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Alman Gemil rı Tuna Nehrinde • 

KISA VE AÇIK 

Alman Donanması Tunada ! :~ahi.ha Gö~çen Alman/Cıra karşı
1 

lzmı e ge ı ·or 
İneiltere ile 
anlaşıvoruz 

--------••no••--------
Alman harp gemilerinin Tunada dolaşacağı hıberi bütün 

Romanyada büyük bir heyecan ve galeyan fırtınası karış· 

tırmıştır. Bütün Bükreş gazeteleri bu mühim hadiseyi pek 

büyük bir telaş ve endişe uyandıracak bir tarzda tefsir 

ederek Almanyanın bu işi neden yapmağa mecbur olduğunu 

ve gendiıine Tuna hükümetJeri tarafından bir taarruz ve 

tecavüz düşünülmediği halde Berlin hükumetin bu işteki 

maksadının aydınlatılması lazım geleceğini yazmakta ve 

bütün Tuna hükümetleri camına izahat bekledikte. ini yazı
yorlar. 

Berlinin alakadarlar tarafından telaş ve heyecanla ortaya 

ahlan bu ıual ve iddialara nasıl bir cevap vereceğini kes· 

tirmek zor bir iş değildir. Tabii bu cevap da Avusturyanın 

evvelce kaybettiği yerlerin istirdadı için ortaya atılan riva· 

yederi tekzip etmek gibi resmi ve çok defa bir hakikati 
ifade etmekt~n çolc uzak olması ihtimali bu'unan diploma• 

tık bir mahiyeti haiz olacaktır. 

Bu teşebbüs bütün etrafiJe teeyyüd ederse ondan yalnız 
Romanyanın telaşa düşmiyeceğini söylemek bile fazladır ... 

SIRRI SANLI 

Islan bul 27 ( Husu~ ~ ) 
lürk kuşunun ~ıymetli öğ· 
ret u: enlerind n bayan Sabiha 
Gökç '! n 15 rıi ~ n !a lzn ire 
ge 'ec · ktir. 
Sa~iba Gökçen lzmirde 

antrenöman uçu 1lar yapı 
caktır. Bu uçuşlara motodü 
tayyarelerde sitaj gören genç· 
Jerde iştirak edecektir. 

~~-~~~~~~~--~~---OO••~OO--------~---~~------

bulunduracak Almanlar Tuna'da bir fi o 
Efkarı Umumive Heyecan 

Paris 27 (Rad
yo) - Almanya 
Tunada bir filo 

.J _ bulundurmağa ka-

rar verdiğinden bu 
vaziyet Macaristan,• 

Romanya Ye Çe
koslovakyada he

yecan uyandırmış
tır. 

Bükreş (A.A)
Havas Ajansı bil
diriyorı 

Efkarı umumiye 
Almanyaoın Tuna 
nehri üzerinde bir 
harp filoıu bulun
durmak:içio ittihaz 
etmit olduğu ka
rardan dolayı he-
yecan içindedir. 

Üaiveraol gaze· 
tesi yazıyor : Ma
caristaoı, Çekoslo· 
vakyayı, Yugoslav· 
yayı ve Romanya· 
yı Almaayaya kar· 
ıı taarruz etmek 
mümkün değildir. 
Şu halde Tuna fi
losu tedafüi mahiyette oımıyaca~ur. 

İçinde 

Korentol gazetesi ise, Almanyanın 1917 senesinde Romaoyanın buğday ve petrolüne 
vaz'ıyed etmek suretile Tuna vadisinin ne işe yarıyabileceğini göstermiş olduğunu hatarlat· 
maktadır. Prağ Alman sosyal ve demokrat fırkuı hükümeti terketmeğe ve yalnız müza· 
herette bulunmakla iktifa eylemeğe karar vermiştir. 

18TER GÜL iSTER AGLA 
~şkta Yasa Yoktur 

lngilterede bir tiyatro da son derece muvaffak olan bir baş kadın artist, tiyatroya gi
denler tarafından sonsuz bir sevgi ve ilği ile takip edilmekte imiş, bu san'atkarın etrafında 
pervane gibi dönen birçok aşıkları olduğu için tiyatro direktörlüğü böyle müstesna bir 
artisti elden kaçırmamak ve birine tutulupta tiyatroyu boş bırakmamak için, kendisini çok 
yüksek bir para ile sigortaya koymuştur. • Sözümü yalnız ona • bu fıkırdak ve çok güzeJ 
olduğu söylenen artiste inanmak ve kalpleri inhisar altına almış budalahğmda olan sigorta 
kumpanyasının, direktörü, kadın hakkında dönen bin bir çeşid haberleri duyunca gece uy· 
kularını kaçırmağa başlamış ve en açık göz memurlarını bu güzel ve ele avuca sığmaz 
fettan kızın hareketlerini teftişe memur etmiştir. 

Sigorta memurları, gece gündüz artistin peşinde dolaşıyorlar ve kendisile sık goruşen 
cazibeli gençleri tarassut ederek zuhuru muhtemel bir aşk ve macera yangınının önüne 
geçmeğe çalışıyorlarmış ! ! Aziz okuyucu sen de böyle güzel ve kaypak artistlerin ne va
kite ve ae derecelere kadar gönlüne meram anlatmağa muvaffak olacağına: 

----------•iSTER GUL iSTER AGLA 

ph kuru uyor 
----------co-
al ık ve Karadeniz Bitaraf 

Devleti r Zinciri 
ciri kurmak arzusundadır. 

Hariciye Nazırı B. Bek, 
Romada, hükumetinin bu fık· 
ı ioi ltaJyan baric"ye nazın 
Kont Ciano'ya bildirmiştir. 

. ltalyan hükumeti, bu arzuyu 
tasvip etmiştir. Çünkü, Le

histanın bu hareketi, doğ

rudan doğruya, Almanyanın 

KONÇiANO 

Paris (Radyo) - Lehistan 
hükumeti, Saltıktan Karade
niz sahillerine uzanmak üze· 
re, büyük bir bitaraffar zin· 

şaı ki hedef ittihaz c:dccek 
muhtemel bir hareketine set 
çekmek içiodir. Bu da ltal· 
yanın menf aatioe uyan bir 
şeydir. 

Diğer taraftan, Leh Hari
ciye Nazırının, Almanyaya 
karşı Saltıktan Karadenize 
kadar bir bitaraf devletler 
zinciri kurmak hususunda 
küçük anlaşma ve Balkan 
Antantı devletleri ile temas· 
farda bulunduğu da haber 
\·eritmektedir . 

Bu haberler Paris siyasi 
mehafilinde büyük bir alaka 
ile karşılanmıştır. ltalyan ve 
Alman mebafilinde malu
mat olmadığı bildiı i mckte· 
dir. 

• 

BAY CELAL BAYAR 
Paris (Rady~) - Fransız 

gazeteleri, lngiltere ile Tür· 
kiye arasındaki ticari ve 
mali anlaşmanın neticelen
mek üzere olduğu ve bu an· 
laşma sayesinde Türkiyedeki 
büyük sauayiin bir kat daha 
inkişaf edeceğini yaımakta 
ve bunu CeJiJ Bayar hükü· 
metinin bir zaferi saymak· 

tadırlar. 

-~-.-.··. 

Vali ve beledi
ye reisi geldiler 

Dar cı d ec Bi Ciııavet 

Sabıkah l~ıza Arkadaşı Z i)7avı l~akı 
Y iizün<len Öldüı dfı ~ 

Dün sabahleyin saat ikide • 
şehitler mahallesi demichane • 
sokağındaki Şakirin bahçe
sınde rakı yüzünden feci bir 

Askere davet 
lımir askerlik şubesinden: 
Evvelce ilin edilen sınıf· 

lftrdan deniz erlerinin 15 4-
938 gününde kıt'alarında bu· 
lunacak surette sevkedile· 
ceklerinden şimdiden hazır
lanmaları ve bedel vermek 
istiyenlerde Nisan sekizinci 
cuma günü akşamına kadar 
vermiş bulunmaları ilin olu
nur. 

Londrava 
Çağrıldılar 

B. BLUM 

Paris 27 (Radyo) - lngil
tere hükumeti Fransa Baş· 
vekili Blum ile Hariciye Na
zırı Pol Bonkuru Londraya 

cinayet olmuştur. 
Cinayet hakkında yaptığı· 

mız tahkikata göre Priştincli 
Yaşar oğlu 37 yaşlarında 
Riza öte dl aberi arkadaşı 
olan Mustafa oğlu 21 yaşında 
Ziya ile beraber Halkabınar· 
d~ topal aşçı şükrünün dük
kanına giderek gece yarısına 
kadar rakı içtikten sonra 
sarhoş bir halde Şakirin bah
çesine dönmüşler ve oradaki 

- Sonu 4 üncüde -

Bır müddetten beri Anka
rada bulunan Valimiz bay 
Fazlı Güleç ile belediye re
isi bay doktor Behçet Uz 
bugün lstanbul tarikile şeh
rimize dönmüştür. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
~--------------·· .. -----------------
Aziz okuyucularımıza 

Matbaamıza her gün bir çok şikayet mektupları geliyor. 
Gerçe sayan yurddaşlarımız için bu köşeyi ayırdık. Onlar1n 
her suretle umuma ait olan dileklerini sütünlarımıza geçi

riyoruz. 
Umumun menfaatlarına dokunan bir cihet gördüğümiiz 

zaman hemen yazmaktan çekinmiyoruz. Fakat pek nadir 
olarak bazı okuyucularımız işi şahsiyata döktüğü de görü

lüyor. 
Bize ha.her verilecek vakalar umumi olmalı ve yazılan 

mektuplar okunaklı ve behemehal adresleri açık ve imzalı 
bulunmalıdır. Hüsnüniyetimize emin olan makamlar neşriya• 
tımızı dikkat nazarına alıyorlar ve icabına tevessül ediyor• 

lar. 
Yalınız işin içine şahsiyat girince o vakıt renk değişir. 

Şimdiye kadar bir çok defalar yazdık, gönderdikleri mek· 
tuplaranda neşredilmediğini gören okuyucularımız anlamalı
dırlar ki yazdıkları şeylerde şahsiyat vardır. Bunun için bize . 
gücenmemelidirler. Zira: 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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ıı Doktorun ıası~atıarı 'üç ·-.. 
OOnıınıı En BIUOk Hırti Dahisi 

kere İpten kurtulan 
mın vıldönümü 

ada-DÜNYADA .. ... ................ ... -
Timurlenk 

Acı kaba v 
savaş Tü 

Ya.zan: H. TürlıelıulS 
- ıs1 - 41BBBB9 

kırağı vurmaz, 
hayatını taze-

ler, vüc a kuvvet verir 

Mide hastalıklarında 
tütün ve sigara 

Mide hastalıklarında tütün 
istimaline gelince nikotinin 
asabi, reevi, midevi tesirini 
gören bazı doktorlar günde 
bir kaç siıaraya müsaade 
ederler. Hatta bu sigaraların 
mide teşennücünü izale etti· 
ğini ~e söylerler. Fakat tec· 
rübe bunların tamamen ak-

Yugoslavyanın Rekevaç 
kasabasının eski köyünde 
oturan Risliç Ôzdemir adh 
bir Sırp Umumi harpte Sır
bistan casusu ııfatile üç kere 
Avusturyalılar tarafindan ya· 
kalanarak idam ıehpaıına 
götürülmüş ve asılacıiı anda 
hep bir barakanın yardımı ile 
kurtulmuştu. 

Bu adam dördüncü defa 
hazarlana.n ölüm cezasından 

kurtulmak için kendini suya 
atmış ve dört gün ve dört 
gece sular :çinde aç olarak 
dolaştıktan sonra Sırplıların 
Tuna kenarındaki devriyeleri 
tarafından kurtarılmııtı. 

Bu adam bugün altmış ya
ıını doldurmuş ve altmışıncı 
yıldünümü şerefine olarak 
köylüye dört gün ve dört 
gece düğün dernek yaptır

mıştır. 
BDtüa erkin b şiarını ôn· 

lerine iimiılerdi, bu yu sek 
maaura karıısında heyecan
dan titriyorlardı, gene atına 
aıçradı, sai elini yukarıya 
kaldırdı, bağararak ıu emri 

dağlar inliyordu. O gün ak
ıama kadar gittiler, birkaç 
defa mola vermeii ve pek 
soğuk olan havanın kendisi· 
ne dokunacağını söyledikleri 
zaman Timur tebesaüm ede
rek ederek: 

sini göstermiştir. Yani niko
tinsiz tütün de kafeinsiz kah· 
ve gibi hatta tükrük yutul· 
madığı halde bile mide ha
reketlerini ve usare ifrazını 
çoğalhr. Şu halde mide has· 
talıklarında tütün içmek caiz 
değildir. Bunu bir prensip 
olarak almak mecburiyetin· 
deyiz. 

~~~~~~------~··~~~~~------~~ 

Deniz· havvan- Bazı çiçek ko-
larının en kuları ses 

Yerdi: 
- Kahramanlaram, yiiitle

rim, zafer ve kıvançlı gün
ler Çin ufakları Dıtüade kol-

- Acı kabağa kırağı vur- vahşisi kısarmış 
maz, savaş Tnrkün hayatını 

tazelendirir, vücuduna kuvet 
larını açmış bizi bekliyor, verir. 
ileri.. Der, tekliflerini reddeder-

Birdenbire patlayan bir di. Bütün kumandanlar onun 
Yolkaaın havaya aavurduğu sağlamlığına şaşıyorlarlardı. 
kili yatmaru gibi, yerden Harp plinları üzerindeki ko· 
Ye atlana ayaiından sıçrı- nuımalarında zerre kadar 
jaa karlardan beyaz bir bu- nokaanhk eseri görülmiyor, 
lut buıl oldu. on beı yd evelki 'fimurlenk 

Geae blyük silindir ha- nasılsa gene o Timurlengi 
rekcte ıetmiıti. Bu sefer karşılarında görüyorlardı. 
feci l»ir iki bete, kardeı ka· Fakat kilometreler arkada 
nını akı~mata, Türk yurdunu kaldıkça soğuk da o nisbetde 
çiiaemeğe değil, Tiirklerin ıiddetini arttmyordu. 
ezeli d&ımanlan olan Çine Selçuk suyu zorlukla ge· 
tloiru ıidiyordu. çildi. Şehir buz tuttuiu için 

On l»eı kilometre yol al· asker atlarile ve •anlıklar ile 
tlıktu ıoara Semerkand geçerken birdenbire çökün· 
ıelari ufukta toılanmıı bir tüler ba11l olmuı birçokları 
levha ribi görülllyordu, Ti- boiulmuıtu. Soiuk orduyu 
murleak atının batını çevir· çok hırpahyordu. 
di, uzaa uzadıya karııdan Timur bu halleri öğren-
ltaktı, içini çekti, riizleriade dikçe askere kuvvet vermek 
hir kaç tano iri damla be- için o baıta atından inip 
lirdi, bu damlalar yanakları tabhrvanına binmiyor, at 
iherinden yuvarlaadı, sakal- Dıerinde aebat ediyordu. 
lanma araaanda 'kayboldu. Gllnler geçtikten ıonra 
Ba yaılar b&yük cihangirin Çin budadlarına varıldı, hu-
yarduaa ve orada yatan sev- dudda bulunan Otrar şehrine 
,Wlerine baraktıiı son yadi- hücum edildi. Türk suvarileri 
klrlardı. Çin topraklarında yayılmağa 

Arbk dütlDmesini bırak· baıladılar. 
lalflı, etrafında at baıı be· Beş on gün sonra bu kab-
raber fiden beylerile, komu- ramaaların atlarının nal ıes-

--c.-. .. ··-·~-

Güzel Kadın 
Nasıl Olmalı 

lngiliz gazetelerinden bazı· 
lan son günlerde "Güzel 
kadın nasıl olmalıdır ?,, Baş
lığı altında bir anket açtılar. 
Bu ankete binlerce cevap 
geldi cevapları hülisa ede· 
c~k olursak kadının güzel 
görünmesi için üç kere üç 
şeye ihtiyacı vardu: 

Beyaz - Yüz, diş, el 
Siyah - Göz, kaı, ıaç 
K11mızı - Dudak, yanak, 

tırnak 
Bazılarıda bukadannıda az 

görerek kadının güzelliıini 
tamamlamak için daha iki 
kere üç eV1af ilive ettiler : 

Kısa - Kulak, diı, taban 
Kitçük - Meme, burun, 

kafa 
Halkın Sesi - Küçük ağ· 

zanda kadını süsliyen önemli 
bir unsur olduğunu unutmı

yahm. 
•• 
Uç Asır Sonra 
Yer Yüzünde Akıllı tanlarile, ıenerallerile konu- leri hükumet merkezinin so-

ıayor, laep aavaı likırdıları kaklarıada iıitilecek, öteden- İnsan Kaln11yacakn11ş 
eli ı ç· d k beri dedelerinden duydukları e yor, OD ara ıne var ı • Bir lngiliı doktorunun is-

lan zaman nasal hareket et- Türk kahramanlıklarını göz· 
lerile göreceklerdi. tatistiklerle ileri sürdüğü 

Umumiyetle deniz hayvan· 
laranın en vahşisi köpek ba· 
lığı sanalır. Halbuki Antila
dalarında Barraküda adı ve· 
rilen bir balık vardır ki on 
yaşında bir çocuk biiyüklü-
ğündedir. Ve önüne gelen 
her hayvana saldırmakla kal· 
maz, avına karşı son derece 
boah11ca hareket eder. Bü-

tün deoiz hayvanları bu ba
taktan yılarlar. 

Satılıktır 
Avrupa tohumu demek 

damızlık ve her zaman taze 
ve cins demektir. Okuduiu
nuz Meram tahum mağaza
sının ilanları reklim değil 
bir bakikattır. Damızlık seb-
ıe ve çiçek ve meyvasız ağaç 
tohumlarını · Meram tohum 
mağazasından tedarik ediniz. 
Kültürparkı yeıillendiren in· 
giliz çim tohumu toptan ve 
perakende ve Rayg1tas, La
vegras çim tohumu yedi se
ne dayanır. Park ve hususi 
bahçeler iç1n ıayanı tavsiye
dir. 

Çiçek ve meyva ağaçla
rında ve sebzelerde görülen 
püsörön hastalıkları ilaçları 
kapah kutular içinde ve açık 
kimyevi ırllbreler ucuz ve 
taze olarak satılar. 

lzmir Hisarönü 34 No. Me-
meleri llzımıeleceğil!i anla- iddiaya göre üç asar sonra 
tlyorda 

ram tohum magw azası · U d yer yilzünde akıllı kimse Hnaaıa tiddetine raömen CUZ 0 Un Hilıeyı'n Avnı' '- k • kalmıyacakhr. Şöyle ki: 1859 ,.,.._ ____ ._ _ _. __ 
aer ea aeıeli idi. Timurun Karııyakada tersane kar- d d a elilerin sayısı 535 e birdi. 
rarılaolrda ile meıguliyeti ve şısında Alaybey meydanında 1897 de bu miktar 312 ye 
oa r • barp sazlerine devam ucuz fiyatla toptan ve pera-
tm 

. b bir nisbetine düşmüıtür. 1926 Birinci kordonda eski it· 
c eaı umumi ir ıevk uyan- kende odun satılmaktadır. 
d t 

da ise 150 kişide bire in· faiye kulesi karıısında meze-
ırmıı ı. Kilosu 1 kuru• tonu 10 lira. 

Tahtelbahir 

Bir Fransız doktoru birkaç 
dakika için sesi kısan ve 
nefes darlığı getiren koku
lar hakkında kadınların na
zarı dikkatini celbetmekte
dir. Bu kokular arasında 
sümbül, leylak, menekşe, 
akasya, tumeroz ve trum 
bulunuyorlar. 

Bu kokular bir an için se · 
sin kaybolmasından başka 
bazan da muvakkaten ses
sizliğe sebeb olabilmekte 
imiı. Bu kokular çok defalar 
nefes darlığı da getirirler
miı. Kokular en ziyade şar
kı söylemek için ağızlarını 

açmak mecburiyetiade bulu· 
nan sanatkarları müteessir 
etmektedir. --oo---
Bir devletada-

• 
mının garıp 

adeti 
Denilebilir ki dünyının en 

ihtiyath adamı mttbur Crom
vvel idi. Bu adam, bir · emİIL 
vereceii zaman, bu emri bir 
kaç şekilde yazdnırdı. Me
seli bir adam idam mı edi
lecekti? idamına dair bir 
emir imzalar, sonra bir di· 
ğ'er emirle idam edilmeme
sini bildirir, üçüncü bir emir· 
le de bu adamın affedildiğini 
kaleme ahr, ıoııra bu mek
tuplardan lialettayin biriıini 
bizzat çekerek zarfa koyar 
ve yollardı. Bir gün katibi 
bu garabete CromvveHn na
zara dikkatini celbedince 
Cromvvel ıu cevabı verdi: 

" Maksadım baniİ emri 
yolladığımı bilmemektir." 

A 
,_ y mi•tir. Eg .. er bu nisbet böyle ler' ı'n b il w · k'l · t 

••erlerin ıöyledikleri tür· Bu fırsata karırmamalarım y ın ° ugu, ıç ı erın e-
:r devam .. derse 1977 de 100 · ı· w · 1 .. b'I 

küler ..ve ıarkılarla ovalar, okurlarımıza tavsiye ederiz. mız ıgı ve ucuz ugu ve 
1 

• H de bire ve 2139 senesinde b ... l · k k" tJ d ~S~!S2SSS~C•' assa cıgererı yı ayan or· ava arın a --·---
~:ı sıfıra inecektir. Maamafib fezin temiz ve saf havası 

oprak, iyi mahsul vernı~k için bol gıda isterc!1 bütün bu deliler kendilerini ile bütün lzmirin bildiği ve İlk Defa Kundura 
Her nevı •• normal sayacakları için dün- sevdiği bu gazino yeniden Giyen İskoçlar 

Ki• MYEV""I Gu•• BRELER ' yada dejliımiı bizıey olmı- açılmııtır. Bir giden bir daha Bir lnıriliz ırazeteai, bu sene 
.. ~] yacaktır. oradan ayrılamaz. gönüllü olarak orduya dahil 

NELER 
OLUYOR? 

Kırınızı Renge Taham
mül EdemİYen Adam ., 

Dünyanın meıhur zenıin· 
lerinden Baron Eclmon di 
Roçild kırmızı renğe taham· 
mül edemi yen bir adamdır. 

Bu adamın güzelliğile meı
hur bir şatosu ve ayni dere· 
cede meçbur bir bahçesi 
vardır. Fakat bu bahçede 
tek bir kırması yaprak ve 
tek bir kırmızı çiçek yoktur. 

*** 
İınha Edilıneleri Ka
nunen l\lemnu Olan 

Hayvanlar 
Medeni memleketlerde iıim· 

)erini aıaiı yazdıiız. hayvan
ları, sebebsiz olarak imha 
etmek kanunen cezayı müs· 
telzemdir. 

Arı, manda, koç, teke, 
kuzu, ördek deve, kedi, bey· 
gir, keçi, köpek, domuz, ho· 
roz, b ndi, fil, tavus, tavıan, 
katır, kaz, sülün, gllvercin, 
tavuk, boğa, inek, manda, 
ipekböceği, yabani at. 

Bu hayvanlardan daha fay
dahlan olduğu halde kanun 
onları niçin himaye etmemiş· 
tir? Buraıı belli deiildir. 

*** 
Eskiden Fransız Pro
fcsürlerine Evlenmek 

l\1emnun idi 
Biliyor muıunuz ki Fransız 

Üniversite profeaörleri, birin· 
ci Napolyon devrine kadar 
evlenmek hıkkıaclan mah· 
rum idiler. Bu hususta ileri 
sürülen noktai nazar ıu idi : 

"Bir inıaa, kendini, hem 
bir kadına hem de ilme 
vakfedemez." 

Bu idet, birinci Napolyoa 
zamanında kaldmlmııtır. O 
zam•ı na kadar yalnız Jiae 
hocaları evlenmek bakklDa 
malik idiler. 

bunlann hayatlarında ilk def 
olarak kundura · ıeydlklerini 
yazıyor. 

lıkoçyalı bu yeni askerle· 
rin hizmet ettikleri Gulaiıde 
bunlardan biri.i çavuıuaa 

müracaat ederek kunduralı· 
rın ayaklarını ııktıgındaa 
şıkayet etmiıti. Çavuı aıke· 
rin kunduralarının satını so· 
lunu anlamayarak ters ıiydi· 
ğini ıöyleyince . lıkoçyala: 

RUS GÜBRELERi UMUM ACENTASI :2 olanlar arasında bir çok Is-

" Ben ömrllmde ıimcliye 
kadar kuadura giymediilm· 
den aralarındaki farkları da 
anlamaia muktedir olama
dım,, demittir. 

5 ·rnr 5. AKIMSAR ve C. A. İKIZLEI~ ~!) ASRİ SİNEMADA :;~~:~ ~:_ç~~rın ~ bul=ğ~ v~=s 
Ticarethane.inden en ucuz fiatlarla tedarik edilebilir [t] J 

Gazi bul No. 18 İZ1\1İR ~.·ı BUGÜN 6 film 28 kısım birden zmir defterdarlığından: 

ra 

1~-- ~ 1 Hacı Murad TÜRKÇE SÖZLÜ Yunalı icar Lira 
.... .,....IMiiil _.[t][t][t)[t][+][+]222~SS8[+. • 311 Buca eski mecidiye yeni Belediye cd. 82 kapu 

~CZIC ı:A:**~**°**~:Jtll IVAN MUJOKIN 78 taj no.lu ev 120 
Tel. 2 - Ebedi Senfoni I Yukarda yazılı emvalin senelik icara 10 gün müddetle 

2573 
milzayedeye konulınuştur. ihalesi 4·4-938 tarihinde saat 15 

FFRNAD GRAVEY tedir. Taliplerin Varidat Müdürlüğüne müracaatları. (88~) 

idaresinde Milli Kütipbane ıiaemaıı 3 - 4 - EfiLER JURNAL ve i{oınik 1\liki 1111 a 
BUGON iki enfes film birden 5 - {) - Frağnıanlar - ~ TA yy ARE sineması TE\~~?N 

,·):(»:~~>-:(,.;\.. .~)ı(,,(:,.-:.';":•:(~:t);•.~.(~ ··> ~'>:. > :.. 
<> 

1 1 - Kan Davası FRNSIZCA SÖZLÜ ~ r*********~:A:~l*~*:a~*****" o BUGÜN 2 muazza,1n film birden 
teSILVIA SIDNEYI- HENRY FONDA - FRED MURRAYI" lzmirde hiç göıülmiyen filmler haftası >t a 4 .. .. A k 

2 8 d M 
Yüzlerce zincirlere bağlı esirler... sayısız gemilerin ze- )t ~ U~CU Ş 

- ro vay elodi -1938- ~ birli ateşi ... yılmaz yigitleria arslanhğı... M •• Fevkalade aşk macerası 
ROBERT TAYLOR - ELEANOR POEWLL tc Esirler Gemisinde ~ @J Ayrıca büyük bir rağbete mazhar olan 

AYRıcA: Foks Dünya Havadisleri ,. tc ,. ~ Ali Baba Hindistanda ,. tc Heyecan ... hayret ... kavga ... kıyamet... )t ~ 
Sean 1 : 3-7 de ka• davası 5-9 da brod;ay melodi )t tc KA NUNSUZLAR ÇETESiNDE )t ~-----II_a_v_et_e_n_: _P_a_r_am_o_n_t _i_u_rn_a_ı ____ _ 

Cu113 rt.li Pazar 1 de Brodvay melodi ile baılar 4C Mıki ve Türkçe foks jurnal. Hepsi LALE sinemasında' a 2,45- 6- 9,14 Aık 4,30- 7- 54 Ali baba 
~~,~~ı ~~~ •••..ı- .... :mı1~alk 
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:" Elenin• sözü efece olur 

Bu defa fitili 
alan Fransızlar 

Roma, günlerdenberi rad
yolar ve gazeteler yolu ile 
ispanya işlerinde ltalyanm 

elde etmiş olduğu hak ve 
selibiyetleri ortaya atarak 
bilhassa Fr1n11z poletikacı
larına karşı yaptıkları mey· 
dan okuyucu neşriyat Fran

snların canlarına tak demiş 
olacak ki orı 1 ır da bir iki 
gündür ağır basmağa başla
dılar. Fransız gazeteleri de 
gittikçe perdeyi yükselterek 

Fransanın kimseden kork· 
madıjını ve ispanya mesele
sinde başta ltalya da oldu· 
iu halde her devletten fazla 

·coğrafi vaziyet dolayısile- 1 

alakadar olmakta haklı ol
duğunu ve bunu anlamak iı· 
temiyenlerin kalın katalı in· 

sanlar olmaları lazımgelece· 
iini baiırıyorlar. Taliı bu 
taoların kimin kafasına fır· 
)atıldığı mahimdur. 

Hele bir Fransız gazetesi 
açaktan açığa Italyaya şu 
sözlerle çatıyor: "Roma hiç 

bir zaman görünmek istediği 
gibi Almanların Avusturyayı 
yutmasını sevinç ve iftiharla 
görmemişlerdir. İki devlet 
bundın sonra iyi geçinebil
mek için Berlioin Romaya 
ya Afrikada ve yahud yakın 
şarkta bazı miikifatlar va
detmesi gerektir. Bu müka· 
fatların verilebilmesi o ka · 

C Halkın Sul , 

Zenginin gönlü oluncaya 

• 
nın 

Sazından, 
Sözünden 

kadar ••. 

28 MART~ 

Bedeli nakdi efradına 
Nisan 28 duhul için elbise, postal 

} palaska, bet;ıniye ve sair teferrüat 
ihtiya,ınızı ukeri numüne5İne mu
vaf,k yalınız 1 !asan Basri ve şeriki 
Mehmet Gnlaylar fabdkasından ıs

marlema u!ulilc temin edersiniz her 
halde ve mutlaka fabrikamıza uğra· 
manız kendi menfaatınızın iktiza· 
sındandır. 

ADRESE DİKKAT: lzmir sallş şubesi Alipaşa caddesi .ur 
raflar karşısı yalmı 31 numaradır. Büyük levhaya dikkat 
alameti farike. Hasan Basri Şenbiçer fabrikası. 

;-.;.--------------------~-----·-· --------~----------------
-- --.ı!I -~~~~~~:~~~~~· 

~ DOKTOR 

Eski komşu ve arkadaşlannııdanım, Bana küçük bir yardımda bulunabilirmısınız ? 
- Bana fakir •e muhtaç oltluğunuzu ispat ederseniz o ıaman beli yardlm ctmeğe karar 

vermek için düşünmeğe başlanm. 

dar kolay olmıyacaktır. 
Bunun için muhakkak dün· 

yayı kana boyayacak kanlı 

ve korkunç bir savaşı göze 
almak lizımgelecektir. ÇUn· 

ki arhk ortada bir hamlede· 
yutulacak hazır lokma kal
mamıştır. Fransızlar şimdiye 
kadar şundan bundan kork

tuklarından değil, cihan me· 
deniyetini mahv ve harap 

olmasını istemediklerindendir 
ki ihtiyatlı ve soğukkanlı 

davranmışlardır. 

Herkes bihnelidir ki Fran
sanın da hiç bir devletten 

aşağı kalmıyarak ve çok de· 
fa hepsinden daha üstün olan 
yakıp yıkıcı harp vasıtaları 

Kendim 
- Ortağımdan ayrıldım. 

Neden? 
- Müşterileri aldatıyor& 

du. 
- Peki .. Şimdi ne yapı

yorsun? 
- O işi yalnız yapıyo• 

rum. 

vardır. 11 
Bütün bu gazete ve radyo 

mücadelesi iÖsteri yor ki 1-> • 
panyanın kardeş kanı ile 
yuğrnlmuş topraklara rakip 
milletlerin kanlı boğazlaşma· 
larma da sııbr1e olmak isti· 
dadını göstermeğe başlamış· 

tır. 

Efe 

Son dilek 
Engizisyon çağında: 
- Biraz sonra seni diri 

diri odunlar üstünde yaka• 
cağız. Son dileğin nedir? 

- itfaiyeye haber gönde· 
riniz. 

Elbette 
Denize düşecek olsam, 

arkamdan atlayıp beni kur
tarır mısın? 

- Elbette. Her gün: Sen 
her türlü münasebetsizlik 
yaparsın! Demiyor musun? 

Ra 1 
İki sarhoş, yalpa vurarak 

gidiyorlar. 

i alilı So a · 
~ Cild, Saç ve zührevi hastalı klar mütehasstsı 

1
. 

[i ikinci Beyler sokak No. 81 Her gün öğleden sonra 

~~ ~~, (ijzm~~:~ ~~~~ 

SIK DEG. EN 
Hava şaıtlaı mı en hassas ve kat'i 

şekilde tesbit eden LÜFFT = 
Hava markalı BAROMETRE 

DERECE, iGROı\1El'fc!E 
ile en maruf fabrika mamulah 

Gözlük ve camları 

S. FERİD 
Şifa Eczanesinde 

TOPTAN PERAKENDE 
,..~91!!1'!1(~~~~···~~~~~~ .. 
! lsmai! Hak.~ı Po~maz 
~ OLÇUEVI 
n Basllül, kantar, masa terazisi yeni VI her ntvi alçil 
~ tamiratı kabul edilir. 
1 Kolancılar (Eski kasaplar) No. 27 
~ IZMIR: Telefon - 2746 • 
l.!!Y-.aa:-..~~~~ ··~~~~.caı1~• 

lzmir Gazi! Bulvurı 
Sağlık 

_,,,... . 
i~~EVI ~ 

Hususi~ 
Hastahane 

Operator Mitat 

Kabadayı, Kordon 
Yüksel Rakıları 

ve 
- .Haydi be, bir oişe da· 

ha yuvarlıyalun .. Sen şişeden 
korkar mısın? 

- Bazau. 
- Sahi mi?. 
-- Tabii .. Şişe boıaldı mı 

korkarım! 

İhtivatlı 

Baran tarafından 
yeniden inşa ve 
tesis edilf?n bu 
hastahane lzmir 
ve civarının b!.iyük bir ihtiyacını karşllamıştır. Eo ~modern 
tkonforu haiz en mükemmel fen techizahnı haizdir. Hasta
ların temizlik, istirahat ve ihtimamlarına son derece dikkat 

Dünyanın en eyi rakılarındandır komeninde rakı yoktur muhayyer olarak veriliyor, yeni 
yıpmıı olduğumuz son sistem teşkili'clar ve 33 senelik tecrübeli ustalar tarafından yapılıyor. 

Kabadayı ve Kordon Rakıları 

- Sen otomobil 
masıoı bilir misin? 

-Hayır, maalesef bilmem. 

ve itina edilmektedir. Kabul şeraiti fevkalade ehvendir. Ge· 
ce gücdüz daimi doktoru bulunan müessese müracaat ede· 
cekleri heran kabul eder ve hastalarını diledikleri doktorlar 
brındanaf tedavi ettirilmektedir. 

- İsabet .. Yarım saat ka- ,~EZ3PJ---- --------· 
i
l D~:ncö;~i;h•Ali Halis üzüm ve çeşme anasonundan yapılıyor. dar şu benim otomobili bekle. -------- KAMÇIOuLU !BR~>+ Dr. F A.H R İ 1 ş;ı K >tema~ 

m lzmir Memleket Hastanesi Rontken Mütehassısı S 
Dikkat 

Bayanlara l\tüjde : 
Cilt ve Tenasül hastalıkları ve 

Bu senenin envai modelleri 

yaılık panama ipek hasır ve 
sair 150 kuruşa bir ay için 
meıhur Universal şapka fab
rikatörü Bay Abbas Azer 

hayatı ucuzlatmak inkilibında 
bir hizmet etmek için bugün
den itibaren satışa başla_mışhr 

bu fırsatı kaçırmayınız alma· 

sanız dahi bir defa görünüz. 

Balcılar 194 T. 9811 

~ RONTKEN VE m 
m Elektirik tedavileri yapılır ~ 1 elektrik tedavisi 

lzınir - Birinci beyler Sokağı No. : SS Telefon : 3479 
\\-------iBlF'8:9!!5-IEB!lrm:m81BJ IBl------· 

t?] ikinci Beyler Sokak No. 29 TELEFON: 2542 S Elbisenizin ren g 
EEE~~EmrtESE~tSKEr!JEE~~EmmaEa~ gi solarsa ijzül-

•l!;ll~ıı;ııı ~~ıı;ıı~~· ~~~,....~~'=~'.;!'~,...9='~ıı;'i~~ meyiniz, yeni ~ 
--....~ .... ~aııuııwıı~ ... • ..-lıi;if.,.~;;alıWl~-.......-.."""'-liiiılMıaıiiiıılııMı:~ yaptırdığınız kos L 
M ~ 
{!) Elbise ve Manto '!~ !~~:znare;r;:i~ r 
t:~ Mıraklılarına Milde !~ y•rs• •ıkıımayın a 
tızabitaıı, Baylar ve Baya_?lar ~!j 9 Eylôl = 
[+]En müşkülpesent müşterileri memnun [~~ Baharat • ı 

AAAAAdlıAAiA AA-ııaıı- ~ ılıı·iı616 AAA• ~~Jeden bu firn1ayı unutn1ayınız ~ · ~~l D 
t L u'' ks Markalı i [:] Tüccar terzi (Türkpazarı lbrahim - . [:I ~~~u .... T i 1 r+l Karakaş) bukere Y.eni mağazada zen gin çeşidler. Terzl- ıt odan alacaglnız 

1 
Sabunları [+] hanemizde bay ve bayanlar iç.in son moda zarif_ ve şık • A t • 1: 

-------· C•l manto, rob, tayyor, etek, büluz 'IJe tovakar Zabıtan ve 1 r l 
Çanuışır \Te Banyonuzda Eınniyctle m sivil elbin ve kaputları imal edilir. ~ 
Kullanabilirsiniz (< Bİi{ 'fE(J~ÜBE [+] Muamelem peşin ve taksitledir. W Boyası ile lrn-

1 }' AFJDİR ! )) Her \7 erden Arayınız r ~Bu sözlerin doğruluğunu anlamak için bir tecrübe kafidir.~ maşınızı istedi· 

U r:o b h 1. l . v 111ııı. il ğiniz renge ko , ~ mit .ra ri ası icarct ıane:sı n..c~t~nepaza!ı • C•lt)İl{l{A'f : yeni ~1ağ·aza Odunpazarı l To. 12 + !ayca çevirebi· ;:.,.., 

t l clef on ~-clgraJ S f!~ T'ELEFON: 3~76 [! lirsiniz. r' 
1 3047 Uınidun D [•] [+] Telefon 3882 ·;;. ........ !., ..... ! ....... , .... • • ... 

--·--·· ı....~==:::::ı:mmn:a ... m!l!l!!!!!lmllm!!~~~~~~~~~• 
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İşçilerden 
Kesilen Para Cezası 
iş kanunu tatbik mevkiine 

girdiğinden beri, işçilerden 
herhanği surete! gt-silecek 
cezaların yekunu muhtelif iş 
müe11elerinden ıorulmakta
dır. Zira iş kanunu hüküm· 
lerine göre, bu şekilde işçi
lerden kesilen para cezala
rının iş verenlerin kasasında 
emanet olarak durabilecek
tir. Bunlar bilihara Türk 
İfçiıinin menfaatana olarak 
lktaaad Vekaletinin tayin 
edeceği tarzda 11rfedilecek
tir. 

---·~ 
Kız kaçırma 
Karaburunun Anbarseki 

köyünden bayan Remziyeyi 
ayni köyden Mustafa Ünlü 
gece vakti kaçarmış ve ya 
kalanmııtır. 

---··---
AdlivedeTavin 

Foça ıorgu hakimliğine 
Hiiınü Saydut Gülnar, hakim 
muavinJiğe Muş eski hikim 
muavini Hayri Ateş tayin 
edilmitlerdir. ----· ... ·---
Bereketli 
Yağmurlar 
Çok beklenen ve zirad 

için pek elveriıli lolan yağ
murlar, dündenberi çifçileri· 
mizin ylizünll güldürecek de
recede yağmıştır. Bu yıl 
mahsUllerimizin bereketli ola
cağı ıüphesizdir. 

Tebrik ve tak
dir ederiz 

Geçen gün kız liseıinde 
yabancı dillerden alınan pi· 
yeslerin temsili pek parlak 
olmuı ve davetlileri çok mu
taha11iı ve memnun barak
mııhr. Muvaffakiyetlerinden 
dolayi lisenin sayın ve çok 
değerli direktörü ile talim 
heyetini ve rollerinde muvaf
fak olan kız öğrencilerimizi 
öz y8rekten tebrik ve takdir 
etmeği bir ödev bildik. Bu 
müstesna müsamerede bulu
nular timdiye kadar böyle 
bir okul temsilinde bulun
madıklannı itiraf etmekle 
zevk duymaktadular. ----··-----
Tavvarecilikte 
veni bir icad 

lngiliz gazetelerinin N ev-
yorktan aldıkları telğraflarda 
Birleıik Amerika hükümct
lerinin deniz tayyarecilerio, 
bugilnlerde tayyareler ıçın 

çok mühim bir keşfin tedki· 
kile uğraşmakta olduktan 
bildirilmektedir. Bu keşif sa
yesinde saatte 300 kilometre 
•ür'atle uçan bir tayyare 
aür'atini biç kaybetmeden 
hemen geri geri gitmeğe 

muktedir olacağı gibi iner· 
keıı de yolunu kaybetmeden 
birdenbire çıkmağa çıkarken 
de gene ayni veçhile inmeğe 
muvaffak olacaktır. Eğer bu 
keıif tahakkuk ederse, tay
yare muharebeleri uıulünil 
es11lı ıurette değiştirmiş 
olacaktır. 

( Halkm Sul) 

Sovyetlerin protestosu 
Moskova (A.A) - Tas Ajansı bildiriyor : 
Mançiko hükümetinin, şarki Çin demiryolunun bedeline mahsuben 23 Martta tediyesi 

lazım gelen ve alh milyon yenden ibaret bulunan taksidi ödememiş olduğunu bildirmek· 
tedir. Sovyetlerin Tokyodaki aefiri bu tediyetı taahhüt edinmiş olan Japon hükümetine 
müracaat etmiş ve her iki hükumet nezdinde tiddetli porteatoda bulunmuştur. 

Hatayda vaziyet tekrar kötüleşiyor 
lskenderun 27 (Hususi) - Türklere zulüm siyaseti devam etmektedir. Kırk handa itti· 

hadi vatanilerle Ermeniler Türk köylerini basmakta dev ım ediyorlar bu tazyik neticesinde 
Türkleri Halaydan uzaklaştırmak isteyor)ar. 

• 
Katalonva Fransaya iltihak Edivor 

Bükreş 27 (Radyo) - Katalonya hükümeti Fransaya müracaat ederek Franuya ilhakla· 
rını istemişlerdir. İlhaka mecbur eden sebepler Franko kuvvetlerinin bududlarına varma· 
sıdır. Bu küçük hükümet istiladan kurtulmak için bu ilhakı kabul etmiş ve Minarka ada· 
11nda derhal işgalini istemiştir. 

Yeni siyasi mümessiller 
Ankara 27 (A.A) - Anadolu ajansının öğrendiğine göre, Cumhuriyet hükümeti bay 

Jolio Palenciya'nm Burgus lspanyol hükumetinin Aokarada umumi ajanslığına tayinine 
muvafakat etmiştir. 

Atina Elen hükumeti Siyasetiyen Rumeru Rodeğlas'ın Burgus lspanyol hükmetinin atina
da umumi ajanlığına) tayinine muvafatak etmiştir. 

Burgus Türkiye ve Yunanistan hükumetleri bay Jolio Palanbiya'nın Ankarada ve bay 
Siyasetiyen Romero Radoğlas'ın Atinada Nasyonalist ispanya mümessilHğiae tayinini kabul 
etmişlerdir. 

Yahudiler dört senede çıkarılacak 
Paris 27 (Radyo) - Alman devletinin verdiği bir kararla Avusturyadaki yahudiler 

sene zarfında memleket bududlarından çıkaralacaktır. 
dört 

Harbive takımı Galatasarayı Yendi 
lstanbul 26 (Hususi) - Ankara şampiyonu Harbiye takımı, bugün şehrimizde yaptığı 

maçta parlak bir galebe elde etti. Galatasaray takıruı, geçen haftaki maçtanberi kırılan 

kuvvei maneviyesiyle hiç te iyi bir oyun çıkaramamııtır. 
Ankaralılar, farsatlardan istifade ederek üç gol çıkarmışlardır. Her iki takım da oyun 

üzerinde hakimiyet tesis edememiştir. 

-----------~~~--.... ••oo•• .. ••~~-------------

Sovyet Basını 
--,-··---

Bitler Gibi Inv.iliz Sivasetini 
de İtham Etmektedir 

Bu hususta izvestiyanın de hiç şüphe yok ki logiliz 
yazdığı bir makalede ezcüm- harici siyasetinde Edenin is-
le diyorki: tifasile husule gelen değişik-

"En basit hukuku düvel lik neticesinde vuku bul· 
ahkamının bu suretle ihlal muştur. 

edilişinde Hitlerle birlikte Alman Hariciye Nazırı 
bazı Avrupa devJetferi poJi· Ribbentrop'un Britanya Baş· 
tikacılan da suçludurlar. Hit- vekili Nevil Çemberlayn da 
)erin şubat bidayetindcki ül- misafir bulunduğu ayni gün-
timatomu ancak Halifaks'ın de Alman ordusunun Avuı· 
Hitlerle vuku bulan görüş· turya hudutlarını aıması, 
melerinden sonra Şuşnig'e Avrupanın harp sonu tari· 
arze.dilmişse, Alman asker· binde unutulmaz bir hadise 
)erinin Avusturyaya girişleri olarak kalacaktır. 

oooooooooooooooooooooooooaoooooooooooooooooooooooooo 

Heyet Döndü 
Istaobul, 27 (Hususi) -

Hatay için nizamname hazır· 
Jamağa memur olan Millet-
ler Cemiyeti konseyine işti

rak etmiş olan Hariciye ge
nel sekreteri Numan Mene
mencioğlu bugün şehrimize 

dönmüştür. 

500 Kövokulu 
Daha Açılıvor 

Kültür Bakanlığı köylüyü 
okutmak üzere eğitmen ye· 
tiştirdiği gibi muhtelif vila
yetlerde köy okulları da yap· 
tırmağa karar vermiş, hazır· 
Jıklara başlamıştır. Bu yıl 
yeniden 500 köy okulunun 
temel atma töreni yapıla· 
caktır. 

Triyeste 
Meselesi 

Berlin 27 (Radyo) - Ev· 
velce Avusturyaya terkedil-
miş olan Triyeste mıntaka· 
sının Almanya lehine idamesi 
için ltalyaya müracaat edil· 
miş olduğu hakkındaki ha· 
ber tekzip edilmektedir. 

Bir Ana 
İki Çocuğunu ()!dürdü! 

Pariste çok feci bir aile 
faciası olmuştur: 
Şuurunu kaybeden bir ana, 

biri 11, biri 7 yaşındaki iki 
çocuğunu, boğmak ve sopa 
ile döve döve öldürüyor, 
sonra, kendisini alancı kattan 
aşağı atıyor. 

Kadının kocası, hAdiseye 

Amerika da 
Geçen Sene 2 ~lilyon 

insan Kayboldu 
1937 Senesinde Birleşik 

Amerika hükumetleri dahi
linde ı.800,000 insan kay· 
bolmuştur, Amerikanın büyük 
şehirlerinin zabıtası hiçbir 
memlekette görülmemiş bir 
faaliyetle bu kayıpları bul· 
mak için çabalamaktadır. Son 
günlerde bir lngiliz gazete· 
sinde şu aşağıdaki ilan mün
deriçti: 

"Edvard Koenin 20 yaşın· 
daki karısı kaybolmuştur. 
Madam Amerikadan gelmiş 
misafir edildiği evden kay· 
bolmuştur. Kaybolan bu ka
dın daima elinde bir yalancı 
bebek bulundurmakta ve kı· 
sa fistan giymekte idi. lık 
tesadüfte küçük bir kız zan· 
nedilmesi ihtimali vardır.,, 

Madam Koen üç gün son
ra bir kız mektebinde ders· 
feri takibederkeo bulunmuş· 
Çocuk gibi giyinerek mek· 
tebe gitmek için misafir ol
duğu evden kaçarak başka 
bir eve pansiyon olmuş imiş. 

Amerikada 
Yavaş Yavaş Yaya 

Yolcu Kalmıyor 
Amerikanın bazı şehirle

rinde yaya yolcuların artık 

ortadan kalkmakta olduğunu 
söylersek mübalağa yaptığı
mızı sanmaym. Meseli Kle· 
vind şehrinde mevcud oto· 
mobillerin s3yısı 294,504 dür. 
şehrin nüfusu ise 2S0,564 
dür. Bu hesaba göre adam 
başına bir otomobil düşmekte 
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Güneş her iki maçı da kazandı 
Nihayet birçok dedikodu· 

lardan ıonra latanbullu Gü· 
neş takımı Alsancak Üçok 
ile yapbğı her iki maçı da 
kazandı. 

Cumastesi günü çok güzel 
bir hava içinde cereyan eden 
Alsancak - Güneı maçı çok 
zevkli oldu. Alsancak büyük 
bir şanssızlığa uğradı. Oyu· 
nun ilk dakikalarında kaleci 
Hilmi ehemmiyetli bir suret
te yaralanarak oyundan has· 
tai.aneye gitmek mecburiye· 
tinde kaldı. 

Oyun 2-1 güneşin galibi· 
yctile neticelendi. Faka Al
sancak takımı çok yüksek 
bir oyun oynadı. Ve adeta 
güneşe nefes nldırtmadı. Fa
kat kafecisizlik mnğhibiyetine 
büyük amil oldu. 

Dün yağmurlu bir hava 
içinde oynanan Üçok güneş 

maçı Ankaralı Antrönerin 
idaresinde oydandı. Bu maçı 
mısafir takım 2·0 kazandı. 

Oyunun sonuna doiru 
Namık Namğin çektiği pen· 
altıyı Cihad plonjonla kur· 
tarmağa muvaffak oldu. 
Güneş takımını görmeden 

çok kuvvetli tehayyül edi
yorduk. Fakat bilhassa Al· 
sancak maçında kıymetinin 
deresi meydana çıkmıı oldu. 
Şu ciheti de yazmadan 

geçemiyeceğiz. Günet ida· 
recileri yanhş bir düıünce 
ile yaptıkları hareketlerde 
yanıldıkları bilhassa birinci 
hakeminin idaresinden sonra 
anladıklarını zannediyoruz. 
Güneş böyle hartket et• 

memiş olsaydı biz İzmirliler çok 
memnun olacaktık. Ne yazık 
ki bu bareketlerile bütün 
lzmir sporculanna gilcendir· 
diler. =::J------------

1 ngi l iz Basını 
--····- -

Türk - Yunan Anlaşmasına Bir 
Askeri lttif akla Bakıyor 

1?. Mart 1938 tarihli Ti
mes gazetesi Istanbul muha
birinden aldığı malumatı ve· 
rerek Türk-Yunan aoJa~ma· 
sını izah ettikten ve son 
günlerde Ankarada topla
nan Balkan antantı içtima· 
ında Türkiye ile Yunanistan 
arasında kararlaştmlan itti· 
fakın nisan ayı içinde Başve· 
kil Celil Bayar ile Hariciye 
vekili Rüştü Aras tarafından 
Atinada imza edileceğini bil· 
dirdikten sonra diyor ki: 

"Türkiyede vaziyeti milıa· 
hede edenler Yunanistan ile 
Türkiye arasında yapılan bu 
yeni muahedeye iki devlet 
arasında aktedilmiı ıiyasi 

ve askeri bir ittifak nazarile 
bakmaktadırlar Erkanı bar· 
biyelerioin yardimile iki mem 
leket mümessilleri arasında 
bir zamandanberi devam 
etmiş olan müzakerelerin 
tabii bir neticesi olarak bu 
pakhn meydana çıkhğı umu· 
mi kanaat halindedir.,. ........ 

Cinayet 
- Baştarafı 1 incide -

rakı meclisioe de iltihak ede
rek saat ikiye kadar ı akı 
içmişlerdir. 

Bu esnada Rıza: 118en bu 
gün çok para ıarfettim, pa
ram kalmadı, sen rakı al,, 
diye Ziyaya söylemiş ve Zi· 
ya da: "Arhk rakı almam,, 
sözü üzerine kavgaya baş· 

lamışlar ve küfürlerden sonra 

Rıza bıçağını çekarek Ziya
nın vücudunu delik deşik 
etmiştir. 

Ziya yaralandıktan sonra 
onbeş metre kadar gitmiş ve 
yüzü koyun düşerek ölmüş
tür. 

Napolyonnu kı 
lıncı müzayede 

ile satıldı 
Geçen g&:ı Loodrada Na· 

polyona aid tarJhi bir lı \DÇ 

müzayede ile ıatılmıthr. ı
polyon Vaterlo muharebeı\ ·e 
bu kılıç ile gitmişti. Fran
sız imparatorunun bu muha· 
rebede yenilmesi üzerine 
kılıç Vellington'un eline geç• 
miş ve sonra da Marki Ang· 
lezeye takdim edilmiştir. Bu 
kıymetli kılıç son senelerde 
Ledi Dorote Frezer'in kol· 
leksiyonu arasında bulunu· 
yordu. Bu defa Londradaki 
Mısır sefareti müşaviri Prens 
Hakkı tarafından satın alın· Cinayeti derhal haber alan 

Şehitler polis kumiser mua- "*m=-ış~t .. ır_. ____ ,__ ___ _ 
vini bay Cevet Şanlıtürk Ziya öldürmek üzere iken 
cinayet mahalline giderek müdafaai nefis için öldlirdü· 
tahkikata el koymuş ve katili ğünü söylemişse de bilihere 
bıçağile beraber evinde ya- şahidlerin ifadeleri ve zabı-
kalamıştır. tanın derin tahkikata neti· 

Katil cinayeti bir kıskanç- cesinde katil hakikatı itiraf 
lık yüzünden ve kendisini etmiştir. 

OOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOCJOO 

Son Telgrafların Hulasası: 
•••• Maarif Vekaleti kurs gören muallimlerin aileldrine ayda 

yirmi beş lira yardım yapmağa karar vermiıtir. 
§ Denizbank logilteredeo üç şileb almıştır. Şilepler ya• 

kında lstanbula gelecektir. 
§ Takas büroları yakında Merkez Bankasına bağlanacak

tır. Okulun kısa bir zamanda 
inşası için essash tedbirler 
alınmıştır. 

bir sebep göremediğini, bu· 
nun ancak, delilik eseri ol
duğnnu söylemiştir. ve gene artmaktadır. l 

§ Türkiyenin Viyana elçisi Ahmed Cevad Üstün Hollan· 
da elçiliğine tayin edilmiştir. 


