n fllzide muallimlerinden 
Hilal Tlrkekul'a görlilen 
ilam &zerine MiUttlr Bakan 
•ta•ca iki ay mtlddetle iıti· 
r.a.t •• teda Yisi i~in izin 
Yerilmiftir. Arkadaıımıza acil 
tifalar temenni ederiz 

ls11betli 
Teşebbüs 

bmir ıehrinin imari ıçın 
Emllk bankaıı ile belediye 
ara11nda yeni bir anlaşma 
Japılclağı haber ahnmııtır. 

Cuma ovası 
Gençleri ve 
Güreşler 

Pazar ıtıntl yapılacak Ku· 
l>ilay ihtifalinde bulunmak 
ilzere Cumaovası gençleri 
toplu olarak lzmire relecek
leri için, o gün yapılması dü
tllallen Cumaovası okullara 
menfaatına tertip edilen peh· 
livan gtlreılerinin yarınki 
cama sün& yapılacığı haber 
alanmııtır. 

Asri Sinemada 
Bu günden itibaren yeni 

program Kronıdat bahriye· 
lileri Türkçe ıözlü film baş· 
lamııtır. Tavsiye ederiz. 

( Halkm Seıl ) 

Litvanya-Polonya Hadisesi Büvüyor · 
Pariı (Radyo)- Paris ·Soir ıazetesinin Varşovadaki muhabiri gazetesine gönderdiği bir 

telgrafta evvelki gün Polonya-Litvanya hududunda bir Pelonyalı askerin ilümü ile neti
celenen hadisenin büylimek istidadını gösh:rdiğini kaydetmekte ve bu hususta Polonya 
hükumeti diğer taraf hükumetine şiddetli bir nota verdiiini bildirmiştir. 

Ayni muhabirin verdiği habere göre Litvanya hük6ıneti bu babda resmi bir tebliğ neı· 
rederek ölüm bidisesi Litvanya topraklarında vukubulduğu ve binaenaleyh hükumetinin 
hiçbir meauliyeti bulunmadığını tesbit etmiştir. 

f ngiltere Parlamentosu Ve A vruoa Meseleleri 
Paris (Radyo) - Londradan haber alınmıştır. 
Nihayet beklenen içtima dün A•am kamarasında yapılmııtır. Bu İrtimada muhtelif par· 

tilere merbut laatipler söz almış harici siyaset ve bilhassa sen Avusturya meselesi ile Is· 
panya hadiselerinde hükumetin noktai nazarı anlatılmış oldu. 

Baıvekil; hükumetin Avrupa ye Uıak Şark hidiselerile ispanya me1elesioi adım adım 
takip ettiniz ve lniilterenin strotejık ehemmiyeti haiz Baleares adalan ile çok yakından 
alakadar bulunduğu ve alınacak tedbirleri açıkca söylemekte mazur bulunduğunu bildirmiştir. 

Bundan sonra Çemberlayn Çekoılovakyanın muhtemel bir taarTuzda gerek Fransa ve 
gerekse logiltere tarafından yardım giSreceğini bildirmiştir. 

Almanlarla Italvanlar evvelce anlaşmışlar 
Pariı (Radyo) - Paris gazeteleri Romadan aldıklara mal6ınata göre ltdlyan siyasi mah

f Heri Almanya ile Avusturya arasında zuhur eden hadiselere karışmak kulaklarını kapa
mış hir vaziyette bulunmaktad ırlar. Bunlardan bahseden Paris matbuatı Almanya-Avusturya 
işinde ortada, lhlyanların Almanlarla daha önce anlaşmış olduklaranı gösteren pek çok 
deliller mevcuttur diyur. 

Vivanada Yeni Tevkifat 
Paris (Radyo) - Viyanadan alınan telefon haberlerine göre Alman ordusunun Viyanayı 

işgahnden birkaç gün evvel Viyana komü:ıistlerinin Avusturya Nasyonalistlerine karşı yap· 
takları hakaretlerin hesapları sorulınağa başlanmış ve Hitler taraftarlarının yüzüne tüküren 
bazı mllfrit kızılların tevkif kararı verilmiştir. 

Blum Kabinesi Ve lngiliz Gazeteleri 
Pariı (Radyo) - lngiliı matbuatı Blum kabinesinden bahsederken diyorlar ki: "Bu yeni 

Blum hükumetinin bir it yapacağından ümidvar olabiliriz. Çünki bunlar arasında Nasyona· 
Jist tanınan Zaski vardır. Bu suretle Blum kabinesi Sosyalistlerle finansal teıebbüslerle 
meıgul elan partiler arasında anJaıma zemini bulınak kolaylığını elde etmiı olacaktır. 

Tokvoda Olimpiyad Ovunları 
Tokyo (Radyo) - Tokyoda yapılacak olan Olimpiyad oyunları için Londra spor heyeti

nin hazırladığı rapor Japonyaya göoderilmiyecektir. Buna sebep Japon-Çin barbıaın elan 
deYam ettiii Ye ne netice vereceği bu günden maluın olmamasıdır. 

Şimali Amerikada Af at 
Vaşington 17 (Radyo)- Şimali Amerikada ıimdiye kadar görülmemiı bir kasırıa fell

keti olmuıtur. 
Bir kasaba baıtan başa mah•oldu. Çadırlara giden araba ve otomobilleri kasırga dıvar· 

lara çarparak parçaladı. Zayiat çoktur, yekunu tesbit edilmemiştir. 

Hududlarda Binlerce Boş Otomobil 
Viyana, 16 (Radyo) - Avusturyadan civar memleketlere iltica edenler, dakikadan da· 

kikaya çoğahyor. Macaristan ve Avusturyaya komşu d iğer devletler hududlarında binlerce 
boı otomobil bulunmuştur. Bu otomobillere, Avusturyadan kaçanlar binmişler ve hududlara 
gelince, otomobilleı·i terkederek komşu memleketlere iltica ey:emişlerdir. 

------------- OO••OO ----

ATATÜRK ---··--
Bütün şarkın 

babasıdır 
İstanbul 16 (Hususi) -Su· 

riye Başvekili Cemil Mardan 
matbuat mümessillerini ka
bul et:- iş ve yakında bir 
heyetle Ankaraya gelerek 

siyui ziyaretlerde bulunaca· 
ğını, Atatürkü11, yalı..ız, fürk 
milletinin değil, biitün şarkın 
Atası oldutunu söylemiştir. -----···---
Yeni 
Hastahane 
fzmirde pek lüzumlu oldu

ğu aşikar bulunan çocuk 
hastahanesinin Sıhhat Veki· 
Jetinde hazırlanan plia dai
resinde yapılmasına yakın· 
da baılanacaktır. Belediye 
encümeni hastahanenin on 
beş bin lirahk kısmını ihale 
etmiştir. ikinci kısım inşaa· 

tın ihalesi Haziran ayı içinde 
yapılacaktır. Hastahanenin 
bu sene bitirilmesine çahıı· 
lacaktır. 

A vusturyada 1 

intiharlar 1 

- Baştarafı 1 incide -

hayatına nihayet verdiği bil· 
diriliyor. Hatta mumaileyhin 
bıraktığı bir mektupta Dol
fos'un suikasd hadisesinde 
medhaldar bulunduğu yazılı 
imiş. Bilhassa bu haber kaydı 
ihtiyatla telakki edilmesi la
zım geldiği ayni ajansın mu· 
habir bildirmektedir. 

Diğer taraftan bir çok bü
yük rütbeli kimseler ayni 
yola müracaat ederek bayat· 
larına nihayet vermektedir· 
ler. Adeti Avusturyada in
tiharlar gittikçe çoğalan bir 
nesne olmuştur. 

Paris ( Radyo ) - Havas 
ajansı bildiriyor: 

Naziler tevkif çenberini 
gittikçe daraltıyorlar. Cihan
şumul §Öbreti haiz büyük 
doktorlar sırf Yahudi olduk· 
ları için tevkif edilmiılerdir. 
Bunlar arasında doktor Leoy, 
Plumolel, Scgnard de bulun· 
malı tadarlar. 

Dünyaca biiyük bir mali
yeci olarak tanınan ve ge · 

Altınlar 
Berline 
Nakledildi 

Bertin 16 (Radyo) - Avus
tarya bankasının y'!künü 410 
milyon şilinge baliğ olan 
altın dövüz mevcudu Berline 
nakledilmiştir. 

~·--

iz mire 
Gelivorlar 

lstanbul 16 (Husuıi) 
Denizbank umum müdür mu· 
avinleri bu hafta lzmire gi· 
deceklerdir. 

çenlerde eski İngiliz kralını 
evine misafir eden meşhur 
Baron dö Roschild tevkif 
edilmıştir. Hayas ajansı mu
habiri bilhassa bu sonuncu 
şahşiyt t hakkında lııgiltere· 
nin müdahalesi katiycn bek· 
lendiğiai bildirmiştir. 

Ayni muhabirin verdiği 

habere göre evvelce mev· 
kuf bulunduğu bildirilen 
prens Stramberg halen ls
viçrede bulunuyor muı. 

17 MART 

Zehir fabrikacısı 
kadının macerası 
Bu zehir mirasa konmak 

tivenlere satıldı 

• 
ıs-

Yugosla•yanın Krepolin bu zehiri satan kuramun ıek· 
Şehrinde 1934 yıhndanberi lini de bildirdi. Bunan &ze· 
ıizli olarak bir zehir fa briksı rine daha on kiti hapsedildi, 
yaııyortlu. Bu fabrika pek Yapılan inceleme netice· 
yolunda kurulmuş bir Banda sinde bu zehirlerin mliıteri· 
tarafındae idare olunurdu. terinin çoiu akrabalarını 

Bugünlerde b• görülen bir ildürmek s6retile miraıa 
kaç öliim vak'ası polisin de konmak istiyenler oldujuda 
g~üne çarptı . Polis bunun anlaşıldi. Hıtti bu arada 
arkuına düştü. Bir müddet kızın birinin baba11nıda •e· 
sonra bir ıehir fahri lcası ve hirledıği g6rtlldii. Daha ıa-
onun çıkardığı zehirleri sarf ribi şuki, babasını zehirliyeD 
ede11 bir de Bendanın iıine kızı da erkek kardetinia 
Yardı. l ı köoce fabrikanın mü· zehirledigi öğrenild . Ayni 
dlirü Ye kimyageri olan zamanda kardet kardeıi, 
Stauka adlı kadını yakaladı. karı kocasını, kocası karısını 
Fabrikanın bu kadının evin· vesair vesaireyi 6ld6rmek 
de olduiu anlaşıldı. Netekim suretile mirasa kavuıtukları 
birçok kimyalı iliçlar da bu- tahakkuk etti. 
lundu. Kadın cürmünü itiraf Tabkipat devam edi1or1 

etti. Bir porsiyon zehiri 500 mirascılar birer ikiı•r ya· 
dinara sattığını da söyledi, kalanıyor. 

-----~~~---oooc---------------
Fransada 
Seferberlik 
- Baştarafı 1 incide -

)iai söylediği bir nutukta 
bizi hiç bir devlet korkuta
maz, biz 52 devlete meydan 
okuduk Almanyadan fenalık 
beklemediğimiz gibi korku· 
muıda yoktur demiıtir. 

Roma 17 (Radyo)-Fransız 
kabinesi dün gece mühia 
bir içtima akdetmiştir. Fran· 
sada seferberlik hazırhkları 
ikmal edildiği vel bir kısım 
ihtiyat subaylaranda davet 
edildiii haber alınmııtır. 

Roma 17 (Radyo) - in· 
giliz filoları mechul bir isti
kamete gittikleri söyleni)or. 

Nevyorl{ 17 ( Radyo ) -
Oo beş kemiden mürekkep 
bir harp filoıu ile be ı aber 
bir tayyare gemisi dün Is· 
panya sularına müteveccihen 
hareket etmiştir. 

•• -
Kooperatifler 

Kooperatifterin kuvvetlt:n 

Türk-Rumen 
ticareti 

Bükreş 1' (A.A.) - Ana· 
dolu ajansının hususi muha· 
hiri bildiriyor: 

Ticaret ataıemizin tepb· 
büsü ile Bükreşte bir Rumen 

· Tftrk ticaret odası kurul· 
muştur. Odanın rayesi iki 

memleket ara11ndaki ekono· 
mik ve kiilt6rel münaaebet
Jerin inkişafına hizmettir. 

_,.... .. _, .. --
Stalin 

- Baıtarah 1 incide -

Viyanalı ldoktor bunu kimH· 
ye açmamıısa da mua•inle· 
rinden biri bütün hp Alemi· 

ni hayret içinde bırakan ba 
usul ile Stalinin tedrici bir 
zehirlenme ameliyesine ma· 
ruz kaldığını lngiliz ıazete• 

cilerine bıldirmiştir. 
........ .... ... . •"' . 

dırilmesi ve incir satıı koo
per tiflerınin takviye edil· 
mesi tekarrür etmiştir. 

••ne>•• --------
Son Telgrafların Hulasası: ---···· Lord Pert dün akıam Kont Ciano ilt- uzun bir mülakatta 

bulunmuştur. Bu görüşme büyük elçinin Romaya dönmesin· 
den beri yaptığı üçüncü görüşmedir. 

İngiliz hariciye bakanlığı yakın doğu itl~ri eksperi B. 
Bende) de müzakerede hazır bulunmuştur. 

ooooooooooooooooooooooooomooooooooooooooooooooooooocı• 

Halkın Sesi hakkın sesidir 
- Baştarafı 1 incide -

kada oturanlar için yarım ücretle vapurlarda seyahat etme· 
)erini kabul ve tatbik etmeğe başladıklarından blr kaç me• 
mur arkadaıımııın teıekkür mektubunu neırediyordunuz, 
ayni ıaınanda bu arkadaılar n151f ücretin belediye otobBı· 
)erinde de tatbik edilmesini rica ediyorlardı. Kuvvetle umu· 
yoruz ki bu dilek muhterem reisimiz Bay Behçet Uz tara· 
fından kabul edilecektir. 

Zira Alsancak tarafJarında oturan bir kaç memurla bir 
kaç muallim vardır. Bunlara da lütfeo bir kolaylık g&sterilıe 
çok yerinde bir hareket olacak ve doktorumuz dua alacak· 
tır. Her halde bu dilek ve ricamızın kabul buyurulmaaını 
tekrar yalvarıyoruz." 

Halkın Sesi: 
Memurlar ve muallimlerimizin bu çok yerinde olan dilek· 

lerine bizde iştirik ediyoruz: Zi . : 

HALKIN SESi HAKKIN SESIDIR 
! .... liilim!E3rilmliiilimil ..................... ~ .... . 

Be R k D h Vataadaıları servet Ye saadete kavuıturmak hususunda pi· ( SAADET k • • ) d dlinyanın en nefiı, en leziz ve ea 11bhi 
lr e Of 8 8: yanko biletlerinde rekoru kıran bay Hasan Tahsin onder'in IŞeSI D e çayları da bulabilirsiniz. Bir kere tM· 

tle bizler 'bi eaeceklialz. akkapa polİI merkezi karpımcla No 354 Haıaa Tabaia &.der Telefon Ho S497 


