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.TELEFON 3503 

FfATI ( 100 ) Para 
Abone bedeli: Seneliği (1) lira 

Amerika Japonyaya bir nota • • 
vermıştır 

Mühim bir makale: Eski lı1v,iliz Pari Oryan gazetesinin mühim bir makalesi 
Franko Kazanırsa 

Son posta ile gelen 11Maten,, gazetesi maruf ve meşhur 
ıiyasi muharriri (Stefan Lozan) imzası ve (Franko kazanır· 
1a) baıhğı ile bir hulasasını aıağ'ıya geçirdiğimiz başmaka
leyi netretmiıtir. 

Kralı Şefaatçı ''A / . ·····~00,··~·· l 
. - ~ .-:ç :ı man ıstı asını ya nız 

"Bazı adamcağızlar (Fıanko kaı1nıuaJspanya yarımada
sında Almanya ve ltalyanın nüfuzu hududsuz bir surette ar
tacak, Fransanın da emniyeti tehlikeye girecektir) diye söy
lenmeğe baıladılar. Bunu iddia etmek için coğrafyadan zer
re kadar anlamamak lazımdır. Bu adamcağız•ara diyeceği z 
ki: 

·ı'~ Türkiye durdurabilir,, 
i giliz ra ı sekizinci Hanrinin "kimi müdafaa 

edersem efendidir " sözünü şat"kta tekrar 
Haritaya dikkatle bir göz atınız. Orada göreceksiniz ki 

Fransa ile ispanya Avrupada 400 kilometre ve Afrikada 
Fasta 300 kilometre müşterek hududlara maliktirler. Hal· 
buki ltalya ile Almanyanm böyle bir şeyleri yoktur. O hal-

edebilecek y l tıız Atatürk'tür •• 

de Fransa icabında siyasi, askeri ve iktisadi bir tazyik ve 
tesir yapmak için elinde pek çok yol ve vasıta varken de· 
niz aşırı bulunan ltalya ile binlerce mil uzakta bulunan Al· 
manyanın böyle bir kolaylığı ve coğrafi vaziyetten mahrum 

bulunmaktadır. ispanya Avrupada Portekiz ve Fransa ile 
bemhudud ve Afrikada da yalnız Fransa ile komşu bulun. 
maktadır. Bunun içindir ki Fransa ispanya için çok hoş, 
çok geçimli ve çok cömert bir komşu olacağı gibi icabı 
halinde çok aksi, çok tacizkir ve çok can sıkıcı ve baş 
ağrıtıcı bir komşu olabilir. .. 

• • 
Makale muharriri bu mukaddimeden sonra komşuların 

birbirlerile iyi ve dostça geçinnmek mecburiyetinde olduk· 
larını rayet inandmcı delille rle anlattıktan ve Frankonun 
da bu hakikatleri dikkat gözünden uzak tutmıyacak kadar 
dirayetli olduğunu söyledikten sonra, Franko kazandığı tak
dirde Fransanın emniyetinin tehlikeye iireceğini iddia eden· 
lere cevap vererek bu iıte Fransızların biç bir şey kaybet
miyeceklerini izah etmektedir. 

SIRRI SANLI 

DÜKÜ 
Parİ5, (Radyo) - Pariste 

bulunan Viodsor Dükü, Vi~ 
yaıiadaki dt'stlarından bazı· 

lannın serbest bırakılması 

için Hitlere müracaat etmiş· 
tir. 

Eski fngiliz Kralının ser· 
best bırakılmasını istediği 
dostları, Baron Lui Roçild 
ile Dükü birkaç kere Viya
nada tedavi eden meşhur 
boğaz mütehassısı profeaör 
Noyman'd ı r. 

Hitlerin, bu müracaatı ne 
suretle telakki ettiği hentlz 
belli değildir. 

lngiltere milyonlar dökmeee başladı 
-- -----~ -- - - --

lngiltere bu defa yalnız denizde değil, karada ve havada da pek büyük miktarda milli 
müdafaasını temin edecek inşaata''"girişmiştir. ( Yazısı 3 üncü sayfamızda ) 

18TER GÜL iSTER AGLA 
Tuhaf Bir · Hadise 

Fransızca Paris orie t ga
zetesi Kemalist Türkiyenin, 
cihan siyasi muvazenesinde 
oynadığı büyük rolü barız 
bir şekilde gösteren bir baş 
makale dercetmiştir. 

Bu hakikat& ifade eden 
ve ayni zamanda p "! k hakh 
olarak milli gururum.uzu ok· 
şayan bu şayanı dikkat ma
kalenin son klSlmlarıoı aynen 
geçiriyoruz: 

"Bugün logiliz ve Fransız 
diplomatları onun akıllı si· 
yasetinden il'tam almahdnlar. 
Hitler Almanyasının balkan 
istilasını durdurmak için bu 
günkü Türkiye onların yega· 
ne müttefıki olmalıdır. Hit· 
ler Almanyaya yalnız kay· 

Cumhurivetçi 
Isoanva için 
Londra, 23 (A.A) - Muh· 

blif gençlik teşekküllerine 
mensup binlerce genç önle-
rinde boru ve trampetlerle 
Vestendden geçerek bükü· 
metin çekilmesini ve Cumhu
riyetçi lspınyaya silah gön· 
_derilmesini istemişlerdir. 

Gözü Çıktı 
Londra 23 - lıveç krah 

Güstav, tenis oynarken gö· 
ıüne gelen bir top darbesile 
gözlüğü kırılmış ve camlar 
kıralıo göıünü akıtmıştır. ---oo---
Jaoonva 
Alman va 
Arasında 

:.iflli'ıiıl~~-· . ..l/U.::;.u...ı~~-
RIBENTR 0 P 

Geçenlerde Gemlikte tuhaf bir vak'a olduğunu gazetelerde okuduk ve şaştık. Berlin 23 (A.A) - Japon 
Gemlikte deniz kenarında bulunan balık pazarı mahallesinde Gemlik nufus memuru sefiri Fon Ribbentropa Hi· 

bayan Radifenin babası lncesu hakimliğinden mütekaid B. Ahmed Osman Akgün bir gene rota namına anşlusu tebrik 
evinden gecelik elbisesile sırra kadem başmıştır. Zabıta bütün deniz kıyılarını ve şehir eden bir telğr.af tevdi et-
civarını arattırmış ise de izini bulamamıştır. Tuhafhğına bağınız ki ayni mahalleden bir miştir. v 

zatın karısıda gace yarısı gecelik elbiıesile usulca yataktan kalkmış, sokak kapısından Bu telgrafta Anşlusu~ ya: 
çıkarken kapı gürültü yapmış kocası uyanınca karısının yatağ1nı boş görmüş ve zaten hnız Alman ~alkının eskı 
k 1 ... "t k "d h"k' · · b. ü tt k b 1 ·ı d 1 ld ... d b arzularını tatmın etmekle u agı, mu e aı a ımın esrarengız ır s re e ay o uşu ı e o u o uiun an emen k 
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yerinden fırlamış sokağa koşmuş. karısının kolundan yakalamış ve telaşla sormuş : _J m':n~::~P !f~1

h;:~~~ blok~ 
- Nereye karı bu saatte demış ? da kuvvetlendirmiş olduğunu 
Karısı kocasına sarılarak : kaydedilmektedir. 

••• 1°! ver-!11!~?1'~ •-.n.--f :aibentro T elirafla 

bettiği araziyi iade etmt k ı 
istemiyor. Fakat üstelık ci · 
hernşümul bir Nasyonal Sos· 
yalizm düşünüyor. Avustur· 
yaya hakim olan Hitler, şar· 
ka doğru y ..ı rüyüşüoü ·esasen 
Bismark tarafından işaret 

edilm:ş olduğu veçhile· Al· 
man milletinin S!'ayesi olardk 

" Kimi müdafaa ederstm 
efendi odur ! ,, şeklindeki 
mağrur şıarını Şarkta tekrar 
alabilecek bir Cumhurıeiıi 
Atatürk bulunduğu içindir. -·-
Acıklı 
Bir kaza 

kabul etmiştir . Oou iki kuv- lsi:anbul (Hususi) - Dün 
vet durdurabilir : Sovyetler Maslak yolunda bir otomobil 
birliği ve Türkiye. kazası neticesinde Tan ga· 

Türkiye Cümhuriyeti, itti· ıetesi tahrir mtidürü bay 
fakının harikulade ağırlığını Tahirin ölllmü ve mürettip· 
ıulbperverliği ile garp tera· lerden Haydar, Nihad Te 
zisioe atabilir. Şefikin ağır surette yaralan-

F ransa bugünkü modern Türk muı burada umumi tee110r 
ordusunun Balkanlarda ve uyandırmıştır. Haydar, Ni-
Akdenizdeki büyük kuvvetini had ve Şefikin kurtarılması 
gözöoüne almağa mecburdur. için pek fedakirane İbtimam 
Sadece disiplin ve cesaret yapılmaktadır. 
bakımından askerleri daima HALKIN SESi - Yaralı 
dünyanın en biı inci askerleri mürettip arkadaılara icil 
olduğu için değil, fakat baş· şifalar temenni ederken meı· 
larında bir Gazi Mu tafa lektaıımız bay Tabirin ailesi 
Kamal, 16 ıncı asırJaki logi- efradına da taziyetlerimizi 
liz Kralı Sekizinci Hanrinin: sunarız. 

lngiliz Başvekilinin nutku bek
lendiii 2ibi şedid olmıvacaktır 

ÇEMBERLAYN 

Pari5 (Radyo) - Temps 
gazetesinin Londra muhabiri 
bildiriyor: 

Yarın (bugün) Başvekil 

bay Çemberlayn tarafından 

harici siyaset bak kında a•am 
kamarasında yapacağı beya· 
natın metni düakü kabine 
içtimaında uzun uzadıya tet· 
kik edilmiş ve neticede tas· 
vip olunmuştur. 

Bu gazete muhabirinin iı· 
tibbaratına göre Başvekilin 

nutku bilbu sı troYayist 
mahfellerinde beklendiği gi· 
bi şedid oJmıyacak ve ancak 
Çekoslovakya hakkında te
min edici söıler bulunacak· 
hr. 

lngiltere hükümeti birincisi 
Avusturya hadiseleri hakkın· 
da söyliyeceği sözleri büyiik 
merakla beklenmektedir. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
----------------··· .. ----------------

Türkiyedeyiz 
Bir okuyucumuzdan aldığımız bir mektupta "bazı ecnebi 

müesseselerde işçi veya memur kadrosunu küçültmek IAzım 
geldiği zaman en önce topun ağzına Türk memur ve işçile· 
ri gelmektedir.,, Mealinde bir şikiyette bulunuluyor. 

Biz bu şikayeti ortaya atarken şu veya bu müesseseyi 
tariz hedefi yapmağı düşünmüyoruz. 

Hatta bu müesseselerin idari ve dahili işlerine karııma• 
ğı da aklımızdan geçirdiğimiz yoktur. 

Yalınız Türkiyede iş yapan bazı ecnebi ticarethane Ye 
müesseselerin Türkiyede bulunduklarını ve ona göre gerek 
kanunun ve gerek saygının icabını yapmağa nezaketen mec· 
bur olduklarını da hatırlatmaktan kendimizi alamıyoruz. 

HALKIN SESi HAKKIN SESIDIR 
.. . . 

JLI.AJ~:rL.ILL~~~ ....... l!!!!m_ 
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neti Merd katilmiş DÜNYADA 
NELER 

·OLUYOR? İ Timurle k İl 
&l Tarihi Tefrika Yazan: H. Türkekulti j 
~EBti - 155 - E~~ ' 

"Çin Üzerine sava var, bu be -
ki son 2azamdır, fakat 

çok· şiddeti• olaca tır 
- Yiğit oğullarım, biraz hazırlasınlar. 

önce söylediğiniz sözlerden Heyet iğilerek eteğini Öp· 
bayağı gurur ve iftihar duy· tüler, dışarıya çıktılar. 

muştum, fakat şimdi yaptı· Semerkandin sokakları bir 

YugosJavyanın Pançevu 
şehrinde pek vahşiyane bir 
surette öldürülen Rus mu
hacirlerinden Kudoyanın ka· 
tillerinin mah kemesiue de
vam olunuyor. Hakim katil
lerden Istefanı isticvap eder· 
ken katil demiştir ki : Sor· 
mağa hacet yok, bu cinayeti 
ben bizzat işlemedim, fakat 
arkadaşım Sretana yardım 
ettim. Ancak ben umumi 
harbden evvel de bir kere 
idama mahkum olmuştum. 

Harp araya girdi bu hüküm 
iof az olunamadı. 922 de dahi 
bir cinayetim var, on iki se
neye mahkum oldum. Sekiz 
yıl yattım, affa mazhar ol· 
dum, bugün de bu iş için 
getirildim fakat bu cinayeti 
ben yapmadım yardım et· 
tim. Sretan ise asıl cinayeti 
yapan lstefan olduğunu id
dia etti. Mahkeme de iste· 
fana müebbed kürek ve ar
kadaşı~a da beş yıl kürek 
cezası verdi. 

En çabuk ev!enen ka
dınlar hasta bakı

cılarmış 
Adey Grafik ismindeki 

bir lngiliz mecmuası kadın-

lardan hangi nnat sahiple· 
rinin daha evvel evlendikleri 

hakkında okuyucularına bir 
anket açmıştı. 

Aldığı cevaplar sıra ile 
ıu vechede: 

ğım işler birer, birer gözü· mahşer haline döndü, her 
miln önünden geçti ve beni tarafta büyük davulların ses-

Londranın meşhur fal cısı 
Boriska Sintpinker Avrupada 

iki ay içinde bir muharebe 
patlamasının muhtemel oldu· 
ğunu ve bu muharebenin 
1942 senesine kadar sürece

ğini lıaber vermektedir. Bo· 
riskaya göre Mayıs ayında 

iki yıldız birbirine ittisal ede· 
cek ve bu da Avrupanın 

ağır havasını gidermiye ya· 
rıyacaktır. Eger bu yıldız 

ittisali olmazsa muhakkak 
muharebe çıkacakmış. Bu 
kadın falcısı 1933 de neş· 
rettiği kehanet kitabında 

Mide ile dimağ Yanardağların f ngiltereden en kolay ev· 
lenenler hastabakıcılığı yapan 

hüzün ve keder deryasına leri aksediyor, borular öttü· 
attı. Yaşım yetmişe vardık- rülüyor, dellall~r boğazlarını 
tan sonra aklım ermeğe baş· yırtarcasına bağırıyor, dün-
ladı, lakin ne çare iş işten yanın dörtle üçü bu gürül-
geçmiş bulunuyor, dediğiniz tülerle [çalkanıyordu. 
gibi büyük Türk hakanı, ulu Komutanlar, beyler, asker· 
Cengizin açtığı sefer yolla· ler büyük bir şevk ve şadi 
rını kovalamak lazımgelirken içinde büyük sefere hazırla· 
biz aksi tarafa gittik. Türkü myorlar, her köşede Timu· 
Türke kırdırmak gibi pek run şarkıları söyleniyor, ho· 
büyük hatalar ve cinayetler calar, dervişler camilerde, 
işledık. Yaptığım işleri şim- tekkelerde ellerini kaldırtııış · 
di düşünüyorum da Tanrınıo lar dua ediyorlar, Timurun 
huzuruna nasıl çıkacağımı, zaferini dileyorlardı. 1405 

ismi A harfile bnşlıyan bir 
kralın öldürüleceğini söyle· 

mişti. 1934 Yugoslavya kra 
lının öldürülmesi üzerine falcı 
büyük şöhret kazanmıştı. 

Boriska 1934 de bir Latin 
memleketin latin harfleri kul-
lanmıyan bir devlete mu ha· 
rebk yapacağmı haber ver
mişti. Filhakika ertesi sene 

ltalya - Habeşistan muh :ı re· 

besi zuhur etmiştir. 

---··---

•• 
arasın amu-

na ebet 
Hazım zorluğu ile zeka 

arasında çok sıkı bir müna· 
sebet vardır. Bu mütalea A
merikan profesörü T. Vin· 
g te Todd'undur. Mide ha· 
zım hususunda zorluk çe
kerse müfekkire bundan is· 
tifade edermiş. Meşhur Oar
vin, gene ayni derecede ma · 
ruf Amerikan şairi Samuel 
Cllnson, eserlerinin muvaffa· 

ne yüzle varacağımı bilemi· O günlerde şiddetli bir 
yorum. Benim günahım se· kar fırtınası başladı, dağlar, H 
vabımdan çoktur. Hep islam dereler, vadiler beyaz rcrıge 

r Am • 
rı il 

kiyetlerini hep midelerinin 
bu arazasına medyun imişler. 

ve Türk sultanlarile uğraşa- büründü, bununla beraber 
cağıma, putperest olan ve Timura haber verdiler, ordu 
yüce Tanrıyı inkar eden tomamile ve mükemmelen 
müşrik Çinlilerin haddini bil· hazırlandı. 
dirmek ve yüce hakanın git· Timurun seferlerde kul· 
liği yoldan yürümek gerek landığı qeyaz ah sarayın 

L idi. önüne çekildi, maiyet tabur· 
- Bununla beraber, daha ları vaziyet aldı, halk, çoluk 

şükürler olsun sağız, o eme· çocuk yollara döküldü, da· 
Jiniz de meydana gelir. vullerın gürültüsü, atların 

Timurlenk yavaş yavaş ye· ki~nemesi arasında uzun 
rinden kalktı, ayakta dolaı· boyu ile, belinde elmas kaplı 
mağa başladı, ellerini arka- kılıncile cihangir sarayının 
sına bağlamıştı, başını öuüne kapısından ağır ağır yürüye· 
iğmiıti, heyet de ayakta rek atının yanına geldi, el· 
onun hareketlerini gözlerin· mas ve incilerle işlenmiş 
den kaçırmıyorlar, sükut edi· eğerinin başını tutarak altın 
yorlardı. pzengilere basarak Timur· 

Timur birdenbire elektrik· lenk yetmişinde olduğu hal· 
lenmiş gibi döndü, elini ha- de genç bir delikanlı gibi 
vaya kaldırarak şu emri ver- sıçradı, atının üzerine bindi. 
di: ( Arkası var) 

- Tiz olun, davulları vur-
durun, dellilları çıkarın; ül· 
kemin her tarafına buyruk· Ila 
larımı eriştirin, Çin üzerine Gerek iş bürosu için ve 
savaş var, bu gazam belki gerekse bazı vergi muafiyet· 
sondur, fakat şiddetli ola- leri ve her nevi itirazlarını 

caktır. ÜJkeme göz koyanla· tanzim ettirmek istiyenler 
rın gözlerini oyacağım, söz Büyük Kardi<:alı hanında 39 
söyliyenlerin dillerini kopa· No. da Hukun mezunu llyas 

Senede J HO posta pulu 
kullan · ı-

Amerika birleşik cumhu· 
riyeti gföıde 60 milyon pul 
bastırmaktadır. Bu pulların 

tutarı bir buçuk milyon do· 
)ardır. 

Pulların senelik snrfiyatı 
13 buçuk milyar adettir. Bu 
pullar için 1000 ton kağıd, 

570 ton mürekkep ve boya 
kullanılmaktadır. 

Hesap edildiğine göre her 
Amerikalıya senede 160 pul 
isabet ediyormuş. 

........................... 
i DOKTOR i 
i Salih Sonad i 
ı Cild, Saç ve zührevi has· ı 
: talıklar mütt!hassısı ı 

: ikinci Beyler sokak No. 81 : 
: Her gün öğleden sonra ı .......................... 
Her Zaman 
T ze Ve 

e i ti 
raclgwım Benı·m de hazırlık· Arditi (Ozonarata) müracaat 

· Mevsim dolayisile Avrupa· 
larımı görsünler, silahlarımı edebilirler. 1-6 dan damızlık sebze ve çiçek 

P!..'11 + + ~...:..~~~~ıı::tP+ıJ~~~:~ıı;ıı~ıı;ı:- ~ıı;u~;.ı:'!;'l~~:ı;ıl 
~ ıııo.ır~.:.ır~~ıııw. ııwııtı1Naı1.lıldlrıılld : ..... tıi~lı..-:iiılıwı:~ ....ı1ııMı1ııo::41ııi.i:ııı;;;.;1 j tohumlarımız gelmiştir. Yeni 
f~~l'oprak, iyi nıahstil verı11el\: için bol gıda ister~a getirttiğim Iugiliz Çin tohu-
r!.. Her nevi [•J mu 7 sene için garantilidir. 

[!~ K • YEV"J Gu•• L S!~ Park ve hususi bahçeler için 
(ı,,. b.".t şayanı tavsiyedir. 

f? RUS GÜBRELERi UMUM ACENT ASI f!j Satışlarımız taptan w ve pe-

pa 

••••••••immı•• .. •••• 

emi tecavüz 
tının tarihi 

Son seneler ve aylar zar
fında hergün yüzlerce defa 
tekrar edip duran "Ademi 
tecavzz paktı,, yeni bir icad 
sasılmasın. 

Meşhur Avusturyalı tarih
şinas Y. Stirzenik'e göre ilk 
ademi tecavüz muahedesi 
tam 3000 sene evvel yapıl· 
mıştır. Bu ·ademi tecavüz 
paktı Mısırlılar ile Hitler 
arasında yapılmıştır. Paktın 

ismi şu idi: "Sulh ve ühuvet 
muahedenamesi.,, 

••••••••ıumn•••••••• 

Konuşan 
Çiçekler 
Cenubi Amerikada Aod 

dağları eteklerinde, yerlilerin 
Hablafor namını verdikleri 
bir çiçek vardır. Bu çiçek 
sabahları açılırken garip bir 
hışırtı çıkarır. Bu hışırtı uzak 
tan insan sesine çok benzer. 

Yerlilere göre bu çiçek bu 
lisanı sayesinde diğer çiçek· 
lerle konuşabiliyormuş. Fil· 
hakikn sabahları şafak sö
ker en adeta birkaç insanıo 
konuştukları sanılır. 

•••• 
1
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• 
ra-isadi b 

japo ya
i tesi i .. S. A Ki ~1SAI~ ve C. A. İ[{} ZLEI~ •• rakende olup magazamız 

[t] [t] müşterilerimizin emrine ama 4 Son iktisadi buhran neti-
[t] Ticarethanesinden en ucuz fiatlarla tedarik edilebilir [•] dedir. Damızlık edinmek iste- cesinde Japonyada 70 bin 
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FFRNAD GRAVEY 

EGLER JURı 1AL ve l{omik l\1iki 

iklim üzerinde 
tesirleri 

Yanardağ mıntakalarında
ki iklim, diğer mıntakalara 
nazaran sık değişmektedir. 

Bunun sebebi gene yanar 
dağlardır . Arasıra indifa 
eden volkanların dışarı fır· 

)attıkları lav tozları, şayanı 

hayret bir tabiat hadisesi 
olarak havada senelerce k1.
labilmekte ve böylece, güne· 
şin radyo aktiv şualarile arz 
arasıncla bir perde geı mek· 
tedirler. 

Bu yüzden, havanın sıcak
lığı da azalmaktadır. 

-·~ 
İngilterede 

Bir Yarış Hahvanının 
Oynadıği Rol 

Dünyanın en meşhur at ya· 
rışlarından birisi logilterede 
koşulan Derbidir. 1936 yılın· 
da bu yarışa Colombo adın· 
bir at iştirak etmiştir. Bu at 
o kadar mükemmel bir hay· 
van idi ki hemen herkes 
bahsi müşterekde bu hayvan 
üzerine oynamıştı. Fakat her 
hangi bir sebeble bu hayvan 
bu yarışı kazanamadı. Eger 
kazanmış olsaynı, yarış şir

ketinin zararı tamam 50 mil
yon lngiliz lirasına bailğ ola
caktır. 

Çanka)1a 
Oteli 
Balıkesir, eandırma, Afyon 

Kırkağaç ve Soma Uşak ve 
sair şehirlerinin Izmirde mi· 
safir oldukları çok mükem
mel bir oteldir. Banyosu, te-
mizliği ve her türlü konforu 
vardır, karyola ücretleri her 
keseye uykundur. Otelim1ze 
bir defa teşrif edecek müş
terilerimizin son derece mem
nun kalacaklarını vadederiz. 

Keçeciler 152 No. da 
Mehmet ve Osman Ufubor 

Ucuz odun 

kadınlardır. Bunlardan sonra 
kadın doktorları~, üçüncü 
daktilolar, dördüncü dükkan-

larda satıcılık ile meıgul 
olan kadınlar gelmekte, mu· 
allimler ise beşinci yani en 
sonuncu sırada bulunmakta• 
dırlar. 

logiliz mecmuasına göre 
hasta bakıcıların kolay ev-

lenmelerinin sebebi sanatları 
itibarile er keklere çok iyi 

bakabilm~lerinden ileri gel
mektedir. 

*** 
Nihayet Kokuların da 

'Ağırlığı ()Içülğ ü 
Çiçeklerden intişar eden 

kokuların günün birinde tar· 
ta la bileceğini kim um ırdı ? 
Nihayet bugün bazı çiçek· 
lerin rayibalarını tartmak 
imkanı elde edilmiştir. 

Yapılan tedkikat. netice· 
sinde gülün yirmi dört saatte 

ve yaprak başına sıkletinden 
birkaç miligram kaybettiği 
tesbit edilmiştir. 

Yasemin ise yaprağı baıı· 
na on miligram rayiha bıra· 
kıyormuş. 

*** 
l\1acarista da kadınla
ra zevcelik öğretmek 
i~in bir akademi açıldı 

Macaristanın Keskemet 
şehrinde son zamanlarda ka
dınlara zevcelik terbiye ve 

tahsilid öğretecek bir "aka· 
demi,, tesis edilmiştir. Bu 

cinsten dünyanın yegane 
akademisi bulunan bu mü· 

essesede genç kızlara aık 
hakkında, ev işlerine ve sai· 
reye dair aleni konferanslar 

verilmektedir. Bu konferans· 
ların mevzuları başlıca şun· 
)ardan ibarettir: 

Kızların rüyaları izdivaçla 
tahakkuk edebilir mi? Ko· 
canın masrafları nasıl payla· 

şılmalıdır? Çocukların oda· 
ları meselesi? Evlilik hayatı
nın ahengi? Zevce para ka • 

Karşıyakada tersane kar- zanmalı mıdır? iyi kadın nü-
şısında Alaybey meydanında munesi hangisidir? Ailece 
ucuz fiyatla toptan ve pera· 
kende odun satılmaktadır. milletin müdafaası nelere 
Kilosu 1 kuruş tonu 10 lira. mütevekkıftır. İşte bu yeni 

Bu fırsatı kaçırmamalarını akademide bu gibi konfe· 
okurlarımıza tavsiye ederiz. ranslar verilmekte ve müna· 

1-15 kaşalar yapılmaktadır. 
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lngilterenin silahlanması ve 
teşkilatı ... li müdafaa 

mil-1 

lngiliz Matbuatı Bunun Hakkında Neler Yazıvorlar? 
~~~~~~~~~~~~~~~~ .. ··~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Bedeli nakdi 
Nisan 28 duhul için elbise, postal 

palasha, b .. taniye ve sair teferrüat 
ihtiyacınız1 askeri numünesine mu
vafık yalınız Hasan Basri ve şeriki 
Mehmet Gülaylar fabrikasından ıs· 

marlama ueulile temin edersiniz her 
halde ve mutlaka fa'brikamıza uğra
manız kendi menfaatınızıo iktiza
sındandır. 

1 

efradına 

ln2'iltere milvonlar döküvor ve dalıa dökecekmiş. Muht lif 
ADRESE DİKKAT: bmir satış şubeai Alipaşa caddesi ıar 

partilere meDSUb ldipJomat Ve politikacıların feryatları raflar karşısı yalnız 31 numaradır. Büyük levhaya dikliat 
alameti farilm HasRn Basri Şenbiçer fabrika11. 

Times gazetesi bu mese· cağı hakkında vereceği ka· vetlerinin ioşaat programın· : Daıly Express gazetesi mü· .şam:mt l!i!!?'Zrl!!:a!~-=-:~---1 
hakkında 3 Mart 938 tarihli rarlara bağlı olduğunu gör- da iki senelik bir teehhür 1 dafaa işleri görüşülürken Birinci Sınıf Mutahassıı 
llüshHında neşrettiği bir süo. 11 olduğunu işaret etmişti. unutulan en mühim noktanın D • Al• 
baımakalede hükumetin in· Avam kamarasında ~mili Kamarada muhalefet Hderi memlekete g ıda meselesinin r • emir I 1 
giliz silahlarını arttırma i~in· müdafaa meselelerinin müna· B. Attlee şu noktaları teba · temin edilmesi olduğunu, KAMÇIO\;;LU 

1 de tuttuğu yolu ve tatbikine kaşası esnasında Baş vekil B. rüz ettirmiştir: memlekette daha fazla mık· 1 Cilt ve l'"ennsül hastalıkları ve 
geçtiği proğramı bir çok ba· ÇemberJayn'ın verdiği nutuk .. Başvekil silah masrafia- tarda yiyecek madde yetiş- elektrik tedavisi J 
kımlardan tahHl ettiktikteo ve avam kamarasının ileri rından bahsetmekle beraber tirilmesiain mi li scı veti azat- fzıtıir • Birinci beyler Sokağı No. ; 55 Telefon : 3479 
sonra tamamile tasvip ediyor gelenleri tarafından bu bahs müdafaa meselesi üzerinde mak değil, bilakis nrttıraca· , ... ... ~.o!':;. .. -~· • - ~ "'=-~~-------
ve blltnn imparatorluk mü· etrafında söylenilen sözler izahat vermiş olmuyor. Beyaz ğınJ ve lngiltcr e oin euvc:la Si SJK DEGfŞEN 
dafaa projesinin istikrarlı lngiliz gazetelerinde ebem· kitabı okuyaular vaziyetin hava kuvvetlerini tarnin et· ı 
bir vaziyete girmesinin lngi· miyetli akisler bulmaktadır. bu kitapta gö ıterildiği kadar tikten sonra en ziyade ehem· Hava şartlarını en. hassas ve kat ' i 
liz topraklarında atılacak Başkekil nutkunda şu nok· düzgün olup olmadığından miyot vereceği ciheti gıda 1 şekilde tesbit eden L ÜFFT = 
olan temelin sağlamlığına talara temas etoıiştir: As- haklı olarak şüphe ediyorler. meselesi olduğunu bildiriyor. Hava markalı SAROMEl RE 
bağla olduğunu bildiriyor. keri rnaksadlar için yapılan Yok:ıa havada pa ite ö!çti- Daily Mail gazetesi daş· · 

Ayni tarihli Daily Telgraf planlar hiçbir zaman bugün- sünü t ık mi ettık . ,, vekilin milli müdrı faa mese· Dl::.RE(:E, IGl~QL\1E'rRE 
and Moroing Post gazetesi kü kadar tam bir dereceye 8 Mart 1938 tarihlı Tims lesi üz.erinde iradettiği nut · ile en maruf fabrika mamulatı 
beyaz kitap hakkında malu varmamıştır. Yakın bir ma- gazetesi avarıı kamarasında· ku şiddetle alkışlıyor, bunun· 
mat veren baş makalesinde zide logilterenin silahlanması ki milli müdafaa t; ütçesi Ja beraber lngilterenin silah· 
bu seneki miJli müdafaa mas· için kabul edilen birbuçuk mesl lesini tah'il ttikten lanma yolunda gösterdiği bu 
raflarında evvelce yapılan milyar lagiliz liralık tabsi- sonra şu mütalaayı ikri sü· b8rarctli faaliyete rağmen 

Gözlük ve camları 
S. FERİD ~-tahminlere nazaran bir fazla- satın beş senelik pıoğramı ıüyoı: "meçhuller içind~ ya baıı silahlarda diğer devlet· 

lık görüldüğünü, geçen sene ikmal için kafi gelmiyeceğı şamak emniyet ve itimadın lerin düounda olduğunu ha· "ifa Eczanesinde 
ilin edilen ve bir buçuk bugün anlaşılıyor. en büyük düşmanıdır. Dünkü tırlatıyor ve silahlanma yo-
mlyar lngiliz lirası olarak Bu mıkdarırı ne kadar ar- kamara müzakerelerinin en lunda daha büyük bir sürat· 
tesbit edilmiş olan beş sene· tacağı henüz ma'ü.n değilse ziyade memnuniyet veren le ilerilenmesi Ja2ıın~eldiğini 
Jik programın tatbiki için bu bu rakama esaslı bir ilave tarafı memleketin müdafaa bildiriyor. 
miktarı biT derece daha art- lfiıumu hasıl olacağı şimdi- işleri için ne kadar para sarf Nevv Chronicle gazetesi 
tırmak lüzumu hasıl olacağı· den görülmektedir. lngiltere· edileceğinin, buna ne için lngiltere halkının silahlanma 

b k. b k' nin inşa etmekte olduğu bu Jüzürn basıl oldugw unu ve ne- işinde işinde bu derece ile· nıo u sene ı eyaz ıtapta 
') d ld · k d d' B muazzam ve korkunç kuvvet relere sarfedilec~gw inin efkarı riyc varılmasını büyük bir ı in e i iğıni ay e ıyor. u-

b J h dünya efkirı umumiyesinde umumiyeye arzedilmiş olma- isteksizlikle kabul ettig-ini na ıe ep olarak yeni si i la-
k k iyi ve enmiyet telkia edici sıdır. Bu hususta lngiliz mil· kaydettikten sonra lngiltere· 110 günden güne daha arııı 

tesirler yaratmaktadır. Bu leli daima tenvir edilirse hü- ninin ancak menfaatlerinin 
ve nazik tekiller aldıgw ı ve k · 

muazzam uvvetın tauruz kiunet, bu yükün seve seve tehdid karşısında kaldığı 
ihtiyaçların zamanla daha k 

ve tdcavüz için ullaoılmıya - ve tam bir itimadla taşına· zaman harp etmek lüzumunu 
ziyade arttıg" ı bildiriliı or. h k · ı ı d 

cağı er esın ııma ümu ur. cağından emin olabilir. hissedeceği kanaatini besle-
Gazete bundan sonra bazı T b d M Demokrasinin, yani hürri· Daily eJgrap an or· yenlerin yanıldıklarını, çünkü 
rakamlar vererek 1938 • 9 yetimizin muhafaza ve müda- ning Posi gazetesi müda~aa lngiliz menfaatlerinin bey· 

TOPTAN PERAKENDE 
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m ışte ~ütün ızmirin kapıştığı iMehmed Zekii 
@ nefıs Rakılar bunlardır r+J • ı 
ae::EniiE:iE:~ =~ ~, ........................ .. 

iz mir 
Sağlık 

EVİ J 
Hususi 

Hastahane 

Gazi Bulvurı 

senesi için milli müdafaa faası için ben şahsan her masrafları meselesinde hü- nefmilel kanunlara riayet 
itlerine büki'ımetin343 250,000 türlü mücadeleden çekinmi· kumetin verdiği iznbah kuv· hususuna sıkı sıkıya bağlı Opcrator Mitat 
lngiliz lirası tahsis etmek yeceğim g bi bütün lng.ltere vetle müdafaa ediyor ve in· olduğunu, hıgilterenio, dev· Baran taraf odan 
suretiyle geçen seneki tab· halkmın da bu uhu·usta te· giliz silihlartoın her ne bah· Jetler' arasında gruplar teş· yeniden inşA ve 
mine 65 milyon logifü. liruı reddüd göstermeden müca· sına olursa olsun arttırılması kili suretiyle girişilen politi- tesis edilen bu 
ilive etmek zaruretinde kal · deleye girişeceğini bilirim. lüzumu üzerinde duruyor. kadao biç bir kir temin hastahane lzmir 
dağını, vergi veren halk için Sosyalist işçi partisinden Bu gazete hükumetin mü · ed&iyeceği gibi pek çok ve civarıoın büyük bir ihtiyacını karşılamıştır. En modern 
bunun ayrıca bir yük teşkil B. Lees . Smith Başvekilin dafaa planlarında sosyalist- zararlara girmesinin muhak- konforu hniz en mükemmel fen techizatını haizdir. Hasta-
edec • ı' ı' 1939 40 ' t'- d"w · b ] · 'dd ti h 1 f t t ların temiElik, istirahat ve ihtimamlarına son derece dikkat eg n ve seneıı nu l1UDB ver ıgı cevapta e· erın şı e e mu a e e e • kak olduğunu ve B. Çcm-
ı'ç'ın de ayrı"a bı'r tezyı'dı"o k't b d t•w• b' d"gw b · b ve ıtina edilmektedir. Kabul şeraiti fevkalade ehvendir. Ge· " yaı ı a ın sa ece paranın ıgı ır ı er cep eoın u· berlayinin de bugün logilte· 

1 b w b kk k k d 1 b 1 ı d w b d ''h ce gür.düz daimi doktoru bulunan müessese müracaat ede· yapı a agına mu a a na- ne a ar si ab satın ala i e· un ugunu ve unun a arp reyi tamamiJe bu politı·kaya 
1 b k b b d. b d k ld cekleri herao kabul eder ve hastalarını diledikleri doktorlar zariye a ıla ileceğini il ı· cegını gösteren bir rapor se eplerini orta aa a ırma,. sürüklediğini bildiriyor. tarındanaf tedavi ettirilmektedir. 

riyor. olduğunu, altı senedenberi olduğunn ve MiUetlcr Cemi· --·- ır~~·::u:::ı":S~~~··•~~~~~~-a 
" Bu günün dünyasında iktidarda bulunan milli bü- yetine flört etmekten iıe o•• tt 1 

büyük bir çatışma vardır. kümetin buğün lagiliz miUeti Başvekil Cbamberlain'io şu uny anın ~ lsmai_I_ Hak};tı Po~maz 
Bu çatışmada p rlamenter karşısına şimdiye kadar sulh sözlerine kulak vermenıo En Yüksek Ağacı 
hükfımete, ferdin hürriyetine zamanlarında biç bir vakit doğru olacağrnı bildiriyor: 

Nerededir ? ve nizam kanunun büküm- görülmemiş derecede yüksek "Mazideki hatıralardan hiç ölçü 
ranlığıoa karşı meydan oku· ve yıkıcı bir silah masrafı biri veyahud bugünkü iğfa· Dünyanın en yüksek ağacı tamiratı kabul edilir. 
nuyor. Çok temenni ederiıki çıkardığını ve bütün bunlara )attan ve hakikati gizleme· 100 metreyi bulan sekoya ~ Kolancılar (Eski kasaplar) No. 27 
logilterc hükümeti, milli vah· rağmen bugün bir Avrupa yolunda girişilen baretlerden ağacı değildir. Avusturalyad2 ~ IZ\lllR: Telefon _ 2746 
det milli kuvvet gibi hayati harbine daha yakın bulun- hiç biri, Avrupaya sükun ve bulunan Eucalyptus Amyg· ~Ji:.1a~t:::n;; ..... .::a:~ı:;t::ın;:;.~ ••&;.t:uı:;.•.:a~~~~wı 
meselelerin, bu meydan oku· duğunu bildirmiştir. itimad getirmek işinde elim- dalina adındaki adındaki 
ma hareketi karşısında hü· B. Churcbill beyaz kitabı den geleni yapmaktan alı· ağaçtır. Boyu 150 metreyi 
kumetin nasıl bir cephe ala- tenkid ederken hava kuv· koymıyacakhr. ,, bulmaktadır . ......................... ~ ............ 

Boyası ile ku
maşınJzı istedi·! 
ğioiı renge ko 
layca çevirebi· 
lirsiniz. 
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Hazin Bir Ufü 
lzmirde eskiden çıkan 

yevmi gazetelerde ve edebi 
mecmualarda pek kıymetli 
yazıları intişar etmiş bulunan 
muktedir avukatlarımızdan 
8, lbni Hazım Feridin ölümü 
Izmir muhitinde ve meslek· 
taşları arasında derin tees· 
sürler uyandarmışhr. Cena· 
zesi bugün kaldırılacakhr. 

Merhumun ailesi efradile 
meslektaşlarına taziyetleri · 
mizi sunarız. 

Bir Gebe Kadın 
Yaralandı 

Kemalpaşada hükümet cad· 
desinin genişletilme esna· 
ıında patlatılan bir lağımdan 
fırlayan bir ağaç parçası o 
cıvardan geçen 25 yaşl rında 
gebe Orgocun başına isabet 
ederek yaralanmasına sebeb 
olmuştur. 

Sarhoşluğun 
Sonu 

Birinci kordondan geçer
ken Turan gazinosu önünde 
ve biraz keyf bulunan şoför 
Murtaza oğlu Mebmedin ida
resindeki 114 numarah oto· 
mobil dikkatsızlık yüzünden 
denize yuvarlanmış ve şoför 
gllçlükJa kurtarılmıştır. 

Bav Aziz 
lzmirde belediye reisi iken 

çok sevilmiş ve yüksek fa
ziletini herkese takdir ettir· 
miı olan Erzurum Saylivı 
bay Aziz şehrimize gelmi§· 
!erdir. Bahribaba parkını 
yapmakla lzmirlilerin büyük 
bir ihtiyacına cevap vermiı 
olan bu aziz misafirimize de
rin ıaygılarla hoşgeldiniz de
riz. 

"Hoş Ge-diniz'' 
Kıvmetli Sport 

menlerimiz 
Çok değerli sporcularımız· 

dan Güneş çocukları bugün 
bandırma tirenile şehrimize 
geleceklerdir. Son günlerde 
pek çok şöhret al n Güneşli 
çocuklarımıza "Hoş Geldiniz., 
deriz. Spor meydanlarında 
tam ıportmenlere yaraşır bir 
surette kibarca ve teknik 
dairesinde oynayan bu centil · 
men gençlerimizi ve hele 
Melible Rasibi sahamızda 
ıeyretmek bahtiyarlığına nail 
olacağımızdan sevincimize 
son yoktur. ilk maç Cumar· 
te.i günü Alsancak takimile 
ve sonra da Üçokla olacak
tır. 

T. H. K. 
PiYANGOSU 

Saadet Kişeıinden aldığı· 
mız malumata göre bu ter
tibin alhncı keşidesi gayet 
zengin olup ikramiyesi 200,000 
liradan mada bir çok büyük 
ikramiyeler vardır. Ayrıca 
büyük ikramiyelerin komşu· 
luğu biner lira verilecektir. 
Biletler azalmıştır son gün· 
lerde fiyatlar yükselmek ih· 
\imali olduğundan biletleri
nizi bir an .. vvel almanızı 

tavsiye eder. 

Taymis ne 

( Halkın Seıl ) 

d. ? 
ıyor • •. 

Londra (Radyo) - Beynelmilel vaziyeti tahlil eden (Taymis) gazetesi Akdenizde bir sulh 
ve sükun havası estirmek için lngiltere ile ltalya arasında başlayan müzakerelerin iyi git
tiğini yazdıktan sonra sözü Frankonun ıon hitabına naklederek diyor ki: . 

"Frankonun elde ettiği zaferin doğurabileceği tehlike mübalağalı ifadelerle lüzumsuz 
yere izam olunmaktadır. Bunun neticesi ne olursa bu zafer hiçbir zaman Fransız hududları 
için bir tehlike teşkil etmiyccektir. 11 

Sarf edi en paralara acıy n gazete !. 
Londra (Radyo) - Daily Ekspres gazetesi milli müdafaa işleri için sarfedilmekte olan 

muazzam mıktarda paralara acımakla beraber İngiltere bududlarınan haricindeki bazı hid
detli ve aç devletlerin lngiltereyi silahlanmak mecburiyetine sevkettiğini, halbuki bu işe 
sarfedilen paralarla memleketin dahili vaziyetini · ıslah için ne gibi şeyler yapılabileceğini 
bildiriyor ve umumiyet itibariyle hükumeti silahlanma işinde tuttuğu yolda haklı buluyor. 

işçi. partisinin bir R"&zetes· ne divor ? . 
Londra (Radyo) - Labour partisinin organı olan Daily Herald gazetesi logiliz silahlan

masında tutulan dolu dizgin gidişi hafif bir tenkid ile karşılıyor, silahlanma işinde sür'at 
arttırıldıkça bu silahların ne için yapıldığı ve neye hazırJık teşkil ettiği sualinin de sibin· 
lerde daha mühim bir yer işgal ettiğini yazıyor. 

~~~~~~~~~~~ .. OO••~~~~~~~~~~~-

Londrada Kabine Uzu Bi içtima ·Yaptı 
Londra (Radyo) - General Franko ordularının son günlerde elde ettikleri · muvaffakı· 

yetlerden sonra ispanya vaziyetini tetkik için dün logiliz ~kabinesi toplanmış ve :vaziyeti 
uzun uzadiye tetkik etmiştir. Toplantı sört saat sürmüştür. 

lngi iz - ltalya Görüşmeleri Etrafında 
Paris (Radyo) - Londradan bildiriliyor. 
Bugün ltalyan sefiri Kont Grandi Hariciye Nezaretine giderek Lord Halifaks ile uzun 

süren bir mülakatta bulunmujtur. 

Belçikanın Yeni Roma Sefiri 
Roma (Radyo) - Belçikanın yeni Roma sefiri müsyo Kirşev itimat mektuplarını havi 

olarak Romaya hareket etmiştir. 
Mektuplar ltalya Karalı ve Habeşistan imperatoru Samajeıte Emanoele hitap etaıek· 

tedir. 
~~~~~~~~~~-0000~~~~~~~~~~-

F ran k ocular denize doğr 100 kilometro 
ilerlediler 

Roma (Radyo) - Franko kuvvetlcrirıin Aragon cephesinde hücumlarına devam etmek
tedirler. Salamanganın resmi tebliğine göre ordu şimdiye kadar bu cephede denize doğ
ru 100 kilometre ilerlemiş bulunmaktadır. 

Tebliğde kat'i zaferin pek yakında vukubulacağı bildirmektedirler. 

Polonya Hariciye Nazırının Sözleri 
Paris (Radyo) Vaşingtondan haber veriliyor: 
Bugünkü Senat'ın içtimaında hariciye nazırı Kolonel Bek Litvanya hakkında beyanatta 

bulunmuş isede bu sözler vaziyeti tenvir etmekten uzak bulunmaktadır. 

Amerika japonva a Bir Nota Verdi 
Vaşington 24 - Amerika Japon hükumetine bir nota vererek Panayın tahribinden do· 

layı tazminat olarak 2,200,000 doların tediyesini istemiştir. 

uso i ·nin söylediği nutuk 
Roma (Radyo) - Faşist hücum kıtalarının kurulmasıom yıl doğu münasebeti ile bay 

Musolini söylediği nutukta demiştir ki: 
"- ltalyan milleti bilir. Fakat bütün dünya da ayoi zamanda bilmelididir ki biz daima 

kendimizin efendisiyiz. Ve sulha hazırız. 
Fakat lüzumu takdirinde harp ederiz. Ve harbettiğimiz zaman da ltalyan milletinin bu 

günkü ve yarmki şerefi için muhakkak surette galip geliriz .. ,, 

a. D tzig'i De Alıyor u? 
Berlin (Radyo) - Dantzig serbest şehri Diyet meclisinin kendini feshederek Almanyada 

yeni intihap yapılacak olan on Nisan tarihinde orada da yedi intihaba karar vereceği ha· 
beri mevsimsiz telakki edilerek tekzip edilmektedir. Bununla beraber Dantzig şehrinin ile· 
ride Almanyaya ilhakı ihtimali reddedilmiyor. 

21 Kişilik Bir Heve Te b•t Edildi 
Cenevre 23 (A.A) - Hataya gidecek Milletler Cemiyeti komiszonuna intihabatın kon· 

trolü için tefrik edilecek 2 l kişilik kontrol heyeti bugün tesbit edilmiştir. 
Hatayda ihdas edile:ı hususi mahkemenin reisliğine muhtelit mübadele komisyonu eski 

Yunan murahhası 8. Fokas tayin edilmiş ve ayrıca kontrol heyetine iki Yunanlı, iki Yu
goslav aza seçilmiştir. 
..................... .a .............. , ........................................... .. 

İster Gül İster Ağla . 
- Baştarafı 1 inci Sahıfede -

Bu hadiselerin sairi filmenam olması tahmin edilebilirsede bakimin 12 gün sonra evde 
iki mektubu bulunması ve bu mektuplarda "ben mide ve barsaklanmdan rahatsızım ölümü 
haber alırsanız kimsenin günahına girmeyiniz ve şüpbeJenmeyiniz,, diye haddı destih yaz
ması çok merak ve heyecan uyandırmıştır. 

Bunlarada ne oluyor ? Bu bir cinayet eserimi, yokn cin ve peri alametimi ? 1 ! 1 
Sende ey okuyucu bu bale : 

iSTER GÜLISTEH AGLA 

.. 
24 MART 

OLMUŞ BiTMiŞ HADiSE 1 

Bulı(ar gazetelerinin mütaleası 
Anşlus'un Bulgar basının- da yeni bir muvazene vard~r" 

da uyandırdığı akisler de çok diye haykırmakta ve ıon 
büyüktür. Gazeteler birinci yılların, politik emrivakilerle 
sahifelerini buna aid ajanı dolu olduğunu ileri ıürmOı 
haberleriyle doldurmuı bu- bulunmaktadır. 

Junuyor. Bulgar basınının Zora gazetesi, muahedele-
Avusturya ilhakı keyfiyetini rio biki kalma11nı iıteyen 
" bitmiş bir hidise " olarak barışçı devletlerin bugtin 
ele aldığı görülüyor. artık nazarlarını Avrupanın 

13 Tarihli Zora gazetesine 
göre Loodra ve Paris bu Almanlarla meakiiol bulunan 

Yerlerine çevirmiş buluaduk
"bitmiş hadise,. yi boşnudsuz-

Jarını; Avrupayı müdhiş bir 
luklarla karşılamış ve fakat, 
suratlarını ekşitmiş olmala • endişe ve teliıın kaplamıı 
rına rağmen, yutmuşlardı. Bu olduğunu; lngiliz basınının 
gazeteye göre bis lngiliz mütemadiyen: "silahlanmak .• 
gazetesi Avuıturya badisesin Silahlanmak .. " diye bağırdık 
den sonra : "bugün Avrupa· larını yazmaktadır. 
~~~~~~~~~~~~ --~~-

Bir kitapta 
10,000 frank 
Bulundu 
Fransız gazetelerinin ver

dikleri malumata göre Fran
sız nafıa nezaretinin kütüp· 
hanesinde bir kitap içinde 
on bin frank bulunmuştur. 
Bunu bulan nezaretin Zan 
Moblan adında bir genç ba· 
yan olmuştur. Kütüphanede 
bazı kanun layibalarını ara
mağa koyulan ~enç kızan ilk 
önce eJine geçmiş eser için
de on bin frangın saklı ol· 
duğu kitap olmuştur. 

Bu mini mini serveti sak· 
hyan kitap ortaya çıktıktan 
sonra bir çok dedikodular 
olmuş ve zabıtanın müdahe· 
lesini icabettirmiştir. 

Kısa Şehir 

Haberleri 
Rahatsız bulunan Ağırce· 

za başkatibi Ahmed Ôzemre 
iyileşerek vazifesine başla· 
mışhr. 

§ Belçikalı bir firma şeh
rimizden 100 bin kilo incir 
almağa karar vermiştir. 

§ lzmir iskan dairesinde 
çahnau 37000 lirahk müba
dil bonosu hakkında tahki· 
kat ikmal edilmiş ve 23 suç· 
lu ağırceza mahkemesine 
verilmiştir. 

§ Yedi Nisandan itibaren 
lzmir • Pire vapur seferlerine 
başlanacak ve ilk seferi Kon
ya vapuru yapacaktırk. 

§ Vali muavini bay Cavit 
Ünver dün Kemalpaşaya gi
derek kredi kooperatifini 
teftiş etmiştir. 

§ Vali Fazla Güleç, Bele
diye Reisi doktor Behçet Uz, 
Sıhhat müdürü Cevd:t Sa-

Fransada 
ispanya lehine teza

hürat 
Paris 23 (Radyo)-Burada, 

ispanya için tertip olunan 
lehdarane nümayiıler, zabı
taca yasak edilmiştir. 
Hükiıınet, ispanya işlerinde 

b\taraf oldugunu ileri süre
rek, bu gibi nümayişlere mü· 
saade • etmemektedir. 

Kont Ciano 
Londrava 
Gidecek mi? 
Pariı, 23 (Radyo) - ltal· 

ya Hariciye Nazırı Kont 
Cianonun Londraya giderek, 
lngiltere - ltalya paktını im
zahyacağı söyleniyor. 

Paris mehafili, bu haberin 
teyit etmekte olduğuna bil
diriyorlar. _ .... ,_ ... 
ikinci 
Yoklamalar 
Kültür Bakanlığının lise• 

lerde ikinci yazılı yoklama
lara beş nisandan itibaren 
başlamaya muvafık bulmuştu. 
imtihanların yazılı kısımlarına 
aid sorgular Bakanlık tara· 
fından tesbik edilerek bütün 
okullara bildirilmiştir. 

B't.I tesbit şekline göre 
dokuzuncu sıoıfta 5 nisanda 
tabiiye, 7 nİHnda cebir, 9 
nisanda coğrafya, 1 lnisanda 
tarih, 13 nisanda geometri. 
Üçüncü sınıfta S nisanda ce
bir, 7 nisanda kimya, S ni· 
sanda tacih, l l nisanda fizik, 
13 nisanda coğrafya, On 
birinci sınıfta 5 nisanda 
tarih, yedi Nisanda edebiyat 
okulu fizik, fen kolu cebir. 
Dokuz Nisanda edebiyat 
kolu cebir, fen kolu fizik, 
11 Nisanda edebiyat kolu 

racoğlu Istanbuldan 
tesi günü şehrimize 
ceklerdir. 

pazar· kimya, fon kolu geometri; 13 
döne- Nisanda edebiyat kolu koz· 

moğrafya fen kolu kimya. 
- Ceneral Franko hüku- Bütün bu imtihanlar öğle· 

metinin resmen tanınmış ol· den önce yapılacakhr. 
doğundan Ankaraya Franko - .. ..... - . --
namına bir maslahatgüzar meşhud cürümler kanununa 
gelmiştir. tutulmaları hakkıuda adliyece 

- Ağırceza soçlularının de tedkikaka başlanmıştır • 
00~00000000000000000000000000000000000 

Son Telgrafların Hulasası: 
~~~~~~~~~···· 

Suriye dahiliye nazırı istifa etmiş ise de başvekil bu is-
tifayı kabul etmemiştir. 

§ Yunan kralı ikinci Jorj, Atina muhafız kıtaatının ma
nevralarında bizzat bulunmuştur. 
~ Büyük Zıraat kongresi hazırlıkları ilerlemektedir. On 

zıraat mıntakasında tohum ıslah ve üret.ı..e çiftlikleri kuru
lacaktir. Ayrıca buğday le:ni:demek üzere yüz kırk sleek· 
tör sahn alınmıştır. 


