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Rus-Japon hududundaki tahşidat heyecan uyandırdı 
KISA VE AÇIK 

Baltıktan Karadenize Kadar! 
Dlln geceki radyo haberleri arasında Avrupa siyasal çev· 

renlerinde olduğu kadar Balkanlarda da bir heyecan rüz
garı estiren Lehistanın yeni siyasi teşebbüs ve pı ojesi ol· 
muştur. Bu haberin verdiği bu yeni projeye göre : 

"Lehistan, Saltıktan Karadeniıe kadar Rusyaya karşı bir 
blok haıırhyor. Bu bloka; Lehistan, Litvanya, Letoaya, Es· 
tonya ve Romanya dahilmiş. Iskandioavya devletleri H. na
zırları, mühim bir toplanta yapacaklardır. 

Bu toplanbmn Rusyaya karşı kurulan blokla aJakadar ol · 
duğu sanılıyor." 

Hadiselerin hiç umulmıyan anlarda birer şimşek çabuk· 
luğu ile gelip geçtiği böyle bir devirde bulunmasaydık, bu, 
hakkile her yerde heyecan ve telaş uyandıran haber üze· 
rinde fazla durmağa bile lüzum görmiyecektik. Fakat o 
kadar az z:ımanda o kadar çok garip ve müthiş hadiseler, 
tarihin seyrini coşkun bir sel gibi akıtan mühim vak'alar 
görüyoruz ki bu hadise 9e vak'alar mahşeri karşısında ioa
nrhnıyacak hiç bir şey yoktur, hükmünü vermek mecburiyı: • 
tinde kalıyoruz. 

Eğer bu radyo haberi tahakkuk ve teyid etmek istidadını 
gösterirse yalnız Avrupanın ortasında değil fakat Balkan· 
ların içinde yeni bir kıyametin kopması ihtimali karşısında 
kalacağımızı şimdiden söyliyebiliriz. 

SIRRI SANLI 

-----------------------------------------------Dük Koper neler yazmıs? 
Londra 22 (A.A.) - Bıh· toplanhıında okunan bir 

riye Nazırı Diik Koperin tubunda şu satırlar mevcut· 
Londrada bir muhafazakar tur: - ....-. ....... __ 
Fransızların 
Kusuru 
Ne imiş? 
~-

Pariı (Radyo) Fransız 
parlamentosunda müıellib 
millet teşkilatı kanununun 
müzakeresine dün başladı. 
ilk milzakereler münakaşalı 
geçti milli müdafaa nazırı 

- Halen barışı her şeyin 
üstünde aı zu eden ve Ce· 
nevreyi daima müşterek top· 
Janh yeri olarak muhafa~a 
eden devletlerle ahenk ve 
teşriki mesai halinde çal ş · 
mağa devam etmekle bera• 
ber )'alnız logiliz imparator· 
luğunun büyük halk kütlele· 
rinin bayat ve hürriyetlerini 
himayeye değil ayni ıaman· 
da hayat ve meziyetleri mu· 
taarrııın haşin kuvvetile ze· 
delenenlere maddi ve belki 
de kat'i bir yardım yapı:ı:a· 
ğa muktedir bale gelecek
lerdir. 

Güneş takımı 
Rasih'in de iltihakile cuma 

günü lzmire geliyor mısafir 

takım ilk maçını Alsancak, 
ikincisini Üçok'Ja yapacaktır. --- ... ... .. -~ 
izahat verdi. Bay Daladiye 
dedi ki: 

Bizim bir kusurumuz varsa 
o da çok konuşmak ve az 
iş görmektir. 

18TER GUL iSTER AGLA 

~ 
1 

Büyük Şef - ... -
Cenup \•İhiyetlcrini 

gezecek 

lstanbul 23 ( Hususi ) -
Büyüle Önder Atatürkün 
önümÜıdeki ğünlerde cenup 

viliyerlerimizde bir seyahat 
icra edecekleri haber alın· 

mışhr, Atatürkün bu arada 
Mersini de şereflendireeek
leri bildirilmektedir. 

Ankara 23 (Hususi) -
Atatürkün cenup vilayetleri· 
ne yarın çıkmaları mubte· 
meldir. 

__ _,.. ... liiıı-__ .. 

Askeri Şura 

GENERAL KAZIM ÖZALP 

Ankara ( Hususi ) - Aı· 
keri şura toplantılarına dün 
nihayet verdi. Bu münase
betle Milli Müdafaa vekili 
ğeaeral Kazım Özalp dün 
~üra azal&rına Anadolu ku· 
lübüode bir çay ziyafeti ver
miştir. 

Avrupa Haritası Yeniden mi Çizilecek ? 
Geçen gün Karşıyakaya işliyen Çankaya vapurunun üst kısmındaki salonda birkaç zat 

Avrupadaki son vaziyetler hakkıo:la konuşuyorlardı. 
Sanki bir harp meclisi kurulmuştu, birçok mütalaalar ve faraziyeler yürütülüyordu. Bu 

giloleria en önemli dedi-kodusu daha açıkcası ve doğrusu, genele) savaşın patlak verip 
vermiyeceği idi. 

Bir zat kendi şaklabanlığı ile ortaya sürülen düşünceleri kesip durduktan sonra ~u söz· 
leri söyledi : 

- Yahu neyinize lizım cihan siyaseti, iş olacağına varır, gene anlımıza scenel harp feli · 
keti yazılmıısa onu insanlar bir hada acısını çekeceklerdir, bunların bence o kad.ar değeri 
ve önemi yoktur. 
Baıka bir zat ıordu : 
- Sizce ehemmiyetli olan nedir ? 
- Bence bugünün en ehemmiyetli noktası okullarda coğrafya öğretmenlerinin maruz 

kalacakları zorluklardır. Çlinkü, bazı devletler Avrupa kıt'asının siyasal hududlarını ellerin· 
deki kıhnç, top ve tanklarla başka şekilde çizmeğe başladılar. tlğretmenler şimdi filanca 
devletin siyasi hududları ıudur demc)k için bu vaziyetin durulmasını ve sulh perisinin tek
rar sahnede göriilmesini beklemek lazım geliyo. 

Umumi bir kahkaha salonu çınlattı. 
Ey okuyucu sen de bu hallere bak ve duyda : 

B. Stoyadinoviç Türk Büyük 
• 

mımarı 

uAlmanya A vusturva ile bir
leşti, bizi garp Avrupasından 

ayırdı'' diyor 
Belgrad (Radyo)- Başve · 

kil bay Stoyadinoviç sinato 
meclisinde Aluıau-Avustur· 
ya meselesi hakkında izahat 
verırken unları söyl'!miştir: 

"Almanya Avusturya cüm· 
huriye tile birleşmiştir. Nisa · 
nın onunda yapılması mukar· 
rer plebisit A;usturyadaki 
umumi efkarı tesbit edecekti 
fakat bugün buna imkan 
kalmadı . Alm-nyanın bu ha 
rcketile arsıulusal muahede· 
lere ne kadar aykırı hareket 
ettiğini izah f: tmiyeceğim, 

ancak diyeceğim ki ,bu hadi
senin Yugoslavya için tarih· 
ıel önemi vardır. Çünki yur· 
dumu:ıun hududlarında yet· 

miş beş milyonluk Alman 
bükümeti teşekkül etmiştir. 

Şunu da ilave edeyim ki ar· 
tık hududlarımı:ıın garp ta· 
rafı Uluslar Sosyetesine da· 
bil olmayan devletlerle ka· 
panmış bizi garp Avrupasın· 
dan ayırmıştır. Hulasa Yu
goslavyanın coğrafik ve po· 
lelik durumu ağırlaşmııtır. 

• 
Banka 
Müdürleri 
Ankara 22 (Hususi) 

Cumhuriyet Merkez bankası 
umum müdürü 8. Selibed
din Çam ııbbi sebeplerden 
dolayı istifa etmiş ve yerine 
Ziraat bankası umum müdü· 
rü B. Kemal Zaimin tayini 
ve Ziraat bankası umum 
müdürlüğüne de mezkür ban· 
ka müdürü umum muavini 
Nusret Mitbatıo getirilmeleri 
hükumetçe kararlaştırılmıştır. 

~·..-

Pol Bonkur 
Ankaraya Ge1iyor 

Ankara 23 ( Hususi ) -
Fransız Hariciye Nazırı Pol 
Bonkur nisan ayında memle· 
kelimizi ziyaret edecektir. 

Bu zi1aret Tllrk - F ranııı 
doıtluk mllaasebetleri üıe· 

Bunun içindir ki her şeyden 
evvel Yugoslav ulusu, bu 
ulusun uluları ve kraliyetin 
başkanları bu hususta dl· 
şüncelerini tesbit etmeği ve 
yeni siyasamız hakkında tu· 
tulacak yolu çizmelidir" 

--- . ···-· -
İktisat Vekili 
Ankaraya gitti 

Istenbul 23 (Hususi)- ik
tisat vekili bay Şakir Kese· 
bir Viyanadan düo dindü ve 
bugünde Aokaraya hareket 
etmiştir. 

Emin Bey 
Azledildi 

Kudüs, 22 (Radyo) - in· 
~iliz yüksek komiseti Müslü· 
man yüksek konseyinin dört 
azasından biri olan ve Kabi· 

Büyük Türk mimarı koca 
Sinanın ölüatinil 350 iaci yıl 
dönümiine raıtlıyan dokuz 
nisan cumarteai ılnl mem· 
Jeketimizin her yeriacle bll
yük ihtifal yapılacak ve proi· 
ramlar da huarlanmııtır. 

Askerlik 
Şubesinden 
1 Nisan 938 celbi yaklaı· 

mıı ve bu sebepten reımt 
işler pek fazlalaım•t old11· 
ğundan 1 Nisan 938 ıllnlD· 
den itibaren Niıan gaye1ine 
kadar ıabsi iıler için retlra 00 

caat g6nleri yaloı• Camar• 
tesi ve Pazarteai riinleridir. 

red.en dön;; ... Emin bey Ka: 
ı miniyi azletmiıtir .. 

Mlm::il.liillllli~l&lEZ .. mi!Wmml!llllmı::::.~:wımıssmill .. liillilaliCOllD• .............. . 

HALKIN SESI HAKKIN SESiDiR --------····· ---------
Mazot nasıl tevzi edilmelidir? 

Aldığım ız bir mektuptur: 
Halkın Sesi gazetesi mesul müdüriyetine. 
Sıhhat direktörlüğü belediye ile elele verip sıbhabmızı 

ve yaz mevsiminin yaklaşması dolayiıile gelmesi melhuz her 
çeşit ystalıkların önüne geçmek maksadiyle ncret muk•· 
bilinde halka mazot tevziiae başlamıı ve vazifeyi de bir 
belediye çavuşuna tevdi etmiıtir. 

Alınan bu tedbiri şükranla karşılarken bu vazifeyi de
ruhte eden bir belediye memnru geçen glln lımet pa .. 
mahallesinin Marahane sokağında mazot tevzi etmek mak· 
sadiyle yanına topladığı bir çok mahalle çocuklarını evler 
içine saldırmakla beraber kendisi de evin kapıııaı çalmada• 
içeriye girerek "haydi, çabuk olunuz, paranız yoksa kom• 
şudan alınız,, demek suretiyle balkı iz'aç ve kadınların açık 
bulundukları hakkındaki ihtara karşı de " ıimdi kaçmak 
yok, ben memurum, istediğim yere iıtediğim ıaman iıte 
böyle serbes girerim ,, deyerek ahaliye ve bilbaHa kadın· 
lara karşı kaba harekette bulunduğu g6rillmiiı ve bir çok· 
larında para aldığı halde makbuz kesmek ıöyle dur11111, 
mRzot dahi vermemiştir. 

Biz yapılan bu muameleye hayret etmekle beraber ma• 
zotların ne şekilde tevzi edildiğini bilmediğimiz liçin anla· 
mak isteriz. Şunu da ilive edeyim ki, bu memur bazı evler• 
de bulduğu mazotların zamanı sıeçtiğini •e yeniıinin alanma• 
sı iktiza eylediğini de söyliyerek zorla maıot vermeği iste· 
mektedir. 

Bunun içi,. nereye ve ne tekilde müracaat ve ıiklyette 
bulunalım. 

Bu yaıımızm sonsuz aayQ'ılarımızla neırioi yalnnnı. 
ismet paıa mahalleai Moralaıne So. 

sakenesi tarafındu 



Sahife 2 C Ralkm Seıl ) 

1. !s~ü~ a:~:U~:;::~Elfooktorun Nasihatıeril B -- B._ .............. _. 
1 1 'r. • l ·k m Süt Çocuklaı ında 

1 l ımur en ~ Raşitizm: 
----------~~--:-:--=--=-~ E Kemik Hastalığı 

B Tarihi Tefrika Ya.zan: H. Türkekul~ Küç k çocukların daha 
•mama - 154 - ~l!lEE memede iken aldıkları süt 

rin çeteleri Kaşgır ha valisi- a~ı~rı0 ner!emesi ile _gayri 
~ kafı gelmege başladırı za-

De kadar sokulmuşlar mı? man çucuğun .kilosun~a .te~a-
Yareği daimi bir çelik 1 olan şanlı ulusumuz, kahra- kus ve u_mum.'yetle !bır ıohı-

menrene altında ııkıhyor, aan yi~itlcrimizdir. . tat başgoıterır. 
eziliyordu. - iş baştadır, baş iyi dü· Bu, dogrudan değru!a 

Bir müddet inzivaya çekil· şüaür ye hareket ederse vü- gıdısaızhk ve açlık bastaJıgı· 
di. Kimse ile konuşmıyor, cud da inkişaf eder Asıl dır. Eskiden bu noktalar 
ibadetle vaktini ıeçiriyordu. ıııi• biz ıizden aldık. malüm olamadığı için yeni 
En çok huzuruna kabul et- Timurlenk biraz d~ıündü, doğan ve emzikte bulunan 
tiii tarih encümeni idi. On- sonra fU cevabı ver~ı: çocuklarda bir takım zafı 
!arın yazdıklarını dinler, bir - A~ıl. bunu takd~r e~e- umumi, kansızlık ve kemik 

k ı . . h'h .. d' cek tarıbtır. Ne beaım sey· hastalıkları başladığı zaman 
ço yer erını tas ı ettmr ı. 1 d' w. d · , d d ' 

.. k d' · L e ıgım ve ne e sızın e ı · bunun bir takım verasetlere 
Q, yalnız olen, en iDi •I· w• • d w ) b'I' 

k 'd ·ı·ı · k gınız ogru o a ı ır. ye yahud her iki tarafın, 
ra ıp rı. e.n ıc.v.ıı ı erı.nc. a.· _ Büyük Türk hakanı 

k b tik b ht yani ana ve babanın izdiYac 
yuşma ıçın ~~. ~r ı ı· Ceoiİzin açtığı Çin seferleri noktasına taalluk eden ku· 
yaç duyuyor, olumu bın can oldug-u cribi kaldı Çinliler 
·ı b ki' el • ' anlardan ileri steldiği zanno· 
ı e • ıyor u. gene şımardılar. 

Onun bu acıklı halleri ku· _ Yeni bir haber mi lunurdu. 
mandanları arasında merak var? Bugün artık bu fikirler bir 

tarafa atılmıştır. Bütftn bua-
ediliyer, daima enu eğlendi- - EYet ulu şehinşah. Çin lana Hbebi vücu4'üa gıda-
recek bir vasıtanın zuhurunu çeteleri Kiqgere kadar so-

y dan ye bilhassa vitaminler· 
ltıkliyerlardı. kulmuşlar, oralardaki Türk den mahrumiyetidir. Bu gibi 

Bir gün Çinlilerin Kiıger çiftliklerinde bulunan ağıl· mahrumiyet ın neticesi olarak 
taraflarında bazı münasebet· la.rdaki koyun, inek, manda, ilk görülen hastalıklardak 
sizli ki eri haber alındı. O ta· öküz, at ne varsa sürüp gö · birisi, Basitizm 'dır: yani ke· 
raflarda bulunan Türklere türmüşler. k b ı mi asta ığı. 
ait sürülere hücum ederek Birdenbire ihtiyar kapla- Hali tabiide bir çocuk on, 
bir çok aiılları bas .11 l.ıır, nıo gözlerinde bir ışık yan· 00 iki aylak iken yürümeli· 
Jıeyun, sığır, öküz, bey ir ne dı, yerinden doğruldu. Sanki dir. Yürümek demek, ke-
bulurlarsa sürüp götürmüş· yirmi yaşında bir delikanlı miklerin kafi derecede sert· 
lerdi. oluvermişti, kaşlarının iri, leşmesi demektir. Bu •tiddet 

Bu haber Semerkande va· kırçıl tüyleri dimdik oldu, zarfında çocuk yürüyemedi-
ııl oluaca beyJer, komutanlar burnundan solumaia başla· 

ği takdirde kemikler sertlen· 
hir toplaatı yaptılar, Timur· dı, bağırarak sordu: d k f d 

Ç 1 K h memiş, yani vücu e a i e· 
lenge bunu auederek Çin - in çete eri işgir a· 

1 • 'k d L ı l recede kalsyom emlihı gir-iiıerine hareket edilmeainı va iaıne l a ar soau muş ar 
d d. ? memiı demektir. Bu gibi ço· 

karar •erdiler, i"lerinden mı e ın "' E t L' b cukların diş çatlamnlarında 
ayırdıklan bir heyeti huzura - ve şe.ınşa · 

Timurlenk elile sakahnı da gerilik girülür. Bununda 

Hatavd Müfsidler Yeni e·r 
Parti Kuruvo lar 

Zıraat Bankası Türk Çiftçisini Gene 
Sıkıştırmağa Başladı 

Antakya : - Beyrutta çı· ı mahna ve Yüce Komiserliği 
kan "Elcumhuriye,, gazetesi, verilen bir mazbata iktısadi 
meşhur Arap ajansının ver· buhran mahsulatın ve fran· 
diği ıu haberi neşretmek- gın düıkünlüğü dolayiıile 
tedir : Zıraat Bankasının talep ey· 

"Sancak intibabatanın yak- lcdiii son tediyat şeklinin 
laşması dolayisile büyük bir değiş~irilmeıi istenmekte ve 
faaliyet başlamıştır. Sancak· Suriye hükumetinin bu ıibi 
taki Arap liderleri ıeçealer· borç.tarı ~O sene !°üddetle 
de teşekkül etmit J.ulunaa tak~ıdleadı~ere~ zurraa ve 
"ittihadı Vatani,. partısi ye· emlak sabıplerıne yardımda 
rine yeni parti kurmağa ça- bulunduğunu biyle bir sırada 
hşıyor. Bu partiye Trükler- Sancak makamatı11dan borç· 
den başka bütün anasır gi· !arının borçlularından yüzde 
rebilecektir. Partinin Suriye karkının ye faizlerin tama· 
ye Lübnanda da şubeleri mile affedilerek mütebaki 
bulunacaktarl!! borcun 30 sene müddetle ve 

Yüzlerce çiftçi imzasını 40 taksitle ödenmesine mü· 
haYİ olarak, Sancak maka- saade istirham edilmektedir. 
~~~~~~~~~~··~~~~~~~~~~ 

Siııema 
Yıldızları 
Ne iş Yaparlardı? 
Biliyor musunuz ki sinema 

yıldızı olmadan evvel ~arli 
.Şaplen ıazete müvezzii, da
ha evvel de sirk m~ıkarası, 
Norma Şerer 'fe Talmaç hem 
Şireler Modistra. Rikardo 
Kortez birincilik muallimi, 
Klerk Gabi altın arayıcısı, 

Silviya Sidney Çiçekçi, Ka
ten fon Nagy operet dansözü, 
Adolf Nenju bir 2arson, 
V allas Berri sirkde fil seyisi, 
Janet Gayaor mürebbiye, 
Lüp Velez ye Klara Bov bar 
artisti, Mae Vest, Con Jil
bert de bir nakliyat şirke-
tinde küçük bir nemur idiler. 

Ucuz odun 

Silindir 
Sapkayı 

Bir bakkal icat etmiştir 
Biliyor musunuzki bugün 

en resmi merasimde giyilen 
silindir şapkanın ilk adı so· 
ba burusu idi. Bu şapkayı, 
dükkinına reklam yapmak 
isteyen Londrah bir bakkal 
1797 de başına geçirerek 
dükkanının önUnde dolaş· 
mak suretile moda haline 
getirmiştir. Bu bakkal, bu 
mfinaıebetle, halkın toplan
tısına sebebiyet vermek cür-
mile mahkemeye verilmiı, 

fakat mahkemede, utanacak 
bir kıyafetle dolaşmadıktan 
sonra her hür lngiliz gibi 
hareket ettiğini iddia et•iş 
beraat kazanmakla kalma· 

gönderdiler. Timurlenk onla· sebebi gene kalsyom meta· 
1 sıvazladı, gözlerini meyusane Karşıyakada tersane kar-

rı: bolizmasıt.ın noksanından 
G 1 · il b b ltir yere dikerek şu söı:leri Şl!lln~a Alaybey meydanında 

mış, halkın omuzları üzerinde 
sokaklarda dolaştırılmıştır. 
Silindir şapkayı ilk görenler, 

- e inız oğu ar, a a· ileri gelir. Diş sertleşirse gı· 
k ki d siyledi: ucuz fiyatla toptan ve pera· 

aızSço alcıkıbırl. B (Arkası var) şayi muhatiyi keserek çatlar. kende odun satılmaktadır. 
iıü i e a u etti. ü· 'il• O halde çocukların süt dev- KiJo9u ı kuruş tonu 10 lira. 

baaun ç\rkinliiini idd.ia ede
rek uzun zaman başlarına 

koymamışlardır. 

11 Dakikada yük elçi Gede lieyetia r«İsİ Ç k resinde ve süt devresini mü- Bu fırsah kaçırmamalarını 
idi ve ıu suretle size 'haı- an al' a teaklp aylarda umumi vazi- okurlarımıza tavsiye ederiz. 
lıclt: Ot 

1
• yetini çok yakindan tedkik 1-15 Yerine yerleştirilen 

- Ulu bakanımız, ıevket e 1 etmek mecburiyeti ortaya ••••••••••••••••••••••••••• köprü 
ve kudretinizle cihanı titret- Balıkesir, Sandırma, Afyon çıkıyor demektir. i. O OK J O R ıı Fransanın Morsen kasaba-
tiniı, en çetin kaleleri ve Kırkağaç ve Soma Uşak ve Süt ile beslen•enin kafi sında ağırhğl 260 ton, uzu:ı-
milletleri alt ettiniz. Diinya· sair şehirlerinin Izmirde mi· olmadığı tahakkuk ederse f Salih Sonad i luğu da 90 metreyi bulan 
1a1n dörtte üçünü kıhcJnııa safir oldukları çok mükem- süte ilaveten verilebilen bir ı madeni bir köprü tam 11 ... ı Cild, Saç ve zührevi has· boyun egdirdiaiz. mel bir oteldir. Banyosu, te- çok gıdalar vardır. Ve bu aakikada yerine yerleştiril-

: tahklar mütehassısı ı -Gede bunları söylemek· mizliği ve her türlü konforu sayededir ki son seneler zar· miş ve akabinde seyrüsefer 
k d ? B ı ikinci Beyler sokak No. 81 .• ten ma sa ınız nedir. en vardır, karyola ücretleri her fında raşitizm hastalığı da başlamıştır. 

L k d y ı k : Her gün öğleden sonra ı ~ 
ıiıin .aş anınız ım. anız eseye uykundur. Otelimize oldukça ozalmıştır. •••• .. •••• ••• •• .. •••••••• 
fikrimle memleketime hizmet bir defa teşrif edecek müş- Satılık Her Zaman 
ettijimi sanıyordum, fakat teriJerimiziD SOD derece mem· il A ev 
ülkeler fetheden, kaleler e- nun kalacaklarını vadederiz. an Karataşta Halil Rifat pa- Taze Ve 
viren milletleri kılıncımıza Keçeciler 152 No. da Gerek iş bürosu için ve şa caddesinde Altındaş so · 
boyva eğdirmeğe mecbur Mehmet ve Osman Ulubor gerekse bazı vergi muafiyet- kıığında beş sayılı ev satı- Temi atlı 
~~~P!"I~ il'!!'!~ ~---' ~.:~~~~~~~-~~'1!111 l ı· ve her nevı' ı' tı'r.,zlarını lıktır lçı'nde u··ç oda ı_o r ı' · M · d ı · ·ı A ~~~~ ı:::.~.-:.oııtıMıı~h~~ _. :ıı:. ~ı:ı;.~~~~~ıı!:.:~111 er .. · 1 K evsım o ayısı e vrupa-

llT k · · h "1 l · · b 1 d · ıır~, tanz"ım ettı'rmek ı'stı'yenler dor, elektrik, su vardır. isti· d d ı k b · k ~ Opra , ıyı flla SU Yernıe. { lÇlO O gı a ister~~ an amız l se ze ve çıçe 
Y. .i:. Büyük Kardicalı hanıoda 39 yenler: luhisarlar Başmüdür- t h ı ı · t' y · f.... Her nevı r-+l o um arımız gc mış ır. enı li • ,.. •• eı~ No. da Hukun mezunu llyas lüğünde evrak memuru bay getirttiğim lngiliz Çin tohu-

(l} Ki EV U LE ,:
1 

Arditi (Ozonarata) müracaat ismet Kalkana müracaat mu 7 sene için garantilidir. 

l•ıi ~· edebilirler. 1-6 etsinler. Park ve hususi bahçeler için 
RUS GÜBRELERi UMUM ACENTASI şayanı tavsiyedir. 

Ticarethanesinden en ucuz fiatlarla ~edari~ edilebilir c!l -2394- rakende olup mağazamız 
G · b I N 8 JZl\11R [+l BUGÜN 6 film 28 kısım birden müşterilerimizin emrine ama-
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ıDUNYADA 
NELER 

OLUYOR? 
~feşhur mucid edisouun 

garip bir vasiyeti 
Meşhur mucid Edison rula

lara çok inanırdı. Öll\mün• 
den bir ka~ ay evvel on 
kelimelik bir yazı yazıp Jo· 
sef Duniager adında bir ve· 
kile tevdi etmiştir. Ölümtin
den bir müddet sonra Edi· 
sonun ruhunu çağırmağa mu· 
vaffak olacak ve bu yazıyı 
ruha tekrar ettirecek olan 
adama 10.000 dolar verme· 
ği taahhüt etmiştir. Şimdiye 
kadar birçok tecrfıbeler ya
pışsa da bu yazı ruha tekrar 
ettirilememiştir. 

Bir Afrika Kabilesinde 
Garib Bir 1\det 

Afrikanın şarkında yaşa· 
makta olan Bareas ve Bo2os 
kabilelerinde bir kadın Ko· 
casınıa iıaini kat'iyen zik
redemez. Kadın kocasının 

ismini zikreden kadın koca· 
sına ihanet elmiş sayılır ve 
çok daha büyük bir cürüm 
işlemiş addedilir. 

Efektrikli Pudra Ku-
tu u Icad Edildi 

Maruf Amer.kalı kaşif 
Niköla Testa ic. d ettiği 
elektrikli pudra kutusunun 
iktira beratını almııtır. Bu 
ihtira sayesinde kadınlar 
artık pupla veya pamukla 
yüzlerine pudra sürmekten 
kurtulacaklardır. 

Rudra kutularının arkasında 
bulunan elektrikle mitehar· 
rik küçllclik bir makine ku· 
tuyu ufki şekilde iki müsayi 
bölmeye ayırmakta ye müte
harrik makinenin ıarılıma-

lan, yüze çok muntazam su· 
rette pudra atmaktadır. Bu 
suretle yüzün her taraf ıaa 
bir tarafa daha çok, diğer 
tarafa daha az olmamak 
üzere pek büyük bir inti
zamla pudra yayılmaktadır. 
Makinesinde bir saat için 
elektrik cereyanı bulunacak-
tır. 

Bir kadının pudralanması 
için bir dakikanın kifayet 
edeceği nazara dikkate ah· 
nan bu makine ile altmıı 
defa pudralanabileceklerdir. 
Makineye tekrar cereyan Ye· 
rilebilir. 

lspanvol paoa· 
sın n Incil hak
kı da tetkikler 

1 panyol papazlarından 

1
.. s. AKI1'1SAR ve c. A. IKlZlJER ı· AS T elefon Sabşlnrımız tnptan ve pe-

azı u varı o. l - [•1 dedir. Damızlık edinmek iste· 
S[+lseeeSS:SSSSS[+][t][•l[+][t][•lE:EB~SS~::l[~l 1 - Hacı U TÜRKÇE SÖZLÜ yen meraklı çiçekçi ve sebze 

Fray Luis garib bir adam
mış. Ömrünü inziva içinde 
geçirmiş ve bu arada incilin 
kaç harften mürekkep oldu· 
ğunu hesaplamış. Pu papaza 
göre lncil 2,566,480 harf, 
773.693 kelime, 31,90~ satır 
ve 1189 bahisten mürekkep 
imiş . Ayni papaza göre in-

•*** **~jt:A::A:~ı:ti.:* ~~~ ~ IVAN MUJOKIN bahçıvanlarıoın bir kere ma-
tC Elh Tel ğazamıza uğramaları men-
t4jj amra 

2573
• 2 - Ebe i Se foni feaueri iktizasındandır. 

"" FFRNAD GRAVEY lzmir Hisar Önü 34 No. Merıım cilde Allah kelimesi de 1855 
,,,,,, idaresinde Milli Kütüph ne sı'neması 3 4 EG ... ~LER JURNAi K 'l l\fl 'l . Tohumu H. AVNİ defa geçmekte imiş. tC - - ~ , __. ve o1111 c ıı n o Eri o • E~~tt~i~~~ttmr+Jllr.-l 
tC BUGON iki enfes film birden t!J • TELEFON E 
~ 1 - Faka Basmaz '~"" suGu .. N sı eması 31s1 ~ 
'T\ '~ Güzel şarkılarla bezenmiş Türkçe sözlü a 
+(LORAL - HARDİ (TÜRKÇE SÖZLÜ) ~ Alı· b • • d s 
te 2 C A k +c RETTEN ... KALsıNı DE HEYECANDAN sAKLA- ~ a ın ısta a = _ 
; - asus . ş 1 ,. tC A MAK iSTERSEN........ » :el Herkesin seveceği bGyük filim a 
tC FRANRIZCA SÖZLÜ aşk ve heyecan şaheseri )t tc L A L E D E K J )t @J llôveten: Paramont jurnal 8 
4C AVRICA : Foks Dünya Havadisleri >+ +c » · B 
t( L ,. tC CANAVARLAR VADiSiNi >+ ~ Seanslar: Hergün 3-5-7-9,15 Cumartesi Pazar 1 de m 
~ Seanslar: 3,30-6,30-9,30 da Lorel Hardi 2-5 - 8 de )t t( VE BEY AZ MELEK FiLMiNi )+ ~ ilave seansı vardır E 
~kı Cumartesi pazar 12,30 Lorel Hardi ile başlar ti f( RENKLi MIKIYI VE TURNALI GÖR... M l~ FıATLAR: 30 - 40 - 50 R 
:i\Jlliı\~~- ~-. .lftç~~~~~xlx~x:w:xx:~~:aıcx fil rlJS!riRfiBMM5'9rıl~RRIGllRBRBllBllRB 

1 ~inci B~~., Sokak No. 29 TELEFON: 2542 ~\Wssszss· .:ı~ssss~sasaat •.fft ... -::•r. ... .,,,, .. - ---- ___ ..... _ .. ".. awısıvu nv ~ .. ,, 



Mizah 

Sayfası· 

Maniler 
Zi- Ve baytın kapandı. 
Peıinde koşan yandı. 
Bu itlerde acaba, 
Hauıi yaka aldandı. 

Huylarını bilirdin. 
Herkese sevilirdin. 
Sen gönül işlerinde 
Kelay mı eğildin. 

Kapılarak bir kere. 
Aldandın bir esmere. 
Sonunda da bir kaç gün, 
Düştün çlirfik dillere, 

Seni kurnaz sanırdım. 
Ülküne inanırdım. 
Ben de olsam doğrusu, 
O kıza aldanırdım. 

Avcı 
Acemi bir avcıya bir ar· 

kı daşı: 
- Dikkat et, önüne içi 

saman dolu bir tavşan çıka· 
racaklar dedi. Acemi avcının 
önünden bir tavşan fırladı, 
koşmağa başladı, avcı biç 
oralı olmadı: 

- Natile beni aldatamaz· 
sın, içinin saman dolu oldu· 
iunu bihyorom, dedi. 

Seyahatı 

Sevivormuş 
Bababası oğluna: 
- S6yle bakayım çocu· 

ğum, blyftdüğün zaman ne 
olacaksın? 

- Futbolcu. 
- Ya demek sporu çok 

seYiyorsun? 
- Hayır babacığım. Seya

hata bayılıyorum. 

Nişanlılar 
- Evlenmemiz u:ıadı. 
- Eier tayyare piyango· 

ıu biletime isabet etseydi 
timdiye kadar çoktan • ae· 
ıud dakikalara kavuşmuş 
olurduk. 

- Demekki evlenmemiz 
piyangonun vurmasına bağlı 
öyle mi? Ö ı leyse boş yere 
söylememioler, iıdinç bir 
piyan kod ur. 

Patron, daktilo 
~ Niye birkaç gündür 

bana çehre asıyorsun bayım, 
imlam doksan diye mi? 

- Öyle bir şeyin farkın· 
da değilim amme, imlaya 
geleceğin yok diye kızıyo· 
rum. 

1 Halkın Sul J 

Güler yüzün Ücreti 
r 

- Beni güler yüz.le kapıya kadar teşyi ettiğinden dolayi 
bu nezaketini hiç bir zaman onutnııyacağım ... 

Bilhassa benim siparişiaıi onutmııymız. 

Ayyaş 
Gece gündüz içerdi. 
Adeta şarap tiryakisi ol

muştu. 

Senelerdenberi ağzına bir 
damla su koymıyor, sade 
şara p içiyordu. 

Geçenlerde bir dostu: 
- Yahu dedi, biraz da 

su içsene .. 
- Kabil değil. doktor 

menetti. 
- Ne dedi? 
- Demir gibi miden var, 

dedi eğer su içersem pasla· 
nar. 

Balavı 
Aklı lt>ir · incir çekirdeği 

doldurmıyan karısm a : 
- Sonumuz ne olacak ? 

Her gün bir tuvalet yaphrı· 
yonun. Bankadaki paralar 
bitince ne yapacağıı? 

- Ayrılırız. 

Durma 
Azizim, seyahat insana 

zihin açıklığı, zeka verirmiş. 
- Ne duruyorsun, dün· 

yayı dolaş öyleyse! 

Geveze 
- Benim karım fevkalade 

zeki ve bilğilidir. Bir mevzu 
üzerine bir ıaat kouuşur. 

• • 

- Birşey değil. Benim ka· 
rım mevzu olmadığı halde 
iki saat laf atıyor. 

·ramam 
Karı koca kav~ası. 
Boy nihayet çileden çıktı 

ve haykırdı: 
- Sen budalanın birine 

varmak için yaratılmışsın. 

Boyan güldü: 
- Tamam , yaradılışıma 

uygun evlendim! 

Renk 
Baba, ncde :ı gelinler 

evlendikleri gün beyazlar 
giyerler? 

- Çünkü düğün günü en 
mesut, en neşeli, en keyifli 
bir gündür. 

- Peki, ya neden erkek-
ler siyah g iyiyorlar? 

Süroriz 
- Kızımın nişanlısına, kı· 

zın çok basta olduğunu ve 
sizin tedavi ettiğinizi söyle· 
dik, biliyor. 

- Bir bacağmın tahta ol
duğunu da biıiyor mu ? 

- Hayır, ona güvey gir· 
diği gece sürpriz ya pmok 
istiyor ! 

Evli ım·ş ! 
- Bay AYukat size önce 

evde neler çektiğimi anlata· 
yımda mahkemeye girmeden 
evvel bir fikir sahibi olunuz 
ve ona gire idarei kelam 
ediniz. 

- Hacet yok beyım, ben 
de evliyim. 

Maniler 
O aşkıma benim kıym. 
Dokunmayınız sakın. 

Biraz da kaçıkçad1r, 
Aman serbes bırakın, 

Deniz gibidir huyu. 
Gözleri birer kuyu 
Ta içinden bakışr, 
Daçırıyor:cuykuyu. 

Kendini usln ~anı l' . 
Bu hayalle aldanır. 

Onu aşk oyununda, 
Halbuki herkes tanır. 

Lok n 
Çok çirkin bir zat lokan· 

tada bardağıaa su koydu, 
sonra gar ena seslendi : 

- Bu su bulanık. 
- Sizi görünce bulanmış -

tır bayım. 

Güç 
Kocnmla başım derde 

girdi. Doktor: Eğer sudan 
başka içki verirsen kocan ı 
ö ldürürsiin, dedi. 

- Sen de ynlnız su ver. 
- Bğer ben yalnız su ve· 

rirsem, o zaman o beni öl· 
dürür. 

Dostlar 
Felaketten haberin var 

mı? 
- Ne oldu? 
- Bizim Fatma, yeni bir 

elbise prova ederken öldü. 

- Vah vah .. Elbisesi ne 
biçimdi? 

Bi • 
avsıye 

.....:. Kızınızla evlenmeden 
evvel, huyunu öğrenmek is· 
terim. 

- Size bir tavaiy~: Ana· 
sının huyunu öğrenseniz da· 
ha iyi olur. 

onfor 
Beoinı evimde, her tür

lü asri konfor vardır. Mesela 
hamam üç muslukludur. 

- Neden üç? 
- Birinden sıcak, birinden 

soğuk, birinden de ıhk su 
akar. 

A 

ım ansız 
- Bu kadın güzeldi am • 

ma, pek zayıfladı. Altmış 
yaşanı bulacak mı dersin? 

- İmkanı mı var? Otuz· 
dan ayrılmıyor. --1 Üks ~:b~::~rı 'lja8~=-:~~:::;s~~a8ız~I!~ 

.. ................ .... 
_ t!ı Meraklılarına MOJde !" 3 Çamaşır Ve Banyonuzda Emniyetle [~~Zabitan, Baylar ve Bayanlar [+. 

G l{ullanahilirsiniz « BİR 'fECl~ÜBE t!JE; mfi-;külpesent müşterileri memnuu : 

G KJ\.F Dilı I » Her Yerden Arayi nız ~+]eden bu firmayı unutınayınız • 
fi Ümit Fabrikası Ticarethanesi Kestanepaz.arı '!] Tüccar terzi (Türkpazarı lbrahim , 

/ 
,: 

1
41 1\~lef on Telgraf +] Karakaş) bukere yeni mağ zada zen gin çeşidler. Terzi· [+ 

3047 ün1idun ~] hanemizde bay ve bayanlar için son moda zarif ve şık (t 
• [•] manto, rob, tayyor, etek, büluz ve tovakar Zabitan ve [•, 

Bed ı· • 1 nak 
Nisan 28 duhul için elbise, postal 

p .. Jas1 a, ba t:ıniye ve sair teferrüat 
ihHya\'.:mız ı a• 'ceri numünesine mu· 
vafık yalınız Huau Basri ve şeriki 
Mehmet Gülnylcu· fabrikasından ıs· 

marlama usulile temin edersiniz her 
halde ve mutlaka fabrikamıza uğra· 
manız kendi menfaatınızm iktiza· 
sındandır. 

23 MART 

efradına 

ADRESE DİKKAT: lzmir satıı.; şub e si Alipaşa caddesi sar 
raflar karşısı yalnız 31 numaradır. Büyük leYhaya dikkat 
aliimeti farika Hasan Basri Şenbiçer fabrikası. 

'* ~ amil!I-- • ,
1 

;:nci Sınıf M;;hassıs j 1 
KAM 10\jLU 

Cilt ve Tenasül hastalıkları ve 1 
el ktrik tedavisi 1 

No. : 55 TeleJon : 3479 
~ ·~~r~~ ._ _,,, 

Hava şartlarını en hassas Ye kal ' i 

şekilde teshil eden LÜFFT = 
Hava markalı BAROMEl RE 

l)ElıECE, iGl~O.\lE.rfRE 
ile en maruf fabrika mamuliitı 

Gözlük ve ca ıarı 
S. FE 

Şia 
TOPTAN 

• 

ez 

~-..~~ c....::zsı= ..... :-::, 
tti KORDON, YÜKSEL ve 

GiŞEN 

PERAKENDE 
••e••• .. o•••••• ... •••i} 
Hükümet Karşısında ı 

KABADAYJ 
~~ işte bütün lzmirin kapıştığı 
~ nefis Rakılar buol rdır 

• : TERZi i 
: hmed Zeki: 

E!S':a e:~ .. 4'1!'--.:t~ .......................... : 
z ir Gazi Bulvurı 

ğlı ., 
1 

A 

S Si 

H a1s fahane . . 
Operator Mitat 

B ran taraf .odan 
yeniden inşa ve 
tesis edilen bu 
h stahane lzmir '---~--~--'""..__._.:.;:,_.,;..__.~___.----

ve civarının büyük bir ihtiyacını karştlamıştır. En modern 
konforu hai:ı en mükemmel fen techizahnı haizdir. Hasta· 
ların temizlik, istirahat ve ihtimamlarına son dere~e dikkat 
ve itinn ed ilmektedir. Kabul şeraiti fevkalade ehvendir. Ge
ce gür.düz daimi doktoru bulunan müessese müracaat ede-
cekleri hcrnn kabul eder ve hastalarını diledikleri doktorlar 
larındannf t edavi ettirilmektedir. 
rw::r-l~'::f~:s::+:ıt:~~···~~~~~~~ 

~ ·ı akkı Posmaz ~ i .. LÇÜEVİ ! 
fi Baskül, kantar, mas terazisi yeni ve her nevi ölçü fi 
Ü tami ratı kabul edilir. ~ 
~ Kolancılar (Eski ka aplar) No. 27 ! 
U IZMIR: Telefon - 2746 ~ 
l\ı~;::a~ı:;.t:ıl;.t..:;;lJ;;.t;;ı;~ ··~~Jl:;.t=:I~ c.ta~JI 

meyiniz, yeni 
yaptırdığınız kos l 
tümün rengi ho 
şunuza gitmi· 
yorsa sıkılmayın 

9 Ev ô 
h 

De pos 
odan alacağıoız 

Ar • • J um f+] sivil elbise ve kaputları imal edilir. [•] 

mmms>t Dr. F A.H R 1. 1 Ş:I K >tE~m~ [t] Muam~lem ~eşinw ve taksitledi~.. ~ . ·. ~J Boyası ile ku-
:..: _ .. l . . M I k t H t .• R tk M-t h ,..,,. [•]Bu sazlerın dogrulugunu anlamak ıç.ın bir tecrübe kafıdır.~ macıoızı ı'stedı' . 
~..,. zmır eme e as aneıı , on en u e assısı a § 'S • 

m RONTKEN VE ~ 1:1 . T . y . ... T ı•l ğiniz renge ko 
B El k • •k d •

1 
• J ~ •lDIKKA . enı Magaza Odunpazarı No. 12 •l layca çevirebi-

B e tırı te BVI erı yapı ır S •l TELEFON: 3276 +J IJirsiniz. 
B ikinci Beyler Sokak No. 29 TELEFON: 2542 m [•] [+] Telefon 3882 

• • • •~EP-BSSSSSSEESBFBSSSD 
• • • 
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Sahife 4 

Sivrisine 
Havaların biraz 191nması 

üzerine gizlenen ııtma mik· 

robu ile delu elan ıivriıinek· 
lcr Göztepe ve Güzelyalı 

mıntakaıında görünmeğe baı· 
ladı. Belediye birçok batak· 

lıkları kuruttu. Yalnız Güzel· 
yalıda Nuri bey ıokaiının 
arkasındaki sazlık analar . 
yeıil ve piı ıu içindedir. 
Buraların da bir çaresine 
bakmıhdır. ---oo---
Güzelvalı 
Otobüsleri 
Glizelyah otobüslerinin es· 

ki durak mahaJinden kaldı· 
rılmaaı için geçen gliı:ı bir 

tikiyet mektubu almııtılc 
bugün tekrar mektup ve te-

lefenla şikayetler devam 
etmektedir. Halkımızın zor· 
luk çektiii görülüyor ve 
hakla ,ikiyetin yerine geti· 
rilmesini belediyemizden bek
leriz. 

········anım········ 

Üç Aylık 
imtihanlar 

Lise ve orta mekteplerde 
hu ay batında haşlamıı olan 

kanaat nota yazılı imtikanlan 
ay nihayetinde bitecektir. 

Nisan içinde ıon dersler 
werilecek ve bu ıene biraz 
daha erken olarak ıöılü im· 
tibanlara Nisan ertasından 
sonra başlanacaktır. ---··---
Valilerin Sınıfı 

Dirt sınıf olan valilerin 
derecesi yeni bir kanunla tıç 

ıınıfa indirilecek ve maaşla
rıda 100, 125 ve 150 lira 
olacaktır. 

·······•amım ....... . 

FuBrda Sergi 
Zıraat Vekileti lzmir fu· 

ırında bütük zirai mabıül· 

!erimizi daimi teıbir edecek 
bir ıergi afmığa karar •er
miştir. 

Kısa Şehir 

Habe leri 
Torbalının Yoğurtçu la r kö

yünde yerleştirilen Butgeris· 
tan göçmenlerinden 21 yaş· 
larında Salih, giçmenle, den 
18 yaşanda Ayşe ismiDde 
bir kııı kaçırmış ve yaka· 
lanmıştır. 
§ Yeni arazi tahrir iılerine 

devam edilmektedir. Arazi 
tahriri Hazirana kadar bebe· 
mehıl ikmal ettirileçek yeni 
ıenc arazi vergileri, yeni 
tahrire göre tahakkuk etti
rilecektir. 

§ Belediye encümeni dün 
akşam toplanarak, biriken itler 
etrafında kararlar almıştır. 

§ Mevsim müaasebetile 
Torbalı Ayg11 deposundaki 

Aygırlar Ödemiş, Tire, Ber
gama, Menemen ve Dikili 
kazalarına sevkelilmişlerdir. 
Nenyüs kısrakları için bir de 
Aygır getirilmiştir. 

( Halkın Sell ) 

lsviçre de hazırlanıyor 
Paris 23 (Radyo) - fsviçreden gelen bazı haberlere göre Isviçrede harp hazırlığı baş· 

lamış ve hudutlara takviye kılalı gönderilmiştir. 

Viyanadan Kaçan Nazırlar İade Edilivor 
Roma 22 (Radyo) - Prağdan bildiriliyor : 
Çekeslovakya hükümeti Viyanada şansölye Şuşningin istifası üzerine Çekoslovak budu· 

dunu gaçerek Presburga gelmiş olan Avusturya vatanseverler cephesi genel sekreteti nazır 
Bernardo ile şimendifer ve münakalat nazırı Susingerin Viyana adliyesine iadesini kabul 
etmişrir. iki eski nazır muhafaza altında Viyanaya gönderilecklerdir. 

Avusturyada 15 bin kişi tevkif edildi 
Viyana 23 (Radyo) - Şimdiye kadar Avusturya topraklarına iki Alman kolordusu gir· 

miştir. Alman kuvvetlerinin Avusturyaya girdikleri gündenberi tevkif edilenlerin sayısı 15 
binden fazladır. 
Avuıturyada bulunan bütün erkek Yahudiler tevkif edilmişlerdir. 

balı kesirde bir lacıa 
Balıkesir (Hususi) - Bigadıcın Okçular köyünde kanh bir düğün yapılmaştır. Ismailin 

düğününde bir taraftan çalgılar çalarken, diğer tarafta fazla içen gençler silaha sarılmış· 
lar havaya ateşe başlamışlardır. 
Düğün evi bir aralık muharebe meydanına dönmüş, Mustafa oğlu ismailin attığı bir kur· 

şun da zeybek oynıyan delikanlılardan Sadullaha isabe-t etmiş, zavallıyı öldürmüştür. Katil 
yakalanmıştır. 

İspanyol de izaltısını kaçıranlar mahkôm oldu 
Brest 22 (A.A) - Ceza mahkemesi 2 • c numaralı lspanyol denizaltı gemisi hakkında 

kararını vermiştir. 

Geminin kumandanı Trankoso ile Granden ve Seratz harp silahı taşımak cürmünden 
dolayi altı ay ve memnu silah ithali cürmünden dolayi beract etmişlerdir. 

Sua beraet etmiştir. 

Alman Yugoslav hududunda 2'Örüşmeler 
Viyana 23 (A.A) - Marburg'daki Almanya budud karakoluna kumanda eden zabit 

Yugoslav hudud karakol kumandanının daveti üzerine ufak bir müfreze ile Yugoslav hu· 
dudunu geçmiştir. Alman ve Yug·oslav zabitleri dostane sözler teati etmişlerdir. 

Avusturya, Alman ve Macar müfrezeleri bu sabah saat 11 de Macar arazisinde Borke
landda kiin Agafalvada toplanarak kardeşçe tezabürlerde bulunacaklardır. 

Çekoslovakvanın bir kararı • 
enı 

Varşova (Radyo) - Çekoslovakyadaki Almanlara muhtariyet verilmesi kararlaştırıldı. 
Bu karar, Londrada iyi tesir yapti. Fransız müşahidleri, bu kararı kabili tatbik görmü· 
yorlar. 

Şam müzakereleri 
Şam (Hususi) - Bu ayın 23ilncü günü Usbetülamelülkavmi partisi 

akdedecektir. 
Şamda bir kongre 

Blltün Suriyedeki ıubelerinden gelecek murahhasların iştirakile yapılacak olan bu top· 
lantıda Suriyenin siyasi vaziyeti düşünülecektir. 

Cezire muhafızhğına tayin olunan Maara kaymakamı ve baş vezirin amuca zadesi doktor 
Haydar Mürdüm yeni vazifesine başlamıştır. 

S vvet- apon hududundaki tahşidat 
heyecan uvandırdı 

Şanghay 23 (Radyo) - Bu sabah şimalden buraya gelen malfıınata göre, gerek Sovyet
ler ve gerek jdponlar, Sovyet - Japon hududunda çok mühim t ahsidatta bulunma1'tadırJar. 
Bu haberler Çin mehafilinde iyi karşılanmakta ise de beyaelmilel mehafilde endişe uyan· 
dırm '? ktadı r. 

G elen haberlerde her iki tarafm açıkça ne süratle hududlarda ha zarlık yaptıkları bildi· 
rilmektedir. 

6 milvon do ar çalan , r an ı 
Marsilya - 80 kişilik bir haydut çetesi Marsilyadan çaldıkları al tı milyon dolar kıyme

tinde 2880 parça post havalenamesini Pariste paraya tahvil ederlerken polisce cümlesi 
ya kal anmıştır. 

Rovter muhabirini Viya da oğdular 
Londra (Radyo) - Gazetelerin bu sabah verdiği bir habere göre Royter ajansının Vi· 

yana muhabiri dün gece hükümetin emrile hudut harici edilmişti . 
Royterin Viyana muhabirliğini yapmakta olan zat on alta senedenberi Viyanada ikamet 

etmektedir. 
Son hadise Londrada büyük asabiyet uyandırmıştır. 

23 MART 

bir Macar gaze
tesinin ihtarı 

Peşte (Radyo) - Liberal tiğini, mumaileyhin bu haile 
"Pesli Naplo,, istikbalin çok anında vatanı vatandaşlarını 
karanhk ihtimallerle dolu iktidn mevkiinden daha çok 
olduğunu, asırlarca Avuslur- sevdiğini yazarak "bu müş· 
ya ile müşterek bir hayat kil saatlerde Macaristan için 
yaşamış olan Macaristanuı ilk vazife: mutlak bir vah· 
bugün büyük bir ıztirapla det, toplu bir disiplin ve her 
bu drama şahit olarak $uş- şeyin fevkinde bir vataa mu-
ningin hissiyatına iştirak et- habbetidir,, lliyor . 
~~~~~~~~~~~E::J 

lngiltere Silahlanıvor 
Londra (Radyo) - logiliz Milli müdafaa beyaz kita-

gazeteleri milli müdafaa me· bının kifi derecede tetkikine 
selesi üzerinde yeniden dur- zaman bırakılmayarak alel· 
maktadırlar. Hükumet tara- acele mecliste müzakeresine 
fından milli müdafaa bütçesi geçilme si son Jıamanlardaki 
hakkında neşredilen "Beyaz hadiselerin lngiltere hükü-
kitap,, ordu, deniz ve hava metini isticale sevketmiı ol· 
kuvvetleıi bütçe tabminleri masından neş'et ettiği bildi· 
de neşredilmiş ve milli mü· riliyer. logiltere hükumetidn 
dafaa işlerinin avam kama· silahlanma işine yeni bir h11 

rasında müzakeresine baş· vermek arzusunda olduğu 
lanmıştır. tebarüz ettiriliyor. 
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Son Telgrafları Hulasası: ····-- --Maliye Vekaleti damga resmi kanununu değiştiren bir 
kanun projesi hazırlamaktadu. 

Bu p rojede, tatbikata ait bazı ıslahat ta göz önünde tutul· 
muştur. Bundan başka vasıtasız vergiler hakkında hazırlın
mış kanun proj ~ ıeri de yakında Biiyük Millet Meclisine ve· 
rilecektir. 
~ f ngiltere kralı ve krallçesi Pariı seyahatlerinden evvel 

Brüksele gelerek kral Leopoldun Londra ziyaretini iade 
edeceklerdir. 

§ Avusturyanın yabancı devleHere olan borçlarını Alman 
hükumeti taahhlıüd etmiş ve tediyata başlamııtır. 

§ Dünyadaki cüzzamlı adedi üç milyon kadar tahmin 
edilmektedir. Hastalık bilhası1a Asyada, Pasiflik adalarında 
ve Afrikanm Tropika mıntakasında bala kuvvetle yayılmış 
bulunmaktadır. 

§ Sıhhat Vekaleti göçmenlere alınacak çift hayvanat için 
70 bin lira bir tahsisat gönderilmiştir. 

§ Istanbulda Alman ateşemiJiteri, merhum Orgeneral 
Cevadın mezarına giderek, hükumeti namına çelenk koy· 
muştur. 

§ lngilterenin Fransa ile Belçikadan başka hiçbir devlete 
yardım etmek mecburiyetinde olmadığını bildirmiştir. 

§ Fransanın yakında Romadaki büyük elçisi ltafya Kralı 
ve Habeş İmparatoru nezdinde akrt:dite olacaktır. 

Fransız • ltalyan müzakereleri derhal başhyacak ve bu 
müzakereler tıpkı lngiliz • ltalyan müzakereleri gibi Fran· 
sanın ve barışın nefine olarak muvaffakıyetle bitecektir. 

§ Fransanın birçok yerlerindeki ormanlar yanıyor. Hükii· 
met, bu ormanların ne suretle ateş verildiğini tahkik et· 
mektedir. 

§ Ameı ika parlamentosu bir milyar dolarhk bahriye büt 
çesini kabul etti. 

Beleriç Çiftliği: Toorak 
T tkik Edild. Yivenler 

f zmirde tesis edilecek 
inekhane için diğer çiftlikler 

de tetkik edilmektedir. Ege 

veteriner mütehassıs müşav iri 

bay Nazum veteriner müdü· 

rü B. Adil Cumaovasında, 

Seydiköy hududu dahilinde 

bulunan Beleriç çiftliğini tel· 

kik etmişler ve bu çiftliği 

inekhane ittihazına elverişli 

bulmuşla rdır. 

Bu çiftlik su tertibatı nok· 

sanclır, ikmailyle inekhane 
ittihazı mümkündür. 

•••• •• .. unm•••••••• 

insanlar arasında toprak· 
yiyenler pek çok kimselerin 

mevcud olduğunu siyleraek, 
biç hayret etmeyiniz. Zira 

Afrikada. Sibiryada, Kalifor· 

niyada ve daha bir çok yer· 

)erde toprak yiyenler çoktur. 

Bu, mahalli bir Adettir. Hıt

ti, bazı yerlerde, çamur pide 
yapıp ta yinenler çoktur. 

etmiştir. 

Son zamanlarda milli mü-

dafaanın verdiği bir emirde, 
herkes zehirli gaz maskesini, 

Havvan V gisi Kanununun a~ı Hüküm e i Londrada hava 
geceleri baıucunda bulun· 
durması mecburiyeti tebliğ 

Ankara 22 (Hususi) - Hayvan verrisi kanununun bazı hükumlerinio değiştirilmesine 
dair olan kanun layihası büyük millet meclisi ruznamesine ahnmışhr. 

Layihanın muhtelit encümende aldığı son şekle göre sığır resmi 35 kuruş olarak tesbit 
edilmiştir. Koyun ve kıl keçisi resmi, eskiden olduğu gibi gene 40 kuruş olarak teıbit 
olunmuitur. 

Taarruzu 
Londra belediyesi, bütün 

Londra ahalisinin , birer mas· 
kcye s ehip olmasını temin 

edi!m iştir. Bu tebliğattaıa 
ıo;on ra . Londra ahılisi; her 

gece yatmadan evvel başu· 
cunda mukesini asmağa 

mecburdur. 

r 


