
8 iNCi YIL No. 3370 

Çarşamba 
6 NiSAN 938 

TELEFON 3503 

FİATI ( ıoo) Para 
Abone beJeli: Seneliii (1) lira 

CSi 
SESiDiR 

Salalll, Netr11at Amiri n 
llqmalaarrlıt 

SıRRI SANLI 
idarehane: lzmirde Birt.d 

Beyler Sokatmd• 
(Halkı11 Seli) Matbaama .. 

Bualmafbr 
Geçmtyea JUi ren verlbaa --------------------... ~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--s=-~~~~~~~~~~~~~~~------. 

FRANKOCULAR AKDE~IZDE 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .............. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Japonlar, Sovyet Rusyayı protesto • 

ettı 
KISA VE AÇIK 

Moskovanın verdiği cevap! 
!T. Rüştü Aras Başvekilimizin Vergiler Hak-: Atina, 

Radyosu ~çq 
Çinlilerin airadıkları bilytık hezimetten sonra, hiç bekle· 

nilmiyen bir zamanda elde ettikleri bilyük muvaffakiyet, 
dilaya •lyaıl Ye aıkeri mahfillerini ciddi surette meşgul 
ettiji kadar Tokyoyuda büyük bir teliıa düıilrmüıtü. Ja
poayaaın MoalroYa aefirinin sovyet ve dış işleri bakanı bay 
Lttvlaof n•zdiede Çinin iç itleı ine kanııldığı hakkında yap· 
bj1 prot•ıto bu teliıın bir neticesi olta gerektir. 

!kahire yolunda kında Beyanatı 

Jıpoa 1efiriaia bu protestosu kadar sovyet bar;ciye ko· 
miıerial9 verdiii cevap ta mınah ve önemlidir. 

-Bay Lttvinofun .. bug&n Çin ordus~nda Japonya ile dost· 
lak paktını imzalamıı devletlerin zabitleri bulunduğu ve Çi· 
ne gene birçok devletlerin silah ve mühimmat sattıkları 
mal6m olduiıı halde Tokyonun Çin işlerine Sovyet Rusya 
tarafından mlldabale edildiği hakkında şikayet edilmesi 
hayretimizi mucip olmuştur ve biz Tokyodaki sefirimize hü· 
k6metinize lizımgelen cevapları vermek için icabeden tali· 
mab verdik" mealindeki sözler Moskova-Tokyo ihtlJifının 
ayle bir iki nota veya proteato tedisi ile halJo)unamıyaca· 
iını ı&ıtermektedir. 

G6r61iiyor ki uzak şarktaki siyaset 12rabı da pek çok su 
k"ldırmıyacık derecede pıhhlaımııtır. 

SIRRI SANLI 

Bir Cevap Ve Teşekkür 
"Melek DBzglla" imıaıile 

aziz okuyucularımızdan bir 
bayandan çok dibgtln ve te
miz yazılmıı bir mektup al· 
dık. Gazetemiz ve tefrika· 
mız için çok ıtayiıklr cllm · 
nııda Timurlenk tefıika11nı 
bulma1ınca ne kadar liziildtı
jlm& bilıeniz, aeve ıeve ta· 
kibettijimiı bu tefrika bit
mek &zeredir. Kabramaalak· 
larile Tllrk tarihlerini yal· 
dıalıyaa cedlerimizia bundan 
daha çok aice kabramanlak· 
ları vardar, biz okuyacuları
aızı boı bırakmayanaz, yerine 
bir gllzelini daha aeçiniz.,. 

Teklifferini ve buna dair 
birçok bııka okuyucularımı· 
ııa ba haıaıtaki dileklerini 
,.,, •• retirmek için gazete
milİa taribt tefrikalar mu· 
barriri bay Hiiınü Türkekal • 
dan rica ettik. Timurlc nk 
kadar kahramanlıklar ve 
flbretler kazana• ve tarih· 
çilerimizin ı8ylediii fibi 
Tlrk d&ayaıında pek b&yiik 
namlar bırakan ve ıimdiye 
kadar adaleti &Jç&lemiyecek 
kadar genit buluna• b&y&k 
Tllrk bakanı ,.Gaıaeli Mab· 

leler yazmııtır, teveccühleri
ne teıekkllr ederiz. Mektu
bunun bir yerinde: 

" Yazınızın çokluğundan 
olacak, geçen günkü nüsha
~ Sonu 4 ilncilde -

•• 
Japonlar 

Rusları protesto ettiler 

LİTVINOF 
Bükreı 6 (Radyo)-Japoıı· 

lanın Moıkova sefiri Litvi· 
nof11 ziyaret ederek Rusya· 
nın Çin dıbili iılerine karıı· 
tağını ileri s&rerek protestoda 
bulunmaıtur. 

iSTER GUL iSTER AGLA 

lstanbul 6 (Huıusi)- Ha· 
riciye Vekilimiz Tevfik Rüt· 
tü Aras bugün Kahireye git· 
mek üzere lıkenderiyeye ha· 
reket etti. 

Kahire 6 (Radyo)- Mem· 
leketimize gelmekte olan 
Türkiye Cumhuriyeti Harici· 
ye Vekili Tevfik Rüştü Ar as 
için büyl ~ bir pıoğram ha· 
zulaomışhr. Mısafir Hariciye 
Vekili kırıl tarafıadan kabul 
edilecek ve ayın ondördüode 
tekrar lstanbula avdet ede· 
cektir. 

Divarıbakırlı

lar bayram 
yaptı 

Diyarıbakar 6 (A.A)- Ulu 
Önder Atatürkiin fahri hem· 
ıeriliğimizi kabul buyurduk· 
ları 5 nisan giinünü Dıyarı· 

bakırlılar belediye meydanın· 
da on binlerce balkın ittiri· 
kile kutlamış ve bu törende 
hatipler tarafından bugOnüa 
büyüklüğll ve Atatürkün yü
ce ıahısları üzerinde söylev· 
ler verilmiştir. Halk 1abah· 
lara kadar ıenlikler yapmıt· 
br. 

insaf Ve Vicdan Lazım 
Bir kariimiz yazıyor : 
"Her aıkta bir nezahet ve bir incelik görilli1r. Dağ batında bliyiiyen bir vahşi bile ken· 

diıine maıak 1eçerkea1 iki ıöz bir yüz için fehvası üzre az çok yüztiae bakılabilir bir 
çehre bular. Fakat ıuda var ki, gönül kimi aeverse güzel odur derler. Bunun misali şehri· 
mizdeki k&mllrcillerdir. Kıı reldi, geçti. Baharın güzel ve çekici yüzB göründli, bütün tabi· 
at ve caab yarabklar yavq, yavaı daldıkları derin ve uyuıturucu uykularından uğuıtura, 
ujuıtura ı&aleriaiai açmaia baıladıJar. Yalnız yalnız kömürcülerde bir hareket ve kıpır· 
dama yok. 

Nunttia bocaya yaııa kaç demiıler : 
- Kırk. 
Diye ceYap Yermif, oa ıeae ıonra ıene sormuşlar, ayni cevabı tekrar · etmiş, a hocam 

demlıler, biz, oa yal lace bu ıuali ıize tevcih ettiğimiz zaman gene kırk demiıtiniz. Mer· 
hum, ı• ceYabı yermlf : 

- Baa llılmcle daraa ve iıbat eden merd bir kiıiyim ! 
Geliba klltlrdltrlmiz de ll6yle bir ttlrlll fU kara suratlı maıukaJanndın ayrılamıyorlar. 

S•ra da Nunttla laocama ıebabna ve merdliğiae yalnız onlar sadık kalıyorlar. ,, 
Er obpca kim ... bili alta kuruıa olma11na ıen : 

ANKARA, (A.A) -
Ankara C. H. P. gurubu 

bugün toplandı. Maliye Ve· 
kili Fuat Ağrah nıüvazt ne 
vergisinde yapılacak tenıili· 

ta dair hükü!Detçe düşünü

len proje üzerinde izahat 
verdi. Formüle ait ba zı mü· 
nakaşalardan sonra l ürsüye 
gelen Başvekil Cdal Bayar 
devlet bütçesinde iftih. rla 
müsahar~ ettiğimiz inkişaf 
ve müvazeoeden cesaret ala· 
rak sayiaı vergisinde olduğu 
gibi müvazl ne kazanç ve 
~e •·•-----

Ruzvelt Avro· 
oaya Geliyor 

B. RUZVELT 

buhran ,·ergilerindeo de her 
seneki bütçemizden yapabi· 8. METAKSAS 
leceğimiz fedakarlıkla bal · 
kımızın vergi yükünü hafif. Atina, 5 (Radyo)- Atiaa 
letmek devlet prensibi o1a • radyo iıtaıyonu, bu •Jlll 
rak kabul edilmiı olduğunu onundan itibaren 1erYiı Yer-
ve buna binaen ıayim ver· meğe başlayacaktır. lıtaıJo•, 
gisioden yapt.ğunız tenzilat- JBaşvekil, \leneral Metak ... 
tan başkaca dört buçuk tarafından biiyük merasimle 
milyon lira bir fedakarlıkla _•....,çı~la~c~•~k_b~r· ................................ """"' .......... --..--
müvaze vergisinin tahfifine y~nat sürekli alkıılarla rrap 
başlamaktan mütevellit mem· heyeti umumiyeıince taıYip 
nuniyetini beyan etti. Bu be- olundu. 
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l ~ 105 KÖYÜMÜZDE İ 
11 ~==- DİNLEDiGIM HiK.A YELER 

YAZAN : G&nlll Emre 

-----Is 
J ~ . 

Tefrikamızdan Parçalar 
Gilneş ikindi çizgisini aımıf, akıama yaklaııyorda. 

Birden hatırıma bir tiirin ıu sözleri geldi ve Recebe 
okudum: 1 -

Loadra 6 - Amerika Bir· § 
leşik hilkümetleri reisi Ruz· ~ 
velt yakında Avrupaya bir -
seyahat yapacak Londra, _ 
Paris ve Istanbulu ziyaret 

1
: 

edecektir. 1 ~ 
lstanbuldan Moıkovaya da 

Göğü saran kızıllık, 
Boyadı ıuyu kana .• 
Akşam riizgin ıhk, : 
Bjr kanat çarptı baaa. 

- Nasıl, dedim, Receb? 
- Güzel, dedi. 
İlive ettim: 
- Fakat ovaya inince sen de bir tllrkü 

i ------ii = --5 
i --= -5 

çajvacak· i 
gitmesi muhtemeldir. Ame· 
rika Cumhur reisinin seya
hati eınasınde Amerika-Av· -
rupa siyasi ve iktisadi irti· -
batı etrafında konuşmalar -

s ın. 

Güldü: 
- lıte 

--i 
bu olmadı beyim... 1 

••• 1 = 
yapılacaktır. 

-ı .... 

Gönül Emrenin gösteriıten uzak, sade ve cazip ka· 5 
§ lemile canlandarılan bu balk ve köylü romanını Per· İ 

Bodo2Iio 
Libyada 

Trabluıgarp 6 (Radyo) -
Dün buraya ielen ltalya er· 
kinı harbiyei umumiye reisi 
Maroıal Bodoglio Libya hu-. . 

§ şembe günü sayın okuyucularımıza takdim edeceiiz. ___ ! 
:; 1111111111111111111111111111111ı11111111111111111111rı11111111111111111111 rı il llllllllllllllAIHlllll-

HALK iN SESi HAKKIN SESiDiR 
------~~--~--····------~--------

Ucuzluk lafla kalmasa ••• 
Okuyucularımızdan aldığımız bir mektup: 
Geçen gün nisan balığı münasebetile yazdığınız ucuzlak 

fıkrasını okuduğumuz zaman ne kadar 1evinmiıtik. Soara• 
dan bunun hakikatını öğrenince kendi kendimize bem ı&I· 
dük, hem de meyüı olduk. Keıki o yazdıklarınız birer laald· 
kat olsa idi, bununla beraber hakikat olmaıı da pek slç 
bir şey değil ya .. 

Bir himmet ve bir gayret ve fakir halkımızı d&ıtıamek 
bu hülyanın ~akikat olmasına kafidir. Yalınız bllyllklerimiz 
insaf buyursunlar ve bizlere acııınlar. Bir bakahn birine llir 
müıteri sormuş "okkalar değiıti, kilo oldu, fakat fiyatı.. 
yerinde,, bakkal da ıu cevabı vermiı: 0Deği1en buJUdaie• 
nuz gibi okkalardır, kuruşlar değil, ne vakit kurutlar da 
değişirse biz de fiyatları indiririz." Hakikaten okkalar ki
loya çevrildi, fakat fiyatlar olduğu gibi yalnız yerlade .. 
saysa eyi, daha üste çıktı. Eskiden en eyi peyniri• okb-
11nı elliye alırken bugün tulumun kilosunu yetmiıe Ye aek· 
sene alıyoruz. Akşam gazetesinde okuduğum gibi her iti• 
mizin düzgilolüğe doğru dev adımlar atbj'ı bu ıırada ıa 
yiyecek maddelerde de önemli incelmeler yapılıa ve ihtllıl• 
rın önüne geçilıe ne o?ur?" 



f 
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c llallma Sul ) 

BBBBEIDl-tElll aa=ı Londrada 

oonuanıı En BluOk Harb Dahisi 51 Tiyatroyu altüst eden 

Tıı.murlenk - l[!l bir deli a lngiliz gazeteleri birkaç 
gün evvel, Londranın büyük _.,.. ______ _ _ ________ ____ E tiyatrolarından birinde zuhur 

Y az;an: H. Türkekul'f eden komik bir hidiseden 
llfi1111.. - 164 - eESttE• bahsetmektedirler. Uzun boy· 

'Piaıurlenkin lkurduiu aza- lu, kibar tavırlı, uzun paltolu 
-f . bir adam, sahnenin önünde 
metli bina ağır a~ır vıkıl- bir mevki bileti alarak otur· 

muştu. Birinci perde indiği 

mış, haran olmustu dakikada yerinden fırlayıp 
Kavıalar yüzünden rnem· yarak yerine bu büyük Türk sahneye çıkan bu adım, pal· 

leket harap oldu. Harpler ve kumandanının bir zalim ve tosunu çıkarınca anada:ı doğ· 
didfımeler yüzünden ve sık kan dökücü bir şahsiyet ol· ma çıplak olarak göıfinınüş-
ıık devam eden zelzeleler- mayıp zamanın icabatına ve tür. Bu manzara karşısında 
den Semerkaadia binaları, siyasetin cereyanına göre ağız ağıza dolu bulunan ti-
gllzel çarşıları, kütüphaneler hareket eden bir idareci ol· yatroda tasavvür edilmesi 
yıkıldı, bahçeler bozuldu, her duğunu dilimin döndüğü ka· güç bir gürültü kopmuştur. 
tar harabeye döndü. Se· dar anlatmak istedim ve bu· Tiyatro müstahdemini he-
m i halkı etrafa dağıl· na dair deliUer topladım, men lambaları söndürmüşler 
dı, ~i medeniyetler toprak yazdım. ve sahnede put gibi duran 
.. .,. geçti, Timurlenkin Osman oğulları hanedanı adamı yakalamışlardır. Ya· 
k~tj~iu azametli bina yı· içibde pek büyük şahsiyet- pılan muayenede adamın deli 
kıldı. lerin geldigini kimse inkar olduğu anlaşılmıştır. 

Timurlenke isnıd olunan ~·~ 

ı.aa döküc&Iok11fa1ı hakkın· ~~:::~;d~:: !~~· ~:1~;:~ Malezvada Ka· 
.da ••zı insaflı ve mubake· man ve fakat çılg ın, dör· 
me.J kuvvetli bitaraf tarih- düncü Mustafa ve üçüncü dın Hakimiveti 
çilerio diltiincelerini yazma· lbrahim gibi zır deli, Abdül· 
YI f.•dalı bulduk bunu her Dünyanın Mader sahı aile-

ı, ' hamid ve Vabieddin gibi " 
Ttlr~ ve müıliiman vatandaş .

11
. . h . leri, şia; di yalnız Malezyada 

Ok•• ... alı ve Tı'mur aı'bı' cı'. vatansız ve mı ıyetsız aın· 
,,..... • d h k mevcuddur. Malezyada bir 

h·-· tı'treten ve avucunun lerin bulunduğunu a er es d .... k ı k kadının bir kaç kocası var ır. 

Mısırda Saat 

Derdi 
Mısırlılar çok garip bir 

mesele karşısında bulunmak· 
tadırlar. 

Bu da doğru saatler me· 
seleıidir. Memleketin S1cak 
güneşi umumi saatleri o ka-
dar fazla 11ıtıyor ki hiç bi · 
risi saati doğru göstereme· 
mektedir. Bu hal ise işlerin 
intizamını bozarak umumi 
rahatsızlığa ıebebiyet ver· 
mektedir. 

Matbuat bunun önüne geç· 
mek için hükumetin kat'i 
tedbirler almasını istemekte· 
dir. Bu tedbirler aras1nda 
umumi saatleri olanların 
bunların doğruluğunu temin 
etmelerine icbar edilmesini 
ve saatleri tam ayar olmı· 
yanların beş Mısır lirası pa • 
ra cezasına çarptırılmaları 

teklifi de vard1r. 

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) nllmarah gazozcu 
Salih ustaya müracatları. 
~+-içint alan aılen ve neslen ve tarih mera lı arı pe gü-

Türk oğlu Türk olan emsal· zel bilirler. Tahtelbahir 
siz kahraman ve diplomat Bununla demek istiyorum E G E 

k. k b' 'd 1 b Birinci kordonda eski it· hakkındaki kanaatlerini de- 1 ya ın ır mazı e 0 an u k 
ğiflirmelidir. adamların bazılarını da tel· T • faiye kulesi karıısında ~eze· 

Biı bu tefrikayı yazarken kin neticesi olarak hali iyi- a S l lerinin bolluğu, içkilerin te· 
bazı dostlarımız ve yakından Jiğinden bahsedenler bile mizliği ve ucuzluğu ve bil-
vicdan ve yüksek kalplerin· vardır. T ) 3 2 7 O . hassa ciğerleri yıkayan kör· 

T. 1 k hakkınd kı' ka e • fezı'n temiz ve saf havası den emin bulunduğumuz ze· ımur en a · 
vatın bazı tarizlerine hedef naat de böyledir. Onu biz Eo lüks son model taksi ile bütün lzmirin bildiği ve 
olduk. bitaraf tarihçilerin kalemin· otomobil ve otobüs ihtiyecı· sevdiği bu gazino yeniden 

Onlardan bazıları diyorlar· den çıkan yazılarla değil, nızı GECE GÜNDÜZ derhal açılmıştır. Bir giden bir daha 
dı li "Timurlenk hakkında yabancı müverrihlerin garez- temin eder. Necmettin oradan ayrılamaz. 

ileri gitmiısin, dünyanın bil- kir ve Türklüğü küçültmek *******:A:;t;t****: ;t:!t~~*******~* 
dili bu kan dökücü adamı için yazdıkları eserlerden +c~ Meşhur ASIM-Sabunları ~ 
fa~la methetmişsin ve ma· okumakla tanıdığımız için " 
Zllf g6ıtermişıin. hakkında karışık fikirler ha· tC Cilt, 

1 

~fağzası: Yünlü, )t 
8eo 'fimurlenk hakkındaki sıl etmişiz. Halbuki Timur- 1 k u. tC Saç pe li ([ topladığım bilgileri yazarken lenk büyük Oğuz ve Cengiz t( Hisar camii arka kapı n 

ıırf bir Türk evlidı olmak· han derecesinde çok yükse!t +c+c ~!:ulu sırasında: ~:mışırlar tt 
lağun ve ayni kanı taşımakla bir Tü ı k hakanıd1r. "' n 
milftebir bulunduğum için Bakınız bir lngiliz tarihçisi t( bas 905 inci sokak, has )t 
batle bir Türk kahramanını onun hakkında ne diyor: t( sabun 14 No. lı msğaza. ıabun lt 
ylkseltmeği vazife bilmiştim "Tarihte pek az adam ~ EVLER İÇ.iN .: ı. ı kilol.uk .to.rba.lar. tertip edilmiştir. = 
ye onu bDyük bir hız ve il· vardır ki Semerkand hüküm· "" ki fi d ı u. +c S.i yın müıterılerımın te ı erını ı erız. ~ 
ıi ile yazdıın. Şimdiye kadar darı kadar son derece sevil· ~:ı;~~~~~~~~~~~ı ~:w;;w;~ JC~•:r;:W:~~ f: 
garezkir tarihçilerin şahsi miş veya şiddetle husumete d f d 1 ""' d 
ve milli düşünüşlerini çü· uğramış oisuo, Ben onun Jzmİr e ter 8f lglD 80: 
rütınek için uğraştım, bazı hayatını tetkik ederken şu icar no. Li1a 
kimaelerin kanaatleri yüzün· hakikatlere vasıl oldum: 314 Darağaç tramvay c. 5 taj no.lu iki depo 
den yanhş düşünceleri kazı· (Arkası var) 315 Alsancak bahçeler s. 5 no.lu dükkan 

-1iiil&iiliiiiiii'., • 316 Osmaniye c. Kar" Osman oğlu hanı içinde26·15 

il Daimi Encümeninden : eski no.ıu mağaza 
317 Tepecik Altay s. 8 taj no.lu odalı dükkan Menemen • Muradiye yolu üzerindeki Değirmendere köp· 

1 rilliinün Muradiye cihetinde noksan kalan yaklaşma imlisi· 318 Oruç reis M. çirkin s. 19 taj 00• u ev 
2 ı 36 k .1 15 " 319 ,, ,, Kirpi s. 17 ,, ,, " 

le ıöse yapısının 427 ira uruş açm tutan e gun 320 Yol bedesteni bidayet hanında 83 - 15 eski 
m&ddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

bteklilerin 2490 sayılı yasa hükümlerine göre hazırlıya· no.lu dükkia 
caklara teminatları ile birlikte 18 .Nisan 938 Pazartesi günü 321 Osmaniye c. 15 taj n~.lu mağaz~ " ~ 

322 Buca aşağı m. Özdemır S. 11 taJ no.lu dukkan 
saat 11 de il daimi Encümenine baş vurmaları. . (1066) 323 1 inci kordon balıkhane altında 3 no.lu dükkan 

il Daimi Encümeninden : 324 Topaltı kireçli kaya 307 no.lu ev 
Gazi Okulu Tretuvarınm kısmen yapılmasının 986 lira 6 325 1 inci kordon balıkhane altında bili no.lu mü· 

kurut açın tutarile ve 15 gün müddeti~ açık eksiltmeye zayede salonu 160 
konulduğundan isteklilerin 2490 sayılı yasa hükümlerine gö· Yukarıda yazılı emvalin senelik i~arları 15 gün mü~~etle 
re hazırlayacakları tem.ioatlarile birlikte 18 Nisan 1938 Pa- açık arttırmaya konulmuşt~r. lb~lesı. 14 ~ ~ - 938 tarıhınde 
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Hacı Cemaled·lDflNY ADA 
dinin cenazesi NELER 

Bosnasarayda Yugoslavya· 
nln sabık reisüluleması bacı 

Cemaleddin vefat etmiştir, 
cenzesi büyük merasimle 
kaldırılmıştır. Cenaze alayı· 
na Bosna ve Heuek vill· 
yetlerinin bütün ileri gelen 
islimları iştirak etmiştir.Boa· 
na metrepoliti bizzat alayda 
bulunmuş, Belgraddan Ba 7· 

vekilin murahhası ile saylav 
ve münakalat nazırı doktor 
Mehmed lspabo ve adliye 
naıırı, mebuslar, şurayı dev· 
Jet azaları gelmişlerdir. Ce· 
naze beyler camiinin bahçe· 
sinde defnedilmiştir. 

---oo---
Paraşütü açıl

mıyan havada 
ölmez 

Tayyareden athyan ve pa· 
raşütü açılmıyan bir tayya
rccinin yerle temasa gelme· 
den öldüğü sanıhr. Halbuki 
büyük bir yükseklikten dü· 
şen insan, ancak yere çar
pmca ezilir ve o sadme ne
ticesinde olur. Bunuu kuv
veti, tıpkı bir lokomotif sa· 
demesinde olduğu gibi saatte 
350 kilometredir. 

Satılıktır 
Avrupa tohumu demek 

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

bir bakikattır. Damızlık seb
ze ve çiçek ve meyvaıuz ağaç 
tohumlarını Meram tohum 
mağazas1ndan tedarik ediniz. 
Kültürparkı yeşillendiren ln
giliz çim tohumu toptan ve 
perakende ve Rayguas, La
vegras çim tohumu yedi se
ne dayanır. Park ve hususi 
bahçeler iç\n şayanı tavsiye· 
dir. 

Çiçek ve meyva ağaçla· 
rında ve sebzelerde görülen 
püsörön hastahkları ilaçları 
kapalı kutular içinde ve aç&k 
kimyevi gübreler ucuz ve 

OLUY 
Paskalya Yumur 
nın l\1enşei Nere 

Paskalya yumuı talar 
bahseden bir Fransız 

tesi kırmızı yumurta b 
verilmesi adetinin H 
yanlıktan çok elki.olda 
yatıyor. Eski İranlılar '/, 
hediyesi olarak kırmı 
murta dağıtırlarmış. Ro 
lar da miliddan iki as 
vel ellerine kımızı ve 
baıka renge boyanmı 
murta takdım ederle 
Hi ı istiyanlar arasında kı 
yumurta mübadelesi k 
Asyada başlamış ve bu 
nilerin adetlerini örnek 
mak suretile yapılmıştır 

*** 
l{anada'da taştan 

maş ya pılı yor 
Kimyagerler şimdiye 

dar muhtelif madenle• 
k umaş yapmağa muv 
olmuşlardı. Buoların iç 
sütten yapılm1şları da v 
Bu defa kaoadadaa al 
haberlere göre orada ta 
bile kumaı yapmağa mu 
fak olmuşlardır. Hem de 
kumaşlsr vücudü kışın 
sıcak, yazın da pek s 
tutmakta imiş. Bu yeni 
maşların yapllması için 
}anılan kaya parçaları N' 
gara yarımadasının kir 
taşlarıdır. Kanadada ta 
kumaş yapmak için beş 
rika tesis edilmiş, daha 
kalını da tesis edilme~ ü 
redir. 
Taştan yapilan bu kum 

lar yalnız elbise için de' 
ayni zıımanda ev duvarlar 
kaplamak için de isti 
edilmekte ve kumatl 
kaplanan duvarlardan kat 
yen gürültü 11zmamakta 

taze olarak satılır. 
Izmir Hisaröııü 34 No. 

ram tohum mağazas 
Hüseyin Avni 

S 1 CAK 
-

rtl.' 
Sicak havanın size hararet vermesi, kanını 
Ieycn '' T oxin" lerin vi.ıcutta aıtmac:ından 
tehlikeli" Toxin" leri ENO "M,EYVA 'I 
icerek def ediniY.. ENO kz~z ve kuvvet v 

G,.;, EN O kanınızı temizler, vücuddaki zehirl 
~ ~ 1:.:.~ ;\hararetin ve kabizin öniınc geçer. EN 

.. " • · sıhhatınızı ve kuvvetinizi iade eder. 

urte1i günü saat 11 de il Daimi EncümeDine baş vur- perşenbe günü saat lStedır. Talıplerın mıllı emlak müdür· 

•mı•a•ı•a"··-----------·• 11*<;!8~:t:A:~~;;~;;~;;:*:A::A:ti ·-v;-;;--b-;;--<~~.;.;°l-:;;5;-> _;_ ____ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii• 

Elhamra Tel. :r Ay y AR E sineması TE~~~?N !"= & a a ayı ' lzmirde ilk defa EALE sinemasında 
2573 .fC )t Yel esiyor .. Kasırgalar kapuyor... Atlar 

1111----------• B eFuGaOkNir2 güTzelafilımebbired.en ,.,.)1. fiu .... ksef h .... şahlanıyor ... Durunuz ... Çünkü: ıdaresinde Milli Kütiip ane sineması ve 
BUGON 938 mevsiminin en nefis filmi tC MARI ROKK VE IDA WUST ,. Gürinmiyen Suvari 

SARIZAMBAK 
MARTHA EGGERT ve dünyanın en büyük 

komikleri tarafından yaratılmıştır 

HAVADİS filminde: Alman devlet reiri M. 
HITLER'in Viyanaya girişi ve yapılan 

bütün tezahürat tekmil teferrüatile 

~ Sevimli Serseri ! K O R D O N rakıları Geliyor 
f( MAURICE CHEVALIER tarafından ~ Dünyanın en eyi rakıJanndandır komenin· \TE 
t( temsil edilmiş en son ve engüzel film )t de rakı yoktur muhayyer olarak veriliyor, ı .. 
+c Ayrıca: Paranuınt jurnal tt yeni yapmış olduğumuz son sistem teşkiliUar Opü'-tmeden Yatılmaz 
~ n ve 33 senelik tecrübeli ustalar taraf1ndan ':f SEANSLAR: 2,45-SA0-9 da fakir u. ,,, ·uanıh ~~.._, 

.-=L~=-.....__...._,__. __ ,S ui..l' _ ___..: .•. 
'>=-~ 
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C Halkın S il , 

Mizah 

Sayfası· 

• 

Beliriyor 
Ne çıkar o özllmden?. 
Bir hayal beliriyor. 
Şimdi gene gözümden 
Bir hayal beliriyor. 

Bu hayal bir hayal ki 
Benim canımdır sanki 
Silinirken öteki 
Bir hayal beliriyor. 

Şu kalbimi verirken 
O benim olsun derken, 
Ayrılıktan pek erken 
Bir hayal beliriyor. ........ . ...... . 
Hastahanede 
imiş! 

Bir şoför mıhçup bir ta· 
vırla bir zenginin kapısanı 
çaldı. Kapı açıldı. Nihayet 
zenginin yanına kabul edildi. 
İ~ istiyordu. 

Zengin ıordu : 
- Sen kaç senedir şoför

lü ıe ediyorsun ? 
- Dört senedir bayım. 
- Son defa nerede çalış· 

tın. 

- Bay 1 Jmetin yanında 

çahıbm. 
- Şu halle bay İsmetten 

bir bonservis getirmelisin. 
- Getiririm amma biray 

ıonra? 
- Neden? 
- Son geçirdiğimiz kaza-

da yaralanan B. ismet has· 
ta hanede. 

Kav2'a 
Kaynana damat bir türlü 

ge çinemiyorlardı. 
Gene aralarında bir gürül

tü koptu. Atıştılar. 
Kayana kızını müdafaa 

ediyordu: 
Haykırdı: 

- Benim kızım incidir .. 
Damat güldü : 
- Malum siz de midyesiniz! 

Anlıvan arif! 
- Ben tam üç kere ev

lendim, üç seferinde de ka· 
rımı kaybettim. 

- Amma da dalgınsın 

yahu! 

••• 

Çocuk Ne 
Görürse 

iki küçük kız, büyük ba-
yan oyunu oynuyorlar. 

- Günaydın büyük bayan. 
- Nasılsınız? 
- Çocuğunuz var mı? 
- Henüz yok. Sizin var 

mı? 
- Benim evlendiğim ilk 

sene üç çocuğum oldu. 
- Çocuklarınızı kendiniz 

mi emziriyorsunuz? 
- Hayır efendim. İlk ço· 

cuğumu kendim emzirdim. 
Fakat çok zayıfladım. Öte
kileri kocam emzirdi. 

Zü2ürtlük 
Yazın sıcak havalı bir gü

nü idi. 
Şair geldi, yazısını bıraktı. 

Üç liralık tediye kağıdını 
alıp aşağı indi. 

Veznedar şaire bir beşlik 
uzattı: 

- İki lira geri verir mi
siniz? 

Şair omuz silkti: 
- Azizim, eğer iki liram 

olsaydı, burada değil plajda 
olurdum? 

Öf 
- Gerdeğe girdiğim g~· 

ce ne giyeyim? 
- Pijamanı. 
- Giyemem, karnım bü-

yük. 
- .Gecelik giy. 
- Olmaz, pek alaturka. 
- Kimono giy. 
- Bana yakışmaz. 
- Ne bileyim ben, hiç 

bir şey giyme. 
- Öf!. Çıplaklık ta bana 

hiç yaraşmaz. 

Hesap 
Lokantaya girdi. Yedi iç

ti, karnını doyurdu; hesab 
istedi. 

Aldı, baktı, parayı verdi. 
Garson bahşiş alamayınca 

terbiyeli terbiyeli sokuldu. 
- Hesapta garson parası 

yazılı değildi. 

- Niye yazılı olsun? Ben 
garson yemedim ki .. 

Mani 
ister sen bir çiçek ol. 
Çiçeksen kelebek ol. 
Kelebeksen tontonum, 
Bir minicik bebek ol. 

Bahçeler temizlendi. 
Ağaçlar filizdendi. 
Bu yıl bir sarışına, 
Aşkım akh gizlendi. 

Bülbül dalda gül dedi. 
Gül güldü bülbül dedi. 
lkisi de iç çekip, 
Yanıyor gönül dedi. 

•••• ••••rnum•••• •••• 

z ·n iŞ 
Fevkalade a~ı'·göz a

dam. işini biliyor. iki senede 
sekiz yüz hin lira yaptı. 

- Bu parayı nerede bul
du veya kimden aldı diye· 
Hın? 

- Bir yerde b11lm .. dı. Ka-
zandı. 

- Haydi canım. 
- Seni ~emin ederim ki .. 
- Beni temin etme, sekiz 

yüz bin lira kazanılmaz, alı-

nır .• 

TabiA 
Karı kocasını süpürge ile 

dövdü, sonra para istedi. 

- Aşkolsuo, hem dövü· 
yorsun, hem para istiyorsun. 

- .Tabii, süpürgenin sapı 

kırıldı, yenisini almak lazım. 

G er 
Dersinde 

- Bir kadın nedir ? 
- Bilmem öğretmenim. 
- Bir kadın müf rettir. iki 

kadın nedir.1 

- Oou da biJmiyoru rn. 
- iki kadın cemidir. Üç 

kadın nedir öyle ise ? 
Öğrenici şu cevabı verdi : 

Dedi-kodudur! 

Olur. 
Bir küre istiyorum. 
Vereyim ne boy ? 

- Aşağı yukarı tabii 
yüklükte olsun. 

b 
.. 
U· 

Silinivor 
Ne çıkar bu sözümden! 
Bir hayal siliniyor 
iki siyah gözümden 
Bir hayal siliniyor 

Olur mu böyle şaka 
Veda ederken aşka 
Gönlümden bundan başa 
Bir haya) siJiniyo. 

Şimdi artık arkadaş 
Görünmez vücud, ne baş 
Kalbimden yavaş, yavaş 
Bir hay 1 siliniyor. 

•••••••• nru•••••••• 

ebeb· 
Ben istediğim zaman 

ağzımı elimle kaparım. 

- Tabii, takma dişlerin 
görünmesin diye .. 

•• 
Usta 

- Çok hastayım doktor. 
Artık takatim kalmadı, beni 
öldürünüz. 

- Rica ederim konuşma
yın, bana akıl öğretmeyin, 

ben işimi bilirim. 

Avda 
- Bakalım en fazla kim 

vuracak. 

- Sen. 
- Neden? 
- Benden daha usta ya-

lancıs n da .. 

Ço' lmo l<ud• t lım z o:o 
e ım .den h bır ıcmız ·~ ~ılmıyor ' 
he "'1 b zdcı hohı:I ~. o!)rı dog uy r . .,,-
l;ıtc burodo 

VALi DOL i m dod ı mızo yoı",·rı 

VAll DOL de 
ho d 

~~m Dr. · FA.HRİ IŞI K 
- m lzmir Memleket Hastanesi Rontken Mütehassısı 
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t'!] RONTKEN VE 

~ Ele tiri t d vıle i y p ı ~ 
ti ikinci Beyler Soknk No. 29 TELEFON: 2542 ~ 
Eema~~~EE~~:BKE~··~~~~ ~m~ 

Çamaşır ''e Banyonuzda Enıniyetle 
Kullanabilirsiniz « BİR TECRÜBE 
KAF1DİR ! » Her Yerden Arayınız 

Ümit Fabrikaıı Ticarethanesi Kestanepazarı 
r ... ~~~~~w~aıs~~~a~s~e~~:ı::-• M~~~---- ~ 

Telefon Telgraf 
304:7 Ümidun . ~·· 

Dikkat 
Bayanlara l\lüjde: 
Bu senenin envai modelleri 

yazlık panama ipek hasır ve 
sair şapkaları 150 kuruşa 
meşhur Universal şapka fab· 
rikatörü Bay Abbas Azer 

hayatı ucuzlatmak inkilabında 
bir hizmet etmek için bugün
den itibaren sabşa başlamışhr 

r•l Elbise ve M nto 
~!j ıraklılarına MIJdı 
i!~Zabitan, Baylar ve Bayanlar 
[t]En müşkülpesent müşterileri memnun 

[~~eden bu firmayı unutmayınız 
(!] Tüccar terzi (Tür~paz~rı lbrahim . . . t] 
[t] Karakaş) bukere yenı magazada zen gın çeşıdle.r. Terzı- ~l 
[+] hanemizde bay ve bayanlar için son moda zanf. ve şık [t] 
[+] manto, rob, tayyor, etek, büluz ve tovakar Zabıtan ve [t] m sivil elbise ve kaputları imal edilir. 
[+] Muamelem peşin ve taksitledir. 
[+]Bu sözlerin doğruluğunu anlamak için bir 
E ~ 

Bed • 
1 D 

Nisan 28 duhul için elbise, postal 
palaska, bataniye ve sair teferrüat 
ihtiyacınızı askeri numünesine mu· 
vafık yalınız H asan Basri ve şeriki 
Mehmet GülayJa r fabrikasından ıs

marlama u!ulile temin edersiniz her 
halde ve mutlaka fabrikamıza uğra· 
manız kendi menfaatınızın iktiza· 
sındandır. 

6 NiSAN 

efradına 

ADRESE DİKKAT: Izmir satış şube i Alipaşa caddesi sa 
raflar karşısı y Jnu: 31 numaradır. Büyük levhaya dikka 
alameti farika Hasan Basri Şenbiçer fabrikası . 

~~~~~:~~~~~' 1 O TOR ! 
1 Cild, Saç ve8ıu!revi ~!!lıklnr mütehassısı l 

ikinci Beyler sokak No. 81 Her gün öğleden sonra ~ 
~~~~~~ı~ ~ "~~~· 

s GiŞEN 
Hava şartlarını en hassas ve kat'i 

şekilde tesbit eden LÜFFT = 
Hava markalı BAROMETRE 

J)ERECE, İGR01'1E'fRE 
ile en maruf fabrika mamulatı 

e camları 
• 

ez 
TOPTAN PERAKENDE 

ii'ı=:i'::s:~~~~~· •:ı:ı::s:~~~~~ı; 

~ a •• a .~ı o~ z ; 
~ OLÇUEVI i 
PJ. Baskül, kantar, masa terazisi yeni ve her nevi ölçü ~ 
~ tamiratı kabul edilir. I 

n Kolancılar (Eski kasaplar) No. 27 J 
a IZMIR: Telefon - 2746 ıı 
~~ ~~J;:f:2~Jli:::.ta •• ~ ~J;;::t:::ilıı:;tal c;;t;;CJ;;;;:t:il:S:: 

iz 

Operator Mitat 
Baran taraf andan 
yeniden ioş ve 
tesis edileo bu 
hastahane lımir 

• G • z Bulvurı 

ve civarının büyük bir ihtiyacını karşılamıştır. En modern 
konforu haiz en mükemmel fen techizatını haizdir. Hasta
ların temizlik, istirahat ve ihtimamlarına son derece dikk t 
ve itina edilmektedir. Kabul şeraiti fevkalade ehvendir. Ge· 
ce gür.düz daimi doktoru bulunan müessese müracaat ede
cekleri heran k bul eder ve hastalarını diledikleri doktorlar 
tarındaoaf tedavi ettirilmektedir. 

~~;::;:ae:2Sa-:::a51·ı=ı:~ • 

Birinci Sınıf M:tah sısı• 1 
• ır 

KAMÇIO\:iLU 

Cilt ve Tenasül hastalıkları ve 1 
elektrik tedavisi 1 

fzmir - Birinci beyler Sokağı No. : 55 Telefon : 3479 

-- -· ti 
Geçen sene bütün İzmir· 

lilerin takdirhrini kazanan 
" 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 ballık 
vesair haşaratı öldüren ve 
Burnava Zıraat Enstitü ünün 
raporunu taşıyan u Kata
killa 11 tozlarını ucuz ve 

e eZ manı 

kesin fiatlerle mağazamızdan tedarik edebilirsiniz. 
bu fırsata kaçırmayınız alma

sanız dahi bir defa görünüz. 

B lcılar 191 T. 3811 

(!~D-l{KAT: Yeni ~1ağaza Odunpazarı No. 12f! 
Dl TELE ~ON: 3276 ~ 

9 rakamını istismar etmek istiyenlerin mağazamızla hiç 
alakası yoktur. 
Başka erde de üb 



ı Fenerbaİice 
: takımı geliyor 

Alıancak, Üçok takımla· 
rile karıılaşmak üzere Fener· 
bahçe takımı Cuma günü 
ıebrimize gelecek ve ilk mu
aabaka Cumartesi gunu 
Oçokla, ikinci musabaka Pa-
zar günü Alsancak takimile 
yapılacaktır. 

lzmir muhtelit takımı 20 
Nisanda Fürit Vienna takı
mile yapacağı musabaka için 
hazırlıklara başlanmıştır. 

Şüpheli ölüm 
K trşıyakada Hacıhüseyin • 

lerde boyacı Hüseyin ansızın 
hastalanarak sancı içinde öl· 
müştür. 

Veremliler 
Pavyonu 
Emrazı sariye hastahane· 

· sinde veremlilere aid kısmın 
kalörifer tesisatının ikmaline 
çalışılmakta olduğunu yazmış· 

tık bu kdlörifer tesisatı işine 
faaliyetle d.,vam edilmekte· 
dir. Vilayetin 937 mali yıh 
bütçesinde mevzu tahsisatle 
ilaveten inşa edileceğini yaz· 
dığımız veremliler kısmının 
temeli bir iki güne kadar 
atılacaktır. 

Güzel yalıdaki 
karasuluklar 
Belediye Güzelyah ve Gaz .. 

tepedeki sivrisinek mücade· 
lesine ehemmiyetle devam 
etmektedir. Dün belediye 
başhekiminin gösterdiği Jü. 
zum üzerine başhekim mua
vini Saip Kaşıkçıoğlunun 
refakatindeki bir heyet Gü· 
zelyalı mıntakasındaki kara· 
sulaklarla bataklıkları tesbit 
etmişlerdir. Bu yerlerın en 
kısa bir zaman içinde kuru· 
tulma11 kararlaştmlmışhr. 

YENi ESERLER 

Endüstri 
Türk işçileri, usta ve tek

nisyenleri için 23 seneden 
beri çahşan bu kıymetli mec
muanın mart sayısı çıkmışbr. 
içinde: atelye şeflerini, radyo 
amatorlerini kaynakçı usta
larını, ehliyetname için hazır 
lanan elektrikçileri, dizel 
makinistlerini, ldökümcüleri, 
tesviyeci, tornacı ve freze· 
ciJeri, marangozları, mürek· 
kep ve ebniye gibi kazanç 
getiren imalat müteşebbisle
rini alikalandıran çok istifa
deli ve pratik yazılar vardır. 
Tavsiye ederiz. 

EL HAMRA 
idaresinde Milli Kütüphane 
ıineması yaran akşam fevka
lade gala müsameresi olarak 

Mihracenin 
Gözdesi 

Türkçe sözlü eski ve yeni 
Türk musikili. 

DIKKA T : Yarm akşam 
saat 20 den itibaren 21 e 
kadar Müstahkem Mevki 
bandosu tarafından mü kem· 
mel bir konser verilecektir. 
Yerler numaralıdır, fiatlara 
zam yapdmamıştır. 

( Halkın Seıl ) 

F rankocular Akdenizde 
~~--~~--~~---••••••OO••••••~--~~--~----

Binlerce Cumhuriyetci askeri firarileri Pi-
rine daelarında açlıktan öldü 

Roma 6 (Radyo) - ispanya Cumhuriyetçileri mütemadiyen çekilmeğe ve kaçmağa de· 
vam etmektedirler. Binlerce firari asker Pirine dağlarında açlıktan ve sefaletten ölmüş· 

lerdir. 
Salamenka 6 (Radyo) - Frankocular Akdenize on kilometre kadar yaklaşmışlardır. Bu 

gün Akdenize inmeleıi kuvvetle muhtemeldir. 

Rumca gazeteler Yunanistana girmivecek 
İstanbul 5 (Radyo) - Yunan hükumeti Venizelist olduklarından dolayı Istanbulda çıkan 

Rumca gazetelerin Yunanistana girmelerini yasak etmiştir. 
~~~~-~~-~~oooo~~~~~~--~~ 

Yugoslavya tezgahlarının yaptığı harp v,emisi 
Belgrad (Radyo) - Yugoslavyanın SpiJit tezgahlarında yapılan torpido denize indiril

miştir. Bu torpidonun adana Zogrob dedmiştir. Bundan sonra gene ayni tezgahlarda ve ayni 
sistemde yapılmakta olan ikinci bir harp gemisi indirilecektir. 

Bunun da adı Lubnan olacaktır. 

Radvo işlerine Nafia vekaleti bakacak 
İstanbul, 5 (Hususi) - Hükumetimiz radyoların bütün köylerimize kadar yayılmasını ve 

her kesin cüz'i bir fiatle radyo sahibi olmasını temine çalışmaktadır. 
Halka ucuzca radyo verebilmesi için radyo ithalatınm Nafia Vek:aletine verilmesini dü

şünüyor. Getirilecek radyolar sermayesine satılacak ve gümrük resimleri de haddi asgariye 
indirilerek ucuzluk temin olunacak tar. 

20 bin kişilik bir Çin kuvveti ri~at ediyor 
Londra, 5 (Radyo) - Japonların, Sesuan ve Tetuan havalisinde Çinlileri ric'ate mecbur 

ettikleri ve yirmi bin kişilik bir Çin kuvvetinin nazik vaziyette bulunduğu söyleniyor. 

Fransa ordusu manevra vaoacak 
Paris 6 (Radyo) - Fransız ordu yakınında Şampanya vilayetinde büyük manevralar ya

pıcaktır bu manevralara beş fırka iştirak edecektir. 

SON DAKiKA: 

Bir Ermeni gazetesi ne diyor! 
Türk kuvvetlerinden Surive telaş içindedir 

Kahire (Hususi) - Burada çıkan qe Ramgavar partisi urganı olan Ermenice (Arev) ga
zetesi Türk kıtalarının şimali Suriye hudutlarındaki toplantılarının bu yerlerde pek büyük 
bir telaş ve heyecan uyandırdığını yazmaktadır. 

Hep Fon ·Paoen Meselesi 
1 

Paris (Radyo) - Londradan alınan haberlere göre Avusturyada pek büyük hizmetler 
gördüğü İçin Hitlerin en çok minnet ve emniyetini kazanan Fon Papenin Ankaraya tayini 
ihtimali Paris gazeteleri kadar Londra matbuatını da ciddi surette meşgul etmeğe baş· 
lamıştır. 

Halkın Sesi - Bu iş isterse bütün cihanı meşgul etsin, bu hususta biz ne düşündüğü

6 NiSAN 

Fuarda hazırlık 
Fuar hazırlıklarına devam 

edilmektedir. Büyük Britan· 
ya hükumeti, 938 yılı fuarına 

da resmen iştirak edeceğini 

fuar komitesine bildirmiş, 

lecek eıyılar, Yunanistanı 
turizm ve sınai bakımdan 
canlandıracaktır. Malum ol· 
duğo üzere geçen sene en 
fazla rağbet gören pavyon, 
Yunanistan pavyonu idi. 

kendilerine pavyon yeri ay· Mevcut hazır pavyonlar 
rılmıştır. İngiltere pavyonu kamilen kiralandığı için, fuar 
gayet zarif olacaktır. komitesi sun'i göl civarında 

Yunanistan pavyonunun yeni pavyonlar inşa ettirmek· • 
inşaata ikmal edilmek üzere· tedir. Bu pavyonlar, yapılış 
dir. Bu pavyonda teşhir edi- itibarile gayet sadedir. 
~-----~~~-~E:::! 

ToorakAltındaıAna kraliçe bir 
inşa Edilen Ev Köve İsim Ana

IPgiltere milyonerlerinden 
Harry Benson toprak sat
bmdan beş metre derinlikte 
yeni yaptırdığı fevkalade 
modern evinin küşad resmi 
için bölün dostlarını davet 
etmiştir. 

Bu yeraltı evi Bensona 
30,000 logiliz lirasına malol
muştur. Evin toprak üstünde 

görülen kısmı fevkalade gü· 
zel bir bahçeden ibarettir. 
Bahçenin etrafı parmaklık· 
hr. Ev sahipleri bahçeye yer 
altından bir merdiven ile 
çıkarlar. Bahçenin beş met· 
re altında en büyük bomba· 
ların bile tes!r edemiyeceği 

1,20 metre kalınlığında bir 
çimento tabakası vardır. Ev 
de buoun altındadır. Bu yer
altı evi iki katlıdır. Fevka· 
iade aydınlıktır. Tecdidi ha
va şayanı hayret derecede 
mükemmelidir. Münasip ma· 
hallere konulmuş aynalar 
vasıtasile güneş ziyası da 
yeraltı evinde bol bol bulun· 
maktadır. ---··---
Uvku Müddeti 
Kaç Saat Ol

malı 

sı Oldu 
Belgrad (Radyo) - Mü

teveffa Kral Aleksandrn ka· 
rısı, ikinci Petronun anası 

Kraliçe Ma yaya Dobrocels 

köyünde Pariçiç'in dokuzuncu 

kızının isim anası olmuştur. 

Kızın adıoıda Marya komnş

tur. 

lzmir ikinci hukuk mahke· 
mesinden: 

lzmirde Hilalde mu ha bere 
bölüğünde asker iken hali 

firarda bulunan Bektat oğlu 
Ali Ulvi aleyhine karısı h· 
mird~ Karşıyaka Alaybeyin
de Selamet sokağında 24 
No. h evde oturan Ibrabim 
kızı Saadet tarafından açılan 

boşanma davasının cari ve 
m~hakemesi sonunda medeni 

kanunun 131 ve 134 ve 138 
ve 142ve 148ve 150iaci mad· 

deleri hükümlerine tevfikan 
iki tarafın boşanmalarma ve 

geçimsiılikteki kabahat Ali 
U!vide olduğundan blküm 

tarihinden itibaren bir sene 
müddetle evlenmeaine ve 
müşterek iki çocuiun vela• 
yet hakkının davacı Saadet 

Umumiyetle oormal insan uhdesine verilmeıiae •• her 
uykusu günde sekiz saattir. hafta Pıız:u günlerl alt• saat 
Fakat İn!aoma ve çalışması· babalarına gösterilmesine ve 
na göre uyku müddeti de mesarifi muhakeme olan 
değişebilir. Bazılarına be~ 1274 kuruşun da Alt Ulviye 
saat, bazılarına da ancak on k bil .. oo••----------- yükletilmesine temyizi a . 

----------- • saat uyku kafi gelebilir. Ma· olmak üzere 14-3-938 ta· 

müzü dünkü başmakalemizde anlattık .. 

Zar atanlar Kızılay Izmir amafih on saatlik uykunun 
fazlalığı da muhakkaktır. in- rihinde davacının vicahında 

Ismetpaşa caddesinde Ki· 
raz hanı önünde Mustafa ve 

Hüseyin isimlerinde iki kişi 
cadde üzerinde zar atmak 
suretiyle kumar oynarlarken 
yakalanmışlardır. ... __ _ 
Kısa Şehir 

Haberleri 
Adliye vekaleti Izmir ad· 

liyesi için 25 yazı makinesi 
göndermiştir. 

§ Şehir meclisi bütçe en
cümeni, bütçe üzerinde ça· 

hşmalarına başlamıştır. Bütçe 

cumartesi gününe kadar ik· · 
mal edilmiş olacaktır. 

§ Bu akşam Karşıyaka 
Halkevinde Kültür dırektörü 

Ali Riza (Çocuk terbiyesi ) 
mevzulu bir konferans ve· 
recektir. 

§ Belediye baş mühendisi 
B. Cahit inşaat kontrol mü· 

hendisliği vazifesini yapacak, 
Bay Behçet Üstay da baş 
mühendislik işlerini idare 
edecektir. 

A~haneleri Çocukları sanlar için bu böyle olduğu ve müddeialeyhin gıyabında 
~ gibi hayvanlar için de uyku karar verildiği ve usulen 

Kızılay kurumunun işçilerle Şehrimize gelen Tütkkuşu k 1 'hb r 
zamanları değişiyor. Bazı tanzim ı ınan gıyap ı a • 

fakir talebelerin gıdasını te · öğretmenlerinin lzmir genç· h' 'k 
hayvanların uykuları delik· namesi müddeialey ın ı a· nıin ı·çı·n aşhaneler açmagva lari için söyledikleri "lzmir b" 
sizdir. Bazılarının ki ise ara· metgahının meçbuliyetine ı· 

karar v~rdigv ini sevinçle ha· çocukları bütün arkadaşların· k 'd 
sıra inkit.ıa uğrar. Geyik ve naen mahkeme orı oruna 

ber aldık. Şehrimiz Kızılay dan üstün bir muvaffakiyet k 
·· t kt d' l M ı· Karaca gibi hayvanlarla tav- talik kılındığı tebliğ ma •-

başkanı doktor Cevdet Fu- gos erme e ır er. ,, ea m· k .. 'li 
d k. .. ı · "ft'h ı şan, adeta uyanık durur gibi mına kaim olma uzere ı a 

adın bu husustaki gayret ve e ı soz erı gurur ve ı ı ar a t 117 
f ' · k kaydetmegv i bir ödev bildik. uyurlar. olunur. şe katını m1nnet ve şü ran· oooooooooooooooooooooooooaıoooooooooooooooooooOOOOCOOOOo 

la anarız. " •il 

Yudavı aiır 
varaladı 

Dün gece Türk pazarında 
sabıkalılardan Sadullah adın· 
da bir adam, bu sokaktan 
gece vakti geçerken gene 
sabıkalılardan Yudaya rast· 
lamıştır. Sadullah sarhoş bu· 
lunuyordu. 

Burada iki sabıkalı arasın
da mahiyeti anlaşılmıyan bir 
münakaşa geçmiş, bunun so
nunda Sadullah kolunda giz· 
lediği bıçağını çıkararak Yu
danın dört yerinden ağır su· 
rette yaralamıştır. 

Suçlu, Yudayı öldü zan
niyle bırakarak kaçmış, bi • 

Bir Cevab Ve 
Bir Teşekkür 

- Başfarafa 1 incide -
mudun,, [Mahmudu Gaznevi] 
hayatına bugün Avrupa ve 
Türk tarihçilerini derin hay
retler içinde bırak3n yüksek 
siyaset ve idareciliğine ve 
Hindistan seferlerine aid 
tefrikasına başlıya cağını ar· 
kadaşımız vadetmiştir. Biz 
de aziz okuyucularımıza müj· 
deleriz. Yarın bu eser hak· 
kında bazı malumat ve iza
hat vereceğiz. 

lahare yakalanmıştır. 
Yaralı hastanede tedavi 

altına alınmıştır. Yarası ağır· 

dır. 

Son Telgrafların Hulasası: .... ___ _ 
Habeş ilhakını hükumetimiz resmen tanıdığını ltalyayı 

bildirmiştir. 
§ Yuoanistandaki Almanlarla Avusturyahlar gelecek pı· 

zar günü Pireden bir vapura binerek denize açılacaklar ve 
plebiste iştirak ederek reylerini kullandıktan sonra tekrar 
döoeceklerdiı. 

§ Adana millet mekteplerinden mezun olan 5528 kişiye 
törenle diploma verilmiştir. 
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• 
il Daimi Encümeninden : 

Nafıa dairesi için 1 tane derece taksimatlı, puslalı porta· 
tif sehpalı zaiss tip iV T eodelit • Takeometresi ve iki tane 
portatif sehpalı f p 1 (C) zaiss tesviye aleti ile iki tane 
4 m. lik tesviye ruhlu Nedler mira ve 20 tane 2 metrolak 
Nestler jalen aletleri 1181 lira muhammen bedelle açık 
eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 2490 sayıh yasa hü· 
kümlerine tevfikan hazırlıyacakları teminatları ile 18-4-938 
günilnde il daimi encümenine baş vurmaları (1067) 


