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AZETE 

SON DAKiKA: 
Roma- (Stampa) gazetesi, lsveçin, Finlandiyanın idam kararınılkümetinin ve hayır müesseselerinin harpta olduğu gibi harp 
verdiğini ve Papanın gazetesi de lskandinav hükümetlerinl_ tan sonrada yardımda devam edece'derini bildirmişlerdir. 
Sovyetlerin işini kolaylaştırmakla itham ettikten sonra on-ı Paris (Radyo) - Yeni Polonya bükiimeti neşrettiği be
lara "Bu sulhüıı devam edeceğinden eminaıisiniz,, deyeL yaz kitapta Göringin 1935 de Polonyanın Almanya ile 
bir sual sormaktadır. birlikte Sovyet Rusyaya hücum ile bolşevikliği dünyadan ----1(: ardeş lranın her gün 

1 
biraz daha güzelle-

Paris (Radyo) - Sovyet Fin harbinin nihayet bulmasını kaldırmak için ittifak teklif ettiğini, vesikalara istinaden 
büyük bir sevinçle karşılıyan Berlin hükümeti Hollanda ispat etmektedir. 

eıı, Yenileıen ye zenginle
teıı ıehirlerini gezaek ya-

hududlarına yakın bir çok yerlere tekrar ve şimdiye ka- ---

dar gl>rülmemiş bir şekilde asker yığmağa başlamıştır. Hol- F ı·nlı.ler kan ıı;ınd ' 
•ıı tetkik etmek bahti

Jarhı. il .ıııa nıazhar olan arka-
r~tlarıınız111 anlattıklarına 
e re o, ayni zamanda hem 
d 

11 
Yiilcsek edebiyat ve hem-

ole eıı bllyük ticaret diyarı 
•ıı ş· . 

111 ırın Iranın ihyası hu-
l'eİı111d.a Şehinşah Riza Şah 
tılcı evı, Hazretlerinin yarat
e111 arı büyük ve müstesna 
ffıt~•n. ve yenilik eserleri 
Ctd erı kaınaştıracak dere
lı.. e ebedi birer abide gi-
11; lr1111)ı kardeşlerimizi mes
ıt· ve nıinnettar etmekte
cb" dSehinşııh Hazretlerinin 

t e i Şdımizin hııs ve müm
az ın· 

ıaııı •9dirle1i bulundukları 
biadaıı 1 ürk milletinin kal
llıaı ede l:'ar&ttık!arı unutul
du derın sevgı v;ı saygı 
iö;r~arı malüm olduğuna 
t• • "-llrdeş Irana en büyük 
le~ie~diit Ye terakki hamle
İtila ıl~ gıpta edilecek bir 
Jlllc zırvesine yükselten Bü
"ıııııı..~Udretli •e milletini• 
d11 iıı Ubu canı,, Şebinşahın 
lS ıııunuıı yıl dönümü olan 
de ~•rt gününü Türklarin
tea'it eıcanüdil ,, tebrik Ye 
ille ettiklerine şüphe et-

lllelc lazım dır. 
........._ SIRRI SANLI 

~\ltnner Vels 
aris S V 1 . 

Dııı d' - umner e sın 
ııe,~~reye verdiği mesaj 

S ılıniyecektir. 
tınııhın~er Yeis, havanın fır
•lrı 0 lllasından dolayı, bu 

•ııı R h d llleııı. . Omaya aretet e e-
p . ıştır. Muınaileyhin yarın 

''•si ' lllad terkedeceği ve Ro-
lllalc a _ Mussolini ile konuş
bild· ~zere iki gün kaıacağı 

S trılıniştir. 
iOıı:nıner Yeis, pazartesi 
llıOt Napoliden Nevyorka 
c L ~Yeccihen vapura bine-
•ıı;tır. 

landa matbuatı bu tahşidattan dolayı endişesini saklaıı,ıaya 
lüzum ğörmemektedir. 

Loodra - Lort Halifaks Çekoslovakyanın Almanlar ta
rafından işgalinin yıl dönümü münasebetile Çek milletine 
hitaben neşrettiği mesajda memleketlerinin iktisadi, siyasi 
ve fikri hayatını öldürmek için yapılan idam ve sürgünle· 
rin bir milleti öldüremiyeceğini bildirmiştir, 

Paris (Radyo) - Alman matbuetının dünden itibaren 
Hollandaya, Sizin için Almanyanın himayesine girmekten 
başka bir kurtuluş yolu yoktur, mealinde neşriyatta bulunmuı 
ve ayni zamanda Hollanda bududlarına ordularını yığması 
sı çok manalı görülmektedir. 

Paris - Amerikan tayyare fabrikaları sivil halka bomba 
atan Sovyet Rusya ile Japonya ya tayyare satmamağa karar 
vermişlerdir. 

Paris (Radyo) - Ruzvelt ve e3ki cuınhurreisi Huver Fin 
landiya hüküınet er\anına çektikleri telgrafta Amerika hü-

Almanların Şimdi-Billedlkleri şeg · 
Paris, 14 (Radyo) - Danimarkada çıkan "Palitiken" ga

zetesinin Berlin muhabirine göre: Sovyet-Fın Harbiain ak
dini müteakıp Almanların şimdi bekledikleri şunlardır : 

1 - İtalya ile Şovyet Rusya arasında, kendi ittifakları 
modelinde, bir ticaret muahedesinin akdi. 

2 - Sovyetlerle Romanya arasında bir sulh paktı. 
3 - Türkiye ve Sovyet Rusya arasında bir sulh paktı. 
Almanların ve Sovyetleria zihnini .,tamamiyle işgal eden 

mesele : Türkiyeyi İngiliz ve Fransız ittifakından ayır 
maktır. 

YETiMLERiN MAAŞLARINA 
GÖZ OYANLAR 

lstanbul - Üsküdar malmüdürlüğünde eşine az tesadüf 
edilen bir suiistimal meydanda çıkarıldı. 

Vlen, dul ve yetimlerin maaşlarını almakta devam eden 
dört memura işden el çektirildi. Bunlardan Refik isminde
ki memur tevkif edildi. Bu dört memur senelerdenberi 
20,000 liradan fazla parayı ceplerine indirdikleri anlaşıl

maktadır. ________ .... _______ _ 
Nafıa Vekili 

Yurd içinde bir tetkik se 
yahatine çıkan Nafia Veki
limiz Fuat Cebesoy ö::ıümüı-: 
deki hafta ortalarında Aydın 
yolu ile şehrimize gelecek
tir. Nafıa Vekiline vekalet 
Su işleri umum müdürü B. 
Salaheddin Büke refakat 
etmektedir. 

Pasıf Korunma 
Şehrimizde yakında yapı- & 

lacak hava taarruzlarına karşır 
pasıf korunma tecrübesi 
münasebetiyle dün şehrimi-~ 
zin muhtelif yerlerindeki 
binalar üzerine kırmızı yazı
larla (Sığınaktır) kelimesi 
yazılı levhalar konmuştur. 

-sı_ 
--- Alman imparatoru Ruı Çarını Nasıl Aldattı? 
zıngır zını t't . d B' 

Hududlar 
Kapandı •• 

cıııd ır ı rıyor u. ır dakika sonra da darağa-
'( a 9•1landığı görüldü. 

da •kışıklı ve ırenç zabitin cest.di o gün öğleye ka
r teşhir edildi. 
Bu ceza . f d . 

orduda nın ı~ azın_ ~n. b.ır kaç s~~t ~on~a da onuncu 
diiıııı genç bır mulazımın tel orgulerı sıçrayarak 
det an ordusuna doğru koştuğu görüldü. Bir müd 
tıııd sonra da bu zabit Alman toplarının tahribatı al-

e Parçalandı. 
Bıı ı b' N·k ltota ~ ıt 1 olayeviçin küçük kardeşi Dimitri Ni-

defj:evıçti. Bazı muhartirlerin ifadesine göre bu genç 
tııak ~ıılı ailesinin lekelenen adı altında fazla yaşa-

ıatenı d'"' · · b 8 11211 e ıgı ıçı" u suretle hareket etti, diyorlar. 
ı arı da c .. t" " d k. ıı;fıııı · asus or usun e ı alakasına mebni mah-

olıaaktansa intiharı tercih ettiğini yazıyorlar. 

Boiulması 

Paris (Radyo) - Belçika 
ve Hollanda hududlari bugün 
kapatılmıştır. 

- 9llO IUllllUlı.ftl09IUMMlllllffl-llMlm_UU91 __ 

Halkın Sesi 
Hakkın rSesldlr 
ıt11ruı-m11ııımın 

SiVRiSiNEKLERiN ZIYA
RETI BAŞLADI 

Paris 14 (Radyo) - Fin
landiyada imzalanan sulhun 
şartları dünyada en derin 
akisler yapmıştır. Dünya u
mumi efkarı belki ilk defa 

olarak bir sulh muahedesinin 
şartları karşısın da bu dere· 
ce umumi bir infial, bu de
rece taşkın bir hararet duy 
muştur. 

Bütün harpte 15 bin Fin
landiyalı ölmüştür. Buna mu
kabil Kızıllar Finlandiya 
topraklarında 200 bin Kızıl 

gömmüşlerdır. 

Küçük bir ordu 1500 tank 
ve yedi yüz tayyare tahrip 
etmişler ve Sovyetler zaferi 
ni pek pahalı ödemiştir. 

Moskova - Tas Ajansı 

Finlandiya sulhunun bütün 
Sovyet Rusyanın sevinçlı te
zahürata vesile olduğunu, 
mitingler yapıldığını bildi
riyor. 

Stokholm 14 ( A.A ) -
Tidoingen gazetesinin Hel
sinki muhabiri, Finlandiyalı
ların bugün kendilerini et
raf ile alakaları kesilmiş ve 
metrük hissetmekte olduk
larını yazmakta ve Finlan
diyalıların lsveçe karşı duy
makta bulundukları derin 
meraretten bahsediyorlar. 

Roma - Moskova sulh 
müzakereleri yapılırken Sov
yetlerin en ziyade, güvendik
leri sulhun ellerinden kaç· 
ması ihtimalinden korkmuş-$ 

llardır. 
Sovyetler, külliyetli zayiata 

düçar olarak ve hesapsız 

mühimmat feda ederek neti
cede bu fedakarlıkların b:ı-~ 
hasına uygun olmıyan ancak 
bir kaç noktayı ele g~çire 
bilmişlerdi. 

Koca Sovyet Rusyanın kü· 
çük Finlandiyadan aman d·
leyeceği biç hoıtıra gelmez
di. Sovyet Rusyanın artık 
harbin yorgunluklarını g~ç'
rerek dahili vaziyetiyle nı~ş-
gul olacağını ümit ederken 
Italya aleyhine atıp tutan 
bir Sovyet radyo istasyonu 
meydana çı tı. Bu radyo 
ltalyayı Avrupanın en kanlı 
ve harp milleti olarak gös
teriyor. Buku haydi kabul 
edelim. Fakat masum Fin 
kanlarına bulaşan ellerinin 
elan kurumadığına ne yapa
lım? 

Bu Rradyo neşriyatına ba
kılırsa, ltalya-Sovyet Rusya 
arasında tahakkuku bazıla
rınca ümid edilen anlaşma

nın pek te yakın olmadığına 
hükmetmek icap ediyor. 

Bir Muhtekir 
Manlsaya sUriUn 

edlldl 
Ankara - Dün Eskişehir· 

de şeker saklıyan derici 
Mehmedin Manisaya 2 sene 
sürğün edilmesine, 500 lira 
para cezasına çarptırılmasına 
ve saklamış olduğu yüz on 
sandık şekerin müsaderesine 
hükmedilmiştir. 

• 

lngiliz ve Fransız şark orduları hava kumandanlarının An
karada mısafireten bulundukları zaman şereflerine-

..................................... : • • ~ Sahih, Neşriyat Amiri ve Baş ı 
: Muharriri SIRRI SANLI : 
: idare: lzmir linci B. sokağınd;; ı 
i (H. Sesi) Matbaasın~a basılmıştır ! 
• • : Geçmiyen yazı geri verilmez ı : .................................... : 

ASRİ BtR r· 
~AF OD~Tl 

--oo--,j 

Af roditin Defteri 
Tercüme eden: S. S. 

Yazı çokluğundan (Afrodit) 
bugün girmemiştir, özür dileriz. 

tefrikamız 

·-----

aglıyor 

• 

Finlandiya Başverili B. Riti 

Helsinki, 14 (Radyo) - Finlandiya cum
hurreisinin radyodaki mesajının mühim kı
sımları şunlardır : 

"Viipuri, Kareli ve onun hürriyete bu 
kadar bağlı olan halkı ana yurddan kopa
rılmıştır. Bütün gayelerimi:ı.i bu büyük acı
ya tahammüle ve bu bölgedeki bedbaht 
vatandaşlara yardıma hasretmeliyiz. Siyasi 
hayatımızın , devldimizin şekli ve Finlandi
ya bakidir, yaşıyor ve yaşıyaoaktır. 

Fransanın Amerika 
mümessiline 'yaptığı 

ulh teklifi 
--o·--

Sofya - Paristen telefonlanıyor : 
Bura mahfillerinin söylediklerine gör• 

Fransa başvekili sulh şartlarını 1 Amerika 
mümessiline beş madde . olarak hülisa et
miştir. 

1 - Müttefiklerce Almanyada bugünki 
Nazi rejimi baki ,kaldıkça sulh imkanı 

yoktur. 
2 - Polonya yerine gelmeden ve Çe

koslovakyanın hüfriyeti iade olunmadıkça 
sulh yapılamaz. 

3 - Almanya haksız teccvüzlerde bu
lunmayacağına dair katı teminat vermelidir. 

4 - Müttefiklerin galebesinden sonra 
ancak düny2nın iktisadi vaziyeti tayin 
olunabilir. 

5 - Avrupanın kati ' teessüsünden ve 
devamlı bir suıh hayatı temin olunduktan 
sonra terki silah meselesi ancak tetkik 
olunabilir. ---.... __ _ 
Mecburi sulh yapıl

malıimiş 
lord Kiçner'in 

Etrafındaki Esrar 
l<içner R 'd' R ıı 11 t uayaya gı ıyor. us ordusunun ihtiyacı ıçın 

tll. •ne çelik sandık dolusu altın Ingiliz lirası götü
Yıır. 

Sıhhıye vekaletimizin çok 
güzel bir kararı üzerine Kar
şıyaka ve civarındaki sivri 
sineklerin imhası meselesi 
bu sene ağır gitmeğe başla
dığı şimdiden görünmeğe 

başlıyan sivrisineklerde;-;;.:
laşılıyor. Şimdi bu hayvai: 
!arın tam itlaf edileceği-ı;ı;
zamandır. Gene geçen yıl-

'"""' !arda olduğu gibi buna hız 
verilmesini değerli ":sıhhiye 
müdürümüzün bimmetlerin
den ve lütüflerinden bekli- l 
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Roma Royter - Londradaki mecburi 
sulh cemiyeti azaları büyük-bir konferaa
sın toplanmasını teklif etmiştir. Eğer hu 
konferans .. muharipler iştirak etmeyecek 
olurlarsa yalnız bitaraflardan olmak üzere 
bir konferansın akti teklif ediliyor. Bu 
konferansın başına da, en büyük bitaraf 
devlet 'sıfatile Amerika cumhurreisinin 
geçmesi iıteniyor. 

811 h • lett• . •ervet ususı surette yapılan bu sandıklara yer-
i11tihrıldi. Lord da bu seyahat için Kemşuyir zırhlıaını 

11P etmişti. 

yoruz. j 
Halkın Sesi ' 

Hakkın Sesidir l 
----------19:19• 

lngiliz hava_kuvvetleri .başkumandanı, hava müdafaasına 1 
ait itleri görüşmek üzere Kıbireden Kıptovpaı gidecektir. 
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i Şehir 11aberlerı s 
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ılAl ahı11uzabı) 1

1 (mı, Tabiatin 1 -------------~-----
(bir cilvesi mi?} Sovyet Rusya i e Fransa ara. Elektirk ve su 
.l ....... ~~~=-5~~· :S~~~ sında iktisadi harp başlıyor şirketleri 

...................... ~ 
Bravo ÇeşmeD 

Çeı meli 8. Hasan Yiiitİll 
lsmetpaşa bulvarının ağuııcl• 
zarif bir mimari tarııad• 
mermerden inşa ettir• 
diği çeş•enin açıl111• 
töreni dün Vali B. Ete
Aykut, Belediye reisi pr. 
Behçet Uz ve birçok d•yet· 
liler, Ye kala\talık J.ir halk 
huzurunda yapılmıştır. 

-
- 39- Roma - Stdani - F.ransa ile Sov yet Rusya arasındaki 

Yıkılan ticar .t muahedesi martın 15ind~ hitam bulmasına rağmen 
Fr r st b•nun yenilenmesi için milzalc:ereyi kab•I etmedi-

Y:urda iindı~n Fransa ile ltusya arasında iktisadi harp baılıyor 

Asri Fallar: Salon Eğlencelerl ? 

- 41 -
520 - Gözüne kestirdiğin kıza talip 

çıkmıştır. Açıkta kalmak istemiyorsan ka
rarını çabuk ver. 

521 - O evli kadından vazgeç, başına 
bir bela gelecek. 

522 - Bu yıl çocuğunuz imtihanda mu
vaffak olur!a, bütün hayatında da muvaf
fak olacak demektir. 

523 - Dişleriuizi tedavi ettirmek için 
vereceğiniz paraya acımayınız. 

524 - Şu dünyada tek bir dostu olan
lara ne mutlu. 

525 - Şair doğar, şair olmaz, bunu her 
lıes bilmeli. 

526 - Kadın önce zengin ister sonra 
genci de arar.i 

527 - Seni seven genç hakkında biraz 
tahkikat yaptır. 

528 - lst n buldao gelen bir· ıenç sana 
tolip çıkecak. 

629 - Nerede başbaşa ko•11şup ıevişti
ğimiz o boş zamanlar? 

530 - Knrkma benden güzel kadın se
ni çiğ çiğ yemem beni 

--M••---
Her gün bir bilmece : 

"Başım benim bir eldir, ayağımda al<ar su.,. 
Biraz düşün, bana söyle nedir bu? 

Cevabı yarınki rıfuhamızJa 

Otomobi Yer·ne 
siklet 
-o-

Muharip memleketlerde benzin sarfiyati 
askeri ihtiyaçlardan dolayı son derecede 
t bdid edilmiştir. Bu memleketlerde otomo
bil ve motosiklet gibi benzin ile işliyen 
nakil vasıtaları itibardan sakit olmuıtur. 

Bunun yerine anı.ba ve bisiklet gibi at 
ve ayek kuvveti ile yürüyen nakil vasıta-

ları fevkalade artmıştır. Mesela Almanyad~ 
herkes bisiklet lmnkta ve ruhsatiye içio 
müracaat etmektedir, 

Şimdiye kadar Almanyada 20 milyon 
kişi bisiklet için hükmettetten ruhsatiye 
almıştır. 

........................................ 
ı H ZIRLANINIZI •• t 
ı Sesli sinemanm icadından bugüne kadar ı 
:yapılmış en munzıam ve muhteşem müzik,ı 
ı aşk, se ve gençlik, güz~llik harikası ı 

:Aş f .. E"~f ŞAHESERLERiN: 
: Diı:J ŞAHESERINDEı 
:Dünya sinemacılığının en tatlı sesli bülbü üı 
: jEANETl E Mac DONAlD ve Amerika ı 
ı sa at eleminin en büyük ve kudretli ı 

: yıldızı LEVV A YRES ı 
ı Bugün matinelerden itibaren ı 

i r sinem sındaf 
ı Bugüne kadar görülmemiş bir ihtişam ı 
: horjküladdiğiyle lzmirimizin bütüu mihikı 
: gençlik ve güzellik aşklarını sonsuz hay- ;ı 
: ranlıklar içinde bırakacaklardır ı 
···~ .................................. .. •o••• •o•• • ........................ .. 
! T ıuu r Si111111 T 3~ ~ 4•,n i 
ı Sinemacılığın bu güne kadar yarattığı cnı 
:güzel, en mükemnıel ve eo büyük şaheseri: 

ı N K LBJOymyanlar:Fran-ı 
ı çoıse Rosay Pi·ı 

deı» ı~k ir. 

Ağıt 
-oo-

___ ...... ----

F AS'DA IM1\R iŞLERi 
Y aylanın ıöıl seçmez, 
Kara kışın sesinden. 
Kuş uçmaz, kervan reçın:a~z, 
Zurlu kar tipisintlen. 

SYJl~an, G. Negoiyi kabul etti 
Pı ris - Fas Eıriri general Neıoiyi kabul etti. Oaa geniş 

r.iraat '"·eri.ııi röaterdi. 8izzat ,~iraat etmek suretiyle üç yıl 
için•e yetiıtirdiği 10 bin aiac; hakkında izahat verdilden 
ıoı:ıra g·enerala ve maiyeti erlcinıharbiyesine mekellef bir 
de ziyafet çekti. 

Gök inmiş dai istGne, 
Dai çökmüş, bai üıtilne, 
Ova, bir kar deaizi, 
Buz, örmüş a( üstüne. 

Erzincan ovası, kışa kanar 
mı? 

Karların üstllade ateş yanar 
mı? 

Seni, titremeden diller anar 
mı? 

Diin ıerçekdin, bugün yalaa 
Erzincan; 

Girftnmez ellerde talan Er- i 
ziacan 1 

Akşamın kir gözünde, 
Ürperdi karanlıklar. ı 
Karın, ölü yüzünde, 
Doouk bir, parıltı nr. 1 

Uğursuz bir gece, yedi başını, 
Felek, ağuladı, tatlı aşını. 

Göklere saYurtlu, temel taıını 

General Faıın Fransa için ,ok kıymetli bir iptidai mad
deler re m~bıul kaynaklarından biri olduğunu me•nuni
yetle gördü ve Emir hezretlerine arzı ıükran eyledi. _____ ...... ____ _ 
Haciz Reklam' Hem maznan 
VesilesiOluyor hem şahid 

Amerika tiyatrolarınaan 
birinin yeni bir piyes temsi· 
li ilan· ettiii rün borç yll- i 
zünden. büti!n koltuklar hac
zedilmiş ve koltuklar tiyat
rodan göUirillmüştü. Fena 
vaziyette kalan tiyatro aa- 1 
bibi gazetelere şöyle bir ilin 
gönderdi: 

"Tiyatroda koltuk kalma· 
mışbr. Ancak ayakta bilet 

-o-

Bir hakimin bir maznunu 
tebrik eylemesi ender tesa
tlüf edilir hadiselerdendir. 
Bu hadise geçenlerde loril
tcrede vuku bulmuştur. Me
sele şudur : Vill Gibbonı a
dında bir motosiklet rakibi 
polisin dur emrine itaat ct
miyerc:k yoluna devam eyle
miştir. Bundan dolayı mah
kemeye tevdi edilmiştir. Mu· 
hakeme günü, zabıt varaka-kesilebilir.,, 

B d 
. 'lA k stm tanzim eylemiş olan za-

::~~m:~i=~~:. :::=~~<~;~ l 
ziacaa! .. 

u ogru ı an, o uyan- b 
ıta memuru haıtalığına 

larca, tiyatrodaki koltukların b . 
ıatılmış olduğu manasına a- c me uı isbatı vücut eyliyeme

miştir. Bunun üzerine Gib· 
lınmıı, fazla raibet görmüı, 
Tiyatroya ıit•ek için bir bons hakime ş6yle hitap 

etmiştir : 

Baykuılar a-ilti öttü, 
Şehir saati: Kan !.. Kan !.. 
Toprağı, bir el atirtti: 

Gizleri bağlı kurban, 
Uykusunda verdi can .. 

çok~kişi ayakta bilet almış- _ My Liid! Harp halin-

Iar. deyiz. Kaybedilecek vakti-
Tiyatro hıncahınç dolmuş, miz yok. Muhakemeyi talik 

tiyatro sahibi;de bu..:sayede etmeyiniz. Müıaade ediniz 
borcunu ödeyip koltukla- de ben şabidlerin sırasına 
rına ıaobip olabilmiıtir. ~idip vak'ayı olduiu gibi 

Zavallı Erzincan ! .. 
' 1 .,.-.-- ----""91!11111.-ı!'PI .. 

İ ister . ~~ •• ~~•r •ile 

anlatayım. Doiruyu söyliye· 
ceğime yemin ederim. 

Uluyor yine peyraz, 
lıçaktan keskin, ayaz. 

Katların arasında, 

Ölene kefen ol•az 1.. 

Glrledi, kudurmaş topraiın 
hıncı; 

Karaı, parçaladı demiri, tuncu. ı 
Yediden yetmişe.. y,aıhıı, 

Binlerce suçsuza 
ıenci, 

kıyan Er-1 

ztncan; 
Kahpe tabiate uyan Erzin

can!.. 

İnce kavakla bağlar, 
Dizinde, Fırat ağlar. 

Ölümden artanların, 
Yarasını, buz bağlar. 

Noldu senin ilin, köyün, 
bucağu.? 

Şirin yuvaların, tüten ocağın. 
Bir kanlı mezar mı, şimdi 

kucağın? 
Ağrısı, içimi oyan Erzincan; 
Bir daha göreyim, uyan 

Erzincan !.. 

Acılar, siner, geçer; 
Göz yaşı, diner, geçer. 

POLlrlKACI AGZI YE SON 
MODALAR 

Gene Pariıte kadı•lar ale- ' 
•İnde ıon moda olarak ka
bul edilen serpu~lar, askeri 
baılıklara benzetil•ekte Y• 

iıkarpialerde yavaı, yavaş 

kapalı bir hale ıokularak 
asker papuçlarını andırmak-
ta imiş.. 1 

Zaman Sl!"ittikte deiifiyor, 
harp kıyafetleri meda olma-

ğa başladığı fİbİ b; ZI evler
de baııösterea dırılhlar Bl t
mllia \taşladı. 

G eçenlerde bir ev.le şöyle 
bir kavga olmuş, bayan ko 
casınn: 

- G~oe bana karşı bir 
politikacı arzı mı kul anma-

ğa başladıiına ya cYet ••~ya 
ha} t diye cev.ıııp vcr..ı.liyor-

sua d• oy:alayıcı lakırd,larla 

' 

vakıt eçiriyor. Baaa bugüu 

elıi lira ! ' zım buna kestirim 
bir c'?vap ver, yoku y:ıpa-

cağıan _beu biliri:ıı. 

Zava\h koca: 

- Söyledim yn karıcıiım, 
borç para verirlerse ... 

Hakim adamın talebini 
kabul etmiştir. Adam çok 
namuskarane bir surette 
kendini itham etmiş; sonra-
dan mahkemede mazaunlar 
mevkiini işıal eyliyerek bi
raz evvel ıöylediği şeyi ka-
bul eylediğini anlatmıştır. 
Yani bu suretle hem maz · 
nun, hem de şahit olmuştur. 

Hakim bu adamın merd · 
liğini takdir etmiş, kendisi· 
ne beş şilin ceza vermiş ve 
dürüstlüğünden dolayıde teb· 
rik eylemiştir. 

Fare kuyruiile 
Hastahk tedavJ edlllrml 

Meksika yerlileri sinir ve 
kalb hastalıklarının beyaz 
farelerin kuyruklarını kalb 
üıeriode gezdirmek suretile 
kallı ve sinir hastalıkf.armm 
tedavi edileceğine inanarlar. 

Bunun için yerli tab-
bibl~r evlerinde beyaz fare
ı~r beşlemektedir. Bir has
taya çağuıldıkları zaman el
Jerine çuola yerine fare ka-
paoıuı alırlar. 

--~--

Londrada 

-.-
Istnbul - lzmir su ve elek

tirk şirketlerinin salihiyettar 
JDÜmessilleri, Nafıa Vekale
tince Ankaraya çajuılmışlar
dır. 

Her iki firketin hGkumetçe 
satın alınması mukarrerdir. 

Ver2i 
Artırmaları 
Ankara - Vergi artırma

larına dair olan liyilıaarlar, 

Maliye Vekaletince hazırlan
mıştır. Bu layihalar, yakında 
meclise verilecektir. 

•• 
Uziim nallliye 

ücretleri 

Tıoprak 
Bayramı 

Muradiye istasyonuodall 
lzmire sevkedilecek kar• 
üıümlerden ton başına t5S 
Ye Hora~ köy istasyonundaO 
lımire getirilecek kuru üıii~ 
Jerin tonundan Devlet delllit' 
yollarınca 175 kuruş ücret 

' alınması alakadarlara bildi· 
rilmiştir. 

Köy kanununun kabulü 
tarihi olan 18 Martta her 
sene yapılması mutad olan 
toprak bayramının Pazara 
rastlaması için bu sene 17 
Mart tarihinde vilayetin her 
yerinde kutlanacaktır. -
Hakimlerimi

zin terfii 
lzmir ceza bakimi Salih 

Sıdar, lzmir icra muavini 
hikim Mehmet Kabakçh.'ğlu, 
lımir sorgu bakimi Basrı 

Günal, lzmir müddeiumumiMu. 
Edhem Tüfekçioğlu, Kemal· 
paşa ~üddeiumumi muavini 
Seyfullah Ôkman, Izmir müd
deiumumi muavını Nadir 
Enver, Hasan Fehmi birer 
dere terfi etmişlerdir. 

Tebrik ederiz. 

Kayakçı 
Cumhurresi 

Çekoslovakya cumhurreisi 
Beneş ayni zamanda~mükem
mel bir kayakçı idi. Kayak 
ıporunda büyük muvaffaki
yetler göstermiş,~ kayakçılar 
onunla müsabaka yaptıkları 
zaman' müsabakalarda Bencş 
kazanırdı. 

Boş çuvallar 
Yerli mahsullerimizin ihra

catta kullanılan boş çovall;
rm muvakkat kabulleri üç 
s neye ç karılmıştır. 

Laiımlar 
Taşıyor 

Gaziler mahallesi Bedaf• 
sokağındaki lağımların tı· 
kanması yüzünden lağım so· 
ları evlere taşmağa başladı 
şikayet ediliyor ehemmiyeti' 
belediye reisimizin naı•'1 

dikkatini celbederiz. 

zabıta haberi art 
lldçeşmelik yüz.batı ti•' 

san ağa sokağında MebJI~ 
oğlu Nevzadın üzerinde bil 
bıçak bulunarak alın•ııtır· 

§ Alsancak Hayat sek'' 
ğında Kamil karısı Zeki1' 
Dirik sokakta oynamalıf' 
olan Tevfik oğlu Faik Or'' 
ka nalın atarak on i'ıode 
geçer derecede yaraladıit11' 
dan yakalanmıştır. # 

Kültürpark 
Sinemasıı•ds 
Ucuz:~ Sinema 00110 
Bugün saat 2,30dan g•'' 

yarısına kadar ·ı 
Büyük küçük bususi:15birio". 

Bu fiyatla: Kadril ve ıör.O_!, 
miyen casuslar görülece7 
Ayrıca paramont jurdl ' 

_h_ar_p~h_a_v_ad_i_s_le_r_i_~ _ _./ı 

CUMA GÜNÜ: 
Yaşamak Hakkımdıf" 
Bahar YaAmuru 
Fredrıc Marcb 

Alman imparatoru Rus Çarını Nrnıl Aldattı? 3 
BiR K4Ç so~ 

Seyahat ve hadisenin tafsilatına girişmezde11 1 

vel bir an duralım : ·~ 
Evvela şunu bilelim ki her devletin casus tetlı'. 

ı erre Renofr Fransızca sözlü ı 
ı Bir haft dan beri gös~erilen ve bir sene ı 
ı hasılat rekorunu kıran dilber ve sihirkir ı 
ı yıldız lmperio Argcntinanın en son eserlt 

Türk'ün yeoilmez gücü, 
Bunu da yener, geçer ... Bu söıde gene po itikacı 

•i~ ı ı:rm. 

MahkOm olan bir doktor 

tı vardır. Fakat Ingiltereninkinden düzgünü ve $'" 
yoktur. Sırasile bunları yazarken ve bu teşkilitl I 
iç yüzünü meydana koyarken, bilhassa Entelcanll '.,1 
visin gizli tarihi ve lagiltereoin görünmiyen or4;' 

hakkında gayet meıvuk ve ıaik olduğu kadar 
rakh bir haberi de buraya dercetmeliyim. ef 

All Vecdi lilngöl 

ı AY E TÜRLÇE SÖZLÜ, TÜRKÇEı --------
: ve lSPANYOLCA ŞARKıLıı D 'C' h • J ık 
ı Talep ve umu:ni arzu üzerine proğrama ı r • .r a rl f 
ı ilaveten gösterilecektir. - Ayrıca : Ek- ı lzmir Memleket ..,,....Desi 
ı ler Jurnal en soo düny ve harp haber- ı Rontken Mütehassısı 
ı leri. Oyun saatleri : Ana kalbi 2-5,30 ve ı Qntkenveel4Plıtr:ilı tı_.Jaoiı 
: 9 da Ayşe 3,30 v~ 7 de ı ~apılır !kinci .Se; &er So 
.... •o•• .. •o•• ...... o••• .. ••............ No. 29 TEL~F.ON 254? 

3e l de ey okuy•cum, 
ayak'nh için ko<:alarınıo 

iki ıı11•f !lnı bir papuça aokEn 
ve onla ı şaıkına döndüren 
beyle i:'eçi•siz kachnların 
baliue: 
ister auı. ister aııa 
-~-aıa. -..-. ..,_ .. _,_ 

Londrada damar sertli· 
ğine müpceli olan bir ka
dın, doktorunun yaptığı yan· 
hı tedavi ve yanlış enjek
siyon yüzünden ölmüş, ölü
,.. ün kız kardeşi de mahke · 
nıeye müracaat ederek, do!<
t oru mahk ôcn ettirmiş ve 

• 
1 

A 

ı Piyan~o 

1000 Jira tazminat a lmı ştır.

1 Biletlerinizi ( SAADE~ ) Kişesinden Alınız 
. Çorakkapu PolP. m.rkm ka~~· No. 864 Hasan Taluia O..ı .. "t.ı.to.1497 . 

Siyasal tarihinde, casusluk aleminin de henüz ,_ 

dana keyamadığı lngilterin ıabık harbiye nazırı ı., f. 
Kiçnerin gizli bir faciası hakkında birçok yaııli' 1 
zılmış, fakat vak'anın içyüzünü meydana koy•0 

mamıştır. • b'~ 
Pek meraklı olan bu acı sahnenin aktörle"1 • 

kında pekçok faraziyeler yapılmış, ancak b•tıı 
itiraf eden yahut işin i- yüzünü ortaya atan ° 
mıştır. -~ ,v 

Bo esrarengiz nihayet bugüne kadar tenvir 

miıtir. 


