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Japon tayyareleri Rusya hududlarını aştılar 
Çinliler Japonları lena halde sıkıştırmağa başladı 

KISA VE AÇIK 

Avrupa Gibi Asya Da Hasta 
Ve Muztarib! 

.F rankocular :ilerliyor İlk Türk 
Demiri 

Avrupada büyük milletlerin büyük projelerini tatbik et· 
mek için çare ve fırsat aradıkları, Hitlerin muazzam prog
ramından daha neleri tahakkuk ettirmek istediği malum ol 
madığı, daha birkaç ay önce isi kuvvetler, inadcı ihtilalci
ler vasıflarile anılan Frankocular hükiicnetçileri mütemadi
yen kovalayıp sürdüğü şu zamanlarda Japon tayyaralerinin 
Sovyet hududlarını aşmağa yeltenmesi, Çin askerlerinin hiç 
umulmıyan bir aoda hiç beklenilcniyen bir canlılıkla ilerli
yen Japon ordularını püskürtmesi iç ve dış Mogoli..tandit 
başlıyan bazı kaynaşmalar gösteriyor ki Avrupa gibi Asya
nıa da başı ağrıyor, Asya da Avrupa gibi hasta ve muzta· 
rib .•. 

Ecnebi sefirler Barselonu terketti. Cumhuri
vetçiler suları zehir edi ve bir alavları esir oldu 

Türk büyük sanayiinde 
mühim bir ilerleme adımı 
sayılan demir eritilmesi bü
yük muvaffakiyetle netice· 
lenmiştir. 

Güodeo güne hastahk ve ıztırablar çoğalıyor. Fakat bun
ları yatııtıracak ortada ne bazik doktorlar var, ne de şifa 
veı ici ilaçlar .. 

SIRRI SANLI 

Mısır Parlamentosu Açıldı 
--------------~-0000---------------~ 

Parlaıncntoda ilk defa l\1ısır kraliçesi bulundu 

Madrid 12 ( Radyo ) -
Cumhuriyetçi ispanya hüku· 
meti 17 yaşından 45 yaşına 
kadar obnları silah altına 
davet etmiştir. Bundan baş· 
ka, bütün fabrikaların hü· 
kiicnetin emrinde çalışmuı 
lüzumu fabrika s hiplcr ine 
bildirmiştir. 

w -

Paris (Radyo) - ihtilal
cilerin Barselooa yaklaşması 
ecnebileri korkutmuş ve ba· 
zı sefaretbaneJer Barselonu 
terketaıiştir. Cümhuriyetçiler 
terkettilıderi yerlerin sularına 
zehit !emektedir. 

Paris (RRdyo)- Şimdi ah· 
nan bir haberde ibtililci:er 

Kıhire 12 (Radyo) 
Mııır• parlimcnto· 
ıu, bugün kral ta· 
nfıadan irad olu· 
nan bir nutukla 
açılmııtır. Mısır kl· 
raliçeai de parla· 
mentoya gelmiıti. 

Mısır tarih inde , 
kıraliç~ni:ı parla· 
men toya gel meıi, 
ilk defa görülmüı 
bir hidiıedir. Bu 
itibarlı parlimento 
aıası, kraliçeyi ha· 
raretli surette al· 
kıılamıılardır. 

1. Piyangosu 
--------••na••----------

Kral nutkunda, 
ıiliblınma işlerine 
ehemmiyet veril· 
mesi ve bu işin 

bir an evvel başa· 

200,000 lira 27761 numaraya 
isabet etti. Bu bilet Saadet 

kişesinden alınmıştır 
rılması lüzümuodın 

bahıeyledikten sonra; Mısırın 
bitün devletlerle olan sulh 
halinde yaşamak istediğini 
ve Mııırın da iştirak ettiği 
lngiltere-Italya müzakerele· 
rinin sulh için bir mesnet 

Kral, Mısırın, lngiltere ile 
o!an münasehatınıa, gayet 
kuvvetli olduğunu ve Mısırın, 
daima logiltereye sadık bir 
dost olarak kalacağını söy· 
)emiştir. 

200,000 Lira 20000 Lira 
27761 No. ya 31795 No. ya 

olduğunu söylemiştir. 

iSTER GUL iSTER AGLA 

Bu numaranın son üç ra· 
kamile nihayet bulan biletler 
yüz lira amorti kazanmışlar· 
dır. 

Siz Benim Yüzümle Bukadar Uiraşmayınız 
Y alnınız bayanlar değil, baylar da yüzlerinin buruştuğunu istemezler. Hele bayanlar buna 

pek çok önem veriyorlar, çünkü buruşan yüz teravetini kaybeder, güzellik elden gider. Bir 
kadının bazit1esi ve en büyük silahı güzelliğidir. Bazı düşüncesiz adamlar bunun farkına 
varmazlar veyahud kasden nezaketsizliği ele alırlar da bayanların yüı.:lerini karşı yaşının 
ilerlediğini ıöylerler. Bir ıoıyetede eğleniyorlar vakıt geçiriyorlarlarmış. 

Ba~lardan biri bir oyun çıkarmış, haydi demiş biraz da gülelim. arkadaş!arındaD biri 
ıormuı: 

- Nı yapılım da gülelim. 
Cevap vermiı, "hepimiz yüzlerimizi buruşturahm, hangimiz en çok buna muvaffak olur

.. ona büyücek bir mükifat verelim. 
Oyuna başlamışlar, herkea becerebildiği kadar yüzünü buruşturmağa keyulmuş, içlerin· 

den bir zatı da hakem tayin etmişler, suratlar allak bullak olduğu bir sırada hakem birer] 
birer herkeıin önünde durarak yüzleri tetkik ediyormuş. Bir köşede kendi halinde oturan 
altmıılık bir bayanın önüne gelmit ve durmuş, yüzüne dikkatle bakmı~, tilerini ç1rparak 
bajırmıı: 

- Bravo bayan, ıenia kadar bu müsabakada muvaffak olan yok, arkadaılar bayan bi· 
rinciliği kazanmııtır. Demiştir. Bayan hemen atılmış: 

- Ben müsabakanıza iştirak etmedim. Siz benim yüzümle bu kadar uğraşmasanız iyi 
ederainiz. 

Hakemin bu patavatsızhğını, bayanın bu sözlerine: 

- Sonu 4üncüde 

Hitler Viyanada pilebisit 
dolayisile Almanyaya ve Hit· 
)ere karşı gösterilen sevgi 
ve itimarıdaıı dolayı çok 
memnun kalmıştır. Kılişemiı 
bir Viyanalı kadının bir Al 
man askerine bir çiçek verir 
ken ~ekilmiı bir hatırayı tes· 

SiNEMA 

i . ı 

KÖŞESi 

Dıvrik izabehanesinde elde. 
edilen demirin birinci sınıf 
Isveç A kalitesine muadil 
olduğu anlaşıldı. 

Divrikt~ki demir serveti 
demir endüstr.imizio 30 se· 
nelik ihtiyacını kar şılıyacak 
derecede zengindir. ---··----
Filistinin 
Taksimi 

Loudra, 12 (A.A) - Fi
listinio taksimi işi ile meı· 
gul olacak yeni logiliz ko· 
misyonu 21 Nisanda Londra• 
dan Filistine hareket ede
edecektir. bu komiıyoaua 
vazifesi birinci komiıyonuD 
raporu mucibince Filiıtinio 
hududlarını tesbit eylemek· 
tir. 

Geçen hafta olduğu gibi, yarın akşam dahi Gala milaa• 
sebetile saat 19 dan itibaren lzmir Müstahkem mevki ban· 
dosu tam kadrosile sahnede mevki alarak bilhassa Anado· 
lu halk türkülerini ve milli havalardan müteşekkil bllyilr 
bir programla enfes bir konser verecektir. 
Fiatlara zam yapılmamıştır. Loca ve koltuklarınızi evYelden 
aldmaız. 

Dikkat : Mihracenin Gözdesi Filmi Bu gün ve yırın ıon 

defa olarak gösterilecektir. Bu fırsatı kaçırmayınız. 
tfit ıs s Mi ?M1 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
~~------------···· 

Takdir ve tebrike yaraşık 
bir hareket 

Tilkilikte Hatuniye camii karşısında kebapçılık eden Hllı· 
nü adında bir yurddaş dün matbaamıza geldi ve biıe ıu 

. sözleri söyledi: 
" - Ben kebapçıyım, çahıırım. Kazanırım. Eyliği de ••· 

verim yanıma Burdurlu Ömer adında birini aldım, haline 
acıdığım için kendisine her türlü yardımı yapıyordum. Me· 
ğerse bu adam beni vurmak için fırsat gözetiyormuı, ken· 
disine emniyet gösterdiğim için liçyüz elli liradan ibaret 
olan kazanıp biriktirdi .. im aramı eçea •• orta· 
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Dl:n" En BtuÜffarb Dahisi 1 Doktorun laslUtlerıllDUNYADA - 1 NELER 
Timurlenk m Belsoğukluğu- OLUYOR ? 

~~-------------~ nun tedavisi 
Ya.san: H. Türkekul2 

- 169 - eECIEED 

•Hemen yarından! itbaren ta
arruza başlansın 

O ç•ğlarda çektirilerle ıe· 
len yardımcı aıkerler, kışla 
annadeki deniz kıyılarından 

1içerilere kadar sokuluyor, 

11er altında bulunan iskele
lere bamuleaini boıalthiı 
~in tehlikeden azade bulu· 
aa1orlardı. 

Ba tarihi maiaralardan bi
ri elan damlacıkta, Aliağa 
camiinin yakınlarında asarı 
ıar&lmektedir. 

RiYayete nazaran bir ta
nesi de Kemer•lh camiinin 

f halanduğu yerde ve diğeride 
Çorakkapı camiinin yanlar1n-

• tla imiı. G6ztepede. ltalyan 
balaçeai denilen yerde de bu 
•ataralardan baııJarına te· 
••elif edilir. 

Timarlenk, Fazıl Barakinin 
aclamlın vıııtaaile bu haberi 
lirendiği zaman icabeden 
tedbirleri aldı, bununla be· 
raber ıuvalyelere ıöyle bir 
eltimatom gönderdi: 

"Kın dikilmek ve kimse· 
aia y8dn6n kanamımııını 
lltiyernaıı heme• kalenin 
aaahtarlannı yollayınız. Karıı 
llarur1aaıır, f6neıin doiduiu 
,J•rden bab11na kadar, yilz· 
)erce metin kale çiineyerek 

• •• cleYİrerek burayı kadar 
ıelmeie muyaffak olan çe· 
tia ordumun ve li;ımcılan

••• önünde kaleniz tuzla 
lam olaca;. gibi, ıehriniz·de 
laarap edilecek •e tabanı• 
kıhçtan geçecektir. Yirmi 
dlrt saatte cevap iıterim. 
Ku d61dUmeksizin kaleniz 
talim edilirse kimseye ıa· 
ranm dokunmıyacıkhr.,, 

Cihanı a vacanan içinde 
tutaa: Timur 

Şa•ılyeler bu oltimatom 
tberine bir toplantı yıpblar, 
ı6ır alu komutanlar muka· 
•emet edilmeaiai ileri ıllrdü
ler, nihayet ıa cevabı ver
diler: 

•Kalemizin metanetine gü
Yeniyoruz, askerlerimiz de 
ıizia bildiğiniz ve gördüğil
ail.z askerlere benzemez. So· 

aana kadar yurdumuz için çar· 
pıımağa karar verdik, en 
ıoa sözümüz budur.,, 

Timurlenk, ıuvalyelerin ce
vabını çok kızdı, kumandan· 
lanna Ye beylerine şu sözleri 
liyledi: 

- Bunların bizi tadıma· 
dıkları anlaıılıyor, aradı ezi
lecek çoluk, çocuk Ye ka· 
danlara acıyorum, fakat ıo· 
Yalyelerin bu!. cevabından 
Harı harekete geçmek ica• 

bedi yor. 
Hemen yarından itibaren 

taarruza baılansın, bizden 
vebal gitmiştir, meauliyet 
kendilerine aittir. 

Büyük hakanın bu iradesi 
üzerine beyler, ıeneraller, 
komutanlar baı ej'diler, "fer
man şehinıahımııın,, diyerek 
dağıldılar, herkes vazifesi 
batına koştu. 
TimurJen2in bazırladıj'ı harp 

pilinı mucibince ordu dlrt 
kola ayrıldı, bir kol kızılçul
ludaki Profit Uya kilisesi 
yanlarından sırtlara doğru 
akına ve hücum baıladı. Di
ğer kol kara fıtma daiın· 
dan, üçüncü kol Eşrefpaşı 

mahallesinin üstünden Ye dör· 
düncil kol da Arapdereain
den Kaydafı kalesi sarıldi. 

Timur, bizzat mancınıkla· 
rın baıında duruyor, kalenin 
içine yaj'h paçavralar atılı

yor, bir taraftan da lağımcı
lar işlerine devam ediyor· 
lardı. 

( Arkası •ar) 
........ gm ........ 

Çinlilerin sev
dikleri garib 

yemekler 
Çinlilerin en çok sevdik

leri yiyeceklerden biri de 
kokmuı yumurta ve köpek 
balıiının kanatlarıdır. Bu 
balıklar tutulur tutulmaz ba
lıkçılar tarafından kesilir, 
tuzlanır, tulani parçalara 
ayrılır ve güneşte kurutulur. 
Kırlangıç yuvası da Çinlile· 
ria çorba içinde pek beğen• 
dikleri bir maddei iptidıi
yedir. 

EGE 

Taksi 
Tel. 3 2 7 o 

En lüks son model taksi 
otomobil ve otobils ibtiyecı • 
nızı GECE GÜNDÜZ derhal 
temin eder. Necmettin 

Kiralık Ev 
Bayraklıda Mizan sokağın· 

da (8) numaralı yedi odah, 
balkonlu bahçeli ve çok fe
rahlı bir ev kiraya verile
cektir. Taliplerin Keçeciler
de (Sadullah efendi) soka
ğında (22) naımarıh gazozcu 
Salih ustaya müracatları. 

Eıkidenberi mal6m ve 
meşhur olan iliç Perman· 
ganat dö potas ile büyük 
Jivajlardır. Hastada ilk araz 
görülür görülmez derhal 
mütehassıs doktora veyahud 
aile tabibine müracaat et-
melidir. Mikroskopla cera • 
bat muayyene edilip teıbiı 
ıtham edildikten ıonra müa· 
künse sıünde iki defa levaja 
başlanmalıdır. 

Uzun aenelerdenberi baş
ka bir uıul tedavi aranmıı, 
fakat lavajda karar kılınmıı· 
tır. Livajın ne suretle yapı· 
Jıcaiı ve malal6lün ne aıik· 

tardı ihzar olunacaiı tabii 
doktora ıiddir. Belıoiuklu
ğunda en büyilk mesele a • 
kınla bittiii zaman dahi 
müntazaman tedaviye devam 
etmektir. icap ederse bir 
buçuk iki ay kadar berıUn 
müntazaman liYaja devam 
etmelidir. ifrazat tamamen 

kesildikten sonra bira tec· 
rübesi yapılır. ifrazat tahrik 
edilir. Çıkan cerabatta gene 
mikrop aranır. Bulunmazsa 
artak hastalık eyi olmuş de
mektir. 

Belsoğukluiunun ilk haf· 
talarındı, haftada iki, üç 
defa ıonokok aşısı yapılma· 
ıı da muvafıktır. Gerçe yal
nız aşı ile tedavi kifi ıel
mez. Fakat vücudü entana 
ve entanın ihtilatlarına kar· 
ıı muaf bir bale koymak 
itibarile yapılması pek mu· 
vafıktır. 

Tedavi esnasında kadınlıı 
temaı ~kat'iyen memnudur. 

Ve bu ya11k üç ay kadar devam 
eder. Müteaddid kontroller· 
den sonra netice menfi çık· 
tığı takdirde münasebeti 
cinsiye mü11ade edilir. Bel· 
soğukluğu tedavisi esnasın-

da hastanın temiıliie çok 
dikkat etme.!İ lazımdır. Bil
hassa ellerini çok sık ve al-
kolle yıkamalıdır. Çünki ce
rahatle bulaşık eller göze 
temas ederse çok mühim 
ve malCım olan göz iltihabı 
meydana gelir. Ve o zaman 

vaziyet dsha çok ehemmiyet 
ve nezaket kesbeder. Has· 
tanın pantolonları ve çama
şırları ayrı yerde yıkanmalı· 
dar. Belsoğukluğunun ihtilit-
larının tedavisi ayrı birer 
bahis teşkil edecek kadar 
milhimdir. Fakat bittabi bu 
tabiblere aid bir iıtir. Bu 
yazılarımız.la biz belsoğuklu
ğu hakkında umumi bir fi
kir vermek maksadını takib 
ettik ve bu bahsi de bu ya -
zı ile bitirdik. 

Bir Hokkabazın Başına 
Gelen Bir Felaket 
Kanadanın Ottva şehrinin 

sirklerinden birinde seneler· 
denberi cam parçaları yemek 
marifetini göstermekte olan 
Artur Kodingli artık bu san· 
atını değiıtirmek mecburi
yetinde kalmııtır. Kodingli 
geçen !tafta bir ıkıam sirk
teki numarasını yapıp birçok 
cam parçalarını midesine in· 
dirdikten sonra evine gider· 
ken yolda üzerine bir fenalı 
gelmiş ve yere düşüp bayıl· 
mııtır. NaklediJdiii hastane 
de hemen yapılan bir ame· 
liyatta middesinden muhte· 
lif büyüklükte 120 adet cam 
puçası çıkarılmıştar. Dok· 
torlar ıinnının ilerlemesi 
dolayisile midesinin eski 
kuvvetini kaybedip arbk yut
tuj'o camları eritmemekte 
olduionu söylemiılerdir. 

Aynştayn Dünya ile 
Alay mı Etmiş 

Mançester üniversitesi rek
törleri.JJden f2el, Londrada 
verdiii bir konferansta Ya
h udi ilim Ayaştayn'ın meş· 
hor nisbiyet nazariyesine hil-~ 
cum ederek: 

"- Aynıtayn ortaya böyle 
bir naıariye atarak dilnya 
ile eilenmiıtir!" Diye haykır· 
mıştır. 

•• 
Amerikalının 
Vergi memurlarından 

intikamı 
Vergi memurunun iz'aca· 

tından bıkan David Conson 
nemında Endiyana eyaletin
eturan bir Amerikalı, biri· 
keo. bütün vergi borçlarını 
en ufak Amerikan parası 
olan çent ile ödemiştir. Bu 
yüz.den biçare memur tamam 
13700 onluk saymak mecbu
riyetinde kalmıştır. 

Yeşilırmak 
Taştı 

Is tan bul, 12 (Hususi) Ye· 
ıihrmak nehri taşmıı ve A· 
masyada yüz. bin dönüm 
arazi ıular altında kalmıştır. 

Son gelen haberlere ba· 
kıhrsa, civar köyleri de su
lar kaplamış ve köylülerden 
bazıları boğulmuıtur. 

Mücellid çıra2"ı 
aranıvor 

Mücellid işlerinde kulla
nılmak üzere üç çocuk la
zımdır. isteklilerin Odunpa· 
zarında küçük Demir hanın
da Ahmed Nail basımevine 
müracaat etmeleıi. 

ıs 

- KÖYU MUIDI~ 
~iNLfOiGiM, 
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-5- YAZAN: Gönül Emre 

lsmail Artık Eşkıva Olmuştu 
- Evet ne diyordum, sul

tanların günilnde istemiye 
istemiye koca bir eşkıya ol
muıtum. Dailarda ıezip do
laııyoıdum. i 

Neyse sözü uzatmıyabm. 
işte demin adı ıeçen lsmail 
de bizim kiydendi ve ben· 
den önce daia çıkıp eıkiya 
olmuştu. 

Mademki zorluyorsunuz si-
ze anlatayım hikayesini: İs
mail bütUn köyün ıevdiii 
merd, namuslu bir delikanlı 
idi. 

Bir rüne bir gün kimsenin 
kalbini kırdığı yoktu. Deli
kanhnın Hatice adında gü· 
zel bir yavukluıu vardı.Hani 
ıün değmemiş bir kızdı doi· 
rusu .. 

Neyse s6zü uzatmıyahm, 

Hatice)'e de bizim ai{anın 

oğlu Yusuf vurulmaz mı? 
Yusuf gözü kanlı, edepsiz 
bir oğlandı. Hatice için ba • 
hasını sıkıştırıp duruyormuş. 
Nihayet bir gün aia, lsmaili 
çağartmış, kendisine Hatice
den vazıeçmesini,.fakat ban· 
ıi kızı isterse alıcajını ıöy· 
lemiş .• 

Gön&I bu... lsmıilia ıöztl 
Haticeden başka ıey ıirmi
yordu ki.. Aiaya: 

- Söziln başım üstüne. 
Fakat bu iıin olur yeri yok. 

Diye cevap 'ermiı. Ağa, 
çok yUklenmiı, bir aralık 
üstü kapalı korkutmak iste
mit emme lsmftil hiç orah 
olmamıf. 

Bundan canı sıkılan Yusuf 
birkaç gün sonra öküzleri 
mahana edip lsmailin annesi 
ni tarlada kıyasıya d6vmüş. 
Bereket ki ağa lsmaile: 

- Yusuf bir cahillik et
miş, kusuruna bakmasın. 

Diye haber göndermiı de 
delikanlı yatıımış .. 

Aradan bir hafta geçme· 

1 
den lsmailin anneıi aldü. 
Zavallı ihtiyar kadlnın ölil· 
müne sebep, yediii dayakta 
emme biı S{CDe konukomıa 
toplanıp: 

- Allabın emrine ne de· 
nir Ismail?. Hem rahmetli 
çok ıeçkindi. 

Diyerek zorla yatıştırdık. 
Aiaıil, bu yetmiyormuş ıibi 
mütemadiyen Haticeye ha· 
ber iÖnderip kandmnaia 
çahşıyorlardı. 

Haticenin de içi bozuk 
olacak ki bir ıece Yuıufla 
kaçmasın mı? 

lsmail bu haberi iıittiii 
zaman aldırış etmiyor görlln· 
dü. Fakat ertesi glln geçine• 
ağanın on sekiz yaıındaki 
kızı Zebrayı tarlaların birin· 
de ölü buldular. Ayni geee 
de ağanın üç samanlıiı ya· 
kalmış. 

lsmaili bir daha da ıöre· 
medik. Meier etkıya olup 
dağa çıkmış. 

Sözü uzatmıyalım. Demin 
anlattığım gibi birka~ ay 
sonra ben de onun yanına 

gittim. lsmaille sık 11k aja· 
ların adımlarını soyuyor, lae• 
riflerin batını rahat barak· 
nnyorduk. 

Aradan bir buçuk yıl ıeç· 
ti. Bir giln bize şöyle bir 
haber geldi : 

"Hatice ağır bir hastıhfa 
yakalanmıf, kocasile ıehire 
ineceklermiı.,, 

Üç ıydanberi köyüm6zlln 
dağlarında göıükme~iıtik. 
Zaten bunların ıehre inme· 
ğe cesaret etmeleri de bu 
yüzdendi. 

Yerimiz uıaktı emme ne 
yapıp yapıp bir ıecede va· 
racağımız yere vardık. Ertesi 
gün köydeki yatıklanmıı 

bize onların arka yoldan 
geleceklerini haber verdiler. 

( Arkası vır) 

1M1? 

D iMA BU ft~ARV~YA DiKKAT EDiNiZ 
ISRA~ A Y _~ .. Z 

Elhamra Tel. 
2573 

~*~~****~*****~*· v b 
f<JA YYIA RE ·sınaması TE\~~?N ~ &a adayı 

BUGÜN 2 güzel film birden a ' 
GERi KUPER'in amansız rakibi RANDOLF 
SKOT - Dişi Tarzanın DOROTİ LAMUR • 
Yıldızların yıldızı IREN DÜN 'On birleıtiği 

IZMIRDE iLK DEFA idaresinde Milli Kütilpbane sinemaıı 

BUGON Sinemacılık dilnyaıının vucuda 
getirdiji en muazzam Ş1rk filmi 

Mihracenin Gözdesi 
Baıtan baıı l ÜRKÇE SÖZLÜ 

Eıki ve yeni Türk musikili harikalar şaheseri 

Ayrıca: FOKS JURNAI. .. 

SEANSLAR: 1-3-S-7-, da baılar 

ATEŞ : Yi .. k f 
fC Meıhur Fransız artisti VICTOR )t u se ve 
t( FRANCEN'in nefiı temsili ,. O Mevsimin en parlak ıaheaeri 

~ levgork damları altında = K R o o N rakıları En bllyük iki yıldızın çevirdiği en güzel film 
tC 200 kız 25 artis tarafından temsil edil- M Dünyanın en eyi rakılınndandır ko~~nin· 1 ŞARL BOA YE • MARLEN DITRIH 
tC mit gençlik, neş'e ve güzellik kaynağı M de rakı -yoktur muhayyer olarak verıhyor, Baıtan başa renkli 
fC yeni yapmıı olduğumuz son sistem teşkilatlar Ali h et 8 h J • 
.C Ayrıca: Paramunt jurnal M ve 33 senelik tecrübeli ustalar tarafından a ınr. a çe erı 

SEANSLAR: 2,30-5,50-9,10 Ateı yapılıyor. KABADAYI, ve KORDON 

KARA ALTIN 

Renkli Miki, Türkçe foks jurnal. 



Hayvanlara, kuşlara dair 
---------- - ·--oo .. "00--------- - - ---

- Deve kuşu koşulu araba-Eşekler sarayı 
lar - Pauaganın zekası 

Eşekler Sarayı 
Uruguvayda: 
Zannetmeyiniz ki bu saray 

cahil veyahut tembel mek
teplilere mahsustur. Hayır, 
sahici eşekler için yapılmış 
bir binadır. Uruguvayın kü
çük bir şehri olan "Cuşillos,, 
ta Sinyor Luiz Rok isminde 
birisi eıek ticareti yaparak 
geçiniyordu. Eşekleri can ve 
glnülden seviyordu. Bu hay· 
vancıkların sa barları, yumşak 
huyları ve cesaretleri sinyo· 
run çok hoşuna gitmişti. 

Sinyor Luiı geçen ay U
ruguvayın milli piyangosun· 
dan bir bilet satın almış ve 
biıim paramız!a beş yüz bin 
liralık büyük ikramiye İsa· 
bet etmiıti. Darısı sizin ve 
benim başıma. 

bir borcu varmış. Parayı Papağanların yalnız konu-
ödeyemiyeceğioi anlayınca şabiJdiğic i fakat zekaları ol· 
büyüttüğü iki deve kuşunun madığını zannederek Sou 
borç mukabilinde kabul olun· Femaodo gazetesinde oku-
masını rica etmiş. duklarımıu şuracığa yazalım: 

Portekizli vermiş olduğu Femmando şehiri sakinle· 
paraların geri gelmiyeceğini rinden sinyor Cipriauo Cas· 
biliyormuş, zararın neresin· tro gölünün kenarında gezi· 
den dönülürse kardır diyerek nirken bir papağan gelmiş, 
deye kuşlarını kabul etmiş, biç durmaksmn adamcağı· 
bu kocaman hayvanları bes· t f d sonra 

zın e ra ın a uçmuş, 

)emek işi de büyük bir zarar da sahile bağlı olan bir mo-
düşilnmüş, tanınmış, hafif iki tora konmuş. Sinyor Cipria· 
araba yaptırarak kuşları 

ou hiç aldırmıyarak yoluna bu11lara koşturtmuş. 
Her türlü eğlenceden mah· devam etmiş. Kuş tekrar 

rum olan şehir halkı her ya· gelmiş ve adamın önünde 
rım saatine bizim paramızla üç defa devir yaptıktan son· 
üçyüz elli kuruş vererek bu ra suyun üstüne konarak 
arabalardan birine binerek kanatlarile çırpmmıya baş-
gezinti yapıyorlarmış. Bu ge- lamış. 
zinti o kadar eğlenceli olu- Büyük bir meraka düşen 
yormuş ki bütün şehir halkı, sinyor suya yaklaşmış, ora· 
boş vakitierinde arabalara da boğulmaktan kurtulmak 
binebilmek için nöbet bekle
şiyormuş .. Arabalara henüz 
taksimetre takdmamış. 

Gazetelerin yazdığına göre 
Petersburg'da en fazla para 
kazanan adam, bu melez 
Portekizli imiş .. 

Pa pağaıun zekası 
Venezüellada: 

için çırpınan yaralı b.r pa · 
pağan görmüştür. Sinyor, 
hemen motora atlıyarak ku
şun çırp ndığı yere kadar 

gitmiş ve zavallıyı kurtar
mıştır. Arkadaşının kurtarıl
dığını gören öteki papağan 
da, artık oralarda durmıya • 
rak uçup gitmiştir. 

~~-~~~~~--~E!!2--~~~~~~--~~-

13 NiSAN 

Kedinin açtıiı f 
dava 

Bedeli nakdi 
Nisan 28 duhul için elbise, postal 

p .. ı aska, bataniye ve sair teferrüat 
ihtiyacınızı askeri numünesinc mu
~•••k valınız Hasan Basri ve şeriki 
M c.h Jlcr Gülaylar fabrikasından ıs· 

efradına 

1936 senesinde K l Eorni
ya sahillerinde bi r g . : kA
zaya uğrıyarak batt ı. Bu g ~ · 

mi 2, 70G,OOO liraya sigortalı 

idi. Para istenince sigorta 
kumpanyası taahhüdünü ye

rine getirmekten' imtina etti 
ve sebeb olarak da Kalifor
niya hükümetinde cari bir 

kanun hükmüne riayet edil· 
mediğini iddia etti. Bu ka· 

-;;na göre bir sigorta bede· 
linin ödenebilmesi için kaza· 
ya uğrıyan gemide canlı hiç 

bir mahluk kalmamak lazım· 
dır. Halbuki kaza esr.asında 

gemide bir zavallı kedi unu· 

tulmuştur ve kumpanya şim· 
dı bu kediyi bir cankurtaran 
g · bi 1. ullanıp batan geminin 
sigorta parasını vermemek 

istiyor. Bu dava 938 sene
sine bastığımız halde bala 
devam etmektedir. 

Tahtelbahir 
Birinci kordonda eski it

faiye kulesi karşısında meze-

marlama ueulile temin edersiniz her 
halde ve mutlaka fabrikamıza uğra
manız kendi menfaabnızın iktiza
sındandır. 

ADRESE DİKKAT: lımir satış şubesi Alipaşa caddesi ıar 
raflar karşısı yalnız 31 numaradır. Büyük levhaya dikkat 
alimeti farika Hasan Bani Şenbiçer fabrikası. 

- ·~~~~~:~~~~ \ 
~ 
~ 

1 Cild, Saç ~.8.~~;.~ ~~~~~üt•hmısı 
ı ikinci Beyler sokak No. 81 Her gün öğleden sonra 

l~l~~~~~ı~~~~~ 

Sık sık değişen 
Hava şartlarını en has!las ve kat'i 

şekilde tesbit eden LÜFFT = 
Hava markalı BAROMETRE 

DERECE, İGRO!\iETl~E 
ile en maruf fabrika mamulatı 

Gözlük ve camları 
S. FERİD 

ER~ 

Şifa Eczanesinde 
TOPTAN PERAKENDE 

Sinyor biç düşünmedi. Ha
yatta en büyük emeline ka
vuşmak için hemen i ,e gi· 
rişti. iki bin dönümlük ko · 
caman bir çirftlik sahn aldı. 
Bin ~şeğe mahsus asri bir 
ahır yaptırdı. Ahır kışın elek 
tirikle ısınıyor, içinden bo
yuna sular akarak burasını 
tertemiz tutuyor. Çiftlik baı
tan aşağı yonca edilmiş, 

eşekler istedikleri zaman 
zümrüt ıibi çayırlarda otlı· 

yacak ve hiçbir biımet gör
memeie mecbur olmıyacak· 
lar. 

Askeri hazır
lıklar için 

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. 

Beş Dolar Mu------- r:;.~:anu:ki;P:;:-

Ahırlar doluncuya kadar 
bütün hasta eıeklerle, on 
yaıını geımi ihtiyar eşekler 

buraya bedava kabul edile
cekler. 

Deve kuşu koşulu 
arabalar 

Cenubi Afrikada: 
Piteraburg ıehiri ancak 

altı yedi yaşında olan küçü
cük bir mahalledir. Oranye 
nehrinin denize döküldüğü 
yerde elmas arayıcılara bu
rasını vücude getirmişler. 

Burada asri bir şehir için 
liıım olan vesaitin hiç birisi 
yoktur. Ne havagazı tesi· 
ıatı, ne telefon, ne de sine· 
ma .• 

Fakat sokaklarda taksi-
metrelerin aşağı yukarı git
tiklerini ıöıününDz. Yerli· 
)erden birinin komşusu olan 
melez bir Portekizliye hayli 

"Scbwiez badenst Zeitung,, 
gazetesinden: 

Ankaradan bildirilen bu 
haberde Türk hükumetinin 
şimdiki beynelmilel vaziyet 
muvacehesinde beş yıllık mü-

dafaa proğramını tacil için 
~eclise 125 milyon Türk 
liralık bir tahsisat kabul et· 
tirmek üzere bir kanun la· 
yihası vermek istediği, 1937 
yılanın bütçesinden 82milyon 
liranın münakale suretiyle 
as~e' i maksatlara tahsis edil· 
diği bildiriliyor. 

At varışlarının 
tarihi 

Şarkta hangi tarihte baş
ladığı galiba tesbit edilme· 
miştir. Fakat garb memle· 
ketlerinde ilk at yarııı 1726 
da ve bir bahis üzerine ya· 
pılmııtır. 

kabilinde Satı .. 
lan Çocuk 

Amerika zabıtası çok ga0 

rip bir hadiseyi meydana çı· 
karmıştır: Madam Ross Çet 

isminde birisi elizabet ismin
deki küçük kızını çocuğu 
bulunmıyan bir karı kocaya 

satmıştır. Satış muamelesi 
her hangi bir malın alım 
satımı için yapılan kanuni 

bir mukavtleye istinad etti
rilmiştir. Ve küçük Elizabe· 

tin annesi, beş dolar muka· 
bilinde çocuğu üzerindeki 

"tasarruf hakkını,, sab ala· 
na devir ve ferağ etmiştir. 
Zabıtanın meydana çıkardığı 

bu hadise Valtimur mahke
mesine intikal etmiş, mahke· 

me de ferağın iptaline karar 
vermişse de çocuğu annesine 

değil, büyük annesine tes
lim etmiştir. 

Satılıktır 
Avrupa tohumu demek 

damızlık ve her zaman taze 
ve cins demektir. Okuduğu
nuz Meram tahum maiaza· 
sının ilanları reklam değil 

bir hakikalhr. Damızlık seb
ze ve çiçek ve meyvasız ağaç 

tohumlarını Meram tohum 
mağazasından tedarik ediniz. 
Kültürparkı yeşillendiren In
giliz çim tohumu toptan ve 
perakende ve Rayguas, La
vegras çim tohumu yedi se· 
ne dayanır. Park ve hususi 
bahçeler için şayanı tavsiye
dir. 

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

lzmir Hisarönü 34 No. Me-
ram tohum mağazası 

Hüseyin Avni 

~ ÖLÇÜEVi 
~ Baskül, kantar, masa terazisi yeni ye her nevi ölçil ı 
~ tamiratı kabul edilir. 
n Kolancılar (Eski kasaplar) No. 27 
~ IZMIR: Telefon - 2746 
\.\r~c.taJll;;;:t::KJl::..t:;;aJ;:.t:il~ ··~ktll-=--~ C;t:Skt:a 

Dikkat 
Bayanlara ~lüjde : 
Bu senenin envai modelleri 

yazlık panama ipek hasır Ye 
sair şapkaları 150 kuruf& 
meşhur Universal şapka fab· 
rikatörü Bay Abbas Azer 

hayatı ucuzlatmak inkilibında 

bir hizmet etmek için bugiia· 
den itibaren satışa başlamııtır 

bu fırsatı kaçırmayınız alma· 

sanız dahi bir defa görünüz. 

Balcılar 191 T. 3811 

~E:!:i!lll&;FiEMf++.+*t li!Mlim .... llm .... B8!1iimlm!l .. I .......... . 

ı Birinci Sınıf Mutahassıs 

1 Dr. Demir Ali 
KAMÇIO\iLU -------- 1 CiJ.t ve Tenasül hastalıkları ve t•MAıılıUıiadlAMA&lıAMılıAıılı6AA6! ~>t Dr. F A.HRİ f Ş.JK JHeJEE! 1 . . . . elektrik_ tedavisi 

41 D ı K K AT D m lzmir Memleket Hastanesi Rontken Mütehas1111 s ..,:..:;,;.~~.!:'.:!:.. No.~efon: 3479 
• . D a RONTKEN VE E H 1 .. z&Bll!~--41 LÜKS - Sabunların en pişkinidır. • m E k • .k d ·ı . f!ı aşarat a Mucadele amanı 
ti LÜKS - Ayvalık ve _Reşadiye yağları~dan yapılır. 9 ~ (e tiri te 8VI eri yapılır~ ... e LuKS - Her türlü baleden müneızebhr. D ~ . . a Geçen sene bütün İzmir· 
.. LÜKŞ - Cildi, elleri, saçları koruy•ın yağine sabundur .• ti lkıncı Beyler Sokak No. 29 TELEFON: 2542 m2 lilerin takdirlerini kazanan 

1 Siz de kesenizi, çamaıırınızı ve vücudunuzu korumak i r+ltitt~B~~fi1ıRi:&ıEEEEEEar!lrlt\IZ~ " Whiz ,, markalı meşhur 
isterseniz L 0 K S markalı çamaşır _ve banyo sabun· 9 6228aS..~22&::2SS2S2SS2SSSSSS6 Amerikan filidi ile bu sene 

1 )arını kullanacaksınız. Çünkü L o K s Türkiyenin .. [•J Elbise ve Manto [+] yeni ve çok kuvvetli bir 
müstesna bir sabunudur. it [+I [tJ formülle çık1tn "Fayda,, ve 

Ümit Fabrikaar Ticarethanesi Kestanepa:z~rı D ,. Mıraklılarına MIJdı ~:~ emsali ilaçları taze ve mü-
• Telefon : 3047 Telgraf : Ümıdun it (+ ~~ essir naftalin ve pire toz-••••••••• •••••ı•••ıtJ• ~ illi! •••• f!~Zabitan, Baylar ve Bayanlar ı:~ larını, ·Iogiliz markalı kim-
ı~****~****ı.*;t:t~*~*:t:lc:t**~ [t]En müşkülpe~ent müşterileri memnun ftl yevi gübreleri, bağlar için 

Meşhur ASIM Sabunl~rı J+ 5•Jeden bu fırmayı unutmayınız · ;>. • , [•l kara boya ve %açyağı. 
)t. ~:1J Tüccar terzi (Türkpazarı lbrahim ı:~~ Ağaçlarda, fidanlarda ve 

Cilt, ı ~1ağzası: Yünlü, )t ~ K k ) b k . w d . 'dl T . çikeklerle güllerdeki ballık 1 ,. (f ara aş u ere yenı magaıa a zen gın çeşı er. erzı· t vesair haşaratı öldüren ve 
Saç Hisar camii arka kapı pekli )t [t~ hanemizde bay ve bayanlar için son moda zarif ve şık [t] Burnava Zıraat Enstitüsünün 

i ~!:ulu sırasında: Çamaşırlar )t [t] manto, rob, tayyor, etek, büluz ve tovakar Zabitan ve [t] raporunu taşıyan " Kata-
için » m sivil elbise ve kaputlan imal edilir. . killa " tozlarını ucuz ve 

h 905 inci sokak, bas u. ~'Jıı:I Muamelem peşin ve taksitledir. ~ .. tl 81 
t't' :.: kesin fiatlerle mağazamızdan tedarik edebilirsiniz. 

sabun 14 No. lı mağaza. sabun :+ f Bu söderin doğruluğunu anlamak için bir tecrübe kafidir ... +) 9 rakamını istismar etmek istiyenlerin mağazamızla hiç 
tc EVLER iÇiN : 11 kiloluk torbalar tertip edilmiıtir. ~ [+]DİKKAT : Yeni Mağaza Odunpazarı No. ı2&j alikası yoktur. 

S• mtııteıilerimin tekliflerini dileriz. . TELEFON: 3276 &: Başka yerde de ıübemiz yoktur. Liitfen yukarıdaki far· 



• 

1 
1 
1 

1 

1 

Sahife f 

l:ll: fi :l 1] 31 
l•I!fill:]iı?rnl 

Verem 
Pavyonu 

Dün Tepecikte emraz! 
ıariye hastahanesi bah-
çeıinde (Verem Pavyonu) nun 
temel •tma töreni yapılmış· 
br. Valimiz tarafından ilk 
temel bşı ahlan bu hayırlı 
müeınesenin halkımıza yapa· 
cağı hizmetleri sağlık direk
tiirilmüz beliğ bir nutuk ile 
canlandırdı. Buna kıaa ve 
ruhlu bir nutuk ile cevap 
Teren Valimiz bu pavyonun 
ıimdilik küçük bir adım ol
duğunu ve vatandaılara aza
mi yardım etmek maksadile 
açılacak bu kUçük müesse
ıenin yavaş yavaş genişleti

leceğini ve hizmetlerinin de 
ona göre çoğaltılacağını rea • 
list bir ifade ile tebarüz et· 
tirdi. 

•• 
Kocasını Oldü-

ren Kadın 
Aydının Ortaklar köyünde 

oturan Emir Hatice sevgilisi 
ile birleşmek için kocası 
Rüıtüyü gece yarısı uyurken 
canavarcasına öldürdüğü için 
Aydın ağuceza mabkeme
ıiace 18 yıla mahk6m edil
miştir. 

Lütfiyevi 
Yaraladı 
Dolaphkuyu Yusufdede 

caddesinde 156 numaralı ey

de oturan Hüseyin beraber 
yaşadığı Lütfiyeyi bazı me· 
ıelelerden muğber olarak 
dün öğleyin bıçakla sekiz 
yerinden ağır surette yara
lamtştır. Yaralı derhal bas· 
tahaneye kaldırılmış ve Hü· 
ıeyin de yakalanarak adliye· 

' ye teslim edilmiştir. 

Tür ki vede 
Ne kadar radyo var? 

Bir istatistiğe göre mem· 
leketimizde 28 binden fazla 
radyonun hafi faaliyette ol· 
duğu tesbit edilmiştir. 

········rwım· .. •·••• 
Düzeltme 
Taflan gazinosu 

açıktır 
Tatlan gazinosunun sed · 

dine karar verildiği hakkın
da belediyemizden aldığımız 

• bir haberi yazmıştık. Mües· 
ıesenin itiraz için beş gün· 
lük: mühleti olduğundan Taf· 
lan gazinosunun bu müddet 
zarfında kapatılmıyarak ça
lışmakta devam ettiğini öğ-

ı rendiğimizden meseleyi dü
zeltir ve gazinonun herkese 
açık bulunduğunu ilin ede
riz. ' J 

~Ankara Radyo 
fstasvonu 

lstanbul, 12 (Hususi) 
Ankara radyo eistasyonunun 
inıaah bitmek üzeredir. Ye· 
ni istasyon temmuzun yirmi 
heıinde törenle faaliyete 
geçecektir. 

Bu çok kuvvetli olacak 
iıtasyon sayesinde Ankara 
neıriyatı bütün dünyadan ve 
bilhassa memleketimizin her 

!tarafından çok net olarak 
takip edilebilecektir. 

( Halkın Sell ) 

Çinliler Japonları Fena halde Sıkıştırdılar 
Londra 12 (AA) - Royter ajansının Çinden çok iyi bir menbadan öğrendiğine göre Çin 

ordusunun ileri kolları ve Gerdalla akıncıları Şanghayın 40 kilometro yakınına gelmişler
dir. Şanghay ve Hankeudaki Japon garnizonlarının gayretleri Çinlileri ileri hareketlerinde 
durdurmağa kafi gelmediğinden 9 Nisanda Paetunga on bin Japon ihraç edilmiştir. 

Bir Japon tavvare filosu Rus hududunu aştı 
Moskova 12 (Radyo) - Dün öğleyin 14 ta yaredeo mürekkep bir Japon harp filosu 

Sovyet hudutlarını 30 kHometre geçmişlerdir. 
Japon tayyarelerinin hududu geçHğini haber alan Sovyet avcı tayyareleri de havalan-

mıılar ve Japon tayyarelerini kaçırmışlardır. Bu esnada motoru bozulan bir Japon tayyare· 
ıi Rus topraklarına inmeğe mecbur olm:ıştur. Bu Japon tayyaresi Koredeki Japon ordusu
nun avcı tayyareleri müfrezesine mensuptur. 

Suivuan Vilavetinde İhtilal 
Tokyo (Radyo)- Rusyanın Suiyuan eyaletinden ahnan haberlere göre general Oruto 

kumandasında sekiz bin asker ihtilal bayrağını açmışlardır. Müslüman kıtaları kumandanı 
general Maçning de ihtilalcilere iltihak etmiştir. Bu suretle teşekkül eden büyük bir ordu 
Motiyenin dört yüz kilometre şimalindeki Akoleo kıtasına hareket etmiştir. 

General Zehneriıı intiharı 
Viyana, 12 (A.A) - Yarı resmi bir menbadan bildiriliyor : 
Sabık federal Avusturya ordusunun sabık harbiyi! nazırı general Zehmer evinde intihar 
Fevkalade mahkeme azası sıfatiyle general Zehmer 1934 Temmuzu hadiselerini mütea-

kib bir çok Nasyonal Sosyalist hakkında idam kararı vermişti. Generalin intiharınm bu 
bu sebebdeıı olup olmadığı daha malüın değildir. 

Hatay Türk himavesinde mı1htariyet 
lstaubu1, 12 (Hususi) - Antakyadan gelen bi r habere göre, Hatay meselesi, hükümeti-

mizle Fransa arasında müzakere edilme~te ve Hataya Türk himayesinde bir muhtuiy~t 
verilmesi üzerinde durulmaktadır. Bu ihtimal çok kuvvetlidir. 

8jr Marangoz karısını kovun gibi kesti 
Adana 12 (Hu3usi) - Mustafa oğlu Seyfi isminde bir marangoz genç ve 

Faikayı uıtra ile koyun keser gibi kesmiştir. Cinayetin sebebi meçhuldür. 
güzel kansı 

----------ı--- ••OO••-----------
Kısa Şehir 

Haberleri 
Burnava Ziraat Mektebi 

civarındaki 600 dönümlük 
arazi istimlak edilmiştir. 

§ Şehrimizde bulunan J. 
S. K. Asbaşkanı Adnan 
Menderes dün de bazı stad · 
ları göımüş ve akşam futbol 
ajanı Suad Yurdkoru ile iz· 
mir güreşçilerinin çalışbkları 
salonu gezmiştir. 

§ Dün hava biraz soğuya
rak yağmur yağmaga başla· 

mış ve yağmur bugünde ha
fıf surette devam etmiştir. 

§ Kemerde kağıdhane cad· 
desinde Hasan oğlu Mehmet 
Dündar ve Salih oğlu Ali 
kumar oynarken zabıtaca 
yakalanmışlardır. 

§ Torbalının Kayas köyün· 
de halası Ayşeyi döğerek 
ölümüne sebebiyet vermekle 
suçlu Muharremin mahkeme· 
sine dün ağırceza mab.keme-
sinde devam edilmiştir. 

rar:r---

.İtaJya 
Habeşistanı iskan 

ediyor 
Bern (Radyo)- Italya hü· 

kümeli Habeşistanda yurd· 
laşmak istiyen Isviçrelilerin 
hüsnü kabul ve kolaylık gö · 
receğini bildirmiştir. Hatta 
bu gelecek olanların Isviç· 
reden getirecekleri eşya ve 
emtia Habeş gümrüklerinden 
serbest geçirileceklerdir. 

Divrik Bakır 
Madeni 

Ankara (Hususi)- Maden 
arama enstitüsünde bazı ma
denlerimiz tahlil edilmiştir. 
Yapılan tahlilde bilhusa Div· 
rik bakır madeni 1500 de
rece mayi beyza halinde gö · 
rülmüştür. Bu maden on beş 
milyon ton tahmin edilmek· 
tedir . 

Alm ~nya - Mançuko antantı 
Tokyo (Radyo) - Istefani ı Mayısın sonlarına doğru im· 

Ajansının bildirdiğine göre za edilecektir. Rusya meha· 
Almanya ile Mançuko hükfı- fT d b b'. "k b . 
meti arasında bir anlaşma ı ın e una uyu e emmı· 
cereyanı vardır. Bu anlaşma yet verilmektedir. 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

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

Habeş imparatoru UJuslar Sosyetesine · verdiği bir notada 
Habeşistanın ltalyaya ilhakı keyfiyetini protesto etmiştir. 

§ Fransada bilhassa Marsilyada havalar tekrar soğumuş 
ve derece sıfır aJtında ona düşmüştür. 

§ Yugoslavya •Almanyadan iki yüz tayyare almağa karar 
vermiştir. 

§ Arnavudluk Adliye Nazırı istifa etmiş ve bu vazife 
kral tarafından Başvekile tevdi edilmiştir. 

§ Son günlerde Konyaya ve Karamana şiddetli yağmur· 
lar yağmış, husule gelen seller büyük zararları mucip ol
muştur. Haber verildiğine göre hasarat çok mühimdir. Nü· 
fusca zayiat olup olmadığı heuüz anlaşıl ımamlşhr. 

§ Balkan matbuat konseyi murahhasları dün Yıldız sara
yında konsey halinde toplanmışlardır. Matbuat Umum Mü· 
dürlüğü, murahhas heyetler şerefine Beylerbeyi sarayında 
bir çay ziyafeti vermiştir. 

ooooooooooooooooocooooooooooooooo~ooooooooooooooooocıoo 

Halkın Sesi hakkın sesidir 
- Baştarafı 1 incide -

dan kayboldu, hemen mezarlıkbaşı karakoluna koştum, ko· 
miser bay Hidayete ve muavinine haber verdim, polisimiz 
derhal faaliyete geçti, paramı çalan hain adam izini kay· 
betmek için hazır parayı sarftan çekinmiyerek on saat gibi 
kısa bir zamanda kendini Burdura atmış, polisimizin çelik 
eli onu orada yakaladı ve paralarımuı 295 lirasıoı istirdat 
etti ve kendisini hapse tıktı. Bu sür'at ve bu mebarete hay
ran kaldın:ı, polisimizin bu hareketini candan ve yürekten 
kutlarım, cumhuriyet hükumetimize ve oou kuran babamız 

büyük Atatürke ve palisimize karşı derin minnet ve şük
ranlarımı sunarım. 

Yaşasın Cumhuriyetimiz, yaşa sın çelik kollu zabıtamız. 

Üalü büyüğümüz " ne mutlu Türk olana " demiş. Bir ker· 
re daha bu vecize He göğsümü kabartarak bu gazete sü
tüoJarında bağırıyorum, ne mutlu Türk olana. 

Halkın Sesi: 
Çok hey~canlı olan bu vatandaş göğsünü döverek bu söz· 

leri tekrarlıyordu. Zabıtamızın bu müstesna muvaffakiyelini 
biz de yürekten takdir ve tebrik ederiz. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

13 NiSAN 

T. Piyangosu 
- Baştarafı 1 incide -

15000 Lira 
33851 No. )l'a 

çıkmı~tır. Son üç rakamile 
nihayet bulan biletler 100 
lira kazanmışlnrdır. 

10000 Lira 
11195 No. va 

3000 Lira 
18H9 6212 No. laı 

kazanmışlardır. 

1500 lira ka7.ananlar 
19351 15122 34064 8798 
11208 38387 
34506 2049 1474 34089 

1000 lira kazananlar 
36525 2331 31708 ~7853 
35002 35761 5601 27997 
23087 35930 36461 31081 
37631 2023 19449 10767 

3285 32236 33344 6705 

200 lira kazananlar 
1273 25378 25490 15862 
6249 7203 38641 6326 

39353 354 35367 5554 
16392 4824 25762 4245 
26583 28678 28914 34584 

406 33533 20127 7207 
37955 29461 15180 35010 
14616 28844 

7539 23334 29501 25118 
4925 6991 21713 33004 

20455 26344 3~093 36447 
30131 27898 7062 
24864 11251 35323 2637 
14233 12639 12349 38853 

: 7401 7743 33191 21682 
22845 6807 13994 9688 
28739 20842 31719 4350 
116QO 30767 29224 34952 
25151 1835 3842 6812 
38471 21703 3308 8141 

6248 20178 4332 12700 
23524 596 12731 6468 
12832 29510 28374 30496 
11375 12678 29207 27281 
16461 38364 19937 1174 

70 lira kazananlar 
24130 35366 34879 13477 
23084 34327 18622 33341 

24036 27825 21416 38053 
19438 1437 33755 38279 

36602 5924 31621 34987 
37365 5571 35928 36716 
21364 29954 28936 6492 
15501 21288 27643 23298 

19402 5601 9136 14195 
26111 38560 9439 32882 
26659 31241 21516 21634 
36878 38964 16.84 4515 

4914 1758 

50 lira kazananlar 
29715 30996 30453 25722 

9359 36235 11176 37895 
6344 18905 2673 33141 

29167 22366 17667 15082 
7334 37864 37703 20281 

19953 22944 5229 13123 
30404 

ı' 3, 5, 7' n la bitenler 
amorti düşn1üştür 

Saadet Kişesi
nin hediyeleri 

4037 13807 29507 12618 İkiyüz bin lira kazanan 
25009 1996 9457 13551 bay Sabri geçen 22 inci ter· 

7077 3643 10800 1577 J. ti bin altıncı keşidesinde tü· 
25339 3057 13712 3465 tüncü bay Hayri ile müıte• 
28271 rek aldığı 14741 numaraya 

8811 31811 18218 1567 ikiyüz bin lira kazanmıılar-
22732 35681 22932 2096 dı bu keşide de Saadet kiıe· 
23024 26616 32562 22936 si sahibi Hasan Tahsin Ôn· 
12371 6233 26213 20555 derin verdiği 27761 numa· 
24158 14865 18185 8281 ralı bilete 200,000 lira esa-
27759 23222 24227 7033 bet etmiştir. Her ketide de 
33242 3856 2118 37937 müşterilerini zengin eden bu 
28086 33694 31832 27191 uğurlu kişeyi ve kazanan bay 

50,000 liralık mükafat Sabriyi öz yürekten kutlu-
26485 38340 13355 38150 larız. 

5527 5790 10483 25354 Saadet Kişesinden ka-
16869 16728 4022 3589 1 

2873 26436 1809 35429 zanan numara ar 
35057 39315 30051 39273 27761 No.ya 200,000 Lira 
34488 26744 14604 22934 33851 " 15,000 " 
17486 10889 37982 18674 39795 ,, 1,COO " 
9030 7335 26831 19669 10851 il 1,000 it 

5070 5761 26707 25963 39761 " 1,000 " 
396 31297 29623 20115 16851 il 1,000 " 

27712 16959 39158 39403 28851 " 1,000 tt 

4480 3657 23246 14278 33178 " 1,000 " 
27388 10667 15926 31334 20851 il 1,000 it 

4402 3758 32507 • 29709 il 1,000 " 

lzmir defterdarlıiından: 
Satış 

No. 
1304 

= 

2inci Karantina iskele c. 92-94 kapu no.lu 
418,25 m. m. müfrez arsa 190 

1305 3üncü Karataş Halil Rifat Paşa c. 651ada 1 
parsel arsadan müfrez 62 m. m. arsa 30 

1306 3üncü Karataş Halil Rifat Paşa c. 651 ada 
1 parsel sayılı arsadan müfrez 53,75 m. m. 
arsa 

1307 3üacü Karataş Halil Rifat Paşa c. 651 ada 1 
parsel sayılı arsadan müfrez 83,25 m.m. arsa 

1308 Bayraklı Bülbül s. 32 eski 30 taj no.lu ev 
1309 Salhane Şetaret s. 38 kapu no.lu 1725 ada 5 

parsel sayılı 89,50 m. m. bir odalı ev 
1310 Salhane en veriye S. 125· 1 kapu no.lu 687 

25 

40 
100 

30 

ada 13 parsel 18 sayılı 63 m. m. arsa 18 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyeti 15 gün müddetle ve 

açık arttırma usulile müzayedeye konulmuştu r. lbalesi28·4 938 
tarihinde perşembe güoü saat 15 tedir. Taliplerin milli ~m· 
lak müdürlüğüne müracaatları. (1'.230) 

................................................................................ : .. gmm• .................................. .. 
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