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Acık denizde , görülecek tahtelbahirler batırılacak 
KISA VE AÇIK 

Hitler Alman Ordusunun 
Başında 

Cumhuriyetçiler geriledi Fran
ko 16 kasaba zabtetti 

. Mareşal Blombergin istifası üzerine H itJerin, orduyu da 
ıdaresi ve kumanduı altına alması h er yerde ve bilhassa 
bazı memleketlerin gaıeteleriade uzun boylu tefsirlere, ma · 
nah ve alaylı dedikodulara yol açmıştır. O rtaya atılırn dak
tilo aşkı veya Filrer ile Mareşal arasında zuhurundan bab
sediJen mühim ihtilaflar, hep bu neşr iyat ve dedikoduları 
salçalamak ve herkese daha büyük bir lezzet ve iştahla yut · 
turmak için uydurulan masallardan olsa gerektir. 

Mareşal ile Hitlerin arasında doldurulmaz bir uçurum 
bulunmadığı Alman hükumet reisinin ona yazdığı mektub
tan da anlaşılabilir. Her halde arada böyle büyük bir 
anlaşamamazlık olsaydı, Hitierin onu uzaklaştırmak için 
böyle nezaket eldiveni kullanmağa lüzum görmezdi. Onun 
prensib ve fırkasına karşı heŞ kaldJrmağa yeltenen bızı 
eski arkadaşlarına evvelce verdiği şiddetli terbiye ve t t:dih 
dersi meydanda iken bu busuda uzun uzadıya t ah ruinlerem 
girişm ~k lüzumsuz yere zahmete girmek demektir. 

Hitlerin bugünkü hareketinj, Alman mi!letinin mukadde
~atıuı eline aldığı gibi Alman ordusunun da başına geçmek 
ıstemesinden bışka bir türlü izah etmek mümkün değildir. 

Bunu niçin yaptı, bazı Paris1 Vaşington, batta Londra 
mahafili buuu, Roma - Beı lio mihverini sağlamlaştırmak 
için yampak istediğini ileri sürdüler. 

Fakat, Hitler bunu yapacak olduktan sonra mareşal Blom· 
berrin buna enrel olmak istiyeceğini zan etmek yerinde bir 
zan ve tahmin olmasa gerektir. 

O halde bu değişikliklerin sebep •e amili ne olabilir mi, 
diyeceksiniz ? 

Almanya sribi idare olunan memleketlerden, bu gibi sual
lere sözle, kalemle değil ancak emrivakilerle cevap alınabilir ... 

O halde bekliyeceğiz ! 

SIRRI SANLI 
------------~-----·~---------------------------

Göçmenlerin Ana Vatana 
Kavuşmaları 

l lerini kabul ederek büküme · 
R~;~ tin hayatın ucut'attırılcnasıoa 
~~•.: matuf gayrt:llerini iza\ et-

Belgrad'da çıkan "Politi· 
ke" gazetesinden : 

"Ankara, (Stefani ajansı 
bildiriyor) - Yalova banyo
larında bulunan başvekil Ce
lil Bayar matbuat mDmessil -

miş ve bu hususta ittihaz 
olunan tedli!r le: den ev , el 
lsviçı eli bir mütahassısın 
Türkiyede hayat f " ttlarını 

i tetkik edeceğini beyan ey · 
lemiıtir. Bulk.aristandan vaki 

olan Türk akını hpkkıada 
sorulan suale cevap veren 
başvekil bu muhacirler ön
ceden tesbit edilmiş bulunan 
proğram mucibınce yerleşti

rileceklerini beyan etmiş ve 
bu münasebetle Türkiye hü -
kumetinin, hariçte kalmış o
lan Türkle in Türkiyeye av
deti hususundski samimi ar
zularını izhar ederek bu ar
zuDun yalnız imkan dairesin· 
de tahakkuk edebileceğini 
söylemiştir. Fransa - Türkiye 
münasebetlerinden bahseden 
bapekil Frrnsanın Türkiye· 
ye karşı beslediği dostça 

18TER GÜL iSTER AGLA 

Sa l am :ın l. a 7 (Radyo) -::::- ' 
Umumi karargahtan bildiril
diğine göre Teruel mmtaka
ıında Frankö kıtaları şiddetli 
bir topçu hazırlığını mütea · 
kib taarruza ıeçmişlerdir. 

Taarruzun şiddeti karşısın· 
da şaşıran cumhuriyet kıta· --..... ,,_,...-
Atatürk tara· 
fından kabul 

edildi 

ABDÜLHALİK RENDA 

Istanbul 7 ( Hususi ) -
lstanhulda bulunan B. M. M. 
Reisi Mustafa Abdulhalik 
Rıende dün Başvekil Celal 
Bayar'la beraber Dolmababçe 
sarayına giderek Büyük 
undere arzı tahzimat eyle
miştir. 
... -. .... ----- ~"""" 

duygulen teberrüz ettirmiş 
ve Sancaktaki Fransız müs
temleke memurlarının Tür
kiye ile samimi dostluk mü· 
nasebetleı inin tesisi arzusu· 
nu taşıdıklarını söylemiştir." 

Ozaman, Vergive Lüzum Kalmazdı ! 
Gazetelerde okuduğunuz, A~erikanın bilmem hangi şehrinde yalmz ot yiyen, etten hoş

lanmıyan, belediye izaları et yiyenlere karşı bir ceıa olmak üzere "Et yiyenler vergisi,, 
diye bir vergi almağa karar verm :şfer . Sözde bu tedbirle et yiyenlerin adedini azaltacak
larmış. Amerikanın o şehir belediyesinin bu kararını sermaye yapan gazeteciler, karika· 
tUristler, mizah muharrirleri bir çok latifeler, resimler uydurub yazdılar. 

Biz, bunun için uzun boylu birşey yazmağa, uydurmağa lüzum görmiyoruz. Yalnız 
diyeceğiz ki : 

O ıebir halkıda bizim mezbahanın aldığı tuzluca rüsumun bir hayli pahalılaştırdığı etle
ri bizim halkımız gibi yemeğe mecbur kalsaydı, o Amerikan şehrinin belediye azaları et 
yiyenlere ayrıca vergi koymaia hiçte lüzum görmiyeceklerdi 

Bizim mezbahanın aldıj'ı tuzlu, biberli rüsumla farkına varmadan yaptığı et düşmanlığı 
ile ot dilımaalığıaa : 

' J, 

. ' _J 

ları cebht nin baıt yellerin
de 30 kilometre kadar ge· 
rilemişlerdir. Fr nko 16 ka· 
saba ve 40 düşman mevzii 

~ Sonu 4üncüde ~ 

----oo---
Göçmenler 
Hakkında 

Ankara, 6 (Hususi) -Göç 
menler hakkında hazırlanan 
kararname Sıhhat ve içtimai 

muavenet vekaleti vasıtasile 
başTekalete gönderılmittir. 

Yeni kararnameye göre, 
hüldirnetten yardım isteme· 
mek şartile memleketimize 
gclc.cekler hakkında bazı ko· 
la yla,dar gösterilecektir. Bu 

- Sonu 4 üncüde -

Mussolini 
Arnavud Kralına Ne 

Dcn1ek İs~ enıiş 

Budapeşte 7 - · Mussolini 
11ArnavÜdl~k KrahAhmed 
~logoya ltalya 'T\- Kralanın kü ·"' 
çük-kızını .. a•ması teklif edil 
mesine rağmen Zogunun 
Macar Kontesi ile niş anlan· 
ma11 ltalya ıiyaıi mahafilin· 

Hılafet meselesi ve Türkİ)'e 
Halebde çıkan "El Şebab,, 

gazetesizoiu Kabireden aldı· 
ğı bir telgrafla deniliyor ki : 

Siyasi mahfillerde çıkan 
şayialara göre, Türkiye Cum
huriyeti eski Başvekili ismet 
İnönü mühim bir vazife ile 
Kahireye gelecektir. 

Anlaşıldığına göre, bu zi
yaretin hilafet meselesiyle 
alakası varmış . ismet İnönü 
Kral Faruk ile görüşecektir. 
Buradaki mabafıll erc göre 
Kemal Atatürk K ral Faru'. un 
hilafet makamına g eti rilmesi 
fikrine muarız değildir. 11 

HALKIN SESi - Hilafet 
mesele1inde inkladçı ve layik gazetesinin bu neıriyatuaı 
Türkiye noktni nazarı her· 1 şimdi.ik ihtiyatla telakki 
kesçe malumdur. "Etşebab,, ı t:t ruek rerektir. 

~---------------0000-----------------

Dünkü m açlar 
Muh·lelitimiz Aydın muhteli• 

tine tam 6 gol ath 
Muhtelit imiıle karıılaımak 

üzere vaki davete icabet 
eden Aydın muhteliti dün 
Alsancak stadyumunda ol· 
dukça kalabalık bir seyirci 
huzurunda lzmir muhteliti ile 
karşılaştı. 

Aydın muhtelitinde eski
den lzmirde oynıyan Şevki, 
Zıhni, Fikret, Sungur yer al
mış bulunuyorlardt. 

... 

• 

,, , 

lzmir muhteliti tam kadro· 
su ile çıkamamıştır. Buna 
sebe.p bilhassa Alsancak ta
kımının milli küme maçlarına 
hazırlanmasıdır. Üçoktan Sait, 
Adil gibi değerli oyuncular
da takımda yer almamışlardı. 
Oyun çok zevkli ieçti muh
telitimiz güzel bir oyundan 
sonra oyunu 6· 1 gibi büyük 
bir farkla mağlup etti. ı 

Halk ıalıumda 13 de ut• 
roner Şvenk'ia aesaretl aJ· 

- Arkuı 4 lactkle -

Balo Nasıl 
- Balo na· 

sal geçti ? 
- Çok mü

kemmel. 
-Çok datt· 

settiniz mi ? 
- Sabaha 

kadat 
- Bayan · 
arkadaşlar 

c!eni de an· 
dalar mı? 

- Her dans 
ta senin için ·HIF-'1i~ 
" Arkadaşın i.'Qi~IJi'·~~i".N 

burada olsay· 
dı ayağımıza 

basa basa 
ayağımızdan 

ve ne de ayak 
kabıbızdan 
hayır kalacaktı ,, deyib durdular 1 
~.. fi 

Geçti? 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDIR 
~~--~--------·· .. 

Okullar ve Uray 
Ciddiyet, samimiyet ve dlirüstlUpadea ·çok emia .WaiİI• 

muz bir bayan öğretmen bize dedi ki: 
"Belediyenin yaptıklara iıler, halka ılıtercllil kola,....,, 

halkın ve okullara sriden öğrencileri• beledi,., ...... .... 
ve göstermeğe mecbur olduğu seyti Ye HJll laak .. •u 
le belerime uzun bir ders verdiktea .... .._ llmlf W bll 
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il ıssoo:~:. E~mBo:ükH:b Dahisi mmi'looktorun Naslhatıı~I Spor Anketimiz =nfiNY~~tEfl 
1 İ Timur/enk İ Sıcak i=~:7ıerin Milli küme maÇıarında hangi OLUYOR 
D Tarihi Tefrika Ya.zan: H. Türkekul~ lık tesirile veyahud eski bir 8 im ŞBmplVOD 0 8C • 
• 1 B Bazı kimselerin ya çok aç· t k • ) ak? En büyük şelale 
' ~ Arzın en büyük ıelileıin 
~ RESmD - 120 - 418Et!lllf; itiyat neticesi çok sıcak ye· - 5 - Niyagara ıananlar aldanıyor 
• 
• Her Ven• • •t b• k l mek yemiye alıştıklar ı nı gö· Alsancak)ı Sain1e göre Beşiktaş veya Güneşin lar. En büyük şelile Afrika IÇerl 2'r8DI lr 8 e, rürsünüz. Adeta ağızlarına d 

Şamoiyon olması muhtemeldir daki Viktorya ıelilesi ir. her SİDahİ çelik bir İstihkam teneke kaplamış gibidirler. Niyagara şelalesi 50 metre 
Sıcak yemekten korkmazlar. Dün lzmirin bugün de Is· aldıgımız fena neticeleri te· yükseklikten dökülür, şelile 

haline geJmictİ Bu yanhş ve sakim itiyadı tanbulun siyah incisi Vaha· lifi etmiş oluruz. Fakar gene nin ıeoişliği de sadece 1241 
~ terketmek lazımdır. bın kardeşi ve Alsancak lzmir için şampiyonluk bir metredir. Halbuki ViktoryJ 

Bu müdhit boğuşma kar- bil Timurlenk gayet ağır Çek sıcak yemek yiyenler· takımının degv erli bir oyun- hayaldir. ı 
ııınnda saatlarca kı k 'k' başlı, vakur, muhakemesi şelilesi 122 metre yüksekli 

r 
1 1 

de ve çok sıcak süt veyahut cusu olan Sııime ıoruyorum. Saime üçüncü suali de sor· ten dökülmektedir. Eni d 
alay kırk iki santim bile iler· kuvvetli, görüşü derin, plin· çay içenlerde evvela varid Milli küme maçlaraoda dum: 1686 metredir. 
liyemedi. Her yeniçeri gra· lan intizamlı bir adamdı. olacak ı'lk hastalık ı'htı'malı' b . t k · 1 v - Geçen seneki spor 
'tt b' k ) .. b . h' angl a ım ıampıyon ugu Şu halde? Niyagara şelu' 

nı en ar a a, er sıpa ı Birinin gece ve gündüz midede karhadır. Yani bu gi- avlıyacak? Yaı.iyeni ile bu seneki vazi-
J'kt b' · t'bkA "b' d · k d f h de Almanya imparatoru ve çe ı en ır ıs ı am gı ı üşüncesı a ın ve se a at bı'lerde mcrı' veyahu··d mı'de S . 1· = 1 yette bir fark var mıdır? k d'l . t b ) aım sua ıme şuy e cevap l&hanya krali gibi tahta 

en ı erıne çarpan a ur an ötekinin devlet işleri, savaş, ulserleri olabilir ve bu görül- verdi: - Evet vardır. Çünkü 
· f 1 t 1 t f 'b' ··ık ı k · 8 'k' findirildi demektir. gerı ıra ıyor ar, ay un gı ı u e er, zaptetme h. u 1 1 müştür. Her mide ulserinin - Ben bu sene şampi· Milli küme maçları ilk olarak 

. karşılarına gelen kuvvetleri makus yaratık birer harika- mutlaka sıcak yemekten ileri yonluğun gene Iıtanbul ta· daha geçen sene başladı. Büyük harpte sarf e 
havaya uçuruyorlardı. dan başka bir şey değildi. geldiğini iddia edemeyiz. Fa- kımlarında kalacağını zan Oyuncular yeniden bir ace· dilen para 
M·ı ı k k ikisi de kahraman, ikisi de B d dd 1 yon u as er, manga kat ulserlerin sebebleri meya- ediyorum, ıon ıamanlarda milik devresi geçirdiler. Hal- un au bir mü et e••e 

manga filler, yüz bin kişilik değerli birer hakandı. Geri- nında bu da vardır. eyi muvaffakiyetler kazan· buki bu sene öyle değil nis- Milletler cemiyetine har 
yorıua, dudakları susuzluk· de bu müdbiş maoıaraya şa· ikinci hastalık ihtimali de dığıaı duyduğumuz Beşiktaı belen fark vudır. Ayni za· aleyhinde yapılan bir müra 
t. ti O 1 k h hid .~olan Timur, avurlarını · d · d' k d n ça amış sman ı a ra· ,. kanserdir. Bir çok dil ve veya güneşin şampiyon ol· manda yeni yeni elemanlar caatname e, şım ıye a a 
manlarına henüz yerlerinden sıkıyor, telaş ve endişesini ağız kanserlerinin sıcak ye· maları mnhtemeldir. da yetişti. olan biten muharebeleri 
koparamamışJardı. gizliyemiyordu. Ayni zaman- mekten ileri geldiği görül· - Iımirden iyi bir netece Rakip takımların oyunla· insan başına bin liraya ma 

Arkada yanında bulunan da yüreği çelik mengeneler müştür. Bu sebebJe azami beklenemez mi ? rını tamamile kavramış va- lolduğu kaydediJmektir. Fa· 
on bin yeniçeri ile bu em· arasında sıkılıyor, hocalara derecede dikkat etmek la· Biraz düşlindükten sonra. ıiyettedirler. Bu hal lzmir kat bu hesap nasıl yapıl 
aalsiz ve arslanca çupışan dualar etmuini emrediyor zımdır. Çok sıcak yemek yi· - Zannetmem, zira oyun- siporuoun geçen seneye na· mışbr? istida sahipleri bun 
orduyu seyreden Yıldmm du. venleri ve akabinde sogvuk cular bir araya gelibde ant- zaran daha ileri gittiğini pe· dan bahsetmektedirler. Fak 

Döğüşen, yerlere serilen • 
heyecandan zangır ır:abo-ır ~u içenlerin de dişlerinin se· remı olarına devam etmiyor- kala göstedyor. Çok yakın bunların en masraflısı ve e 6 insanların Türk evladları ol 
titriyor, olanca kuvvetile ba· Iametini temin etmek müm- lar. Eğer her sporcu muota· bir ı:amanda ağabeyisinin kanlısı 1914-1918 harbi ol 

duklarmı düşündükçe onu, 
anıyordu: kün degw ildir. Dişler derhal zaman antremanlarına devam yerini tutacak olan bay Sa· 

vicdanıDda ateşler, cehen · f k kk k 
- fJeri kahramanlarım,ile· çürfür.egv eve dökülcnegv e baş· eder ve arada bir ibtiJi çı - ime teşe ür edere ayrıl-nemler kaynıyordu. 

ri yiğitlerim, arkanızda bü· Hemen yerinden fırladı, İ.!r. !llazsa o zaman belki geçen dım. 
tün yerler ve göklerle çar· atına sıçradı, taburların,alay- •• seneki milli küme maçlarında MUSTAFA ÖZSÜER 

pışmağa hazırlanan Yıldırı· ların arasında dolaşmağa, z· A 1 ki •• 
mınız var, sabrım tükeniyor, askere, kumandanlara bah- ıraı a aca ar Vivana Matbuatına Başveki-
nerede ise damarlarımdaki şişler vermeğe başladı. Saf- Ziraat. bankasının faaliyet ı• • • 8 t 
kaniar fııkıracak, geliyorum, dan safa koşuyor, askerleri gösterebilmesi içın zirai ala- ımızın evana 1 
demirleri, ,ç.elilderi eritmeğe, teşvik ediyordu. Ondan soıı- cakların kolaylıkla tahsili Neue Freie Presse •aze· 1 rini taklid etmek istemeyiz. 
yoketmeie, kırmağa, parça- ra çadırına döndü ve şu em· lazım geldiği ve kanuni bir tesinae lstanbul menıei ile Ayni zamanda Türkiye baş· 
laaıaifa geliyorum, ey hain, ri verdi: sebep olmadıkça matlubatın neıredilen bir telgrafta şun· ka devletlerin veya devletler 
alçak tatarlar, sizi elimden - Tiz olun, bana Faul vadelerinde tahsi1ine dikkat lar yazılıyor : gurubunun izlerinde de sü· 
b91in hangi kuvvet kurla· Barakiyi bulun getirin. edilmesi banka umum mli· 

• "Başvekil B. Celal Bayar rüklenmiyecektir. 
racak, geliyoru ın, geliyorum. ( Arkası var) dürlüğündeo şehrimizdeki 

25·1-938 de Türk ve ecnebi Tu-rkı'yenı'n devletle 1 l 
8j!yazidin böyle sesi kısı· alikadarlara bildirilmiştir. mdbuat mümessillerini lstan· r e 

0 
an 

lırcaıına bağırıp durmasını Atatu•· rk Kredi işleri devlet ve ınev- münasebetleri hakkında Baş-
. · · k bulda Marmara denizi sahi· vekil · V'e tıtremesıpi, neticesıni gö· zuu olara ele alınmış bulun· · 

ren beylert vezirJert kuman- Büstleri depoziteri olan duğundan tahsilata, veliler linde kain villasına davet - Bu . münasebetlerimiz 
danlar bagırıyorlardı: UÇAK GiŞESiNDEN her tarafından lazım gelen müza· ederek kendilerine beyanatta memnuniyetbabştır ve bil-

- Aman sultanımız, bu boydaki büst heykelleri top· baret de gösterilecektir, bulunmuş ve ezcümle şöyle hassa Balkan birliği ile olan 

k d li b k d tan ve perakende ucuz fiatla Kız talebede demiıtir : münasebetler gayet samı' mı'. 8 ar eyecın ve u a ar tedarı'k edı'lebl'lı'r. b 1 d .. d .. 'ld' - Türkiyede ne bir ya· d' d · I 1 e ecan ogru egı ır, sa- ADRES ·. Mezarlık- ır emış ve ngi tere ile 
kin olunuz, aklınızı baştnıza k k k hl.Jdi meseleıi ve ne de ekal- olan dostluktan da bahsede· 
alınız, sonra kendinize bir başı Vakıflar hanı U- ampa Çl aca liyetıer meselesi yoktur ve rek bu dostluğun daha ziya· 
hal olacak. çak gişesi. Liselerdeki erkek talebeler hiçbir vakıt olmıyacaktır.Ke· de artmaya müsait olduğunu 

Diyorlar. Yıldmm daha .. ••••••••••••• .. •••••••••• gibi kız talebeler de yaz ay· malist Türkiyenia bütün va· tebarüz ettirmiştir. 
faıla cockunlukla ag-ıından •:• O O K J O R ıı larında askeri kampa çıka· tandaşlara ayni hukuka sahip ., Bu beyanat üzerine iktisa-
köpükler saçarak haykuıyor· ı ı caklardır. Maarif vekaleti, ve ayni vezaife tabidirler. di işler hakkında malumatı 
du. Ne kahramandı bu adam, ı Salih Sonad ı kızlar için tatbik edilecek Kemalizm bir ihracat mad · 
eğe b' d d- ·· kamp usullerini tesbit etmek- desi olmadığı gibi biz de olan mahfillerde söğlendiğine 

. r ı~a~ a .uşuoces~ g~; ı Cild, Saç ve ıührevi has· ı tedir. Proğram yakında mek- başka taraflardan başka göre Türk hükumeti sanayi-
n;ş, ~u ba. em~sı mü~e aun ı talıklar mütehassısı ı teplere bildirilecektir. devletlerin siyasal sistemle.. )eşme planlaranı tatbik ede-
o say 

1 
u azım ve u ce- ı ikinci Beyler sokak No. 81 ı = liiiE bilmek için harici bir istikraz 

ladet)e dünya avucunun ıçin· 

de bulunacaktı. Fakat ken· ! .. ~::.::!1 .. ~!le!e.n.:::::..! İzmir Vilayeti Muhasebei akdetmeye mütemayildir. Bu· 
dini hava ve hevesine kap· Ç J k Jd rada hakim olan kanaate 
tırmıştı, kadın ve eğlence a~ ~ ne o .. ~ Hususiye Müdürlüğüod~n: göre böyle bir istikraz için 
onun akhn1 almıştı. İçki di· . Eskı Suleyman, bugunku Aylık Kira yalnız Londra para piyasası 
mağtnı yıpratmıştı. lzmir lokantacısı Çaylak lo- Bedeli muhammeniJ mevzuubahstır. 

Sırp kızı, bu meliin kadın kan tasını geceleri de açarak Lira Ku. yeri Cinsi No. ••ar---
onun yolunu şaşırtmıştı. Sa· her nevi meşrubatı mezesile 10 Hastane civarı Ali ağa ilk Na) 
rayındaki Sırp, Rum, Ulah verilmek üzere koymuştur. mahallesi 438 sayılı Ev 4 
gençleri hep bu melıio karı- Kurumun Tarış şarabı da Sokakta 
oın rey ve fik.rİ ile oraya yemek arasında mevcuddur. 
doldurulmuştu, buna muka- ÇAYLAK 

•***~~***~~~ı**********~~i 

ldarei hususiyeye ait olup yükarda yeri ve cinsi yazdı 
akar bir sene müddetle kiraya verileceğinden 15 gün müd· 
detle açık arttırmaya çıkarılmıştır. Şartları ve evi görmek 
istiyenler'n hergüo Muhuebei hususiye müdüriyeti varidat 
kalemine ve pey sürmek istiyenler,n de ibale günü olan 

Beygirlere ilk defa nal 
vurduranlar eski Romalılar 
olmuşlardır. Neronun beygir· 
leri gümüşten, karısının hay· 
vanlara ise altından nallı 
idiler. 

muştur. Bu muharebede 7 
milyon insan seferber edilmi 
bunların 10 milyonu harbd 
ölmüş, bet milyon kadın d 
kalmış, 9 milyon çocuk ye· 
tim kalmıştır. Kı~met olara 
kaybedilen servet ise, Tür l 
parası ile ve alhn kıymet 
esasından (507,360,000,000 
liradır. 

Bir Fakirin (!) Cep 
Har~lığı 

Amerikada henüz 13 yaşı 
da bulunan bir çocuk var 
dır; adı Glorya Vandersil 
olan bu kızın serveti 12 
milyon franktır. 

Bu kızın vasiliği çok gü 
r~ltülü bir dava neticesind 
annesinden alınmış ve halas 
Misteres Vitneve verilmişti 
Fakat mahkeme genç kız 

senede 7500 frank cep harçh 
verilmesini de karar vermişt 

Küçük kız bu para ile anne 
sini istediği vakit ziyare 
edebilecektir. 

Garip bir 
Hırsızlık 
Lide Valansiyende çok ga 

rip bir hnsızhk yapılmıştır. 
Ernest Plato adh bir ada· 

mtn iki bacağı da takmadıı 
Bu adamçağız bir gece umu 
mi parklardan birisinin is• 
kemlelerinde uzanmış, kal 
mış, hırsızlar da adamcağı• 
zın paralarını ve iki takmı 
bacağını alıp götürmüştür. 

Adamcağız hem parasıl 
hem de bacaksız kaldığında• 
zabıta vasıtasile Darülicezt 
gönderilmiş, takma bacaklar: 
bulununcaya kadar buradı 
kalacakbr. : Elhamra Teı. 1 

~ 2573 ~ 17121938 Rerşembe günü saat 10 da Depozito makbuzlarile E&Bmt*lttttttESBmBE5'Etilı!EttmECiammm~ 
birlikte Encümeni Vilayete müracaatlara ilan olunur. ~ TA yy ARE sineması TE~~~?N ! ~ idaresinde Milli Kütüphane sıneması M 

tC BUGÜN İki muazzam film birden M 

~ 1 - KISKANÇLIK = 
f< FRANRIZCA SÖZLÜ ~ 
tC ROBERT TA YLOR ve BARBARA STANWIEK ~ = Tarafından Temsil Edilmiştir. ~ 

;2-RAMONA ~ 

(377) ~ • ------------------·-----imi! t1 BUGÜN Sinema dünyasının en büyük harikası i 
ASRİ SİNEMADA :;~~4~ 11 GÖR ... iŞiT •.• SÖYLEME 1 

8 300,000 Fransız frangına mal olan ve henüz bir esiueı 
a daha tesadüf edilmiyen rakibsiz film m 
fl Büyük Fransız komiği FERNANDEL Tarafından ı 
a ibda olunmuştur : 1 
fi ilaveten: Paramont jurnal m 

2 Şubat 938 Çarşambadan itibaren iki film birden 

1-TAYFON 
Corc Bongraft 

B 
Baş roUerde :ORETTA YUNG ve DON HMEC )t 1 

fC 
AYRICA: Foks Dünya Havadisleri >t 

M Dünya Tenörü Foverens Tebet ve jupevalez iloven 
Seanılar: 3-7 Ramon._...a'-'-"'-5-_,,._._,....,.,.......,.._......__ ____ _,_ • .__ ____ ____,~, 

2 - Adalar Şarkısı 1 Seanslar: Hergün 3,15 - 5,15 - 7,15 - 9,15 Cumartesi 1 
[t ve Pazar günleri 1,15 başlar 1 
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Sa.zından, 
Sözünden 

Hasan Basri Şenbiçer 
Şeriki Mehmed Gülaylar 
Hazır ve ısmarlama elbise fabrikas_ı __ 

l Elwtin •ls&I efece ol•r 

lngilizler Fitili 
Aldılar! 

lngilizler 

f ' 
hazırlanıyorlar ı Kıssadan hisae 

İhtiyar Aslan 

Bay ve Bayanlar şık elbise diktir
mek isterseniz her halde ve mutlaka 
Hasan Basri Şenbiçer ve şeriki Meh· 
med Gülaylar tabrikasına koşunuz. 
Sor:ıski ve Alber Baroh ku oaşların
dan iki provalı kumaş ve dikiş 22 
lira Asım Riza biraderlerinin Halka
pınar çulaki bir provalı takı~ 13 lira 
Nezaket iki pıovah 15 lira Iskoç yün 
iş 21 lira iki provalı Sayın müşteri-

Şu lngilizler tuhaf insanlar 
•esselim. Bazan bir pire için 
Yalnız bir yorganı değil bir 
~vi, bir mahalleyi, bir şehri 
'Yakarlar, hazan da onların 
-enselerine tokat atar gibi 
ıclavranan insanlarda da acı 
•c:ı gülerek veyahud biç bir 
fey duymamış, görmemiş gibi 
hareket ederek metelik ver
lllerJer. 

lıte kocaman logilterenin 
iki seaedenberi güttüğü po
litika buna benzer bir şeydi. 
B.unu hepimiz gördüğümüz, 
bdcliiimiz için misal göster· 
llleğe lüzlim görmiyoruz. 
Fakat son aylar zaıfıoda 
donanmasına ve bava k11v
•etlerine verdiği büyük önem, 
hazırladığı ve hazırlamağa 
karar verdiği korkunç yıl
lllazlarla bir şeyden yalmıyan 
lllüthiı harp ocakları bil-

-:-ı 

- ·--·--- fi 

"İhtiyar aslan,, hikayesini 
bilirsiniz. Bunu başka yer-

lerde de okumuşsunuıdur. Bu 
hikayeler, bu çeşid masallar 

herkese ibret vermek için 
yazılmi~tır. Bu gibi kıssalar
dan hisse çıkarabilenlere ne 
mutlu ! 

Aslanın biri ihtiyarlamış, 
ne oğzında dış ve nede pen
çesinde kuvvet kalmış 'bir 

ses ile titreyen, kaçacak yer 
arayan hayvanların maska
rası olmuş. Bir pençe darbeai 
ile param parça ettiği zayif 
ve cılız hayvanlarda ocunla 
alay ve ayak şakası yapmağa 
koyulmuşiar. 

Bunda:n cesaret alan uyuz 
bir eşek de arslana bir tek
me vurmak sevdasına düş-

müş. Artr'k bu manzara kar· 
şısında sabır ve tahammülü 
kalmayan ihtiyar aralan öyle 
bir ses basmış ki eşek kor· 

kusundan bayılıp yere düş· 
müş. Bu l'ııadan çıkarılacak 
hisse için fazla saz söyle
meğe lüzum görmiyoruz. 

lerimin bu fırsah kaçırmamalarını tavsiye ederiz. 

ADRESE DİKKAT: lzmir satış ~uhesi Alipaşa caddesi ıar 

raflar karşısı yalnu: 31 numaradır. Büyük levhaya dikkat 
alameti farika Hasan Basri Şen biçer fabrikau. 

-=-=== 

inanç Şekerleme 
Mai azası 

Mustafa Bevdeş 
· Altın Ktyik, fantaıi Krameli 
Ben bon, Fundan ve meyveli ıeker 

fabrikesı Eg~ bölgesi satıı merkezi 
Nefis lükı pisküvüleri, çikolat •• 

lokum. Adres : lımir şekerciler çartııı 
No. 46 

l'a!EB--E!Ei!E~ae:aı!tseEI, B ........ ..o ............ . 1 KORDON, YÜKSEL ve 1 ı Hükumet~Karıııında ı 
.ti KABADAYJ : TERZi i 
M işte ~ütün Izmirio kapıştağı liMehmed Zeltiı :i nefıs Rakılar bunlardır 11 • .... ı 
i!EE~ &E;EZBlii:i!5Eara5 ••••••• ........... .... 

Güleryüz Baharat deposu 
Müşterisini hile ile aldatmak 

değil, gülerytlz ve tatlı dile ik· 
na eder. 

in Aleme göstermiıtir ki 
hirıt: re~ olmakla beraber 
llİhayet lngilizler bu defa 
--•akıJla fitili almışlar ve 
onlara binbir behane ile ça -
tanJara "Stop, yerinde duru· 
ll~ıJ artık çok oluyorsunuz, 
r>Waz istirahat etmek üzere 
hafif uykuya dalan aslanı 
Ölmüş zannediyorsanız çok 
aldanıyorsunuz, onun diş ve 
Pençelerinin yarın, dünden 
daha kuvuetli ve yırtıcı ol
dujunu yakın zamanda gö
receksiniz. ,, demek istiyen 
IW batırlanııla, denizlerde 
,ftzen dağlar, havalarda uçan 
zırhlılar yapmağa koyulmuş. 
tur. 

-'""'------·-··--·~ -~""1-'T-=~~~~~- Sırrı Sanlı 

Gü leryüz Baharat deposu 
Daima temiz mal ıatu .... 

ru ve az kira kanaat eder. 

Fitili alan lngilizler baka. 
!ı~ timdi kimlfrİ EitiJlemek 
ııtıyeceklerdir. 

Ffenia sözü Efece olur. 

Efe -...-

Nasiliat 
Maznunu getirdiler. Avu

katı yoktu, Reis, orada bu
lunan avukatlardan birine : 

- Şu adamın müdafaasını 
yap, onunla evvela görOş, 

ona akıl öğret, dedi. 

Avukatla maznun çıktılar, 
yarım saat görüştüler. Yarım 
saat ıonra : ,avukat yalnız 
girdi. 

- Nerede maznun ? 
- Kaçtı. 

- Nasıl kaçtı? 

- Kendisine a1'ıl öğretme· 

Güleryüz Baharat deposu 
Müşterisinin cebinden çıkarab 

verdiği parada arbk g6ZI k~· 
mamesına, onun tam mukabili•· 
de mal almasına azami dikkat 

-ytle.23 83 eder. 

Güleryüz Baharat deposu 
Müşterisini ayakta bekletmez, hürmet ve ıayğı g&ıterlr, 

her sorğusuna ceva b vermekten çekinmez. 
.9mmliBHl&ı:91:apwe Bl!IBlll'BBI_. ................. . 

ı, lli~nci n;;.;i;h•Aıi 
KAMÇIOuLU 1 CiJt ve Tenasül hastalıkları ve 

1 elektrik teda '!İsi 
lzmir - Birinci beyler Sokağı No. : 55 Telefon : 3479 

& --i!iilllEMfa= WWWJ-lliEiiiiEMi ... 

'ferzi 
S'alamon elbiselik kumaı 

•ldı. 

Eu defald hazırlanışları şakaya benzemiyor. Yazısını efe
nin sözü efece olur başlıklı yazımızda okuyacaksınız. 

mi söylemistioiz. Bana müc
rim olduğunu itiraf etti, ben 
de akil öğrettim, kaçmaıını 
söyledim. K.,tı ! 

asam>+ Dr. FAHRİ IŞIK ttaa~ 
; - lzmir Memleket7 Hastanesi Rontken Mlitehau111 B 
ttJ RONTKEN VE 8 

Sevgi Akıam oğluna gösterdi : 
- Bak bakalım, gOzel mi? 
Oğlu baktı: 

- iyi, dedi : 

Karısı başında, dört tarafı 
'fİrazlarla süslenmiş bir şap-

- iyi amma, tersine baktın. 
- Yüzünden bana ne es-

k .yJa gelince kocası deli ol~u: 

- Bu ne biçim şapka ? 
- Bilirsin ya, kirazı çok 

kiyince, tersine çevirti~ ben 

1 
giye~ ğim! 

severim .. 
- Ben de armudu severim 

9 Evlül Baharat Deposu 
Ba~aratın döğiilmüı ve:döğül-

lllemıı tam çeıitleri, YAL UV A- ~I 
nın taze mahsul Ihlamur, ıs- ~ 
PARTA'nın meıhur Salebi 
Zarif kutular-A t• marka ku
da, garantili r 1 maı ve 
kara.nğoz boyaları, her cins asit 
•rpıt, gomlak ve diğer maran-

raz çeıitleri, diinyaca [tanınmış 

lfasan ecza depo 
•unun her cies kolonya, losyon
lar~ ve çok ıengia tuvalet eşya
~1 ıle gazoz özleri_ ve özlü unları 

•dyolia, Kozmin, Datnos ve Kohinor diş macunl arı devlet 
lciaiai, beyaz yünlü ve ipekli kumaşları yıkamak ve ~emizle
lllek. için FEVA markalı Alman sabun tozu ve emsali. 

Dıkkat: Müıterileriaia zaranaa olan pazarlik usulü kaldı-
'-rdmaıbr. Her ıoriaya derbal cevab Yerilir. Telefon 3882 

Hastanede 
- Yahu çoktandır Aliyi 

gördüğüru yok, nerede? 
- Hastahnede? 
- Ya!.: Vah vah ... Ne oldu 
- Asistan oldu! -

amma şapkama koyuyor mc· 
yum? 

••t• ... • CURIJ .. •••••• 

Gördün mü? 
Bayan Havva balkonun 

parmaklığına dayanmıştı. Par 
makhk kırıldı, Bayan Havva 
bahçeye düştü. 

Kocası f eryad etti : 
- Eyvah! ... Gül fidanları 

mahvoldu! 

~ Elektirik tedavileri yapılır 1 
12 ikinci Beyler Sokak No. 29 TELEFON: 2542 1 
a 
mam~aaamıaEasmmsasaaaaaa 

öksürüğün 
..-ll'!!.'lt~~lll!'t~~~-ll'!.:!lls:;;s~e:E Mezlenin, Bronşitin biricik ilicı .ıı:..~~.:.&ı~ıı:..~..:.~ • ~~~SLE2E89 
m ı 

&~ Elbise ve Manto ! 
~:ı Meraklılarına MOJdı 
ffiZabitan, Baylar ve Bayanlar 
f!~En müşktilpesent müşterileri memnun 

[+]eden bu firmayı unutmayınız 
[t] Tüccar terzi (Ttirkpazarı Ibrahim 
~•] Karakaş) bukere yeni mağazada zen gin çeşidler. Terzi
~~ hanemizde bay ve bayanlar için son moda zarif ve şık 
~:~ manto, rob, tayyor, etek, büluz ve tovakar Zabitan ve 
[t] sivil elbise ve kaputları imal edilir. 
[t] Muamelem peşin ve takıitledir. \ 

[~Bu_ sözlerin doğrulu~unu anlamak için bir tecrübe kifidir . .-t. Her eczanede bulunur. Hem ucuz hem çok teıirlldir. 
~ .. (DIKKA T : Yenı Mağaza Odunpazarı No. 12 t iM D S f .d E b 
f•~ TELEFON: 327& ! . eoo • .. erı CZBCl 8fl 

1 -·- Sif a Eczanesidir 



Salılfe 4 

Tehlikeyi 
Atlattı 

On gündenberi hasta yatan 
İçılıca jandarma kumandanı 
ün yüıbaşi Çetinalp tehlikeyi 
atlatarak iyileşmeğe başladı
ğını memnuniyetle haber 
aldık. Çetinalpa şimdiden 
geçmiş olsun deriz. 

Bir Araba 
Parçalandı 

Dün akşam Kançeşmeden 
lımiren gelmekte olan bele· 
diyenin 6 numaralı inşaat 
arabası süratle giderken yol· 
da telgral direğine çarparak 
parçalanmıştır. Arabacı Bo
lulu Ahmed hafif yaralı ol
duğu halde korkusundan 
arabayı terkederek kaçmış· 
tır. ' 

Beli Kırıldı 
Dün Eski F oçada şoför 

Güzelbisarlı Ahmedin idare 
ettiği 7 numaralı kaptıkaçtı 
zürradan Adem oğlu elli beş 
yeşında Mehmede çarpış ve 
Ostünde11 geşmiştir. ihtiyarın 
beli kırıldığdan derhal imda
dısıbhi ile lzmire oakledil· 
miştir. 

Sarhoşluğun 
Sonu 

Tilkilikte Kabasoğan so· 
kağında oturan seyyar san
dalyacı Bursah Salih dün 
Havra sokağında sarhoş ol· 
duğundan düşmüş ve başı 
yarılmıştır, 

Balo çok mü
kemmel foldu 
Kızılay tarafından tertib 

edilen büyük balo evvelki 
gece hükumet konağında 

verilmiştir. Balo çok mükem· 
mel olmuş ve takdir edil· 
mittir. 

Kıskanç koca
nın yaptığı 
Tepecikte salepçilik yapan 

25 yaşlarında Sami kıskanç• 
lık yüzünden 22 yaşında ka
rıı ı Ayşe Yaşarın yüzünü 
jiletle parçalamıştır. Sami 
derhal yakalanmış ve zavallı 
kadını hastahaneye kaldır· 
mışlardır. 

Sivrisinek 
Mücadeles 
Sıhhat Müdüriyeti lzmirde 

sivrisinek için yapılmakta 
olen mücadeleye ehemmiyetle 
devam edilmektedir. Sıhhat 
Müdürü Cevdet Saracoğlu 
bazı sivrisinek mıntakaların
da tedkikat yapmışhr. Bu 
sene bilhassa Güzelyalı mın
takasında sivrisinek müca· 
delesine çok ehemmiyet ve· 
rilecek bu muhit sivrisinek-
ten kurtarılacaktır. Ve halk 
da memurlara azami yardım 
va temizliğe dikkat edilecek· 
tir. 

Spor 
Baştarafı 1 incide -

tında Alsancak birinci takı· 
mı ekzersiz yaptı. Önümüz· 
deki hafta milli küme maç· 
la11na başlanacaktır. Bay
ramın üçüncü Pazar günü 
Al11ncak ve Üçok takımları· 
uın maçı vardır. 

zENGIN oLMAK Ta 
ıSTERSENı 

( Halkın Sut ) 

Hatayda tazyik durmadı 
lstanbul 7 (Hususi) - Halaydan alınan haberlere göre Türk tüccarlar mallarının nakli

yatında pek büyük müşkilita uğratılmaktadırlar siyasi entrikalardan mada ticaret işlerinde
de Türk unsuru tazyik görmeie ve bu suretle seçim günlerinde uzaklaştmlmağa çalı
şılmaktadır. 

Yu~oslav takımı Galatasarayla berabere 
lstanbul 7 (Hususi) - Dün havanın soğuk ve yağmurlu olmasıoa rağmen binlerce seyirci 

önünde Yugoslav futbol takımı ile Galatasaray takımı karşılaştı, her iki takım gol yapma· 
dan sıfıra sıfır berabere kaldılar. 

Açık denizde görülecek denizaltılar batırılacak 
Londra 7 (Radyo) - Son korsanlık vakaları dolayisile logiltere hükumeti kat'i kararını 

Italya ve Fransa ve alakadar hükumetlere bildirmiştir. Bu karara göre kara suları haricin· 
de görülecek her hangi bir denizalh gemisi hangi devlete ait olursa olsun derhal bahrıla
caktır. Bu emir anavatan ve Akdeniz filolara kumandanlarına da tebJiğ edilmiştir. 

Mersinde · bir aşk laciası 
Mersin (Hususi) - Burada çok feci ve müessif bir hadise olmuştur. Tanınmış ve sevil· 

miş !üccarlardan Darendeli Isa Özgea isminde bir genç sevdiği bar artistlerinden Dikmeni 
kıskançlık yüzünden tabanca ile yaralamıştır. 

İsa, Dikmenin yere yuvarfandığ na g6rünce öldü zannetmiş ve deli gibi dışarı fırlamış, 
bu sırada gene bir tabanca sesi işitilmiş :nval ı gencin beynine isabet eden bir kurşunla 
ölmüş olduğu görülmüştür. Arti >l hutaneye kaldmlmıştır. Facia, Mersinde derin bir tecs· 
sür uyandırmıştır. 

Bir Alma Te ... t lb hırinin Şüpheli Vaziveti 
Londra 7 (Radyo) - Bir Alman tahtelbahirin deniıden 40 metre alçaktan ispanyaya 

gidip geldiği tesbit edilmiştir . Geminin vaziyeti şüpheli görüldüğünden takibine başlan· 
mıştar. 

Akdenizde Korsanlık Yasak 
Londra (Radyo) - Edenin başkanlığı altında toplanan komitenin " Akdenizdeki eski 

çağlara mahsus korunhk ve haydutluğun önüne geçilmesi ve şüpheli tayyarelere hemen 
ateş açılmaması hususundaki,, kararını alkışlıyan lngiliz gazeteleri bu halin yalnız alikadar 
devletleri değil yirminci asri lekelediğini yazmaktadırlar. 

Gerive 0

a2-ırılan Sefirler 
Paris 7 (Radyo)- Almanyadaki değişikJikton bahseden Paris matbuatı Hitlerin Tokyo, 

Roma ve Viyana sefirlcrini dcğiştirmeğe karar vermesine Amerika ve logilterenio fazla 
ehemmiyet verdiğini yazmaktadırlar. 

İtalya Matbuatı Ve 
Romanva İşleri 

ltalyan gazeteleri Giorna· da dört defa Romanyaya 
le d'ltalia'nın başmuharriri muhaceret etmiş olduklarını, 
Yirgini Gaydanın Romanya· bu muhaceret eden Yahudi-
tfa yaptığı tetkik seyahati lerin memleketten çıkarılarak 
ve Musolini'nin oğlunun da yurdlarına iadesini temin 
iştirak ettiği büyük ltalyan edeceğini ve meseleyi ulus· 
hava seferi ile meşgul ol· lar sosyetesine arzetmek ni-
maktadır. yetinde olduğuna söylemiştir. 

Gayda, gazetesinde ma· Batyekil, dahilde milli bir 
kaleler :azmağa devam et· siyasa takib edeceğini fakat 
mektedir. il Giornale d'ltali· Macarlarla diğer ekalliyetle-
a'oın Pazar nushası olan rin hukukuna hürmetkar ka· 
11 La Noce d'ltalia,, ya gön- lacağını beyan eylemiştir. 

derdiği bir mektubta Ro· (Gayda'nın Romanya harici 
manya Başvekili bay Goga politika hakkında Başvekil 
ile olan bir mülakr. tı naklet- Gog ağzmdan "eski dostluk -
mektedir. ları derin bir surette halel· 

Goga Yahudiler meselesi dar etmaden yeni dostluklar 
hakkında muharririn sualine teminine bakacağı,, ibaresi, 
cevaben : bizzat Başvekil tarafından 

Yahudilerin son zamanlar· bilahare tekzib edilmiştir. ) 
.. H -

Cumhuriyet
çiler geriledi 
- Baştarafı 1 incide -

işgal etmişlerdir. 
Sierra ve Palamera tama· 

mile muhasara edilmiş ve 
çok mıktarda esir almmıştır. 

Parir 7 ( Radyo ) - Son 
dakikada alınan haberlere 
göre ispanyada cumhuriyet
ciler bulundukları dağlık 
mevkiin verdiği faikiyetten 
dolayı ümidsizlikle hücum 
eden Frankoculara büyük 
zayiat vermişler ve onları ilk 
saldırdıkları yere püskurt· 
mışlerdir. 

• • Mısırda 
Karışıklıklar 

İdarei örfiye ilan edildi 
Budapeşte 7 - Mısırda 

karışıkhklar başlamıştır. Na

has paşanın tevkifinden sonra 

bazı şehirlerde nümayişler 

yapılmıştır. Hükumet gördü

ğü lüzum üzerine idari örfiye 

ilan etmiştir. 

Nahas paşa ihtilattan men 

edilmiş ve gazete bile oku

masına müsaade edilmemek
tedir. 

Haricive Vekili 
Döndü 

Budapeşte, 7 (Radyo) 
Türkiye Hariciye Vekili B. 

Rüştü Aras, evvelki akşam 
!Jaşvekil M. Daraniyi ziyaret 

etmiş ve Istanbula hareket 
etmiştir. 

•• 
Blumber2 
Evlendi 

Berfin 6 (Radyo) - Al
manya Harbiye Nazm Ma-

reşal Blomberg Hitlerin genç 
ve güzel katibesini almama· 

sını tavsiye ettiği halde is· 
tifa ederek genç kızla evli-

lik muameleleri itl mal edil· 
miştir. Bu vaziyet Almanya· 

da büyük bir dedikoduyu 
mucib olmuştur. Mareşal te
kaüdlüğünü ikmal etmiştir. 

_...,. .. _. .... 
Göçmenler 
Hakkında 

- Baştarafı 1 incide -

göçmenlere beraberlerinde 

getirecekleri hayvan, araba 
ve pulluklar için bir miktar 

prim verilmesi de kararlaştı· 
rılmıştır. 

Bundan başka, göçmenle
rin getirecekleri mallaruı 

gümrük resminden muaf tu· 
tulması da düşünülmektedir. 

Bu hususta tetkikat yapıl
maktadır. 

7 ŞUBA 
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Yazımızın çokluğundan romanı koyamadık.IÖzür dil 
---- el!------------: 
Utro Gazeeesinin Bükreşt 

Aldıiı Haberler 
Utro ıraıetesine Bükrcş

den telefonla bildirildiğine 
göre Romanyada umumi se· 
çim münasebetiyle göze 
çarpmağa başlayan faaliyet, 

mutedil muhitler için endişe 
verecek bir hal almak isti
dadındadır. Bilbaua Yuliu 
Maniunun, intihapların ser
best bir şekilde cereyan et-

mesi içio gerek hükumet 
kuvvetlerine ve gerek diğer 
sağ cenah teşekküllerine 
karşı mücadele etmek üzere 
ıilihlı yuvalar meydana ge· 
tirec<'ği hakkındaki beyaınatı 

derin bir heyecan uyandır· 
mıştır. Bunlara mukabil hü
kumetin aldığı tedbirler de 
endişe verici mahiyettedir. 

Vekiller heyeti intihaplar· 
da sükun ve asayişi korumak 
için polis kadrosunu geniş· 
letmeğe karar vermiştir. 

NamzedJiğini koyan 
şahsın, başka bir mıntal 
prapağanda yapması 
metçe yasak edildiği 
bu karar bütün politik 

hafilde nefret uyandır~ 
Liberal partisinin ye~ 

inhilale doğru gittiği h• 
leri de muhalif cephed 

easürü mucip olmuştur. 

ğer taraftan nasyonalis 
lebe namma Goga'yı z:i 
~den bir heyet, arkada• 

nın mebus seçi ninde Kc 
anu'nun "demir alayları 

birlikte hareket etmeğ 
rar verdiklerini çünkü; 
reauu'ırnn Romen men 
lerine uymayan tek bir 
naat taşımadığını söyl 
tir. Kodreanu'nun ye 
politik sahneye çıkması 
met mah'lfiliude endiş 
yandırmıştır. 

--------- ••ne>•• 

otomobil devril 
Dört kişi ağır surette yarala 

Dün öğleden sonra Buca· Vakayı haber alan jand 
dan lzmire gelmekte olan takım komutanı Aste 
ve lzmir belediyesinde mu· Müfıd Budak Mızılçu 

kayyed 270 numaralı ve şo· giderek hadiseye vaz 
för Atanın idaresindeki te· etmiştir. 

nezzüh otomobili Kızılçullu Heyecan 
civarından süratle geçerken 
hendeğe devrilmiştir. U d d 

Otomobilin içinde bulunan yan ır 1 
Uşaklı lbrahim oğlu Mustafa, Budapeşte 7 (Rady 
şoför m~avini Mustafa, Ömer Almanların Avusturyaya 
ve biraderi Kamil yaralana· şı son vaziyeti Avustur 
rak derhal memleket hasta· büyük bir heyecan uya 
hanesine kaldırılmışlardır. mıştır. 
~~oo~~moooooo~~ooo~ooooooooooooooooooo 

Halkın Sesi hakkın sesid 
- Baştarafı 1 incide -

yının başardığı güzel işleri, yarattığı parlak eserleri de 
termek için belediyenin onlarla birlikte kordonda işi 
zarif otobüslerine binerek Kültürparkına gittik. Gide 
öğrenciler adedinin fazlalığından bir hayli sıkıntı çe 
o esnada hususi bir otobüs aytrtmak mümkün lolamad 
dan hiç olmazsa dönüşte, zamanında ve intizam altınd 
masını temin içiD otobüs işletme dairesi ile bize mua 
bir saatte Kültürparkına bir otobüs göndermesi husus 
anlaştık. Fakat ne yazık ki çocuklarım vadedilen zam 
otobüsün gelmemesi yüzünden bir saat kadar yağmur 
da beklemek ve ıslanmak mecburiyetinde kaldılar. Hal 
evvelce hususi otobüs sahipleri ile yaptığımız anlaşmal 
her zaman ısmarladığımız otobüsleri saat ve dakikas 
yetiştirmeği ihmal etmemişlerdir. Bu neticeden benim v 
cuklarım kadar memleketin kültürüne önem veren ıar 
mızın müteessir olacağını sanıyorum.,, 

Biz, hakiki bir tesirle anlatılan bu hadise hakkında b 
bir şey ilavesine lüzüm görmiyoruz. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
...................... q ........... A!!P.lıJC~Diıl~~ ... --..... :--ı 

Son Telgrafların Hulasası: -·· .. -Denizde şiddetli fırtınalar hüküm sürmektedir. Gan 
mindeki ltalyan ticaret vapuru, Kapilla adasr civarında 
mış, mürettebatı kurtarılmıştır. 

§Yunanistanın ingiltereye ısmarladığı iki tahtelba 
inşasına yakında başlanacaktır. 

§Rusya Amerikadan bir çok harp malzemesi almıştır. 
yanın siparişleri 950 milyon rubleyi bulmaktadır. 

§ Posta, telgraf umum müdürü B y Nazifin bir val 
nakledileceği ve inhilal edecek genel direktörlüğe de .. 
han valisi B. Tevfik Hadinin getirileceği söylenmekted" 

Çorakkapu polis merkezi karıısında No 


