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SOVYET KUVVETLER·ıBE&ARABYA Hüli>unLA-· .ıNDA iTAAT
ızLıK HAREKETi GO!iTE Mi . LER 

~ ............. ._.-.._.._._.~maaıımmımm=ımrmmmmmrnz~1m11511araaı 

~;l'~nn Bu Sabahki Radyo Haberleri 
Cevabı! 
_,,_ 

dt 8etlia'in radyoları tarafın· 
._ 

11 Y•pılan son prepaganda 
._ ~llevralarınıa bir fayda te
s 

1
' etınediği ••laııldıktan 

, 
0
"''• Alman orduları Garp 

l 'Phesinde uzun müddetten 
llt • 
~~: Yapacaklarını girültiilü . 
rtt erlerle ilin ettikleri bi-

l laücuma da geçtiler. 
~ 11 IDaazzam aıkeri "ho
lt tlör ,.lerle Alman orduıu-
t 1111 beklenilen büyilk ıulh 
~rruıuna geçtiii ve b• ta
~:ıd~ ~~ine çıkacak her 
il .'~tı çırneyip yok edece· 
~dan Te ihtar olunduğu 
'' de ınüttefik kuYYetlerin 
~ ~tıldarı tiddetli mukabil 
~t~ruı Berlinin bu ıon iimi-
~ de ıuya düşürmüştlr. 

d, ll ıurctle radyolar Ye or-
1, et. kullanılan b.oparlörler
-. t•pılan tehdit, tahkir Ye 
-.:1d•ıı okuma propaganda 
ı.aJı~la•ralaru•a Fransız Ye 
'tt ıı askerleri topla cevap 
~~e~i muvafık bulauşlar
a .. 

1
.Çunkn Londra ve Paris 

.... lQ '' "1 ın ancak bu dilden 
~~'•cağına kani olmuşlar-

'-- SIRRI SANLI ........ ____ _ 
~ Bugüa 
r:,'-den sonra Alt•y-

94:•.. k~~·••a.•~eak 
te... senesının mdh küme 
1 ... ,sla at,._b rını yapmak üzere 
c,1,t ulun F enerbahçe ve 
ilk •saray takımları, düa 

tanı B fehr· • andırma ekspresiyle 
d- •tıııze gelmiş ve istasyon-

ı:ıııı:ııı:ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı:::ıı:ıııııııııııııııııııııııııııııııı~ııııı 
Sofya (Radyo) - Bükreşten alınan ltir malum~ta göre, kaıa bir yangın karayada sirayet etmiş ve bir,.aç binanın 

Sovyetlerin Besarabya hududlarındaki 45 bin kişilik bir J•D•aaına sebebiyet vermiştir. 
kıt'asında itaatsııhk alametleri girülmliştür. B• hareketi Amıterdam - Bohter gemiıi ani bir ateş alarak yan-
Moskova hemen baatırmak için li.1ımgelen şiddetli tedbir- mıştır. ıebebi meçbuldur • 
leri almıı;tır. Belgrad - Almanlar ••yeni Almanya,, adını verdikleri 

Londra - Hariciye na.11rı B. Halifaks d&n akıaaı fsyeç Polonyanın hariciye nt zaretinde buldukları siyaai Ye mah-
•e Norveç ıefirlerini kabul ederek ablokanın kuYYetlendi- re111 vesikalarla dtinya umumi efkarını kandırma&'a çahşı-
iinden ve bitaraf1arın takibe mecb•r kalaeakları yeni hattı yorlarsa da cihao siyasi mahfilleri en ziyade Amerika cum-
hareketindcn haberdar etmiştir. b•rreisinia beyanatını senet addetmekte devam ediyorlar. 

Paris - Müttefikler bitarafların b.•kukunu ih111aye nak· 
sadiyle yeni bir iktısad sistemi teşkil ediyorlar. Almanya 
aleyhinde ittihaz olunan abloka lıarbinden dolayı bu bita
rafların mağduriyetini istemiyen Londra ve Paris hükftmet
leri, büyük bir iktıaad tirketi teşkil etmiştir. Bu şirket 
bitaraflara birer mümesaH gönderecek Ye onların idhalit 
ye ilıracatini mcmopol edecektir. Ayni şirket Fransa ve 
Iniilterenin müttefiklerine de birer heyet gönderilecektir. 
Bu laeyetler müttefiklerin bütün ihtiyaçlariyle meşğul ola
caktır. Hatta onların da idhalit ye ihracatını tahh temine 
alacaktır. Bu mesele hakkında Y•nanistaoın Paris sefiri 
B. Politis ile de müzakere edilmiştir. 
Budapeşte - Tunada Peoer iskelesinde bir gemide çı-

Çin ukabil Taarruza 
Hazırlandı 

Vaşinilon - Çong-Kingden bildiriliyor : 
Çin asked makamatı, Japonlara karşı bir m11kabil taar

ruza geçmek 2amanının geldiği takdirdirde, Çinin yirmi 
milyon asker çıkarabileceğini bildirmektedir. Halen Çinde 
dört milyon asker vardır. 8 milyon asker talim görmekte
dir ki, bir sene sonra orduya iltihak edeceklerdir. 

japonyanın bugün Çinde kırk fırkası, yini bir milyon 
askeri vardır. 

~~~~lill!lllınııııı~~~~ 

BÜYÜK ALMAN AARRUZU 
A iM KALDI 

Paris - Sar civarında Almanların büyük bir taarruz te
şebbüsünde bulundukları ve bu teşebbüsün akim kaldığı 
haber verilmektedir. l;ler iki tarafta ağır aayiat vermiştir. 

~~~~~ .. ~~~~~ 
Mussoli i 

Hududlarda 
Emniyet 
Müdürümüz 

Italyan Gazete) • 1 laşta! •• 
Sofya - Italyan gazeteleri, lngilizler ve bilhassa lngil

terenin büyük firmalarının logiliz hükumet h~zinesinin ser
mayesiyle! teşkil etmekte olduju limited ticaret şirketi 

hakkında uzun makaleler neşir ve bu şirketi türlü türlü 
&İyasl tefsirlere uğraşıyorlar. 

'f ribona gazetesi diyor ki: Bu şirket logiltf~renin yeni bir 
manevrasıdır. Bundaki asıl hedef Almanyayı aç ve çaresiz 
bırakmaktır. Ayni zamanda Balkan milletlerine parası elinde 
ve bol bir müşteri takdim etmektedir. 

BULGARLAR DA SULH 
TARAFTARI 
--~-----·· .. --------~ 

Sofya - Kral Borise Parlamentonun cevabı kararını i6· 
t8ren heyete Kralın ıöylediği nutukta ezcümle ıunları te
barüz ettirmiştir. 

"Millet ile hükftmet arasında tesis eden birlikten doğ'an 
sevinci anlatamam. Bu birliğin bu buhranlı Ye miisteana 
günlerde Bulgar vaziyetinin menfa&tlarını korumağa ve te• 
mine kafi geleceği kanaatindeyim. Harici alemde de tak-
dir kazanan sulh ve bitaraflık desturunun Bulgar milleti 
tarafından da bahsetmiş olması benim de emel ve arzuma 

uygun olmakla Bulgar milletinin ruhundan doğan ve o mil· 
leti temsil edea sizlere büyük teşekkürler ederim." ---······ 
Bitaraflara ihtiyaçları kadar 
ithalat ve ihracat bırakılacak _____ .... ___ _ 

Zorib - Deyli Telgraf ve lvning Standort ıazeteleri 

Milli Şefimiz 
-1111.-

Ankara - Milli ıefimiz 
din Fransız: sefiri B. Maa
sigliyi kabul buyaraUflar Te 

bir 18at kaclar Konuşmuşlar-
dır . 
-~ .... --

ski eh 
Hariciye Nazırı 
Romanyadan çıkamıyor 

Fransaya gitmek için Ro• 
manya hüktımetinden izin iı• 
tiyen kolonel Bek, Alman• 
yanın Polonyayı iıgalinde• 
ıonra Polonya hlll:Ometiain 
memleketten kaçması heri• 
•e, Romanyalılar tarafından 
Brasov'da nezaret altıaa a~ 
bnmıştı • 
-~~-...... ______ _ 
M. Mclisinde 
Ankara - B. M. Mecliıi 

dün toplanarak lz•ir! liıiıaa 
işleri umum mtidürl6ğü 1935 
yılı hesabı katiıine ittill 
kesbetmiş ve Türkiye - Sov• 
yet hüktmetleri arasında 
münakid demiryollan muka· 
velesinh 2linci (maddesinin 
2iuci fıkrasını• tadiline aid 
kanun layihaaının da birinci 
müzakeresini yapmıttır. 

ııı,:Porcular tarafından kar-
.. ?1•ıtır. 
'flısaf· 

-o- -o- müttefiklerin kararile abloka sıklaştırılacak ve bitaraf ge- .. Okagıcuıırımızı 
Bir haftadan beri Ankara 

ve lstanbula bir seyahat ya
pan başmuharririmi:ı tiugin 
gelmiştir. Bu sebepten llaı 
makalelerle tefrikalanmızın 
neşrinde görüle• tebirlerden 
dolayı özür dileri.1. 

~iltd ır takımlar, bugün 
'1110,deıı sonra Altay ve Al
'-~çt, u takımlarımızla ilk 

h
1 
•• '•nı yapacaklardır. 

Q rı11 • 
~ta cı Maç saat 14 te 
~-.. ,~ .. F enerbahçe takımları 

•şataklardır. 

Paris - Romadan haber 
Yeriliyor: Mussolinin refaka
tinde harbiye müsteşarı ol
duğu halde askeri kuvvetleri 
teftiş için hududlara hareket 
ettiği haber Yeriliyor. 

Alman imparatoru Rus Çarını Nasıl Aldattı? 
. Genı·~.------~--~--------~~----------~ 
1titı f ıyı delerek kumanda n kamarasına yol açmak 
d etdası - - b b . v • • • 

t Sf) 1 gunu azı aletlerle bera er ınecegımızı 
t,tı b~ ~di. Herşeyi münakaşasız kabul etmiyen kap
~ a.. . apta münakaşaya lüzum görmedi. 
'l~tler~gır ve tehlikeli işimizi yapmak için lazımgelen 
~1.~tıg.1 11 hepsi de tahtelbab.irimizde · vardı. Denizden 
. ıt b: ... ~•~da hayli yorgun olduğumuz için birinci za-
ı . •c.ı s ı . 
l ~ita li • 0 na götürdü. Orada yorgunluğumuzu izale 
.ttti. ;•r:rıgefen herşeyi yaptı. Kafalarımızı da tütüz
J~tıi d erdasi denize inerken muhtaç olduğumuz okzi-

4'•- e teaıin d v. • - l d. t ~,, e ecegını soy e ı. 

. apJ,11 
111 ~aaa başında, yemekten sonra bermutad 

~ti}',.,111~~dık. Bir iki çakışbrdık, bu arada K?~t~ll? 
-nı,11d Ptana dönerek, zırhlıyı nasıl delecegımızı, 
~0lıı Çef~ kabinesine ne suretle gireceğimizi, altın 

tı Çı'- •andıkları ne ıuretle açacağımızı ve altın-
ttt· "•ra v d . ıı ı. fht· cegımızı tatla tath, ballanıra balla• ır ıza 
~11'•sırı;•rın keyfine payan yoktu. Hemen kendi ka
f .. ,Ilı ett·lcoştu. Bir şişe eski şarap getirdi, herkese 
llltı)'etiııa~· Hep birden kadehleri kaldırdık, muyaf
~ lio •ı için içerken bir ağızdan bağırdık: 
"" ..... h cı_ tece b orra, horra... Yaşasın altınlar t.. 
il ~e h e11 de Kostello da uyuyamadık. Altınlar-'-·-d . u. •ltanlan elde ettikten sonra kuracağımız 

111
tilcbaldeD babeettik. F erclası birtleabire baya 

lmniyet müdürümü:ı Bay 
Said Özgür dün vali Bay 

Etem Aykutu, vali muavini ve 
diğer daireler müdürlerini 
ziyaret etmiştir. 

23 Alman 
Tabtelbahlrl b•tırılıll 

Paris - Fransız donanma
sının batırdığı Alman tah
telbahirleri adedinin bugüne 
kadar yirmi ü~ olduğunu 

söylemiştir. 

Spor merakluı olmıyan-
ların da görmefe koıtuk-
ları bir hopa. 

miler en sıkı muayeneye ta\Ji tutulacak, hamulelerinin gi
deceği yerin normal ihtiyacı nazarıdikkate almak suretile 
serbest bırakılacak yahut m•sadere edilecektir. Alman yaya 
gidecek herhangi bir bitaraf g-emi yolundan alıkonulacaktır. 

6 
BEYANNAME 

isan Cumartesi Vila
yetimizde Çocuk Yazımı 

Günüdür 
Bu sayım 7 den 16 yaşına kadar olan okula gitsin 

gitmesin tahsil çağındaki çocukların miktarlarını doğru 
olarak öğrenmek maksadile yapılmaktadır. Bunun için: 

1 - Yazım günü evlerde izahat verebilecek bir kim· 
senin bulundurulması, 

2 - Yazım için kapınıza gelacek memurun soraca
ğı şeylere doğruca ve tezce cevap verilmesi, 

3 - Yazımda aşağıda gösterilen yaşlardaki çocuk· 
ların yazdırdmaıı lazımdır. 
Yazım günü bu tesbit işine muhalefet gösteren ve 

doğru cevap vermeyen vatandaşlar bu işlere müzaha
ret göstermeyen mahalle mümessilleri ve vazifelerini 
verilen emirlere göre yapmayan Yazım memurlan ~ak
kında 1554 No. lu kanuna göre beş liradan ?5 hrara 
kadar para ve iki aya kadar hapis cezası verılecektır. 

Sayın Izmirlilere duyurum. 
Izmir Valisi 

ETHEM AYKUT 
Miladi Rumi Yaş 
1933 1349 7 
1932 1348 8 

Miladi Rumi Yaş 
1928 1344 12 
1927 1343 13 

1931 1347 9 
1930 1346 10 

1926 1342 14 
1925 1341 15 

1929 1345 11 1924 1340 16 

/ 

_____ ıııım _____ _ 

Halkın Sesi 
Hakkın s .. ldlr 

Bir Dilek 
Aldıitmız bir •ekhlpte 

deniliyor ki: 
"Pazarlar biraz kontrela 

tabi tutulmalıdır. Bilhaua 
meyYalar, Başdorak civarı•· 
dakilere nisbetle hem daha 
pahalı ve hem de çürlk, ça
rık şeylerdir. Mulum olduju 
üzere pazarlar halkımııın 

halkımızın ucuz ve nefis 

yiyecek almaları ve azami 
istifade etmeleri i~in bele
diyemizin himmetiyle kurul

muş umumi sabt yerleridir. 
Fiatlar farksız olursa bunun 
faydası nerede kahr? Litfen 
şu bir kaç satır dileğimizin 

neşrini rica ederiz.,, 
Halkın Sesi: Eğer hal böyle 

ise karilerimiz haklıdır. 
HalkınSesı 

Hakkın Sesidir 

----.-----..... --.. 



SAPllFE 2 . ·--------------------(H_•_lk_ı_n_•_•_•~Q------------~--------------~~------------~'~ 
Bir Bar Artb' , 
tini DöYdü)et 

ıfTebi"thi1berieri .. 1ı 1 ~~~~illiiiii:""li!ii~~-~lt3EI~ ........................... 
Bugün. çocuk 
yazım günüdür 

-*-

V LHELMSHAFEN LiMANI 
BOMBALANDI 

Buıin , saba1atan itibaren 
Tiliyetim; izin her tarafında 
7den 16 ,yaşına kadar bilu
•11• ~( >culdarın yazımına 
başlanmış'br. Yazım akşama 
kadar ika ıal cdil•iş bulana
caktır. 

Roma - lngiliz tayyarelerintlen bir filo, din Yilhe•ı· 
laafeae ıitmiş Ye bombalar atarak, •ezk6r lıte b•luna• 
Alman terpidolarından dlrdlinü hasara uirat•ıştır. __________ ...... ~~~~~ 

Aerf Fallar: Salen 
Ellencelerl ? 

Möhim Radyo Haberleri 
_ ,5 - Budapeşte (Radyo) - Macar başvekili B. Teleki beynel

milel vaziyet hakkında beyanatta bulunmuş ve demio:tir ki : 

Taılı Fallar 
-o-

723-Tekrar kapıyamıya
caiın t.ir kapıyı açmaia nfr· 

At Koşuları 
İkinci llafta yarış ıslah 

encümeninin koşuları yarın 
Kızılçallud aki koşu alanında 
yapılacaktır. Bu hafta koşu
da fazla kalabalık olaJacağı 
tah in edUmekteelir. Bunun 
için Alsancak ve Kemer 
istasyonlardan öyleden sonra 
fazla olua ~ hususi trenler 
tahrik edilecektir. 

'
1Roma seyahatinden maksat malumat toplamaktan baş

ka birşey olmamıştır. Ve her iki memleket araıında ııkı 
bir dostluk mevcut olduğu siyasetimizde de laiç bir defi
iişiklik olmıyacaktır. 

Paris (Radyo) Nazırlar meclisi dün gece mühim bir top-
lantı yapmıı ve bu toplantada müdafaa itleri ıörlşll-

r•t••· müştür. 

7!4-Aiaçta ıöztinc · ıü
zeJ rlrlinen narı koparma. 

~~~~~ ...... ~~~~~ 
Garip ve meş- 1 lngiliz 

725 - Kapalı yaşıyan bir 
iradın saksı içinde karanlı-

;. abl•ıı ılile benzer ça
ituk selar. 

72'- Kadın hayatnua iç 
yld a11la,ılabilıeydi al-

kc:•••l hir "kadın tariki" 
el~e edil•İf elurdu. 

J27-Kadın bir iliçtır tatlı 
lııakıtları, saf söılerile erkek 

leria laasta raluana iliç ıibi 
işler. 

-o•-
Manalı Maniler 
721-Mehtap var, harmana gell 

Yar bana gel, bana ıel, 
Ortadan gel, yana gel, 
Tezgel dedim, geç geldin 

72,-Kahvenin var tel•esi, 
Geçti benden hevesi, 
Nedeyim, söz ltulamam, 
Bu da hakkın cilvesi.. 

731-P'uında ekmek olur. 
Hep görenler Yurulur. 

Gönül çekmek nasıldır 
Atıklardan ıoru)ur! 

Her gün bir bilmece : 

len bir kuşum uçuyorum 
yükseklerde, göklerde 

Kılaat yoktur kanadımın 
~arpmadığı her yerde. 

-Bu Nedir-
Cn116r yarınki niıahamı2Ja 

ıabıta haberleri 
Halkapınarda Mehmet oğ

lu a :nele Ali Ahmet oğlu 

Ömerin bahçesh.-ıden marul 
çaldıiından yakalaumııtır. · 

§ Karantina A,·aphasan 
mevküude Akif Te Ahm~t 

Haticenin lair keçhııini çalıp 
götürürlerkeıı ı-irülerek ya· 
kalanmak istentlikl~ri sıraca 
keçiyi bırakıp firar etmiı· 
lerdir. 

Zabıtamızın şiddatli hki· 
bi neticesinde iki suçlu da 
yakalanmıştır. 

§ Ba!mahane Belediye Mın· 
tıkası önünde Türk tt:b'asın· 
dan Jozef, rakip olduğu 
motosikleti yaya kaldırımına 
çarptırarak motorsikletin ar-
kasında bulunan Niko ile 
beraber yere düşerek yüzle· 
rinden hafif surette yaralan
dıklanndan tedavileri yapıl-
mıştır. 

23 Nisan Çocuk Bayramı 
ve bunu takip eden hafta
tının çocuk haftası olarak 
tesidi, Halkımızın en büyük 
ve en ile.ıi Yurd Davası olan 
çocuk ihtiyacları üzerine 
dikkat nazarlarını çekmek 
emelini ıütmektedir. 
Çoculıt. Eşfrgeme Kurumu 

Genel Merlr.ezi 

hur ölüler 
İnsanlar arasında son ne· 

fesini garip bir surette Ye· 
reııler n~ kadar çoktur. Fa
kat bunların içinde meşhur 
olan birkaçı vardır ki onları 
naklediyoruı:: 

Sultan Beyazıt tlemir bir 
kafes içinde ölmüş tir. 

Kötü ŞarJI bir ıarap iıpir
tosunun alevleri içinde ya· 
kıldı. 

Amiral Drake yenl'eçler 
tarafı:ıdaa purçalanmıftı. 

Eşil bir kaplumbwjaaın 
altında kalarak Gidi. 

Mar~arit de Bur~oaiyi:aaf
larır.ın rırtlağına sarılmaıı 
yiizünden boğuldu. 

Sofokl ıeYinçten öldi. Üv· 
gol n isü açlıktan ... 

40 Defa Ame
lıyat Geçiren 

Adam 
Şimdiye kadar kırk defa 

ameliyat olmuş olan ve Lon
dra radyosunun Mak amcası 
diye anılan yü:ıbn~ı Derek 
iki sene evvel bir otobüs ka~ 
zası neticesinde bacağı ke· 
silerek hastaneye yatmış, o 
zamandanberi de muhtelif 
ameliyatlar geçirmişti. Şim-
di Fransanın cenubanda bir 
şehirde son beş haftalık ne · 
kahat devrini geçiraıekte 
olan Mak amca, bu devre-" .... " ................................ " ...... " .. .. ı ı den sonra icabında sapsağ· 

ı Elhamra sinemasında ı ıam insanlar ıibi bastons•ı 
ı Bugün matinelerden itibaren ı rezebileceiini söylemiştir. 
ıantia lımiri soasuz neşe ve kahkaha tufanına boğacak, se-ı B• J d • 
ı neuin CD büyük komedi şaheseri, İşte dünyanın CD şöb- ı ır a pon a ed 
ıretli ko· LOREL HARDI ı Birçok Japonların yatak 
ı mikleri - ı odalarının döşemesi üzerle-
:Tarafından en son olarak yaratılan Ye bugüne kadar gö- ı rine pusula resimleri çizil
ırilmcmiş derecede güldürücü sahnelerle dolu olan emsalsiz ı miştir. Ekseriya Japonlar, 
ı bir Komedi Harikası ı başları şimal istikametine 

ı ZAFER DONUSiJ ı gelecek surette yatmazlar. 
ı O Ô . .,. ı Çünki ölülerini o tarzda 
t T RKÇE S ZLÜ ı gömerler. 
ı Ayrıca: Milli Şefimizin doğu Anadolu seyahatleri ve se- ı ----------
ımalara hükmeden kartalların fiJmi. Metro jurnalde: dünya·: KüJtÜrpark 
ının en son harp haberleri, - Seanslar: hergün 1.30 3.3oı • 
ı s.3o 1.30 9.3o da başlar, cumartesi ve pazar ıı,3oda veı Sıneması da 
ı hafta arasında her gün 1.38 da ucuz halk seansları vardır.ı lzmirde ilk defa iki filim birden ........................ " .. " ...................... .. .................................. .................... Gün batarken 
ı T s· T e ı e f o D ı 
ı ayyare ıneması 36 - 46 ı VİCTOR FRANCEN 
ı FRED ASTIR GINGER KOGERS ı Geçenlere büyük bir d~rs teş
ıtJibi iki büyük san'atkJrın yarattıdığı eşine ve e•saline ı kil edecek derecede mühi• 
ı ender tesadüf edilen bir şaheıer ı bir meYzuu cani ndıran meY· 

ı BUYiJK DANS i simin en güzel bir filmi 

: Aşk-Ihtiraı - Sefahat - Sevmek ve Sevilmek ihtiyacı - ı ŞANZELJZE 
ı ıevilen erkeğin fedakarlığı ı Baron fils- Chasa Gittry tara-
: Ayrıca EKLR JURNAL No.lson d ünya hidiıatı ı fından temsil edilmiş Fransız 
ı Oyun saatları: 3 5 7 ve 9,15 de başlar ı inkılabını canlandıran tarihi 
" ............................................ "...... büyük filim 

Çocuklarına 
Yol l9aretlerl 
oıretlllyor 

lu sene l:uıili• •ekteple
rinde talebelere yol iıaretle
rinin ij'retil eıi mecbart kı· 

bnmııtır. Son seneler içinde 
vuk11a relen eto•ebil kua-
larıauı dörtte üçi itaretleriu 
bilinmeme&i ylbün4e.a ol-
muıtu. Polis bun• katiyetle 
tesbit etmiı, kaıaları inle· 

mck: Ü.zere de b• te4bire 
•at VIU'•Utt•r. 

Uykusuz 
insanlar 

Bir insanın uyku 11yuma
dan yaşamaıı imkin hari
.ıiıadetlir. Böyle olmakla be
raber dünyada senelerce •

yumamış ve normal yaşamıı 
insanlar me•cuttur. Uyku· 

suzluk hastalıjı vak'aları pek 
nadir olmakla beraber ban-

lar tabii insanların tahaa· 
mül edemiyecekleri uykusuz. 

laktan hiç bir rahatsızlık 
hissetmemektedirler. 

-~--

e1'çinin 
Marifeti 

i\asmahane istasyonuocla 
devlet demiryolları idaresi 
memurlarının kooperatif bi· 

nasanda bir hırsızlık vak'a
sı olmuş, kooparitifin gece 

bekçisi Kavas Üsküplii Zü
beyir oğlu Hasan Tahsin 
Şener, çaldığı bir miktar yi
yecek maddesiyle maiaza
dan çıktığı sırada zabıtaca 
yakalanmıştır. 

ağcılarımız 
Kemelpaşa ve Kasaba, ay

ni zamanda mülhakatta bu
lunan bağcılardan bazıları· 
nin lzmire gelerek piyasa
dan göztaşı aradıkları haber 
alınmıştır. 

İyi bilgiler 
İzmir dersiam vaizi Lütful

lah B. Doğanın "İyi bilgiler,, 
namındaki büyük eserin 2 inci 
tabı ilaveli olarak bastml
mı~tır. 

Satış yerleri: Ke•eraltında 
Devrim, Mektepli, Ahed 
Etiman. Hisar önünde Ege 
kütüphaneleridir. D.6-

4 
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ltalyanla 
Memnun ---Rema - Lord Çörçilin 

a•tkaada ltalyadaa bahıe
derke11: uBiz laarb111 ba~ın•a 
ltalyaaıa bizim diımanımız 
olmatlıj'ıaı bilmiyordak de
•••İ bura mahfillerinde ln
riltere7e karıı beıleaen kiai 
bir kat d.aha ta il il et•iıtir. 

11111-

Türkiye Harbe 
Girer mi? 

Utro gazetemi bir yazıııa
da fÖyJe diyor : 

"Tlrkiyede Hiç Kimse Har· 
bıa Balkanlara Sirayet 

Etleceii K.anaatiudc 
Deiil.lir,, 

lataabul (Telefonla) - Bu· 
ra matbuatı, Hariciye Vekili 
Seraç•ilunuu "Oe7li Ekspres,. 
•uhabirine Yaki beyanatın
dan hararetle bahsetmekte· 
dir. Hariciye Vekili bu tbe · 
1aoatında Tiirkiyenin Inıil
tere ye Fransa ile ittifakta 
bulunmasından; bu me•le
ketlerin Tiirkiye1e yaptıkla· 
rı yardımlardan!stayişle bah
setmiş ve ezcümle milttefik · 
lerin ••ntazamaa s6nder-
111ekte bulunduğu harp le
vazımım memnuniyetle kay· 
deylemiştir. 

Bay Saracoğlu harbin Bal
kanlara ve yukın "şarka si
rayet edeceği kanaatinde 
değildir, Çünkü; herhangi 
bir Balkan deyletinin :~ Sov
yetler, Almanya ... vcya ltalya 
önünde boyun eğeceiine ih
timal vermemektedir. Bu· 
nuala beraber Balkanlarda 
veya Yakın şarkta bir harp 
baıladığı takdirde bunu lo
kalize etmek kabil olamıya
cak ve Türkiye, emniyet ve 
istiklalini müdafaa ederek 
gerek Balkanlı müttefikleri
ne ve gerek lngiltere ve 
Fransaya verdiği sözü yeri· 
ne getirecektir. 

Dr. Fahri lfak 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mtitehasaısı 
Rontkenveelektrik ıeJa11i• 

yapılır ıkinci Beı~er So 
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4• Kordoıula Re1tor1111 b•' ti 

bir boiuıma laidiaeıi ol~ . 
Ye hitif oj'lu B. Şem•i ; 
lutaı ile De~let De•irJ0~1 
mc•urlarındaa B. M., I' 
ŞO.krii Maşalin .,.. ark•dj 

llarından 1. 1.ltfii IC6~ , 
.f e B. Sait Soysal barda 1 

f 

bebaiı olarak artiıt BD· 1 f. 
gane'yi tahkir ederek to1'~ 
la dö-vmüşlerdir. B• ıır• lf 
bar müsteciri B. Şabap S t· 
garsoa Hikmet Düıen oı ~ 
dahaJeye teıebb6s cdi• fi 
suçlular, onlara da tokat 

1 
sandalyelerle makabel• ' 
•iılerdir. 

' __ ..,..... .. 
Makine 
Yazısında ,1 
•hH ibre~• MUr••~b~ 

El yazısı i~in naııl elab •· 
reye mlracaat eliiyorl•)ı· 
birçok memleketlerde 111• j 

ne yaz111 için de böylece ' . 
-lihibrenill- ko11naatine 111111~. 

- k •" caat ediyorlarmış. .Her e.~ 
makine tuşlarına vuruş f ıl 
Jiııe göre, makineyle 1•',. 
mış yazılar ehlinin anby•;e 
ğı tarzda hususiyetler • 
dermiş. __ _.,. .. __ 
Rişar Tobet 
lneiliz Old~,, 
Aslen AYusturyalı 1 

meşbu.r mügaeni Rişar 1° 1 
tabiiyet değiştirme mıı•~pl 
lesini geçen Perşembe ı0 , 
bitirerek ~rala sadakat ~1~ 
mini edip lngiliz tabaabı'~ 
geçmiştir. Ve lngiliz teb•v 
~ıfatile ilk konserini Lot.ı 
da vermiştir. 

Pro Yarışı 
1923 senesinin Eyl61 •/ 

Pariste yapılan "çabuk 1 
. . - bk•6' sıgarası ıçme,, musa a ~ 

da Dessagne isminde ~ 
Fransız büyükçe boy bit d'' 
rak sigarasını, tam bir ·tif 
kika 48 saniyede içip b~ 
miş ve şampiyonluğu k• 
ınıştır. 

1 
Niçin esner~~~ 

Esnemenin sebeplerin• 
şeye hamlediyorlar: 0r 

Açlık, can sıkıntıısı, 1 
gunluk, hazımsıslık. 

. .,..Jt 
Alman imparatoru Rus Çarını Nasıl Aldattı? ~I 

değişti, fırtına başladı. Bu durum bizi düşiindii:ti~ 
fırtınaya karşı alınacak tedbirleri müzaker• '·ıi' 
Hatırımıza yalnız bir çare geldi. Stromnes s•b:~ 
gidip orada havanın düzelmesini beklemek, i 
deniz alelade bir f1rt11ıanın tesiri altında olsaydı, j$i 

gıçlamak çaresini bulurduk. Fakat dalgalar • ~e;ı ' 
altı üstüne çevirdiği içın bu müthiş hava •f111 

görmek imkanı yoktu. · . .. 17'~ 
Çarınaçar Stromnes kenarında dalta ikı guo ~ilıs' 

dik. Bu müddet zarfında nahiye balkı küıııe . 1>6YI 
gelip denizaltımızı serettiler. Bunların ziyad~sı ıaıt~1 

garip bir gemi ğörmediklerinden bahsedıyot ~j~ 
Halkıd tecessüsü, herşeyi öğrenmeğe çalışmalar• 
osandırmıştı, ihtiyar kaptanın da canını sık .. ıttl• ~-· 

Onun fikrince bu halkın arasında casuıl•~eJIJel 
bulunarak bizim esrarengiz ameliyatımızı lıiss• 
ve gidip teavilat yapanlar da bulunabilirdi. 

Yeniden iş başına 
~,l 

Oçüncii günü hava yine uslanmııtı. Fak•!,,. l 
remimizio..:yüzmeıin, dalıp çıkmasına iıtediiİ 
elTeriıli dej'ildi. 


