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ispanya harbı ge eşi det endi lmarplcinıveluar KISA VE AÇIK 

İSPANYA FELAKETİ 
Yeni facilar doğu acağa 

benziyor 
Fransız gazetelerinin bir haftadanberi Frankocuların ileri 

hareketleri hakkında gösterdikleri telaş ve endişede pek te 
bakını olmadıkları anlaşılıyor. Franko nihat zaferi elde e t 
tikten sonra onunla çarpışan cumhuriyetçi İspanya hükumeti 
ile bu hükumeti arkalıyao d evletlere karşı nasıl bir siyase t 
takip edeceğini, bütün teferrüah ile, kestirmek belki o ka
dar kolay değildir. 
Eğer Frankocular mahirane bir siyJset ve d iplomasiden 

ziyade kin, ihtiras ve intikam duygularına kapılarak iş gö · 
receklerse yapı.cakları icraatı şimdiden söylemek hiç de güç 
olmaz. Fakat biz öyle zannediyoruz ki her de v) _tle siyasi 
münasebetler tesisine çalışan Franko maksadına nail olduk· 
tan, karşısındaki hükumeti devirip yeni bir hükumet kurduk· 
tan sonra bır ihtilalci ordu şefi olmaktan ziyade bütün is
panyada sulh ve sükunu iadeye ve ispanyanın komıularile 
doıtluk münasebetleri tesisine çalışmak istemesi mümkün 
ve daha hayırlı olacaktır. Bu, Fransanın ispanya bududları· 
na asker dökmesinin sebebi, kendi menfaatlerini gözetmek 
için mi yoksa cümhuriyetçi ispanyanın imdad istiyen dave· 
tine koşmak için mi olduğu anlaşıldıktan sonra belli oJa· 
caktır. Eğer Fransız hükumeti de, Paris sokaklarına baıı 
Fransız gençleri tarafından .. cümhuriyetçi ispanyayı kurtar· 
mak için gönüllü gidelim,, mealindeki yaftalara benziyen 
bir poletika takibine karar verirse lspanyaoın felaketin yeni 
ve kanlı facialar doğaracağma hiç. füphe etmemelidir. Fa· 
kat Fransız hükômetioin bu nazik anlarda daha çok ted-

Roma 29 (Ra \yo) -Ispan : deki düşman top' a tı anı ı 

birli ve ihtiyatlı davranacağından da şüphe etmek istemi· 
yoruz. 

Gazete Kaiıdı 
Istanbul, 28 (Hususi) -

Kiğıddaa alınan gümrük ve 
istihlik resimleri indirilmiş· 

tir. Gazete kağıdlarının tev· 
zi miktarlarını bundan böy- · 
le hususi komisyon değil, 
icra Vekilleri Heyeti tayin 
eyliyecektir. 

Eski Başvekil 
Öldü 

Atine, 28 (Radyo) - Dün 
vefat eden sabık Başvekil· 
lerden Mihalokopulos, bügün 
meraıimle defnedilmiştir. 

SIRRI SANLI 

Fırtına ve Sis 
İstanbul, 28 (Hu!usi) -

Karadenizde karlı fırtına ve 
sis devam ediyor. Bu mü· 
nasebetle bazı vapurlar, se· 
yahatlerine devam edeme· 
mişlerdir. 

Kızılayın 
Yardımları 

Ankara 28 (A.A.)-Kızılay 
Genel merkezince Emet ka
za merkezinde evleri yan· 
mak suretile muavenete muh 
taç vatandaşlara telğraf ha· 
valesi olarak 600Jira yardım 
yapılmıştır. 

18TER GUL ISTER· AGLA 

· yada nasyonalist kuvvetleri 
Katalonyayı işgale başlamış· 
)ardır. Frankonun kıtatı yüz 
kilometre kadar ilerlemişler· 
dir. 

Brüksel 29 ( Radyo ) -
Franko kuvvetinin Katı~lon
yayı işgale başlamaları do · 
layisile Katalonya hükiınıeti 
Fransadan yardım istemiştir. 
Vaziyet çok naziktir. 

Roma 29 (Radyo)-Fransa 
ispanya hududuna iki fırka 
göndermiştir. Hudutta seferi 
vaziyet alınmış ve erkinıbar
biye umumiye reisi muavini 
hudutta bulunmaktadır. 

Barselon (Radyo) - Son 
a•ınan h aber lere göre Fran· 
ko kuvvetleri ispanyada her 
taraftan müthiş hücumlara 
geçtiler. Tayyareler cümhu · 
riyetçiler üzerine nt ş yağ· 

muru yağdırıyorlar. Dün sa· 
hah yapılan hücumlar ağır 

zayiat verdirm işlerdir. 

Bu harpte 200 tayyare fa 
aliyete geçmiş ve yalnız 160 
tanesi bomba atmakla meş· 
gul olmuştur. 40 Tayyarede 
aJçalarak kıtaat üzerine mit· 
ralyöz ateşi aşmışlardır. Cum· 
huriyetçiler de mukabil taar
ruz yaparak muhtelif yerler-

Parasız Karın Doyurmaya Dair ( ! ) 
Ekonomi iyidir. Biriktirenler sonunda sıkıntı çekmezler. Küçük yaşlarından itibaren yav· 

rularımızı bu durumda alıştırmak şüphesiz güzel hareketlerdendir. Fakat herşeyde olduğu 
gibi para biriktirmek varken yememekte doğru olmasa gerektir.1 

Meşhur cimrilerden biri bir lokantaya gitmiş, mükellef bir masa başına oturmuş, ta bağın 
kıyısına biçakla vurmuş, garson gelmiş. " Ne emrediyorsunuz ? ,, D iyince hasis adam şu 

ı_ suali sormuş : 
- Salça kaç paradır ? 
Garson bu meşhur hasisin yüzüne hayretle bakmış, ne diyeceğini önce bi!memiş, Çünkü 

•alça namile bir yemek olmadığı ve listeyede bu nemda bir yemek yazılmadığını bildiği 
için ıu cevabı vermiş : 

- Bayım salça için para almayız. 
Bizim koca cimrinin yüzünde bir tebessüm belirmiş, tekrar demiş : 
- Ekmek kaç para ? 
- Yüz para bayım. 
- Öyle ise bana yüz paralık bir ekmekle bir tabak salça koy getir. 
Garson bunun üzere "havada parasızdır bayım, buradan çıkar da biraz kıra doğru şöyle 

bir bol, bol bedava bava alırsanız yüz para vermege lüzum kalmadan parasız da karnınızı 
doyurabilirsiniz" diyere.k ona kapıyı göstermiştir. 

dağı t mışlardır. 
Paris 28 (Radyo) - Ge · 

neral Franko radyoda bir 
- Sonu 4 üncüde ~ _ ...... _ ......... 
Kazım Dirik 

Istanbulda 

Ista r. bul 29 (Hususi - Bir 
müddettt nberi Ankarada bu· 
:uoan umumi müfettiş Gene · 
ral Kazım Diı ik şehrimize 
geldi bir kaç gün sonra Edir
neye gidecektir. - ~·· ·-

Musolini 
Tr iyt ste:yi terketmiye

ceğini söyledi 

Belediyece iki mühim me· 
sele üıednd~ durulmaktadır. 
Biri beş senel ı k imar planı, 

ikincisi de fuar mesele-.idir. 
Beş senelik fua r p · ogrnm ı 

meydana gelince, halk biz 
metlerini daha ziy..ı.de kolay · 
laştıracı:ığı, ı a . u i ve ac,.Je 
bi ı çok ha lk h zm elleıİnt! 

daha şimdiden cevnp verme
sioi temin edı:c .: ktir. 

hmırin bi rçok ibt iyaçlanna 
cevap ver "cek olan bu i 'lls r 
planıns, d ğuli ve yüksek 
Başbakanımız ve diğ~r ekil
lerimizin yaı dım1 temin edil
di ği, fuara gelince : lzmir 
fuarı yalnız Iımirlilerin değil, 
belki bütün Türkiyeye aid 
bir safhaya girmiştir. Bu 
sene fuarın daha modrn ve 
daha mükemmel bir hale 
geleceği umulmaktadır. Bu 
lımirliler için yeni b\ r kazanç 
vasıtası olacaktır. 

Zıraat Vekaletince fuarda 
inşa ettirilmekte olan toprak 
ürünleri müzesi için evvelce 
Vekalet bütçesinden 15000 
lira verilmişti, bu defa da 
bütçeden 15000 lira ayrıl · 
mışhr. 

Süwerbaok, bu seneki fu . 
ara daha geniş mikyasta 

= 111 1 111 il 111 il il 1111 il ili il il il 111 il il 111 il il ıu 1111 

; Çelik ordu- ! 
c 

muzun ma- -
nevraları --

::::; 
lstanbul 29 (Hususi) - :: 

: Ş2nlı ve kahraman ordu· ~ 
: muzun bu yıl yapacağı se· ; 
; nelik manevra, geçen se· E 
~ nekilerden çok daha büyük ~ 
~ ve geniş olacaktır. -
= Bu seneki manevralarda, § 
~ motorize kuvvetlerimiz ön E 
~ safta yer alacaktar. Manev- § 
: ralara binden fazla tayya- : 
~ relerimiz iştirak edecektir. ~ 
lllllllllllllllllllllllllllllllHlllllHllllllllllll: 

iştirak edecek ve pav_yoacla 
yüzde 15 tenziJitJı sahı da 
yaptıarcaktır. 

lzmir, fuar m6ddetince 

- Sonu 4 üncüde -_ ___, .. , ____ _ 
Göbels Faali

vete geçti 

BAY GÖBELS 
Parİ9 (Radyo) - Alman 

propaganda nazarı 10 Niaaa• 
da yapılacak plebiıit içi• 
bütün Almanya ve Avuatur
yada konferanslar verecek 
ve yalnız bu iki memlekette 
değil fakat dünyadaki blitlD 
Almanların birleşmesi lüzu• 
mundan bahsedecektir. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
Okuyucularımızın alakasına 

teşekkür ederiz 
Manifatura tüccarlarımızdan bir zat şu mektuba J•• 

zıyor: 

"Gazetenizi her gün öğle zamanları sabırsızhkla bekliyo• 
rum, biz halkın dostu olan ve en lüzümlü havadisleri ibti· 
sar ederek yazan gazetenizden hem gilnün havadiılerilli 
öğreniyoruz, hem de bizleri eğlendiren bazı fıkralar ve hu· 
susile Timurlenk tefrikanızı pek merakla takip ediyoruz. 
Tahminime nazaran 'fimurlenk bitmek üzeredir. Bizi bot 
bırakmamak için gene böyl~ göğüslerimizi iftiharla kabarta• 
cak bir Türk kahramanının destanını ve maceralarını balar• 
da yazarsanız bizleri minnettar bıukırsınız.,, 

Halkın Sesi: 
Aziz okuyucumuz, arzunuzu yerine getirecej'imizi vade• 

diyoruz. Bu sefer bulacağımız tefrikamız.ın daha caab •• 
daha tatlı olacağına ıüpbe buyurmayınız. 

Sen de ey okuyncu basiıin bu derecesine : 

Bilkreş 28 (Radyo) - Al
manyanan Triyestcyi istediği 

şayiası üzerine Musolini Tri-J 
yestcyi müdafaa edeceğini 

__.ı....aı......,~~tt.Jı_iş_!* _umu bu mlllta~-~il.:JiiJiiJn~~!!!!~~~====== 
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; Timurlenk - ~ ·~aıı::l1i-de-H-as-ta-ı-.k-Ia-rı_n_da .. 
et ~.· j Kahve 

Po o v -Litvanya a isesi 
hakkında neler yazıvor? 

NELER 
OLUYOR? 

B -=~~-=~~---------------- ~ Mide hastalıklarının ekse-m Tarihi Tefrika Yazan: H. Türkekal{.QJ risinde, bahasus mide karba- Fransız gazeteleri Polonya -
Litvanya arasında zuhur eden 
huhut hadisesini ve bu ha-

ğil, Polonyanın Litvanyaya 
hücumudur. 11 Mart hadisesi 
vahim birşey değildir. Fakat 
Polonya bu hadiseden isti· 
fade ile arzularını Litvanya· 
ya zorla kabul ettirmek is
mektedir. Hitler metodları 
Ea·idirler. Bu hadisede Po· 
lonya Hitler mektebinin bir 
talebesi gibi hareket etmek
tedir. Bu hareket Berlin ile 
V arşova arasında yapılmış 

gizli bir kombınezonun te
celliyatından mıdır? Ne olur
sa olsun Polonya, Fransa ve 
lngiltere tarafından ylpılan 
itidal tavsiyelerine kulak 
asmamıştır. Bu hadise Av
rupanın şarkında yeni bir 
karışıklık tehlikesi teşkil et
mektedir. Fransa hükumeti
nin Polonyanın Litv~nyaya 

verdiği ültimatomu geri al
masını arzu ettiğini yazan 
"Echo de Pari t 11 gazetesine 
göre : Hadisenin endişe ve· 
rici tarafı Polonya ile Al· 
manya arasında oldukça 
derin bir anlaşma vücu· 
dunu tahmin t>tmek imkan· 
larını vermekte olmasıdır. 
Hitler Almanyasının uzasını 

al nadan Polonya böyle şid · 
detli bir harekete kalkısmaz
dı. Pil udski varislerinin 
Avusturyanın idamından beri 
henüz sekiz gün geç.neden 
bu işe kalkışmaları manidar· 
dır. Almanya ve Polonyanın 

bu işte müşterek hareket 
ettikleri intibamı basıl et-. 
mekten insan nefsini me· 
nedemiyor. Almanya Çekos· 
lovakyaya döneceği zaman 
Polonyadan emin olmak is· 
tamektedir. Bu da müphem 
olduğu kadar tehlikeli bir 
tahtirdir. Polonya panjer· 
manizmi teşvik ediyor. Po· 
lonya Almanyaya vaki olacak 
hizmetlerinin emin kılacağı 

Eski İngiliz Başvekili 
~lakdonaldın 
Vasiyetleri 

•RSEti - 158 - • ~~~ larında, mide ekşiliklerinde, 

yıllarca bütün acun tit etmiş mide ağzılarında, hazımsız-

oJan bu kaulan a ihavet ~:1:;~~ekk~~=: e~:r. tütünü 

diseden istifade eden Polon• 
yanın Litvanyaya 48 saat 

Vasiyetnamesi açılan eski 
lngiJiz başvekili Macdonald' 
ın 25,418 lngiliz lirası ser
vet bıraktığı enlaşılrnııtır. 

Bunun içinden evvela 2561 
lagiliz lirası tutan ölüm ver
gisi ödenmiştir. Vasiyetname 
dokuz sene evvel tanzim e· 
dilmiş ve sonraları içine bir 

•• J • • h t k d Fakat son senelerde kafe· goz erı J , ava a a pa 1 !nsİz kahve, niktinsiz tütün 

vadeli bir ültümatom verme· 
sini endişe verici bir hadise 
telakki etmişlerse de fazla 
bir telaş göstermemişlerdir. 
Bu mevzu etrafında Fransız 

gazetelerinde görülen neşri
yatın başlıc vasfı itidaldir. 

Fakat Timurun sonu bu 
şehire kadardı. Ondan öte
ye geçmek için şan ı yar 
olmamışh. Yol zahmetinden 
ve şiddetli soğuklardan mü-
teessir olan ihtiyar kaplanın 
bu menhus kasabada ecel 
boğazına sarıldı. ICihanı tit
reten bu büyük kahraman 
birdenbire fena halde hasta· 
landı, yatağa serildi. 

Ba~hekim Fadlullah, daha 
birçok hekimler Timurun ya· 
nına üştüler, ordunun ve bü
yük silindirin manivelası an
tızın bozuldu, motör durmuş 
fabrika gibi bütün alaylar, 
taburJar, bölükler oldukları 
yerlerde kaldılar. 

Fadlullçb şehinşnhın na-
E bıılarını tuttuğu 7aman yü· 

zünü ekşitti, yüzlerce gene· 
ral, komutan heyecanla he
kimin yilzüne gözlerini dik
miflerdi. Bu çehreyi görünce 
hepsinin rengi sarardı. Ti
mur da işi anlamıştı, ölece· 
ğini sezmişti. Kendisine te-

: yor, hepsi de . bu kuvvetin 
önünde mUtevekkilane diz 
çökmüş, karşıdan bakmak
tan başka ellerinden bir şey 
gelmiyordu. 1405 

Başında duranlar bir müd-
det şaşkıolık içinde birbirle· 
rinin yüzlerine bakakaldılar, 
derin bir sükut on dakika 
k dar devam etti, ne yapa
cakl rını bile bilemiyorlardı. 
Herkesin dnmnrlnrındaki kan 
donmuştu. Taş gibi olduk
ları yerde duruyorlardı. Alim 
ve filezoflardan şeyh Malik 
ayağa kalktı ve şu sözleri 
söyledi: 

- Ark daşlar, beka Tnn· 
rının sanatıdır, hepimiz fani· 
yiz, büyük cihangir de fani 
idi, o gitti, hayatın sonu bu
dur. Yani hiçten ibarettir. 
Kendinize geli'?, hakanın 
son vasiyetlerini yerine geti
rin, hemen harekete geçe· 
Hm, inzibatı tesis edelim, 
düşmanlarwnızın bizim bu 
şaşkınlığımızdan istifade et
mesine meydan bırakmıya

lım. 

ıelli için verilen ilaçları red
detti, eJile işaret etti, baş· 
tarhanı yanına çağırdı, gayet 
yavaı sesle ona şu emrı Bu büyük zatın veciz ve 
verdi: mües ir sözleri derhal lesi· 

- Tiz, katipleri buraya rini gösterdi, ileri hnrekita 
topla, vasiyetimi yazsınlar. devama karar verildi. 

Timur sekerat halinde ve Timurlengin oenaz.esının 
ızhraplar içindeyken son bulunduğu odanın önünde 
gayretile vasiyetlerini bitir- hnfı zlar toplandı, okumağa 
meğe çalışıyordu. Nihöyet başladılar. Zevcelerinden Sa-
dudaklarınm kuvveti de tü· ray hanam bu felaketi Se· 
kendi, sesi kısıldı, kendini merkandde haber alınca cn-
yeni dalacağı alemin kolları riyelerile birlikte Otr ra gel-
arasına attı, yüz binlerle in· mişti. Kocasının son demle· 
sandan ayrıldı, tek başına rinde başında bulundu. 
nefsile baıbaşa kaldı, gözle- Timurlenkin vasiyetname· 
rini kapadı, sinden: 

En kudretli generalleri Timurlenkio uzun nasihat· 
başında, dağları deviren, en lerinden ve v siyetn mesin-
çetin kaleleri yıkan adamları den şu sözleri aynen çıka· 
yanında olduğu halde onu rıyoruz: 

ecelin elinden kimse alamı· (Arkası var) 

İzmir defterdarlığından: 
Satış Lira Ku. 

1279 Darağaç Şehitler 'demirhane sokağında 39 eski 
37-2 yeni ve 35 taj no.Iu yün ve iplik tarama 
fabrikası binası ve arsası 8 sene ve 8 musavi 
taksitte ödenmek üzere 14169 98 
Şehitler demirhane sokağında 35 taj :co.lu yün 
ve iplik tarama fabrikası avlusundaki 2 kath 
yazıhane binasının aısası hariç kaimen kıymeti 
peşin ödenmek şartile 1153 1?. 

Yukarda yazılı emvalin mülkiyeti 15 gün müddetle ve 
kapalı zarf usulile satışa çıkarılmıştır. ihalesi 7.4 938 tari
hinde saat 15 tedir. Taliplerin kapalı zarfları ihale günü 
saat 14 de kadar ve yüzde 7,5 teminat ile birlikte milli em· 
lak müdürlüğünde müteşekkil atış komisyonuna mermeleri. 

(926) 
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=tC Elha ra Teı. 
tc 2573 
tc idaresinde Milli Kütüphane sineması = BUGÜN iki enfes film birden 

~ 1 - Kan Davası FRNsızcA sözLü 
t(SILVIA SiDNEY - HENRY FONDA - FRED MURRA Y 

! 2 - Brodvay Melodi -1938-
~ ROBERT TA YLOR - ELEANOR POEWLL 

tc AYRICA: Foks Dünya Havadisleri 
~ Seanslar: 3-7 de kan davası 5-9 da brodvay melodi 
tc Cumartesi Pazar 1 de Brodvay melodi ile başlar )t 
-~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~· 
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ticarette yavaş yavaş revac 
bulduğu için acaba mide has-

talıklarından dolayı perhiz 
yapmağa mecbur olanlar bun
ları içebilirler mi ? 

Eilhakika mide hastahkla
rının ekserisi bir çok perhize 

tahammül ederler. Lakin 
kahve ile sigarayı pek zor
lukla bırakırlar. Kahvenin 
m!deyi tenbih ile kahve ko-
kusu duymadığı ve kahveyi 
görmiyerek midesine indir-

diği halde bile midenin ha· 
reketlerini ve ifrazını çoğalt-

tığı röntken ve usare mua· 
yenesile sabittir. Binaenaleyh 

knfninli olsun, kafeinsiz ol· 
sun kahveyi tamamen men· 
etmelidir. 

a 
e f e 

ıl rın 
ter· 

Elefteron Vimadan : 

Biraaç gün sonra Balkan 
antantının t)konomik konseyi 
Istnnbulda toplanacaktır. Yu-
nan heyetinin tezini hazırla
mak üzere devlet bankasın· 
da bir toplantı yapılmıştır. 

Konseyde Balkan devletleri
nin iktisadi işbirliğile müna-

sebetdar meseleler görüşü
leceğinden, ehemmiyeti aşi
kardır. 

iktisadi meseleler siyasal 
işlerden ehemmiyetsiz değil
dir. iktisadi sahada da e.yni 

seviyeye gelecek olursak, 
aramızdaki rabıta kemal 
bulacaktır. Hamdolsun bütün 

Fraksız gazeteleri Polonya
mn Almanyayı taklıt eder 
eder gibi hareket ettiğini 

yazmaktadırlar: bazı gazete· 
ler ise bug ün Almanyanın 

gözleri Dançig'e matuf bu
lunduğundan Litvaoyanın Po 
lonya 'tarafından deniz mah
reci olarak edilmesi ihtima· 
linden bahsetmektedirler. 
TAN GAZETESİNE GÖRE 

"T t · .. emps 11 gaze esıne gore: 
Polonya ile Litvanya arasın 

da, ara sıra hadiseler zuhu
runu mucip olan eski bir 
vaziyet vardir. Bu vaziyetin 
bugün zuhurunu mucip ol
duğu hadise Litvanya-Poloo
ya çerçivesi haı icine çıkmak 
tehlikesini meydana çıkar· 
makbdır. Fransız ve lngiliz 
diplomasileri bir hal çaresi 
bulunmasını kolaylaşhrmak 
için uğraşmaktadırlar. Po· 
lonya, kendi şöhret ve itibarı 
dolayisile Litvanya gibi küçük 
bir memleketi ezmeyi aklına 
getirmemelidir. Litvanya da
hi coğrafi vaziyeti .ve zaafı 
dolayisiyle Polonya ile ilele-
bed dargın bir vaziyette kal
mıyacağını takdir etmelidir. 
Bugün aklıselimin amir bu-
lunduğu en iyi politika uz 
laşma politikasıdır. 

JURNAL DE DEBA GA
ZETESiNE GÖRE: 

Ayni mevzuu daha bedbin 
bir zaviyeden tetkik eden 
"Jurnal des Debnts gazete
sine bakılırse, burada mev· 
zuu bahsolan bir hadise de- zannındadır. 

çok maddeler ·ilive olun· 
muştur. 

Hastalığına ve ölümüne 
kadar evinde çalışan bütün 
hizmetçilerine 20 şer lngiliz 
lirası maaş bağlamııtır. Mek· 
tuplarıoıo, vesikalarının ve 
ruznamelerinin copyrigbt hak 
kıaı oğluna bıuıkmıştır. 

Meşhur bir ressam tara· 
dan uapılmış olan gayet de· 
ğerli bir tabloyu İskoç milli 
galerisine, ve çok nadide o• 
lan Homcr külliyatını da ge-
oe İskoç milli kütüphanesine 
hediye etmiştir. 

Londrada kurulan bü
yük tayyare istasyonu 

Taymis nehri kenarında 
Tilburide bir milyon logiliz 
lirasına malolacak çok büyük 
bir tayyare istasyonu yapıl· 
maktadır. 

Bu iştasyon Nevyork-Kip· 
taun Singapur ve Avustral
yadan hareket eden hava ve 
deniz tayyarelerinin soo mer
halesi olacaktır. Tayyare is· 
tasyonunda 50 60 yolcu alan 
muazzam tayyareler için ga· 
rajlar bulunacaktır. istasyon 
1941 senesinde ikmal edile-
cek ve o vakte kadar Lond
ra ile Nevyork arasındaki 
yolculuk müddeti de yirmi 
dört saate inecektir. 

Bu yeni tayyare istasyonu 
Londradan 40 kilometre me
safede bulunacaksa da deniz 
ve hava tayyareleri Londra
nın göbeğine VVestminstere 
kadar gelebileceklerdir. 

Balkanlarm da emeli budur. 
Hepsi müşrek menfeatlerini 
kavramış bulunuyo?lar. 

ri takib ede k atılıktır 

Birinci kordonda eski it· 
faiye kulesi karşısında meze
lerinin bolluğu, içkilerin te· 
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. 

Dün gelen Fransızca Paris 
Soir gazetesi, Hitlerin pres
tişkarı olan genç bir lngiliz 
kızından bahsetmektedir. 

Resmini yukarıya dercet· 
tiğimiz bu genç kız, tanın

mış logiliz milyonerlerinden 
Lord Redesdalin altı kızından 
biri olup ismi Unity Valkyri
edir. 

Altı senedenberi Hitlerin 
peşini bırakmıyen Almanya· 
daki bütün büyük ve kong· 
reler~ iştirak eden bu gü2el 

----~~~~1'.1Bt!rJl!BB~~!1!.:31:~ 
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genç kız, ayni zamanda, In
gilterede, faşist lider Osvald 
Mosleyle mütemadiyen temas 
halinde bulunmakta ve lngil
teredeki faşist hareketinde 
mühim bir rol oynamaktadır. 

Unity V nlkyrie bundan bir 
miiddet evvel, Hitlerle tanış· 
mış ve onun tarafından sık 
sık kabul edildiği gibi, Gö
ring ve Göbels de onun şe· 

refine müteaddit ziyafetler 
vermişlercir. 

Hitlerin Viyanaya girişi es· 
nasında da onu takip etmiş 
olan bu genç ve güzel lngi
liz kızının, şimdi Alman ta
biiyetine gireceği söylenmek· 
tedir. 

Avrupa tohumu demek 
damızlık ve her zaman taze 
ve cins demektir. Okuduğu-
nuz Meram tahum mağaza· 

sınm ilanları reklam değil 
bir hakikattır. Damızlık seb
ze ve çiçek ve meyvasız ağaç 
tohumlarını Meram tohum 
mağazasından tedarik ediniz. 
Kültürparkı yeşillendiren ln
giliz çim tohumu toptan ve 
pernkende ve Rayguas, La· 
vegras çim tohumu yedi se· 
ne dayanır. Park ve hususi 
bahçeler iç\n şayanı tavsiye· 
dir. 

Çiçek ve meyva ağaçla· 
rında ve sebzelerde görülen 
püsörön hastalıkları ilaçları 
kapalı kutular içinde ve açık 
kimyevi gübreler ucuz ve 

Dünya yüzünde vefiyat taze olarak satılır. 
1 nisbcti en az kat'i Avuıtral- lzmir Hisaröoü 34 No. Me-

Av sturv d 
Vefivat nisbeti 

FFRNAD GRAVEY yadır. Avustralyada, ölüm ram tohum mağazası 
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Mizah 

Sayfası 

Gözlüğümün 
Kenarından 
Aman şu gilzel bak. 
Sevse kıvrandıracak ! 
Acımazsa, sevmezse, 
Ta içimi yakacak. 

Görmez gibi bakıyor. 
Gülüp, güliip çakıyor. 
Arkamdaki masadan 
Ta kalbime akıyor! 

Görüyürum bir güzel. 
Ve bir ince kıvrak bel. 
Sonra öpüyormuşum, 
Güya pamuktan bir el 

Belli 
- İsminiz? 
- . Gül! 
- Ya sizin isıniniz? 
- Menekşe! 
- Ne çicek olduğunuz 

adınızdan belli ! 

Bövle Malaka 
istenmez mi ? 

Balata bir at cambazı 
kumpanyası gelmişti. 

Çadırları kurdular ve şöyle 
bir ilin yapıfbrdılar. 
• 

14 ÜÇ ay aç düran bir kızı 
girmek istiyen bu gece bu
raya gelsin. " 

Balat halkından kimse kızı 
görmeğe gitmedi amma 200 
Balatlı kızla evlcnmeğe talip 
oldu. 

Olur 
Bir sütçü ile bir amemele 

konuşuyorlar : 
- Yahu, bu altın aramak 

modası nereden çıktı ? 
- Parasızhktan. 
- iyi amma, hiç dünyada 

topraktan altın yapılır mı ? 
- Neden yapılmasın? ... 

Sen pek ili sudan süt yapı
yorsun ya 1 

Borçlu 
Doktor size hayatımı 

borçluyum, bunu unutmam. 
- Hayır azizim, bana yir-

mi lira bor~asunuz, bu.u 
unutmayınız. 

Dikkat 
Bayanlara l\tüjde: 
Bu senenin envai modelleri 

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

hayata ucuzlatmak inkilibında 
bir hizmet etmek için bugün
den itibaren satışa başlamıştır 

bu fırsatı kaçırmayınız alma

sanız dahi bir defa görünüz:. 

Balcılar 194 T. 9811 

Doğru 
Bir mecliste, söz tarihe 

intikal etti. 
Büyilk bir vakanın ne za

man olduğunu kimse hotırh
yamadılar. 

Ev sahibinin oğluna sor· 
dul ar. 

O da bilmiyordu. 
Biri dedi ki: 

- Siz nasıl oluyor da bil
miyorsunuz, siz ki lise me· 
zunusunuz ... 
Çocuğun babası atıldı: 

- Durunuz: bakayım ca
nım, daha · nıezun olalı üç 
ayı geçmedi, şehadetnamew 

sini yeni aldı ! 

Çatalla • • 
ıçm1ş 

- Anne bugün bahkya · 
ğım her günkü gibi midemi 
bulaadrrmadı. 

- Memnun oldum .. Nasıl 
oldu bu? 

- Büfede kaşık bu"ama
dım, çatalla içtim. 

Hatırlamıvor 
lbtiyar anlatıyordu: 
- Ben yirmi yaşımda iken 

bir evin damından sokağa 
düşmüştüm. 

- Ölmediniz ha?. 
- Vallahi hatırlamıyorum. 

O kadar uzun zaman geçti 
ki.. 

Köyde 
Köyde yamek yiyorlardı. 
- Aman ne taze fasul

yeler ... 
- Elbttte taze, buralarda, 

sebzenin konserveleri bile 
daha tazedir! 

C Hallan Sesi , 

1 Fırsat Kaçınca ı 
Bahçe bahçe gezerim, \ 
inci mercan dizerim 
AyıpJamayın dostlar 
Bem yarimle gezerim .. 

Bahçe bahçe gezersin, 
Gerdana gül dizersin, 
Açma beyaz gerdanı 
Hasta vardır üzersin .. 

Bahçede gezer ilcen, 
Kopardım gonce iken, 
Kıymetini bilmedim 
Fırsat elimde iken .. -·-Kolav 

Söyleyin bakayım, 
cılıkta en kolay avlanan 
nedir? 

- Siaek ! 

av-

ş ey 

- Peki, -;n kolay kesilen 
şey nedir ? 

- Havyar! 

- En kolay 
dir? 

meslek ne· 

- Kaldırım n::ühendiği 

Y ri i 
Tutmazmış! 
- Radyo da hav'"dis ve

riyor ama.. ne de olsa gaze
tenin yerini tutmaz. 

- Tabii bir şey.. Radyo 
bavadislerile paket yapıl· 

maz. 

Çünkü 
Muallim talebeye sordu: 
- Neden Amerika saat· 

leri, Avrupa saatlerinden iki 
saat geridir ? 

- Çünkü Amerika daha 
' sonra keşfedildi d e !! ... 

Daha 
Başlamadan 
- Birader şöyle böj le 

diyoruz ama, benim işim de 
çok güç .. Biilahi ne ayağım 
tutuyor ne elim Sabahtan 
akşama kadar, göz açmadan 
çahşıyorum .. kolay değil yük 
taşımak,. bele güneş altında 
insanın canı çıkıyor. 

Bedeli nakdi 
Nisao 28 duhul için elbise, postal 

palaska , bataniye ve sair teferrüat 
ihtiyacınm askeri numünesine mu
vafık yalınız Hasan Basri ve şeriki 

•
1 Mehmet Gülaylar fabrikasından ıs

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

efradına 

ADRESE DİKKAT: lzmir satış şubesi Alipaşa caddesi sar 
raflar karşısı yalnız 31 numaradır. Büyük levhaya dikkat 
alameti farika Hossn Basri Şenbiçer fabrikası. 

·~~ 7J'('J~~~:~~~~~~· 

:; DOKTOR 1 
1 Cild, Saç ~.a!!.~vi ~!!~~~~teha~sısı ~1·_'. ~ iki nci Beyler sokak No 81 Her gun ogleden sonra 

~~~~~~~:~~ ~~~~ - Ne kadar . zamandır 
böyle çalışıyorsun ? 

- Dur bakalım daha ya- i S SIK DEGİŞEN 
il Hava şartlarını en ha s~.s ve kat'i 

Kab• livet I şekilde tcsbit eden LUFFT = 
tın başlıyacağım ! 

füikkal Hüseyin ressam 1 Hava markalı SAROME l RE 

a ı kadaşı C ovidia yaptığı DERECE, iGl~()~lE'fRE 
resimle e b:ıktı da : 

- S ıt. n bunları yaptıktan 

sonra satabiliyor musun ! dedi. 
Cevit : 
- E b!tle, dedi, hepsini 

satıy orum. 

- Öyleyse sen benim 
dükkamaıa ç rak I•>', kötü 
mal satmak kabiliyeti olan 
birini arıyorum. 

l ile en maruf fabrika mamulatı 

#" 

~~~ 
\\\ -- ·-· 

Şifa Eczanesinde 
TOPTAN PERAKENDE 

Gözlük ve camları 

S. FERİD 

ii'~J::""•"':!~-~-:ır~ı==-~···~~:s::•~"oıı::::+":::ıl~~~ 

~ Is a ·.~ Hak.~ı Po~maz ~ 
ff.~ Yapalı~ ~ O L Ç U E V 1 ! 
Buyuk anne torununa soy- ~ B k-ı k · · · b · ""l - ! r as u , · autar, masa terazun ycnı ve er nevı o çu 

ıyor : w ~ w tamiratı knbul edilir. 
- Oglum, evladım, eger ~ K 1 ı (E k' k ı ) N 27 ! o ancı ar s ı asap ar o. 

uslu oturur çalışırsan cennete, iZ VHR: Telefon _ 2746 
çalışmaz yaramazlık eder sen ~~2.c:.ta ~;n• ... t..:a Jt::.•.::s :&:.'l'.-:a •• ~ C;;t;&~~ı;;;;.~.~u;;.t;;&~ J1 
cehenneme gidersin? • G • 8 } 

- Sinemaya gitmek için Zmlr 8ZI U VUrl 
ne yapmalı büyük anne? Sağlık 

Ay.1kta Ağır Hasta! EVi. 
- Kaç para vereceğim 

ı doktor? H S ,..
1 - Elti Hra. 

- Hastalığım tahminim- H asta hane 
den ,ağırmış ! 

---------------------------------------------------- Operator Mıtat 

Kabadayı, Kordon 
Yüksel Rakıları 

ve 

Dünyama en eyi rakılarındandır komeninde rakı yoktur muhayyer olarak veriliyor, yeni 
yapmış olduğumuz son sistem teşkilaHar ve 33 senelik tecrübeli ustalar tarafından yapılıyor. 

Kabadayı ve Kordon Rakıları 
Halis l\züm ve çeşme anasonundan yapılıyor. 

Baran tarnf ndan 
yeniden inş _. ve 
tesis edilen .bu 
bastabnne lzmir 
ve civarınırı biiyük bir ihtiyacını karşılamıştır. En moderıa 
konforu haiz en mükemmel fen tecbizahnı haizdir. Hasta• 
larm temizlik, istirahat ve ihtimamlarına son derece Clikkat 
ve ıtina edilmektedir. Kabul şeraiti fevkalade ehvendir. Ge· 
ce gücdüz daimi doktoru bulunan müessese müracaat ede· 
cekleri heran kabul eder ve hastalarını diledikleri doktorlar 
tarındanaf tedavi ettirilmektedir. 
~~·- . .;::;~~ ~aıs::.ıw ıım:!lll __ :_l!m __ 

1 Birinci Sımf Mutahassıs 

· Dr. Demir Ali · ~sam>+ Dr~ F AHRI iŞ.IK »et~~~ 1 KAMçıo\jLu 
ti lzmir Memleket Hastanesi Rontken Mütehassısı S ı Cih ve Tenasül hastalıkları ve 
ti RONTKEN. VE ~ 1 elektrik tedavisi 
Sj Elektirik tedavılerİ yapılır ~ tz.nir - Birinci beyler Sokağı No. : 55 Telefon : 3479 
~ D QiiiE:irR.~~~~~-=aEE:aBml'•Uil!!'.91---~--

c-J ikinci Beyler Sokak No. 29 TELEFON: 2542 ~ H l M•• d l Z 
~~Et!1~~~~t;J~:~t:~21~~B~Ee~~m~~ aşarat a uca e. e amanı 

Geçen sene bütün İzmir~ 
lilerin takdirhrini kazanan 
" Whiz " markalı meşhur 
Amerikan filidi ile bu sene 
yeni ve çok kuvvetli bir 
formüJle çıkaıı "Fayda .. ve 
emsali ilaçları taze ve mü· 
essir naftalin ve pire toz
larını, lngiliz markalı kim· 
yevi gübreleri, bağlar için 
kara boya ve zaçyağı. 
Ağaçlarda, fidanlarda ve 
çikeklerle güllerdeki ballık 
vesair haşaratı öldüren ve 
Burnava Zıraat Enstitüsünün 
raporunu taşıyan " Kata
killa ., tozlarını ucuz ve 
kesiş ~ fiatlerle mağazamızdan tedarik edebilirsiniz. 

9 rakamını istismar etmek istiyenlerin mağazamızla biç 
alakası yoktur. 
Başka yerde de şüphemiz yoktur. LiUfen yukarıdaki fır· 

.IUAllZI clikk&Llmn1111nıı... I · ~ 
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KARATAŞ 
Orta okulunun müstes

na müsamereleri 
Şehrimiz Karataş orta oku

lunun Halkevinde verdiği 
müsamere ve konıerlerde 
pek parlak olmuş ve halkı
mızı çok memnun bırakmış· 
tar. Okulun çok değerli ve 
faziletli direktörü ile, sayın 
talim heyetini ve fevkalade
likler yaratan okul öğrenci
lerini muzisyenlcri içten do
ğan bir sevgi ve takdirle 
tebrik ederiz. 

1500 Talebe 
Alınacak 

1938-1939 ders yılı için
de Maarif Vekaleti 1500 
leyJi meccani talebe alacak· 
tır. Önümüzdeki sene pan· 

iyoner talebeden alınacak 

ücret de tcsbit edilmiştir. 

Fazla Yük 
Ko mıv c 
Devlet Deı:niryollarında va· 

gonlara muayyen ağırlıktan 
fazla yük yüklenme hadise
lerinin çoğaldığı görüldüğün · 
den bu yolda hareket eden
lerden psra cezası alınması 
kararlaştmlmıştır. 

Profesörü 
Tetkikleri 

Profesör Leeman adliye 
dairemizi ziyaret etmiş ve 
birçok işler hakkında bilgi
ler toplamış ve bugün Tica· 
ret odasın giderek tacirle
rin icra ve iflas kanunu b k· 
kındaki düşüncelerini tesbit 
edecektir. 

B.M. eclisi 
Istanbul (Hususi) - Bü

yük Millet Meclisi, Nafianın 
1937 yıla bütçesindeki nafia 
okulları inşaat, taqıirat ve 
tesis t masrafları karşılığile 

adliyede açılan hususi fasla 
konan tahsisattan sarfedilmi· 
yen kı mının 1938 yılı büt
çesine de yeniden varidat 
ve tahsisat olarak kaydedil
mesine dair kanunun ikinci 
müzakeresini yapmış ve ka· 
bul etmiştir. Meclis Çarşam· 
ba gününe toplanacaktır. 

Maden isti sa 
Mi a ı r ı 
Ereğli ve Zonguldak ma

den ocaklarının kömür istih
salatı her yıl d ha fazla art· 
mağa başlamıştır. 

Naden ocakl randa çalışan 
işçi adedi de görülen lüzum 
üzerine arthrılm ktadır. Bu 
suretle Karadeniz bölğemiz· 
de geniş bir kömür işçi züm
resi teşekkül etmektedir. 

Verilen malümata göre; 
Yalnız Şubat ayı içerisinde 
bu1 [maden ocaklarından 
144235 ton kömür istihsal 
edilmiştir. 

Bunun 12395 tonu hamule 
olarak Fransaya, 216 tonu 
Yunanistana, 201 tonu ltal
yaya, 33 tonu da ihrakiye 
olarak Romanyaya ihraç edil· 
miştir. 

Mart nihayetine kadar bu 
istibsalatın daha fazla ola~ 
cağı umulmaktadır. 

ZENGiN OLMAK ı 
iSTERSENiZ 

( Halkın Seaf ) 

dı n rptı 
Turgutlu 28 (Hususi) - lzmirden Alaşehire gelmekte olan 1165 numaralı yük katarı Ço

banisa ile Turgutlu arasında Manisanın Lalapaşa mahallesinden yirmi beş yaşlarında Süley· 
man kızı sağır Fatmaya çarpmış ve k dını ağır surette yaralamıştır. Tren derhal durduru· 
larak kadın katara alınmış ve Turgutluya gönderilmiştir. Turgutlu istasyonunda istasyon 
şefi Bay Selahittin Sülüoer yarala kadını derhal odasına götürerek müdavatı evveliyesini 
yapmış. Vak'ayıda derhal müddeiumumiliğe ve zabıtaya haber vererek tahkikata başlatmış· 
tır. Kadın hastahaneye yatırılmıştır. 

Başta Turgutlu lstHyon şefi B. Selahittin ile katar memurlarının yaralıya gösterdikleri 
şefkati takdir ile anarız. 

8 ikan a uat an lda Ko • Si 

op nac ve zm· · a a G·dece 
İstanbul, 28 (Hususi) - Balkan antantı devletleri matbuat murabhaslarınm iştirakile top· 

)anacak "Balkan matbuat kongresi,, Nisanın yedisinde İstanbulda toplanacaktır. 
Bu kongreye, Ankara ve İstanbuldan başka İzmir ve Adanadan da murahhaslar iştirak 

edeceklerdir. 
• 

g iz eri he d e ~n bi a r .. r 
Londra 28 (R dyo) - Ingiliz gazeteleri bay Şuşningin Leipzig yüksek adalet divanında 

muhakeme edileceği haberini infialle karşılamaktadırlar. "Daily Telegrapb,, diyor ki: 
"Bu muhakemede hakiki suçlular itham mevkiinde olonlardır ve mohkümiyet kararı da 

onlara teveccüh etmektedir. 11 

acar G zet • • e ının la ı 
Roma 28 (Radyo) - Macar gazeteleri Çekoslovakyadaki siyasi vaziyetlerle meşgıJl 

oluyor ve Çekoslovakya başvekili bay Hadzanın beyanatını şiddetle tenkit eden makale
lerinde Çekoslovakyanın asla haldki bir demokratik cümhuriyet olmadığını, yalana müste· 
nit bir diktatörlük rejiminın orad devam ettiğini iddia ediyorlar. 

1 1 d 70 • • ! a şı 
lskenderiye, 28 (A.A) - Diiokü int ıhabat esnasında şehrin muhtelif semtlerinde çıkan 

karışıklıklar netic~sinde yirmisi polis memuru olmak üzere 70 kişi yaralanmıştır. 
Nııbns paşanın lskeoderiye'ye gelişi birçok karışıklıklara sebep olmuştur. Vefd partisine 

mensup birçok gençler kolis memurlarına taş atmışlar polisler de onlar sopalarla hücum 
etmişlerdir. Nümayişçilerden 45 kişi tevkif edilmiştir. 

o 
ı atay • 

ı 
lskenderun 28 (Hususi) -

sona erecektir. 

• 
ıcare 

a t 15 isa da başlıy 
Ha tayda intihabat 1 i nisanda başlıyacak ve otuz haziranda 

1 ın D • 1 ko gr s· 
Istanbul (Hususi) - Türk ticaret bank sı senelik toplantısını dün yapmıştır. Mürakipli

ğe ziraat bnnkası hukuk işleri direktörü Mazhar Göknil ile Anadolu ajansı muhasebe mü· 
dürü Cemil Ökteni seçmiştir. 

• 
ız-ni e s·te 

e Yuna cavı 
Ok t ak 

Atinaika Neaden: 
Beyoğlund n yaıılıyor : Is· 

tanbul üniversitesinin Yuan 
edebiyatı kürsüsünün Atina 
üniversitesinden diplomalı 

Giridli Fazıl Nazmi Rukuna
dis'e verilmesi takarrür et· 
miştir. 

• e ı 

Asab Üzerinde Yap
tağı Ttsirler 

Muhtel f renkJerio asop 
üzerinde muhtelif tesirleri 
vardır. Bunları size de bil · 
direlim: 

Kırmızı: Asabı tahrik eder, 
hareket ihtiyacını uyandırır. 

Sarı Harar t tev.id eder. 
Yeşil: Sükun verir. 
Mavi: Huzur ve düşünce 

temi:ı eder. 
Beyaz: Temizlik, yükseklik 

duyğuJarı uyandırır. 

K 
• 
1 

Veteriner müdürü B. Adi
lin maaşı 55 liradan 70 lira· 
ya çıkarılmıştır. I 

§ Şehrimizde tedkikler 

- 1 al üzak ele i 
e~., m ed·vo 

Londrn (A.A)- iyi haber 
alan mabfellere göre ltalya 
ile lngiltere arasında aşağı

daLi maddeler üzerinde mü· 
zekere devam etmektedir. 

1 - !ngilizler hala Habe· 
şistanın ilhakını doğrudan 
doğruya tanımak istememek
te ve bu tanıma keyfiyetini 
Milletle r Cemiyeti konseyi-
nin kararına bağlamak iste· 
mektedir. 

2 - lngilizler dahili harp· 
ten sonra ispanyada bulu
nan ltalyan kıtalarıoın geri 
çekileceği hakkında yazı ile 
teminat istemektedirler. 

3 - logilizler FiJistio hak· 

e et 

Biliyor musunuz ki bazı 

devletlerin bfltçesind.e hay· 
van memurlar vardır. Mesala, 
lngiliz evrak huinesinde Rü
füs adlı bir kedi vardır ki 
fareleı in evrak musallat ol
mamaları için tıpkı bir me· 
mur gibi logiliz hıızinesinden 
maaşı vardır. Bu kediye haf-
tada bir şilin yiyecek parası 
tahsis edilmiştir. 

Fransız posta idaresinde 
de bir düzüne kedi vardır. 
Bunların beherinin tahsisa!ı 

da haftada dört frantır. 

kında tam olarak askeri ma · 
litmat vermek istememekte 
fakat şarki Akdenizin diğer 
kısımları hakkında maluınat 
teati etmeği kabul eylemek
tedirler. 

Bunun neticesi olarak Fi
listin meselesinin bitaraf bı • 
rakılacağı sanılmaktadır. Pro· 
pağanda meselesi ile Libya· 
daki ltalyan kuvvetleri hak
kında sureti mahsusada bir 
anlaşma hasıl olacağı umul· 
makta fakat bu meselenin 
halli bir itilaf akti ile vaıd· 
yette hasıl olacak olan 
gevş ekliğin bir neticesi ola· 
cağı zannedilmektedir. 

eş

ye Ziya 
Dünyada biç bir ziya yok· 

tur ki hararet neşretmesin 
fakat ateşböceğinin neşret· 
tiği ziya bundan müstesnadır. 
Bu hayvan ziya neşreder, 
fakat hararet neşretmez. 

1 pli 1 
- Baştarafı l incide -

otuz gün ve gece eğlenceler 
içinde yaşayacaktır. 

Dün akşam fuar komitesi 
Belediye Reisi Bay Behçet 
Uz'un başkanlığında toplan· 
mış ve bazı mühim kararlar 

29 MART 

Popolo Gazetesi 
Ne Diyor? 

"Slovo 11 gazetesi Alman· 
yanın ihraz ettiği son Avus· 
ya muvaffakiyetinin Polonya· 
nın bu 75 milyonluk devlet 
karşısındaki vaziyetini zayıf
lattığını, bunun ·için Polonya 
• Litvanya münasebetlerinin 
bu zayıflığı giderecek tarz
da tanzim olunması icap et· 
tiğini yazmaktadır. "Slovo,, 
gazetesinin Polonya ziınam· 
darlarının fikirlerine tercü
man olduğuna şüphe yoktur. 
• hadisenin ve hadiseye te· 
kaddüm eden vaziyetin ta
rihçesini mutedil bir lisanla 
yapan "Papulaire,, gazete· 
sine göre: Polonyanın verdi· 
ği nota Polonya Litvanya ih· 
ti ' ifı çerçivesinin haricine 
çıkmaktadır. 11 Mart badi· 
sesi ile Polonyanın mukabe
lesi arasındaki Il İsb etsizlik 
vaziyetin en nazik ve tehli
keli tarafını teşkil etmekte
dir. Büyük devletler bunu 
hissettiler ve müdahalelerin· 
deki maksatları başkad ır. 

/ 
Büyük devletler hadiseyi 
başka bir zaviyeden tetkik 
etmektedirler. Polonya gaıe· 
telerioin yazışına bakıhrs 
Polonyanın maksadı Litvan· 
yayı Sovyetler aleyhinde ye· 
ni bir manzumeye celbetmek· 
tir. Litvagya Baltık devlet• 
leri arasında Sovyetler ile 
çok iyi münasebetlerde bu· 
lunan bir devlettir ve Po· 
Jaoyanın murakebesi altında 

bulunan baltık devletleri blo
kunun tazyiklerine daima 
mukavemet etmiştir. Polon
yanın emeli Baltık denizin· 
d en Karndenize kadar uza· 
nan bir nüfuz mıntakası vü· 
cude getirmektir. Bu da, bil
h ssa Polonya politikasının 

başına Beck'in getirildiği 

zamandanberi azçok aşikar 

olan bir polotikadır. Birkaç 
saat zarfında hal ve tasviye· 
si kabil olan küçük bir ha· 
dise en korkunç akibetler 
doğurmak tehlikesini yarat· 
maktadır. 

ir ka 
ki i öl 

von arçala 
ü, 22 kişi var 

ı, 

a 
bi 
dı 

Turgutlu 28 ( Hu~usi ) - ken devrilmiş ve içinde bu-
Turgutlunun kızıl yukuş mev- lunan otuz kişiden 22 kişi 
kiinde yürekler acısı bir kaza ağır surette yar~l~~mıştır. 
olmuştur. Kazn hakkında Yar lılardan ekserısının aya· 
yaptığımız tahkikat göre16 ğı ve kolları kırılmış ka~· 

yondn parçalanmıştır. Facıa 
yaşında şoför Hasauın ida- ahalline derhal müddeiu· 
resindeki 26 numaralı kam- :umi, hükumet ve askeri 
yon, kadın ve erkekten mü· doktorlar yetişmiş ve yara· 
rekkep bir kafileyi gezdir· lılar hastahaneye kaldırılmıı· 
mek için Sinancılar köyüne lardır. 
götürmüştür. Bu kaza Turgutluda teeı· 

Ve bu kafile akşam üzeri sür ve heyecan uyandırmıı· 
Turgutluya avdette kızıl yu- tır. Geç vakit şoförün öldü-
kuştan kamyon sür'atle iner- ğü haber alınmıştır. 

ela ik g ev
cileri h ı .da 
Yunan gazeteleri şu 
nıalumatı veriyorlar: 

119 Mayıs 1936., günü Se
Janiği velveleye veren grev· 
cilerin muhakemeai Vodina· 

da yapılmış, 6 maznundan 5 
tanesi ikişer ıeneye mahkum 
olmuş ve biri beraet etmiş-

Isoanva harbı 
- Baştarafı 1 incide -

söylev vermiş, Valansiya ve 
Barselon halkına hitab ede· 

rek kendilerini kurtarmak 
için ihtilalcilerin mütemadi· 
yen ilerlediğini söyledikten 

sonra asırdide ispanyanın 

savleti karşısında Katalonya 
i~tihkamlarınınl pamuk gibi 
savrulduğunu bildirmiştir. 

Paris, 28 (Radyo) - Son 
haberler, Lerida şehrinin tah
liye edildiğini ve halkın kaç· 
makta olduğunu bildirmek· 
tedir. 

tir. Beş gündenbcri bütün 
Yunan ga2eteleri bu mevzu 
ile iştigal ederek, Selanik 

grevinin bir ihtilal başlangı· 
cı olduğunu ileri sürmekte 
ve Moskovada verilen karar- kay~s;w ed;~~k~ M~t~k~aa-~ 
Jarla Vodina ağar ceza malı· bin esinin şefkat ve adaletini 
kemesinin verdiği kararı mu· tebarüz ettirmektedirler. 
00~~00000000000000000~000000000000000000000000000000 

So rın ulasası: 
~--------····-ltalya Başvekili Mussolini, Çarşamba günü ayan mecli· 

sinde mühim bir sö1lev verecektir, 
§ Ziraat vekaleti koyun cinslerinin ıslahı işini esaslı su· 

rette ele almış bulunmaktadır. 
Bu yıl içinde (120) bin yerli koyuna Merinos aşısı ya• 

pılacaktır. 
§ Dün ldaobulda yapılan atlı konkor ipik müsabakasında 

Leyla isminde bir bayan birinciliği kazanmıştır. 
§ Muhtelif yerlerden Meteoroloji müdürlüğüne gelen ha

berde Anadolunun ve Trakyannı birçok yerledne faydah 
yağmurlar yağmıştır. 

§ Japonların te i41 ettikleri mü!llakil Mongolistan bükü· 
meti reisi Yoğo ölmüştür. Bunun yeriue muavini prens Tet 

verilmiştir. tayin edilmiştir. 

yapan Sıhhat vekaleti müs
teşarı Dr. B. Asım Pazar 
g'ilnü Ankaraya dönmüştür. 
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