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Beyler Sokaptb 

(Halkın Sul) Matbauaada 
Buılmııbr 

GeçmlyeD yam r eri veribıez 

·rıLISTINDE VAZIYE KOTU 
KISA VE AÇIK 

Fransız Gazeteleri Telaşta 
Nihayet Fransız gazeteleri de enerjik, cesur Ye atılgan 

btıkfametlerin yaptıkları Ye yapmak üsere buluodukJan işler 
laakkıoda bOyük bir teJAı göstermek Jibumunu hi11ettiler. 
Hitlerin orta Avrupada oynamaia baıladıiı önemli rol on• 
Jar1 ıaşırttı. 

(Viktoar) ıraıeteıi bağmyor : "Şiddtlli icraata girişebile· 
c:ek kaYvetli bir hükiimete muhtacız. Öyle bir hükQmet ki 
barice olduğu kadar dahile de dişlerinin keıkin olduğunu 
ıöıterebilsin.,, 

(Epok) gaıete.i "zavallı Fransayı kurtaracak kimse ka!
nıadı mı, cumhurreisimiz, bugünün vaziyetini kavrayacak 
Ye ona iÖre şiddetli tedbirler alacak bir kabine teşkiline 
karar vermek için daha ne bekliyor?., Diye feryadı basıyor. 
(Le Petit Pariıien) elan kendilerini fırka ihtirasla rından kur
taramıyanlara haykırıyor : " Şıhıslaunızın ve farkılarınız n 
lllenfaatlarını ne ı:aman vatanın kurtuluş ve yükselişi karşı
sında feda etmeği düşünecekıiniz.?,, 

(Ernur el) ise sosyali_stlere ''harici sulhu kurtaracağız d"ye 
Fransanın dahilinde iç harpleri çıkarhyorsu r, uz. arhk yeter 
bu palavralar !11 Sözlerile çahyor. 

(latransijan) ise şöyle haykmyor : "Fransız hürriyetini 
kaybetmemek için, hür fikirli, hür i~tihadh, ne partilerin, 
ne şunun Ye bunya Ye ne de hariçte her hangi bir kuvve· 
tin tesiri altında iş görmiyecek ve biç bir kuvvete vasıt• 
Ye t1Jd oJmağa tenezzül etmiyecek hür vicdanlı devlet 
adamlarına mubtaçh .. ,, 

,.., 

Bir Facia 
- ..... ·-·· .. 

Yıkılan E vin Altında 
lki Çocuk Can Verdi 

----·~--
lıtanbul, 13 (Husuıi) -

Balatta, Kalpakçı mahalle· 

sinde bakkal Mustaianın ma· 
lı olan bir ev yıkılmış vo 
kiracı Tahsin kaptanın eşi 

ile iki çocuğu acıklı bir su· 
surette enkaz altında kala· 

rak ölmüşlerdir . iki çocuğun 
cesedi bi rbirlerine sarılmış 

olarak bulunmuştur. Diğer 

çocuklarda yaral ıdır. Yaralı· 

lar df!ı hal hastahaneye kal· 
dmlmışlardır. Faciayı haber 

alan E2"e vapurunun kaptanı 
B. l'ahsio bu korkı;nç facia 

karşı sında bir asabi buhran 
geçirdiğinden hastahaneye 
kaldmlmışh. 

Tahkikata zabıta ve bele· 
diye mühendisleri vaı.'ıyed 

etmiş ve facıaoın toprak 
kaymasından ileri geldiği an• 
Jaşı1mışhr. Nihayet görülüyor ki Fran111: gazeteleri yanıbaşJarında, 

lıudu dlarının yakınında ve batta kendi yuı dlarının içinde 
baııösteren tehlikeyi sezmişler, anlamışlar ve bunu bütün 
lcuYYetlerife bağırmağa bıılamışlardır. Esasen bütün Fran· 
ııı umumi efkin da onlardan bunu iıtemektedir. 

r!. 

hnn .i .-.:r. - •-.ııııllıııı.-. --~ ........ ~ derhal felaketzedelerin imda· 
dına koşmuş ve otomobilde Fransız gazeteleri, Fransız poJetikacıJarı, Fransız Nazarları ve Fransı z umumi efkarı bu-

gün ber şeyden önce Frensanın silahlanmasını istemeğe başlamıştır. Klişemiz Fransız or· 
duıuna mensup motörlü bataryalar1 tesbit etmektedir. .. SIRRI SANLI 

bulunan ve lkiçeımelikte 
Zebranın aile e•inde oturan 

~~~~~~~~~~~--~-oo••"oo~~~~--~~~~~~~~~ 
yirmi beş yaşlarında Keriman 
ağır surette yaralanmııtır. 

Maıiye karışmış Avusturyanın eski Başvekili Şuşoing 
düşmeden önce ve düştükten sonra ... 

Şuşning işten çekileli, suçlu mevkie düşeli ve berşey~ 
boyun ~ğdiği halde adı bir türlü unutulmıyor. Her gün 
Yeni ye garip rivayetlerle gazete sütunlarına geçmekted r. · 

*!!tt::_ - -

iSTER GUL iSTER AGLA 

Pazarlık 
Yasak 

Ankara, 13 (Hususi) -
Hükumet; halkın aldanma
masını temin için, pera.ken· 
de mal satışlarında pazarl ı k 

yapılmasını bir layiha ile 
yasak etmiştir. Bu layihe, 
yakında Meclise verilecektir. 

Yeni layiha ya göre, her 
malJD fiah maktu olacaktır. _ ___,.,_...,...._ 

Sıhhat meclisi 
Vilayet umumi bıfnssıbba 

meclisi, dün sabah valinin 
başk ıı nhğıoda ayl ık toplan· 
tıun1 yaparak vilayetin sıh 
hat işleri hakkın ia bazı ka· 
rarlar almıştır. 

Sevdirmek Ve Saymak Büyüsü 
Bir arkadaşımız göndermiştir : 
Geçen gün mahallemizde nezakat ve terbiyesi yüksek tanınmış dul ve çok zengin bir 

bayının evinde misafir bulunuyordum. Epeycede kalabahk vardı. Saat on bire doğru bu 
sosyeteye yakışıklı bir genç geldi. Evin sahibi olan bayan yani gelen misaririni büyük bir 
nezaketle karşıladı ve hepimize tanıttı : 

- Çok kibar ve nazik dostlarımdan Bay .... 
Hepimiz baş eğerek genci selamladık. Dans etmeğe başladı, muttasıl ev sahibile dönü-

yordu. Salonda pek çok güzeller Ye genç kızlar bulunduğu halde bu bankacı gencin hep 
dul ev aahibile dans etmesine benim gibi şaşanlardan biri sormuştu : 

- Bu işe ne dersiniz ? 
- Ben de bu muammanın halliJe meşğulüm azizim, 
Diye cevap verdim. Danstan ıonra oturduk, konuşuyordum. Söz nezaket bahsine dökül· 

dli. Ev sahibi bankacıyı göstererek Bay .... kadar kibar bir delikanlıya rast gelmek zordur. 
Konuşma başka ş~kle sokuldu. Bayanfarın yaşlaranı yüzlerine karşı söylemenin büyük 

bir kabahk olacağı öne sürüldü. Elli beşlik Ye bir genç kız kadar giyimli ve tuvaletli bir 
bayan oturanlardan ıordu : 

- Beni kaç yaıında ıanırıınıx ? 
Bankacı genç derhal ahldı : 
- Sayın Bayan ıi:ı mi ? Dedi. Şöyle böyle bilmem yirmi ikisinde var mısınız ? 
- Kahkahalar arasında bay bankaeının kuvvetli göıüşleri ve tahminleri var diye fısılh· 

lar başladı. Gene ayni yaıt~ bulunan ev sahibi atıldı : 
- Biraz önce söyledim ya bay ... Misli bulunmaz nazik ve asil bir gençtir. 
Arkadaşım imalı bir nazarla yiizüme baktı, ben de bu gencin meziyetini öğrenmiş oldum. 
Sen de ey okuyucum, bayanların haline mi, yoksa baylana riyakirhklarlDa 

SARHOŞLUÖUN SONU 
Kerimanın bel kemiji ve ba· 
cağı kırıldığından derhal 

~~~~~~-- ••t10••~~~~~~~-

Bir otomobil köprüden yuvar
landı. Keriman a{rır varalı 

hastahaneye kaldmlmııhr. 

D ğer Hayrünnisa, Hüseyin 

Evvelki gece saat 2,5 da 
Menemenli şoför Nurinin 
id~resindeki 55 numaralı oto
mobil, sarhoşluk yüzünden 
içindeki beş yo!cu ile Soğuk 

: kuyu köprüsünden aşağı yu· 

varlanmıştır. 

ve Cafer ağu surette yara
lıdır. Hadise sarhoşluk ve 
dikkatsizlikten ileri gelmiştir. · 

--~'fl'itl'it _ _ _ 

Hariciye 
Vekilir' İz 
1'1 sır g azetecilerine 
b ~:yanatta bulundu 
Kahire 14 (Radyo)- Tür

kiye Hariciye Vekili Tevfık 
Rüştü aras, dün Mısır gaze
tecilerini kabul etmiştir. 

aTnrkiye} Hariciye Na11ra, 
lTtirkiyeniD,!Mmrla olan do.:] 

,~ 
' 

tane münasebatından hara· 
retli bir: lisanla bahsetmiş 
ve iki memleket arasındaki 

kardeşlik hislerinin, bu kuv· 
vetli dostluğa imil olduiunu . 
söylemiş t ir. r. ~~r e 

B. Tevfik Rüst-ü--A;as, Sa 
Majeste Kral Farugu, Ata· 

illrkün misafiri-Olmak üzere 
Türkiyeyı davet ettij'ini bil· 

• 

Kazayı haber alan :zabıta 

SiNEMA KÖŞESi 

Elbamra sinemasında bugün saat 3 de ve 3 de son defa 
olarak (Mihra cenin Gözdesi)Türkçe sözlü ve Türk musikili. 

DiKKAT : Saat yedide seans yapılmıyacak ve 19,30 dan 
itibaren geçen hafta olduğu gibi müstahkem mevki bando· 
su sahnede mevki alarak saat 21 e kadar bilhassa Anado· 
Iu halk türkülerile milli havalardan müteşekkil zengin bir 
programla mükemmel bir ko11Ser verecek ve saat tam 21 
de fevkalade olarak Türkçe sözlü ve Türk musikili (Hind 
Mezan) harikalar şaheseri takdim edilecektir. Fiatlara zam 
y&pılmamışbr. Loca, numaralı koltuklarınızı acele kapattmaız. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
Çok )rerinde bir karar •• 

Geçen gün gazetemiz.de de yazmıştık. Cumhuriyet h6k6· 
metimiz, bir emirle; bundan ıonra çikulataJarda ecnebi pro· 
paiand111na İliili bulUDan bir takım manzaralana •• hele 

- Soaa t ladde -



Wlle 'Z 

a•n:: En Blg;' Harb Dahisi •ı ·-kt-ır-un-N-as-lba-tle-rıl 'DflNYADA 
8 ......._ __ _. NELER 

Timurlenk 1 Kadı~lardav J OLUYOR ? 
~~~~----------m Belsoguklu~u Dünya sür'at rekorunu 

ı.r~lriA• Ya.zan: H. TürkekulS Belsoiukluiu "mikrobilo kıracak bir otoınobil 
- 110 - e&BBE• atılanan kadınlarda iki ciba • A 'k d tt 350 ·ı 

ilk ı;.._.;ı merı a a ıaa e mı 
rDa !D61• oldukça zor- kalmadı. $•ıırdılar, Timur- za tezahGrat yapar. Hem ya k k b' . . d . 

1 ki ba d f k 
'd d paca o ıçımın e yenı 

u ar ı g6ıter i, a at lena-e heyetler iÖnderdiler, ı . rar yolların a, hem de ra· bir yar1ı otomobili yapılmak· 
Timur, çok metin ve ıabırb fakat koca Türk artak kız· hım yollarında. ifrazat ka- tadır. Bu otomobili hazırlı· 
bir adam olduğundan fonun, mııtı, kafasından küllihı dında da tıpkı erkekte ol· yan mühendisler kendilerine 
biç bir zoıJuk gözünü yıl- fırlamııtı, çünkü önceden duiu gibi ilk zamanlarda yemin ettirildiği için araba-
dırmaz, bilakis gayretini gö· çok müliyimane hareket et· fazla ve sarı yeıil bir renk- nın teferrüabna dair hiç bir 
rllklerdi. Atının üzerinde bir tiği ve sulh çarelerini aradı- tedir. Kadınlarda rahim ta- ıey söylememektedirler. Bu 
taraftan dijer tarafa koşa- ğı ve kan dökülmemesini iı- rikile yumurtalık boruların- arabayı Aiuıtosta Utah ıeh-
ralr, ıaflar araıından geçe- tediii halde şuvalyelerin yük dan nüfuz ederek iltihabı rinde meşhur otomobilci Jon 
rek amumi taarruzun nasıl sekten atmalarına karıı laar· muhiti rahim meydana sreJir. Cob idare edecek ve Eysto· 
ilerledijiai teftiı ederdi. ben upt edeceiini bildirdi- Ve kadınlarda da hakiki ve nun ıürat rekorunu kumıya 
Akıam olunca bütün ku- iinden relen heyetleri red ciddi cihazı tenasüli iltibab· çalııacaktır. 

aandanlarını çadırına çaiır· etti. ları husule gelir. Bu ihtilit- Dünyanın en doğru 
clı. bmiri Ye Kaydafo kalesini ~·rı yapan kadın belsoğuklu- işliyen saatı 

Kalenin beaemehal düıü· bir paaarteıi gecesi iece ya· sıu çok uzar .Ye çok . ~z~n Bütün dünyaya saat iyarı 
rDlmeıini ve bunun için çok ruındaa ıonra zeptetti. Or- ~e devamh bır t~d~vıyı ıı· veren Grinoviç rasadlıanesi 
zaman sarf edilmemesini du kendi baıına hareket hizam ~de~. Bu ıltıhapları~ bugünl~rde dünyanın en doğ-
emretti. Erteai rün muhasa· ediyor, bulduklarını kılıçtan bır~~hgı. bır takım . . gayrı ru saahne m ılik olmuıtur. 
ra vel hücum 11klaıtırıldı. geçiriyordu: tabu nehceler ve ılhsakat Elektrik ceryanı ile çalışan 
Ujımcılar faaliyeti artırdı Salı günü akıamı Timur· dolayısiyle bilihere ameliya- bu saat milli fiıik laboratu-
Ateıçiler kalenin içine yağ- lenk dellallar çıkartb, büyük tı bile istilzam eder. Yumur arında yapılmııtır. Bu meşhur 
mar ribi taı ve yajlı pıçav- davulunu çald11dı, her asker talık borularında tiddetli rasadhanenin direktörü, bu 
ıa J•idırıyorlardı. Y aj'an götürebildij'i kadar insan ka· belsoiukluğu iltihabı sreçi- yeni elektrik saatinin senede 
ateı lavlarından kale içinde fası taııyarak bir yığın teı· ren kadınlarda çocuk olmak ancak bir saniye kadar yan-
bulanan binalar ve kışlalar kil ettiler. Bu kelleler, timdi ihtimali çok azalır. Bir nevi hşlık y111pacaiını teblii et· 
tatuımağa ve lzmirin istirda- kara fatma daj'ından aokazı akamet meydana ıelir. mektedir. Bütün dünyaya 

di ıamanındaki yaoaınlardan görülen aya yanaros kiliıui · 
Kadın belsoğukluiu esna· iyar veren bu raaadhanede 

• sanda gebe kalırsa doium şimdiye kadar asma saat 
daha mllthiı alevler kale nin yaaındaki tepenin esnasında bilhassa çocuğun lıul'anılmakta, iyuı dal her 
içindeki evleri, kııJaları silip üzerine taşıttmldı ve orada· ırözleri için çok tehlikeli o· iÜn heyet usullerile düzeltil· 
aDpGrmeğe başladı. Her ta· da 1bir kelJeminar vücude lur. Ve daha evYel söyledi- mekte idi. 
rafta cehennemi volkanlar ıetirildi. K J h d 
••ydana reldi. Şuvalyeler Yer altındaki mabıenlerde iimiz gibi yeni doğan ço· ör ere en ese ö&"re-
we aıkerler Y•ilı paçavrala- bulunan aıkerler, deniz kıyı· culdardaki belsojukluğu kör· ten alet 
na aeırettilderi kokulardan lar1nda bulunan çektirilerle lüiün'1 ~~!~:: .... !.~tirebilir. Büyük barbee kör olan bir 

laayıın bir hale ıeldiler, ir· Urla taraflarındaki iıkeleler Bu••yu•• k VO)cu· Franııı. bütün hendese şe· 
tibatları boıuldu, çıkan yan· civarına toplanıyorlardı. killerini kabartma ıuretile 
ııaları ıöadllrecek kudretleri (Arkası var) tayvarelerİ resmeden bir ilet keşfetmi~-

• ... 'C E ..,.... tir. Bu alet sayesinde kör· 

1 • • ı A Avrupa ile Amerika ara· ler hendese resimlerini ter· 
zmır vı aveti muhasebei hu- sında havadan yapılacak mü- sim edebilecekleri gibi ben-

• ••d•• ı•• •• d nakalita tahsis edilecek olan desi işler de girebilecekler· 
USIVe mu Ur Uğun en: yeni bir tayyarenin geçen dır. Kör Fransııın keıfi k&r· 

Senelik icar hafta uçuı teuübeleri yapıl- ferin tahsili için çok ehem· 
Bedeli mııtır. Yeni tayyare çok miyetli bir terakkiye de işa· 
Sabıka Numarası Cinsi Bulunduiu yeri büyüktilr. Her biri 1500 bey· ret etmektedir. Yeııi iletin 

Lira Ku. gir kuvvetinde dört motörtl yardımile körler, pek kolay· 
200 00 11~2 Ev Güzelyalı tramvay e. vardır. 40 yolcudan başka hkla hendese teraimatını öğ· 
200 00 1124 on tayfayı taşıyabilmektedir. renecekler ve bundan büyük 

240 00 20.22 
• " ,. istifadeler temin edecekler· 

'' 
Hatunı·ye mahallesı' Glllhan Bu muazzam tayyarenin Lind· 

dir. Şimdiden bu iletin Fran · 
ıokaiında bergin sistemine göre yapıl· sada bulunan körlere mah· 

ldarei huıuıiyeye ait olup yukarda yer ve cinsleri göste- dığı söylenmektedir. Yeni sus mektebde kabulü tekar· 
rilen emlik bir ıeoe müddetle kiraya verilmek üzere 15 tayyarenin yapılan tecrübe· 
ıh zarfında açık arbrmaya çıkarılmışhr. Kirasına talip feri tam bir muviffakiyetle 
olanların kira ıartlarını öğrenmek üzere her gün mubasebei neticelenirse 1941 seftsine 
laaıaıiye müdliriyeti Yaridat kalemine ve pey ıilrmek isti· kadar her biri 100 yolcu ta-
1enlerinde ihale gllnü olan 21·4-938 perıembe günü saat ııyan daha büyük tayyareler 
lOcla depozito makbuzlarile birlikte viliyet daimi enciime- yapılacekhr. Ameı ikan hava 
aine m&rncaatları ilin olunur. (1185) miinakallt kumpanyalarından 

a ;__.ı;;;;;;;: 'iiiiiiiiilli_.liiiiiiiiiiiôiiiiiiiiiiiiiiimımiil biri ıimdiden bu sistemde 

1 . v·ı A t• M h b • beş tayyare inşası teıebbü· 
~mır 1 ave 1 u ase eı sünde bulunmaktadır. 

Hususive Müdürlüiünden 
Bergama ilim evi için alınacak olan cins ve mıktan ve 

••aafı eksiltme ıartnamesinde yazılı bulu an 3256 lira mu
laammen bedeli mobilya 7 4·938 tarihinden itibaren 21-4-938 
tarihine kadar 15 gün müddetle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Talip olanların teraiti münakesa ile satın alınacak eşya 
aamunelerini görmek üzere her 2ün Muhasebei Hususiye 
mldiriyeti varidat kalemine ve pey aürmek istiyenlcrinde 
245 lirahk depozito makbuzlarile birlikte 21·4 938 Perşembe 
,ann ıaat 10 da Vilayet Daimi encümenine mllracaat et-
meleri ilin olunur. (1200) 

EGE 

Taksi 
Tel. 3 2 7 o 

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

rür etmiştir. 

Kiralık Ev 
Bayrakhda Mizan sokağın

da (8) numaralı yedi odalı, 
balkonlu bahçeli ve çok fe· 
rahh bir ev kiraya verile· 
cektir. Taliplerin Keçeciler· 
de (Sadullah efendi) soka
ğında (22) n&1marah gazozcu 
Salih ustaya müracatları. 

Mücellid çıraiı 
aranıvor 

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

*****~******~*· . Satılıktır 
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Yamacı dolanan dört atlı, k 
şun menziline girince 

hemen ateş açtım 
Biz, ne olur ne olmaz di· 

ye bulunduj'umuz yere adam· 
!arımızı bıraktık ve arka yol 
üzerindeki köprüde pusu 
kurduk. Bir buçuk ıün bek
ledik, gelen giden olmadı. 
ikinci gunun ikindisinde 
adamlarımızdan Murad, dört 
atlınm yamacı dolandıklarını 
haber verdi. Yerimizden fır· 
tadık, hemen geçidleri tut
tuk. 

Ben lsmailin yanındaydım. 
Gelenleri görüyordum. Önde 
ağanın oğlu, yanında karısı 

Hatice ve ar kalannda iki si· 
lihlı vardı. 

Tam köprünün başına gel
dikeri zaman atları nişan 

alıp ateş açtın. Bir "işinin 
devrildiiini gördüm. lımaH 
baaudı: 

- Birbirinizi bağlay1n,yok
sa ieberteceğiz. 

Şaıırmışlardı .. Havaya bir 
kaç silih boşalttıktan sonra 
tekrar baiırdı: 

- Siıe diyorum yakarım 
canınızı. 

Aıağıdal(Uer kuıaklarile 

birbirlerini bağlamağa baıla· 
mışlardı. lsmaille beraber 
yanlarına indik. Adamları 
sıkıca bir ağaca bağlayıp 
karıkocanın bağlarını çöz
dük. 

Bey görmdiydiniz Hatice· 
nin halini. Yüzü kireç gibi 
bembeyazdı. Rüıgira tutul· 
muş yaprak gibi titriyordu: 

Ismail Y usufa: 

- Eyy.. Delikanlım, dedi. 
Her gün sizin, bugGn de 
bizim. 

AğanlD oğlu ö.ü gibi ses · 
ıiz duruyordu. lsmail: 

- Yürü, dedi. 

Ve klprünün orta yerine 
götürdü. Hani acımadım de· 
sem yalan olur emme nide· 
cekıin ki benim de içim ya· 
nıktı. 

lsmail: 
- Haydi ülen, dedi. Ken· 

dini aşağı ati. Yüzmek bili· 
yorsan kurtulursun, bilmiyor· 
san kaderine .. 

Mevsim ilkbahar olduğu 

için sular çoğalmııtı. Çay 
deli deli akayordu. 

lsmail tekrar bağırdı: 
- Haydi çabuk diyon. 
Yusuf kımıldamıyordu. Is· 

mail kızdı ~e dipçikliye dip· 
çikliye çaya devirdi. Azgın 
sular onu ahp götürdü, bir 

iki batıp çıktıktao ı 
göıden kayboldu, kurtu 
sına çare yoktu. Çünk' 
kaç adım ötede sular 
uçuruma dökülüyordu. lı 

bu sefer Haticenin yJ 
geldi: 

- Düı önüme kıı! 
Fakat karıda yürüy 

hal mi vardı? Dipçikliyı 
önüne kattı. Bana da: 

- Hele sen şunu gö~ 

Dedikten sonra baih 
ran köylülerin yanına ıı" 

Canınızı bağışla 
Yarın geçen olursa sizi 
zer, kartulursunuz. 

Deyip geldi. 

Dağ yolunu güçlükle 
manıyorduk. Y avaı yı 
gün kararıyordu. izimizi 
betmek için gece yan 
kadar yol aldık. lsmail 
da Hatice ile hiç konuı 
dı. 

Karı durmadan aihyo 
Nihayet sığınaklarımı 
birine gelince ıecele 
karar ~Yerdik. 

lsmail Haticeyi karı 
aldı: 

- Haydi kız) Dedi, 
dine 6lüm beğen. Seni 
rayım mı, keseyim mi? 

Hatice avazı çıktığı k 
ağlamağa, lsmailin ayak 
na kapanıp yalvarmağa 
ladı. Fakat Ismailin k 
karardı: 

- Çabuk, diyordu, 
lakırdıyı uzatıp durma. 

Hatice kurtulmanın 
olmadığını anlayınca ıu 
söyledi: 

- lsmail, bana acımı 
karnımdaki çocuğa acı. 

nim kabahatim çok. GD 
sız yavrunun kanına gir 

lsmail birden durak 
demek Hatice gebeydi 
kat inanmadı: 

- Yalan söylüyorsun 
ğılık dedi. 

Hatice yalvarıyordu: 

- Son aylarımdır Is 
Ne olur yavruma acı .• 

lsmail yumşadı ve: 
- Peki aıağıhk, ıim 

şuracıkta zıbar .. Dedi. 
Sözü uzatmıyalım, H 

bizimle bir buçuk ay k 
dağlarda dolaştı ve bir 
doğurdu. Emme velikin 
cuğu ölü doğdu. 

(Arkası va 

Elhamra 
ıdaruinde Milli Kütüphane 

Tel. 
2573 

sineması 

BUGON Sinemacdık dünyaıınm vucuda 
getirdiği en mııaızam Şark filmi 

f TA Y YIA R E sineması TE~~~PN ~ 1 BUGA 2.t•Efilşbirden a 
t( Meıhur Fransız artisti VICTOR )t 

Avrupa tohumu demek damızhk ve her 
zaman taze ve cins demektir. Okuduğu
nuz Meram tahum mağazasının ilanları rek· 
lam değil bir bakikattır. Damızlık seb-

GERi KUPER'in amansız rakibi RAND 
SKOT • Dişi Tarzanın DOROTI LAMU 
Yıldızların yıldızı İREN DÜN'iln birleı 

IZMIRDE iLK DEFA 

KARA ALTI 

Mihracenin Gözdesi 
Baıtan baıa TÜRKÇE SÖZLÜ 

Eıki ve yeni Türk musikili harikalar şaheseri 

Ayrıca: FOKS JURNAL 
SEANSLAR: 1-3-5-7-9 da balar 

tC FRANCEN'in nefis temsili )+ 

! Mevgork damları altında >+ 
tC 200 kız 25 artis tarafından temıil edil· tt 
t( miş gençlik, neı'e ve güzeJlik kaynağı M 
-fC Ayrıca: Paramunt jurnal M 

SEANSLAR: 2,30-5,50-9,10 Ateş = 

ze ve çiçek ve meyva11z ağaç tohumlarını 
Meram tohum mağazasından tedarik ediniz. 
Kültürparkı yeıillendircn lngiliz çim tohu· 
mu toptan ve perakende ve Rayguas, La
vegtas çim tohumu yedi sene dayanır. Park 1 
ve hususi bahçeler için şayanı tavsiyedir. 

Çiçek ve meyva ağaçlarında ve sebze
lerde görülen püsörön ~bastahklar1 ilaçları 

Mevsimin en parlak şaheseri 

En büyük iki yıldızın çevirdıği en güzel 
ŞARL BOA YE - MARLEN DITRI 

Baştan baıa renkli 

Allabın~ Bahçeleri 
Renkli Miki, Türkçe foks juraal. 
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efradına 

it 1 1 M k d• v • G • ibtıyacınızı &! ~eri numünesine mu-
a yan gazete erİ OS 0V8V . hücum, Çem-

1 
ıgı 8 ip ~f vaflk yalınız Hasan Basri ve şeriki 

b 1 A t• ıı•• T•• • y • ı Bundan beş sene e v ·~ ~.~ "'!l"?et Glllnylar fab rikasından H· 

er ay · I met USena, Ur iye Ve ll 8DIStBDID 1 Londrada çok kıymetli bir marJama usulile temin edersiniz her 

h•• •• • t• t kk •• F •t d• gerdanlık aşınlmış, gerdan halde ve mutlaka fabrikamıza uğra-USDUDJye IDe eşe Ur ransava Si em e yor lığı aşıran husız tutulmuş, manız kendi meııfaatınızan iktiza-
Italyan matbuatının baıh- lacaktır. " Cenevreye karşı hiç bir hatta yaptığı hırsızlık itiraf sındandır. 

ca yaııları lngiliz - ltalyan ltalyan matbuatı, şimal mecburiyetimiz yoktur. Ye· ettirilmiş, fak . t çaldığı ger-
ilSrDımeleri, Franıanın da- devletlerinin yaptıkları top· gine normimiz biraraflıktır. ,, danlıiı nereye sakJadiğı bir 
bili 'faııyeti, Japon - Çin lautı hakkında mütalealar Avenol ve ıirketleri artık türlü anlaşılmamıştır. Hırsızla 
harbi ve nihayet uluslar yürütmekte ve bu toplantı· bu dükkanı kapatmıya kat- inadcıhk yarışına girişen 
ıosyetesinin son zamanlarda da alauan kararın uluslar laaaınlar. Ancak yegane hal- londra zabıtası, bu adamın 
aldığı vaziyete aittir. sosyeteaiuiu ölüaıüoü tacil li li.1rnı gelecek mesele uluı· ceza müddetini bitirmesini 

Matbuat, in ..... iliz - ltalyan edecek bir karar oJduaunu lar sosyetesinin binasından b ki · d h · t • ne surette istifade edileceği e emış, a am a.pıs en 
ıarüşmeleri hakkında ayrıca ileri sürmektedirler. çıkınca arkasına çok mahir 

keyfiyetidir. 
ınüteala yürütmüyorlarsa da .. La Stampa" diyor ki: Gazetelerin Japon • Çin birkaç polis hafiyesi takmış· 
lnıiliz matbuahnın bu g<S- 11 Utuslar sosyefesi tam bir harbi hakkındaki ist ıhbaratı tır. 
rüımeleri hakkındaki uzun tasfiye halindedir. ineç ha· bütün cihan istihbaratının Bu polis hafiyelerinin azim 
neıriyatını nakletmektedir. rieiye nazuının beyanatı bu- zıddınadır. Italyan gazetele- ve sebatı sayesinde kıymetli 
Yaln1z "il Gioınale d' ltalia" na hiçbir şüphe bırakmıyor. riae göre, son iki a f ta için- gerdanlık nib yet bulunmuş· 
gazetesi lspar.yadaki İtalyan lsveç hariciye nezırı şimal de J apon ordusu yüz bin tur. Meğer hırs11, bu gerd an· ı 
İtalyan ıöoüllülari hakkında devletleri namına demiştir k i Çin askerioi imha etmişt i r. l ığı , umumi parklardan bi-
uzun bir makale neşretmek- E:::J rinin h avularmm içide , kur· il 

ADRESE DIKKA T: Izmir satış şubesi Alipaşa caddesi ıar 
r flar karşısı yalnlf 31 numaradır. Büyük levhaya dikkat 
alim eti far ika Hasen Basri Şenbiçer fabrikası. 

~l~~~ı~~~~~A s 
OOKJOR 1 
ih onad 1 

Cild, Saç ve zührevi hastalıkla r mütehassısı -
ikinci Beyler sokak No. 81 Her gün öğleden ·sonra 1 

~1'7.lrnlJ ~ 'i!'J:~ -™~lil@~ ,tJ 

değişen 
tedir. Bu makale Sovyet Rus· B l b şun bir kutuya koyarak s u 
yaya hücum edildikten ve u gar ası l • borularma bağlamıştı, Kcn- Hava şartlarını en hassas ve ka t'i 
ispanyanın dahili vaziyetine di.si boru yapmak ve tami r şekilde l csbit eden LÜFFT = 
Sovyet politikasının sebebi- eden bir 2me!e idi. Bu i~i Hava markalı BAROMETRE 
yet verdiği iddia olunduktan l yaparken d e hiç kimsenin ... · ... "RE 
ıonra Ingiliz teıi müdafaa er yazıyor• nazarı dikkat ini celbetmemiş- DEl~ECE, IGROı\l h 1 ~ 
edilmekte •e denilmektedir ti r. ı ile en maruf fabrika mamulatı 
ki 

11

barp bitince, ispanyada Hükumet tarafından neş· poletikasına aid makaleler c- • V• n _ l "zl 'k ft ca ları 
ecnebiler kalmıyac ktır. Is · redilen istatistiklere göıe yoktur. Dış poletikn hak~ın · \ y•• t • Jl.I 

panya hpanyolJarındır.,, 938 şubatı zarfında Bulı:a· da da Çin-Japon muhare 1 1 
Gazeteler Çembertkyn ristaoa hariçten giren mal heleri, ispanya hadiseleri, 1 V l 1 

hakkında büyük medhiytler 20,287 tondur ve bu yekun Fransadaki politik buhran 1 
yazıyorlar. Bu medhiyeler 937 şubatı zarfındaki harici de!ayısile dünya ve Ajans IJk tütün tiryakiteı inin ec-
ıu suretle hülisa edilebilir: ithalattan 2,625 ton daha haberleri vardır. dadı, bugi\n anlaşıhyor ki 

"Çemberlayn avam kamara
ıının her toplantısında kud
retli ve yüksek bir ıavaşcı 
olduğunu isbat etmektedir. 
Çemberlayn ideni tasfiye 
ettiği ~gündenberi vazıh ve 
ınüstakim bir yol takip et· 
ınektedir. Onun şahıiydi, 
nıuhalefetin demagojisi üze
rinde büyük bir müessir ol
ınuıtur. Artık Ingiliz efkarı 
umumiyesi, Büyük Britanya
rıın Çemberlayn gibi kuvvet-
li ve enerjik bir ıahıiyet 
tarafından idare edildiğini 
bilmektedir. 

5 Nisan 1938 tarihli "La 
Stampa0 gaı:etesi, Tiirkiye 
cumhuriyetinin ltalyan Ha
beı imparatorluğunu tanıdığı 
tebliğini ne§rederken aşağı· 
daki mütaleayı yürütmüştür: 
,,Italyan imparatorluğunu ta
nıyanlar listesi iki yeni isim
le zenginleşmiştir. Bunlar da 
Yunanistan ve 1 ürkiyedir. 
iki ay evvel ileri sürdüğümüz 
iddiayı muhafaza ediyoruz. 
ltaJyan imparatorJuiunu ta· 
nıyan son devlet Fran1a o· 

fazladır. Ba senenin şubat Zora gaıetesiyle K:lmbana 
keten olunun dumanını te· 
neffüs ederlermiş Es ki selt· 

ayı zarfındaki Bulgar ibra- gazetesinde bize aid yazalar ler ve Gallo Rumenlerin b • 
catı ise 42,935 tondur ve yardır. 
geçen senenin ıubat ihraca· 
tandan bin ton daha azdır. 

Mahaza bu senenin şubat 

ihracatı 531 milyon 351 bin 
leva iken ton itibariyle daha 
çok olan 937 ç~bat ihrııca· 

tıoın tutarından 13 7 milyon 
91 bin lev.: daha fazladır. 
Bunun sebebi bu yıl Avru
p ı piyasasında bazı malların 
daha yüksek fiatlarJa satıl· 

makta bulunmasıdır. 

Bulgar ihracatını yaprak 
tütün, buğday, yumurta, mı· 

sar, tavuk, domuz, sığır hay
vanları, gülyağı, kepek, ka· 
şar gibi mallar teşkil etmek· 
tedir. ihracat başhca Al· 
manya, Polonya, lngiltere, 
Macaristan,Danimarka, Fran· 
sa, Mısır, Holanda, Belçika, 
Kudüs, ltalya ve Çekoslo· 
vakya gibi memleketlere ya
pılmıştır. 

Bugünkü gazeteler ön pi· 
lana Bulgar bnyınd1rlık işle· 
rini almışlardır. Bulgar iç 

Rüyet hassası
nı arttıran • çki 

Kolombiada yaşayan kır· 

mızı derililerin ava çıktıkları 
zaman içtikleri bir madde 
vardır ki buna 11yaya,, adını 
.-eriyorlar. Yayayı içen avcı 

geceleyin her ~eyi görebil· 
mektedir. Cündüz de rüyet 
hassaaı son derece artmak
tadır. 

Tahtelbahir 
Birinci kordonda eski it-

f aiye kulesi karşısında meze· 

lerinin bolluğu, içkilerin te
mizliği ve ucuzluğu ve bil
hassa ciğerleri yıkayan kör· 

fnin temiz ve saf havası 

ile bütün lzmirin bildiği ve 

sevdiği bu gazino yeniden 
açalmıştır. Bir giden bir daha 
oradan ayrılamaz. 

Geçen sene Saksonyada 
nndide bir gül fidanı 60,000 
franga satılmıştır. Bu rakam 
çiçekçilik aleminin .son se
nelerde rekorueu teşkil et· 
mektedir. Maamafih bundan 
iki sene evvel Boston)u Mis· 

• 
cz~nesinde 

bu fırsatı kaçu mayınız alma

sanız dahi bir defa görDnOı. 

Balcılar 191 T. 3811 

Haşaratla Mücadele Zamanı 
Geçen sene bütün İzmir· 

lilerin takdirhrini kazanan 
11 Whiz ,, markalı meşhur 
Amerikan filidi ile bu sene 
yeni ve çok kuvvetli bir 
formülle çıkan "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 b llık 
vesair haşaratı öldüren ve 
Burnava Zıraat Enstitü!ilnün 
raporunu taşıyan 11 Kata
killa ,, tozlaranı ucuz ve 
kesin fiatlerle mağazamızdan tedarik edebilirsiniz. 

9 r kamını istismar etmek istiyenlerin mağazamızla biç 
aliikası yoktur. 

Başka yerde de şübemiz yoktur. Lütfen yukarıdaki f11-
•11ım:a diki.at lluyurunuz. Telıfoa: 3112 
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1 
! Çocuk 

ı 1 Hastanesi 
11 t Sıbbat vekiletinin de yar· 

dımiyle meydana gelecek 
olan Çocuk hastancıinin te
melleri atılmıt ve inşa faa
liyetine geçilmiştir. Çocuk 
laastaneai bu sene içinde ik· 
mal edilmiş olacak ve muhi· 

J tia cidden büyük bir2ihtiya
cına cevap verecektir. 

• 

L1seliler 
Tabiiye Öğretmenle

rini Kaybettiler 
Erkek lisesi tabiiye öğıet

meni B. Rüştü T ogay'ın ve· 
fat ettiği teessürle öğre:ıil
miştir. Bu haber, merhumun 
talebeleri arasında büyük 
bir teessür b1rakmıştır. B. 
Rüştll talebeleri üzerinde 
kuvvetli tesir bırakmış, de· 
ğerli bir öğretmendi. Fera· 
ğatle çalışmış ve bir çok ta· 
lebeler yetiştirmiştir. Mer
humun cenazesini dün öğret· 
men ve öğrenicilerinden ka· 
labahk bir grup mezara 
kadar takip etmiştir. 

Hasta öğret
menler • • 

ıçın 
Hasta bulunan öğretmen· 

lerin vasiyetlerile hastalığa 
tutulacak öğretmenler hak
kında kültür bakanhğı yeni 
bısı kararlar vermiştir. Öğ
retmenlerin lıastahğı tesbit 
edildikten sonra onla11n en 

• yakın hastahanelere ve pra • 

J Yantoryoma kabul edilmeleri 
için kültür direktörlükleri va

t sıtasile icabeden kolaylıklar 
., yapılacaktır. 

Yollarımız 
Yapılıyor 

Karaburun şöse üzerinde· 
ki GiUbabçe ile Mordoğan 
arasındaki 22 kilometrelik 
ıöeenia ihalesi edilmiş ve in· 
ıaata başlanmııtır. 

- Menemen • Muradiye 
yolunun vilayetimiz dahilin
deki 26 kilometrelik kısmı 
bitmiş ve yakında münaka· 
liya açılacaktır. Ve bu yol 
liıerindeki 60 metre uzun· 
luğunda yapılan büyük 

1 değirmendere köprüsü de ik
mal edilmiştir. 

- Bergama Kıotk arasın· 
1 daki beş kilometre şösenin 

esasla tamiratına başlan· 

mııtır. 

Havrive Bal
kondan Düştü 

Tepecikte Şamlı Aliycnin 
umumi evinde sermaye Ali 
kııı Hayriye Çelikkanat, dos· 
tu ıof6r Lütfü iJe odada 
otururken fenaJaşmıı ve eli· 
Dİ ylizlinü yıkamak için bal
kona çakmış ve orada yüzünü 
yıkarken gözü karardığından 
balkondan aşağıya düşmüş· 
tiir. Hayriye başından ve 
vücudundan yaralandığı için 
hastahaneye kaldırılmıştır. 

B. Hulusi Gür 
Vilayet Jandarma komu· 

tanı binbııı 8. Hulusi Gür 
diin Tireye gitmiştir. Jan· 
darma te~kilitını teftiş ede
cektir. 

( RaDma Sul) 

Filistin de vaziye( çok kötü' 
Mısır Kudüs Treni Bombalandı 

Kudüs 14 (Radyo) - Tedhiş bütün şiddetile devam ediyor. 
Araplar, güçlü~~e ~le ~~çiy~r. Araplar, ~er hadiseyi müteakıp süratle ortadan kaybol· 

maktadırlar. Nablus ıle Ülkerım arasındakı telefon ve telgraf telleri, tamamen keailmiştir. 
Mııır - KudUı marşandiz treni, bombalarla uçurulmuştur. 

Arşidük Otto Tevkif mi Edildi 
Bcrlin 13 (Radyo) - Avusturya yarı resmi makamlarından bildirildiğine göre, Arşidük 

~tto hakkında bir tf!vkif müzakeresi çıkarılmıştır. Bunun sebebi, Belçikada oturun Arşi
dük Ottonun gazetelere beyanatında (Tazyike maruz bulunan Avusturya halkının imdadı

na koşmak lazımdır.) Tar zında söylediği söz\erdir. Alman kabinesi, bu sözleri vatana iba· 
net şeklinde kabul edilmişHr. 

Japonva Harbı Kavbedecek mi? 
Paris (Rady~) - Londra~an alman haberlere göre lngiliı gazeteleri Japonların son gün

ler zarfmda ugradıldarı hezımet Japon orduların1 çok teblikeli bir vaziyete sokmuştur. 
Mareşal Çan-Kay·Şekin pilioı ile geniş araziye merkezi cepheden çekilen Japon askerleri 
yan taraflardan sıkıştmlmış ve fena halde zayiata uğratılm ştır. Londra matbuat. 11 Çinli 
mareşahn tatbik ettiği bu pilin sayesinde japoo ordusunun mağlup olması ihtimalinden 
ciddiyetle bahsetmeğe başlamıştır. " 

Gizli Bir 
• 

Radvo istasyonu 
Varşova, 13 (A.A) - Bir müddettenberi Sovyet topraklarında kurulan ve faal bir ko· 

münis.t. aleyhtarı neşriyatta esrarengiz çok kuvvetli bir krna dalga radyo istasyonunu bul· 
mak ıçın Sovyet pelis kuvYetleri bütün kuvvetile çalışmaktadır. 

Hatav için Balkaıı basını vazı vazacaktır 
bt~nbul 1~ (Husu.si) - Balkan ekonomik konseyi ile matbuat konferansı bugün aabah 

beyetı umumıye hahnde toplanarak mesaiJerino nihayet vereceklerdir. 
Matbuat konferansı siyası komisyonunda görüşüJen meseleler birer raporla heyeti umu· 

miyeye ,bildir~lecektir. Si~asi komis!onda bilhassa Hatay davası hakkında bay Ercüment 
Ekrem falu ızahat Yermıı ve komısyon, Balkan memleketlerindeki matbuatın yerilen izahat 
dairesinde neıriyatta bulunmasına karar vermiştir. 

Kamyon 
Çiğnedi 
Kemalpaşanın lzmlr cad

desinde oturan Said oğlu 11 
yaşında Ali Karataş yolda 
oynarken bir yük kamyonu 
çarpmış ayağı kırılmış ve 
Ali memleket hastanesine 
kaldırılmıştır. 

Çeşmeler 
Yapılıyor 
Vezir ve Osman ağa ıu

larmın tamiratı ikmal edilin, 
ciye kadar Belediyemiz hal· 
kın su ihtiyacını temin et· 
mek için şehrin muhtelif 
yerlerine 38 çeşme yapmağa 
karar vermiştir. 

Çeşmelerin yerleri tesbit 
odildikten sonra derhal su 
akacak ve imkan dahilinde 
balkın su ihtiyacı karşılan· 
mıı olacaktır. 

Kısa Şehir 

Haberleri 
Vilayet umumi hıfaısıbha 

meclisi, dün Vali B. F azh 
Gülecin reisliğinde toplan· 
mış, vilayetin sağhk işleri 

üzerinde müzakerede bulun· 
muştur. 

§ Denizbank İzmir şubesi 
tarafından inşa ettirilen be
tonarme konak vapur iske· 
lesi bugün saat 16 da me
rasimle açılacaktır. 

§ Fuar komitesi, beynel· 
milel seyahat acentalarıoa 

müracaat ederek fuar zama
n1nda lzmirin bir eğlence 
yeri olduğu, ayni zamanda 
asarıatika itibarile de Ege 
mıntakasının çok zengin bir 
mıntaka bulunduğunu bildir· 
miı, buna aid muhtelif re· 
simler de göndermiştir. 

.. oo .. ~~~~~~~~~~~ 

Bav Faik 
Kurdoelu 

Ankara 13 (Hususi)- Ik· 
tisad vekili bay Şakir Kese· 

bir tarafından idare edil· 
melde olan Ziraat Vekaleti· 

ne Başvekiletçe Mani ~a sar 
lavı bay Faik Kurdoğlunun 
intihap olunduğu hakkındaki 

Riyaseticümhur tezkeresi bu 
günkü mecliste okunmuştur. 

---·---İngilterede 
Kadınlara mahsus si

gara v8gonları 
Birçok memleketlerde ol

duğu gibi lngiliz trenlerinde 
de sigara vagonlara vardır. 
Kadınlar ise sigara içmiyen 
erkeklerle ayrı vagonlarda 
bulunuyorlar. Halbuki kadın 
ların içinde de sigara içenle· 
ri vardır. Ve bunlar, pipo 
veya püıo içen erkeklerle 

Büvük Millet 
Meclisinde 

Ankara, 14 ( Husud ) - 
Büyük Millet Meclisi dün 

toplanmıf, celse açıhnca Bolu 
say)avı B. Osman Köktürkün 

l:ımirde vefat ettiği hakkın· 
daki telgraf okunmuş ve bir 

dakika sükut edilmiş, sonra 
askeri ve mülki tekaüd ka· 

nununun üçüncü maddesinin 

ve matbuat umum müdürlü
ğü teş\dlitı kanununun de· 

ğiştirilmesi, hakkındaki ka· 
nunlar müzakere ve kabul 
edilimiştir. 

beraber oturmak istemedik
leri için ortaya, eskiden beri 

ihtilaflı bir vaziyet çıkmıştı. 

lngiliz tren kumpanyaları, 

tiryaki kadınlara da ayrı bir 
vagon tahsis etmek suretile 

bu ıhtilafı kökünden hallet
miştir. 

Son Telgrafların Hulasası: .... ______ _ 
Yunanistanda ölüme mahkum olan üç haydud, dün Egita 

Adasında kurşuna dizilmiştir. 
§ Alaıenyada yeni yaptırdığımız Trak vapuru lstaabulıı 

müteveccihen hareket etmiştir. 
§ Romanya kralı Kuol maiyetinde generaller olduğu hal

de Transivanyaya giderek hududları teftiş etmiştir. 
§ Altınlarımızın zinet halinde bile olsa barice çıkarılma· 

ması için hükümetçe lazım gelen tertibat alınmıştır. 
§ Dünyanın en yüksek basosu ve öpera artisti Salyapen 

dillı ölmüştür. · 

§ Avusturalyadan yakında memleketimize bir askeri he
yet gelerek Çanakkaledeki mezarlıkları ziyaret edecektir. 

§ Hatay intihabı dolayısile Türkiyede bulunan Hataylılar 
Antakyaya gitmitlerdir. 

§ logiltere hükumeti Milletler Cemiyetine verdiği bir no
tada 9 Mayıs içtimaında Habeş meselesinin hallini istedi. 

§ Balkan konseyi buglln öğleden sonra son toplantısını 

yaparak dağılacaktır. 
§ Memleketimizle Yunanistan arasında yakında telefon 

tesisatı yapılacakhr. Bu hat Selanik üzerinden Atinaya gi
decektir. 

DET 
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Sovyet matbuatı 
~~~~~~~~~~-··~~~~~~~~~~-

Berlin - Baidad Köprüsü 
"Jurnal dö Mosk,, dan: 
Avusturyaıun işgali bura· 

n1n idare başında bulunanlar 
muhitinde birçok müsahabe
lere mevzu teşkil etmekle 
beraber, uzun menzilli 
"Drangnacb Osten,, in eski 
planlarını canlandırdı. 

Resmi Şllhsiyetlerden mü
rekkep bir ırup, Avusturya· 
nın istilasından sonra, (ga· 
zetelerin milmkün mertebe 
az bahsetmek hususunda 
iÖsterdikleri gayrete rağmen 
Almanyanın harpten evvelki 

planlarının tahakkuku için 
vakıt kazanmaya veya tered
düde artık lüzum kalmadığı 

kanaatinde bulunmaktadırlar. 
Bu grupun fikirlerine tercü
man olan ~ah s, üçüncü Ray

hın ricaHer muhitine men
suptur ve daha geçenlerde, 
e .. ki planların tahakkuku sa· 
hasında Avusturya istilasının 
ancak bir merhale teşkil et· 

Uğine dair beyanatta buhın
muştur. Bazı isimleri açıktan 
açığa zikretmekten çekinmi· 
yecek kadar küçük olan di · 
ğer bir muhitte ise, Çekos
lovakya, bılkan şibi ceziresi 
ve yakın ııark ,arih bir su
rette mevzuubahs olunmakta .. 
dır. 

Berhtesgadendeki Hitler-

Şuşning mülikabndan ıonra 
ve istilanın tam arifesinde, 
bütün Alman 2azetelerinia 
Avusturyanın servetinden 
bahsetmeleri, Almanyanın il· 
hakta elde edeceği avantaj· 
ları hesaplamaları ye bal· 
kanlarla ve yakın ~arkla ti· 
cari münasebetlerine dair 
blinçolar yapmaları ayrıca 
dikkate değer bir haldir. 

Berkvel ks Zaytung ıaze
tesi 11 mart tarihinde ve 
Avusturya istilasının arife· 
sinde bu plinlar hakkında 
bazı tafsilat sızdıran bir ma
kale neşretmiştir. Bu maka
lenin "Berlin-Bağdad köp• 
rüsü,, gibi Alman milliyetçi· 
lerinin kulağına hoş gelen 
bir başlığı vardır ve Berlin, 
Bağdad hava yolunun teıisi· 
ne tahsis etmiştir. 

Muharrir yeni hava yolu· 
nun konforlu seyahatlerini 
ve dört bin kilometrelik bir 
yolun yirmi dört saat zarfın· 
da katedilmesi sayesinde yol· 
cuların vakıt kazanmalar1nı 
heyecanlı bir lisanla aolattık-
tau sonra yazısının nibaye· 
tinde de asıl maksadına ge• 
)erek "şarkı garba bağlıyaa 

Berlin-Baidad köprüsü ay· 
ni zamanda,Almanyanın önll· 
ne yeni iktisadi sabalar aça· 
cak olan köprüdür11 diyor. 

--~~~~~~~~~-oo~·~~~~~~~~--

Okuvucuları
mıza cevap 
Bazı vatandaşlarımız, bu 

ay elektrik şirketi tarafından 

branşman paralarmm iki kat 

olarak alındığı iddia edilerek 
matbaamıza telefonla ve 

mektupla şikayette bulun· 
muşlardır. Şirketten yaptığı

mız tahkikat neticesinde 
gösterilen makbuzlarda iki 

aylığın birden tahsil edildiği 

anlaşıldığından bu hakikatin 

okuyucularımıza bildirilmesi 
rica edilmiştir. Biz de veri· 
len bu izahatı yazıyoruz. 

---··---
Kızlara Aşık 
Hav alet 

Londra civarında bir genç 
kızlar pansiyonunun heyecan 

İçinde olduğu haber veril· 
mektedir. Saçları kirpi gibi 

dikenli bir adam deli bir 
görünüşle bu genç kızları 

takip etmekte ve korkut· 
makta imiş.. Son defa Vora 
Çorton isimli bir kıza tesa· 

Kolay vergi al 
mak usulü 
Birleşik Amerika büki· 

metlerinden Demfer şehri be-

leciyeshıde hizmet eden ka· 

dın memurların güıel olma· 

)arı şarttır. Belediye meclisi 
muhtelif işlerini görmek ve 

vergilerini vermek üzere be· 
lediyeye müracaat eden aha-

lisinin güzel ve cazibeli tuz
lara müracaat edip onlar 

vasıtasile işlerinin görülme1i

ni istemektedir. Bunun için 

memur kızlardan çok güzel 

olmıyanlar belediyenin maa· 

rafile haftada iki defa sıil· 
zellik enstitüsüne gönderile· 

rek güzelleştirilmektedirler. 

Belediyenin aldığı bu tedbir 

üzerine kad1nlardan memuri

yet istiyeolerin adedi fevka· 
lide artmışhr. 

düf etmiş ve kız boğuk bir 

feryat çıkararak adamın 
önünden kaçmıştır. Sadece 

bunun bir hayalet olmasında 
şüphe edilmektedir. 

00000000000000000000000000000000000000000000 

Halkın Sesi hakkın sesidir 
- Baştarafı 1 incide -

bitip tükenmek bilJmiyen artist resiml~rinin bulunması men 
edilmiştir. 

Anadolumuıun tabii güzelHkleri dünyaca meşhur olduğu 

ve kendi ulusumuzun bir çok yüksek şahsiyetleri bulunduğu 
halde milli mefahirimizi ihmal edip yabancı ulusların resim· 

lerini bulundurmak ve yavrularımızın kafalarma küçükten 
oolaıı yerleştirmenin ne kadar mahzurlu bulunduğunu söy

lemeğe hacet yoktur. Bundan dolayı sayın bükümetimizin 
her yaptığı icraat gibi bunun da pek güzel ve yerinde olan 
bu kararını öz yürekten alkışlar, minnet ve şükranlarımızı 
sunarız. 

HALKIN SESI HAKKIN SESiDiR 

Çorakkapu polis merkezi 


