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Fransızlar ispanya hududuna 2 kolordu gönderdiler 
KısA vE AçıK IFenerbahçe Milli Küme Maçla- · 

ltalya ile Fransayı çarpıştıra- rına Devam Etmivecek Mi? 
bilecek mühim mesel~ ! 

Bir kaç gün önce gene bu sütünlarda yazdığımız bir ya· 
zıda bir Fransız gazetesioin verdiği malümata atfen, Fran · 
konun galip geldiği takdirde de Fransa ile eyi geçinmek 
mecburiyetinde bulunduğunu ileri sürmüştük. Bu makale 
mızde Fransanln korkacak değil, korkulacak bir komşu 
olabilecl"ğini söylemiştik. Buiüo alınan radyo haberleri Pa· 
risia bu işte daha ziyade mütereddit ve çekingen davran
mığa tahammülü kalmadığını gösteriyor. 

Fran anın ispanyaya birçok gönüllülerden başka ikin fırka 
asker göndermesi ve "Fransanın icabında bütün dünyaya 
neler yapmPğa muktedir olduğunu gösterect ktir" diy.! 
ıelih.yttlİ seslerin yükselmesi, F rankocuların son zafe rlerin 
den son: a lspanyol işlerini btnimıiyen Romayı adamakıllı 
küplere bindirm~ğe kafi gelecektir. Sanıyoruz. Bu 

it -

zannımızı daha geçenlerde ltalyan gazetelerinin "İspanya 
işlerine burunlarını sokanlardan hesap sormak bizim bir 

hakkımızdır.,, M~alinde meydan okumaları bir kat daha art· 
hrmıştır .. 

lstanbul (Hususi) - Yarın yapılacak Fenerbahçe • Harbiye 

H61isa : Bugünkü radyo haberleri teyid ederse Roma 
ile Pariı çok tehlikeli bir politika maçına ablmış oluyor. 

SIRRI SANLI 

maçı müsabakanın Taksim stadyomunda yapılacağmdan 
Fener iştirak etmemeğe karar vermiştir. Fenerin böyle bir 
vaziyet ihdas etmesi netce itibarile Milli küaıeden çekilm ği 
intaç edecektir. 

~--------------••no ~•--------------~ 

lzmir hakemlerinin bitaraf- Sıhhat Müste- 1 

'ı 'IJ ·ı ·ıt•h d şarı şehrimizde 
ıgt e 1 1 ar e er Sıhhat Müsteşarı Asım Arar 

f 
~_.... Posta olmak iizere gizleye· evvelki gün şehrimize gel· 

memiştir. Hatta tesadüfen miştir ve vilayetin sıhhi iş-
bir yerde bulunurken misafir lerioi tedkik etmiştir. 

Hakemlerimiz.den ESAD 
E•et, Iımir hakemlerinin 

bitaraflığı ile cidden iftihar 

eder. iddiamız ve mesnetsiz 
ve esassız değildir, vakialara 
istinat ediyoruz. 

latanbul ve Ankarah ha· 
kemler fırsat buldukça iz· 
mirli ta~ımlan mağlup ettir· 

mek için ne yapmak li.ıım 
ise yaparlar, bilbaıua Alsan· 

cak takımımızın ıon lstanbul 
seyahatinde her iki maçtada 
hakemlerin kurbanı oldugunu 
lstanbul matbuatı başta Son 

Guneş takımı idarec'ıi olan lngiltere Fran
zat bu hakikatı itiraf ettiğini 

hayretle duyduk. kova Nota 
Bütün bunlara rağmen \1 d• 

futbol federasyonu bilinmez er 1 
maksatlarla Ankara ve Is· 
tanbul takımlarının lzmirde 
yapacakları maçların idare
sini bmirli hakemlerden 
gayrisine idare ettirmeğe ka· 
rar vermiş. 

Federasyon reisi bilmelidir 
ki bu hat ek eti ile biz iz· 
mirlileri pek hakla olarak 
şüpheye düş6rilyo~ 

Bilhassa bu ciheti bilme· 
lidir ki lzmirli hikemler hiç 
bir zaman bir Ahmet Adem 
yahud bir Adnan Akin ve 
yahut Al sancağın son lstan · 
bul maçlarının birisini idare 
eden ıahn marifetlerini yap
mazlar ve yapamazlar. 

İzmirli hlkemlerimiz Istan 
bul veya Ankara takımlarına 
ilç metrelik ofsayit vaziyet· 
lerinde gol yaptırtmaılar, ulu 

- Sonu 4unc:üd~ 

FRANK O 
Londra 26 (Radyo) - in· 

gilteıe hükumeti Frankoya 
bir nota vererok İndian va· 
puronun tahribinden dolayı 
tazminat istemiştir. 

iSTER GUL iSTER AGLA 
Gene, Ateş, Tufan, Zel~ele 

insanin ne tuhaf oluyor. Ellerine fırsat geçtimi ? Ne vicdan, ne merhamet, r.e nezaket, 
ne medeniyet, hiç hiç birşey gözüne görünmiyor. Ancak hırs ve menfaata ! Öldür, par· 
çala, kır, batır, yak, yık, boiazla, köknnden mahvet,. gene gözler doymıyor, Karun kadar 
mah olanların rözleri komşusunun malında, kendinde milyonlar varmış, yanındakinde neden 
bir kuruş bulunsun. Onda her türlü eğlence, zevk ve sefa, binbir çeşid yiyecek, giyecek 
ve içecek varmış, komşusunda neden kuru ekmek bulunsun, onuda ver ben yutayım l O, 
açlıktan, sefaletten ölsün gebersin .. Hanilmeşhur bir hikaye vardir : "Terazinin bir gözüne 
dünyanın albnlarını ve mücevherlerini yığmışlar, öteki gözüne de bir göz koymuşlar gene 
ağır gelmiı.,, Çünkü göz doymaz. Bir bilgene sormuşlar : Biz bunu ne ile doyurabiliriz ? 
Oda şu cevabı vermiş : 

- Bir avuç toprakla. 
işte Avrupanın ve hatti diyebileceğim, bütün insanların bugünkü hali ! 1 Son hadiseler 

gösteriyor ki : Gene dünya kana bulanacak, yavrular yetim kalacak, memedeki çocuklar 
ant bulamıyacak l ? insanlar birbirinin kanlarını şerbet gibi içecek, sonra ne olacak ? De•· 
ran gene bu devran, toprak gene bu toprak kalacak netice bir hiçe müncer of acak. 

Sen de ey okuyucu şu 11batta yaşamayı, saadet yuvaları kurmayı bırakıpta birbirlerinin 
gıtlaklarına atalan bu gözü doymaz insanların şu müessif hallerine bak bak da : 

iSTER GULISTER !GLA ....................... 

Plebisit'e 
Hazırlık 

Paris (Radyo) - Mareşal 
Göring· yarın Plebisit hak
kında büyük bir nutuk söy· 
leyecektir. Rey pusulaları 
şimdiden hazırlanmaktadır. 

Sh ilJer için ba%ırlanan pu· 
sulalarda şu ibare yazılıdır: 
Avusturyanın Fuhrer Alman· 
yasına iltihakını arzu ediyor 
musunuz? 

Bu ibare yanında büyük 
bir evet ve küçük bir hsyır 
vardı. ' Askerler için hazır· 

lanan yerlerde ;se, askerler 
Avu1turyadaki kardeşlerini· 
zin size iltihak etmesini is· 
tiyor musunuz? Denmektedir. ---.. ·-----
Kız Lisesinde 

Dün akşam Kız Lisesinde 
yabancı dillerde öğrencileri· 
mizin elde ettikleri büyük 
bilgileri gösteren müumere 
pek parlak bir muvaffakiyet 
ve zafer temin etmiştir. Mü
him bir kültürel hadise olan 
bu müsamere hakk1nda ay· 
rıca mütalea ve tahassüsle· 
rimizi yazacağız. _ ........... .. 

Von Papen 
Ankara Sefiri Oldu 

Berlin 26 (Radyo) - Alman 
hükümetinin Ankara sefare· 
tine Von Papeo, Makenjen 
Roma sefaretine, Von Şolen
burı da V ırıova aef ar etine 
. . ---· •• .. 

Çemberlayıı'ın nutku 
karşılandı ? . 

nasıl 

Paris (Radyo) - Dün in· 
giliz başvekili Çemberlayioio 

avam kamaraunda h . .uici si · 
yaset bak '. ında söylediği nu 

tuk bütün dünya siyasi mah 
feJleriode büyük bir alaka 
uyaodumıştır. 

Bilhassa F. ansız siyasileri 
lngiliz birincisinin enerjik 
ifadesinden ziyadesi ile mem· 
uun olmuşla r dır. 

Fr .. nsız gazeteleri bu be 
yanaho ta r z ıoda Bluın ve 

Paul Bonco r'un bi,'ledar bu 
!un tukl i1 r1nı kayd etmekte
dirler. 

Almanyada nutuk soğuk 

1 • 

karşılanmıştır. Çünkü hiç bir 
kimse bu kadar açık bir 
beyanata beklemiyordu. 

- - ----- --- - - ··- ---------------
Sıhhat Müdürü 8.M.Meclisinde 

Geldi 

SIHHAT MÜDÜRÜ 
B. CEVDET 

On gün evvel Ankaraya 
giden Sıhhat müdürü Cev· 
det Saraçoğlu evvelki gün 
şehrirnize dönmüştür. .. -
Sefirimiz 
Dönüvor 

lstanbul (Hususi) - Cum· 
huriyetçi lspB nya hük üaıeti 
nezdinde bulunan sefirimiz 
geri çağmlmış' ır. Sefir ya· 
kında Madridden Ankaraya 
dönecektir. -·---
Turizmi teşvik 

Afrikanın şimalindeki ltal· 
yan mü~temlekelerine turistik 
maksatla gidecek olan ec· 
nebilere ltalyan konıoloıha· 
neleri tarafından puaport 
vizeleri meccanen yapılmak· 
tadar. 

Ankara 26 (Huıusi)-B.M. 
Meclisi dön Fikret SılayJD 
başkanlığında toplanarak dev
let demiryolJarı ve limanlara 
işletme umum mlidllrliil 
933 yılı son heıabı hakkı•· 
daki kanun llyihasının bi· 
rinci ve ortaokul öğretmeni 
yetiştirmek için Gazi terbiye 
enstitüsünde açılan kur1a 
devam eden iğretmeo okala 
mezunları hakkındaki kaa11• 
nun da ikinci mD11kereıiai 
yaparak kabul etmiıtir. 

•• 
Bitler 

Şarki Prusya'ya Gitti 

Berlin (Radyo) - Almaa 
devlet reisi Hitler d6n $arki 
Prusya'ya gitmiştir. Hiller 
intihabata nezaret edecektir. 

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

Yerinde bir dilek 
Hacı Süleyman imzasile aldığımız mektuptur: 
11 Arka.daş, 
"İzmir in orta göbeğinde eski bit pazarı ile odun pazarı 

arasında bir han var, burHı ıivri9ineklerin kaynağıdır. 
İzmiri ve batta Karşıyakayı bile saran sivrisinekler bu 

handan dağılırlar. Bir kerre gelinse de sözlerimizin hakikat· 
mı, yoksa mübaleğamı olduğu görüls ~ .. ? Çok eminim ki 

şaşıp kalacaksınız. 
Sıhhiye direktörlilğümüzün ve belediyemizin sivrisinekler· 

le ve hastalıklarla mücadele ettiği ve bütün vatand=ıtlarıa 
eyliği ve selameti namına uğraşıldığı şüphesizdir. 

Bundan dolayi ne kadar teıekkür etsek azdır. Yalınız 
böyle gizli kalmıf k6şelerin de temizlenmesi ve onutulma• 
ması için bu yazımızın gazetenizde neıredilmesini yalvmrı· 
rım.,. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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ı DOnganın En BOgOk Harb Dahisi 1 
1 Timurlenk - ıl 
R E l 
B Tarihi Tefrika Yazan: H. Türkekul~ 
•a~s - 1s6 - rs~ t' Elt 

Semerkandliler!. Size va igir 
bırak ığım bu şehri ivi 

m 
Yüzünde hüzünlü bir te· 

bessüm vardı. O sırsda ba· 
ğıran ve alkışhyan binlerce 
halkı selamladı, "Yaşa, bin 
yaşa, koca kahraman,, se
daları arasında atanı sürdü, 
arkasından saray erkanı, 
zırhlı muhafız askerler, bey
ler, komutanlar, generaller 
harekete geldi, bu muhteşem 
alay yavaş yavaş şehirden 
çıkıyordu, bu sefer ordu 
mevcudu iki yüz bin kişi idi 
gerid~n beş yüz bin kişilik 
büyük bir kuvvet de gele· 
cek, icabederse bu kuvvet 
birkaç milyonu geçecekti. 

Karargah, Semerkandın 
bir saat ötesinde kurulmuş· 
tu. Büyük hakanın aklına 

yeni bir şey gelmiş olacak 
ki birdenbire ahnın başını 
çevirdi, şehrin şark tarafına 
doğru sürmeğe başladı, so · 
ğuk çok şiddetli idi, tipi ha
linde kar devam ediyordu. 
Kimsenin sormağa cesaret 
edemediği bu harekete ister 
istemez. uydular, yeni baştan 
atların başlarını geri çevir· 
diler. 

za edin 
bağırarak şu sözleri söyle· 
di: 

- Sayın SemerkandliJer 
size yadigar bıraktığım bu 
şehri iyi muhafaza edin, zira 
onun göğsünde ıevgililerim 
ve yavrularım yatıyor, bana 
olan hakll\rınızı da helal edi· 
niz. Gidip gelmemek, gelip 
bulmamak vardır. Zira her 
şeyin fani olduğu gibi ben 
de bir rüzgar idim, geldim 
gidiyorum, hoşça kalın. He· 
pinizin üzerine selametler 
olsun. 

Bu hazin veda üzerine 
Semerkandhlar bağırışmağa 

başladılar. 
- Ulu hakanımız, göz 

bebeğimiz, biz gene sızı 

böyle gelip karşılıyacağıx, 
sen daha çok yaşıyacaksın. 

TimurJenk cevap verme· 
den atını sürdü, ileride Se
yid Bükenin ve diğer büyük 
zatların mezarlarını dolaştı, 

atından inerek birer birer 
başlarına gitti, ellerini kal
dırarak dua etti. Artık şe· 
birden tamamile çıktılar, 

karargaha doğru atlarını 
sürdüler. Ordunun bütün 

Timurlenk önce oğulları· subayları komutanları yalın 
nın ve torunlarının türbele· kılınç Timuru karşıladılar. 
rini birer birer ziyaret etti, Timurlenk o gün başka bir 
sonra zevcelerini dolaştı, en şekle girmişti, bav nın bu 
sonra Moğol kızı Tevekkü- derece sertliği ve soğuğun 

lün türbesi önünde atından şiddetine rağmen yetmişlik 
indi, mezarının yanına diz ihtiyarın yüzünde t uhaf ve 
çöktü, uzun uzun dualar et· anlaşılmaz bir neşe ve tatlı 
ti, ayağa kalktı, türbeye ha- bir gülümseme vardı. Büyük 
zin bir nazar saldı, ondan bayrağın önüne geldiği za-
soora mırıldanır gibi şu söz- man durdu, gene atından 
leri söyledi: indi, yavaş adımlarla hayra-

- Yakında koynuna ge- ğa doğru ilerledi. Onu, iki 
Jeceğim Tevekkül, dünyada ellerile kavradı onu öptü 
iken Yisaline eremcdim,ebe· öptü kokladı, içini çekti. 
di istirahatgahımızda koyun (Arkası var) 
koyuna yatarız. ••••••••••••••• .. •• .. •••••• 

Hakanın neler söylediğini ı O O K J O H ıı 
ancak yanındaki zatlar du· ı 
yabilmişti. Sonra gene kim- J Salih Sonad .! 
senin yardımına ihtiyaç his~ 
&etmeksizin sıçradı, atının ı Cild, Saç ve zührevi has- ı 
yelesine sarılarak egerın ı tahklar mütehassısı ı 
üzerinde doğruldu, Semer· ıı lkHinci B:yle.~. slodkak No. 81 ıı 
k d h · er gun og e en sonra 

an ıe rıne ve halka karşı •••• .. •• •••••• •••• .. •••••• 
ssaa:asssassssssi~8:sESs~s8Se. 

(!~Toprak, iyi mahsul vernıek için bol gıda ister~•~ 
[tl Her nevi [!1 

t1 KİMYEVİ GÜ R LE ~:~ 

f Halkın Sem ı 26 MART 

Madenlerde 
Keşfedilen Garip 

Bir Hassa 

1Suriye Matbuatı DUNY~~tER 
Demir gibi, çelik gibi can· 

sız ~adenlerde görülen bazı 
bassalar, son %amanda fen 
alemini şaşırtmaktadır. Me
sela bir ağacın yaralan kısmı, 
o noktaya agacın ha~atiye
tinin hücum etmesile tekrar 
hayat bulur. 

,,Kabes'' g zetesini neşrivatı OLUYOR? 

Madenlerde bu böyle de
ğildir sanılıyordu. Fakat, son 
zanda yapılan bazı tecrübe· 
ler bunun böyle olduiunu 
göstermiştir. Mesela bir de
mir çubuk, kuvvetli bir taz· 

yik ile iki başından çekildiği 
zaman, en zayıf noktastuın 
inceliği görülmüş ve bundan 
da "acaba madanlerde de mi 
bir hayatiyet var,, suali so. 
rulmıya başlamıştır. 

Köpe lerde 
Verem Nisbeti 

Bütün dünyadaki mevcud 
köpeklerin yüzde dört, ila 
dokuzunun veremli oldukları 
aDlaşılm· ştır. 

Satılıktır 
Avrupa tohumu demek 

damızlık ve her zaman taze 
ve cins demektir. Okuduğu
nuz Meram tabum mağaza· 
sının ilanları reklam değil 
bir bakikattır. Damızlık seb· 
ze ve çiçek ve meyvasız ağaç 
tohumlarını Meram tohum 
mağazasından tedarik ediniz. 
KültUrparkı yeşillendiren in· 
giliz çim tohumu topt o ve 
perakende ve Raygıras, La
vegras çim tohumu yedi se· 
ne dayanır. Park ve hususi 
bahçeler iç\n şayanı tavsiye· 
dir. 

Çiçek ve mey va ağaçla· 
rında ve sebzelerde görülen 
püsörön hastalıklara ilaçları 
kapalı kutular içinde ve açık 
kimyevi gübreler ucuz ve 
taze olarak satılır. 

lzmir Hisarönil 34 No. Me
ram tohum mağazası 

Hüseyin Avni 

iki ay evvel Snphi Bere- ı hüzumlarda bulunmaktadır. 
kit Türkiyeye gitmişti. O Dün aldığımız bir habere 
tarjhten itibaren Suphi Be· göre, Suphi Berekit Türk 
rekat bütün mahfillerde ve propağandasını yapmak iize-
şurada burada kendi Türk- re Bikir Çelebi ile birleş-
lüğünü ve Sancağın Türk 
olduğunu ilin etmekfe ve 
Suriye ile hiçbir alakası 
olmadığını söylemektedir. 
Suphi Berekat Sancağa 
dönmüştür. Suphi Berekit 
artık Sancağın her köşesinde 
Türk propagandasını yap· 
makta ve gerek Suriye, ge· 
rek Suriyelilere karşı şiddetli 

miştir. Suphi Berekit Suri
yenin bir yabanca memleket 

olduğunu söylüyor ve gerek 
Fransızları, gerek Suriyelileri 

tecrübe ettiğini ve Türkler 
kadar iyi bir millet bulmadı-

ğını iddia ediyor. Suphi Be

rekahn beyanatı ve yaptığı 

Türk propağandası budur. 

Sefarethaneler hakkında Et
nos azetesi ne diyor ? 

Mustafa Kamil Ankarayı ı İlk devrelerde ecnebi se-
1923 tenberi paytaht ilan farethaneleri Ankarapa)asta 
etmişse de, ecnebi elçileri 

l ~tanbuldaki saraylarını bir 
türlü bırakmak istemiyordu. 
ilk devrelerde Ankara lstan-
bulda bir "Hariciye mümes

silliği., bu)undurmıya mecbu' 
olmuştu.5 Sonradan sefaret
hane arsalarını bedava ver
miş olduğu gibi, başka ko· 
]aylıklar da yapmıştır. 

Bugün Ankarada mükem
mel sefarethaneler meydana 
getirilmiştir. Istanbuldaki se
farethane binaları ise kon
soloshane halinde kullanıl· 
maktadırlar. 

toplandıklarından, hepsi bir 

arada çalışır, eğlenir ve ya

şarlardı. Şimdi de hep bir 
araya toplanmışlardır. Bütün 

ecnebi sefaretleri bir ma· 

hallededirler. Lakin bunların 
ayrı ayrı mimari üslüpları bu 

diplomatlar mahallesine tu· 

haf bir manzara vermekte· 
dir. 

Herhalde Yunanistan da 
bir sefaret binası yaptırıla-

caktır. Diğer balkanlılar 
yaptırmıı ve yaptırmaktadır
lar. 

iiiiiiiiimils:a;----ıiiiiiiııi--iıiiiiCiiiiiiiiiii81i;;::a;;iiiii -- liü~ ı;;ı::==iiiiiiiiii.-...---~·,.;;iii!--iiiii:!iiilıiiiW 

lzmir Defterdarlığından 
Satış Lira K." 
1279 Darağaç·Şehitler demirkane sokağında 

39eski 3712 yeni ve 35 taj No. lu yüz 
ve ipliktarama fabrikası binası ve arsası 
8 sene ve müsavi taksitte ödemek üzere 14169 98 
Şehitler demirhane sokağında 35 tajlı 
No. lu yün ve iplik tarama fabrikası 
avlusundaki 2 katlı yazıhane binasının 
arsası hariç kaimen yıymeti peşin öde· 
mek şartile 1153 12 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyeti 15 gün müddetle ve 
kapah zarf usulile satışa çıkarılmıştır. ihalesi 7.4 938 teri
hinde saat 15 dedir. Taliplerin kapalı Ztufları ihale günü 
saat 14 de kadar ve yüzde yedi buçuk teminat ile birlikte 
Milli Emlak Müdürlüğünde müteşekkil satış komisyonuna 
vermeleri (926) 

Kabadayı, Kordon 
Yüksel Rakıları 

ve 

Düııyanın en eyi rakıJarındandır komenlnde rakı yoktur muhayyer olarak veriliyor, yeni 
yapmış o.duğumuz ıon sistem teşkilil:lar ve ( 33 ) senelik tecrübeli ustalar tarafından 
yapılıyor. 

Kabadayı ve Kordon Rakıları 
Halis iizüm ve çeşme anasonundan yapılıyor. 

Amerikada nevicat tak
simetreli lokantalar 
Şu Amerikalılar çok garip 

insanlardır. Dünyada hiç 
kimsenin aklından geçmiyen 
şeyleri icad ederler. Bunun 
en yeni bir misali yeni dün· 
yanın lokantalarında hesap
ların yeni bir usulde yapıl· 
masıdır. Bu yeni usule göre 
lokantalarda yemek yiyenler 
yedikleri yemeklerin parasını 
değil, oturdukları masanın 
ücretini vermektedirler. Lo
kantalara taksimetre koy· 
muşlar ve müşteriden masa· 
ua oturdukları müddet için 
taksimetrenin gösterdiği üc· 
reti almağa başlamışlardır. 
Müşteri sanki bir otomobil
de oturuyormuş gibi yediği 
ve yemegın ücreti yerine 
taksinin gösterdiği parayı 

vermektedir. 

*** 
80,000 Dolar Kıyme
tinde Fevkalade Bir 

l\lanto 
80,000 dolar kıymetinde 

bulunan dünyanın en pahalı 
mantosu bir kaç gün evvel 
Nevyorkta büyük bir mağa· 
zanın vitirininde teıhir edil· 
miştir. Bu manto ~dünyanm 
en zengin kadınlarından Miı 
Margsrit Konel için dikilmiş· 
tir. 

Manto, 95 parça gümüş 
renginde Kanada gelinciği 
derisinden yapllmıştir. Rengi 
l:>eyaza çalmaktadır. Bu de· 
rilerin toplaoması için tam 
16 sene uğraşılmıştır. Çünkü 
beyaz renkli gelincik pek 
ender bulunmaktadır. 

Misin evvelce 120,000 do· 
lara malolan bir mantosu 
vardı. Her vakit bunu giyi· 
nip sokağa çıkıyordu. Fakat 
bazl cür'etkarlar,'beher par• 
çası 400 dolar luymetinde 
bulunan bu mantonun parça· 
!arından beş altısını aıırdık· 
larıodan manto artık giyini· 
lemez bir hale gelmiştir. 

Tahtelbahir 
Birinci kordonda eıki it· 

faiye kulesi karıısında meze· 
lerinin bolluğu, içkilerin le· 
mizliği ve ucuzluğu ve bil· 
hassa ciğerleri yıkayan kör· 
fezin temiz ve saf havası 
ile bütün lzmirin bildiği ve 
sevdiği bu gazino yeniden 
açılmıştır. Bir giden bir daha 
oradan ayrılamaz. 

f!~ RUS GÜBRELERi UMUM ACENT ASI [: 

f.l S. AKlı\1S. R ve C. A. İKlZL~El~ ·.5 ASRİ SİNEMADA ~2~~4~ 
(+] Ticarcthanesinden en ucuz fiatlarlıı tedarik edilebilir r+ı Karşıyakada tersane kar· Gerek iş bürosu için ve 

Ucuz odun ilan 
f!) Gazi buhran No. l S _ İZı\iİR , •• ~ BUGÜN 6 film 28 kısım birden şısında Alaybey meydanında gerekse baıı vergi muafiyet-

~:.; 1 - Hacı urad TÜRKÇE SÖZLÜ ucuz fiyatla toptan ve pera- leri ve her nevi itirazlarını 
E[+]28E88S:S" ~8;,w:ı[•][+][•l[t)[t] +lE:SS2S~8[•] kende odun satılmaktadır. tanzim ettirmek istiyenler 
~:Jt~~tc : "*** !Jt :Jt ~ . -~ Ji' IVAN MUJOKIN Kilosu 1 kuruş tonu 10 lira. Büyük Kardicalı hanında 39 = El a Tel. 2 - Ebedi Senfoni 1 Bu fırsatı kaçırmamalarını No. da Hukun mezunu Ilyas 
~ 2 73 FFRNAD GRAVEY okurlarımıza tavsiye ederiz. Arditi (Ozonarata) müracaat 
"ft 1-15 edebilirler. 1-6 
tC idaresinde Milli Kütüphane sineması 1 3 - 4 - E(iLER JURNAL ve Komik l\1iki ~!1E~~EEt«!l~t;lU~Er+»l~c-l = BUGÜ iki eofes film birden 5 - 6 - Frağmanlar - ~ TA yy ARE sineması TE\~~?N fil 
1 1 • Kan Si FRNSlZCA SÖZLÜ * :Sd * 1'; *- :J!JC O BUGÜN 2 muazıa 111 fi1m birden B 
t(SİLVIA SIDNEYI- HENRY FONDA. FRED MURRAY.. lzmirde hiç göıülmiyen filmler haftası ~ 4 •• •• A k E ~ 2 8 d M 1 d. 1938 +ı Yüzlerce zincirlere bağlı esirler ... sayısız gemilerin ze· )t ~ uncu ş = 
4( • rO yay e 0 1 • - ~ birli ateşi ... yılmaz yigitlerio arslanlığı... ~ :. Fevkalide aşk macerası 11!1 
ıM ROBERT TAYLOR • ELEANOR POEWLL » Esirler Gemisinde )t ~ Ayrıca büyük bir rağbete mazhar olan •• 

4'C AYRıcA: Foks Dünva Havadisleri M tc >t>f ·m Ali Baba Hindistanda 1 ~ .u Heyecan ... hayret.,. kavga ... kıyamet... ~· a 
"" s 1 3 7 "" ~ J ~ tc eans ar: -: de kan davası 5-9 da b~o~vay melodi fi( . . KANUNS~ZLAR ÇETESiNDE ~ laveten: Paramont jurnal B 
4( Cumartesı Pazar 1 de Brodvay melodı ıle başlar )1. tc Mıkı ve Türkçe foks 1urnal. Hepsi LALE sinemasında )t ~ Seanslar: 2.45-6-9,14 Aşk 4,30- 7-54 Ali baba a 
:.~~~~~~,~~~~~!~~~~~~~~-~~~~~!.~~~~!~~~~~..!!!~~~~~~_!_~~~aas~maasm~aaaaBSBE~BBBHHBB 

m TELEFON: 254~ ~ • ~ 'O' - - sse~~fn- . ·... Ilı 
-.:. ,. ... - ..,.,. 
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Yunan ba ını 
Hakkımızda Neler y zıvor? 

Türkiye fikri ve milli gay· 
rctlcrine ilaveten sanat ve 
estetik işlere de sarfı gay
ret etmektedir. Yeni Türki
ye iyi artist yetiştirmiye de 
fazla ehemmiyet vermektedir. 

Türkiyeye dair bir çok 
Yazılar yazıldığı halde bu 
cihet pek az mevzuu bahsol
ınuştur. Avrupaya sanat 
tahsili için gönderilmiş olan 
pek çok gençlerden bir kıs
ını gelmiı ve ecnebi müte
hassıslarla beraber Ankara
daki resim, heykelcilik, mu· 
ıiki ve tiyatro mekteplerinin 
başına geçmişlerdir. •Sanat 
eserlerini teşhir edebilmek 
için Anlıarada muazzam bir 
bina yapılmaktadır. Ankara
da bulunduğumuz sıralarda 
Italyan sanatkarl rı sugi 
açmışlardı. Yunanlı sanat
karlar da lstanbul ve Anka· 
rada böyle sergiler tertip 
etseler fena olmaz. 
Ankara sanata fazla ehem· 

nıiyet verdiğinden, tiyatro 
ınektebinin başına Kari 
Ebert'i getirmiştir. Mektebin 
Qluhtclif şubeleri arasında 
bir de 11dram müellifleri ye· 
Uştirme,. kısmı vardır. Biz 
bu şubenin müellif yetiştire· 
cegini bir türlü anlayamadık. 
Bizce bilhassa tiyatroa müel
liflerini Clisiplin altına almak 
pek zordur. 

l 

-Halkevind;-mükemmel bir 
tiyatro bulunduğu halde, 
Ankara hükumeti iki büyük 
tiyatro vücuda getirmeği 

düşünmektedir. Diğer taraf
tan dil bilen Türk gençleri 
encebi sanat eserlerini tercü· 
meye başlamıştır. 
Türkler pek ya kında muk

tedir sanatkarlar yetiştire

ceklerini ummaktadırlar. Bun 
lardan gazel ve şarkılar ye
rine V agner'i, Betboven'i 
dinlemeyi hasretle bekliyor· 
lar. 

Akropolis ne diyor ? 
Eski Ankara tamamile 

ıönmüıtür. Erıki §chir olduğu 
iİbi eski yerinde kalmıştır. 

Esasen onun tarihi de eski
dir. 

Bu eski şehir Osmanlı 
devrini de yaşathiı gibi, so
kaklarından elan otomobil 

Dikkat 
Bayanlara l\1üjde: 
Bu senenin envai modelleri 

yazlık panama ipek hasır ve 
sair 150 kuruşa bir ay için 
meşhur Universal şapka fab· 
rikatörü Bay Abbas Azer 

hayatı ucuılatmak inkilabında 
bir hiımet etmek için bugün
den itibaren satışa başlamıştır 
bu fırıatı kaçır mayınız alma
ıanıı dahi bir defa görünüz. 

Balcılar 194 T. 9811 

geçmemiştir. Bur sının ha
lisi çiftçilikle meşgul olup, 
Ankaranın asıl yerlilerini teş
kil etmektedirler. Bu insan
ların yaşama tarzı aa değiş 

memiştir. Kadınları çarşafı 

çıkarmışlarsa da, yaşmak 
ve yeldirmelerini hali muha· 
faza etmektedirler. Halbuki 
birkaç metre ötede hemşe
rileri en asri manto ve de
kolte elbinlerle gezmekte
dirler. 

---.> • -+ 

2000 İngiliz Jiras1na 
satıJan bir köpek 
Madam Violet Manub, 

Poçe ismindeki Pekin cin-
inden küçük köpeğini bir 
Amerikalıya tam 2000 lngi
liz lirasına satmıştır. Bu kö · 
pek Londrada açılan son 
sergide mükafat kazanmıştı. 
10.000 ziy retçi yalnız bu 
köpeği görmek için sergiye 
gitmişlermiş Şimdiye kadar 
biç bir köpeğin kıymeti 2000 ı 
lngilizi bulmamıştır. Fakat \ 
Paçe'11in iki sene evvel ölen 
anası \'C babası Amerikalı 

olduğu için kendisini bir 
Amerikah bu kadar yüksek 
bir fiatla satın almıştır. ---oo--
Parmak izi Ye
rine Yeni Bir 

Usul 
Parmak izile teşhisi hüvi

viyet usulü artık tcrihe ka
rışmaktadar. Çünkü herhanği 
bir ameliye ile marmakların 
harici manzarasını değiştir· 
mek mümkün oluyor. Fakat 
gözdeki çizgiler kaybolmıyor. 
Bu sebebledir ki dünya po· 
lisi, sabıkalıların . hüviyetini 
tesbit etmek için göılerioin 
fotoğrafisini aldırıyor. 

arı calar 
Ve koku 

Hayvanlar içinde karanca
lar, birbirlerini daha ziyade 
kokularından tallırlar. Ez ka· 
za suya düşüp te kurtulc n 
bir karıncanın yuvasına dö:ı· 
düğü zaman hemcinsleri ta
rafından parça parça edilme
si bunun bir delilidir. 

Markalı 
Sabunları 

C Ha_lkın Seal ) 

Rumen matbuatıl 
A vu t ya had· sel eri in tev ' 

zive- hakkında etti2. 
e yazıvor? 

Rurnen basını, Avustuı ya 
hadisesinin tevlit caiği vazi· 
yet hakhıada büyük devlet
lerin biihassa lngiltere ile 
F ransanın ele alacakları kati 
durumun tavazzuhuna kadar 
sarih bir komcnter yapmak· 
tan içtinap etmektedir. 

Gazeteler Avrupa sulbünü 
uk sık tehlikeye düşüren bu 
kabil emri vakiler karşısında 
fırkacılık ruhunu bir tarofa 
bırakarak bütün Rumenlerin 
çok sıkı bir teıanüd gfüter· 
mele ı ini v~ bududlanoın mu
hafazası içın de teslihatın 

bir an evvel itmamını tavsi· 
ye ·etmektedirler. 

Netekim Üoivcısal gazı 
tesi (bu saatteki vazifemiz) 
başlığı altında neşrettiği Lir 
başmakalede Avusturyanın 

sureti işg<>lıne dair malümat 
verdikten sonra ezcümle şöy· 

Dünvanın 
En Kı kanç \ 7e 
Zalinı Kuşu 

Cenubi Amerikada iarib 
bir kuş vardır ki bu şeklin· 
den dolayı ona Gergedan 
kuşu adı verilmiştir. Bu kuş, 
mevcud mahlukların en kıs
kancıdır. Kuluçka zamam, 
dişisini yuvaya hapseder ve 
yuvanın deliğini kapar. CiY· 
ciler çıkıncıya kadar dişi 
kuş dışarı çıkamaz. 

c 
• 
1 

aşifi 
? 

Camın hangi tarihte keş
fedilmiş öl 'uğunu bilen yok· 
tur. Feoike!ilule eski Mısır· 
hların ve Romalıların cam 
yapmayı bildikleri elde mev
cud eserlerden anlaşılıyor. 

Bin sene evvel vuk ua 
gelen infilak bu,gün 

gürünü yor 
Bundan takriben bin sene 

evvel Herkül yıldız küme· 
sinde basıl olan infilakı, bu
gün ruadhane teleskop!& 
rile görmek hali mümkün 
oluyor. 

le diyor: 
"Avrupanın şimdi en va

him dakikalar yaşadığına 

şüphe yoktur. Avusturyada 
vukua gelen kansız harp bi· 
zi doğrudan doğruya bir 
tehlike karşısına koymuştur. 
Avusturya, merkezi Avru
panın temel taşı idi. Onun 
yıkılması ile Tuna muvaze · 
nesi bozuldu. 

Herkes Almanyanın bir 
gün olup da Tuna boyur a 
ve Brenner hududuna sark-
masını muhtemel gör ockte 
idi Bugün ise bir emri va-
kidir. Şimdi merkezi Avıu· 

pada, coğrafi, siyasi ve as-
keri yeni bir hakikat tees
süs etti. Mazinin çe hruini 
d ğiştiren bu hakikatte istik· 

1 bal için de büynk tehlikeler 
vardır. 

arilı e 
rfütün içenJere tatbik 

edilen eczalar 
Dördü cu Mu ·at gibi bir 

çok Avrupa hükiimdarlarıda 
tütün içenler hakkında çok 
~iddetli takibat yaptırmış· 

lardır. İran şahı Abbns, tü 

tün içenlerin dudaklarını kes
tirmiş, lngiliz kıralı birinci 
jak 161S da bir beyanoame 

ile tülün içenlerin idam edi
leceklerini ılan etmiştir. Fa· 
kat kısa zamnoda memleket 
nüfusunun yarı yarıya azala· 

cağını görmüş ve bu kara· 
rından vazgeçmiştir. 

---··---• 
lngi iz Kralı 

~fiyatr o veya sinemaya 
giderse bilet alır 

Bütün dünyadaki usuller 
haricinde olarak İngiliz kral 

ve ailesi efradı tiyatro veya 
sinemaya gittikleri zamnn 
bilf!t almayı bir prensip me· 
selesi yap.:ıuşlar ve bu iti· 
yadlarına daima sadık kal
mıılardır. 

!SEtt>t Dr. FAHRİ I~.IK >tEEE~ 
~ lzmir Memleket Hastanesi Rootken Mütehassısa 2 
~ RONTKEN VE ~ 

m Elektirik tedavileri yapılır ~ 
m ikinci Beyler Sokak No. 29 TELEFON: 2542 ~ 
~~t+lfi~~r&li!lrt~ıttl!:aE~ri~t!ıE~2~E~e· 

26 MART 

efradına • 
ı nak Bedeli 

Nisan 28 duhul için elbise, postal ) 
p· las:, , ~ -taniye ve sair teferrüat 
ıh·· · - ... rı keri numünesine mu-
• .Jfık ydlıı ız. Hasan Basri ve şeriki 
.~I~haıet Gülaylar fabrikasından ıs

marlama u!ulile temin edersiniz her 
halde ve mutlaka fabrikamıza uğra
manız kendi enfaatınıun iktiza
sındandır. 

ADRESE DİKKAT: lzmir s tış şub~si Alipaşa caddesi sar 
raflar karşısı yalnız 31 numaradır. Büyük levhaya dikkat 
alameti farika Hasan Basri Şen biçer fabrikası. 

~ ~=~e:::E~~ıı;e=:;~&:~ci!Ea!Cm!:llEılBEEmElml 
Birinci Sınıf Mutahassıs 

. e · li 
KAMÇIO\:iLU 1 

Cilt ''e l~enasül hastalıklan ve 1 
elektrik tedavisi . 1 

1 

lıınir · Birinci beyler Sokağı No. : 55 Telefon : 3479 
'!:;IH::~ ... ... • .,.S!:. -~B1!tliB--

Si 
Hava şartlarını en hassas ve kat'i 

şeldldc tesbit eden LÜFFT = 
Hava markalı BAROMEl RE 

Dr..RECE, İGR0~1El'I~E 
ile en maruf fabrika mamulatı 

Gözlük ve camları 
S. F E R İ D ~~ ._ ..... -""....-:. 

ş·fa Eczanesind 

N 

TOPTAN PERAKENDE 
.r~~~~~~~···s=:r-r~~~~~"il 

~ Ismai.~ Hak.~ı Po~maz ı 
İ Baskül, kan~ !:.a~r~i ~}'}her nevi ölçü i 
Ü tamiratı kabul edilir. i 
,, Kolancılar (Eski kasaplar) No. 27 ! 
n lZMIR: Telefon - 2746 i 
~li:.~a.1::.taıııı:..t:il~~~ ••1;;t:::1~~ıt:::9$c+;w~JJ 

iz 
ağ ık 

EVİ" 
Hus si 

Hastahane 
Operator Mitat 

Baran taraf.ndan 
yeniden inşa ve 
tesis edilen bu 
bastahnne Izmir 

ir Gazi Bulvurı 

ve civarıatn büyük bir ihtiyacını karş,Jamışhr. En modern 
konforu haiz en mükemmel fen techizahnı haizdir. Hasta· 
ların temizlik, istirahat ve ihtimamlarına son \derece dikkat 
ve ıtina edilmektedir. Kabul şeraiti fevkalade ehvendir. Ge
ce gür.düz daimi doktoru bulunan müessese müracaat ede-
cekleri heran kabul eder ve hastalarını diledikleri doktorlar 
tarındanaf tedavi ettirilmektedir. 
~ :::;;.;,,,.._;. .. N-:·~:-:::::::...;;ı,p, 1 r ........ o ............ . 

' KORDON, YUKSEL ve 
1
: Hükumet Karfııında ı 

KABADAYJ : TERZi : 

ışte bütün 1ımirin kapıştığı rj] ı·.·Mehmed Zekit 
nefis Rakılar bunlardır lTJ ı ... •o••••••••••••••• .. •••• 

Boyası ile ku
maşınızı istedi-j 
ğiuiz renge ko 
layca çevirebi r-ı 

1 

n lirsiniz. 
Telefon 3882 'M 

~ ,. .. 
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•• 
Aziın Bir Oküz 

Burnavanın Doğanlar kö
yünde Hasan oilu dört ya· 
şında Necatiyi komşularının 
azğın bir öküzü boynuzu ile 
başına vuı muş ve boynaz 
zavallı yavrunun boğazına 

saplanmış ve bir kısmını ko
parmıştır. Necati ağır yaralı 
olarak memleket hastahane
sine kaldmlmıştır. 

Seferlerine 
Başlıyor 
Bayraklı vapurunun boyan

ma ve ilave inşaatı ikmal 
edilmiştir. Dün Denizbank 
Izmir şubesi müdürü bay 
Haşmet ref ak hnda bir he
yetle vapuru teftiş etmiş ve 
limanda bir tecrübe de ya
pılmışbr. Seferlere yarın 
muntazaman başlayacaktır. 

Hasan Yandı 
Dibekbaşında Morbane 

sokağında 80 numaralı Ha
fızın yoğurtcu dükkanında 
çalışau Yunus oğlu Hasan 
temizlemekte olduğu benzin 
tenekesi patlamış ve ellerile 
yüzü kamilen yanmıştır. 

Belediye 
Encümeni 

Belediye daimi encümeni 
dün öğleden sonra belediye 
reisi muavini Suat Yurtko
runun başkanlığında toplan
mıı ve bazı evraklar karara 
raptedilmiştir. 

Tetkik hüviyet 
Komiserliği 
Bursa Vilayet emniyet ko · 

miserlerinden Enver Yanıker 
l.zmir emniyet tetkik hüviyet 
komiserliğine tayin edilmiş 
ve şehrimize gelerek vazife 
sine başlamıştır. 

Burnmva 
Otobüslerinden haJkı

nuz nıenınundur 
Burnavaya işliyen Ege oto· 

büılerinin müşterilerine karşı 
çok nezaketle davrandıkle
rını ve temizliğe dikkat et
tiklerini birkaç vatandaştan 
öğrendik. Halkımıza kolaylık 
gösteren otobüslerimizi tak
dir ederiz. 

Burna va 
Avcılar Kulübü 

Burnava ve kö)leri avcılar 
kulübü umumi kongresi ya
pılmış ve reisliğe Süleyman 
lmreğün, katipliğe Ali Ersoy, 
veznedarlığa Ali Öksüz, 
mşhasebeciliie Sami Dura, 
mutemitliğe Ali Savaşçı se
çilmişlerdir. Yeni heyete 
muvaffakıyetler dileriz. 

Sivrisinek 
Hücumu 

Göztepe, Güzelyalı mın· 
takasında sivrisinekler ço· 
ğalmağa başlamı ş ve bu yüz· 
den bazı evlerde şimdiden 
cibinJik kuruHuğunu karile· 
rimizden aldığımız mektup• 
tan anlaşılmıştır. Mart ayında 
sivıisinek hDcumuna uğrar· 
sak Tem muz ve Ağustosta 
ne yapacağız. Belediyemizin 
nazarı dikkatini celbederiz. 

( Halkın Sell ) 

Pulsuz mektup yasak 
Ankara 26 (Hususi) - Şehir ve kasabalar arasında itliyen otomobil ve bilhassa otobüs 

)erde mektup kaçakçılığı yapıldığı anlaşılmıştır. 
Bayındırlık Bakanlığının sık sık yaphrdığı kontrollerle de bunun tamamile önüne geçile· 

memiştir. 

Verilen malumata göre, zabıta ve gümrük memurları ile jandarma teşkilatı da bu türlü 
kaçakçılıkla mücadele için emir almıştır. 

Üzerinde kaçak mektup taşıyandan iki misli ceza alınacak, bunun yarısı yakalayan me
mura verilecektir.~ 

Cumhuriyet bayramı şerefine sabıkasız bazı 
mahkumlar affedilecektir 

Istanbul 26 (Hususi) - Cümhuriyetimizio on beşinci yıldönümü Türkiyenio her yerinde 
büyük şenlikl er yapılacaktır. Bunun için şimdiden büyük bir program hazarlanmaktadır. Bu 
büyük bayramın şerefine sabıkasız bazı mahkumlar da affedilecektir. 

Litvanvad.a Yeni Hükumet Teşekkül Etti 
Paris (Radyo) - Hastalığı sebebi ile istifa eden ve daha doğrusu Polonyanın tazyiki · 

üzerine istifaya mecbur olan hükümet bu kerre R'!isicumhur'un tasvibi yeni hükümetin 
teşkiline Abbe Mırona momur edilmiştir. 

Blumun mali projesi Ayanda kabul edildi 
Paris (Radyo) - Dün Fransız a yan meclisind~ Blumun mecliste tasvip edilen. mali pro· 

jenin müzakeresi yapılmıştır. Münakaşalar çok hararetli geçti. Proje 235 reye karşı 338 
rey ile kebul ve tasdik edilmiştir. Dün sabahleyin toplanan Frantız kabinesinin içtimaında 
Blum bu muvaffakiyeti tebarüz ettiren b2yanatta bulunmuş ve mesai arkadaşlarına şük· 
ranlarını bildirmiştir. Bu vaziyetten sonra Fransa kabinesi istikrarını temin ett i ği muhak· 
kak !ayılmaktadır. 

Fr" nsızlar iki kolordu v,önderdiler 
Brüksel 26 (Radyo) - Son defa Almanyı:ıdan 45 bia ve Italyadan 65 bin kişilik iki kuv· 

vet ispanyaya gitmiştir. Bu kuvvetler general Frankonun kumandası altında mütemadiyen 
ilerlemektedir. 

Bu vaziyetten korkan Fransa, ispanya hududunu kapıyarak tahkimata devam etmekte
dir. ispanya bududuDa Fransızlar yeniden iki kolordu göndermişlerdir. 

Aiırceza suçluları da cürmü meşhud'a alınıyor 
Ankara 26 (Hususı) - Adliye Vekaletinin cürmü meşbud kanununun tescil hakk1nda 

yaptığı tetkikler bitmek üıeredir. Yeni şekle göre ağırceza suçları da cürmü meşbud şü
mulü çerçivesine alınacaktır. 

A vustur~"a Pa ası Kaldırıldı 
Berlin 26 (Radyo) - Avusturya şilini yarından itibaren kaldırılacak ve yerine Mark te· 

davüle konacaktır. Elinde Şilin bulunan halk Alman devlet bankasında markla tebdil ede
cektir. 

• Faik ur ğlu ziraat vekili mi olacak? 
Ankara 25 (Hususi) - Münhal mebusluklara C. H. Partid tarafından gösterilecek nam· 

zeller arasında Ekonomi Bakanlığı müsteşarı bay Faik Kurdoğlunun da bulunduğu haber 
verilmektedir. Gene ayni haberlere göre bay Faik Kurdoğluuun Ziraat Veki'etine getirile· 
ceği ihtimali vardır. 

Suriye lehine hizmet edenlere para veriliJ or 
lskenderun 25 {Hususi) - Kırıkhaodao gelen haberlere göre de Ermenileri ittihadı va .. 

tani partİ!;İne kayd için Mahmutlu Türk köyü civarında bulunan emlaki milliyenin tevzii 
vadedilmiş ve kararlaştırılmıştır. Bundan başka Hatay seçiminde Suriye lehine hizmet 
edenlere para mükafatı verilmek üzere bir komisyon kurulmuştur. Komisyon tevzi edeceği 
bu parayı memur maaşlarından yapı'acak yüzde üç tevkifatla temin edecektir. 

Şehir içinde uçurtma ve futbol ovunu vasak 
Ankara 26 (Hususi) - Dahiliye Vekaleti yaptığı bir tamimde şehir ve mahalleler içinde 

bazı çocuklar uçurtma uçurturken elektrik tellerinde kaza yaptıkları gibi sokaklarda fut
bol oynıyarak gelen geçeni iz'aç ettikleri yapılan tetkikat ye şikayetten anlaşıldığından 
badema bu gibi hareketlerde bulunan çocukların velileri Müddeiumumiliğe verilerek şid· 
detlc cezalandırılmaları bildirilmiştir. 

------------------~~------oo••~ao ------~--~----------~~--

Halke~·i köşesi 
1 - 2 Nisan 938 cumar· 

lesi akşamı kıt psaray ve 
yayım kolumuz tarafından 

tertip edilip ve davetiyeleri 
dağıtılmış olen gece eğlentisi 
tehir edilmiştir. 

2 - Evimiz gezi komitesi 
10 Nisan pazar günü Yeni 
köye bir gezinti tertip et
miştir. Geziye iştirak etm.ek 
istiyen arkadaşların nihayet 
7 nisan tarihine kadar H . 1-
kevi sekreterliğine mürac • 
atları. 

3 - Evimizin sosyal yar· 
dım komitesince Nazilli bas
ma fabrikası için amele kayt 
ve gönderilmesine karar ve
rilmiştir. 16 · 40 yaşına ka
dar bu işte çalışmak istiyen 

Sun'İ İnci er 
Sun'i incilerin neden ya· 

pıldığım biliyormusunuz? Gü· 
müş balıiının dış kabukla
rından. 

kız ve kadın şeraiti anlamak 
üzere Halkevimize ve amele 
birliği başkanlığına müracat-
leri. 

4 - Motör kursu için ye· 
niden kayt işleri yapılacak
tır. isteklilerin evimize mü· 
racaa tleri, 

5 - Evimiz salonunda her 
haf ta Cumartesi günü saat 
15 te ilk okullara karagöz 
oyunu oynatılmaktadır. 

6 - 26-3-938 Cumartesi 
günü saet 17 de Ar komite
si, ye saat 15 te gösteril 
komitelerinin haftalık top· 
lantıları vardır 

başı parçalandı 
Salihli 25 (Hususi) - Dağda 

ihtiyar bir oduncu ödun ke· 
şerken ağaçtan düşerek de· 
reye yuvarlanmış ve ihtiyar 
yuvarlanırken kayalara çar· 
parak başı parçalanarak öl
müştür. 

Bakım n1asrafı alı
nacak 

Yaralama suçlarında bas· 
tanelere yatı11lan hastaların 
bakım masrafları ve tedavi 
ücretlerinin bu masrafları ih-
tiyar eden hastanelere veril
mek üzere mahkeme masraf
ları arasında mahkumdan 
tahsiline re'sen hüküm veril
mesi hususunda mahkemeler 
ve hakimlere tebliğat yapıl
mıştır. 

26 MART 

lngiliz gazeteleri 
Avusturya Hadiseleri Hak
kında Neler Y azıvorlar 

logiliz matbuatı Avustur· mümkln olmadığı ve vaıi-
yanın Almanya tarafından yetteki bu karıııkbğa naıa-
ilhakı hadisesini ilk bakışta ran Alman niyet ve arzuları 
oldukca bOyük bir telaş ile hakkında tam ve kat'i bir 
karşılamıştır. Gazetelerde hüküm vermenin kabil olmı· 
umumiyetle Almanyanın bu yacağını bildiriyor. 
hareketi tenkid edilmekle . Koyu muhafazakar Daily 
beraber logiltere tarafından Mail gazetesi Almanların 
fili bir teşebbüsde bulunul· Avusturyaya karıı ini olarak 
mıyacağı tebaruz ettiriliyor. harekete geçmelerini Avru· 

Bundan başka Almanyanın p:ı kıt'asında hüküm süren 
beynelmilel anlaşmalara kar· şiddet politikatına kuvvetli 
şı birçok vesilelerle göster· bir misal olarak alıyor, Bugün 
miş olduğu riayetsizlik lngil· Avusturyada hadis olan vaıi· 
tereyi dahe büyük bir teyak· yeti Daily Nail'in uzun ıa· 
kuza sevkettiğindea in ~ ille· mandanberi rörmüş ve logil· 
renin silahlanma hareketinin tere hükumetini ikaz etmif 
teşdid edilmesi lüzumu he· olduğunu bildiriyor ve bu 
men hemen bütün gazeteler vesile ile silahlanma lüzumu· 
de aksettiriliyor. nun lngiltere için bir hayat 

Hadisenin ilk tesirleri al· ve memat meselesi olduğunu 
buda yapılan neşriyat ara· ileri sürerek ş6yle diyor : 
sındıs Timcs gazetesi başma- "SiJab, silah, silAb. Son 
kalede son hareketin Alman bir kaç senenin bize verdiği 
drş politika metodlarının en en büyük ders silih lüzumu· 
son ve en kötü bir teı.:ahürü dur. lngilterenin birlikte ya-
olduğunu, Berchtesgaden an- pacığı iki şey vardu: bir 
Jaşmasının olduğu gibi buna taraftan silahlanma, diier 
da logiltercde uyanan şüphe taraftan memleket haticiode 
ve infiali! arttıracağını, bil- bir karışıklığa girmekten ic· 
hassa bu hareketin logiliz tinap etmek. Bugün lngih:ere 
Alman münasebetJerinio dü· balkının en samimi arzusunu 
zelmesi için teşebbüslere orta Avrupada vaziyete hiç 
girişildiği sırada vuku bul· bir suretle karışmamaktır. 
masının bu ümidleri suya dü· Inıiltere ile hiç bir alika11 
şürdüğüoü, tamamiyle keyti olmıyan bu işde ne bir lngiliı 
kararlarla harekete geçilen neferinin ve ne de bir tek 
bu kıt'a üzerinde sükun ve lngiliz liraaının kullanılması 
yatışma limidleri beslemenin caiz olamaz.,, 

c::::::ı --------~-~~~-

Son Telgrafların Hulasası: .... ~--------~--------
BerJin sefirimiz B. Hamid başka bir vazifeye tayin edi· 

lecektir. 
§ Ankaranın Harbiye takımı Milli küme karşılaımaları 

için Istanbula . gitmiştir. 
§ Is tan bul da Mustafa adında bir canavar on iki yaşındaki 

öz kızını cebren kirletmiştir. 
§ Fransa hududundan hergün Cumhuriyetçi ispanyaya 

500 600 arasında gönüllü geçtiği Romadan bildirilmektedir. 
§ lstanbulda külhane hastanesinde bazı kansızlara kaa 

veren Ismail Hakkı 6 sene zarfında 85 kilo kan vermiştir. 
İsmail Hakkı hastane tarafından ıureti hususiyede bakıl· 
maktadır. 

§ Niğde dün gece eJ~ktriğe kavuşmuştur. Bu medeni ııık 
şerefine halk sabaha kadar şenlikler yapmııtır. 

§ Dün akşam Londrada Almanlar aleyhine büyük nüma· 
yişler yapılmış ve Başvekil Çemberlayn'iD çekilmesini iste
mişlerdir. 

§ 0 Tao,, gazetasi müdürü Tahirin :cenazesi töreni dün 
lstanbulda yapılmıştır. 

iz mir 
Hakemleri 

- Baştarafı 1 incide 

orta penaltı icad etmezler. 
lzmirliler federasyonun bu 

hareketinden haklı olarak 
teessür duymaktadırla. 

Dün akşam futbol fede
rasyonu reisi bay Sedat Rıza 
yanmda Ankarada mai· 
yetinde çalışan ecnebi antre
nörünü Güneşin bugün ve 
yarın yapacağı maçları idare 
için lzmire getirmiştir. 

Demekki lzmirlileri bakem 
ile mağlup etmek cihetine 
gidiliyor. Yazık .. 

Haber verildiğine göre bu 
vaziyetleri tetkik eden Al
sancak kulübümüz bu günkü 
maçı Ankaralı hakeme ida· 
re ettirilirs<! Güı:ıcşe k:ırşı 

B. takımlarile ç kacaklardır. 
Bu haberin şayia derecesini 

Güzelvalı Hal· 
kının İstediği 

Konak önündeki Güzelyalı 
otobüs durak mahalinin eski 
yerine getirilmesi için müte· 
madiyen mütemadiyen mek· 
tuplar almaktayız. 

Halk, otobüsleri eski ye• 
rinden hareket etmesini ala
kadarlardan rica etmektedir
ler. Bu haldı talebin yerine 
getirilmesini bizde belediye· 
mizden isteriz. 

-=----------------------geçmediğini söylemeği lü· 
zümlü buluyoruz. 

Federasyon reisinin son 
dakikada yaptığı hatayi an· 
lıyarak böyle bir karar ver
m .. kten sarfınazar edeceğini 
ve lzmirin varlıkları ile ifti· 
bar ettiği hakemlere vazife 
vereceğini ümit etmek is
teriz. 

Aksi takdirde .... 
A. Ö. 

.. 


