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hastalı~ı ehemmiyetsizdir 
Çemberlayn•nın ı3ılerini baıı İngilİııl ıaıeteleri hoı ve 

Yerinde bulurken lngilterenin en bllyük ve en çok satılan 
ıa*etelerindeli biri olan ( faymis) bu nutku Hde suya bul
makta Ye en mühim meseleler karşısında llkayd bir seyirci 
kilmak istiyenlerin, lngilt~renin bayati menfaatleri mevzuu 
bakı olduğu bir anda da scSzlerfoe kimsenin kulak vermi· 
yeceğioi y•.zmaktadır. 

"Taymis" Acı ve ateşli bir lisanla, logilizlerin boşuna git· 
miyen birçok bidiselerin zuhurunda ıon zamanlarda taki
bedilen logiliz siyasetinin büyllk bir muuliyet payı olduğu
nu da ilive etmektedir. 

Buna mukabil muhafazakarlar partisinin organlarından 
biri olan "Deyli Telgraf and Morniog Post., lngiliz Ba~ve· 
kilinin son nutkunun çok mükemmel olduğunu ve bu husus· 

eylanndaki Yalova, Bursa 
ve İstanbul seyahatlerinde 
kuvvetli bir grip geçirmiş· 
lerdi. Ankaraya avdetlerin· 
de g·rip nüksettiğinden kon· 
sültasyon iç n Fransadan 
profe!Ör Sisenje davet edil
di Profesör tetkik ve mua · 
yene neticesinde Atatürk'üo 
!'ıbbatlerinde ehemmiyete şa 
yan bir vaziyet olmad ığını 

tesbit etmiş ve kendi erine 
bir buçuk ay kadar istirahat 
tav iye sini ki fi görerek av · 
det etmiştiı. 

Halkın Sesi : ta gösterdiği ciddiyet ve ihtiyatkirhğın bayram kaldığını 
yaımaktadır. Bizce en mühim nokta logiltercnio d • niz 
inıaat desteglhlarına yaptığı siparişlerin akıllara dur
duracak şekildeki azamet ve dehşetidir. Bu yeni hazı · lık· 
lardan babıed~n bir Fransız m ecmuası diyor ki: 

İstanbul, 31 - Riyaseti Tür~ lerin göıbebeği biri-
cüınhı1r genel sek r eterliğinin cik önderimiz büyük Ata· 
resmi tebliği : türkümüze içten ve yürek-

"lnailte.reain bu yeni inşaat programı ikmal edildikten 
ıonra lagiltere bahriyesi ile boy ölçüşmek bir hayal ola
caktır. 

Türkiye reisicün:huru Ata· ten idi şifalar ve uzun ömür-
türk Kanunu ani ve Şubat ler temenni ederiz. 

-------- ••tx>•• 
SIRRI SANLI 

Boks Birincilikleri 

938 Senesi bok• birincilik-rt fam piyon kemerleri ta~ıla · 
Jeti &allmlzdeki 4 Nisan caktır. 

Paıartesi filaü alrıamı Asri Bütan yoksuzluk ve mah· 
Sinemada icra edilecektir. rumiyet i~erisitıde tek başına 
Au maçlara çok kıymetli 15 d' b k t 

k• . b" k b k sr sene ır o ı sporunu z· 
eı ı ve ye"ı ır ço o sur· . . 
Jer hazırlanmıılardır. Tüy, mırde yaıatan B. Nurı Ko-
hafif, ve orta ıikletler ara· paralı tebrik eder ve genç 
ıında birincilikler yapılacağı boksörlerimize muvaffaki-
iibi ialib gelen birincilerede yetler temenni ederiz. 

·B. M. Meclisi 
Ankara 30 (A.A)- B. M. 

M~clisinin buğünkü toplan· 
tısında muhtelif vekaletler 
bütçelerine munzam ve fev· 
kal.ide tahsisat verilmesine 
ait kanunun müzakeresi es· 
natında Naıit Uluğ (Kütah· 
ya) söz alarak demiştir ki: 

Arkadaılar, Deniz techi
:ıat ve teslihatı için tahsisat 
veren bu kanun münasebe
tiyle bir vazife ifa etmek 
iıtiyorum. Bu hafta içinde 
Gölcükte Atak adlı bir yar· 
dımcı harp gemisinin denize 
indirildiiini biliyoruz. Görü· 
nüşte mütevali olan bu ha
disenin değerinin bu yaratan 
ı uhun ateşin halk kütlele· 
rinde uyandarmıf olduğu yük: 
sek ıevk ve heyecanı yenı 

neıle aıılacatı fenni teknik 
sahasına atılmak hevesiyle 
81çmelidir. Bu uğJrda ahnteri 
döken Türk gençlerini bu 
kfirsüde saygı ve te~gİ ile 
anarken sizin de hissiyatınıza 
terceman olduiumu zanne· 
diyorum. 
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Almanya Cenuba Akmak istiyor 
Budapeıte 31 (Radyo) - Almanyanın istila siyaseti her tarafta alika ile takibedilmek· 

tedir. Hitlerin verdiği mühim kararlar arasında Avrupanın cenubuna doğru akmak yaöi 
(Akdenizde bir mahreç) arzusu ltalyayı içinden düşündürmektedir. Bu sebeble lngiltere ile 
kati surette anlaımağa karar vermiştir. lngiltere hükumeti de ispanyadaki gönüllüleri der· 
bal çektiği takdirde yardım edeceiini vadetmiıtir. 

18TER GUL iSTER AGLA 
Zamanın Tuhaf Cilvelerinden 

" Zaman deiiftikçe abklm da deiiıir " derler doğrudur. 
BugOn&a, refah, saadet, ve muvaffakiyet anahtarı top, tayyare ve tınktadır. 
lıkambil oynayan Oç beı kumarbaz birbirlerine soruyorlar : 
- Sende ne Yar ? 
- iki birli. 
- Sende ne Yar . ? 
- iki kız bir papaz. 
Surata aıık duran &teki arkadaıa da sorarlar. 
- Sende de ne varl? 
Hayale dalmıt ve bir çok p ıralarını kapbrmıı olan uçuncü ıabıı ıu ceYabı verir: 
- Bende mükemmel iki tane brovonik tabanca var 1 
Muhatabı elini masaya vurarak bağırır: 
- Öyle ise azizim, biç sılulma ve üzülme. 
MaHnın llıerinde duran paraları işaret ederek. 
Ea sonunda bunlarla beraber cebimizdeki paralarda ıenindir. 
Ey aziı okuyucu, HD de zamanın ba cilvesine: 

iSTER GULISTER !GL! 

Rumen · Başve-
kili İstifa Etti 

Bükreş 30 (Radyo) Ro· 
manya Baıvekili Patrik Mi
ronu dün istifasını Krale ver· 
miştir. Kabinenin neden istifa 
ettiği meçhuldür. 

I 

Adisababavı 
Kurtara 1ım derken \ 7i

yarla ekl~n gitti 

----- --- - - ~-
Budapeşte 31 (Radyo) -

Bir Fransız gazetesi Habeş 
Ckıralından uzua·uzadiye ba· 

hisle AYrupanın bugünkli 
haline mUsebbip olarak gös
terilmektedir. En sonundada . 
Adisababayı kurtaralım der
ken Viyana da elden gitti 
tarz·nda yazılarla selaseye 
blicum etmekte ve diplomat· 
lana gafletinden babaetmek· 
tetlirler. ---

Daima harba hazırız divor 

Roma 31 (Radyo) - hal· 
ya ayan meclisi dün öğleden 
ıon ·a saat 16 da toplanmış· 
tır. Bu toplantıda deniz, ha· 
va ve kara nezaretlerinin 
büdceleri müzakere edilmiı
tir. 

Mussolini kürsüye gelerek 
nutkuna başlamııtır. 

Mussolini, milli müdafaa 
işleri üzerinde uzun uzadıya 
söz söyledikten sonra halen 
üçüncü derecede bir devlet 
olduğunu ve aı bir zaman 
sonra elli milyon nüfusu ola· 
cağını söyledikten sonra de
miştir ki: 

- Harb için çok insan 
lazımdır. Bliyük ve mükem· 
mel ordular, çok nüfuslu 
memleketlerde teşekkül eder. 
Biz 21 yaşından elli yaşına 
kadar olanlardan istifade et· 
mek şartile icabında sekiz 
mılyonluk bir ordu teıkil 
edebiliriz. 

CBP1&HBl +ff '*-W ewg 

20 ve 19 yaılarında bal 
nan gençleri de hesaba k 

- Soau 41inc6de 
___,_ ... 

Gandi 
Ağırlaştı 

Bombay 30 (Radyo) -Bi 
müddettenberi basta bahıaa 
Mahatma Gandi a;arlaımlf 
tır. Doktorlar, Hiaclli lideri 
sıhhi ahvalinden encllte et 
meğe baılamıılardar. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
~--------------·· .. 
İşte adım, işte adresim 

Oila matbaamıza Faik paıa mahallesinin taıh çeıme 
kağıada (21) pumarada mütekait eski r&ıumat memarlana 
dan bay [smail Hakkı Ôzkan geldi bize aynen ıa ı&ıl 
söyledi: 

"Her pazar, bızan da onbeı giinde bir, eıim Karııyaka 
gider, evimizin bir haftalık ihtiyacı olan eti, lzmir kaaap 
rmdan daha ucuz olduğu için, alır, relir. Geçen paıar rl• 
gene Karııyakaya giden ve iki ~ilo dana eti. kıymuı ile 
kilo koyun eti alarak trenle lımıre gelen eıım baımalaa 
de bir belediye memuru tarafından pek nazikine olme 
bir muamele ile karıılaımııtır. 

Bay memur eşimin elindeki ıepeti açmasını ıöyler, eti 
de bu emre itaat eder, sepeti açar, memur içindeki it · 
eti görünce "bunlar kaçaktır" diyerek müsadere et••k 

ter, eşim Karşıyaka pazarından aldığı ve her hafta b6yle 
kaya gidip evimizin bir haftalık ihtiyacını temia ettiji81 ıl 
lerse de bay memur dinlemez ve "Bu kadar et ablllr • 
diye sorar. Bu hareket doğru olmasa gerektir. Öyle 
yoruz ki vatandaıların evlerine almak iıtiyecekleri etia Q 

lığına ve çokluğuna belediye memurlarının karıımaja 
böyle bir ıu•I tevcih etmeğe selibiyeti yoktur. 

Bu hareketten dolayı çok mütee11ir oldum. Kadına la 
metin en ziyade ragbet bulduğu bu zamanda bay memar 
bu suretle hareketini mütenasip bulmadım, bu ıiyleclik 
min aynen yazılmasını rica ederim. 

Size adımı da, adresimi de veriyorum. lcabedealere 
hadiseyi bütün etrafile anlatmağa hazırım. " Bu itlerde 
hassas davranarak belediyemizin bu meaele ile allkad 
olacağını zannediyoruı. 

HALKIN SESi HAKKI~ SESiDiR 



(RalkmS..t) 

al ı oktarun lasibatlerıl Bugünkü türkiye:nnNY~~tER 
1. Bar sak "Yorksbire Observer" ga- ı sayıyor ve makalesinin so- OLUYOR ? 

.... 
Dlnuanıı En BIUOk Harb Dahisi 

a zeteaindtn: nunda ıöyle diyor : 
a Hastalıklarında "Killtilr politikamızın te- "1919 den sonra Balkan 

Yazan: H. Tiirkekull Meyvalar mel taıı cehaletle milcade- devletleri, ıimdiye kadar ahı· 
- 160 - 41BBBE• I Barsak hastalıklarında ye· ledir." mış oldukları daimi muhare· 

B k
•• 1 • k f • mitler, nasıl yenmelidir? Kemal Atatürk be ve mücadele yerine, sulh 

U 080 Of erlD a aSIDa ID• Umumiyetle çiy veya piı· Türkiyeden gelen banka· ve refaha kavuımuılardır. 

k 
• • b •• ı cılardaa ve sanayicilerden Balkanların her tarafında 

Dle IÇID 8C8 8 2"0kyÜzÜndeD mit" 0 arak yenir. Meyvaların müteıekkil heyet Tilrkiyenin ileri hareketler görilfmekte
sellulozu çoktur. Şeker ve 

t 
v ? ikinci beı yıllık proğramına dir; fakat bunlar arasında 

neye 8C vagmıvor zararsız UHİ bamızları ve 'S' müzaheret temini maksadiyle Türkiye daima diğerlerine 
bilhassa B. ve C. vitaminleri cenah kumandanlara o olmuıtur. Bunlar vazifele· birkaç hafta daha memleke- örnak olacak bir yol tutmuı-

ziyeti konattular, derhal rini bir tarafa bırakıp onun, boldur. Yemiılerden hepsi timizde kalacaktır. tur. Ne mutlu o memleket· 
"lia ordusuna yetitmeğe vasiyetlerini tutmamıılardır. çiy olarak yenemez. Bahu· Bugilnün Türkleri tarih ve lere ki Türk'ün dostluğunu 

• ba itia meydana getme• Yeminlerini çiğnemişlerdir. sus sert olduklarından baş· coğrafiya kitaplarının göster- temin etmiştir. " 
uin karar verdiler. On- Saltanat için dedelerinin ru· ka fıstıklar gibi bazıları faz- diği Türklerden tamamiyle Piponun 

Ü harp meydanını terk buna incitmiılerdir. Böyle la yağlı olduğundan mene· başka bir milleti temsil edi· 
ttilir, Semerka'd iizerine korkunç bir felaket knıısın· dilir. Bazllarının da ağaç yorlar, çünkü son 15 sene İngilizler üzerindeki 
oımata baJladılar. da kalplerimizin kederini na- çHt·ği ve frenk ilzUmü gibi içinde Türkiye yeniden doğ· tesiri 
itler bozuldu. Araya tef· sal çıkarahm, dünyanın hü- çekirdekleri barsakları tah· muş ve yeni bir hayata gir· İngiliz feylesoflarından Er-

ka ~rdi. Ea b&ylk kaman- kômdarlarını kapısına kadar ric eder. Dig· er bazı sert mı·•tı'r. Eski nizam ortadan t t C ' ld •ua1ardaa Nariddin Ye arka· ,.. ,.. nes urzon un yazmıı o u-
getirmiı olan böyle bir ıe- meyvalar da (sert elma, sert kalkmış ve onun yerini, önil· ğu bir makalede lngilterenin 

•1a11ıan da t_,,laadılar, uzun hinıab biba1':kın cihangir de- armud ve ayna) esasen iyi· müzdeki yüzyıl içinde Avru· " pipo içenler memleketi " 
adi1e milaakaıalar devam nen bu büyük adam biıi bı· pa i•lerinde mühim bir rol olduöunu bildirmektedir. Mu· 

L-- h · • b k çiğnenemez. Çileğin suyu çok ,.. • _.H ....... p eep esını ıra a- rakır, bırakmaz biltün vaıi· oynıyacak olan yeni ve di- maileyhe g3re pipo içenler 
neri d· ... b ti . b' f ld B olmakla beraber çekirdekle-.; vameıe mec ur ye en ır tara a atı ı. ir namik bir kuvvet almııtır. çok konuımaktan hotlanmaz· 

alu, Nariddia aıkerlerini takım köleler böyle bir efen· ri de barsağı tahriı eder. Bugiln yeni bir Türkiye doğ· larmıı. Bunlar kısa kelime· 
..., .. ...,rlacb, l'ece ,Ondilz demedi, diye düıman oluyor. Bunla- Erikler, k : vun, incir az ·ıı · k ı ler, kısa cümlelerle ifadei muı ve bu mı ehn isti ba i 

ela Timarlengin cenaze rın sedakatları nerededir mıktarda yenıe bile barsak Mustafa Kemal Atatürkün meram ederlermiı. Pipo içen-
.__.__..yına yetiıtiler. acep? .. Eğer kayaların yil· hastalıklarında amel •erir. vazettiği ıu prensibe istinat leria bu halleri yavaş yavaş 

Hep birlikte Semerkand reği olsaydi? Buna ağlardı. Muımula havi olduğu meta- ettirilmiıtir: biltiia logilizlerle sirayet et· 
~•llae geldiler, fakat ıebrin Bu nankörlerin kafasına netten dolayı kabl'ı: yapar. miı ve bianetice diıler ara· "Kültür poletikamızın te-

apdar.n kapatmıt buldular. inmek için aceba gök yil· Amelli barsak kolitlerinde sındaa konuımak idet hlik-mel taıı cehaletle mllcade-
imarlengin cenazesine, bü· &ünden neye t•ı yağmıyor.? az mi"-tarda muımula ve müne girmiıtir. Curzon bu 
k bayrafıaa ve tarihi da- Amma bize gelince; intal· yaban mersini kompostoları ledir." hale çok esef etmektedir. 

b 
Muharrir bundan sonra 

a iJe bakılmıyarak ka· lah, biz efendimizin •asiyet- kabza mtylettirir. Yumuşak SU ı•le bayıltılan 
aalmach. Soaradaa iş lerini bırakacak deg· 'ılı'z. Onun milli inkılibımızın memleke. .... armud bazı kabızlı kolitler· d" ... · k 

'

ebria malaafızı dediklerini yapacaaız. timize getir ıgı sayııız ıy· ÇOCUk 
• de faydalıdır. Umumiyetle ti' d - · ''-l'kl d 

--·· ~ tahta oturaca- Onan, torunlilrına itaat me ı egıııa ı er arasın a barsak hastalıklarında yemiı· f · k ld 1 b'l"f t• T ık· ı · ı · 1 b lfıeiılcllfi için, 
0

, gelin· edecejiı. " esın a ırı ması, ı a e ın e ın yo ı e ınsan ara a· 
J• 1'Mİlr fehre kimseyi (A k ) leri pişmiı olarak yemelidir. ilgası, arap harfleri yerine zan çok şey yaptırmak milm· 
11....,. karar vermiıti. r ası var Bu meyanda kirez, tevtali fitin harflerinin kabulü, te· küa oluyor. Hattı, bu ıuret· 
nl- t.lylk kumandanı Kiralık Ev ve kayısı zikre değer. Bun- setUlrlln kaldırılması, ilk tah· le bazı kimselerin hayata 

a.u. w;. mektup yascla. larıa kabuklarını çıkarmak silin mecburi kılınması, mil- göz yumduklurı dahi görül-
Mebmtt ıeliaceye k&dar Bayraklıda Mizan sokajın- lizımdır. Üzilm çekirdek ve let mekteplerinin ihdaıı ve müıtür. Ea son defa Marsil· 

eadiiiaia Halile tabi olaca- da (8) numaralı yedi odalı, kabuğunu çıkarmak ıartile kadınlara intihap hakkının ya memleket hastanesinde 
ı--1!91ıll l:iddirdi. balkonlu bahçeli ve çok fe· muvafıktır. Fazla yenirse verilmesi gibi bazı noktaları şöyle bir vak'a olmuıtur : 

Halil le Wr tarafta• bot rahh bir ev kiraya verile· amel verir. Portkal, manda- kaydettikten ıonra blltiln bu Y&raıı aarılan bir çocuk 
.,_,.ehi, llea•lne bir cektir. Taliplerin Keçeciler- rına Ye limon poıalara ta· itleri sessiz ve sad. ıız yük- fasla ızhrab çektiği için ba· 

tar 
.. .ı.._, pi•• -..1ı·yordu, de (Sadullah efendi) soka· k k .1 • sek iradesiyle ba .. ran önde· yıtılmaaıaı istemiı, doktor-
uw - au d (22) 1 mamen çı ma prtı e verı-

r çok beyleri kendi tarafı· ~ıa ba n.ımara ı gazozcu lebilir. iyi olmuı muz ye• rimiz Atatlirk'n doğduğu ta- fardan biri de, bir bezin 
p'kmifti, nihayet ordaaa ali uataya müracatları. meklerde yarım veya bir rihten bugnae kadar şerefle ilzerine idi su dökerek klo· 
... idi, Semerkandda air- dolu batatındaki büyük başa· roform gibi çocuğa koklat· •- •· S t hkt tane yenebilir. Bazı barsak- d h k .. _ ...... irerden çalımvor· a 1 ır rılarını anlatıyor ve a a mıı ye çocu derhal derin 
na y .. -ı lar yemişlerin pek aı mik· T k ·ı b. k d 

•• •uftn •'1e•inde bir çok Avrupa tohumu demek tanna velevki bişmiı olsa soara iir iyenin ksanayı leı· ır uy uya almıştır. 
aftar uzarladı. Şehrin hal- damızhk ve lıer zaman taze hareketine geçere sayı arı 

bile tahammlil edemez. Ban· d il f b 'k Y J L D J Z ae yapac.Je.ıaı ıatırmııtı, ve cinı demektir. Okuduğu- gtln en g ne artan a rı a-
•5 lardan bir de (ı'öle) halinde ı h kk d · h t d'k ki Timurlenk uzakta 61· naz Meram tahum mağaza- ar a ın a ıza a ver 

1 
• • • 

içia ona•, vasiyetlerin· sının ilinları reklim değil yemit teçrübe edilmeii ve ten sonra din ve edliye ad· KADIN DiKiŞLERi, 
b. h k'k t O ık b buna da imkin olmazsa bar- ı· h la d 1 'ıli ŞAPKALARI a haberdar dejildiler. Ha- ır a ı at ır. amız ı se - ıye sa a rın a yapı an ı -

Timurlenk 
Amerikanın Havadan 
Fotoğrafı Alınıyor 
1934 Senesindenberi Ame· 

rikanın havadan fotoiraflara 
alınmaktadır. Tayyarelerin 
aldıkları resimler, durmadan 
develope edilmektedir. Şim
dilik haritanın liçte biri ik
mal edilmiıtir. Bu haritanın 
ikmaline beı sene daha 
lazımdır. Haritaları almakla 
meşgul bulunan tayyare kum• 
panyalarının sayııı 50 dir. 
Her bir kumpanya yirmiden 
fazla tayyare kullanmaktadır. 
Harita ihmal edildiği vakit : 
3,000,000 mil murabbahk 
yer kaplıyacak ve 30,000,000 
dolara malolacaktır. 

Çekilen fotoğrafların sayııı 
da 2,500,0000 bulacaktır. 

Fransada Ölüm Mık
tarı Hala Doğumdan 

Fazla 
Fransada ölüm mıktarıaın 

doğumdan fazla olmaaı de· 
vam etmektedir. Reszi bir 
i ~tasi~tiğe göre Şubat ayının 
ikinci yarısında Pariste aten 
1128 insana karıı doğanların 
miktarı 909 dar. 909 duium· 
dan 769 u meıru izdivaçlar· 
dan, 140 ı da gayri meıru 

husule gelmittir. Bu 140 
gayri meıru dotamdan 88 i 
sonradan meşru olarak ka-
bul adilmit çocuklardır. 

Büyük Bir Havuz 
lngiltere hOkôwneti, Sen· 

· gapur , civarında, dilnyanıa 
en bilyllk tersane ha••suna 
inşa etti. Bu havuza S0,000 
tonluk gemiler ıirebilecek• 
tir. Ba gün biç bir ddYletia 
elli bin ton hacmiade harp 
gemisi yoktur. 

Sengapar eivannda laıi· 
lizler bir de ıeyyar dok İD· 
t• ettiler. Ba aeyyar dokta 
da elli bet bin toalak ıe· 
miler edilebilecektir • 

1940 senesinde Sengapur 
dünyanın en kuvvetli 11111· 
babrisi olacak. İngiltere Hind 
yolunun müdafaası için bl· 
tün hava ve deniz kuvvetle· 
rini oraya toplayabilecektir.-
...... .,., . ... _,.... v 

k be 
· b fik · b ı· ıe ve çiçek ve meyvaııı ağaç ıaklar dllzelinceye kadar ye· batı ve mldafaa ku••etlerin ATELYESI' 

ço t•n rı u rı es.. k Tah ... elbahı·r rda, nihayet talata oturdu. tohumlarını Meram tohum mitleri bırakmalıdır. de tatbik edilen yenili leri Son moda zarif ve tababetin .._ 
imara ea eski emedarla- mağazasından tedarik ediniz. - - z=r• - lüzum gösterdiOi sıhht korsalar Birinci kordonda eski it-

d Kültilrparkı yeıilleadirea la· 8 v V 8 h S h• J • 1 an •• bat kumandanla- ag e a çe a ID erı M. ET MAN ve faiye kulesi karıısında meze· 

el 1 b• k h giliz çim tohumu toptan ve ' SAİME ÔZGÔREN k ı · an o an ve ır ço arp- perakende ve Raygıtas, La- U 1 d b . b ... 1 b h h' 1 • • ... lerinin bolluöu, iç i erın te-zun sene er en erı agcı an ve a çe sa ıp erını, araç· • 
rde yararlık ve kahraman· d "Paris dikit akademisi"nden mizlig-i ve ucuzlu0 u ve bil-

vegras çim tohumu ye i se· ları harap eden b!itün haşarattan, kurtaran, meıhur Ame· • k aWllk ı&ıtermit olan Nuriddin, Diplomalı hassa ciğerleri yıkayan lr· 
ne dayanır. Park ve hususi rikan Tanglefoot kumpanyasıoın beş cins ilicı vardır. 

aya ıu mektubu gln- bahçeler iç\n şayanı tavsiye . Hükumet Caddesi Şamlı fezin temiz ve ıaf havası 
ereli: d 1 - Bağ, asma ve ağaçlar için : Tree Tanglefoot bağ (Üçüntü Beyler) sokağı ile bütün Iımirin bildiği ye 

ir. macunu. d .. Ylrejimiz hazin ve keder Çiçek ve meyva ağaçla- No. 28 sevdiği bu gazino yeni ea 
el el

• 
1 1 

k. 2 - Fidan, mevya ve sebzeler için : Plant Spray fidan TELEFON ~s3 ı 8' 'd b' d b 
- a••-- e ır, nası o masın ı rında ve sebzelerde görülen : ' 5 açı mııtır. ır gı ea ır a a 

ilicı . .Uphlann en ıevketlisi püsörön hastalıkları ilaçları (D. 15-1) oradan ayrılamaz. 
layaaın canı ölüp gitmiştir. kapalı kutular içinde ve açık 3 - Bütna hayvanlar için : Stock Spray hayvanat ilicı. -~*******~:Jt:Jt:Jt:ll*~~~~~**" 

_ n __ r takım cahil çocuklar, ona, kimyevi giibreler ucuz ve 4 - Pire ve hamam böceği için : Roach Spray pire tozu 41( lzmirde biç göı lllmiyen filmler haftası 
aaet ettiler. taze olarak satılır. 5 ·- Sinek ve ıivrisinekleı ler için : Ely Spray tC Yüzlerce zincirlere bağlı esirler... sayısız gemilerin ıe· 

O · çocuklar ki kendilerini lzmir Hisarönil 34 No. Me· Bu ilaçların istimal usulü, ambalajların üzerinde yazılıdır. 1:j birli ateşi ... yılmaz yigitleria arslanlığı ... 
.. d d 1 -k ram tohum mag'"' azası Bu ilaçları lzmiı de Halimağa çarşısında aıağıdaki müesse- n E G • • d ~~~ ... 11 erece en a ıp en yu • tCtC sı·rıer emısın e ,. 

k mertebeye çıkaran gene Hilseyin Avni selerden temin edebileceksiniz. 
~ll't!~t:l:tC~**ı****~****~ *'- A. Lafont ve Mahdµmlara Ltd. Şti f( Heyecan ... hayret .•. kavga ... kıyamet... ,. 

Elh T l 
)f Kadıoğlu Ahmed tC K J t • d J 

amra 2s
e

73
• tt,. Abdullah Ömer Midillili ve Ortakları .C BDUDSUZ &r Çe eS~D e 

rr Strugo ve Krespia 31 - 2 • 4 4(Miki, Türkçe foks jurnal. Hepsi bugün LALE sinemas1ada 
"~~~:s~~~~~~:s~~~~if;~~~~~~~ 

idaresinde Milli Kntaphaae sinemaaı ;; A Si.NEMADA Telefon ••• a-~BHUBBB~JR' 
BU.GON iki eafeo film birden ~ ASRI ·2394· 1 TA yy ARE sineması 3151 1 

1 - Kan Davası FRNSIZCA SÖZLÜ ,.. BUGÜN 6 film 28 kısım birden a BUGON 2 muazzamı film birden 

.. 1 H M d o o o a 4 •• ·· A k 
11 

ILVIA SIDNEYI· HENRY FONDA. FRED MURRA y ~ - acı ura T RKÇE s ZL ~ uncu ş • 
2 - Brodvay Melodi -1938- ~ IVAN MUJOKIN ! Fevkalide aık macerası 1 

ROBERT TAVLOR • ELEANOR POEWLL = 2 - Ebedi Senfoni 1 ; AAlyı·rıcaBbaüybükabirHrağ,·bnetedmı·sazthaar noladn a , .. 
AYRICA: Foks Dünva Havadisleri )t FFRNAD GRAVEY "'"' 

k.t&_S_e_a_ns-la_r_: -3---,-d-e-k-an-d-av-a-sı-S--9-d_a_br-od-va_y_m_e_lo_d_i : 3 - 4: - EGLER JURNAL ve Komik Miki m ilaveten: Paramont jurnal 
C t • P 1 d B d lod· ile baıla u.. 5 _ 6 _ Fra· x..ma_ı-r CI Seaaalar: 2,45-6-9,14 Atk 4,30- 7-54 Ali baba M 
~u~ nar e ro~me ı r ~.~-----~~~-~--~---•••••••-~1~ ............ .. 

.. ~ ... ,,.. .•.. 



Sahife 3 -- C Halkın Sut ) 31 MART 

Eski 1 ür. •• o k • • 
B eli a di 

Nisan 28 duhul için elbise, postal 
pala skı, ı,ataniye ve sair teferrüat 
ih tiya (. ıı :. a!; keri numüoesine mu
vafın. y !l. ı aı z Hasan Basri ve şeriki 
"Yl ı! hmet G ülayla r fab rikasından l!I· 

fradına 

-4-

Çin :seddi 

Çinliler diyorlardı: 
Türkler dener gücünü, 
Bir gün bizden alrrlar 
Bu kalenin öcünü. 

Türk akıncılarından 
Fazla korkuyordu Çin, 
"Çin ıeddi,, ni yaptılar 
Bundan kurtulmak için 

Taştan çenbar içine 
Bütün ülke girmişti 
Bu sed bir kuşak gibi 
Dört yanı çevirmişti. 

Dediler: "Bunu Türkler 
"Yıkamaz, deviremez, 
"Kimse bu kapılardan 
"içeriye gireme~ 11 

Seddin yapıldığını 
''Başbuğ Oğuz,, duyunca 
Onların hiçe saydıJ 
Emeklerini bunca. 

Dedi ki: 

- uaiz: lu seddi 
"Yıkarız yumruğumuzla 
"Çinlilerin ezeriz 
"Kafasını topuzla.,, 

Bütün Türk ülkesinde 
Bir çalışma uyandı: 
Bilendi mızrak, kılıç 

~ Askerler hazırlandı. 
'7 

"Oğuz,, dedi: 

- "Bilesin 

"Genç erler kılıcını, 
"Yakında alacağız 
.. Kale'llbin hıncını 11 

-5-

l{ı 'ıç zoru ile 

Türk ülkesine geldi 
Dört na 'a, dolu dizgin, 
Baştan aşağı kadar 
Silah dolu bir gezgin .. 

Çok kötü bakıyordu 

Bu seyyahın gözleri, ,....., 
Yüce başbuğ Oğuza 

Dikkat 
Bayanlara l\1üjde: 
Bu senenin envai modelleri 

yazlık panama ipek hasır ve 
sair ıopkaları 150 kuruşa 
ıneşhur Universal şapka fab
rikatörü Bay Abbas Azer 

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

bu fırsatı kaçırmayınız alma

sanız dahi bir defa görünüz. 

lBalcılar 191 T. 3811 

( Dünkü sayıdan devam ve son ) Yıktılar, devirdiler, 
Korkak Çin askerini 
Kılıçt dn geçirdiler 

marlama uı:ulil e temin edersiniz her 
halde ve mutlaka fabrikamıza uğra
manız kendi menfaahnızın iktiza
sındandır. 

Söyledi şu sözleri: : Tırnağile, dişiyle 

- "Sizlere yardım ıçm 
"Ben Çirıden gelıyorum 
11 Savaş yapacaksınız 
"Yakında, biliyorum. 

"Elime sayarsanız 
"Bin sarı altın eğer, 
"Size yapacağım iş 

"BUtün dünyaya deie~ 

usize ben büyük seddin 
11Kapısını açarıw, 

"Siz içeri girince 
11Ben dışarı kaçarım 11 

Başbuğ Oğuz dedi ki: 
"Er oğlu erleriz biz, 
"Savul ey Çinli .. Yoktur 
"Kabbelikle işimiz .. 

"Seuden istemiyoruz 
11Bir küçük yardım bile 
"Kapıları açarız 

"Biz kılıç zoru ile .. ,, 

Başbuğ bunu söyleyip 
Atıldı ileriye 
Hemen kumanda verdi: 
"Ordu yürüsün .. ,, diye 

Bir kar~ bulut gibi 
Ovaları sardılar, 

Oo gün on gece gidip 
Çin seddine vardılar. 

Çinliler o kaleyi 
Kahpelikle almıştı, 
Türkler de Çin seddine 
Hiç hiylesiz salmıştı. 

Onlar kullanmamışh 
Bir küçük çekiç bile: 
Türkler taşları söktü 

K 

Bu yaman saldırışa Ülkeyi zaptetmeyip ADRESE DİKKAT: lzmir satış ~ubesi Alipaş& caddesi ıar 
Çinliler şaşıp kaldı Yerlerine gittiler, raflar karşısı yalnıı 31 numaradır. Büyük levhaya dikkat 
Açılan kovuklardan Kahbeliğe merdlikle alameti farika Hasan Basri Şenbiçer fabrikası. 
Türkler içeri daldı. Mukabele ettiler. ~ ·~~~·~~~~~· 

_s_ed_d_i_n_ç_o_k_y_e_rı_e_ri_n_i _ _ 
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ı?J. ~O O (JOli' 1 
t ~ Cild, Saç ve zü:«•İ ~sta~lar mütehassısı • ' u 

Rumen basını Almanyanın 

Avusturyayı l ilfiil işga liyl e 

neticelenen hadise hakkın· 

daki tefsirlerin e de a ın <. t
mektedir. 

Sağlar, Almanların bu ha-
reketini ııasyooalizmin bü · 
yük bir zaferi o'arak gös• 
ter m ekte VC! alkışlam e ktadır· 

lar. Diğ~r l cı rafta duyguda 
ve görüşle herkesin serbest 
oldnğunu kabul etmekle be · 
rabcr vatanın yüksek men

faatle. i mevzuu bahsolduğu 

şu srraJardn t emsıl e:d ı Jen 
baıici siyasete uygun düşe

cek ihtiyatlı hareketin en 
iyi bir hııreket olacağına 

işaret ederek sağların bu 
tezahüratını protesto etmek
tedirler. 

Neteldm milli liberal par-
tisi organı Vıitorul gazetesi 
dah li ile harici arasında baş
lıklı bir başmakalesinde cid · 
diyeti, hiçbir ldmseuin na
zarmdan kaçmıyan harici 
hadiseler, malum m:ı hfıllere 
mensup gazeteletio zamirle
rini ızba a 4'esile teşkil etti
ğine, kendilerine nasyonalist 
süsü veren ve vatanlarnıın 

yo 
u 

? 
• 

: mcnf •. atlerioi sıkı bir surette 
tems'I etmeleri icabeden bu 
gazt teler Avusturyanırı uğ

radığ ı felaketten büyük bir 
se\ inç duyduklıırına ve bir 
memlt:kelin harici siyaseti 
objektif muhnkemcle ı in ve 
onnn hususi menfe3tJerinin 
kat'i neHceleri olmaşı !azım
gdd iğine i şaret ctmeldedir. 

Ü oi v~ı sal gazetesi de hak 
i!e kuvvet, ad lı makalesinde 
Londradn, Pariste, Vaşing· 
tonda ve Moskovadn Başve-
killerin veyahud Hariciye 
nazırlaıının hak ile kı.v ıet · 
den, muahedelerden, bey· 
nelmilel taahhüdlerden ve 
sulbüo kurtarılmasından bah
seden beyanatlarında Avus· 
turyadan asla mevzuu bah· 
setmediklerine işaret ederek 
şöyle diyor: 

Şimdiye kadar beynelmi-
lel kanun1ara karşı gösteri
len ı taatsizlıkler, küçük mil
letlerin tamamiyeti mülkiye· 
Jeıini veya istiklallerini teh-
did etmiştir. Bütün sulhcü 
devletler, bilhassa büyük 
devletler, milletlerin istikbal· 
lerine taalluk eden bu me· 
seleyi tezekkür etmelidirler. 

' 
ordon ve 

s 

J I ikinci Beyler sokak No 81 Her gün öğleden sonra ~ 
~~~~ -~~w;.ı~~~~~~il 

1 

Si 
Hava şar tlaı ını en hassas ve ka t'i 

ş ekilde t esbıt eden L ÜFFT = 
Hava mnrkn lı BARO!VıE l RE 

Dt RECE, İGRO.\iEl'l~E ' 
ile en ma ruf fa brika mamulatı 

' 

özlü e camları 
• 

• 

eza e 

1 

TOPTAN PERAKENDE 
1f ~ı::r-:z ıı:::+--:S~~ ~"!'!:=+::r •• ·~-=ıı~ ı:=&::!f ~~:: ı::::.."':3['11\l 

~ ·.. a ~.~ı P ~m z ~ 
~ L Ç U EV 1 , ~ 
r1. Baskül, kantar, masa terazisi yeni ve her nevi ölçü 1' 
U tamiratı kabul edilir. i 
~ Kolancılar (Eski kasaplar) No. 27 ~ 

IZMIR: Telefon - 2746 ., 
~~-a ~t:a:&...-.::ı J;;;;.t:il J;;:.t:SJ;;;.•2 •• ~ ~ ~liiö::t:a ~a:;,ta ~ 
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Has ta hane 
Operator Mıtnt 

Baran tara f odan 
yeniden inş a ve 
lcsis edilen bu 
hastahane lzmir 

• • 
azı Bulvurı 

ve civarının büyük bir ihtiyacını karşılamıştır. En modern 
konforu haiz en mükemmel fen techizatını haizdir. Hasta· 
farın temizlik, istirab t ve ihlimamlarına son derece dikkat 

Dünyanın en eyi rakılarındandır komeninde rakı yoktur muhayyer olarak veriliyor, yenı 
yapmış olduğumuz son sistem teşkilaHar ve 33 senelik tecrübeli ustalar tnrafından yapılıyor . 

ve itina edilmektedir. Kabul şeraiti fevkalade ehvendir. Ge
ce gür.düz daimi doktoru buluna:ı müessese müracaat ede
cekleri beran kabul eder ve hastalarını diledikleri doktorlar 
tarındanaf tedavi ettirilmektedir. 

Halis üzüm 
hada ı ve ordon R kıları 

ve çeşme anasonundan yapılıyor. 

• 
SE~~ D AHR • .. . • 
~ lzmir Memleket Hastanesi Ront~en Mütehassısı 

ti RONTKEN VE ~ 
~ Ee tir·k tedavi • ~ 
f&1 r yapı a 
tol ikinci Beyler Sokak No. 29 TELEFON: 2542 ~ 
~~E~f!l~m ~~~~ı~~~~~~~~~~~o~~~ 

~~.~~~~~~:~~~~~~.~~~~~~-llOi'.oil ..... ~~...-..ııwınııı• ~lıMiılııws~Mıı.;6!Ml o: ~ -...~ 

~l ~ 

~!) Elbıse ve Manto ~:) 
~:~ Meraklılarına MOJde ~3 
f!jZabitan, Baylar ve Bayanlar ~!~ 
[+]En müşkülpesent müşterileri memnun [t] 

[•]eden bu firmayı unutmayınız ~·~ 
r;g ~:l Tüccar terzi (Türkpazarı lbrahim . [:] 
~ [+] Karak~ş) bukere yeni mağaz~d.a zen gin çeşidle.r. Terzı- [t} 
· +] hanemızde bay ve bayanlar açın son moda zarıf ve şık +] 

lfr:a... ,.. .. 
Birinci Sınıf Mutahassıı 1 r. Demir Ali 1 KAMÇIO\:iLU 

CiJt ve Tenasül hastalıkları ve 1 
elektrik tedavisi 1 lzıuir - Birinci beyler Sokağı No. : 55 Telefon : 3479 -· ~ ~- -

ş ücadele Zamanı 
Geçen sene bütün İzmir

lilerin takdirforini kazanan 
" Whiz ,, markalı meşhur 
Amerikan filidi ile bu sene 
yeni ve çok kuvvetli bir 
formülle çıkan "Fayda,, ve 
em ali ilaçları taze ve mü· 
essir naftalin ve pire toz
larını, lngiliı markalı kim
yevi gübreleri, bağlar için 
kara boya ve zaçyağı. 
Ağaçlarda, fidanlarda ve 
çikeklerle güllerdeki ballık 

[+] manto, rob, tayyor, etek, büluz ve tovakar Zabitan ve ~~ 
Çamaşır \'e Banyonuzda Emniyetle m sivil elbise ve kaputları imal edilir. A 

Kullanahiiirsiniz « BİR TECRÜBE [t Muamelem peşin ve taksitledir. 

vesair haşaratı öldüren ve 
Burnava Zıraat Enstitüsünün 
raporunu taşıyan " Kata
kilJa ,, tozlarını ucuz ve " }""' · f-} t Bu sözlerin doğruluğunu anlamak için bir tecrübe KA ~ JDIR ! » Her Yerden Arayınız - ~ 

Ümit Fabrikaaı Ticarethanesi Kestanepazarı [+lDiKKA T : Yeni l\1ağaza Odunpazarı No. 12f!l 
rfelef on Telgraf rı• TELEFON: 3276 ~ 

1 3017 Ümidun ~ ~~ 
.,. ...... ~ -·-.. --... -...... _,_.._... ~..... • ·~ ... sa-. • • ~ ·S ,... • ,. ... • ~ • s~~~l 

kesin fiatlerle mağazamızdan tedarik edebilirsiniz. 
9 rakamını istismar etmek istiyenlerin mağazamızla hiç 

alakası yoktur. 
Başka yerde de şübemiz yoktur. Lütfen yukarıdaki fır-

mamıza dikkat buyurunuz. Telefon : 3882 



laldf• 4 ( Halkın Se•I ) 

Yeni Bir Kurs 
ibadethanelerde musikiye 

lnem verilmesi ve ibadet 
için camilere giden halkımı-
llD hoı aeda dinlemeleri için 

Moskovada bir suikasd 
mDezzin ~e imamlarımıza Moskovadan bildiriliyor : 
mahıuı yeni bir kurs açıla· Stalinin yaveri ile Sovyet ordusu siyasi mümessili Metnin bir teftiş için mülhakata a-it· 
caktır. Burada imam ve mü· mek üzere Moskov istasyonunda tayyareye binerlerken, meçhul şahıslar tarafından atılan 
eır.inlar vazifelerine aid bir tabanc kurşunlarile ağır surette yaralanmışlardır. 
çok bilğiler öğrenecektir. Hadiseyi müteakıp, tayyare istasyonu abluka altına alınmış ve suikastçıların takibine 

Su mahsulle- teveasüı edilmiştir. • • • • • 

• • Avusturya Y ahudılerı Amerıkaya Gıdı orlar 
rtmlZ Lüksenburg, 30 (Radyo) - Avusturyadan hicret ederek buraya gelen 60 Yahudi ailesi, 

l!ntnn tatlı sular ve deniz· Amerikaya gitmek üzere buradan hareket etmek üzeredirler. 

terdeki dalyanlar denizbanga S • h kk d b• J ki 
devredilecek ve hükumet urıye 8 ID a ır an aşma yapaca BT 

c -elile idare edilecektir. Su Bürüksel 30 - ltalya Fransa ile görüşerek Suriye hakkında bir anlaşma yapmağa 
vermişlerdir. 

karar 
mahsulleri kooperatiflerle ida 
re edilecek ve iktisat Veka· 
letimiz tarafından intizam 
altına sokularak esaslı bir 
surette himaye edilecektir. 
Bu işle uğraıanlar hakkında 
yapılmakta olan tetkiklere 
devam edilmektedir. Tetkik· 
ler sona erince dalyanların 
•uret idaresine dair bir tali

< mat baı.arlaoacaktır. Bundan 
başka lımirde bir balık kon· 
serve fabrikası yapılması da 

61 düşiinülmektedir. 

ıc, Alsancak 
YI 

pı 

aı 

pı 

iı 
C4 
1( 

o 
N 
pi 
k 
i: 

d 
Çf 

b 
D1 

il 
d 
d 
tı 

k 
ç 
d 
d 
li 
'I 
T 
rı 

rı 

it 
h 

•• 
d 

·~ p 
d 
B 
b 

1 

1 

Camii 
Alaancakta ötedenberi ya· 

pılması tasavvur edilen ca· 
miin intasına Hazirandan 
•onra baılanacaktır. Bundan 
baıka evkaf idaresi tarafın· 
dan Gazi bulvarında alınan 
arsa üzerine gelir getirir iki 
güzel bina yaptırılacağı ha· 
ber ahnmııtır. 

Hasan Ayşeyi 
Kirletti 

Kemalpaıanın Y egitler kö· 
yiade oturan Ahmed Özçe· 
lik ile karuı Fatma tarafm· 
dan evlerine bir bile ile gc· 
tirilen 18 yaıında Ayşe Gül 
orada bulunan ıTurgutlulo 
şoför Hasan tarafında ceb· 
ren kirletilmiştir. 

Kültür Lisesi 
Mecmuası 
lımir Kültllr Lisesi tara· 

fından çıkarılan 11 Kültür Li· 
ıeıi,, mecmuaaı çok güzel 
olmoıtur. Tebrik ve takdir· 
)erimizi sunar ve bu feyizli 
K&ltür yuvasının devamını 
öz yürekten dileriz. 

Çirkin bir 
vak'a 

Fransa, ispanyayı müdafaa edecek 
Budapeşte 31 (Radyo) - ispanyadaki yüz bine yakın Alman ve ltalyao k uvvellerinin 

Fransa hududuna doğru yaklaşmaları üzerıne Fransa hükumeti tarafından mütekabil bütün 
hazırlıklar ikmal edilmiştir. Son gelen bir habere göre Fraosanın ispanyaya müdahale ede· 
ceği ihtimali vardır. 

• 
Italva, Filistin hakkında malumat istedi 
Budapeşte 31 (Radyo) - Italya logiltereden Filistin hakkında askeri malnmat istemişs.! 

de Ingiltere böyle bir m lfimat ver miyeceğioi bildirmiştir. 

Bir Yanar Dağ Faalivete Geçti 
Moskova, 30 (A.A) - Kamcatkn mıotakasında on senedenberi sönmüş olan Vacinsk 

volkanı yeniden indifaa başlamıştır. Bu indifaa ~O senedenberi tesadüf edilenlerin en şid
detlisidir. 

Yeni Konso- ı 

losluklar 
Bağdad 30 (A.A) - Şam 

ve Halebde konsolosluklar 
ihdasına karar verilmiştir. 

Halihazırda Pariste masla
hatgüzar olan Dr. Cafizin 
Beyrut general konsoJoslu· 
ğuna tayini tasavvur edil· 
mektedir. 

-...a• .... ••. 
Avr palılar 
Kurbağa Yemeğe 

Bayılı rlar 
Avrupalıların ziyadesi le 

beğendikleri bir yemek de 
su kurbağasının arka ayak· 
!arıdır. Bu ayakların derileri 
pantolon soyulur gibi soyul· 
duktan sonra galeta ununa 
bahrılarak yağk kızarhl· 
makta ve sıcak sıcak sofra· 
ya konmaktadır. Su kurba
ğasının eti, istakoz eti gibi 
beyaz ve lezzetli imiş. Bil
hassa Fransızların sevdikleri 
bir yemektir. 

---""l!llirlir __ _ 

Bavraklı 
Vaouru 

Dünyanın 
En Büvük 
Kütüphanesi 
Dünyanın en büyü K kütüp· 

hanesi lngiltere müzesının 
kütüphaoesidır. Böyle oldu· 
ğu halde son günlerde 
neşredilen kütüphane istatis· 
tiğincJ.e görülen mevcud ki· 
tab mıktarı hayret uyandır· 

maktan geri kalmamaktadır. 
Kütüphanede dört milyon 
kitab bulunmaktadır. Bunlar· 
dan beşte ikisi birer cildlik 
eserlerdir. Diğerleri iki veya 
daha ziyade cildlerden mü
rekkeb eserlerdir. Bunların 
içinde iki yüz kırk bin cild-
1ik de bir eser bulunmakta
dır. 

Kütüphaneye her"sene ye
niden 300 bin ciJd ilave olun
maktadır. Her sene yeni ki-
tapları yerleştirmek için iki 
kilometre boyunda raflar ya· 
pılmaktadır. Kütüphane fih· 
risti yirmi beş cilddir. 

M hbusları 
İdare E tiii 
H pİshan 

B. Musolini 
- Baştarafı 1 incide -

tarsak, seferberlik halinde 9 
milyonluk bir ordu vücude 
getirebiliriz. 

ltalya, istediği anda ve 1 
nisan 938 de ilk hamlede 
muallim dört milyon asker 
toplamata kadirdir. 

ltalyan ordusunun büyük 
kumandanları B doğliyo, Dö 
Bono ve Graçyani ile büyük 
bir kuvveti idare eden ve 
zafere ulaşhran ltalyan za
bitleri, ordumuzun kıymetini 
bilirler. 

Musolini bundan sonra 
beynelmilel vaziyetten de 
bahsetmiş ve İtalyanın sulh 
istediğini ve fakat daima 
hazır bulunduğunu ilave ey· 
)emiştir. 

Musolinin nutku defaatle 
alkışlanmış tar. 

Ayan meclisi geç vakte 
kadar müz~kerelere devam 
etmiş ve milli müdafaa büd
ceJerini aynen kabul etmiş· 
tir. 

ta müdürlerini bile kendi 
seçerler. Ayrıca beş kişilik 
haysiyet divanı da, gene 
mahkumlar tarafından inti-
hap olunur. Bu hapishane· 
de mahkumların mı.brum ol· 

idare bakımından dünya · dukları tek şey hürrıyettir. 
nın en modern hapishanesi Bu noktayı da, hüküaıetin 
Küba'dadır. Bu sebeple, bu tayin ettiği gardiyanlar te· 
habishaneye "Cumhuriyet min ed l! rler. Bu hapishane· 
hapishanesi,, adı verilmiştir. den kaçan olmamıştır. Hntti 
28CO mevkuf olabilecek beş müddeti biten mahkumlar-
pavyondan mürekkeb olan dan bazılarının hapishanede 
bu cezaevi, sırf mahkümla- kalmak istedikleri bile gö · 
rın idaresine verilmiştir. Hat· rülüyor. 

St MART 

f Ora Avrupada Bir Yangın 
Çıka ılmak İstenmirorsa 

İzvestia gazetesinin 17mart fın sulhane bar surette ber• 
tarihli nüshasmda "Polonya- taraf edilmesi yolundaki bil· 
Litvanya ihtilafı,, başlığı al· tün Litvanya tekliflerinin 
tında neşrolunan muhtelif Polonya tarafından timdiye 
ajans haberleri üzerinde şöyle kadar reddedilegelmeıi. Po: 
bir mütalla yürütülmekte· lonya harekatının sulh ıılerı 
dir. için en ciddi bir tehdid teı· 

"Lehistanda, doğrudan kil ettiğini ifade etmektedir. 
doğruya Lihanyanın zaptını A•rupadaki tecavüı aal· 
talep eden nümayişlerin or· gıoı gitgide daha geniı blr 
ganiıe edilifi Polonya reh- mikyas iktisab etmektedir. 
berlerinln bilyilk mütecaviz· Bu sebepten, sulh se•en de•· 
leri taklid etmek istedikleri· letlerin vakit geçirmeden •eri 
ni açığa vurmaktadır. Po• reaksiyon yapmaları &aru· 
lonya matbuatı flaşist Alman ridir . ., 
gazetelerinden gördükleri tas- ---•• 

vip ve tahrikler saikasiyle, Müzavede ile 
Alman m sl ekdaşlarının ya· 

kın bir mazide Avusturyaya fevkalade bü• 
ve ıimdi de Çekoslovakyaya • 
karşı yaptıkları hücumların vük sa tıŞ 
ıy"ini litvanyaya karşı yap· 
maktadır. Acele yolculuk 

Lilvanya aleyhindeki ha- dola y1sile 
rekata sebebiyet veren Po· 
lonya ve Litvanya arasmdaki 

''budud hadisesi,. nin Polon
ya tarafından evvelce tertip 
edilmiş idi bir provokasyon· 
dan başka birşey o!madığını 

söylemeğe lüzum bile yoktur. 
Birinci hadiseden sonra Lit· 
vanyah hudud muhafızının 
kaçmlması gibi hudud pro
vokasyonları ile ihtilafın ger· 
ginleşmesi yolunda Polonya 
idareıinin yeni teşebbüsleri 
takip etmesi sebepsiz değil
dir. 

Bay Bek ile onun muavin· 
(erinin, Almanya ile ltalya · 
nan merkezi ve cenubu gar· 
bi Avrupada bir harp yan· 
gını çıkarmak için bütün 

kuvvetlerini sarfettikleri es· 
nada şarki Avrupada anlaş· 
mazlık havası doğurmak bu· 

sosunda emir almış olduk· 
)arı tamamiyle aşikardır. Po· 
loaya tahrikatıaın ne dere· 
ceye kadar ileri gideceğini 

şimdiden kestirmek henüz 
müşküldür. Maamafih ihtili· --..... ·---•• 
Kocasını Oldü-

ren Kadın 
Fransız gazetelerinde okun 

duğuna göre Perkinyanda 
bir banka ikinci direktörü 
karısı Süzan tarafından ta· 
banca ile öldürülmüştür. ilk 
zamanları kadın cinayeti 
inkar etmişsede polisin yap· 
tığı mahirane manevra üze· 
rine 11Evet onu ben öldür
düm çünkü beni başka ka· 
dınlarla aldatıyordu" demiş 
tir. 

Tır akUz tma 
Modası 

3 Nisan 938 Pazar günü 
öğleden evvel saat on bu· 
çukta Bucada otobüsler bek· 
leme yerinde Kemalpaşa ıo· 
kağanda 16 numaralı evde 
Parkin!on ve Valkere ait 
nadide mobilyeleri açık art· 
tırma suretiyle satılacaktır. 

DIKKA T : Pazar günü sa• 
bah Alsancaktan Bucaya ha· 
reket edecek tren saatlerini 
bildiriyorum: 

Alsancaktan 8 ve 9 bu· 
çoktadır. Ayni zamanda munt• 

azam otobüs seferleri vardır. 

Satılacak eşyalar meyanın• 

da fev"alide lüks maundan 
mamul aynalı saybur, 9parça 
kadifeli kanape takımı, (Ro· 
uget) markah piyano, yeni 
bir halde kare yemek masa· 
sı ve alh adet maruken ıan· 
dalyeleri, Servant iyi bir hal
de maroken bir kanape iki 
koltuk.... Edison markala iiç 
aynalı mükemmel salon gra· 

. mofonu bir çok pliklariyle 
beraber. Şifonyeralı aynalı 
dolap , maundan qıamul 
aynah tuvalet, lnıiliı ma· 
mulih iki adet Bronz bi· 
rer buçuk kişilik karyola 
somya ve yataklar1, poker 
ruasuı, divan, aynalı ıemıi· 
yelik, iki adet madeni •oba 
maa boruları bir çok pera
kende Avrupa yemek iakem· 
leleri, yeni bir halde emaye 
banyo termosifon lau._mana 
ve emaye çocuk banyosu, 
dört odalık yeni bir halde 
taban muşambaları, hasır 
takımları, t ek kapılı aynalı 
dolaplar, lavumano)ar, etajer 
buz dolabı, Viyana mamulih 
siyah vitrin büyük vazo, 
kuşlu aynalar, Zenit markalı 
beş liimbalı radyo dıvar saati 
iki adet iki şer kişilik keıme 
kübik nikel karyola maa 
somyaları. Siğara masaları, 
güzel ve iyi sesli ork, yuvar· 
lak büyük yemek masası, 

1 
c 

Karııyakada Emine adında 
bir kadın zavallı masum kı· 
ııaa hırsızlık ettirirken cür· 
mümeıhut halinde yak lan· 
mıı ve hak yerine sevkedi· 
lerek kırk gün hapis ceza· 
sına mahküm edilmiştir. Böy
le anaların haline yüzbinlerce 
tee11nf ..• 

Denizbank tarafından Lon· 
dradan satın alınmış olan 
Bayrakla Vapuru, yarından 
itibaren lzmir • Karşıyaka 
arasında seferlere başlıyacak · 
tır. Bu münasebetle bugün 
saat 16 da lzmir ·Denizbank 
müdürlüğü tarafından bir tö
ren hazırlanmıştır. Davetli· 
lere bir çay ziyafeti verile· 
cek tir. 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

Tırnaklan uzatmanın se· 
bebi nedir, biliyor musunuz ? 
On yedinci asırda, bir odaya 
girmeden evvel kapıyı vur· 
mak ayıp sayılardı. Fakat 
kapıyı tıkırdatmadan girmek 
de münasip sayılmazdı. Bun· 
dan dolayıdır ki, zemanın 
kibarları, kapıyı küçük par· 
maklarının tırnağı ile tırma· 
lar, sonra girerlerdi. Bunun 
için de küçük parmaklarının 
tırnağıoı uzatırlardı. Sonra
dan, tırnak uzatma, bir mo~ 
da oldu, Yoksa, ilk zaman
larda uzıyan tırnağın bir 
vazifesi vardı. Sfüt için tır

nak uzatılmazdı 

tek bir termosifon, nikel 
şapkalık aynah duvar eteje· 
ri, kardruba, yeni bir halde 
kapalı ve açık iki adet ço· 
cuk arabası, ecza dolabı, 
sahncaklık sandalye, fırınlı 
yemek ocağı, tam bir düzi· 
ne mutbak takımı, porselen 
tabaklar, bir çok taban ha· 
lı ve seccadeleri ve kilimler 
ve saire bir çok mobilyalar 
açik artırma suretiyle satı· 
lacaktır. Fır satı kaçırmayınız. 
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Hindistan 
Çayları 
Basmahane Çorakkapıda 

Saadet kişesi sahibi Hasan 
Tahsin Önder Hindistandan 
celbettiği çayların nefaıSeti 
\'e lezzeti hakikaten tavsif 
edilmiyecek bir derecededir • 
Artık çay tiryakileri, Izmirde 
iyi çay yok, diyemiyecekler· 
dir. 

Bitlerin Viva-
• • • nava gırışı 

Alman devlet reisi bay 
Hitlerin Viyanaya girişinin 

bütün tafsilat ve teferrüatıoı 
Elhamra sinemasında yarın· 
dan itibaren gözlerinizle gö 
recek ve kulaklarınızla işi· 
deceksioiz. 

Son Telgrafların Hulasası: · .... ~~~~~~~~~~ 
Eski Avusturya harbiye nazırı general Fravvin İtalyadan 

avdetinde tevkif edilmiştir. Aşağı Avusturyanın eski valisi 
B. Rayterin intihar etmiş olduğu haber verilmektedir. 

§ Hariciye Vekilimiz B. Tevfik Rüştü Aras 3 Nisanda 
Kahireye hareket edecek, Mısır hükümetini resmen ziya· 
retle bulunacaktır. 

§ D enizbank umum müdürlüğü, Başvekalete bağlanacak 
ve başvekaletçe idare edilecektir. 

§ Kudüs bütün Yahudiler, dün mağazalarını kapatmışlar 
ve öldürülen 6 Yabudinio matemini tutmuşlardır. 

§ Gazeteler, Rusyada yeni intihabat yapılacağıoı yazı
yorlar. 
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Fırsat arttırma saloou 
AZİZ ŞiNiK Telefon: 2056 


