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ALMANYA ÇEKOSLOVAKYAYI İSTİLA EDECEK MİS 
~.~ - -----------
li;i-==yll'.nıınnu~Jzn~lku·· ı fngiliz generalı Çember/ayn Diyor ki: 
~i ili b-~~ siyaset mi ? 1 Ankarada 
ıt bir n evvel "gene Balkan ar. tantı hakkında,. yazdığı- ·~ • 
k t hlakalede Bükreş konseyinin verecegw i neticeleri 

• Q()' .. • 
• 

11111 
gormıyen bazı mahfellerin, bu anlaşmağa Bulga-

tdukte dereceye kadar candan yanaşabileceğine dair 
~htk·ı·a~ı balonlardan bahsetmiş ve bu meselede Bulgar 

• ''att~ •nın sarfettiği sözlerle muttasıf olduğu dirayet ve 
tt ~ uçurulan balonları düşürmeğe kafi gelebileceğini 

11 
iı bi~ıştik. Fakat Sofyada çıkan (Otro) gazetesinin yaz-
~Caba .~akaleye gördükten sonra insanlar birbirlerine 
Yt bi 1 1 yüzlü bir siyaset karşısında mı bulunuyoruz ? ,, 
dır, ( sual sormakta yerden göğe kadar haklı olacak
~8iik Otro) diyor ki: 
~iıaı reş konferansında mevzuu bahsedilecek olan iki 

Qı hlesele vardır ki, konferans bunların hal çaresini 
l 

1Yacaktır ....... . 
ol, ile Avrupa harbı vukuunda Balkan antantının tutacağı 
.\ııt olacaktır? 
~t~k an~ ~ıaları arasında derhal bir nifak baş göstermi
tj "'a rtıdıdır? Çünkü bu devletlerin birbirine zıd menfaat-
2 r ır. 

, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 

' ı:; Ş:~k daha müşkül olan mesele ise: Beynelmilel ha
'' aı~kukreşte toplan devletlerden birisini doğrudan doğ
dat? a adar ettiği takdirde diğerleri acaba ne yapacak-

~~~ l\~erikalı bunun için, vaktile demişti ki: 
Qlltıl gıbi ittifaklar kumdan yapılmış ipe benzer.,, 

Gi\\
11 

.. arı okuduktan sonra Bulgar hükumetinin ne düşün
kle~kesrn~ w ve daha çok ~.çı~ bir ~i! ile bildirilmesini 

tteltt· dıger Balkan hukumetlerının bir hakkı olsa 
~ ır. 
,_ ''lta11 • 

tll\it. 1ttihadının neler yapebileceğini zaman göstere-

... 
..t& ......... SIRRI SANLI .... 1 .... I~ ............... , .......................... :+····~················· 

lt··babar Eski Istanbul 
Oportajı valisi emekli 

oldu 

lstanbul 23 ( Hususi ) -
Eski Istanbul valisi Muhittin 
Üstündağ ve eski Konya valisi 

Cemal tekaüde sevkedilmiş
lerdir. 

AGLA 
~~~~.....-..... ,~~ ....... ~~ 

Ankara 24 ( Hususi ) -
İngiltere Harbiye Nezareti 
istihbarat şef muavini Gene
ral Nesli bugün şehrimize 

gelmiş ve parlak surette istikbal 
edilmiştir. 

Misafirimiz Erkanıharbiyei 
umumiye reisi Mareşal Fevzi 
Çakmak ve Milli Müdafaa 
Vekili Naci Tınazı ve valiyi 
ziyaret etmiştir. 

Bu akşam misafirimiz şere
fine mükellef bir ziyafet ve
rilecektir. 

········<J········ 

Bulgar Başve
kilı Ankaraya 

Gidecek 
------

Budapeşte 24 (Rac1yo) 
Sofyadan bildiıiliyoı: 1 ulga
ristan başvekili P. Köse İva-
n >f mart ortasınc'a Anlara· 
) 1 resmen ziy< ret ecect: ktir. 

•••• .. •••O•••• ... •• 

Telvra flar rı e
men verilecek 

--~-=...:--

Ankara , 23 ( Hususi ) -
Hareket veya muvasala za
manlarını bildiren yolcu tel· 
grafları~ın mevridlerine za • 
manmda verilmesi için ted
bir alınmasını posta idaresi 
alakadarlara bildirmiştir. 

o -""""-=--~--= 

canıan bankayı soymağa çalışan güzel kız! •• 
,..\l!ıerik 
~ltl \' ada banka soymakta erkek şehir haydutlarından geri kalmak istemiyen çok 
~1~1lg011e çok genç bir Amerikalı kız ince beline kocaman tabancaları soktuktan sonra 
llttllkt un eıı büyük bir bankasını soymağa gitmiş. Bankanın kavas v~ memurlarını kor
tif k an sonra kasalara yanaşacağı bir zamanda baskından haber alan zabıta güzel ve 
Qll h:~rı ı_nini mini ellerine kelepçeleri takmağa muvaffak olmuş. 

~ t' 8u ':• 0~~yan arkadaşlarımızdan biri şu mütalead~ ~ulundu: w 
~ kbbn ç k guzel ve çok genç müstesna kız, tabanca ıstımal ederek bankaları soymaga 

: "etik :e e;eceğine cazibe ve zerafetini kullanarak bangerleri soymağa kalkışsaydı, daha 
Jı~ ,. l\ıtca.. aha tehlikesiz bir iş görmez miydi? 

ıe llttı11 ,,!·~~ yaptığı ile arl :'.<laşımızın ortaya attığı fikir ve mutaleayı sen de ey okuyucu 
/ unyanın bu hallerine: 

:~ İSTER GÜL İSTER AGLA 

En kücük bir hadisenin ölüm makinelerini 
harekete getirmesinden ko.rkuyoruz 

HUkOmetimlzden bir siyaset takibini, ancak akılsızlar, du,unceslzler, 
gayri mes'uller, ve cahlller isteyebilir 

Londra, 24 (Radyo)- Çem- kibinj, ancak akılsızlarla dü- karacak olan birliği temin ile 
berlayn dün akşam Blak şüncesi.zler,. g.ayri .. mes'uller büyük sulh kuvvetini yarat-
b nda söylediği bir nutuk- ve cahıller ıstıyebıhr. mak.,, 
dro tekrar İngiliz silahlanma Şimdiki siyasetimiz şudur: B. Çemberlayn bundan 

a w mına temas etmiş ve Nifakları ve nizalan orta- sonra 938 senesine ait mas-
~ro~r~. ki . tadan kaldırmak için hiçbir rafların rakamlarını saymış-
emışHır ·t fta d fırsatı ihmal etmemek, her- tır. Ve son söz olarak da 
- er ara ' mü hiş . . -•

1 
hl teraküm ettiğine hangı hır teCB\ uı.e meydan gemilerimiz, toplarımız, tay-

sı a arın 1 bırakmamak, dostlarımızın yarelerimiz, fasılasız bı'r su-
h'd ld w şu sıra ar-şa ı 0 ugu~uz 

1 
k yardımiyle tütünlüğümüzün rette ve mikdarları her an 

da bir nevı huzursuz u . . . 
hi;setınem1zin önüne geçil- muhafa~ası~ı t.~ mıkn ıçın or- artarak meydana çıkmakta-

. · k- oktur En taya mudhı~ bır uvvet çı- dır. 
mesıne ım an Y • 
küçük bir badisl!nin, mfıd
hiş ölüm makinesini hareke
te getirmesinden korkuyoruz. 
Şimdiki siyasetimiz bazan 
tenkid ediliyor. Fakat hu
kümetimizden bir siyaset ta-

--~-

Elçiler 
Arasında 

B. Suad D«n as 
İ s tar bul, 23 - Elçi il rin iz 

aramH,a 1 azı dcğişil,li \ !er 
olacağı bildirilmcl-t dir. Pu 
mq a~da Paı is d\·in. İ7.. Sı;~d 
Davasla Bağdad t.lçıırız l <.ı 

hirin tekaüde sevk olunacakla rı 
söylcnn:ektedir. Pt:şte elçi
miz Behiç büyük elçilıkler· 
den birine tayin edilecektir. 

Berlin büyük elçimiz Ham
dinin mebus namzedi göste· 

rilecektir. 
_ z,-..z::e:-

İngliz Elçisinin 
Gazetecilere 
Beyanatı 

İstanbul, 24 ( Hususi ) -
Ankaraya giden İngiliz sefiri 
gazetecilere beyanatıuda de· 
-miştir ki : 

İngiltere - Türkiye müna
sebatı, fevkalade mükemmel 
ve dostanedir. Bu dostluğun 

bir kat daha inkişafına çalış
mak imkanını bulacağımdan 
son derece memnunum. Bü
yük şefiniz Atatürkü gör
mek fırsatını bulamadığım
dan ço1

t mütesirim. 
Mil'i şefiniz İsmet İnönü, 

Loza ·· ~a bizi. teshir etmiş ve 
sempatimizi kazanmış büyük 
bir şahisiyettir. 

········<>·· .. ···· 

M~bus Seçimi Defterler Bu 
Akşam Kaldırılacak 

Mebus seçimi hazırlıkları Ondan sonra ikinci münte-
için dün öğleden sor ra b(- hiplerin seçimine başlana-
lediyede vali B. Fazlı Güle- caktır. 
çin reisliğinde bir toplantı 
yapılmıştır. Mebus seçimi tef 

tiş heyeti azasıda bu toplan
tıya iştirak etmişlerdir. 

M .. ntehiplerin esas defter
leri bu akıtam asılı bulunduk 
)arı yerlerden kaldırılacaktır. 

Sinema Kö sesi: . 

Mebus namzetliğine talip 
olanların adedi iki bine yak
laşmaktadır. 

Müstakil mebusluk için 
şimdiye kadar yalnız dört 
kişi müracaat etmiştir . 

Amerikan donanmasının iştirakile temsil edilmiş muaz
zam bir eser DENİZAL Ti ESİRLERİ bugün öldüren göz-J 
ler filmi ile birlikte Kültür Park sinemasında gösterilecektir. 

Bu vesileyle bu filme ~ait güzel bir sahneyi takdim 
ediyoruz. 

P....-.: ~·~ ~ ... -~--...--........ --~ .. nım ...... ..--......__ ... ~~ ~ - -=---=---~ ~ - -~"4:.~ZZE~~ 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir -
Talebe Yalnız Kitaplarıyla 

meşgul olmalıdır 
-- :+-:~ 

Bazı mektep talebelerinin kahvelere gittiğini görmekte ve 
işitmekteyiz. 

Yarın için bütün gayretimizle hazırlamağa çalıştığımız bu 
çoçukların adedi pek az olmakla beraber, vakıtlarını şu
rada burada dolaşmakla geçirmeleri ve duman seslerile ha
vası bozulmuş kahvelerde oturmaları teessüf edilecek bir 
haldır. 

Talebeler yalnız kitaplarıyla meşgul olmalıdır. Yarına ha
zırlık, ancak bugünden çalışmakla mümkündür, Yoksa, ki
taplarını bir köşeye fırlatır vakıtlarını boş şeylerle harca
maları hiç bir zaman doğru olamaz. Bu noktalar uzerinde 
fazla hassas davranmak icabettiğini söylemeliyiz. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
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3S5GÜN 
Şen Yazılar ~Dünyada neler) İLKBAHAR RÖPORTAJI 

0)uyor? . !_{llçUk HlkAye YAZAN: Re~ 

Timarhanede 
-~---- . 

-Bir Delinin Hatıraları-
" 

Kasım 
kanını 

t6 -

Ağa 
ANLATAN GÖNÜL EMRE 

İki Gündür Dük-
Açmıyor Hasta Galiba 

Görüyorsun ya.. Her şeye ~{ diğer .,komşu, bereket ki im-
ağhyorum. Çünkü yüzüm gi- dadıma yetişti :-ve: 
bi kalbimin de değiştiğini - Filanca sokağa git, 
epaçık hissediyordum. ı orada oyun oynıyan bir sürü 

Yoksa feleğe,gülüp geçen çocuk göı eceksin onlardan 
bir adamın, ikide birde ağ- birine yüz parayı toka edip 

_ .. ,... ........ __ 
:...- -

Maniler 
Dayreler çalsın dursun 
Kapımı yarim vursun 
Atınız nişanını 

Birazda o kudursun 

Severim seni kat kat 
İster al ister aldat 
Ben sana nişan taktım 

İstersen sokağa at 

Ateş gibi yakarsın 
Diken gibi batarsın 

Ne olur bir gececik 
Kollarım seni sarsım 

Fıkra 
Şen 

............ :::: ........... .. .............. :ı:············ 
"Melek,, jslmli çocuklar 

Hıristiyan-i;kadınca her 1 

pak yortusunda bir melek 
doğar. Ve o günkü çocuk
lara da, kız ... olurlarsa,:Melek 
İsmi verilir. Bu genç ktz da 
yortn günü bir oğlan çocuğu 
doğurmuş, ona:da~oğlan ·me
lek ismi takılmıştır. 
Dört mahmuzlu horoz 

Bu horoz, Amerikada 
Texsta bulunmaktadır. Dört 
muzu vardır. Bilindiği gibi 
horozlar iki_mahmuzlu olur~ 
lar. 

"Hafta,, mecmuasının bü- ~ karak ve hiç bir mukadd 
tün yazıcıları bir gün evvel meye lüzüm görmeden: 
çıkmış olan ilkbakar fevka- - Ben çektim, dedi. 
iade sayısının kritiğini yap- - Ne vakit ve nere 
mak için başyazıcının oda- çektiğinizi lütfen söY1 

sında toplanmışlardı. Hiç misiniz ? 
şüphe yok ki bu sayıda en Sadi bunu söylemeğe oıt 
çok muvaffak olan fotoğraf bur olup olmağığını diişU 
ve röportajcı Sadiydi. Mec- meden cevap verdi : 
muanın neşrinden günlerce - Rirkaç gün evvel, Be0 

evvel Istanbulun bütün me- lerde. 
sire yerlerini dolaşarak fev- O zamana kadar bİ 
kalade güzel resimler çek- sükunet bulmuş olan ad 
miş, bu resimleri yazdığı gü- asabi bir hareketle masa0 

zel bir yazının içine serpe- üstünde duran mecoıu• t; 
rek, mecmuaya zengin ve kapattı, elini şiddetle kaP' J 
şayanı dikkat üç' sahife ka- taki resme vurarak: 
zandırmıştı. Fakat onun en - Alçak, ailenin naı:ıı. 

lamasına imkan var mıydı ? • "bana çaycı amcanın evını 
Neyse... göster!,, Dedin mi mesele 

Zengin bir Amerikalı ka
tibile birlikte Parise gitmiş
ti. Bir gün Pariste bir cad
dede gezerken gayet güzel 
bir genç kıza rastladılar. 

Zengin Amerikalı katibine: 

büyük muvaffakiyeti, çektiği sunu berbat etti; bugün elı 
Amerika L donanmasında pozlar arasında çok beğe- den muhakkak bir cinayt 

gemilerin lslmlerl nilerek kapak için renkli çıkacak, diye söylene sa. Ara sıra, ben kendimde tamamdır .. 
bir rahatsızlık ·duyuyor, ka- Dedi. Bunun üzerine vefa- •••••• ~...... olarak yaptırılan ve canlı lene kapıdan çıkıp gitti .. 

bir tabloyu andıran güzel Pek kısa bir müddet içıO rışık rüyalar görüyordum. kar Kasım ağanın evının 
Ve nihayet gene doktorların yolunu tuttum. - Şu güzel kızı gözden 

kaybetmiyeliml dedi. tavsiyesi üzerine uzunca bir Filanca sokağa gelip bana 
seyahata çıktım. Doğrusnnu tavsiye edilenleri yaptım ve Genç kızın peşine düştü

ler. Genç kız biraz Herdeki 
bir mağazanın satış şefiydi. 
Mağazaya girdi. Milyonerle 
katibi de girdiler. Genç kız 

bunları mağazada görünce: 

söylemek lazım gelirse, bu Kasım ağanın kapısını çal-
seyahatin çok faydasını gör- dım. 

düm .. Çünkü • değişen man- Uzun bir baklemeden son-
zaraların, iklimlerin ruh üze- ra Kasım ağa, başınadki be-
rinde yeni ve şifakar tesir- yaz takkesi ve titrek ellerile 
lcri toluyor be evlad... . kapıyı açtı : 

Ve işte bu seyahetten son
ra geldim, şu gördüğün çay
cı dükkanını açtım .. Eh şim
di de namerde muhtaç ol
madan geçinip gidiyorum ... 

- Bir emriniz mi var, ne 
arzu ediyorsunuz! 

- Peki ağa, hikayelerin 
bukadar mı? 

Dedim .. Acı acı güldü ve: 
- Daha heyecanlı dört 

hikayem var .. .' Münasip bir 
günde gelirsen onlarıda an
latırım ... 

De<li.. 
Ben de güldüm: 
- Şu münasip gün, ne 

zamandır acaba ? 
Cevap verdi : 
~ Her halde yakındır 

evlad!.. 
Aradan iki hafta geçti ... 
Kasım ağanın dükkanına 

uğradım, fakat mutad hila
fına kapalı buldum. Allah 
allah neden böyle, diye dü
şünürken kamşulardan biri 
seslendi : 

- Kası~ ağa, i!d g .. nclü: 
'dükkanını açmıyor.. Hasta 
galiba~. 

- Peki evi nerededi~ bi
liyor musun ? 

- Biliyorum amma .. biraz 
tarifi güç ... Nasıl anlatayım ... 
Şu mahallenin, falanca so
kağnıı bul... Sağa doğrd kıv
rıl.. Karşına bir çeşme gele
cek .. Onu soluna al,: Olduk
ca yürü ... Dar bir ·sokak gö
receksin ona sap.. Sağdaki 
kırmızı cumbalı ev Kasım 
ağanın evidır ... 

Güldüm ve: 
- Hakikaten bu tarif 

uzun sürdü. 
Dedim ... 

çok 

Konuşmalarımızı dinliyen 

Beni görünce : 

- Hoş geldin evlad .. Ber
hüdar ol ! Diye içeriye aldı. 
Sarsan bir merdivenden çık
tıktan sonra küçük ve ocaklı 
bir odaya girdim. 

Oturduğum zaman, gözü
me ilk ilişen şey, ocağa sü
rülmüş isli bir çaydanlık ol
du .. 

Takılarak dedim ki: 

- Seninki kaynıyor gene .. 
- Ne yaparsın evlad!.. 

Bir kaç yakın dostan sonra, 
çaydanımın bu ağlar gibi 
kaynayan sesi bana arkadaş
lık eder .. Zaten günlük na
fakayıda temin eden o de
ğil midir?. 

- devam edecek -

Dedi. Zengln Amerikalı 
cüzdanını açtı. Bin dolar çı
kardı. Tezgahlardan birinin 
üzerine koydu: 

- Bununla ne almak isti
yorsunuz? 

- Bir öpücük. 
Güzel genç kız, biraz öte

deki tezkahta çalışan ve çok 
çirkin bir kadına bağırdı: 

- Madam Blanş, mosyo-
ye bin franklık bir öpücük 
verınız. I 

Zengin Amerikalı, bir an 
duraladı. Sonra yüzü güldü. 

'katibine döndü: 
- Benim acele işim var, 

hemen gidiyorum, dedi, pa
rasını verdiği ıı (malı siz te
sellüm edersiniz. 

uuımaııwıUIDIUllllll'llıınn11111mmıım.ıtlll11111111 uuuıı111111111ıuıı111ım111111Dııı1111annnıuıımrıaıını1110nnımnıı11nnıuııuıırıı110ı11ıo11nı111111111111 ııımıı 

Ankara Radyosunun ( Bugünkü Pr . ğramı ) 

Türkiye Radyodifüzyon Dalga uzunluğu 
Postaları 

Türkiye radyosu 
Ankara radyosu 

1639 m. 183 Kcs./120KW. 
T.A.Q. 19,74 m.15195 Kes./ 20KW. 
T.A.P. 31,70 m. 9465 Kes./ 20KW. 

12.30 Proğram 
12.35 Türk müziği pi. 
13.00 Memleket saat ayarı ajans, meteoroloji haberleri. 
13.10-14 Müzik (Küçük orkestra) . 

18.30 
18.35 
19.00 
19.15 
20.00 
20.15 
21.00 
21,00 
21.15 
21.30 
22,30 
24.45 
23.45.24 

Proğram 
Müzik (Operetler - pi.) 
Konuşma (Tayyareci konuşuyor) 
Türk müzigi (fasıl heyeti) 
Ajans, meteoroloji haberleri ziraat borsası (fiyat) 
Türk müziği 
Memleket saat ayarı 
Konuşma (Haftalık spor faaliyetleri) 
Esham, tahvilat, kambiyo- nul~ut borsası (fiyat) 
Müzik ( Riyaseticumhur fü.rn:onik orkestrası) 
Müzik (Opera aryaları - pi.) 
Müzik ( Cazband-Çıgan ) 
Son ajans haberleri ve yarınki proğı am. 

----------mEJ-·---ınıııt ___ _ 

Amerikada dretnotlar ül
kelerin isimleri, kruvazörler 
şehirlerin isimleri, destro
yerler deniz kahramanlarımn 
isimleri, mayin gemileri ba
lıkların isimleri, şilepler 
peyklerin isimleri, ufak ge
miler yerli kabilelerinin isim
lerile adlandırılır. 

En çok slğara içilen 
memleketler 

Son tutulan istatistiklere 
göre, Birleşik Amerikada 
bir Amerikalı senede vasati 
1.45 siğara içmektedir. Bu 
suretle Birleşik Amerika 
sigara içenler bakımından 
birinci gelmektedir. Bundan 
sora sıra İngilizlerindir. Ge
ne ayni istatistiğe göre bir 
İngiliz senede vasati 946, 
Meksikalı 740 Belçikalı 630 
siğara içmektedir. Bir Fran
sızın senede içtiği siğara 
miktarı 412 dir. 

Çorba ve kızartma 

--··.::::..~--
I 

. Belçika Kongosundaki 
Nyamalagira yanardağı fe
veran etmiş. Yanardağdan 

fışkıran lavlar binlerce hek
tar ormanı ve ekilmiş ara
ziyi ateşler içinde bırak

makla kalmamış, nehirlere 
de saldırmış, suları kaynar 
bir hale ğetirmiş. 

Avrupanın ve Afrikanın 
dört tarafından, seyyahlar, 
bu misli görülmemiş afetin 
taşlara, topraklara, sulara, 
ormanlara savletini temaşa

ya koşadursunlar, orman
larda fil sürüleri, alevler 
arasında yamyor; nehirlerdC', 
ırmaklarda, çaylarda balık
lar, kaynar suyun içinde 
yJşip mahvoluyor. 

Elinin hamurilc erkek işi
ne karışmak buna derler. 
Tabiat aşçılığa özenirse, işte 
böyle ormanlar dolusu fil 
kızartması, nehirler dolusu 
bahk çorba~ yapar! 

Gençler: 
Bugün matinelerden itibaren 

E L HA M AA Sinemasında Yeni Sinema 0 -A 
Eğlence - aşk - zevk - hayat ve güzellik dolu en nefis 

gençlik filmini görmeğe hazırlanııı1ı .. 

DELi GENCLİK 
9 

Fransızca sözlü 
Baş ro ilerde : 

ROBERT T YLOR 
MOREEN O'SSLİVAN - LİONEL BARRYMORE 

Proğrama ilave olarak ayrı, ayrı mevzularda vücuda geti-
rilmiş tamamiyle tabii renkli gıyet güzel iki adet renkli Miki 

Paramount Jurnalde en son moda ve haberler 
Seanslar : 1. 30 - 4 - 6.30 - 9 da başlar IJJJII __ _ 

Telefon 4065 
Her ikisi de İzmirde ilk defa 

1 - Düşman Çizmesi Altında 
Oynıyanlar: 

PETER LORE GEORGE SANDERS 

2 - Ben Bir Caniyim 
Aşk, ölüm ve macera filml 

yeni Türkive Türkçe sözlü 

Filmi Amerikada Türkçe sözlü olarak yapılmış ve 1 
memleketimize getirilmiş ve proğramımıza ileve edilmiştir. 

resimdi. İri bir kestane ağa- de cereyan eden bu hadis 
cının altına hazırlanan cıcı hepsini müthiş şaşırtoııf 
bir kır sofrası ve agacın Adam çıktıktan sonra, uııl 
dallarından birine kurulan bir müddet bir şey söyleıll 
bir salıncakta, bir birine sı. den bir birlerinin yilıil0 

kı sıkı sarılarak sallanan baktılar. Sonra mecmua" 
güzel bir çift. Sadi bu kritiğini unutarak, öğle 
güzel enstanteneyi bir tesa- kadar bu meseleyi münak•f 
düf eseri. olarak Bentlerde ettiler. 
yakalamıştı. Öğleden sonra tekrar b 

Kim bilir kaçıncı defa luşmak üzere Sadi arkad•f 
olarak, bu muvaffakiyetli larından ayrıldığı zaııı•~ Y 
buluşu için arkadaşları Sa- m thiş bir üzüntü içindeY~ . Pk 
diyi tebrik ettikleri bir sı- Acaba bilmeden, istemede lec 
rada, odanın kapısı büyük bir felakete mi sebeb olıııuf 
bir gürültü ile açılmış, şa- tu ? ... Bir lokantaya girere tı 
kaklarından terler akan şiş- alelacele yemek yidi. So0" k' 
man bir adam içeriye gir- o gün çıkan bütün akŞ8; da 
mişti. Merdivenleri büyük gazetelerıni alarak matbaa)! ' l 
bir süratle çıktığı anlaşıl- döndü. Gazeteleri dikkat t i 
yordu. Göğsü büyük bir gözden geçirdi. O gün işle ı, 
körük gibi hızla inip kalkı- miş bir cinayet haberi g6~ tıl 
yor, bir şeyler söylemek is- remeyince biraz ferahlıyar~ r/ 
tediği halde, sesler hançe- arkadaşlarını beklemei' ta \tıi 
resinde tıkanarak ağzından başladı to 
acaib hırıltılar yükseliyordu. O gün geç vakite kad• ta• 
B . tt b' l' h ' . - ·pdt Od u vazıye e ır şey söy ı- ep aynı mevzu uzerı 
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yemiyeceğini anlayınca, · sağ konuşuldu. Sadinin çok oı lt 
dini göğsüne bastırarak bir düğünü gören ark ldaşJsf: 
müddet durdu. Biraz sükfı- onu teselli etmeğe çalışıyor' 
net bulduktan sonra, cebin- lardı. Fakat meçhul şişIP19 
den "Hafta,, nın son sayısı- adamın odadan çıkarke~ ltl 
nı çıkararak başyazıcının "bugün elimden bir cina • 'rb 
masasına bıraktı; p:'trmağile çıkacak,, diye savurdu 
kapaktaki resmi göstererek: tehdid mütemadiyen zihııiıtl 

- Bunu kim çekti? diye kurcalıyordu. Sadi uzay•1 
sordu. giden bu konuşmanın asabi 

Bu sual üzerine bütün göz- büsbütün bozacağını hi~S; 
ler Sadiye çevrilmişti. O bü- derek, sokağa çıkıp bıt 
yük bir sükunetle yerinden hava almağa karar verdi· 
kalktı, ellerini c ~ J, ! -: ı ! , >- - Arbısı yarın 

rmmıımnn uıııııııııı•.1111111 umu ıımn 11010 ınıın mıuı ıuım ııııııı wıııı- nımı ıuıoı 1111111 ımın ımm 111111.nmD 1111111 umu IUllllllllD f//I 
• 
il Daimi Encümeninden: 
Tirenin Gökçen nahiyesi okulunun onarılması işi (210~ 

lira (90) kuruş keşif bedelile ve 15 gün müddetle açık e 
siltmeye konulduğundan isteklilerin (2490) sayılı yasa b 
kümlerine göre hazırlayacakları teminatlarile birlikte 6 MJ 
939 Pazl?rtesi günü saat 11 de İl Daimi Encünenine 
vurmaları. (477) 

~---------··il• '~---------..... ·· TAYYARE Sinemasında ~;~ 
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Bugün 
T E L E F O N: 3646 il 

ŞimŞ~a;;;ığ~z ;;c~;:;ıi t~:: 
Oynayanlar : a) 

Rodolf Valantino 
VilmaBanky 

SESLi VE TÜRKÇE ŞARKILI 
Tanburi Cemil merhumun ŞATARABAN peşrevi 

FERAHFEZAR - MUHAYYER saz semaileri ilk 
d efa olarak bu flimde çalınmıştır. " 

okuyanlar 
Hamiyet Yüceses, Muzaffer Güler, All 

BülbüJ, Hafız Yaşar ve saire 
Ayrıca EKLER JURNAL ve MİKİ 

SEANSLAR: 2 4 6,30 ve 9 da 
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Ytık A 

Pkaısek tepeli kanotye 
tc 1~t ilkbaharda çok gi

elltir 
tı 'y . 
tı tJ:lık emprimelerin ku
' E:litah) olacaktır. 
dar kkler diz kapağına 
rı l' ••almıştır. 
iç-aY6rlerle giyinilen bluz

ı, :~.kırmızı, kanarya sa-
l'l\>ıdi . . d 

tıltri mavı ve verJa 
•' ' y tercih ediliyor. 
~ ·, . aı e . 1 • • 

llı l>t rnprıme erının ze-
to11 1.llbe türkuaz, salkım 

1 , ... 

; rı ro. ~on sarısı olacaktır. 
.. 'rlJ:tt'l' 

' Odad ~1 ı alpaktan tayör 
" E ır. 
t ta~~Ye inen saçlara tek-

g tt artıyor. 
t Sun'ı ka' 
ilce k 
~i}') aşların modası ta-
th0 : gçmiştir. Greta 

,.,. ç hafta evvel kalın 
-qOd 

asını ortaya atmış· 
t Ca 

1 Ll >'et ı'n t"I .. . • ıtı lll. ce u uzerıne 

t }' 
11 0 lan bu kaşlar üze

Ql.ı ilpııtırılmaktadır. 
~-~0da hemen ı•Pariste 

t s,~1 edilmiştir. (Faubo
dek·ınt - Honore) cadde
it 

1 
vitirinlerde çeşit 

1 \'e k k 'A 'r .. ten ren sun ı 
~il k Rorülmektedir. 
.._. aşların boyu eni ve 
:~ •a 1 , 
ıt~a. ç arının rengine ve 
~aa 

,~•tı, .. saçlarını taranış 
~-~t Rore çehreye uydu- · 

• llttlt'dır. 
aşla,. ilen veya traş edilen 
d e,k. 
ilt b ı haline gelinceye 

e\>arıı u kaşların modası 
~-Iİdecektir. 
"••:"mı, yekalar 

Y aiıa 1 ternızıenlr? 
Ilı '"eın?ınış elbise yakala

ıılern k . . .. k ı· eaas, e ıçın o a ıp-
a) ile n~ (esence d'eucalyp

&alrnek k-f'd' a ı ır. ' ..... __ 
(}~tar yuttu 

tı Pe t 
. tip b· ş ernalcılar başında •t ır had· Polis ıse olmuştur. 

~~ekte rn~rnuru, buradan 
dri G ? an Nazif oğlu 

ıı arıp d d . 
\'illi . a ın a hır şah-

~ ilıe~:tınden şüphelene
'dri el~ne arıyacağı sırada 
tlltı a"•nde bulundurduğu 
lltt\ır, itına götürerek yut-

(HALKJN SKSI) 

.Diktatörlüklere fflüthiş 
, 

bir hücum 
• • B. PITTMAN DiYOR Ki : 

"Hakiarımızı Şiddetle Müdafaa Edelim. Zaaf 
Göstermek Hem Faydasız, ~em de 

Gayri Ahlakidir" 
Vaşington, - Ayan mec- ı 

lisi hariciye encümeni reısı 
B. Pittman radyo ile neşre
dilen bir nutuk söylemiştir. 
B. Pitman nutkunda Alman
ya, İtalya ve Japonyayı dün
yaya , tahakküm etmek iste
mekle itham etmiş ve de
miştir ki: 

"Amerikalılar canlarından 
ziyade sevdikleri hürriyet 
idealini muhafaza için can
larını vermeğe hazırdırlar. 
Amerikanın harbe sürüklen
mesine mani olacak yegane 
politika Amerikanın hakları
nı şiddetle müdafaa etmek
ten ibarettir. Zaaf göstermek 
yalnız faydasız ve tahripkar 
olmamakla kalmayıp ayni 
zamanda gayri ahlakidir. 

Bir adam yalnız bir defa 
ölür ve hayatın devamı müd
deti mahduddur. Alçak ve 
düşük olarak bir parça da
ha fazla yaşamaktansa ada
let ve hürriyet için bir kaç 
gün dün evvel ölmek her 
halde daha iyidir. 

B. Pittman doğrudan doğ
ruya B. Hitlere hücum ede
rek demiştir ki : 

"Hitlerin Ukranyaya ta
hakküm etmeği kurduğuna, 
Sibiryaya hakım 

B. Pittman bundan sonra 
Japonyadan bahsederek de
miştir ki: 

.1nım11aııınıaııııtı1J111naınrn11111mııııımııınınıııımıoııun1JJJ1m1. 

~ DOKTOR ~ 
• ıınıınıııuııımııııııınıınııınıııuınııımııınıınıııııııınııııınınuııaııP 

Tansiyon 
-3-

Yüksek tansiyonun başlıca 
sebeblerinden ikisini arama
lı: Aort damarının bozuklu
ğunu; böbreklerin bozuklu
ğunu ... 
Damarın kapağında ek

silik olur, tamamile kapan
madığı için damarın içine 
giren kan geri teper. Böb
rekler uzun zaman iltihaplı 
olur, kanı tamamile süzemez 
her ikisinde de tansiyonun 
yükselmesi, bir müdafaa re
ak&iyonudur. 

Geriye tepen kanı karşı· 
lamak için, damar şüphelise 
arayınız sebebini. Yoklayı
nız kanınızdaki ürenin mik
tarını arasıra .. 

Bu ihtimalleri bir yana bı
rakırsanız tansiyonu yükse
lenlerin çoğunda ne aort 
hastalığı bulursunuz, ne böb
rek.. Elliye yaklaşmış yahud 
basmış birisinde yaşayış tar
zını araştırınız. Haline bakı
nız. Adamakıllı yiyor, hazan 
oburlaşıyor, tartısı artıyor, 

gittikçe yağlandığı için .. 
Mümkün olsa yerinden kı

mıldanmıyacak. Biraz gezin
se de çalışsa da şöyle böyle 
ne jimnastik, ne:spor, onlart 
aklına getirdiği bile yok. Ha
yetı daimi surette zehirliyor 
tütün içiyor. Daha söyliye
ceklerim var amma, siz ~on
ları ben söylemeden de an
larsınız. 

- Sonu Yarın -

"Japonya bütün A * a \·c 
Okyanus adalarına hakim 
olmak istiyor. Üç diktatör . 
devlet, Almanya, İtalya ve 
Japonya bundan başka ce
nubi Amerikaya da hakim 
olmağa hazırlanıyor. Fakat 
bu, üç devlet Avrupa ve 
Asyaya kafi derecede hakim 
olduktan sonra yapılacaktır. 

Makul düşünen her insan 
bunun mümkün olduğunu 

kabul eder ve yine makul 
düşünen her insan böyle bir 
ihtiamle karşı tedbir alma
mız lazım geldiğini söylemek 

rnecb ..:: iyetindedir.,, 
Ayan hariciye encüme~i 

reisi Amerikanın dünya işle
rine karışmaması fikrinde 
bulunanları tenkid etmiş B. 
Rooseveltin politikasına iti
raz edenlere cevap vermiş 

ve demiştir ki: "B. Roose
veltin politikaşı şudur: İtti
fak yapmamak tazyik edilen 
devletlere harbe girmeden 
yardım etmek B. Roosevelt 
bizi harbe sürüklemek niye-
tinde değildir ve biz kabul 
etmedikçe böyle bir şey ya-
pamaz.,, --·-..- -

Tarihten Bir 
Yaprak: 

Aff edilmiyen 
hatalar 

~ Yeni gümrük 
ithalat 

Boyannamesl 
Muasır ileri memleketler

deki mümasillerine ve güm
rüklerimizin ihtiyaçlarına gö
re gümrük ve inhisarlar ve-

Geçenlerde gazetelerin bi- kaletince yeniden hazırlana~ 
rine bir tefrikanın yanlışları ümrük ithalat beyannamesı 
için düzeltme konmuştu. Ba- fir müddet için Ankara, 
kın ueler yanlış çıkmış. Samsun ve Mersin gümrük-

Otuz, dokuz olmuş, yara- lerinde tecrübe edilecektir. 
tanın, paravananın olmuş, Tecrübesinden alınacak 
top güllesinden kelimesi top- 1 · d lacak netice er üzerın e yapı 
tan, vaveyla davilla! son tetkiklerle beyannameye 

. Ne kadar biribirine benze- kat'i şekli verilecek ve tat-
miyen şeyler değil mi? Ya- bikatı bütün gümrüklerde 
ratanın ile paravananın top- teşmil edilecektir. 
tan ile toptan güllesinden ııınmıııauı .ıııımıuu•ımıı- uıııa-ııııuı nmu•111 :uıun ..-
hiç bir alakası yok. nahi kelimesi hilaf penahi 

Cu gibi yanlışlar gazete- şeklinde çıkmış ve mecmua 
terde: kitaplarda, mecmua- kapatılmıştı . 
larda sık sık olur. Fakat ha- Gene bir gazetede bir ö-
zılarının çok pahalıya mal 

küz yazısı ile vezirden bah-olduğu görülür. k 
seden bir yazı biribirine a-

Merhum Abdullah Cevdet ·· k" 
bir mısraında vatanın O 

.. ksu" _ rışmıştı. U ezir yerme ö uz 

fakat ve öküz yerine vezir deni-züyüm diye yazmış, 
"vatanın öküzüyüm,, diye liyordu. 
çıkmıştı. Fırsatı kaçırmayan Bu misaller pek çoktu. 
rakipleri derhal saldırmış- Yapıldıktan sonra dönül · 
lardı. Muharrir ve muallim mesi, tashihi, af dilemek hiç 
İsmet Ulukut Selanikte çı- kar etmez. Belki her hata 
kan Çocuk Bahçesi mecmu- affedilir, fakat istemiyere.k 
asında A. İsmet imzasile yaz- ı<apılan tashih hataları hır 
dığı bir yazının hilafet pe- türlü affedilem?or. ·-=--....- r:---~ 

~.,.... ... _ ....... -..-uıııınJ~ a~~ - -..=.> 

~~,., Mı{jd;.-= .. ~-- ~;;:;::.~:i~d~i::1:~~ ::~: 
Karşıyaka Ferah Eczanesi So. 7,50 pantolon 125 kuruş 

( S. Zeki ) dikilir. Fırsatı kaçırmayın. 

ZAFER ••• - ZAFER... ÜSTÜNE 

Kültürpark Sinemasında 
Telefon 3151 

İki haftadan beri İzmirde bütü~ h~sılabt. re~?kr · 
.. t lerıne ır şu • larını kıran sinemamız muş erı 

ran borcu olarak eşsiz ve en büyük 2Jilm sunar. 

1 - Dünyanın en kUçUk takat sanatl 

en bUyUk artisti .• 

ŞİRLEY TE~~~E ~.i~ .. 
Şimdiye kadar yaptığı fılmlerının en buyugu 

KIR CICEGI 
2 - Cennet Perisi 

TÜRKÇE RÖZLÜ DOLEREZ DEL RİYO 
Haiti adalarının korkunç yanar dağlarının mütkiş 

veranı arasında çekilmiş aşk ve ; ~rgüzeşt filmi .. 
Seanslar: KIR ÇİÇEGİ 2,15 5,20 

CENNET PERİS~ 4 7,30 
Cumartesi pazar 12,30 da cennet perisi ile başlar. 

24 şun T 

~. ~ .. ~~~ 1~r~-...... ...... ~ .. .... ~~~~-.... ... ·~m ............... ~ .. ~~ ...... ~~~ 

• ~ ı· • y·· M t ~1 l:1 zmır un ensuca ı •l 
+ Türk A. Şirketinin ~·J 
+ Halkapınar kumaş fabrikasının •+ 
t Mevsim dolayısiyle yeni çıkardığı kumaşlar : ~t 

! Sağlam -zarif Ve Ücuzdur t: 
+ SATIŞ YERLERİ t 
!,Bi,rinci Kordonda. 186 num.arada ŞARK HALI T. A. Ş. ~ •• 
tiMımar Kemaleddın caddesınde Fahri Kandemir oğlu '+ 
·~-~~ ~""'f~:!.""'Olll... ~· \ Ji ~--:.. ~~ ... ~~.:'!!:. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ...... ~ ,..~ ~ --~ .... ~ .... ~ ... ~-..._ r:..- ..-. 
~• •Jı;;.t:ilJ;;;:.t;ım~•..:iıtI::.tiı~~~~~~;ıııu 

Terzi Kazım Şengüd er 
lzmir: Yeni Kavaflar çarşısı 

.... 

no. 35 
Avrupı:ım 'yü'Hek t r ıi mek 

binden diplomalı 

Peşin ve 
Taksitle 

En müşkülpesent subayla
rın ve sivillerin mizaçlarına 
~öre taksitle her türlü elbise 
Diker. 

a;;t;;;(Ji::.t:il~lllllm~~~~~~~~ ~ 

ÜROLOG OPERATÖR 
DOKTO~ 

Fuat Soye r 
Böbrek, mesane. Frostat 

idrar yolu hastalı klaı ını te~ 
davi ve ameliyatlarını yapar. 
2 nci Beyler Numanzade No. 5 

.... --~ ~~~ :_.,, 

or~ıtj;;.,-H-ıkk;~ eı;ö ;e; 
Dervişoğlu 

Dahili, sinir, ço : u1-<: hıst ·' 1 da rı 
saat 11-14 ıkiçeşm _ ~te 

3-7 Karşıyaka Yalı 71 Na.da 
T. 376P 

Dr. Fahri Işık 
tzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Ronlken Ve 

Elektrik teclarıisi yapılır 
ıkinci Beyler So. No. 29 

TELEFON 2542 .. 
~~ ~':+'J!::+~~~ 

Dr. Demir Ali 
"" Kamçıoğlu 

Cilt Tenasül hastalıkları 
elektirk teda~isi 

lzmir - Birinci beyler So. 
No. : 55 Telefon : 3479 

Aşçıbaşı Mark 
lMakarnaları 

1937 - 1938 Selanik sergi
sinden birincilik madalyasını 
kazanmıştır. 

~mTOifôTm 

Salıh Sonad 
Cilt,nSaç ve Zührevi has

talıklar mütehassısı 
2 nci Beyler sokak No. 81 ~ 
Her gün öğleden sonra ! 

Telefon: 3315 
Jiiö:..~~ ·~J:;;t;a&;;;tA 

Yün, ipek, Pamuk, Keten, 
Floş ve karışık her cins ku
maşı kolayca ve emniyetle 
boyar. Telefon: 3882 

9 EYLuL BAHARAT 
DEPOSU 

S. F E R ı T --..ECZACIBAŞI 

ALTIN DAMLASI 
Ko1D :-ıy a va yaysız Kremi 

DEPO Ş f FA E C Z A N_E S i 



SAHIFE4 

(Ş.i·;;7;: 
~~H ABERl~ERI r•1 

~~-- "';ii:'··--.,.__~~-~ ... J 
Gizli 
rın 

ııüfusla
tescili 

Usulüne göre yapılmış o
lan evleomelerle doğum, ö· 
lüm ve boşanmalardan ka · 
nuni müddetleri içinde nü
fus kütüklerine yazdırılmı
yan vakaların cezasız ve 
pulsuz olarak kütüklere ge
çirilmeleri için çıkarılan ka
nunun yürürlükte bulunduğu 
müddet içinde 2.729.980 giz
li doğum, 1.597.018 gizli ö
lüm 852.676 gizli evlenme 
vakaları nüfus küıüklerine 

yazılmıştır. 

Baş Muavin 
İzmir cümhuriyet müddei

umumiliği başmuavinliğ!.ne 
tayin olunan B. Zahit Oz-
buda k dün şehrimize gele
rek vazifesine başlamıştır. 

B. Zahidin son vazife~i 
An kara sulh hakimliği idj. 
Muvaffakıyet temenni ederiı. 

Belediye 
Hekimi 

Girason eski hukümet ta
bibi Cevdet Uuyanık İzmir 
merkez belediye hekimliğine 
tayin edilmiştir. 

Bir at bell:çinin 
dudağını ısırdı 

Kemerde Hilal un fabrika
sı civarındaki araba damın
da bulunan atlardan birisi 
bekçi Sabrinin dudağını ısı

rarak koparmıştır. 

Verem 
Pavyonunun 
lnfaallna yakında 

başlanacak 
Emrazı Sariye hastanesine 

ilave edilecek elli yataklı 
verem paviyonunun planlari 
bitmek Ü7.eredir. İnşaata ya
kında başlanması mukarr ;r
<1 ir. 

Hakim haka-
ret edilmez 
İkiçeşm.Jide Turna soka

ğında manifatura tüccarı B. 
Eyup Sabri bir evindeki eş
yasını tespit için giden hu
kuk mahkemesi azasından 
B. Mümine hakaret ettiğin
den hakkında kanuni taki
bata başlanmıştır. 

Kıymetli bir 
San'atkirımız 

(HAl..KJN SES/) 

so N,: ... oA·~·;·K.·i K -A., 
. . ; . . 

................................................................... 

Pul bayilerine 
levhaJ.ar 

Maliye Vekaleti, damga 
pulu satan bayilerin dükka
nına konulmak üzere üzerin
de (Damga pulu) yazılı olan 

Duruşmaları gizli yapılacak ~::\ar!ev~;~arku;:;~:~!~~~ 
Ankara, 23 (Hususi) - Adliye vekaleti müddei umumiliklere gönderdiği bir tamimde llnde her bayi alarak dük-

Türklüğü, büyük millet meclisini, hükumetin manevi şahsiyetini. reisicumhuru ve devletin kanına, halkın görebileceği 
silahlı kuvvetlerini tahkir suçlarına müteallik duruşmaların gizli yapılmasını bildirmiştir. bir yere koymuya mecbur 

Ç• d J K 1 d d ı• Ç kt tutulacaklardır. ın e aoon o or usun a syan 1 ı Şimdiye kadar bayilik ruh-
Cenubi Çinde Hing Kong ile İkin arasında harbeden bir japon kolordusunda isyan satiyesi ve bayi levhası al-

çıkmıştır.~Fırkalar J dağılmıştır. mış olan bayiler bu levhaları 

Çekoslovakya Almanyadan Kuşkulandı !~;:~s;:~:;::ca~;~İikm~:~~: 
Paris. 24 (Radyo) - Almanyanın Çekoslovakyayı istila için tedrici surette bulunduğu almış olanlar için tatbik edi-

haber alınmıştır. lecektir. 
Almanlar bazı mühim noktalarda otosratlar inşasına başlayarak Çekoslovakya dahilinde T •h M••f d 

yapılmaktadırlar. Bn Cemiyet çekleri kuşkullandırmıştır. 1 arı U re at 
Roma mabuatı müdaheleyi fay~asız buluyo.r

1 

Roma - Roma siyasi mahfelleri iki Garp demokrat milletinin ispanya meselesinde güt
tükleri siyaseti ve B. Loen Berarın Burgosa yaptığı seyahatı büyük bir dikkatla takip 

Proğramında 
Değişiklik 

Maarif Vekaleti, ilk okul
ları dört ve beşinci sınıfla
rında okutulan tarih müfre
dat proğramında bazı deği
şiklerin yapılmasını uygun 
görmüşlerdir. Değişiklik önu
müzdeki ders yılından iti
baren tatbik edilecektir. 

etmektedirler. 
Roma matbuatına göre: "Londra ve Paris hükümetleri ispanya milletinin onuruna ve 

haysiyetlerine tecavüz ettiklerini, aynı zamanda lngiliz ve Fransızların elbirliği edip ispan
yanın dahili işlerine karıştıkları ve General Frankoyu sıkıştırdıklarını yazıyor. Fakat bu 
çalışmalar ve didinmeler evvelki siyaset ve propagandalar gibi bir netice ve fayda vermi
yeceğini ilave ediyor.,, 

Franko Musoliniye mektup göndermiş 
Roma 23 (Radyo) - İspanyadaki İtalyan gönüllüleri kumandanı general Gambora, Ge

neral Frankonun Mussoliniye yazdığı bir mektubu hamilen bugün tayyare ile Barselondan Zabıtamız 
buraya gelmiştir. - - ------. _ Faaliyette 

"' f d h .. l" l M• A S Bir erkek ve aiti kaçak-

TF~a~!r~şvek!~ .~~dil~ nu~kı~8~.~~!: 1 Me!~!;.!, in.gi!~ ~:nk:a~~nı:,~~a:i~~d:ı •. 
şantaja ve ne de cebir ve kuvvete boyun eğecektir de- Yapacak rak Avruka mahsulatı ~pekli 
mektedir. Cumhurreisi pazar gunu kumaşların satıldığı zabıta-
~ Hariciye Vekilimiz Şükrü Saraçoğlu bugün Belegrattan saat 20,20 de Amerikan hal- mızın nazarından kaçmamış 

Selaniğe hareket edecektir. Hariciye Vekilimiz lstanbula kına hitaben yapacakları me- ve tahkikata ehemmiyetle 
deniz yoliyle dönecektir. sajlarını İngilizce olarak irad başlanmıştı yapılan tahki-

§ Hard vukuunda Parisin derhal tahliyesı için lüzüm eden buyuracaklardır. Bu mesaj katta bu kumaşların kaçak 
ikiyüz bin otobüsün nasıl temin edileceği parlamentoda ha- Amerikada saat 13,30 da din eşya olduğu anlaşılmıştır. 
zı mebuslar hükümetten sormuşlardır. lenecektir. Otelci Yunus, Hüseyin kızı 

----~-- --=-.,.-- Emine, Ali karısı Naciye, 

İtalya Taarruz Harbı 
Yapabilir mi ! 

İtalyanın bir taarruz har- edilmekte olan bir ordu 
bine girmesi demek, onun harp yapmıya müsteit değil-
muvaffak olması demek de- dir. 
ğildir. Bilhassa bu günlerde Hülasa, İtalyan ordusunun 
İtalyan ordusu yeniden te- esas karakteristikleri; kad-
şekkül etmekte iken. ronun kifayetsizliği, açık 

İtalyan ordusunun yalnız olarak da ihtiyatlarının talim 
büyük birlikleri şekillerini ve terbiye noksanlığıdır. 
değiştiriyor değil, piyade 
alayları da üç taburdan iki 
tabura çevriliyor. Bu suretle 
hükümet, alaylarımız , eski
sinden daha çok diyecek. 

Yeni sistemin istenen nok
taya gelmesi için en az bir 
sene lazım. 1914 de Rusya 
buna bir misal teşkil eder. 

1 O zaman Rusya birçok ke-

l reler göstermiştir ki, ıslah 
- ::ii!:iiiE-

__ .,.._,,... __ 
Suriye abine· 

si Kuruldu 
Şam 24 - Suriye kabine

nesini Lütfi Hapari kurmuş
tu .. .13aşvekil ayni zamanda mı.

arif nezaretinede bakacaktır. 

Papa İçin Hey
kel Dikilecek 

Hasan kızı Fatma, Zubir kızı 
Almanya ile Şadiye ve Höcerin evlerinde 
•• •• • J • aramalar yapılmış ve muhte-
~ZUm iŞ erı 

1 
lif cins ipekli kumaşlar bu

Izmirden istenilen fiatlerle 1 lunmuştur. 
Alman kontrol dairesinin an- ' Bu kaçak eşyalar mem
laşma akdine müsaade etti- 1 leketimize bekir Süleyman 
ği fiatler arasında yüzd otuz ' Ovuç tarafından sokulduğu 
beş fa rk vardır. Bu yüzden elyevm Belegratta bulundu-
son haftalarda Almanya i]e ğu anlaşılmı ştır. 
yeni işler yapılamamaktadır. 
Esasen bugün İzmir ihracat
çılarının istedikleri fiatler, 
geçen yılın ayni mevsiminde 
Alman kontrol dairesinin 
verdiği fiatler~ muadildir. 
H alen f zmirde on bin ton 
stok üzüm vardır. Mahsul 
yakında tükenec~ktir. 

Son günlerde Almanya 

M.aliye vekili 
h.asta 

Ankara, (Hususi) - Mali
ye vekili Fuat Ağralı bir 
kaç gün d enberi hastadır. 

Evinden çı k mamaktadı r. 

Fuşa teşvik 

in gil tere ve 
İspanya 

::::=:mıfiftm:::m::: 

lngiliz ticaret mahfilleri 

Altı yıldanberi lzmirimizin 
en büyiik ve meşhUf (Abbas 
Azer) şapka fabrikasında 
ustabaşılık yaparak değerli 
aan'at ve bilgiıiyle gerek 
miiesaesenin ve gerek müş
terilerin memnuniyetini celbe 
muvaffak olan degerli ıan- , 
atkirlanmızdan Batumlo bay 
Hllseyin Ahmedin bu defa 
latanbula hareket edeceğini 
öğrendik. 

şu s.on günlerde, cumhuri-
1 yetçi ispanya' da lngilizlerin 
kaybetmiş olduklan parayı 
ve bilhassa bankalarda bloke 
~dilmiş olan lngiliz şirketle-

• rine ait bir milyar franklık 
matUibatı ileri sürmekten 
geri durmuyorlar. City, üç 
senelik ıivil harbin umumi 
bir inşa faaliyeti icap ettir
diği nasyonalist lıpanya'da 
girişebileceği kirlı işler hu· 
susunda çok itinah hesaplar 
yapmıştır: Limanlar, elektrik 
teıiıatı, yollar v.s. City, ster
lini sayesinde AlmaQ rakip
lerini yeneceğini ummaktadır. 

Roma 23 (Radyo) - Mü
teveffa P J pa onbirinci Pinin 
K~ ... LI Gandülfoda büyük 1 
heykel yapılması takarrür et 
miş ve bnr rr. :çin m6sabaka 
açılmıştır. .............. 

Yangın 
Dün gece saat 19 da ikin

ci kordonda B. Raifin sahi
bi 6ulu duğu 210 numaralı 
iki katlı ahşap evden yangın 
çıkmış ise de derhal yetişen 
itfaiye ateşi büyütmeden sön
dürmüştür. Bina ve eşyaları 
Anadolu sigorta şirketine 
dokuz bin liraya sigortalıdır. 
Ateşin çıkmasına sebep sa
lo:: un bacasında biriken ku
rumlardı r. Zarar pek cllz'idir. 

ile üı..üm işleri durmuştur. 
Bunun sebebi Alman kont
rol dairesinin üzümlerimize 
sermaye fiyatının bile çok 
dununda fiyat vermesi ve 
yeniden fiyat tesbitine ya-

~.şmamıştır. 
........ o ........ 

Halk evinde 
Verllen konser 

Bay Mihter Çelebinin en 
değerli san'atkirlarımız tara
fmdan Halkev!mizde verilen 
bu müste•na konser hakkın
daki bilgili ve salahiyetli 
kıntikini yannki sayımızda 
okuyacaksınız. 

Kemerde Meydan soka
ğında oturan Güllüzar adın
da bir kadın, 19 yaşında 

Ay;eyi fuh~a hşvik suçun
dan zabıtaca tutulmuş, adli
yeye verilmiştir. 

Oda Meclisi 
Şehrimiz Ticaret ve Sanayi 

odası meclisi bugtin saat 17 
de oda salonunda toplana
cak ve lzmir borsasının yeni 
sene bildcesini müzakere 
edecektir. 

Borsa binası salonlarının 
genişletilmesi inşaah on bin 
liraya müteahhidine ihale 
olunmuş ve müteahhid, inp
ata başlamıştır. 

Mumaileyhe yeni tutacağı 
işlerde de lzmirde olduğu 
gibi sonsuz muvaffakıyetler 

dileriz. 
~~ s:Ar~ 

Belcllarda a.ıas,, No,da 
Pertev Susopun Çiftlik 
mandra atit evinden en nefis 

tere yağını, kaıar peynirini yo-
prt ve ıaireyi tedarik edin iz. 

Şehir oteli 
Nafıa vekaleti lzmirde be

lediyece yapılması düşünülen 
Şehir otelinin, ada hududu
nu aş~amak şartiyle ~ nu
maralı ada üzerinde yapıl
masını muvafık bulmuştur. 

Beş kuzu 
Doğurdu • 

Bergamanın Cebeci mahal
lesinde oturan Fatmaya ait 
bir koyun beş kuzu doğur
muştur. 

Bir genç kar
deşini vurd~ 

Tirede Gökçen nahiye 
Ka.hrat köyüncle sarho~ 
yüzünden bir vak'a oldl 
Hasan Çakır adında biri t' 
bancasını ateş ·ederek k 
deşi İzzet Çakırı ağır sure 
te yaralamıştır. 

ZABITA 
Kemer Umumhane sok 

ğında Ali Riza oğlu Hid 
yetin üzerinde bir bıçak 
lunarak alınmıştır. 

~ İkiçeşmelik medine 1 
koşunda Mustafa oğlu lbr' 
him ve karısı Hadiye N 
kızı Duduyu dövdüğünd 
yakalanmışlardır. d 

§ Çorakkapı kemer c• 
desinde İsmail oğlu Bedre 
tin Hasan oğlu Kemal k 
deşi Hasbiye İbrahim o" 
Mehmet Ali oğlu Ömer 
oğlu Tevfik şahitlik mese 
sinden Mehmet kızı Sab

0 

ve Ömer oğlu Osmanı d6 
düklerinden yakalanmışl 

§ Çorakka pı altın park 
Mehmet Ali oğlu 23 yaf 
da Mustafa Abdülgaffar 
zı 28 yaşında Melek ve 
lih kızı 78 yaşında Seb 
kira meselesinden hak• 
ee tehdit ettiğinden yak 
lanmıştır. 

~ Çorakkapı Kemer et 
desinde İsmail oğlu Bedr 
tin çocuk kav6ası yüzünd 
Mehmet karısı 40 yaşıo 
Ayşe ve kızı Hatice ve f 
riyeye hakaret ve teh 
ettiğinden~ yakalanmıştır. 

§ Meserret otelinde M 
tafa oğlu Zihni Halil o 
Şekibin bir çeketini çald 
şikayet edilmiş ve suçlu 
kalanmıştır. 

§ Keçeciler caddesio 
Bekir oğlu Hilmi esrar 
tarken 64 gram esrar ' 
birlikte yakalanmışlır. 

Nafıa tayini 
Devlet hava yolları udi 
üdür muavini Arif Deın' 

Nafıa müfettişliğine, y 
işleri umum müdürü K 
Aydar teftiş heyeti reisliği 
devlet demiryolları işle 
umum müdürlüğü müşa 

avukat Raşit Çelebi o 
Nafıa hukuk müşavirli"' 
tayin edilmişlerdir. 

Kaymrkarol 
Arasında 

Karaisalı kaymakam 
Kiliı kaymakamı Necmed 
Kilis kaymakamlığına H 
kaymakamı Turgut, 
Karaağaç kaymakamlı 
Aydın vilayeti maiyet 
mnru Tefik Karademir, 
ke kaymakamhğına, 
kaymakamı Mustafa A 
Çal kaymakamlığına eı • 
memurlanndan Rnıttı 
İstanbul viliyeti idare b 
ti azalığına inhiıarlar 
müdürlüğü hukuk m 
Kudret Erkun tayin ed 
lerdir. 

----------Borsa 
Haberleri 

Çuval Cinsi Fiy 
423 Üzüm 10, 
50t. Buğday 15,125 
22 Fasulya • 10, 
80 Dan 4, 

'OOb. Pamuk 42, 
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