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KISA VE AÇIK 

iki Mağlubiyet 
Son telgraf ve radyo haberleri Japonların büyük bir kuv· 

vetlerinin Çinliler tarafından zorlu bir sıkıştırma ve çevril· 
me hareketi karıısında esir düımemek için büyük mikyasta 
bir ricat manevrası ile canlarını kurtarmağa çahştıklarmı ve 
yeni kutvetlerle hücumlarını şiddetlendiren Franko orduları 
karşısında bazı Cumhuriyetçi lspanyol askerlerinin Fransaya 
sığınmağa mecbgr kaldıkları bildirilmektedir. 

Japonların bu rüc'atı siyaseten, cumhuriyetçi ispanyanın 
bu meğlubiyeti siyaset en ve· askerlik bakımından çok mühim 
ve mağluplar için çok tehlikeli saymak lazımdır. Japonların 
bu çekilme mecburiyetini o büyük hareket ve cephelerde 
askerlik bakımmdan faz la tehlikeli görmeğc hacet yoktur. 
Yalanız bu vaziyet fena bir tesir y :a pabileceği gibi Tokyoda 
cihan siyasi mehafilinde de Japonyanın aleyhinde uğraşan
lara bir fırsat verebilir. 

Halbuki lspany ı>lların kaçacak yer aramaları hem siyase· 
ten ve bem de harp ve askerlik bakımmdan mcşum ı eli· 
C!ler getirebilir. 

Bununla beraber bazı muhitlerde tamamen mağlf1p olmuş 
1ayılan Çialilerin yeni kımıldama ve kalkınmaları da bir 
hayli söz ve mütalea kaldıran hadiselerden sayılaıağa layıktır. 

Çin-Japon 
günlük 

SIRRI SANLI 

harbinin bir 
plançosu 

Franko Zaferi Yaklaştı 
Orduları Akdenize 20 kilonıetre yaklaştılar 

Paris ( Radyo ) - Hüliu· 
metçilerio mu V' affakiyetli mü· 
dafaalarına rağmen Franko· 
cuların hücumlaıı bzyik ol· 
maktan kurtulamamıştır. 

Katalonyada Havas Ajansı 
muhabiri şu haberleri vu· 
mektedir. Franlrn kuvvetleri 
Akdenize 20 kilometre yak· 
laşmışbr. Bilhassa Eriza cep· 
besinde Frankocuların tazyi
ki çok şiddetlidir. 

Düa akşam çok geç vakit 
general Franko bizzat Euza 
cephesini teftiş etmiştir. 

Hükumetç.ilere göre Fran· 
konun tazyiki g ittikçe sı kJa
makta olduğu bi diril !41ekte· 
dir. Yalınız Eriza cephesin
de bulunan hükumet kuvvet· 
lerlle Barselon ile irtibatını 
kaybettiginden müşkü l bir 
vaziyette bulunuyormuş Fran · 
kocu hava kuvvetleri piyade 
ve sıvari lutalarının yolunu 
açmak iç n şiddetli bir bam· 

ı bardıman açm ış la r dır. 

Yarın Üçok - Alsancak 
kımları Karşılaşıyor 

Ta-

maçlarında şanssız idi. 
Demek ki şanssızlık buse · 

1 

SalA, Nepl1at " 
Bqmalaanlrt 

SıRRI SANLI 
idarehane: lzmirde Biriaci 

Beyler S.kailacl• 
(Halkua Seli) Matba-cla 

BaNhn'ttll' 
Geçmly• Jda l'eri verlbea 

Büyük Önderi lbakan profesör 
Ne Söyledi? 

lstanbul, 1 (Hususi) - bu kadar zeki ve cevvaliye• 
Reisicümhur Atatürk ün kon· tin bir arada toplanmaaı pek 
sültasyonu için Fransadan ıeyrek tesadiiflerle kabildir. 
davet edilen profesör Fies(n · Zamanımızın bir çok blly&k 
je, şehrimizd .n geçerek Pa· adamları ile temaı fınatıaı 
rise gitmiştir. bulmuştum. Atatllrki, banla· 

PrnfeEÖr, gazetecilere olan rın hiçbiri ile kıyas etmek 
beyanatında demiştir ki : elimden gelmiyor. Bu mll• 

Şefinizi ne kadar sevdiği· tesoa şahsiyetin sıhhatleri•· 
nizi takdir ediyorum.. Türk de endişe edilecek hiç bir 
milletioın Atatürk hakkında- vaziyet olmadığı mBjdeıiaia 
ki bis ,iyatın•, büyük şefinizi benim ağzımla ıöyleamit o!• 
gördükten sonra daha İJ i ması şahsım için behtiyarhk· 
anladım. Bu kadar dinamizm, ların en büyüğiidür. 
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~ 105 Köyümüzde Dinlediğimi 
Hikiveler 

. YAZAN : Gönül Emre ..• 
Pek yakında (105 köyümüzde dinlediğim bikiye!er) 

başlıklı orijinal ve heyecanlı bir tefrikaya batlıyaca11r. 
Arkadaşımız (Gönül Emre) bu yazılarında köy •e 

köylü s evgisini akıcı anlatışı ile canlandıracaktır. 

( ı 05 köyün1üzdc dinlediğim hikayeler) 
in mevzuu : Sultanlar gününde köylerde geçmit acıklı İ 

: ve ağlatıcı nk'alar ve kanlı bıçaklı eşkiyalarıa tüyler 

1
! 

ürperten maceralarıdır. Yarın Alsancak stadyumu 
gene heyecanh bir müsaba· 
kaya şahit olacaktır. 

Üçok-Alsancak maçları 
ötedenberi alaka ile takibe
dilegelmişlir. Şüphesiz ki 
yarınki maç da evvelkileri 
kadar zevkli olacaktır. 

ne lzmir takımlarında dolaş· _ 
maktadır. 

Muharrir, dinlediği hikayeleri öz Türkçemizle •e 1 
köylü dili ile anlatacaktır. 

Bu hikayelerde namuslu iki kardeşin çirkin iftiralara 

Pariı {Radyo) - Çin kuvvetleri Japonlar~ karşı büyük bir 
muvaffakiyet kazanmışlardır. Hankeoudan son dakikada 
verilen haberlere göre Çin kuvvetleri Japonların 4000 as· 
kerini öldiirmüş ve birçok kimseleri esir almışlardır. 

Çinlilerin zayiatı da 3000 kişi olduğu haber verilmiştir. 

iSTER GUL iSTER AGLA 

Bu iki takımımız bilhassa 
Afsancak bu seneki milli 
küme maçlarında oldukça 
büyük şanssız'ıklara ~ğra· 
mışhr. 

Son Güneşi maçında ha
kem oynadığı halde kaleci
nin ilk dakikalarda sakatla· 
nup oyunu terketmesi mağ· 
lubiyetine en büyük amil ol
muştur. Hatta diyebiliriz ki 
bu vaziyet olmua idi. Gü
neşi belki de yenebilirdik. 

Üçoka gelince bu kıymetli 
ekibimiz Alsancakh arkadaş· 
ları gibi bilhassa Ankara 

Zengin Olmıvan Kibar Olabir mi imiş?! 
Nezaket ve ulvicenaplık yüksek hasletlerdendir. Bu güzel tabiate malik olanlar insanların 

ekmelidir. Ne bahtiyar o adamlar ki böyle bir ahlak sahibidirler. 
Bazı zenginler vardır ki, kasasının önüne oturduğu zaman kendini kaybeder, sıra, sıra 

dizilmiı yüzlükler, binlikler onu sarhoş bir hale koyar, kafası dikilir, baıan kendi kendine : 
"Acaba bu dağları benmi yarattım" ? ! ! Diye düşünür, onun için kimseye metelik vermez, 
hatti 9erilen selimıda almaz. 

Bazı burnu kabarmışlar vardır, birdenbire "yükselmiılerdfr, onlar tavus gibi üstündeki 
cicili, bicili elbiselerine bakarlar, gururlanırlar, eskiden bildiklerini ve tanıdıklarını şöyle 
tayyareden bakar gibi göz ucile süzerler, kendi kendilerine: 

"Buda kendini fasulya gibi nimetten mi sayıyor ki, karşımda böyle serbest ·konuşuyor 
ve önümde secde eder gibi eğilmiyor,, derler. 

Evinde bir şölen veren bir bay kapının önünde davetlilerini beklerken, yanına eski bil· 
diklerinden biri sokulur ve sorar: 

- N o? Galiba bu akşam devlethanede bir cünbüş olsa gerektir. 
- Sonu 4 üncü Sahifede -

Dünvanın en mü
him hadisesi 

Ve en güzel bir filnıi Elhanırada 

Bu hafta Elhamra bütün lzmir halkını si· 
nemasına toplamak istemiş olmalı ki hem 
dünyanın en güzel, en çok beğenilmiş sine

ma yıldızı Martha Egertin (Sarı Zambak) 
ını ve gene dünyayı en çok heyecana, he· 

lecana sokan bir hadise olan Hitlerin Vi · 
yanaya girişi filimlerini göstermeğe karar 

vermiıtir. Bu fırsatı kaçıracak tek bir iz. 
mirliaia buluaacığıaı zannetmiyoruz. 

İoşacJlah müteakip maç· 
Jarda trsluml rımız kuvvelle
rile mütenasip dereceler alır
lar. 

- Sonu 4üncüde -

Lord Loid 
Aııkarada 

Ankara 31 (A.A) - Lord 
Loid Ankarada bu sabah 
Toros ekspresile şehrimize 
gelmiştir. Lord Loid öğle 

yemeğini Hariciye Vekili Dr. 
Tevfik Rüştü Aras tarafın· 
dan Çankayadaki Hariciye 
köşkünde verilen ziyafette 
yimişer. 

Bu ziyafette Başvekil Ce· 
lal Bayar ile Dahiliye Vekili 
ve Parti Genel Sekreteri 
Şükrü ~aya, Maliye Vekili 
Fuad Ağrah, Adliye Vekili 
Şükrü Saraçoğlu ve gene bu 
sabah Anadolu ekspresile 
şehrimiz~ gelmiş bulunan 
Osma:ılı Bankası Londra 
umumi komitesi erkanından 
Vikont Gosen de hazır bu-
lunm uşlardır. 

uğrıyarak nasıl kirletildiklerini, merd bir delikanlmın I_ 
- niçin eşkıya olduğunu, yurdunu seven bir Tiirk aaaıı-

5 - nın yüksek fedakarlık duygularını ve birçok beyecaah 5 
: baskın hikayelerini zevkle okuyacaksınız. 5 -_ Bu heyecanlı tef rikamızdan bazı parçalar § 

Yanımdaki genç köylüye seslendim : 
- Yahu Hüseyin, bani sen bizim köy bir ıigara 

içimlik yerde diyordun, ne oldu? Hili g6riinirlerde biç 
&: bir köy yok. ! 
: Zeki köylü güldü ve: i 
:z: - Beyim, dedi, sen cigara denince bazınaı anladı~ İ 
- galiba. Halbuki benim dediğim cıgara baıkadır. Haaı = 

eskiden tütüo keseleri var. işte onu çıkaracakııa, ba- 1 
: ruşuk bir kağıda tütünü güzelce saracakııo. Kuptın• iil 

dan taı çakmağı çekip çakacaksın almayacak, çakacak- İ -sın almıyacak nihayet fitil tutuşuverince cııaraa yana• i 
: cak. 

••• 
Hüseyin, bir elini kulağına götilrdil ve 1aaık yaaık 

aşağıdaki Türküyü çağırmağa baıladı: 
"Bu dağın ardı gelmez 
"Yavuklum vardı gelmez 
"Yıllardır bekliyorum 
"Gözilm karardı gelmez" 

= i 

: Ocağın kızıl ışığı, esmer delikanlının ylizine vurduk· 1 
§ a efsanelerin canlandırdığı bir kahramana benziyordu. 
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HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
·~------------~·· .. ----------------
Çok yerinde bir dilek • 

Kahveci Şerif imzasiyle aldığımız bir mektubu aynen p• 
ııyoruz: 

"Ben lzmirliyim, çoktanberi verem illetine mllptellJlm, 
Evvelce Tepecikte verem hastahanesinde yatıyordum. Ve
remliler için ayrılan koğuı ıııtılama.dığındaa •• kallrlfu 
tesisata yapılacagından baba ile bizi taburcu yaptılar. Benim 
gibi bir çok vatandaı bu menhuı illetle maUildur. 

Istanbuldaki sanatoryoma da sıra ile kabul ediliyor, ura• 
- Sonu 4 ilnc&de -
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• 
~EEE~E 2 c ~mazımma •• ri&E 1 1 DOnganın En BOgük H rb Oah·~ ~Fill!ID~k-tor_un_a_sıhmmat_ıermmi 
1 T_• l k {;] 1\1.ide Ve Barsak Has-

ı• ı · ımur en ~ talıklarında içilecek 
------------------------------------E Şeyler 

~ Tarihi Tefrika ,.!:zan: H. Türkekulfi}J içilecek şeyler barsak has-
t;l~ti 161 __ ... EmlaE9 tahklarında çok mühimdir. 

)Horasanda vali bulunan Ti- Bunlar serince odamn hara-
• retinde olmalı, asli çok 

):mu un oğullarından ş h uh soğuk ve buzlu olmamalıdır. 
• içilecek gıdalar umumi-

Se m er kandı zsbtettı yeue su, taze şıra, meyva 
.. (Ingilizceden tercüme edi- eline geçen külliyetli parayı usareli şerbetler, ispirtolu 

Jen Timurlenk nam kitaptan savurmağa ve binbir çeşit içkiler (Şarap, bira ve kay-
" [ sahife [210] eğlenceler tertip ettirmeğe natılmış menkulardan iba-
f. l Nuriddin daveti ve gös- başladı. rettir. ) 
"eterdiği lüzüm üzerine ku- Şadülmelek artık kesip bi- Meşrubatın en tabiisi, en 
11 c:nandanla tekrar büyük bir çiyor, kocasını israfa sevk latifi, en ıyı ve zararsızı 
IE ştoplanh yaplllar. Timurlenk ediyordu. menba sularıdır. Gazlı sular, 
: ·~amaoıoda harbın ilanı ve Halil, bu fettan kadmın gazlı maden suları bazı aero-

:>rdunun hareketi için çalın- elinde bir oyuncak olmuştu, faj yani ihtiyari bava yutan 
. "'ması adet olan büyük davu- Irandan getirttiği bir çok mide hastalıklarında mzirdir. 
~~un parçalanmasına karar akraba ve dostlarına yüksek Suyu tatsız bulunlar içer-

• verdiler. memuriyetleri ihsan ettiri- ken içine bir parça meyva 
d• Timur ölduklen sonra bu yordu, delikınlının aklını ba- usaresi karıştırabiliıler. 
u )davulun başkad>ir el tara- şından aldırttı, gece, gündüz Taze şıra, hafif ve müley-
e fından çaldırılma na lüzüm ziyafetler, türlü eğlenceler yindir. Yani safran:n ifrazını 
r yektu. Ancak o mukaddes tertip ediliyordu. Yolune. deli teshil eder. Yemeklerde 
0 ~ahsiyet ile birlikte cihangir- divane olduğu Şadülmelek meyva yerine verilebilir. fa-
z Bikte bir hayal olmuştu. Da- için akla, hayale gelmiyen hammür eylememiş şirada 
'Y Cha ölümünün ila ayında ara- masraflar yapıyor, seneler· glikoz vardır. B. C. vitamin-
• ~a nifak girmişti. Hamiyetli denberi Timurlenk tarafın- leri çoktur. Medeni unsurla-
~kumandanlar ve Tim urun sa· dan biriktirilmiş olan bazi. rı da çok olduğundan çok 

8 ad.ık ve vefakar silah arka- neler akıp gidiyordu. faydalıdır. Fakat günde bir 
k ıtlaşları nefislerine uyarak Halilin böyle bol paralar bardağı geçmemelidir. Ye-
1 donun ruhunu rencide etme.- sar~ını görenler etrafı 1 al- meklerde mcyva yerine ya 
Y "aıek için susmayı v.e bir jh.. mışlardı, namuslu, eski mu- olduğu gibi yeyabud bir par 
Y ıtilal çıkarınamayr, memleketi , haripler, Timurun akıllı ve ça sulandırarak içilir. 
Jl lbarııbe sürüklememeği tercih tedbirli ad mları birer kö- Sarabın içinde muhtelif 
• rlettiler. Kalpleri kmk olduğu şeye sinmişlerdi. mikdarlarda ispirto vardır. 
F l balde bazıs~ ordudan istifa Şadülmelek, Timurlengin ispirto da umumiyetle ince 
i Detti, bazısı tekaütlüğünü is- sadık kadını saray hanımın ve kalın bareağın bütün has-
c rtedi, bir çokları da memle- yaptığı eyli~leri onutmuş, talıklarında ve iltihaplarında 
ı ı~eti terkederek yurdun bir kendisini ölümden kurtaran muzirdir. Asli içmeme1idir. 
C l\öşesine çekildiler. Orduda bu eyi kalpli kadmı da ren- Biranın her ne kadar şaraba 
1' Voir hoşnutsuzluk, halkta bir cide edecek hareketlerde nisbetle bir dereceye kadar 
il 'soğukluk meydana geldi, bulunuyor, ona hakaret edi- daha mugaddi ve iştiha açıcı 
il ~bu suretle muazzam impira- yordu. ve hazmı kolc~ylaştırıcı addo· 
i •~orluğun temelleri sallanma- Şndülmelek, Timurlenk ta- lnnabilirse de havi olduğu 
aıa başladı 1 rafından yaptırılan bahçele- hamızı garbon ile şişkinlik 

d Halil vaziyetini düzelti, re gittiği zaman Halil onun yaptıktan başka ispirtosu 
ç ~rtalık sülsüoet kazanınca başından avuçlar dolusu al- dolayisile de barsak hasta-
b ~ık işi Sadülmülka sürüldüğü tın ve mücevherat serptiri- hklarına biç gelmez. 
n (ırandan getirtmek oldu, muh- yor, halkın kapışmasını se-
il 'teşem bir düğün yaptı, bu yir ederek zevk alıyordu. 
d ~adını kendine nikahladı, Haftada bir Semerkandın 
d 11başından altın ve mücevhe- bütün çeşmelerinden ~arap 
t •1rat saçıverdi, hazinenin ağ- akıttmyor, bu suretle• de 
lr a mıı açtırdı, 1-koca ve çok dehşetli israfı r yaphrıyor-
ç ~ltıcniş impiratorluğu idare du. 
c ~edecek yaşta olmadığı için (Arkası vnr) 
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~~ Bağ Ve a çe o 
1 

) ın. Uzun enelerdenberi bağcıları ve bahçe sahiplerini, ağaç-
1 e/arı harap eden bütün haşarattan, kurtaran, meşhur Ame
r rikan Tanglefoot kumpanyasının beş cins ilacı vardır. 
r 1 - Bağ, asma ve ağaçlar i~in : Tree Tanglefoot bağ 
1 oıacuau. 
1 Tc 2 - Fıdan, mcvya ve sebzeler için : PJnnt Spray fidan 
ı IAcı. 

c 3 - Bütün hayv nlar için : Stock Spray hayvanat ilacı. 
4 - Pire ve hamam böceği için : Roach Spray pire tozu 

ır 5 - Sinek ve sivrisineklerler için : Ely Spray 
F c Bu iliiçların i timal usulü, ambalajların üzerinde yazılıdır. 
t Bu ilaçları Izmiıde Halimağa çarşısında aşağıdaki müesse
E dıelerden temin edebileceksiniz. 

A. Lafont ve Mahdumları Ltd. Şti 

Satılıkt r 
Avrupa tohumu demek 

damızlık ve her zaman taze 
ve cins demektir. Okuduğu
nuz Merııcı tahum mağaza
sının ilanları reklam değil 
bir hakikattır. Damızlık seb-
ze ve çiçek ve meyvasız ağaç 
tohumlarını Meram tohum 
mağazasından ted rik ediniz. 
Kültürparkı yeşillendiren ln
giliz çim tohumu topt o ve 
perakende ve Raygıras, La
vegras çim tohumu yedi se· 
ne dayımır. Park ve hususi 
bahçeler için şaynnı tavsiye
dir. 

Çiçek ve meyva ağaçla· 

rında ve sebzelerde göıülen 
püsörön hastalıkları ilaçları 
kapalı kutulaı içinde ve açık 
kimyevi gübreler ucuz ve 
taze olarak satılır. 

lzmir Hisarönü 34 No. Me-Kadıoğlu Ahmed 
AbduUah Ömer Midillili 
Strugo ve Krespin 

ve Ortakları ram tohum mağazası 
31 2 - 4 Hüseyin Avni 
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Bulgar Basını 
~~-------------0000--"'---------------

2 ar Edirnenin Sükutu 
Hasebile Neler Y azıvorlar ? 

Bulgarlar, her yıl 26 mart 
münasebetiyle bir hayli nü
mayişler yapar ve Bulgar 
basını sahifelerce yazı yaza· 
rak yeni nesillere milli Bulgar 
ideallerini işareUiyen vetbü· 
yük Bulgaristanı doğuracak 
olan müstakbel ideolojileri 
tebe:üz ettiren fikirler telkin 
ederler. Elimizde henüz 25 
mart tarihli gazeteler yoksa
da Bulgaristanın İslimye gibi 
küçük bir kasabacığında çık
makta bulunan küçük bir 
gazetede gördüğümüz "Edir
ne,, başlıklı bir yazı, Bulgar
ların bu sene "Balkan harbi 

diye başlıyan bu yazısında 
Bulgar kurtuluş savaşından 
(Osmanlı - Rus seferi) son
ra öz Bulgar •yurdlan ııdan 
Makedonya, Trakya ve Dob
rucan'nın yidellerde kaldığı· 
na ve bunları hürriyet 
ve istiklale kavuşturmanın 

Bulgarlık için milli bir 
ideal olduğunu ve nihayet 
Bulgaristanın Balkan harbi
ne atıldığını ve bu esir va· 
tan parçalarını şanlı Bulgar 
ordusunun adıın adım kur
tardığını; Lüleburgaz, Kırk
lar eli ve Pınarhisar hıuple
rinde henüz kurtarıcı Bul-

zaferlerine,, ait neşriyatlarına gar top]arının düşmanları 
bir hafta evvelden başladık- şaşırtan tarrakeleri dinmeden 
lanna hükmediyoruz. Edirne sırtlarında muzaffer 

(iztok-Şark) adını taşıyan ııra nidalarının işitildiğini ve 
bu küçücük gazete, 166 ın- böylelikle düşman ordusunun 
cı sayısında "Bundan 25 yıl biricik ümid ve mesnedi olan 
önce Bulgar çocuklarrnın ve fethedilmez denilen Edir-
mifli Bulgar idealJerini ta- ne kalesinin kahraman Bul-
hakkuk ettirmek emeliyle gar ordusu tarafıodac zap-
atıldıkları büyük gazada tek tedildiğini yazmakta v~ Edir· 
bir emelleri vardı, ve bu bü- ne muhasarasında eşsiz hiz-
tün Bulgarlığı ve esir vatan metleri görülen Bulgar top-
parçalarını Bulgar çarmm çularının hatıralarını aomak· 
idaresi altmda toplamaktı .. ,, tadır. 

~--------------------ea~------------------~ 

u garistanda 
• 

seçım 
Fili be ve V raca eyaletleri ı 

leri dahilinde yap iması mu
karrer intihaplar da ayın 
yirmıncı gunu normal bir 
surette ve sükun içinde ne
ticelenmiştir. 

Gazetelere göre bu iki 
mıntakada seçilen 38 me
bustan 29u daba namzedli
ğini ilan ederken bugünkü 
hükumet proğramını tasvip 
eylediğini bildirmiştir. Bu iki 

mıntakadan seç ı lenler ara
sında eski mebuslardan ve 
parti liderlerinden büyük bazı 
şahsiyetler vardır. Mesela 
Filibeden eski çiftçi lideri 

Giçef; Lom'dan Giçef'in ko
luna men: up Vergil Dimof; 
Pazarcıktan eski nazır Sla· 
veyko Vasilef; yine Filibe· 
den ( Yug ) gazetesi sahibi 
Görgi Govedarof seçilmiş
lerdir. Bu intibspta nazarı 
dikkati çeken cihet, eski 
çiftçi partisine mensup şef-~ 
lerin ~eçilmiş bulunmasıdır. 

EGE 

• 

• 
Sl 

3 2 7 o 
En lüks son model taksi 

otomobil ve otobüs ihtiyecı· 
nızı GECE GÜNDÜZ derhal 
temin eder. Necmettin 

• n garıp 
Ameliyat 
Dünyanın en garip amali

yatı, geçen harbde, Fransız 
cephesi aeyyar hastanelerin
den birinde yapılmıştır. Bir 
kurşun yarası alan bir askeri 
seyyar sahra hastanesine 
nakletmişler. Doktor, hemen 
kollarını sıvamış ve adamca
ğızın yarasını kesip biçmiye 
baş'amış. Bir hayli uğraş
tıktan sonra yarayı dikmiş 
ve etrafındakilere dönerek: 

- Kurşun bulun mı yor, çok 
derinlere gitmiş, demiş. 

Bunun üzerine yaralı ce-
binden bir kurşun çıkarmış 
ve: 

- İşte, demiş, aradığınız 
kurşun. 

En Eski Dişler 
Transuvalde, dünyanın en 

eski dişleri bulunmuştur. A
lakadar mutahassısların ver
diği malumata göre bir çe· 
ne kemiğinin üzerinde bulu
nan bu insan dişleri, tam 
yüz bin seneliktir. Çene ke
miği ile dişler, bir mağrada 
buluumuştur. 

Kiralık Ev 
Bayraklıda Mizan sokağın

da (8) numaralı yedi odalı, 
balkonlu bahçeli ve çok fe
rahlı bir ev kiraya verile
cektir. Taliplerin Keçeciler-

. de (Sadullah efendi) soka
ğında (22) naımarah gazozcu 
Salih ustaya müracatları. 

DUNYADA 
NELER 

OLUYOR? 
Amerikada Çıkaµ Yeni 

Ve Garip Bir Moda 
Bugün Amerikanın Florida 

şehrinde garib bir moda bü
küm sürmektedir : 

Kadınlar, tuvalet odala-
rında çiçek demeti yerine 
küçük timsahlar bulunduru
yorlarmış. Her zarif kadın, 
odasında camdan bir kap· 
içinde su samuru gibi beıtea 
on yaşına kadar üç, dört 
timsah beslemektedir. Söy
lediklerine göre güya timsah· 
ların seyri ve hareketleri 
çiçeklerden, kırmızı balıklar· 
dan çok daha hoş görünü
yormuş. Şunu da kaydede· 
lim ki yüzlerce sene yaşıya· 
bilen timsahlar bu yaşlarda 
alelade bir kertenkeleden 
daha büyük değillerdir. 

••• 
En İ vi Cins Polis 

Köpekleri 
En iyi polis köpeklerinin 

Labrador köpekleri oğlduğu 
tahakkuk etmiştir. Londra 
polisinin en yüksek müfettişi 
bulunan Albay Alan'a köpek· 
ler hakkında tetkikatta bu
lunmağa memur edilmişti. 
Verdiği raporda polis hizme
ti için Labrador cinıinden 
daha mükemmeli l:ıulunamı· 
yacağuıı söyliyerek evsafla· 
rını şu retle tavsif etmek
tedir: 

" - Karekterleri en ıyı, 
hafızaları çok güzel, koku 
almaları fevkalade ve çok 
kolay talim edebilmektedir
ler. Bu gün lngiltere en gü
zel talim edilmiş 40 Labrador 
ıstihdam etmektedir. Birkaç 
cafta sonra bunlara elli kö
pek daha ilive edilecektir. 

İngilterede Satıl k 
Demiryolu 

lngilterede senede bir ke
re işliyen bir hat, üzerinde 
bulunan bir istasyon binası 
tamamile beraber kiralık 
veya satılıktır. Satanlar, yal
nız, arada sırada herhangi 
bir vagonun istasyona ya
naşmasına veya bat boyunda 
durmasına, burayı kiralıyan· 
ların mümanaat etmemesini 
ilk şart olarak koşmakta
dırlar. 

Tahtelbahir 
Birinci kordonda eski it

faiye kulesi karıısında meze
lerinin bolluğu, içkilerin te· 
mizliği ve ucuzluğu ve bil
hassa ciğerleri yıkayan kör-
f eıin temiz ve saf havası 
ile bütün lzmirin bildiği ve 
sevdiği Lu gazino yeniden 
açılmıştır. Bir giden bir daha 
oradan ayralamaz. 

Kabadayı, lzmirde ilk defa EALE sinemasında l;Elhamra 
1 
1 

ldaresinde Milli Kütüphane sıneması 

BUGÜN 938 mevsiminin en nefis filmi 

BUGÜN 2 güzel film birden ~ 

MARI RO·KrK v:~L ~UST : Yüksel 
evim ı Serseri tt l K O 

ve 
Yel esiyor .. Kasırgalar kapuyor... Atlar 

şahlanıyor ... Durunuz... Çünkü : 

Gürinmiyen Suvari 
L' SARIZ BA 
~ ıy 
ı ıe MARTHA EGGERT ve dünyanın en büyük 
ı ir. komikleri tarafından yaratılmıştır 

1 •HAVADİS filminde: Alman devlet reiri M. 

1 
u HITLER'io Viyaiıaya girişi ve yapılan 

1 ~~ bütün tezahürat tekmil teferrüatile 

ı. SEANSLAR: 3-5-7~9 da başlar 

' .. 
MAURlCE CHEV ALIER tarafından ~ 
temsil edilmiş en son ve engüzel film )t 

... :vrıca: Parannınt J
0

Urnal >+ 
J M 

.t( SEANSLAR: 2,45-5,40-9 da fakir )t 
fC talebe 4,20- 7 ,30 da Sevimli serseri )t 

Cumartesi Pazar 1 de sevimli serseri )t 

DON rakıları Geliyor 
Dünyanın en eyi rakılarındandır komenin- VE 
de rakı yoktur muhayyer olarak veriliyor, 1 • • 
yeni yapmış oıduğumuzson sistem teşkilatlar Opü~meden Yatılmaz 
ve 33 senelik tecrübeli ustalar tarafından Y 
yapılıyor. KABADAYI, ve KORDON Renkli Miki, Türkçe foks jurnal. 
Rakıları Halis üzüm ve çeşme anasonundan Hepsi bugün LALE sinemaaında 
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Bedeli nakdi ı f Nisan 28 duhul için elbise, postal 
palaska, bataniye ve sair teferrüat 
ihtiyacınızı askeri numünesine mu· 
vafık yalınız Hasau Basri ve şeriki 
Mehmet Gülaylar fabrikasından ıs-

marlama uııulile temin edersiniz her 
halde ve mutlaka fabrikamıza uğra-

1 manız kendi menfaatınızın iktiza-

2 NiSAN 

efradına 

Kadına, aşka •• veguz iğe dair sındandır. 

ADRESE DİKKAT: lzmir satış şubesi Alipaıa caddesi sar 
raflar karşısı yalnız 31 numaradır. Büyük levhaya dikkat 
alameti farika Hasan Basri Şenbiçer fabrikaaı. Aşktan sonra 

-Eski tarz-

Gönüller terketmiş hicranlarını 
Unutmuş muhabbet zamanlarını, 
Aşıklar incitmiş cananların1, 
Ehli dil be.zminde biganeler var. 

Sevgiden bihaber bütün güzelJer, 
Kalmamış hakiki vefadan eser. 
Dudaklar maziyi terennüm eder: 
Sevdadan bahseden efsaneler var. 

Canan yok yurdunda .. Geceler ıssız; 
Nağmeler tükenmiş, sükun payansız. 
Kararmış sevdanın çrrağı, yalmı 
Zulmette çupınan pervaneler var. 

Sohbanın dağılmış eski neşesi, 
Meclisin bozulmuş şevk ve hevesi, 
Uzakta bir iki hıçkırık sesi, 
Oıtadı kırılan peymaneler var. 

Maniler 
Sen gül dalanda bir gonce, 
Ben dağ yoluada yonce. 
Sen açılar gülersin, 
Ben sararıp solunca. 

Huzuruna varayım, 
Diz çöküp yalvarayım. 
Sensin çalan gönlümü 
Aç koynunu arayım. 

Öksüzüm avut beni, 
Koynunda uyut beni. 
Aşka yeni başladım, 
Yüzünde okut beni 

Bulutlardan beyazsın, 
Kuşlardan yaramazsın 
Bir halde karar etmez, 
Bir dalda duramazsın. 

Aşkın bir ince yolmuş, 
Üstü dikenle dolmuş. 
Geç kalmııım.. 13u yoldan 
Geçip giden1er olmuş .. 

Yattı, uykuya daldı, 
Göğsü açıldı kaldı. 
Bir pusesini çaldım, 
Uyandı geri aldı. 

Sanma beni korkutur; 
O azamet, o gurur. 
Gel, o keskin bakışla 
Bir kere de beni vur. 

Göğsünde bayılayım, 

Koynunda ayılayım. 
Bir gün bahtıma yar ol 
Bahtiyar sayılayım. 

Ey benim gonce gülüm. 
Saçların büklüm büklüm 
Baktım bir göz ucile 
Takılıp kaldı gönlüm. 

Sevdi aldattı beni, 
Güldü ağlattı beni. 
Gittim kölesi oldum; 
Götürdü sattı beni. 

Can işte .. Canan hani 
Derd işte.. Derman hani 
Gönül sarayı bomboş, 
Beklenen sultan hani? 

Ne Hindde, ne Çindeymi~, 
Acap nerdeymiş, neymiş, 
Aradığım meğerse 

Gönlümün içindeymiş. 

Düğün Günü 
Tamam altı ay sonra hazırlık bitti, 
Sade cihaz için bin altm gitti, 
On para vermedi erkek tarafı, 
Kız babası gördü bütün masrafı, 
Yeniden yeniye her yer döşendi, 
Gelin pek neşeli, damad pek şendi.. 

Bütün davetliyle dolmuştu konak, 
Ne kadar açmıştı kızı tel duvak. 
Bir güneş gibiydi tacı başında, 
Henüz ya var, ya yok yirmi yaşında. 
Saadet, gönlünden dolup ta ııyor,: 
Söylüyor, gülüyor, şakalaşıyor. 

Ansızın karıştı bütün ll"adınlar, 
Herkes birbirine soruyor: Ne var? 
Saz bile fasıla verdi ııhenge, 
Uzakt::n telaşla göründü yenge, 
Dedi: Damad geldi, haydi kızım in. 
ındi tıpış tıpış aşağı gelin. 
Bayanlar büsbütün kapattı yolu, 
Şimdi gönülleri heyecan dolu, 
Parhyor gözlerin içi derinden, 
Konak sarsılıyor gibi yerinden .. 

G eldi akisleri kısık bir sesiıı: 
- Allahını seven maşallah desin .. 

Göründü merdiven başında damad, 
Koptu birdenbire acı bir feryad: 
Siyahlar giyinmiş solgun bir kadın, 
Gözleri yaşlarla dolgun bir kadın, 
·Kendini bir anda sanki unutup· 
iki yavrusunu elinden tutup 
Dedi : Merhametin yoksa karına 
Zalim .• Bari acı çocuklarına .. 

az 
Bu gece size geldim, 
Pençerenize geldim. 
Bastığınız toprağa 

Kapandım dize geldim. 

Ben ki kmk bir "Ney,, im 
Dinleyiniz inlcyim. 
Dökülsün göt. yaşlarım, 
Bir parça serinleyim. 

Geçeler perde perde, 
Sizden uzak illerde, 
Gönlüm sizinle gitti, 
Ben kaldım orta yerde. 

• • 
Ş' ırı 

Kalbimin gülü kaldı, 
Yere dökülü kaldı. 
Yolları beklemekten 
Boynum bükülü kaldı. 

Aşkın1z neler etti, 
Ömrümü heder etti. 
Ağlamaktan yüzümde 
Göz yaşları yer etti. 

Sevişmek bir fasılmış, 
Hicrana muttasılmış. 
Size ben anlatayım 
Ayrılığı nasılmış .. 

Yastığım taşım oldu, 
Sızlıyan başım oldu. 
Bana teselli veren 

Hücraya düştü yolum, 
Karardı sağım solum, 
Hasretiniz elimden 
Tuttu .. Büküldü kolum. Kendi göz yaşım oldu .. 
..... mlil:iimm:EIBl~mll---ll!m 

~~~~ ı~~~~~ 

,I OK TOR 
fi i ı Sonad 
~ Cild, Saç ve ?.ührevi hastalıklar mütehassısı 
1 Ildnci Beyler sokak No. 81 Her gün öğleden sonra 

~~~~~ ~:~ ~~~~ - s G. EN 
Hava şartlarını eo hassas ve kat'i 

şekilde tesbit eden LÜFFT = 
Hava mıukala BAROMETRE 

1 
f)l:l~ECE, İGl~O~lETl~E 

ile en maruf fab rika mamul atı 

Gözlük ve camları 
• 

• 

~~ 

E 
Şia ezan esinde 

TOPTAN PERAKENDE 
ır~~~~"::I~~···~~~~~~ 

~ Is a ·.~ Hak.~ı Po~maz 
~ OLÇUEVI 
~ Baskül, kantar, masa terazisi yeni ve her nevi ölçü 
~ tamirata kabul edilir. 
~ Kotancılar (Eski kasaplar) No. 27 a IZMIR: Telefon - 2746 
\!!IJ;;:;.t.2~~~~1ii;ta ·~lii;3::&Jlii:;t::a~ ~&;;.t::a 

iz mir 
Sağlık 
Eviı 

H susi 
Hastahane 
Operator Mitat 

Baran tarafından 

yeniden inşa ve 
tesis edilen bu 
hastahane lzmir 

Gazi Bulvurı 

ve civarının büyük bir ihtiyacını karşılamıştır. Eo modern 
konforu haiz en mükemmel fen techizatını haizdir. Hasta· 
ların temizlik, istirahat ve ihlimamlarına son •derece dikkat 
ve itina edilınekte'dir. Kabul şeraiti fevkalade ehvendir. Ge· 
ce gür.düz daimi doktoru bulunan müessese müracaat ede-
cekleri beran kabul eder ve hastalarını diledikleri doktorlar 
tarındanaf tedavi ettirilmektedir. 

c~;:::;;::ı~·~-~ees;::2~~~~:2'!l:E'6!~1!!:?'.aSEriib:JEı:iEEmi!llBl'ılillm•• 

Lüks Markalı Sabunları 

BirincÔmıf M:t•h•Ali 1 
,. !~m Dr. A.HRİ IŞ!IK »mr.'1~! 1 r. KAM~~~Lu 
~ m bmir Memleket Hastanesi Rontken Mütehassısı ~ 1 Cilt ve Tenasül hastalıkları ve 

Çamaşır Ve Banyonuzda En1niyetle 
l{ullanabilirsiniz « BİR 1~ECRÜBE 
KAFtDİR ! » Her Yerden Arayınız 

Ümit Fabrikası Ticarethaneşi Kestanepazarı 
Telef on Telgraf 

3047 Ümidun 

ri RONTKEN VE ~ elektrik tedavisi 
m Elektir"k tedavileri yapılır ~ l lzoıir - Birin~! ~eyi~ s~kağı ~o.: 55 Telefon~!.. 
E ikinci Beyler Sokak No. 29 TELEFON: 2542 S •• 
a~mEoo~mw~~~m:~~sts:u.~J~~~E~r!1?!la~~ Haşa atla Mucadele Zamanı 

Geçen sene bütün İzmir· 
lilerin takdirforini kazanan 
" Whiz ,, markalı meşhur 
Amerikan filidi ile bu sene 
yeni ve çok kuvvetli bir 
formülle çıkan 11 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 bnlhk 
vesair haşaratı öldüren ve 
Burnava Z1raat Enstitüsünün 
raporunu taşıyan 11 Kata· 
kiJla ,, tozlarını ucuz ve 
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 



Şelıir Meclisi 
Toulandı 

Şehir meclisi dün beledi
ye ba kanı B. Dr. Behçet 
Uz'un riyasetinde toplanmış· 
br. Bu devrin en mühim 
mevzuu, daimi encümende 
hazırlanan 938 yıh bütçesidir. 

1 Eski zabıt okunduktan 
t aonra yeni işler encümenlere 
t havale edilmiş ve 938 yılı 
QI bütçelerinin meclis bütçe en
t cümeniae havalesi kabul edil 
't miştir. 

:. Bunu müteakip Dr. Beh· 
'a çet Uz Ankara temasları 

'' hakkında mecliste uzun uza
'.11 dıya beyanatta bulunmuştur. 
1 ---··---

Hacıyı 
Yaraladı 
Cumaovasının Keler kö

yünden Yusuf oğlu Hacıyı 
ayni köyden Fehmi tarlada 
koyun otlatmak meselesin
den ağır surette yaralamış

tır. Yaralı derhal jandarma 
vasıtaıile memleket hastane· 

1 aine nakledilmiş ve Fehmide 
yakalanarak adliyeye veril
miştir. 

~-

Acıklı ölüm 
Tepecikte Zeytin sokağın

da 12 numaralı evde oturan 
ı Abide evin yanındaki derin 

bir çukura düşerek ölmüştür. 
,---00---

Su şirketini 
hükômet sa
tın alıyor 

Halkapınar su şirketini 
Nafia Vekaleti satın almağa 
karar vermiş ve vekalet va· 
ziyeti şirkete bildirmiştir. 

Şirket satın alma mesele· 
ıini hinedarlara yazmıştır. 

Altın 
Dal ever ası 

fzmirdeki baıı sarrafların, 
cahil halk arasında eski al· 
tın paraların nrtık tedavül 
edilmiyeceği hakkında pro· 
poğandalar yaparak halkı 
aldatmağa çalıştıkları haber 
alınmıştır. Hile yapmak su· 
retile halkı aldatmağa çaı:
ıan saraflar hakkında taki· 
bata başlamıştır. 

•• 
İstiklal Ve 
Tırıllar Piyesi 
Verdiği müteaddit müsa· 

merelerler Tepecik ve civarı 
halkına daima hoı vakitler 
geçirten Alsancak kamunu· 
na bağla Tepecik ocağı tem
sil kolu bu kerre bu akşam 
ve yarın akşam Tepec k'te 
Şehit Fazil okulunda İstiklal 
ve Tırtıllar piyesini oynama
ğa karar verdiğini memnu· 
niyetle haber aldık. 

Bailarında Mustafa Bayra 
gibi kıymetli bir reisi bulu
nan Tepecik ocağı öteden 
beri buyoldaki çalışmaları 
ile temayyüz etmiştir. Bu 
def'a verilecek temsillerde 
de bu kıymetli parti ocağı
mızın eski muvaffakiyetlerioi 
kazanacağmda eminiz. 

'fa 

( Halkın Seıl ) 

Mühim Bir Hadise 
Paris (Radyo) - Papalık makamı AYusturya kilisesi namına söz söyliyen ve Hitlerin 

siyasetini tasvip eden beyanahn Papahk makamının müsaadesi istihsal edilmeden yapılmış 
olduğundan bu beyanatın Papalık makamatı biç bir suretle iltizam etmediğini neşrettiği 
resmi bir tebliğde bildirmiştir. Avusturya siyasi mehafılleri bu beyanata çok büyük bir 
ehemmiyet atfetmektedir. 

Uluslar Kurumunun Toulanması İsteı1iyor 
Paris (Radyo) - Londradan soo dakikada gelen haberlere göre siyasi mehafillerde 

Uluslar Kurumunun hemen toplanması lehinde sözler iştilmektedir. Diğer bir habere göre 
bu mehafiller Uluslar Kurumunun yapacağı toplantıda ispanya hükumetinin mühimmat te· 
dariki hususunda serbet vaziyeti iktisap etmesini istemektedirler. 

Katalonyada son • 
vazıyet 

Paris, (Radyo) - Katalonyada Lerida şehrin' n şimalinde mukavemete uğrıyan bir İspan
yol fırkası Garon nehri mensabını geçerek Fransaya girmiştir .. Lerida şehri sivil abalisin· 
den bir çoğunun da Andor cümhuriycli arazisine sığınmağa çalıştıkları anlaşılmaktadır. 
Fakat Fransı:r. • lspanyol hududundaki bu küçük çümhuriyette bu kadar ahaliyi iaşeye kafi 
erzak olmadığından bu ahalinin de Fransaya geçeceği anlaşılmaktadır. Hudut vilayetlerinde 
Fransız hbkümeti şimdiden lazım gelen bütün tedbirleri almaktadır. 

Tunus Fransadan istiklaliyet istedi 
Budapeşte 20 (Radyo) - Tunusta Fransızlar aleyhine nümayişler devam etmektedir. 

Tunus Fransadan istiklaliyctini istemiştir. Bu işlerde ecnebi parmağı görülmektedir. 

Fransanın üç tarafını faşistler sardı 
Budapeşte ?. (Radyo) - ispanyadaki son vaziyet Fransızları müşkül bir şekle sokmuştur. 
Üç cephesini saran Faşistler Fransızları çok korkuttu ve bütün kuvvetlerini bilhassa Is· 

panya hududuna yığdı. Fransızların seferber vazivet almasını lngilizler tehlikeli gördü ve 
teennile hareket etmesini Fransaya tavsiye etti. 

Ankara borsası 
Açıldı 

Ankara 2 (Hususi) - An
kara borsası dün Başvekil 
Celal Bayarın huzurile ve 
merasimle açılmıştır. 

Kısa Şehir 

Haberleri 
Tepeköylü Penbe isminde 

bir kadın Çeşmede falcılık 
yaparken yakalanmıştır. 

§ Bir Nisandan itibaren 
Anadolu tahvillerinin altı ay· 
hk kuponlarının ödenmesine 
başlanacaktır. 

Cümhuriyet Merkez ban· 
kası bu kuponlara 160 ku
ruş verecektir. . 

§ Alsancakta eski itfaiye 
binası önünden karakola ka
dar bozuk caddenin parke 
taşile yapılmasına başlan· 

mıştır. Denizbank şubesi ta· 
rnfından yaptırılmakta olan 
bu kısım bir iki gün zarfın· 
da ikmal edilecektir. 

§ inhisarlar idaresi bazı 

yeı lerde ki tütün faile re yüz· 
de altı, bnzılarınada yüzde 
beş behiye verildiğini nazarı 
dikkate alarak bütün bayilere 
yüzde altı ücretli be biye ve· 
rileceğini baş müdürvetlere 
tamim etmiştir. 

Bitler bugün 
A vusturvada 

olacak 
Paris 1 (Radyo) - Alman 

devlet reisi yarın Avustur· 

yaya hareket edecektir. Hit
ler Avusturyadaki Plebisit 

dolayisile bir ser'i nutuk irat 
edecektir. 

Hitler 1 nisanda Viyanada 
bulunacak ve oradaki intihap 

sandıklarından birisine re· 
yini attıktan sonra çok mü
him bir nutuk söyliyecektir. 

Valiler 
Arasında 
Değişiklik 

Ankara, 2 (Hususı) - Da· 
biliye vekaleti Memurlar in· 

tihap encümeninin dünkü 

toplantısında Merkezde bazı 
memurlarla kaymakamlar ve 
mektupçular arannda yapı· 

lacak d~ğişitdikler etrafında 

görüşüldü. Öğrendiğime gö· 
re, yakında Valiler arasında 

geniş mikyasta değişiklikler 
yapılacaktır. 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

Halkın Sesi hakkın sesidir 
- Baştarafı 1 incide -

mıı gelinceye kadar hayat elden gidiyor. Bizlere lütfen acı
yınız bize de bir çare bulsunlar ve lzmirin pek çok ihtiyacı 

olan bir verem hastanesi açsınlar, bu dileğimin bir köşeciğe 
sıkıştırılmasını merharnetinizden yalvarırım. Gazetenizin bi· 
zim gibi biçare ve düşkünlere yardım elini uzattığını her 
vakit gazetenizde okuyor kalben sizlere dualar ediyorum. 

Benim ibi bütün lzmirlilerin de dualarını alıyoısunuz. Muh
terem ellerinizi saygı ile öperim. " 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
NOT: Okuyucularımızdan kahveci şerif imzasile aldığımız 

yukardaki mektup üzerine sıhhiye direktörümüz sayın bay 
Cevdet Saraçoğluna bir muharririmizi gönderdik, kıymetli 
doktorumuzun verdiği izahatı yarınki nüshamızda yazacağız. 

...................... 0 •••••••••••••• , ............................................ . 

İster Gül İster Ağla 
- Baştarafı 1 inci Sahıfedc -

- Evet. 
- Öyle ise biz de bu geceden istifade edeceğiz desene .. 
Bu azametli ve sonradan görmüş zengin eski bildiğini şöyle baştan ayağı müstehziyane 

süzdükten sonra şu cevabı verir: 
- Evet amma ben yalnız bazı zengin ve kibar arkadaşlarımı düşünmüştüm. Sizi çağır· 

madım. 
- Teşekkür ederim bayım, ne kadar olsa eski dostluğa güvenerek bu şakayı yapmıştım. 

Yoksa kendi kendimi davet ettirm k niyetinde değildim. 
Ey okuyucum, eski arkadaşını zengın olmadığı için kibar da olamıyacağını yüzüne çar· 

pan bu adamın şu hareketine : 

iSTER GÜLISTER AGLA 

2 NiSAN 

Türk Hudud Komisvonu 
Halepte 

Halep muhafıu "Vali ve 
belediye reisi,, Baron otelin
de, Türk heyetine iadei zi· 
yaret etmiştir. Matbuat ka· 
lemi şefi Bay Açıkbaı mu· 
hafıza refakat ediyordu. Mu
hafız, Türk heyeti tarafından 
hararetle karşılanmıştır. 

Fransız murahhası M. Da
vid ve şimal grupları kuman· 
danı da Türk heyetini ziya· 
ret etmişlerdir. 

Birinci toplantı: 
Bugün Tiirk heyeti Cemi-

Mısırda 
intihabat 

Paris (Radyo) - Mısır me· 
busan intihabatı neticeleri 
alınmağa başlanmıştır. 

HükümetçiJerin büyük bir 
ekseriyet kazanacağı tahmin 
edilmektedir. 

Zaonedildiğine göre 274 
mebustan ancak 80 mebusun 
Veft partisine mensup kim· 
seler kazanacaktır. 

Yakalanan 
Kaçak Eşya 

Ankara, 1 (A.A) - Ge· 
çen bir hafta içinde gümrük 
muhafaza teşkilatı 78 kaçak· 
çı, 656 kilo gümrük kaçağı, 
26 kilo inhisar kaçağı, 812 
gram uyuşturucu madde, 
7362 defter sigara kağıdı, 
150 Türk lirasJ, 4 kaçakçı 

hayvanı ele geçirmiştir. 

•••• 
Yarınki Maç 
- Baştarafı 1 incide -
Yarınki maç bilhassa Üçok 

için mühimdir. Alsancağı 
yendiği takdirde Ankara ta-
kımlarına nisbeten mevkiini 
iyi bir şekle koyacaktır. Bel· 
ki de ileride bir iki maç 
daha kazanmağa muvaffak 
olursa derece alııcak vaziye· 
te girer. 

Alsaocak, lstanbuJ maçla-
rında bu kıymetli takımımız 

hakemlerin malum idaresiz· 
Jiklerioe kurban ol :lu. 

Üçoku yarınki maçta ye· 
nerse taraftarlarını biraz ol
sun sevindirebilir. 

Alsancak da Ankara maç
larını henüz yapmamıştır. 

Siyah beyazlılar bu maç· 
lara büyük bir ehemmiyet 
veriyorlar ve muvaffaldyetten 
emindirler bu sebebden do· 
layı yarıucı maçı kazanmak 
için çok çalışacakları ümid 
edilebilir. 

Her iki takımımıza muvaf
fakiyet dilerken maçın saat 
16,30 da hakem Doğanspor· 
dan Ferid,in idaresinde oy· 
nanacağınıda ilave ederiz. 

A. Ö. 
--....4 ..... 

Bira İçme 
Rakoru 

laviçrede iki saatte 108 
şişe bira içen bir adam bu-
1 unmuştur. Bu adamın, bul 
kadar bir zaman içinde içti· 
ği 108 şişe bira ile nasıl öl· 
mediği keyfiyeti doktorlar 
arasında münakaşa mevzuu 
olmuştur. Bazı doktorlar; bir 
insanın 12 saat içinde bu 
kadar bira içemiyeceğini ve 
çünkü biraların, ekseriya şiş · 
kinlik vereceğini iddia edi
yorlar. 

liye'nin jandarma kumanda 
lığı makamında bir • iıtihz 
toplantıya davet edilmiı 
Fransız heyetini teıkil ed~ 
zevat şunlardır; M. Dav 
Şimali mıotaka]ar kumand 

nı Bono, Koloni Berji, 
Nobi ve tetmen K. f. T 
Suriye hudutlarının iıtibl:> 
rat kalemindeki bazı memıı 
]ar da vardır. 

Öğrendiğimize göre 1 
David iki heyetin reisliğiı 
seçilecektir. 

Müzavede il 
fevkalade biJ 

vük satış 
Acele yolculuk 

dolayısiJe 
3 Nisan 938 Pazar gü 

öğleden evvel saat on iJ 
çukta Bucada otobUsler b 
leme yerinde Kemalpaşa ı 

kağanda 16 numaralı ev 
Parkinson ve Valkere 
nadide mobilyeleri açık a 
tırma suretiyle satılacaktı 

DIKKA T : Pazar günü 
bah Alsancaktan Bucaya ti 
reket edecek tren snatler 
bildiriyorum: 

Alsancaktao 8 ve 9 ~ 

çuktadır. Ayni zamanda m 
azam otobüs seferleri var 

Satılacak eşyalar meyan 
da fevkalade lüks maun 
mamul aynalı saybur, 9pa 
kadifeli kanape takımı, ( 
uget) markalı piyano, y~ 

bir halde kare yemek ma 
sı ve altı adet maruken ıl 
dalyeleri, Servant iyi bir h 
de maroken bir kanape 
koltuk.... Edison markalı 
aynalı mükemmel salon gı 

mofonu bir çok pliklari 
beraber. Şifooyeralı aya 
dolap , maundan mall 
aynalı tuvalet, logiliı. 
mulah iki adet Bronz 
rer buçuk kiıilik kary 
somya ve yataklara, po 
masası, divan, aynalı ıem 
yelik, iki adet madeni ı 
maa boruları bir çok pe 
kende Avrupa yemek iık 
leleri, yeni bir halde em• 
banyo termosifon laum 

ve emaye çocuk banyo 
dört odalık yeni bir ha 
taban muşambalara, h 
takımları, tek kapılı ay 
dolaplar, lavumanolar, eta 
buz dolabı, Viyana mam 
siyah vitrin büyük v• 
kuşlu aynalar, Zenit marl 
beş lambalı radyo dıvar s 
iki adet ikişer kişilik ke 
kübik nikel karyola 11 

somyaları. Siğara masa 
güzel ve iyi sesli ork, y 
lak büyük yemek maı 
tek bir termosifon, n 

şapkalık aynalı duvar et 
ri, kardruba, yeni bir b• 
kapalı ve açık iki adet 
cuk arabası, ecza dolı 

salıncakhk sandalye, fı~ 
yemek ocağı, tam bir d 
ne mutbak takımı, pora 
tabaklar, bir çok taban 
lı ve seccadeleri ve kili 
ve saire bir çok mobily 
açik artırma suretiyle s 
lacakhr. Fır.satı kaçırma 

Fırsat arttırma saloau 
AZIZ ŞiNiK Telefon : 20 

are biletlerinizi mutlaka (SAADET) kişesinde alınız Çorakkapu polis merkezi karı111nda No 
Haaan Tabıin Under Telefon No 3497 


