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Fran_sayı Telaşe Düşüren Bir Karar 
Çekoslovakya Yarın Bir Hücuma U2ravacakmış Cibi Seferberlik Tecrübeleri Yaumış Ve 

Hudutlarını Çelik Ağlarla Talıkim Etmiştir. 48 saatta 3,5 milvon asker çıkaracak 

ilkbahar At Koşuları :Sabiha GökçenŞehrimizeGeltli KISA VE AÇIK 

ACABA? 
Londradan ahnıp bütün dünyayı derin bir hayrete, Fran

ıayı da pek biiyilk bir telaşa düşüren radyo haberi lngil
tereain emri vakilere, kuvvetli ve milli birliği temin etmiş 
devlet Ye hiikiiınetlere karşı besl~diği saydığı, verdiği öne• 

Dün sabah Ankaradan ha· 
Koşu mahaJJine lti kuruş aln1ak do,i{ru değildir reket eden Atatürk kızı Bn. 

mi &ir kere daha göıtermit oldu. Bu haber radyo ve tel· 
graf havadisleri arasında okuyacağınız gibi Çemberlayn bü
kOmetinia, Almanyanın Avusturya ile birleımesi emri vaki· 
İDİ re1111en tanımış olmasıdır. Haberler içinde logiltereoin 
ltalya ile de bir iki haftaya kadar tamamen anlaşmağa kı..
rar verdiğini de öğrenmiş oluyoruz. 

Habetiıtanın ltalyaya ilhakını tanımak için bin türlü naz 
Ye eda eden L ndranın, bay Hitler ta rafı odan yapılan ve 
askeri bir gezintiye benziyen Viyana yürüyüşünün böyle beş 
on gün zarfında kabul ve tasdik etmesi hayret, telaş ve 
battl ıüpbe ve tereddüd uyandırması pek tabiidir. Bu hali 
görenler Almanyanın daha ö:ıce bu mesele hakkında lngil· 
tere ile anlaşmış, uzlaşmış olması ihtimalioi de göz ö:1üne 
getiriyorlar ve yersiz olmıyan bir merak ve tecessüsle ken · 
di kendilerine soruyorlar: 

BU ıs OLDU ~ıu ACABA? 
~ 

SIRRI SANLI 
:w mnu 1111111111111111111111111111111 -1111111ııı11111111111111ıııw11111111111: 

i= 105 KÖYÜMÜZDE ~ 
= DINLEDIGIM HiKA YELER : 

YAZAN : Gönül Emre 

Bu hevecanlı Tefrikamızdan 
Par~a_lar , . 

.. Haticenin yüzü kireç gibi bembeyazdı. Rüzıİra tu· 
tulmuı yaprak gibi titriyordu. fsmail Yusuf a: 

- Eyy.. Delikanhm, dedi, her gün sizin bugün de 
: bizim .• 
= Ağanın ojlu, baıını önüne iğmiş sessiz duruyordu. 
~ lımail: 
§ - Yllr&f. Dedi .• -i = = -- lımail Haticeyi karşısına aldı: 

---

-
-------

= --- - Haydi kız, dedi, kendine ö1üm beğen. Seni vura· -
= = ---= -i -= -

yım mı, keseyim mi? _ 
Hatice ayazı çıkbğı kadar ağlamağa, lsmailin ayak- _ 

}arına k•panıp yalvarmağa başladı. Fakat İsmailin ka· : 
rarı karardı: : 

- Çabuk, diyordu, ülen lakırdıyı uzatıp durma!. : 

••• 
- Bilseydim bu aşağıhk çocuğu ölü doğuracak, şim· 

diyedek yaıatır mıydım heç?. Neyse epicecik soyu var· 
mıı keratanın •• ... 
Durmuş dayı sözlerini bitirdi: 
- Delikanb kendini vurdu mu, bir çaya, bir 

mamı attı, orası belli değil ... 

••• 
E Receb a,ağıdaki türküyü çağırmağa başladı: 
§ Suya attım kamışa 
= = Su neylesin yanmışa = ~= Mevlam sabırlar versin : 

Yarinden ayrılmışa... = 
:1111111111111111111111111111111111111111 11111111ilil1111111111111111111111111111: 

iSTER GÜL iSTER AGLA 

8. ADtL 
Yarış ve isJih encümeninin 

ilkbahar at koıularına dün 
Kızılçulludaki koşu sahasında 

on binlerce seyircinin önün-

Okuma Odası 
Açıldı 

B. İBRAHIM HEKİMOGLU 
lzmir ceza evinde yeni 

açılan okuma odanoda 300 
mahkuma her gün hususi bir 
öğretmen tarafmdan ders 
verilmeğe · başlanmış ve yeni 
açılan lokantada mahkum 
ve mevkufJara beş kuruş mu· 
kabilinde etli ve sıcak Sye· 
mekte temin edilmiştir. Her 
gün bir yenilik gösteren ceza 
evi müdürü lbrabim Hekim· 
oğlunu takdir ederiz. 

Hangi Gönül İstemez ki .•• 
Cuma sıünü bir Nisandı, dünyanın her tarafında çıkan gazeteler ve insanlar tarafından 

öteden beri görenek olduğu üzere bazı takalar yapıldığı için, bizde birinci sayfamızda yal· 
aız bizim değil, bütün halkımızın düşündüğü ve arzuladığı ucuzluğu yazarak belediyemize 
bir batıra yaprağı sunduk. Bunu sahi sanarak matbaamıza telefon edenler ve hatta bizzat 
ıelenler ·oldu. Kandilerine hakikati söylediğimiz zaman onlarda güldü, biz de güldük. Mak· 
.. dda bu idi. Gönill boılüğü iyi bir şeydir. Yüce tanrımız hepimizi ve bütün sayın ulusu· 
muzu daima ve her vekit güldürsün. Gönül bunları istiyor, bütün vatandaşlar, bol, bol 
yesinler, içsinler, kalbleri ferahla dolsun ve neşe ile çalışsınlar. Yurdumuzun her bucağı 
ıenleHin. lhtikir yılanının başı ezilsin, herkes doğru dürüst İf görsün. Tanrı da. bize bol· 
luk veraia. 

Sevelim, seviıelim, birbirimize sarılalım. Mesudiyet ve bahtiyarlık güneşi her vakıt üze
rimizden ekıik olmasın. Bu bir Nisan çipro bahğının lezzetini tadanların bunun hakikat 
olmasını çok arzu edeceklerini sanıyoruz. 

Sen de ey okuyucu, bu lezzetli bahiı yerken kılçığana dikkat etmiyerek damağına ba· 
branlaran haline: 

de başlamışdt r. 
Birinci koşuya saat 14,30 

da başlanmış birinciliği Ka · 
yanhan, ikinciliği Bintepe, 
ikinci koşuda : Birinciliği Ko · 
mıser, ikinciliği Filorya, 
üçüncü koşuda : Birinciliği 

Sağnak ikinciliği Sada, dör· 
düncü koşuda : Bırinciliği 

Sprinboart ikinciliği Növis 
beşinci koşuda : Birinciliği 
MusuJ, ikinciH Can ku:an · 
mışlardır. 

Bir Kaza 
Koşu mahalinde sür'atle 

bisikletini süren Sabri oğlu 
Halil Bucada berber Lütfinin 
7 yaşındaki kızı Sabahata 
çarpmış v~ çocuk hafif su
rette yaralanmıştır. 

Dün koşuya işliyen oto· 
büslar halktan hotbehot on 
beş kuruş aJmışlardır. Bucaya 
kadar on kuruş oldugu halde 
koşuya 15 kuruş ahnması 
doğru değildir. Güya onbeş 
kuruş alınması için belediye 
encümeni karar verdiği iddia 

- Sonu 4üncüde 

1 Bir ço~k 
Arkadaşını 
öldürdü 

B. ŞEVKi 
Değirmenderenin Palamut 

arası köyünden on üç yaşın· 
da Mehmet ile arkadaşı 16 
yaşında Halil oğlu Hasan 
evvelki gün köy dışında de
ve güderlerken Mehmet ta· 
şıdığı çifte tüfeği ile arka
daşı Hasanı ağır surette ya· 
ralıyarak öldürmü~tür. Cina· 
yeti haber alan müddeiumu· 
mi muavinlerinden Bay Şevki 
yanında iç ilçe jandarma bö· 
Jük komutanı ön yüzbaşı 
Hüsnü Çetinalp olduğu halde 
derhal vaka mahalliue gide
rek cinayete vaziyet etmiı-

Sa~iha Gökçenin kumanda 
ettiği Türkkuşu filosu dün 

. saat 11,50 de şehriwize gel· 
miş ve Guiemire inmiştir. 

Tayyare meydanrnda değerli 
tayyarecimiz hararetle kar· 
şıJao:.ııış ve kendisine buket
ler verilmiştir. 

Halkın Sesi : Bü} ük Türk 
kadın tayyarecisi Bn. Sa'.:>i
haya öz yürekten sayğılar ı

mııı sunar, hoş geldin kah · 
raman deriz. ı SABiH .\ GÖKÇEN 

,, Büvük boks şampiyonluiu 
maçları'' 

J • 

) , 

Bu akşam Asri Sinemada 
938 senesi tüy siklet, hafif 
siklet ve orta siklet boksor
lat arasında birincilik maçla
rı icra edilecektir. Bu maç
lard :ı bilhassa şampiyonluk 
için çarpışacak olan boksor
lanmızdan sinek siklet Hü· 
seyin, horoz siklet Bahaettin, 

tüy siklet Masbar hafif ıik· 
let Halit, orta siklette Ali • 
Muharrem ev (Kıbrııtan) ıe· 
len boksor Reıat te balan· 

· maktadar. Musevi bokaorlar
dan lsrail, Jak, Leon, Alber 
gibi kıymetli bokıorlar da 
çarpışacaklar dar. 

Hepsine de muvaffaki,.t• 
ler dileriz. ------

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
~--------------·· .. ----------------
Sıhhi ve r direktörümüzün 

izahatı 
Çok değerli Sıhhiye direktörUmtlı bay Ce•det Saracot· 

lunun vereaı koğuıu hakkında muharririmize •erdiği iulaab 
aşağıya yazıyoruz: 

"Tepecikte emrazı sariye hastahanesinde vaktile 30 ya-
taklı ayrı bir koğuşumuz vardı. Buraıının daha modera •• 
daha ssıhhi bir vaziyette olmaması ve kalörifer tesiıah lla· 
lunmaması basebile muvakkat bir zaman için bu koğqa 
kaldırmııtık. O gündenberi bu mühim ihtiyaç &zerinde bea 
ve sayın Valimiz bay F azh Güleç ve Vilayet Enc6meninia 
değerli üyeleri çalışıyordu. Bu önemli boşluiu bir an lace 
doldurmak için elimizden geleni yaptık ve dün hastahane• 
mize ilaveten ve bu senelik on bin lira ile yeni bir pavyo• 
yapılması için müteahhidine ihale edildi. Pavyon Aiuıto.a 
kadar bitirilecektir. Ôyle sanıyorum ki her türlü konfon 
ikmal edilecek olan bu yeni pavyona Ağuıtoı veya EJlllldu -
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•BEE~mamsaaaamımaact-r+mlE• Dünyanın nüful 1 Dünganın En BDgOk Harb Dahi~ 1 su iki milyarı 
D Timurlenk ı.: Son isı!t~S~! ve muh· 
fi ~ temel hesaplara göre dünya-
fi T~rihi _Tefrika Yazan: H. Türhekul~ nın nüfusu bugün 2 milyar 
•&ESED - 162 -::::Z• .. ~~~r!J 160 milyona baliğ olmakta· 

Pir Mehmedin ordusu Semer- dır. Halbuki OD sene evvel 
bu mikdar 1 milyar 800 mil-

kand civarında Halilin kur· yon hesab edilmekte idi. 

·duğu pusuya düştü 
Semerkand belkı ve Iran- distandan Elcezireye kadar 

dan gelen yardakçılar böyle 
zevk ve sefa içinde olduk
ları bir zamanda Hindistan
dan Pir Mehmed çıkageldi, 
daha Semerkande yaklaşır· 
kea H•lilin ordusu ile kar· 
şıla§tı, ansızın pusuya düşü
rülen Pir Mehmedin asker· 
Jeri bozuldu. 

Bu haber etrafa yayılınca 
ıuraya, buraya sinmiş ve 
Halilin çirkin ve çılgın hal· 
lerini görmemek için şehri 
terktlmit olan eski ve sa· 

olan geniş ülkeyı it at altına 
aldılar. ikisi de harbci de· 
ğildi, sulbü severdi. 

Babası gibi Şah Ruh da 
sanata mecluptu. Sanatkar· 
lan ve alimleri himaye edi . 
yordu. 

Bunun zamanında da ge
ne kültür hareketleri ilerl~

di, bunlar yeniden mubare
Jere girmekten çekindiler, 
yalnız ülkelerini muhafaza 
için müdafaayı kabul etti
ler. 

dık kumandanlar harekete Nureddin başkumandan 
geçti~r, Semerkand üzerine tayin edildi, nerede bir ha-
yürüdüler. reket görülürse bu sadık ve 

Halilin ordusunu ve taraf- muktedir adam onu idare 
tarlarını perişan ettiler, Se- ediyordu. Timurun eski a-
merkande girdiler, Halili damları Şah Ruhun etrafına 
tahttan indirdiler ve zinda- toplanmıştı. Her tarafta sü· 
na attılar. kun ve huzur hasıl oldu;her· 

Şadmeleği saraydan sürüp kes işi ve gücü ile meşgul 
çıkardılar, Semerkand hal- oldu. 
kının eline teslim ettiler, Senelerce şevket ve ida· 
sokaklarda bu lranlı kadına re altında halk rahat yüzü 
halk birçok hakaret etti- gördü, yeni binalar yüksel· 
ler. di, büyük şairler, alimler, 

Timurun oğullarından Şah ressamlar yetişti. 

Ruh Horasanda vali idi, ön· Tıpkı eski Roma impara· 
cc'dcn bu hareketlere lakıyt torluğundaki Avgustos devri 
kalmıştı, fakat koca impara· gibi buralarda da mesud bir 
torluğun yıkılmakta olduğunu devir baş gösterdi. 
görünce dayanamadı, birçok Uluğ bey, çok büyük he-
yareni ve babasının dostları yetşinas ve coğrafya ilimi 
ile Semerkande geldi, pek idi, ayni zamanda da zama· 
çok mukavemet görmeden nının en ileri gelen şairle-
ıehire girdi, vaziyete hakim rindendi. Semerkanda büyük 
oldu, oğlu Uluğ beyi Semer- bir rasathane ve laboratu-
kande vali yaph kendisi Ma· var yaptırdı. Bu bilgide ne 

Asnmızda dünyanın nüfusu 
fevkalade bir surette artma· 
ğa başlamıştır. Maamafih 
mütehassıs istatikçiler arıı
mızıo daha iki üç misli fazla 
insan istiab edecek vüs'atte 
olduğunu kabul ediyorlar. 
Ancak bu halk mevcud beş 
kıt'aya müsavi nisbet daire· 
sinde tevzi edilmelidir. Bu· 
gün Avrupada beher kilo
metre murabbaına 54 insan 
tesadüf etmektedir. Asyada 
kifometre başına düşen in· 
san nisbeti 27, Afrika ve 
Avustralyada ise 6dır. Bütün 
dünyadaki devletlerin adedi 
67 dir. 

Sun'i Bal 
Yapıldı 
Zamanımız terkibi madde· 

Ier zamanı olmuştur. Alman· 
lar kimya vasıtaaile "Verks· 
toffe,, dedikleri sun'i mad· 
deleri, tabii maddeler yerine 
ikame etmekJe iftihar et
mektedirler. Şimdi de bir 
lngiliz kimyageri sün'i bal 
yapmağa muvaffak olmuştur. 

EGE 

Taksi 
Tel. 3 2 7 o 

En lüks son model taksi 
otomobil ve otobüs ihtiyecı· 

nızı GECE GÜNDÜZ derhal 
temin eder. Necmettin 

veraünnehire çekildi. kadar ileri gitmiş ilim varsa Satılıktır 
Timurlenkia hazineleri bo· oraya topladı, onlara riya· d k 

k Avrupa tohumu eme 1 t b I b b set ederdi, aradan bir aç şa mıı ı, unun a era er damızlık ve her zaman taze 
h t ft b l. · t' yıl gerince Semerkand en 

er ara a ısyan e ırmış ı, " ve cins demektir. Okuduğu· 
b b ·ı - l b b büyük kü!üpbanelere ve üni· • a ı c ogu aş aşa vere- nuz Meram tahum mağaza· 

k J t 1 • t ı v versiteye sahip oldu. re çı ış ı ar, ımpara or ugun sının ilanları reklam değil 

--~~im -~ı~ı~a"':..,•nıiiiiıiiiiii, -t•a~~H .. in .. ·'iiiiiiiiiiii.._.,....g;gm_.iiiiiiiiii(•A•r,riıik""'a•sıiiiiirıiıivaiiir;:;:;;)~-. bir hakika ttır. Damızlık seb-

Bag~ Ve Bahçe Sahı·oıerı· ze ve çiçek ve meyvasız ağaç 
tohumlarını Meram tohum 

Uzun senelerdenberi bağcıları ve bahçe sahiplerini, ağaç- mağazasından tedarik ediniz. 
)arı harap eden bütün haşarattan, kurtaran, meşhur Ame· Kültürparkı yeşillendiren in· 
rikan Tang!efoot kumpanyasının beş cins ilacı vardır. giliz çim tohumu toptan ve 

1 - Bağ, asma ve ağaçlar için : Tree Tanglefoot bağ perakende ve R ygıtas, La-
macunu. vegras çim tohumu yedi se-

2 - Fidan, mevya ve sebzeler için : Plant Spray fidan ne dayanır. Park ve hususi 
ilacı. . bahçeler iç\n şayanı tavsiye· 

3 - Bütün hayvanlar için : Stock Sprey hayvanat ilacı. dir. 
4 - Pire ve hamam böceği için: Roach Spray pire tozu Çiçek ve meyva ağaçla· 
5 - Sinek ve sivrisineklerler için : Ely Spray rında ve sebzelerde görülen 
Bu ilaçların istimal usulü, ambalajların üzerinde yazılıdır. püsörön hastalıkları ilaçları 

Bu ilaçları lzmiıde Halimağa çarşısında aşağıdaki müesse- kapalı kutulaı içinde ve açık 
seJerden temin edebileceksiniz. kimyevi gübreler ucuz ve 

A. Lafont ve Mahdumları Ltd. Şti taze olarak satılır. 
Kadıoğlu Ahmed lzmir Hisarönü 34 No. Me-
Abdullah Ömer Midillili ve Ortakları ram tohum mağazası 
Strugo ve Krespin 31 • 2 • 4 Hüseyin Avni 

Elhamra Tel. 
2573 

** ~**** *** ** *~ 41<T A Y Y A R E sineması rE~i~·~N ~ 
t( BUGÜN 2 güzel film birden ~ 

__ ıd_a_ı.c_s_i_nd_e __ M_il_li_K_ü_tn_p_h_:ı_n_e_si_n_em_a•_ı_ •• = Fa kir Ta le be = 
BUGÜN 938 mevsiminin en nefis filmi tc MARI ROKK VE IDA WUST M 

~ Sevimli Serseri ~ 
MARTHA EGGERT ve dünyanın en büyük t( MAURICE CHEVALIER tarafından = 

komikleri tarafından yaratılmıştır temsil edilmiş en son ve engüzel film )t 

HAVADİS filminde: Alman devlet reiri M. tC 1\yrıca: Paramunt jurnal = 
SARIZAMBAK 

HITLER'in Viyanaya girişi ve yapılan ~ SEANSLAR: 2,45-5,40-9 da fakir )t 
~- ı bütün tezahürat tekmil tefcrrüatile t( talebe 4,20- 7,30 da Sevimli serseri )t 

SEANSLAR: 3 - 5-7-9 da başlar I t( Cumartesi Pazar 1 de sevimli serseri )t !--------------------- ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ 

Belgrad Mektubu 

Çiftçiler Kongresi Neler 
Yaptı? 

YugosJavyanın çiftçiler rüldü. Bu gibiJere bili faiz 
kongresi üniversite profe· para verilmesi için ziraat 
sörü ve cemiyetin reisi Bay bankası nezdinde teıebbüs 
Takas Mitroviç tarafından için yapılan teklif kabul 
açıldı. edildi. 

Reis bu 65 inci kongteye 
cemiyetin 128 şubesinin işti
rak ettiğini bildirdi. Hatip· 
ler söz aldılar, Bıjidar kon
greye galenlerin ziyadesinin 
şehir halkından olduğunu 
söyliyerek sözünü şu cümle 
ile bitirdi : 

- Bu cemiyet çiftçi cemi· 
yetidir. Çiftçilerin ekserisi 
köylüdür. Biz burada köylü· 
leri görmek isteriz. 

Bu söz alkışlandı. Üniver
site profesöt lerinden bay 
Fladea bu teklifi muvafık 
görerek bu esas üzerine iş 
letileceğioi söyledi. 

Söz alan doktor Miloş 
çif.çinin ihtiyacından bah-
setti. Hele puJluk ve göz 
taşı ihtiyacının büyük oldu
ğunu söyledi. Çifçilere bu 
ihtiyaçlarının temini için hü
kumetten kolaylık ve ucuzluk 
diledi. Bu münasebetle kar· 
tellere hücum ve inhisar ve 
gümrükleri tenkit etti. 

Bu münasebetle birkaç çift· 
çinin arazisini işletecek ser
mayesi olmadığı ortaya sü · 

Yıldırım düş
mesi kanunla

ra tabidir? 
Yıldırımın düıımesi hak

kında sarih bir fikrimiz yok
tur. Sanırız ki gelişi güzel 
düşer. Halbuki bu, yanlıştır. 
Eğer bir mıntakanıo arazi 
teşekkülitı birbirinin ayni 
ise, yıldırım en yüksek nok· 
talara düşer. Dağhk mınta· 
kalarda işio şekli değişir. 
Buralarda, sivri noktalar bir 
birine çok yakındır. Böyle 
yerlerde, yıldırım, vadi içle-
rindeki su kaynakları civarı· 
nı tercih eder. Çünkü, bu 
noktalar, iki muhtelif toprak 
tabakasının birleşme mınta· 
kalarıdır. Elektrik hatlarının 
sık bulunduğu mıntaka.lara 
yıldırımın sık düştüğü kana· 
ati de yanlıştır. Fakat bura 
lara yıldırım düşecek olursa 
elektrik telleri, bunun tah· 
ribatını genişletir, zararı 

bundan ibarettir. 
-......... ..... =--· .... -ıso:;:;;=:-=w...,...·-· =-==•=:=ı.-==ı;:;ır;:;===-aa ====:.. -e:r.ıc: 

Muhasebei Hususive Müdür
lüiünden: 

1 - idaremize muktezi 42 kalem evrakı matbua ve 
dcfatir açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Münakasa müddeti 28·3 ·938 tarihin~en 11-4-938 
tarihine kadar 15 gündür. 

3 - Muhammen bedeli 2000 liradır. 
4 - Muvakkat teminllh 150 liradır. 
S - ihale tarihi 11 ·4-938 Pazartesi gün saat 10 dan 12 

ye kadardır. Şartname ve numunelelİ görmek istiyenlerin 
her Muhasebei Hususiye müdürlüğüne ve münakasaya gir
mek istiyenlerinde ihale günü ve saatında Vilayet Daimi 
encümenine müracaat eylemeleri ilin olunur. (1034) 

-----3Z7SM<i ______ liiiCiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiliiiiii:i-+iiii- ---· .. - re 
• 
lzmir defterdarlığından: 

Satış no: 

1293 ikinci karantina köprü mısırlı c. 82 kapu no.lu 
184 m. m. arsa 

1295 Tepecik arslanlar s. 39 • 1 taj no.lu 61, 75 
m. m. arsa 

1296 2: ci tepecik Mısırlı S. 19 - 1 taj no. lu 70 
m. m. arsa 

Lira k. 

1s ~o 

56 00 

26 00 
1297 2 ci Karantina köprü mısulı c. 317 taj no.lu ev 81 00 
1298 Burnova 3 üncü yaka s. 8 no.lu ev ve müşte· 

rek su kuyusu 
1299 Karşıyaka souk kuyu Menemen c. 5 no. lu 

195 00 

1715 m. m. arsa 171 50 
1300 linci Tepecik bahçe s. 20 taj ve altıy s. dan 

22 2 t taj no.lu dükkan 
1301 3üncü Karataş hilal sokak 68yeni S~taj no.lu 

137 m. m. arsa ' 
1302 3 üncü Karataş hilal s. 66 yeni 50 taj no. lu 

129 m. m. arsa 
1303 Kahramanlar bahçevan s. 17 ve kahramanlar 

400 00 

33 00 

47 00 

s. dan 14 taj no. alan dükkan 180 00 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyeti 15 gün müddetle açık 

arttırmaya konulmuştur. !balesi 11-4·938 tarihinde pazartesi 
günü saat 15 tedir. Taliplerin milli emlak müdürlüğüne 

müracaatları. (1012) 

DUNY!Dl 
NELER 
OLUYOR~ 

Kıyn1eti bir anda 50~~ 
dolar artan bir at 
Amerikada Masaşuıette 

Framingbam şehri aakinlerin· 
den madam Pettit'in güzel 
bir atı varmış. Bu ma~am 
her sabah sevgili atı ile ieZ· 
meler yaparmış. Bir gün gez· 
meden ieldikten sonra atına .. 
şeker verir. Tam bu ıır .. ada 
kadının parmağında bulunan 
5000 dolarlık pırlanta yüzük 
avucunun içine düşer ve at 
bunu da şekerle beraber yu
tar. Atı muhafaza altına 
alırlar. Rontgen yapılır. Fa· 
kat hiç bir semere elde edi
lemez. Yüzük sigortalı oldu· 
ğundaa sigorto kumpanyası 

çarnaçar yüzüğün bedelini 
öder. Fakat atı muhafaza 
altına alır. şimdi atın değeri 
yüzüğü.ıı fiah niıbetinde art-
mış bulunmaktadır. 

4: 1 Sene sonra buluşan 
iki kardeş 

Bir İngiliz kadını, otöbüse 
biaer. Ayni otobüsün ön sı
ralarında oturan bir adama 
d kkatlice bakar. Ne görsün? 
41 senedir görmediği, nam 
ye nişanını kaybettiği kar· 
deşi değil mi? Hemen ona 
seslenir. Adam da döner, 
bir lahzada şimdi artık ihti· 
yarlamış, çökmüt olan abla· 
sını tanır. Sarmaş dolat o
lurlar, evlerine dönerler. 

Mezarlık 
Duvarındaki 
Garip İlan 

Nevyork civarındaki Bro· 
oklayn mezarlığında ıöyle 
garib bir ilin göze çarpar: 

"Eşi bulunmaz bir mevki
de birinci sınıf mezarlar, de
niz manzarası fevkalade, sü· 
kun, mutlaktır. Mezarlığımızı 
bir defa tecrübe edenler bir 
daha ayrılmak istemezler.,, 
ue: fiififi 

Kiralık Ev 
Bayraklıda Mizan sokağın· 

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

Tahtelbahir 
Birinci kordonda eski it· 

faiye kulesi karşısında meze
lerinin bolluğu, içkilerin te
mizliği ve ucuzluğu ve bil
hassa ciğerleri yıkayan kör· 
fezin temiz ve saf havası 
ile bütün lzmirin bildiği ve 
sevdiği bu gazino yeniden 
açılmıştır. Bir giden bir daha 
oradan ayrılamaz. 

Kabadayı, İzmirde ilk defa EALE sinemasında 

Yüksel ve 
K O R D O N rakıları 

Yel esiyor .. Kasırgalar kapuyor... Atlar 

şahlanıyor ... Durunuz ... Çünkü : 

Gürinmiyen Suvari 
Geliyor 

Dünyanın en eyi rakılarındandır komenin- VE 
de rakı yoktur muhayyer olarak veriliyor, I •• 
yeni yapmış olduğumuz son sistem teşkilatlar Opü~meden yatılmaz 
ve 33 senelik tecrübeli ustalar tarafından ~ . 
yapılıyor. KABADAYI, ve KORDON Renkli Miki, Türkçe foks 1urn~l. 
Rakıları Halis üzüm ve çeşme anasonundan Hepsi bugün LALE ıınemasında 
yapılıyor. 



-

Kabadayıca 
Bir Söz! 
Hasmını yen bir pehlivan 

nasıl bii'bürlenerek, omuzla-

rını kaldırarak, ellerini çar
parak er meydanında boy 
gösterirse Almanyada son 

kabadayılıktan sonra ona 
benziyen bir çahmla etrafına 
bakmağa başlamıştır. 

Hele bir Alman gazetesinin 
"Bi7. almak istediğimizi ona 
buna yalvararak almak değil, 

bize lizım olduğu i_çin, bizim 
hakkımız olduğu için bunu 
ele geçirmcğe karar verdik 
ve ele geçireceğiz. ,, Diye 
bağmyor. 

Her vakit söylediğimiz 
gibi bu dünyada cıltta kal· 

mamağ'a çahşmah yok sa canın 
çıkması çok kolaylaşmış 
olur .. 

Hele ulusların haline, şi
kayetine bakmak için kuru
lan cemiyet de, bunu karan
ların da söylemekten çekin-

mediği veçhiJe, topu atarsa, 
ondan bundan imdat ve ha
yir bekliyerek yaşamağa ça-

lışan milletlerin ruhuna şim
diden yuf burusu çahnsa ge
ne yersiz bir iş yapllmış ol
maz. 

Peh'ivanhkta bazolarını, 
boks ta yumruklarına koşu· 
larda bacaklarına güvenen· 

ler nasıl iş becerebilir ve sa
vaşı kazan1rsa topunun, ge
misinin, tayyare.sinin çoklu
ğuna ve milletinin cesaret ve 
kabadayhiına güvenen hü
kümetler de giriştikleri kav
ğalarda yüz aklığı ile çıka
bilirler. işte bunun içindir ki 
bizim] !hükumetimiz imar ve 
medeniyet işlerine büyük bir 
önem verirken karada, de
nizde ve havada boş bulun· 
mamağa bütün varlığı ile 
çalışıp durmaktadır., 

-EFE-

• • Destan 
Her akşam kızarır karşımda dağlar, 
Hepsinin başından bir duman geçer. 
Sanırım, bir sıra aşık kan ağlar, 
İçimden bir derin heyecan geçer. 

Derdime dert katar akşam zamsnı, 
Benim de başımın tüter dumanı, 
Derim ki görünce ben asümaoı 
Gönlümden göklere kızıl kan g<çer. 

Nedense içimde bu dert temelli, 
Baba mirasıdır bana besbelli. 

Ne zaman arasam buna teselli 
Gözümün önünden kahraman geçer. 

Bir adı Gazi Atatürk öteki, 
Cihan tarihinin odur bir teki. 

Onu yadedince yüreğimdeki 
Dertlerjn kökünden bir tırpan geçer. 

( Ralloa Sul ) 

• 
nın 

Sazında , 
Sözünden 

: Sigaradan 
Şikayet 
Kadın kocasının sigarala

rından şikayet etti: 

- Günde iki paket siga
ra ahyör haydi nuna ses çı · 
kar.mıyayım, küllerini yerlere 

döküyor, haydi buna ses 
çıkarmayayım.. Asıl fenası 
beni öpeceği zı:ım~n bile si-

garasını ağzından bırakmı

yor. Artık buna da taham
mül edilemez ya ! 

İki Kız 
KonuşUJOr 
- Sizi çıldırasıya seviyo· 

rum dedi, ben de parasız 
bir kız olduğumu söyledim. 

- O zaman ne dedi ? 
- Sizi çıldırasıya seviyo· 

rum, dedi. 

4 NiSAN 

Bedeli nakdi efradına 
Nisan 28 duhul için elbise, postal 

palaska, bataniye ve sair teferrüat 
ihtiyacınızı askeri numünesine mu
vafık yalınız Hasan Basri ve şeriki 
Mehmet Gülaylar fabrikasından ıs-

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

Si 

ile en maruf fabrika mamulatı 

Gözlük ve camları 
S. FERİD 

Şifa Eczanesinde 
TOPTAN PERAKENDE 

000000000000000000000000ooooooooooo00000000000ooooooooo Kavga 
ır~~-::r~~~~~··•w::r-ı:~~~~~-w 

~ lsmai.~ Hak.~ı Po~maz 1 
•• 

Efenin Bir Oğüdü 
Güzel bir yazı okumak, öz Türkçemizle yazılmış bir ese

rin tadını tatmak istiyorsanız: 

Gönül Emrenin (Halkın Sesi) için çok kud
retli kalerni ile yazdığı: 

105 köyümüzde 

Karı koca müthiş bir kav
ga ettiler. 

Karısı meı.hkemeye nıüra· 
caat etti. 

Muhakeme günü, reis şa
hitlerden birine sordu: 

- Siz, kavgalarının baş

langıcını gördünüz mü? 

- Gördüm reis bey, iki 
sene oldu .. 

- Nasıl iki sene. 
- Nikahlarında şahittim! 

1 Baskül, kan~ !:.aÇ.r~i ~n~el her nevi ölçü 1 
~ tamiratı kabul edilir. 1 
n Kolancılar (Eıki kasaplar) No. 27 i 
~ IZMIR: Telefon - 2746 1r 
~1;;1;'3 ~~~k.t:l:lii::.t:::a •• ~ l;;;.ta~l;;;.ta c;t:SJlii:;:t;aJe/ 

lzmir Gazi Bulvurı 
Sağlık 

EVİ1 

Dinledi2-im Hikayeler Hususi 
Hasta.hane 

Genç Bavan 
Başlıklı tefrikayı büyük bir dikkatle taki- Ve Baylar 

bcdiniz. Burada Türk köylüsünün n1er<l, efece A d Opera tor Mi tat 
r&SID 8 Baran taraf,ıidan ve arslanca duygularını rrörccek ve hayran 'd . 

' "-' - Böyle açık hikayeler yenı eo ınş ve olacaksınız. tesis edilen bu 
söylemeyin kızarıyoruz .. Sen ..__~~~_____:._;..~...__...---............ 

Anadolunun en içli türkülerini, en canlı hi- kızarmıyor musun Fatma.. hastahane lzmir E .,. d 
ve civarının büyük bir ihtiyacını karşılamıştır. n:mo ern kayelerİ!'1İ okuyacaksınız. Bu eser sizi sonuna - Neresinde kızaracağımı konforu haiz en mükemmel fen techizatını haizdir. Hasta· 

kadar sürükliyecektir .. bilmiyorum ki... Jarın temizlik, istirahat ve ihlimamlarına son "derece dikkat 
c;J .......... o••••ffff••••E] ve itina edilmektedir. Kabul şeraiti fevkalade ehvendir. Ge-

Her Türk olan Türk köylüsünün riyakar- ı Hükumet Karşısında : ce gücdüz daimi doktoru bulunan müessese müracaat ede-
lık nedir bil mi yen teıniz ve çok defa da derin : TERZİ i cekleri heran kabul eder ve hastalarını diledikleri doktorlar 

düşünceleri karşısında sonsuz bir sevinç ve fMehmed Zekii ı==~t:!!::!.==~~----- ) 
gurur duyacaktır. : .......................... : Birinci Sınıf Mutahassıs 

------- ------ • J Dr. Demir Ali 1 ••aa•ılı••t•A .. ••a.a.aııuaaıaaıaaaa. ~,. Dr. FA H R 1 141: 1 K >tEt!lE~ 1 KAMçıo\;Lu • L k M ki g .. an.. • ~ .. 1 G u·· s ar a 1 • m fzmir Memleket Hastanesi Rontken Mütehasıısı s 1 Cilt ve Tenasül hastalıkları ve 
ı Sabunları 1 m RONTKEN VE ~ elektrik tedavisi 
1 ıt I Elektirik tedavileri yapılır ~ 1 '•mir - ~:,:.:~.:!:..~~:· 347!_ 
41 Çamaşır Ve Banyon1:1zda Emni~etle • E ikinci Beyler Sokak No. 29 TELEFON: 2542 ~ ff ti M•• d J Z 
41 Kullanabilirsiniz « BiR TECRUBE r· EctE~E~m~ttlil:EEEEriBE~Etit!JEEa~ aşara a UCB e e amanı •ı KAFtDİR ! » Her Yerden Arayınız Geçen sene bütün İzmir· ..... ~~Jl!.11.~fll'.!ll~~'='·~~~~~~'='~~~ . . . . . Ümit Fabrikası Ticarethaneai Kestanepazarı it uıııı::~~~ .... ~·--~..,~~..-..,. .... ..-.~[+] lılerın takdırbrını kazanan 

41 T l f Telgraf D [+] • [•ı "Whiz,, markalı meşhur 
41 e e on u- .d ~:lı Elbıse ve Manto [• Amerikan filidi ile bu sene 
41 304 7 mı un D '1 [+ yeni ve çok kuvvetli bir ... .., ... "'"""••ı•••••• ~ •••• (! Meraklılarına MIJdı ,.1 formülle çıkan "fayda., ve 

D•kkat [•)Zabitan Baylar ve Bayanlar ~·ı emsali ilaçları taze ve mü· 
1 [•] ' . l essir naftalin ve pire toz-

r+"En müşkülpesent müşterilerı memnun t..+ 
1 1 

·ı· k ı k' Bayanlara l\tüjde: ~~ . !:' [•ı arını, ngı ız mıır a ı ım-
[•leden bu f ırmayı unutmayın. ız '~ ' ı• yevi gübreleri, bağlar için Bu senenin envai modelleri [•) lb h 
• Tüccar terzi (Tür~paz~rı ra ım . '. . J kara boya ve zaçyağı. yazlık panama ipek hasır ve ~~) Karakaş) bukere yenı magaıada zen gın çeşıdle~. Terzı- ıt Ağaçlarda, fidanlarda ve 

sair .şapkaları 150 kuruşa [•] hanemizde bay ve bayanlar için son moda zarıf. ve şık ~~ çikeklerle güllerdeki balhk 
meşhur Universal şapka fab- [+] manto, rob, tayyor, etek, büluz ve tovakar Zabıtan ve +J vesair haşaratı öldüren ve 
rikatörü Bay Abbas Azer f+j sivil elbise ve kaputları imal edilir. Burnava Zıraat Enstitüsünün 
hayatı ucuzlatmak inkilibında 1 Muamelem peşin ve takıitledir. raporunu taşıyan " Kata-
bir hizmet etmek için bugün- Bu sözlerin doğruluğunu anlamak için bir killa ., tozlarını ucuz ve . . . . . 
den itibaren ıatışa başlamıştır kesin fiatlerle mağazamızdan tedarık edebıhrsınız. 
bu fırsatı kaçırmayınız alma- [•lDiI{KA1.,: Yeni l\1ağaza Odun pazarı No. 12f!l 9 rakamını jstismar etmek istiycnlerin mağazamızla hiç 
sanız dahi bir defa görünüz. 1 TEi EFON: 3276 ~ alakası yoktur . 

... .J ~~ 8 k d de ş·u·bemiz yoktur. Lütfen yukarıdaki hr· Balcılar 191 T. 3811 . ~+ aş a yer e 
B•·•'&SSSSE22SS&."'SER,~[t mamıza dikkat buyuruauz. Telefoa : 3882 



Sahife 4 

•• 
Uçok Alsanca-
iı Bü~,ük Bir 
Farkla Yendi 

Dün Alsancak stadmda 
yapılan Üçok - Alsancak 
miUi küme maçı Üçok lehine 
7 - 3 gibi büyük bir sayı 
farkilc neticelenmiştir. 

Bir kadın 
yandı 

Menemenin Helvacı köyün· 
den Eşref karısı 40 yaşların
da Fatma ocakta süt pişirir· 
ken üzerine fenalık gelerek 
ocağa düşmüş ve yüzü vü
cudu yanarken komşusu ha· 
fız Şevket tarafrndan görü· 
Ierek kurtarılmıştır. 

Fatmanın yüzü ve vücudu
nun bir kısmı yandığı için 
derhal hastahaneye kaldırıl

mıştır. 

Feci Bir Kaza 
Bocanın şağı ~mah:ıl'esin· 

den 24 yaşında Ynkup Paşa 
köprüsünden arabasına dol
durduğu kumu Bucaya götü-

rürken yolda arabadan mu
vazenesini kaybederek düş· 
müş ve araba üstünden geç
tiği için kaf tası patlamış 
ve Yakup derhal ölmüştur. 

---4114!1[9 __ _ 

Tefenni Hüku
met Konağı 

Yandı 
Jstanbul ( Hususi ) - Ev

velki gün yanan Tefenni hü
kümet konağından hiç bir 

evrak kurtarılmamıştır. Yan
gın Maliye dairesind~n dik
katsizlik yüzünden çıptığı 
anlaşılmaktadır. 

At koşuları 
- Baştarafı I incide -

ediliyor, bunun ne derece 
hakikat olduğunu bilmiyoruz 
yalnız ortada bir haksızlık 
vardır. O da koşu yerine 
15 kuruş alınmaktır. Ehem
miyetle belediye reisimizin 
nazarı dikkatini celbederiz. 

Askere Davet 
1. - Henüz müvazzafhk 

hizmetini yapmamış olanlar
dan bu ay içinde aşağıda 
yazılı doğum ve sınıflar sevk 
edileceğinden şimdiden ha
zırlıklı bulunmaları lazımdır. 

A. - Piyade .sınıfından 
316 - 330 doğumlular. 

B. - Muzika sıDJfından 
316 - 332 Doğumlular. 
C. - Gümrük sınıf mdan 

316 • 332 doğumlular. 
D. - Jandarma sınıfından 

316 - 332 kafi gelmezse 333 
doğumlular. 

F. - Orman koruma sı
nıfından 316 - 333 doğum
lular. 

E. - Harp sanayi sınıfın
dan 316 - 333 d.oğumlular. 

il. - Bu doğumlulardan 
bedel nakdi vermek iste
yenlerin şimdiden şubeye 

müracaatları ilan olunur. 
As. Ş. Bşk. 

YB. 
Ihsan Gökdeniz 

ZENGiN OLM 

( Halkın Se 1 ) 

Çekoslovakvada sefe berlik tecrübeleri 
Budopeşte 4 (Radyo) - Çekoslovakya hükumeti yüz binden fazla i~çiyi Alman budı1-

duna göndererek tahkimata başlamıştır. Bu işçHerin başında Fransadan gelen yüz elli mü· 
tehassıs askeri mühendis nezaret etmekte~ir. Alman ve Leh hattına beş katlı elektrikli 
tel örgü gerilmiştir. Hududda müstevli ordunua yüzüne kapanmak üzere yerden fırlayarak 
açılan muazzam çelik kapılar bulunmaktadır. 

Evvelki gün Çekoslov kyada seferberlik tecrübesi yapılmış yirmi dört saat içinde yarım 
milyon asker yirmi dört saat içinde yarım milyon asker siiah altına alınmıştır. Lüzum eder
se 48 saat içinde 3,5 milyon askerin cepheye sevkedileceği tesbit olunmuştur. 

------~--------------••oo••----------------------

On beş v.ün sonra imza edilecek 
Londra (Radyo) - logiliz - lta 'yan görüşoıeleri nihayet bulduğu ve arada anlaşma vu· 

kubulduğu siyasal mahfellerden .sızan haberlerden anlaşılmaktadır. Hatta anlaşma metni 
hakkında dahi fikirler beyan edilmekte"dir. Buna göre ltalya hükümeti evvelemirde Filistin 
hakkında yaptığı aleyhte radyo propağandasını hemen durduracak ve yaptığı askeri tahki
matını kaldıracaktır. 

logiltere Habeşistandaki ltalyan ilhakını l imgiden tanımıyacak ve bu meseleyi uluslar 
kurumuna getirerek orada ltalya lehinde beyanatta bulunmak suretile bu vaziyeti ltalya 
lehine halle çalışacaldır. 
Anlaşmanın 15 gün sonra iki taraf arasında Romada imza edilecf'ği bildirilmektedir. 

Polonya Çekoslov kvavı Protesto tti 
Paris (Radyo) - Polonya hüku::neti Çekoslovakya hükumetine bir protesto notasını 

göndermiştir. 

Bunda Çek hükumetini Polonya ekalliyetlerine karşı eyi muamele tdilnıediğinden başka 
Polonyadan sahte pasaportlar alarak Çekoslovakyaya iltica eden polonyalı komooistlerin 
Çek hükümetinden müzaheret gördüğü bildirilmektedir. 

---------------------00••"'00 ---- ----------------

lspa ya eci G ··nıerini Yaş vor 
Paris (Radyo) - ispanya lıarbi diiokü gün en feci günlerinden birini daha yaşadı. Le

rido önünde cümhuriyetçiler Frankocuların bir hiicumuna karşı muvaffakiyetle durdular. 
Fakat muh.asama çok ıkı otdu. iki tarafın d ziya ı çok ağırdır. Birçok kasabalarda kat
liam olmuş, binlerce kadın ve çocuk öldürülmüştür. 

Frankocuların resmi tebliği bu haber hakkında tafs•lat vermekte ve bir iki gün içinde 
Lerido'yu işgal edeceklerini ümid ettiklerini bildirmektedir. Fakat halen hükfımetçilerin 
muvaffakiyetli bir müdafaası mevcuddur ve Lerido henüz düşmemiştir. 

~~-----------------10000---~--~-----------

f giltere A vusturv nın ilhakını tanıdı 
Paris (Radyo) - Londradan son dakikada çok heyecanlı bir haber gelmiştir. 
Bu habere göre lngiliz hükümeti Almanyanın Avuduryadaki ilhakını resmen tanımağa 

karar vermiş ve bu kararından Bertin hükumetini haberdar etmiştir. Bu haber Fransada 
hayretle karşılanmıştır. 

Akallivet işlerinde anlaşıyorlar 
Paris (Radyo) - Çekoslovakya hükumeti Almanya ile ekalliyet işinde anlaşmak arzusu

nu izhar etmiş ve görüşmelere derhal başlanmasına taraftar bulunduğunu bildirmiştir. Al· 
manya hükumeti Prağdnki sefirine verd:ği talimata göre kendisinin şiddetli bir siyaseti 
takip etmesi emredilmektedir. 

Gençler Bir i~i Demir Çankavavı, Harbivede 
A kara Güneşi Yendi 

Ankara 4 (Hususi) - Dün Ankara stadında yapılan maç) rda Gençler Birliği Demir 
Çenkayayı 4 - O ve Ha:biye de Ankara Güneşi 2 - O ile yendi. 

---------------------~••••••oo••••••----~--------~--------

Zır· a D a 

o u ı 
Ankara 4 (Hususi) - Zı

raat Bankası umum mii ~ ür
lük muavinliğine Zuaat ban· 
kası heyeti tdtişiye reisi Mi
tal Dülğe t ayin edi lmi~ti r. 

---··---
Berlin 
vet 

eas 
yan 

bi- ı 
1 dı l 

Paris ( Radyo ) - Günün 
en ehemmiyetli siya i hadi
sesi Romanya Hariciye na
zın, Sovyet hariciye komiseri 
Litvinof gönderdiği telgraf 
teşkil etmektedir. Bu tel
grafta bay Commen Roman· 
yanın Rusya ile sulh için 
temasa geçip teşriki mesai 
etmek arzusunda bulunmak
tadır. Sovyet hariciye nazırı 
verdiği cevapta bükümetinin 
ayni haklarla meşbu bulun· 
duğunu ve bu hareketinden 
dolnyı Romanya devlet ada
mına teşekkürlerini bildir · 
mişlir. Bu haber lforlinde 
asabiyetle karşılanmıştır. 

ala asaray 
• a D 

lstanbul 4 (Hususi) - Dün 
Tak im sahasında Galatasa-. 
rayla Muhafızgücü arasında 
yapılan maçta 1 · 3 Galata
sar aygalip gelmiştir. 

Fenerbabçe şilt maçınde 
2 - O Anadoluyu yendi. 

1 as dalva 
lstanbul (Hususi) - Ada

na çiftçilerine Tayyare cemi
yeti tarafından verilecek el· 
mas madalyanın talikine aid 
fevkalade merasim Nisanın 
yedinci Perşembe günü ya
pılacaktır. 

Paris e Londra 
aras nda i 
s at aya ı 

Dünyanın en meşhur ra
sad merkezlerinden biri olan 
Grinviçin saatlerile Paris ra
sathanesi in saat ayarlara 
bozulmuştur. Bütün dünyanın 
haynt ve faaliyeti üzerinde 
müessir olan bu hadisenin 
sebebi malüm değildir. Bu 
işte ya Grinviçin saatleri 

Konuşan Saat 
İcad Edildi 

Bir Amerikalı ssatçı icad 
ettiği konuşan saat için ke-

şif diploması almıştır. Sa
atin minesinde açık ağızlı 

bir pnlyaço kafası görün· 
mekte ve bu kafanın etra
fında saatler bulunmakta ve 

gece de görülebilmesi için 
küçük bir dektirik fenerile 
aydınlanmaktadır. Her çey-

rek saatte palyaçonun kafa
sından kuvvetli bir ses çıka-

rak meseli : "On iki bir çey· 
rek,, "on iki,, ve ilh .• diye 
konuşarak saati haber ver
mektedir. Bu yeni saatla bil
hassa dükkancılar tarafından 
kulJanılmağa başlamıştır, Dük 
kancılar vitrine koydukları 
bu sa tin konuşmasile gelip 
geçenlerin nazarı dikkatini 
celbetm ektedirler. 

doğrudur, yabud da Parisin. 
Fakat asıl mesele, bu doğru· 
luğun hangi tarafta olduğunu 
tesbit etmeğe kalıyor ki mü 
tehassıslar da şimdi bu işle 
uğraşıyorlar. 

4 NiSAN 

1 emenni değil, 
taleb ediyor 

Frankfurter Zeirung, lngi
Jiz politikasıuıo kat'iyen de
ğişmediğine kanidir ve bunu 
memleketteki muhalefete, 
Fransız dostluğuna ve ilhak 

hadisesinden sonra Halif aks 
ile birlikte uğranılan sukutu 
hayale rağmen olmasını, bil· 
hassa şayanı dikkat bul-

, maktadır. 

Gaüete, biraz Beride Baş· 
vekilin revizyon !ekindeki 
sözlerini de hatırlatarak, ln
gilterenin, bütün meselelerin 
bak ve barış yollarile halJioe 
taraftar olmasını memnuni · 
yetle karışılıyor ve şöyle 
diyor: 

14 Biz Almanlar, bu fikre 
tamamen iştirak ederken 
bütün ehemmiyetine rağmen 1 

sadece Çekoslovakyayı dll
şünmüyoruz. Esasen Çem· 
berlayn 'ın nutku, bir çok 
meseleleri ihtiva etmektedir. 
Buna rağmen, bizce mühim 
olan bazılarına temas etme· 
miştir. Mamafi mevzuubahı 
mesele ne olursa olsun, Al
man miJleti, hakkın tanın-
masını "temennin değil, "ta· 
leb,, eder. lngilterenia ıimdi
ye kadar bu manada bir reviz-
yon politikası takip ettiği 
hakkındaki iddiaran bizi ta
mamen tatmin ve teskin et
mediğini söylediğimiz zaman, 
müsyo Çemberlayin'in kıı• 
meması gerektir. Ancık bun
dan sonra da ayni şekilde 
çalışılacağı vaadine çok fazla 
ehemmiyet verdiğimizi de 
gizleyemeyiz ,, 

~~~~---------··~~~~.~----------

Aile facıası 
Bir koca kıskançlık yüzüııden 

karısını öldürdü 
Dün öğleyin Çukurçeşme ifade veremiyerek hayata 

de oturan Mehmcd Ali is- gözlerini yummuştur. Cina• 
minde bir genç kıskançlık yeti müddei umumi muavin· 
yüzünden genç ve güzel ka · terinden Kemal Berkarda 
rısı Fikriye namı diğeri Sul- vaziyet etmiş ve katilin ifa-
tanı biçakla \'Ücudunu delik desini alm ştır. Katil geç 
deşik etmiştir. Fıkriye derhal vakit Sulbceza hikimliği ta· 
hastahaneye kaldmlmışsada rafından tevkif edilerek ceca 
memleket hutahanesinde evine gönderilmiştir. 

~~--~-------••no••--~~~-~~~ 

Para cezasına 1 Tahsil 
Mahkum l Edilemiven 
Olanlar Paralar 

Ankara 4 (Hususi) - Ad
liye vekaleti, alakadarlara 
yaptığı bir tamimde mah
küınların adreslerinin ıihhat
li bir surette tanzim edilme· 
mesinden dolayı devlete ait 

muhakeme masrafı, ilim har
cı ve para cezasına mahkum 
olanlar hakkındaki ilamların 

Ankara 3 (Hususi) - Za
rari sebeplerden ötürll takip 

ve tahsillerine mahal ve im· 
kin olmadığı cihetle kayıt-

larının silinmesi istenilen 
3,952,502 lira hakkındaki 

hükumet ve bütçe encümeni 

mazbatası Meclis ruznameıi· 
oe almmıştlr. 

iofazında müşkilita raıt!an· • , ....... --.. .. """""' 
dığı ve hatta bunun mühim ma suçlarından hastahaneler-
bir kısmının tahsil edileme- de yatırılan yaralıların bıkım 
yip te yıldan yıla bakaya masrafları ve tedavi ücretJe-
kaldığı bildirilmektedir. Bu ri muhakeme masrafJariyle 
gibi mahküaılar hakkındaki beraber mahkumlardan tah· 
icra takibatı da yapılmaya· siline hükmedildiğinden mah-
cağı cihetle badema mahku- kumlardan tahsiline hükme· 
mun tahkikat ve duruşma dildiğinden mahkumun tahak 
anlarında nüfus tezkerelerine kuk evrakının bu masrafların 
dayanır adreslerinin sarih temini için suçun işlendiği 
surette tesbiti istenmektedir. yer adliyesine verilmesi bil· 
Bundan başka halen yarala- dirilmektedir. 
®~~000000000~~00~~~0000000000000000~0000000000 

Halkın Sesi hakkın sesidir 
- Baştarafı 1 incide -

itibaren yüz kadar veremli vatandaşı kabul etmek imkiaı 
hcısıl olacaktır. 

Bundan başka gelecek 939 senesi için de Viliyet Umu· 
mi Meclisine bir teklif daha yapılacak ve bu pavyona ili
veten elli yataklı yeni bir pavyonun inşası için bütçeye pa
ra konulması istenecektir. 

Vilayetimizin belli başlı ve çok ehemmiyetli olan bu za-
ruri ihtiyacının Umumi Meclisimiz tarafından hemen kabul 
edileceği şüphesiz bulunduğundan gelecek yıl veremliler 
içia yüz elli yataklı bir hastahanemiz bulunmuş olacaktır . ., 

Muharririmiz, verilen bu müjde üzerine çok değerli direk
törümüze teşekkür ederek ayrılmıştır. Biz de halkımıza bu 
müjdeyi verirken, başta değerli Valimizle, çalışkan Vilayet 
Encümeni azalarını ve aziz Sıhhiye Müdürümüzü candan 
tebrik ve takdir ederiz. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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