
Halayda 
Kanh arbedeler olmu9, 
dört Türk ve iki Arap 

ölmüıtür 
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Başvekilimiz Yarın B~lgİ-ada · Gidiyorlar 
ltalyan donanması Napolide manevralara başlıyor 

Hitler, gece yarısından son 
Y•ni bO.dce 

Mfızalereleri yakın 
da .6aılı,aca.lc 

ra Napoliye hareket etti ;:!§::~~€2?~ 
•• •• • •• ı111a ~ Mjll ı M cı· . d lubn-

Hareketinden evel Kırinal sarayında biiyük bir ~ .... ,ı...:ak .. :. UUI • • 

ziyafet veriJdL Gündüz, Veneclik sarayında bir ft.tya ve Mont· 
988t kadar ve Hariciye Nazırlanmn da rö muahedesi 

iıtirakile gizli müzakereler cereyan etti 
Ro-. 4 (Radyo) - ltaly• 

Bat•eldli Muuoliai, refakatinde 
Hariciye Nuın Kont Ciuo ol• 
clut11 halde ba ubah Krinal 
..,.,... ıifait ve Hitleri ziya
ret ederek, on dakika kadar 
koeuıaafbu'. Bu eaaada, Voa 
Ribeatrop ile Kont Ciano da 
Hitlerle Muuoliaiaia bulunduk" 
lan uloaa ıir•itler ~• koa111· 
..ıara lftirak .,ıemiılerdir. 

Hitler, ko•qmalardaa aoara 
Paateou ıftaif ve krallana 
...,laruaa ..,uiale çeleak
a. koy...-. 

Hitl.-, .... ,.,_ .. cı..ı 

.Kont Ciano . ···-Dıı6akanımıza 
lıikdmetinin ka. 
rarını biltlirtli 

AK--. i (A.A.) - İtalyuaa ....... ....,.ı .......... 
lflirald •IDaNbelile • ._ Dr. Blf&A 
An• İtalya Barielye Naarı Koat 
Ci•o aıUlllu aeatıdaki telgraflar 
iMii elu•uıhln 

&kaellaa Dr. Ana 
TlıklJ• Buieip Vekili 

.Aah
lt T...... 1923 de Lesaac1a 

lwyla•a• ................. rı'-

. 

Tiirk aleyhtarlan 
Antakyada kardeşlerimizi 

yaralayıp dövüyorlar 
Komisyon reisin«! ıikayet edildi. 
Bakalım ne netice verecek? 

Hatagda 6ir nlıri•lı · 
- Y•Z1a1 e ıncı uhlfemlad9 -

Şefimiz, süvarilerimizin 
muvaffak-yetinden 

memnun . llker allicleue sltait" ara
,. ela bir 9el.U koy•uıtur. 

Hitler, llu ... IODra Veaeclilc 

• 

· Baı6olıanımız, telgrafla 6iına 6ildirlliı.r 
(~~~~·"l;ni•ilnaı~ ·ıni.u ~eni rnaNf~ ..... 

,etler tliletliT•r • 

.. W.. el..a .._. 10 T-a• 
1996 .. lloaarlae ••ıa.ıaır .. kkuı. 
da imal•• ......... ,. .... ,.. lale 
ktm~f ltagla tir& •miftiı. 

Veıedik IUaJIDcla iki devlet 
Harioi1e Nıarlannıa da iıtira
.... bath1aa •GzUereler, bir 
aaatt.. fala •••lftiir. Bu ko
Dut..ı.r laaldaada •• re•I teb 
llt tak•ı " •• de bir laaber 
•m11br. 

Roma, 4 (Jladro ) - Hitler, 
...... , .. ._ IOllra ICulpo-
teDta11lllo',. ....... ıt.a,.. 
lalli.._.... ·nrewalanaı ..,. 
......... •••ada Hitleria 
-~· .. Al ... ,. ......... 

l ......... .,. .. ·- ac..~ ........ ,.,.. ....... 
1toM. C (Ra•10) - Hltlw, 

.... otlecl• ıoara Su Mak

... 'rW.t-. ıimif w orada 
Al._ koloDilial kabul eyle· 
~ Al•u1a laariciadeld 
Alma aa11oaal ..,eliıtler 
rü V.. Baltler, b_.cla laaa 
bir aatak liylemif Ye Hitl•i ............. 

S..d• .... Ma11oliai lau 
bir liJlev ftfllif w Hitler, 
k.Mi•• Wtbç .... • ... 
..... ....... ltaı,ua ,....ı.11 
ııMllria UJllll.. • zevkli ve 
•••• nm1ai oldutua11 beyu ....... ~ 

Paril, 4 («act,o) - Haftl 
•'fla•• B.Uaclea aldltı hı· 
..... ,ar., Re.uda Hitler• 
,.,.._ w,llL iltillbaldea ve 
Hitl• • Uauoli•I •üzakareı .. 
.... Ama.,. liyaaal ...... 
111, .. .... ...... ıörü-..,.... 

Ro.. •labrelerillcle, Al-
- ....... ,i .. iadelil• 
4atler •mlaaıa akdi içia laiç
Ww .. ı 1ra1..... ...... Mi
... *••Mıdir. 

Allke1* mebafilüa teai ... 
.._ ........ Hitler; laptare-
ltal,a •••••aı Ye birkaç 
.. ıwel beth,aa ltal1a • Fr ... 
aa ~ai •Yiaçlı kar-
lll•lfbr· 
.... 4 (Raclıo) - c. • .,. 

M .... .ıınl 
iMi lilai Hitl.r ı•efia• bi
,ak Wr .,... ..Oea.lctir. Ba 
si,ahtte. .......... .. ... .... 
..a,ı •• ~k .. Mitler d .. .. 
.a,IWle kudiliM -übelede 
bal•aacakbr • 

Ahnan haberlere pre. ilci 
nutuk ela ltal,ada oldutu ıibi 
Almaayada ela radyolarla yayı· 
lacakbr. 

Roma, 4 (Radyo) - ltal1a 
krah Viktor EiDaauel, bu ıece 
Kriaal ıara11nda Hitlere mil· 
kellef bir aiyafet vermiıtir. Bu 

• .. Hltl.,. 
zi1afett• ltaıya Baıveldli Maı· 
10lial. Haricite Naan Koat 
~o, ltalyaa mareplluile AJ. 
...,. Huiolye Nazın Voa Ri· 
beatrop, Erkim Harbipi U•u· 
mlye Reisi Ven K~eler, dok
tor Göbel1, Von Himler ve 
Hltleria refakatinde balunaa 
diter ze .. t -hazar baluamuılar • 
dır. 

ltalya krala, ziyafet HDUID· 

da bir ıôylev vermit ve Alman 
milletini Hıtlerin ıahıında M

- S.•D 6 lllCI saJıffede -

M'/Jlaim 6ir miJlctlıat 

Halayda arbe'deler 
oldu. 4 Cürk ve iki 

Arap ölmüştür. 
Fraaaz mtimuıili Gara, Hariciye V•lıili. 

rnizle azan 6ir miild1cattan ıonra 
Hata;,a laarelıet etti. 

latdba1, 4 (Baaad •allıbiri•i .. 
ti•) - Aabıaclaa IHl•ldllyor: Aa. 
tua•a lnalua Fraıaaaa Sari7• 
delepti B. Gtro, ...... Badoi1• 
V .. l!ed Ma-da a.w,_ Vekille 
n B. Terlik Rtlttl Aıaa 1i7an1 
.... k keatlllil• •DD ... IU 
mllüatta lnahuuDUf, eoau Bata19 
laarek•I ebDiıılr. Ba •ll&katua iyi 
aetlceleı qreoe&i a• Dlayor. 

... ....... t(Baıul••Mrsm.. 

da) - Bata7claa gelıa uı.ı.. 
16", itan Aleril• Tlrklen •tea• 
ebllfl•tlır. a. 1lltl• •tdW.r ol• 
•attar. Ale91le~ •aballt ldue ... 
raf••• talarik edil~ .... oı .. 
•91or. 

Pul" ' (Raclyo) - füeadenua• 
cllll ahua laa),•l•• gire, •ada 
illdlaabaı dole7111le kaah arh.W. 
olmllflar. a. arbetleJer ...... da 
Tlrld••• .. 4nplarüa lld kiti ........ 

.................... ....................... 
6ıiJpı..- ifeclelilll 7eail••ekle 
llGiiJ•& 

Ciano 
Ebellaı Eoat Ciaao 
llajeıta 1talya krah Ye B.beti1t 

• illpantonuaaa Hariciye Naun 
Boma 

llalJam• lloatrl •aka•eleaiae 
ltlinldai Te ballık •• impar•t•lak 
hlli•edaia •• j•lllai IUaa• ed• 
••mlekedaa hakkaauld •91p1an 
Wl.._.k tıere Bbel .. •••an ııa. 
ı. gladerdiklld telpaflaa •olayı 

- laararedi llıfekklrluiml ....... 
rim. 

Gl•erll• M aaikhe allkad• 
lw9kaltde mlıeluıHla olarak Ca• .... 
ri7eı htlkO..etialD •• ita lıtirakte 
1t1J1k koliaı• •• deıı •••lekele 
•al'fl Tlrkiyedı betluea dargalaıa 
aa .. mile le'fafak eden bir muhab
bet 'fe doeılak aipaeli glrdCllb• 
Ekıelbauııu temia etmek illerim. 

Ba m .. aaebetı. ea umiml ...... 
••naJan•aa ifacleeiai kabal hJu· 
•ama rica e,.ı.rim. 

Dr. Ra,ıil Ara 

Hamiyetli İzmi
rin te6err1Jleri 

Da., Yospd " ~ıtelalr feJa. 
ke1Huı.rt lpa Bl1......... 7apao 
... IÜad miktan •s2,3' lln.tır. 
EYelki gtmla 145" lira, 33 k11hf 
ile benber yektlı 14996 Ura 67 
kanııtar. Mlfredatı tadar: 

jojef Bodaro S lira. Aftbt Na
rl Fettah EMD 15 lir .. Viltyeı Da· 
hili7e •••arlan 41 lira 13 km.., 
Daaaepe okula llnDcil•ri 1 lira 
29 kmue. Tirkefu •••arlara 17 
lira 65 kanı. Ltiklal ok.ıa lir•· 
6ri 10 lira 20 kar ... lbralüm ve 
Melı•et Bel•aca 10 lira. Karatat 
Oırtaokula 6tretm•a Ye Gtnacil•ri. 
50 lira. Gui ekal• llnacileri M 
lira 66 kur.., ~ır pelil ..... 
lan, Waoi perti 11 lira IS karaf, 
P. A. Primi 18 lin, lıhnlaU eka• 
la llıreacıileri t Ura '16 bnt. 116 
uacı aJa7 eabaylan 19 lira '15 be 
laf, Fal•• Tatlım 50 t...,. 81 ... ı 
mldlrllll •••ulan 10 ltN JS 
kuae. Geri lldll flrked 100 llrm. ....... ,...,Si .......... 

. -·~------Aıakara, 4 (A.A.) - Romacla 1•ptlH •illetler IUieJltk ..... .._ 
.. klnada eklbimise riy11et edea Alba7 C.Ydeı 
af91ıdaki telgrafı gôDdeımiftir: 

Roma 2 May11 l 938 
Baı•ekil Celil Ba7ar 

Aakaıa 

Bıgla Milletler kapaa mtl1abab11adı Jıla11ellai alam kapa11aı eki. 
bimis kHaadL Keadi aamıaı tıpyaa kupayı biaat ekibe •r& Al· 
•anlar ikinci, lrlaadalılar lçdllel, lıalyaıalar d6rd6acl, a .... , ..... 
bepael oldalar. Zafer direline çekilen UDcatamıa lıtiklll •aqı ..... • 
limlu& 

Atatlıke miaaet. MYID bClylklırimise tlkraalar • 

B.ftekWmia fil ceYabı g6ac1ermiflercliı; 
AIMJ Ce'fdet Bilgilin 

Bema 
Milletler mtlaabıkuıada Mu1eOliai elııa kapı••• ................ tut 

4lirtD telgcafıDl&I Mtiıaçle aldım. Paırlak ••Yaffaluplialll • .. ... 
da,...ıanaasa AtatClrke anettim. • • 

Ş.flmia hepiaisdea memaaa old80 Tebtir ederim. ~ .. eklWlllll 
bararıtle tebrik ederim. AJDİ mHaffakı1etl• baadaa eoualkt -~~ 
larcla da tecelU.iai diler, ayn apı bepbüsia 16sleriadea ~-

Bapelcll Celil ... · 

Mücadele teıkilib naSıl çal•ııy 
Karşıyakalılar sivrisinek

lerden kurtulacaklar! • 
Salhaneden, Hacıh6•eyinler ve Çif
liye kadar geniı bir saha ifzerin 
esaslı bir m6eatlele devam ediym-
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Bir haber dolayı ile 1 
FiKlRL 

Şehir Dahili Haberleri Kafese . ' ar .• 
HOkumd, ıigara fi atlcrini umumiyeti• ucoılatmak kararını vermietir. 'l!llıı;i!iiiii!iiii!ii!iiiiii!ii;;;;iiiii!iiiiiiiiiiiii:miii!iiiiiii;;;;;;m;::;iii;::;=.iii~~;;;:::::;:;;:;;;:;;:;;;;;;;;;;::;;;;;ı;;;;;;;;,;;iiiiiiiii~~~;:;:;;~--iiiiiiiii~~iiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiii!ii;;;;I M. Emin Arı kan 

Bu memlelı.ctte. mazaratını bildiğimiz halde, bir çoğumuzu gece ı-c göod Cı 
mni bıılkalarınıo içinde eur ki 'en ıigara T lütüo bizim için iki baclı 
lıir metadır: 

Maskeli haydud- Ş. Meclisinde hararetli münakaşalar oldu 

farın marıfeti. imar işleri için bir Hem içer, ht Htarız. 

kolaylık bulundu . Parayı aldılar, fakat 
...... Fakat btiyfik 'ı~ının k.o\hadığı eigarııyı, tütün atıf fiıtleıi za•iyeıia• 

dtır mütaleaya kalktıgımıı Taldt, bu kör olası aebiıin, balkın cDsdanıoa da 
ıi11ycı ettiğini görQrüı ... Tıryıkilik: oa mı altındı yaeıyon o ineafuı Te baıı• 

hOf İlİ1at H İptill, 6ÜDÖD herhangi Jbir la&lİodo CD nefie bil' l tJı ile bir 
paket ıiı;ara araeında muhayyer hırakıldıgtmız nkit, parayı bırakıp atcı• 

el usatıo çocuklar gibi, bizi de ıigaraya doıra çevirir. Mademki biz iı· 
tibul ediyoruz, mademki eıaıen cmdur. Şa halde h m fiali de lameli, 
hem de kalite yttklelmefü!ir. 

yakalandılar. lkincikordoiı Halkapınar suyu 
Kuşadası kazasında Selçuk ' t 

nahiyesi dahilindeki Bağlardan bÜdce kararnameleri. 
birindeki çadmnda oturan Ka-

İıpirtolu içkil rd• de Taziyeti ııyoi oekild fitalea etmek gerektir. 
Ba mem1ekett•, bir 1ene içinde, Qç kilo yaı, kuru üs m •aya iııcir 

yamemir, hattı hatırına getirip te boalın ıramak ihtiyacını biç duyma• 
••ı binlerce, OD bialerce, ydz binlerce vaıaoda§ Tardır. Barıa mukabil iae, 
itpirtetu i~kilar kanıtından apimwn birer iıtiblAk iı eıine ıahip cıldo~a 
da mobıkh~tır. Fakat çok pahalıya!. 

ratekeli aşiretinden Yusuf oğlu 
Süleyman, geceleyin üç kişinin 
taarruzuna uğramışbr. Yüzleri 
mendillerle maakelenmi~ olan 
üç kişi, çadıra girmiş, ellerin· 
deki silahlarla Süleyaıanı ölüm· 
le tehdit ve para istemişlerdir. 

Eger cuar Ye m maaili &ehirler, gizli gizli bir revaç eahıeı baluyorea, 
içki pabalılı~ıaı da bir Amil olarak taaımakbğımız Uzımdır. 

Uiç olmana ıarabı ucaalauak, har eofrada, hatta her kahTehaaede t•• 
rap b.tuııammak imkblaruu baıırlaea'lı:; hem ihtiyacı karplamıı, hem 
ııhbıt •diıeaiae cnap Termir, hem de illftm iatihllkini arhrmıa oluruz. 

f(alu ki, prapçılık, bug 11 her urafıuda bir reka et H ikbHdt tazyik 
11ntan tllClmcillflglmGz içi.D, yumruklarile kapıyı çalmakta olan bir zara· 

Süleyman: 
- Param yok. 
Demişse de ta~yik ve tehdi· 

din tesirile parasının g:zli bu· 
lunduğu y rj göstermiş, hay· 
dudlar, paralara alarak kaçmıf• 
lardır. Alınan para 500 lira 
ımış. Süleyman haydudların 
jandarmaya h çbir haber ver· 
memesi hakkındaki ihtarlarına 
rağmen gidip şikayette bulun· 
muş, muhtelıf kollardan faali· 
yete geçilerek failleri kısa bir 
zamanda yakalanmışlardır:. Bun· 
ların Torbalı kazasında Ahmed· 
ler köyü c vırında oturan Bur· 
hanlı aş'retinden kömürcü Zey· 
pel otlu Mustafa ile bedeli 
Halil ve .Sal ı h çavuş adında 
üç Jci~i oldukları anlaşılmış, 
üçü de tutulmuş, adliyeye vo· 

ra&m a... ** 

Muhtelif harplerin kurbanları 
Y•di yıl devam eden mubı· 

rebelerdea ıimdiye kadar vuku· 
b.ı.q olan harplerde ne ka· 
dar iaın öldütü, uzun tetkikata 
milt•id bir iıtatiatilde tesbit 
edilmiftir. Buna nazaran; yedi 
aenı clevaa eden muhar be
lerde 551 bin, Fransa büyüle 
ibtililinde 1 milyon 400 bin, 
Nıpolyoa bırplcria de 1 milyon 
700 bia, Kanm barbiade 785 
bin, Amerika btiklll harbinde 
700 bin, Rus· Japon muharebe-
ıinde 626 bin, Balkısa harbinde 
108 büa ve Umumi harpte 10 
milyoD inaan ölmüıtür. 

Görülüyor ki, zamaa geçtikçe 
v.aku.btalaa nrp1wia uyiab faz· 
lalaııyorl Acabı, yarınki harp
leri• insan zayiatı ne olacak? 
Bu tualia cevabını, ıimdiki ıi
lilalanma yarışına bakarak lco· 
layca verebiliriz: 

Müthiş!.. 
Sofrada fazla gUlmek

lehlikelidlr 
Praıda paıkalya yortuıunda 

bitia askerler• kuzu z:yafeti 
verilmittir. Ziyafet eın111nda, 
kotuılardan birinde bir manga 
ukor ytmek yirken, m6ngabaşı 
çok tuhaf bir söz söylemiş ve 
herkeı, yemeği bırakarak, ka· 
tala katıla gülmeğe başlamıştır. 
G.ilmek fuh p kadar ıürmüı· 
ki. ~aıta mangabaıı oldutu 
halde üç kişi bayılmış ve iki 
ı&c'iti de kalb d•rmasmdan öl· 
müıtür. 

Almanyada do§um hidise
lerl nasıl karşılamr? 
~lmanyada bir çocuk doğ· 

••ta zaman, o çocuğun doğ· 
clutu mahallede şenlik yaparlar. 
Bu idete, Münihte daha fazla 
riayet ederler. 

G relc Münihte ve gertkse 

köyleriade bir çocuk dotduğu 
zaman, bütün kiliselerin çan1an 
oıı dakika mütemadiyen çalal"' 
lar. 
Bir meşe ağacmm sakla· 

dıOı telgrafl 
Almanyanın Kunnerendoy 

rilmiştir. ------

ıebrinde büyük bir meşe ağacı 
vardır. Son zamanlarda bu 
ağaca budamak lizımgelmiş 
Ye ayni zamanda lcöküocı de 
~übre dökülmek istenmiştir. 

Bu mü11asebetle meıe ağacının Bayraklı 
kökü temizlenirken, bir teneke 
kutu bulunmuştur. Bu kutu Vapurunda 
açılınca, 11 nisan 1871 taribia· 
de Rruıya kralı tarafından krı· Dün alıfam 
liçeye iÖaderilmiş bir telgraf bir arıza oldu 
~ul;nmo:~::~n:nu t~7;;: ;~b~~ izmir·K rşıy k arasında iı· 

liyen Bayraklı vapuru . dün ıak· 
edilmiş ve telgraf, bir batıra-

ıam saat 20, 15 de Konak is· 
nın yaşama11 için, tenekeden 

keleıinden hareket ettikten şon• 
kutuya konularak oraya bıra· ra bir arızaya uğramıştır. Pa-
kılmıştır. saport ve Alsancak iskeleleri 

---------------------------· Et u.cuzlıyabilir, tef. eraıında vukubulan bu arıza 
fÜıündeo vapur on dakika kı· 

lıilıatta bu netice)'e dar olduğu yerde kalmış, ta• 
varıldı mir edilmiş ve tekrar yo1una 

Et fiatlerinin ucuzlatılması devam ederek yolcu\arı Kar§t· 
için vilayetçe yaptırılmakta olan yakaya götürmÜ§tÜr. 

Bıyraklı vapuru, yeni bir 
tetkikler sona ermiş, Ticaret 

ıvapur old,ığu bald ik"nci arl• 
Odasına hazı rlattırılan bir ra· 

zayı göatermiıtir. Evelce de 
por, D.ahiliye Vekaletine gön· 

Karc::ıyaka · Alsancak arasında 
derilmiştir. Bu rapora göre, :w-

lzmirde ıet fjatlerioin ucuzla· dümen zinciri kopmuştu. Bu 
güzel ve konforlu vapurun, arı-

ma11nı temin etmek 4çin meı· ulara uğramaması için hc;r 
baha ücretleri ıle devlet demir tür ü tedbirJerin zamanında alın· 
yollara tarifelerinde tenzilat mıı 01 ması lazımdır. 
yapmak ve daha bazı tedbirler Bir katilin 
almak kafidir. 

18 Lira çalmış mahkumiyeti 
Çaziler cıddesıode ikbal ote· Torbalı kazasında Oğlananası 

liode Riza adında .biri, Meh· çiftliğinde hizmetkar Mehmedi 
med oA-lu Mustafanm oda11na tabanca kur~uoile öldüren çoban 
grip fHbğı altındaki 18 lira· Nuri, Ağırceza mahkemesinde 
s nı çalmıştır. Hırsız zabıtaca -ltı seoe ağır hapse mahkum 

ed lmiştir. 

akşam 
21 de saat TAYYARE SiNEM ASINDA 
1518 - 1937 Avrupa tarihini musavver 

lngiltere Tacının 
incileri 
Şereline büJ1ük Gala 

Mükemmel rkestra • Fevkaldde müıamere 
419 -.enelilc bi.r mazigi ibga eden bu filimi sayın müdavim/erimize taos'ige ederiz 

Gündüz 2,30 ve 5,30 Seanslarında 

SONATA KROCER ve İSP AN YOL ÇlÇEKLER/ 
Fırsattan istifade ediniz 

Şehir Mecljsi dün öğleden 
sonra belediyede toplanmış, 

muhtelif meseleler, yeni sene 
muvazene kararnameleri üze· 
rinde müzakerelerde bulunmuş· 
tur. Eski zabıt okunduktan son· 
ra belediyenin de hisseıi bu· 
lunan otomatik telefon oirketi 
aatış mukavelesinin tasdiki için· 
belediye reisine de salahiyet 
ver lmi§tir. Belediy n in ıatbğı 
arsalar, birinci derecede bele· 
diye namma ipotek edilmekte 
ve bir sene zarfında bu arsa· 
lar üzerinde binalar inşa etti· 
rileceğ. ne dair araalan ıabn 
alanlardan teminat alınmakta· 
dır. Halbuki birçok kimseler, 
arsalar üzerine inşaat yaptır· 
mak için inşıah ve ar.sayı bi· 
rinci dereceden Emlak ve Ey· 
tam bankasına "potek ettirmek 
ıuretilo pıra istikraz etmek i • 
temekte, inşaatta ko1ayhk elde 

, etmeğe ~lışmaktadırlar. 

Arsalar, belediyeye birinci 
derecede ipotekli olunca Em
lak bankasından istikraz imka· 
nı da kalmamaktadır. imar İ§· 
lerini kol yla~tırmak ıve halk.o 
inş at mukabılindc bankaclın 
istikraz akdini temin etmek için 
arsaların ve inşa edilecek bina· 
ların birinci derecede E.mlik 
bankasına ve ikfoci derecede 
belediye aauuna ipotek edilmesi 
h ktndaki teklif, epey müna· 
kaşadan sonra meclisce şu ıe-
kilde kabul edilmiştir: 

Bundan ıonra bina kıymeti· 
nin yüzde otuz beşi Emlak ban· 
kasına birinci derecede ipotek 
edilecek, müteba1<i kısım da 
belediye için terkolunacaktır. 

lkincikordonun uzayıp giden 
inıası meselesi hakkında De· 
nizban ı<m yapbğı teklif oku· 
nunca şu münakaşa geçmiştir: 

B. Faik - Belediye, b\l m& 
ıelede bakladır. Vaktile İn§aat 
ıve mütemadi tamiratını rıhtım 

:ıirketioin yaptığı l kincikordoo 
için Oen.zbaok umum müdür· 
lüğünün bclediy~ye 30,000 lir' 
vermek, kat'i surotte ibra edil· 
mek ve bundan sonraki bütün 
inşaatı belediyeye mal ctqıck 
is' iyor. Ecnebi bir.ş'rketin vak
tıle yaptığı kolaylığı Deniz· 
bankrn yapmak istememesi 
.şaşılacak bir.şeydir. Bu öyle 
küçük bir mesele değild 'r. Yüz 
binlerce liralık meseledir .. Res· 
ini makamlara ibraz için birde 
ibraname istiyorlar. Ben, ~ük· 
sek meclise şunu teklif ediyo
rum: 

lkincikordonu inşa etmek 
Deniıbanka ait bir vazifedir. 
Binaenaleyh bankayı davet 
edelim, inşaatı yapsın. Yahut 
hükumetten yardım jstiyelim. 

B. lsmail Hakkı Sur - !Biz 
otuz bin lirayı alac•ğız, .cadde· 
yi biz yaptıracağız, ondan ıon· 
ra da 1kincikordon arbk her 
vakit belediye tarafından tamir 

·edilecek.. Bu olamaz, yanlışbr. 
Arkadaşlarım da kabul et• 
mezler. 

Epey münakaplar geçti, 
mevzu dinlendi, sonunda Bay 
Muzaffer ve Mustafa Butd.anh 
da .söze karıştılar. Belediye 
reisi Dr. B. B~hçet Uz, ikinci· 
~ordonun 60 bin liraya de~il, 
hakiki keşiflere göre iki yüz 
bin liraya inşa edilebilecei,ioi, 

• 

bu meselenin uzun zaman ıü· 
rünc ~ mede bırakılması da doğ· 
ru o nadığını söylemi§, netice· 
de d. Faıkın teklifi veçhiJe 
lkincikordonun inşası için hü· 
kumetten yardım i~tenmesi ka· 
rarlaıtarılmııtır. 

Bu müzakereyi belediyenin 
938 seneıi büdce muvazene ka· 
rarnameıi ile mezbaha, otobüı 
ve K rtıyaka tramvayları büdce 
kararnameleri okunmuş, büdce 
encümeninin, bu lcararnameler· 
deki bazı maddeleri değiştireıı 
mütalealarla birlikte kabul edil· 
mi§tir. 

Hela çukurlarını temizlemek 
için bir tar.fe hazırlanması hak• 
kandaki teklif, tarife encümenine 
gönderilmiş, B. Mustafa vo ar· 
kadasları imzasilo verilen bir 
takr.ir ruznameye ahnmı§sa da 
o'lcunması Cuma 2ünkü ıon top· 
lantıya bırıkılmııtır. Bu tak· 
rirde Halkapınar ıuyu bimayo 
mantakaaı dahilinde bulunan ve 
belediyeden iıinsiz inşa edilen 
evlerin yıkbrılmaaı iç"n sahiple· 
rine ~erilecek bedellerinin su 
fİrketi tarafındın verilmesinin 
temini iıtenmektedir. 11 imza 
taııyan bu takrir, Cuma günü 
saat 17 de ıoıi top!antasını ya· 
P'cak meC:ilte müzakere edi· 
~ektir. 

Gezinti 11e dga/et 
Şehir Meclisi azası, bugün 

öğleden aonra otobü_alerle ıeh-
ri oI ~=car, bef diyen o dört 
yıldı yaptırdığı muhtelif eser· 
leri göreceklerdir. Yaran akşam 
da belediye reisliği tarafından 
mecliı azasına Kültürpark gazi· 
noıunda bir veda ziyafeti ve· 
rilecektir. 

Suvak vapuru 
Cuma günü l•tan. 
bula gôtiirülecelı 
ıDenizbanlc umum müdürlüğü· 

nün lımir • Karııyaka arasında 
iıliyen YAıpurlardan birini fıtan • 
;bula n lettireceğini ve Boğaz· 
içinde ~ıletec~ğini yaıtnı§tık. 
Haber 11ldığımıza göre, (Suvık) 
vapurunun lıtanbula gönderil· 
meıi Jcararlııtmmıştır. !stan bul 
Akay işletme idareai şefi B. 
Nasuhi Ôıok, Suvak Ylpurµou 
Cuma günü lıtanbula götürecek 
olan kaptan ve ,tayfalarla ıeh .. 
rimize gelmiştir. 

Dcnizbank 1zmir şube.si mü· 
dürü B. Haşmet Dölge, dün 8. 
Nasuhi Ô%oku teraneye g&
türmüş, limanda gezdirmiş, 
muhtelif tesiıat ve teşkilat bak
landa kendiıine malumat ver
miıtir .. 

Memurların vergileri 
Sene içinde yeniden İfe baı

lama ve işi bırakma dolayııile 
terbolunıcak kıstelyevm vergi
lerin heıabaada aylarıa otuzar 
gün .Ye 11enenin de 360 gün 
.olarak 'beaap ,edildiği anhııl• 
nıııtır. Maliye Vekaletinden 
_şebrımiz Defterdarlığına gelen 
bir tamimde kıstelyevm vergi· 
lerin hesabında bu yolda Jlare· 
ket ~dilmeai,ni mümkün kılacak 
kın11ni bir hüküm bulunmadı· 
tındao buıd.an M>Ma. bir aeıae• 
den noksan müddetlerin besa· 
bında her ay kaç günden iba· 
retse o miktarın nazarı di\dca· 
te alınması ve senenin de 365 
gün üzerinden hesaplanması 

bHdirilmiıtır. 

Dün tramvayd elimde ıa· 
zete, gözlerım sütunlara takılı 
daJgm dalgın düşünüyordum, 
birden kendimi topladım, bir 
önümdeki sırada oturan ve baı· 
başa veren iki yolcunun hara· 
retli hararetli konuşmalarına 
kylak veı diın. Birisi ıolatıyordu: 

- "Dikkat ediyor musun? ... 
inkılabımız ne kadar cih nıü· 
mul bir kıymet ldı?., Yabancı 
gazetelerin hemen her günkü 
sayılarında en büyük adamın 
ve onun yar tttğı genç Türkh 
yenin dinç varlığına aid yazuar 
görmemek imkansız ... 
. ~indeki "Paris·Soir,. a-azete• 

sının yapraklarından birini çevi· 
rerek: 

- .. Bakf. Gene ıurada inkı· 
labımızı tahlil eden entere11aD 
bir yazı var.,, 

Mubatab yolcu, alnına düşen 
saçlarını ellerile arkaya doğru 
kaldırdı ve: 
·- Tabii doıtum, tabii! .• 

Yazacaklar.. YazmalıdırJar. 18-
20 milyon insanın inanışını, 
duyuşunu tek bir noktada te• 
merküz eder görürlerse elbet
to ki yazarlar. Biz bir tek var• 
lığai na nan, tele bir ide peıin· 
de ko~an kuvvetli bir kitleyiz. 
Sesinıiı gürlüyor, ,çünkü kork~ 
mıyoruz. Devrimimizin destanını, 
tek baıına dağında, sürülerinin 
başanda duran çobanımız da 
bizim g•bi terennüm ediyor. 
Güzelf!, doğruya inanıyoruz, 
güzel ve doğrıı karşımıza çı• 
kıyor. Bu gazetenin sahibi olan 
memlekette 140 küsur yıldan· 
beri uğraşılıp ta bir türlü ta• 
balckukuna imkan görülemiyen 
işleri biz 14 yalıiı içine Slidır• 
dık. Hem do daima özlü ola· 
rak ..... 

kulaktJrı· 
ao bu Ü• 

au 
Onları 

dinryor, zaman zaman gözle• 
riqıle Jnönli caddesinin her iki 
tarafıqı süsliycn evleri takıbe· 
diyordum. \' olcu ,arkadaştarm 
konu~ması; bu caddeyi ıüsliyen 
güzel binalar kafamda garib 
bir düşünce doğurdu. 

Evet .. Hızı gözlerimizi kamaş· 
tıran bir yürüyüıün peşi s ra, 
lıkıt .seve ıeve koşuyoruz. Ô· 
nünde durulamayan bir ısel gj• 
bi, hiç bir mani tanımadı 
.akıyoru~ birlikte np kadar kö· 
tü ıeyler varıa hepsini ıilip ıü· 
pürmek auretile •• Yerine iyisini 
ve güzelini yerleştirmeğe çalı· 
ııyoruz. 

Bu iyi ve güzeller arasında; 
cehennem ve namehrem korku· 
lan ile, ıeriat kaidelerinin dar 
çerçeveıi içine sıkışmış kalmıı, 
fakat kadınlarımıza dünya yüzü· 
nü haram eden peçe gibi, fe
race gibi ucubelikleri hiçbir 
gayritabiiiik duymadan yırtıp 
atmalctan çekinmedik. Kadıaı 
umacı kılıktan çıkararak mua• 
ıır medeniyet seviyesinin iste
diği bir şekle getirdik. 

Fakat her nedenae; bu tram
vay 1olunun ve b ra11 gibi olan 
bütün caddelerimizin bazan bir, 
-bızao iki tarafını .1üsliy~n güzel 
eYlerimiz arasında •Kııal Sul· 
ta•,. tünekleri gibi aırttıp duran 
bfealcri bir türlü ıöküp ~ 
madık. 

Biıim olmıyan, bize yakıt· 
mıran eıki ~e kötü ıeyleı 
neden daha aramızda yıııyor,; 
anlayama yorum?,. 

TwJstik bir ıebir haline go· 
ijrilmeıi i~in hummalı bir fıaıo 
liyctle Ç41ıtıldıtma kani olduğd· 
muz güzel lzmirimizde, dünün 
kpkularmı burunlarımıza kokla· 
tan, görmek istemediğimiz 
hald~ hali gözlerimiz önünd~ 
çirkin bir ~.aziyettc duran •ka· 
feıleri,, arbk ölüme mahkum 
edelim; her halde iyi bir iş 

yapmıı oluruz • 
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L d •d b k J AtatfJrlı 00 raya gt en an aCI arJ• //e Hitler. o• Japonya 

k d d d ki imparatora · ara•ıntla 

mızya ın aav ete ece er t~: 1~!f~':yıı 
•• •• • •• •• i•paratona•• dotıua•• yıl-

M...le/adiınisle ,alll•tlan aldkatlar olmalı arsu•ana gfJater•n da.ımı mlwebetile Reili-
LaadNa111.,. 611,.ıi ,,..ıı 111üeııeeeleri h11lıacıl•ımızdan ~la~r Atatlrk ile i•parat~ 

l f Hirolüto ara11ncla ... tadaki 
etrafı ı mtı umat altlılar telpaflar teati ••••ftar. 

1.tı•~ 4 (lt•tuti)~ LMd: Mıj11te Hirolaito 

rada b.i •· .... .... Ba"vekı·ıı·mı·z yarın Belo J•P•Y• 1•p•r•t0 r11 

mil••ıı.tııda tı••• yepa V ' e • .Tokyo 
llilJI " .... 111lı••,lllf• ... -. d h k d • J Majeateaia dojı11111a• yılclö· 
bp .. ., .. '* ....,. bclar ra a are et e ıyor ar ... ı ····•betile en hararetli 
Londtı iw J•P'•i• clheeek· tebrild.-i•I ., .. •iiauaat eder 
tir. B•••••,.••a. 1.oac1ra B l la • .. Majate•izi• ..... i aaadetleri 
., ...... ı'ı• -lekelimiz e •racl aeyalaatine 611,•lı e ernmiyet oerı. ve .J-poayaaı• refalaı )aakkkaada 
•ı ......... .. • .-... r ede• liyor. Baıvelıilimi~, Parti ırubrında Atiaa .. ı.i clilekltri•ia kab .. llaü 
lıılftolı • 11•h'1r llıriacle ... Hyalıeli laalıleıntla i•alaat oerdiler. rica eylerim. K. Atatiirk 
•I hpslll •lllıetın wrcltkları I b d ) 8 -L:l B. ,.._111 ., __ .. , • .._,t- k 
ve bvh • ...., ...... kı• ıtanltu~ 4 (Hu.uıi mulaa irimiz en - qv..i imiz ~ ~· rua ar 
Wr ••••ıt. ,erllıctli llfle· Bayar, c • ..,..i pal Bılıracla rit•ık kere Aakaradu laır.. Tlrkl,. reilicamla•a 
lllJar. ket edeoektir. lqvekili•izin, Yuıollav1a ı.lko .. t aerkniae LltufLA- telpa&a~'::~ .. 

• • n1 ... !'t:" •alt yapıeq. ba ..,abate ltlyilk •la•••İJet atfedll•ekttclir. IUll' r 
IAlllZE llM - B ·- .,, ___ .._ ..... t1. t ... kkür .a..1111 ı• • lli•ille Atiu, 4 (Radyo) - uraclaki Türk razeteoileri, bap• .,.- ~ ama 

vem.da• ...... , olaak .... llaite ritmiıler ve Atiaa iıtaıyo11uadı Yunaa psetecil.t ve ecler ve ...... •adetleri ile •il-
,- • ı f ...a • .. 1.- · ı...1- t ı ı clı •.-&.!-=• nfalu Uklaacla ••••i .... p.termft'er veba llwı· ıatcı arı tara ıa.an 11•1•1 ıe"ı 11e a lif ••••ı ar r. ..-a 
tla baakırı-.asclu etNfb Tirk pzeteoileri, Seliniktea Belıradı pçecekler ve orada clileka.de lb•l••••· 
llalGmat lllıe•iılercli.. T•kiye Baıvekili B. Celil Ba,ua lwfllıyacakluclır. ~lüto 

Baakıslo ... ıM, l..Ollclra4a latıabal, 4 (Huauıi muhıbiri•ilclen) - Ankaraclaa bildirdi- Aakara 4 (A.A.) - AllDM 

1apbklan te•.I..._ IOa .. Jer: Bu,an toplanan Cumhariyet Halk Partiıi kı••taJ l"lk •illt NJI'••• clolaJ&lile reııi• 
nee •-•• olcl.W•ı .a,a. BaıvekUi•iz B. C.lll Bayarın Yuaa•iltaa ..,alaati laaldaacla ••il• At.tiirk ile At... 
..,_ wrcliti izalaıta alk,ılarla karıılamıfbr. Fllar.t aruuada ...... clald tel-

Şf1ph8Ji ecnebiler Zelzelenln merkezi "E ;.a::t::.... 
'r•ımdo••-i'9t Ak d w11 BerliD ,,,,,,,,,.,. ....,. -... pınar ır ,_!1:.::•11s=..~:; 

e41-lılir R ..J1- fı _J l ı •• laataretli tebrikl•i•l• bir• 
Par_i~ 4 <RadJot - ~r~ııı asaanane tora ınuan .ze ze e mın- likte ı•Ui ıuclıtleri ve Al· 

_____ ralııllnada b.a.aa ı ıı ve •••JWll ....... 1aa1s••w _. 
JU.t IDtrllıalMIH .a.icl bir ........................... •el Mrlaiae t*•d•ılan, H
llGmlıtp hn •lııt '•• " br - itime,.. Wr ............ 
........... p. Kuiıllı••· 
IMapa Nllli put.ede i9tipr 
tltildP .... bitiD Yiliretle· 
re bilA''rlı ve tlplaeli .... 
..... ::. tfp1elııluıaclaa 
wnlrfılbw laaldmacla Mri 
tedbirllr ................. . 
tir. 

Hlkba.e, baaclaa aoua Fran
..,. p.ık lllipcek olu ec
Hbiltr ...... 1.oec1. i•..,. 
tetkikat Jlpllmuı lln•u., 
bltlD slmGk ve la•dat ...... 
fWıkluana bildir•iftir. 

lstanbula döndiJ. 
lıtaabul, 4 ( H J1uai mubabirimizdıa ) - Kırtelair nlzele .... 

talwanda tetkikler yapın ili• heyeti latanbıalı döıı •iiftir. Ra· 
.atlaue tarahndan zelzele . mıntakuaaı göaderilmiı olaa bu ı..,. 
etia reili, ruatlaaıae midiir mıaaYiai B. Kemal ıuetecilere beya
•abnda demiftir ki: 

- Zel&ele ••takuaaın •erkeliaia Alrpa•ar kiJI olutMa 
ilmi vuatalarla heyetçe teıbit ettik. Yüz iki 11De evel pa• ba
rad~ mitlaif Wr zelaele vakubalmqtu. Bu da il•i clelliUe _,. 
elana çıkanl•lftar. -",,.... ..... ;..... 

•i•i clilelderi•i ... ..-1e 
billıaııa balatiyanm. 

K. Atatürk 
EluellM Kimal Atatürk 
Tlrki1• Reilicamburu 

Aabra 
Almaa milletiaia ve Al•• 

n1•1a •illi ... ,,... • ..... 
ı..ti,ı. vaki. tebrildmaiad•• ve 
laakkamclald aaadet clilelderiaia· 
dea clola11 ebell•••• içtea 
tef8kk•lerilai araecleri .. 

AdoU Hitler 
.... - /ıtan6al Beledi,eıi 

SthirT1Jıt~ Ş•lair Ti,atroıa lzmir glJmriJlı-
111 ELHAMRA SiNEM ASINDA lerintle 

! 1 ıı . s u A ıc ş A M &a•lı ulalaat 7apı,. 
uı ... n ~ A K B E T ,.,,,,,.r 
1110111 1 • ı lataab•I, 4 (Huut ••pbi· 

T •••illere tam ... t 21 de bqlaaır. ri•iacl•) - Gibarlk " lalal· 

ŞiipMli ecıaebileri• ıevk •u
raftan itin Dalailiy• Veklletl• 
ala blcleeıia• beı milyar &aak 
talaai•t koam'lflur. 

Avrupa Tana 
komisyona 

Ba ayın 1 O unda 
toplanı,ar 

Temıilden ıonra otobü• ve K•rsı ak•ya vapar ..a. Veklleti lamir aGmrlk-
1 .. _llliıı_ıııfılllliil .. lliln•------------•ı leriacle aalalaat r•P••t• karar 

•er•iıtir. lata.b.Jcla tatllik 

Bilkne. 4 (A.A.) - Amıpa r.... komiayoau ilkbalaar ioti
maı dnreıi 10 ma11ata Kalal 
ıelariade açılacakbr. Ma .. bre
leria bqlıca menua Sılliaa k .. 
•ah ıeyriiaefer ilatiyıçlanaa ki
fa1et ve tekabül etme_.. ol
dutunclu, Tuadu KaradMiu 
tali bir bul iquclar. 

Tango Krah 

Edvar Biyanko 
Şehrimizde 

81,tk fedaklrLklarla lzllin 
ptiril•ul te•in eclilea clla
yuıa ea •••• .. ·atklrlr 
nada.. Turo Krah EDVAR 
BIYANICO •kaclqiara ile 
birlikte, eu ..... ,... -... 
.mc1 .. iti-- ,_ .... 
••da kouerl.... ...,..,.. 
caldar. 

Kaıa bir umu ioia •ıal• 
edil.. .... ...... .. ..... 
................ katar ..... 
... ta-,. ..... 

•••ldeolM ........ .... 
eeldiai ..... .. .....,. 
.............. tatbik 
•tmek ...,. lmirclea ... .... ............... 
Çekoalooalıya 

Caınlaarr-.i•i it. Ba,. 
Mili, Sa•t Alınan
larını tatmİll• talı

ıı,.-lar 
Paria. 4 (Racl,o) - (EYeaiek 

NiJOI) ıuetelİll• pre; Çek_. 
lov.k,a mOllMureili Eclwar Be· 
..... •ı•kil Milaa Hocla, 
SMet A••a•I .. • tat•ia -.. 
oek ,..ı bir pllD kamlamt
larclar. 

Ba plla, .. fta DİUJetİ•• 
lraclar bitmiı ft tetkik lciD Ja. 
rilten ile ,,....,. vwllllie 

Ma •• S 

f•hlr tlyatroeun d• 

''Fidanaki,, 
Eaki Yuau eclebiyabm bir 

t9rafa bıralayoram. Fakat mu
.., Elen edebiyata laakkında 
b .... hiçbir •al4ıaatamız yok 
ıibiclir. Valcaa ba k••r yahaız 
bme aid delildir. Bapniitl Yu· 
- edebiyata beaiı bütün ci· 
llua ıımil .. haiyeder yetiıti
re .. mıtir. Aac:ak biz Eleolerle 
iki ko .. • ve miittefik milletiz. 
Biltaaua 1933 teaberi iki mil· 
let talihlerilli keliaauia ta• 
•Maaile tetrik etmitlerclir. Si· 
yaıi ııhıda tecelli eden bu bir· 
litin devamb olabilmeli için 
içtimai ve bilbaua kültürel ıa· 
haclı da kendini ıöatermeai bir 
zaruret laaliade idi. 

Oaun içindir ki afiılercle bir 
Y11aaa mabarririnin eari olu 
(Ficlaaaki) yi ıöı.-iir ıör•ez ha
kiki bir memaaaiyet duydum. 
Bapae kadar cahili kaldıtım 
mauar Yaaan edebiyat& bak· 
laacla ba uerlı • velevki aiıbi 
de olu • bir fikir edinmek b· 
'bil olacaktı. 

Şimdi. temaili ıördiikten 10D· 

ra iftiharla cliyecetim ki. cliia 
pce laiç te vakti•izi . kaybet· 
medik. (Fidaaaki) cidden ıörii
ltoek. Qvkle, alika it. aeyr .. 
clile4ıek bir eaerclir. 

Evelemirde bize acı da pJ. 
ıe, ıuna itiraf edeceti• ki, 
Tlrlcçe telif eserler aruanda 
ıalaae tekniği, sah•• dili itiba
rile (Fidaa~ki) ayan•dl bir 
uer bll•iyoram. Yuaan içti•ıi 
laa1abnclan afak bir puça11 
•ueyı aaldeclea ba eser ba-
... du aODaaa kadu aalaaede 
baabta yeri çok iyi bil• bir 
acla•a elinde• çıktatanı iapıt 
edecek kadar kuaurıuzdur. Hiç 
biqey flımal eclilmemİf, her 
Udi1e •vele• biraz teferruat 
lrabdlaclen bile olıa· Hh•• 
telmltine •JIUD bir .. kilde laa-
11rlumıı, seyirci•in ıöıüne 
ıokalacık derecede tebarüz 
ettiril•lttir. n,ı •. ltti•al ... 
ziJetlerf pz ö•lad•• aak ta
talmadan, biz• iham olabil .. 
c:H • ince noktalaril• çilil•lt. 
11ciyeler ıöıterilmiı, ber 1Aht1 
biitBn kuaurlan ve bütla m .. 
ai1etlerile tefrib edil•iftir • 

. Bizde arbk aalaneya veda et• 
•iı gib görlaen Re,.d Nui· 
ai• Ur veya iki · piJelİ iıtiaaa 
edllirae eclebi1at ve tekaik iti· 
barile (Fidaaaki) 1e yaklaııcak 

bir piyeı laabrlama1orua. Salmede 
,aı.ıa eclebi,.t 1apmak kift 
elet lclir, tekaik te prttır. Sab
•ye merak eden ediplerimiz 
aedea• bll aoktaJı ~ok ihmal 
elllifler, edebi,at bwetüe ber 
.. ,. örtebilecelderiai zanattmir 
lenlir. Ba,aa mllb •bae re
~1 ... da , ... ,.. milli 
...._.mize te•dif edemiyor• 
•k banan 1eb.biai barua 
•••ah111. 

A,.ı •Öarriria 1,.1 cl.ecti 
aYfttte Jİrmi kadar ... i ol· 
..... ıöyleaifor. Eter ba clotra 
ı-. ba ••rleria beplİllclıa iı· 
tifacle emekte pcikmemeliy:z. 
a...1a ,.ı.ız iki mUlet ara
...W ldiltinl mümaMbab• .~ 
laı••• lai•et •balı 01 .. ,.._ 
.,.ı uwda ,...,.. tana bize 

H••tli Nüut ç.,..,. 
pek çok aoktalarclaa beui,.. 
bir milletia bu uerlerile keneli 
miieUifleriaaize de örnekler laa
zarıa.a, ol11r111. 

Bea keDcli bısabı•ı 111 ka· 
nutte1im ki, m••r Yuaaa 
edebiyab eter Pucleli Hora 
ayarında birkaç müellif clalaa 
yetittirebiline millt aalane idil· 
türü itibarile •• yiikaek millet 
ler ar11111dı yer alacakbr. 

• •• 
Hele temıile ıeliace -o, rİJ .. 

111 ve •ibıleıuaz ciciden bir 
lwika idi. Galibin fimdiy• ka· 
dar ıördüiü• kr•11oalarından 
laiçbiriacle bu dereceye kadar 
yükaelıbilmiı old11t11nu babrla· 
mıyorua Bu kudretli aan'lt• 
kin bütün rol& imtidacluıca 
adım adım ve biitiiD dikkatimi 
toplayuak takip ettim. Hayı. 
bnıo bir aafla11tadaa öbür af. 
baıına ıec;t f iai a•lamak i~ia 
IÖıleriai dialemete · biç te lii
zum yoktu, yizine bak .. k, 
mimiklerini, yüıüniio .. kiya
janı takip etmek klfi kll. Or• 
da elemi, ıabrabı, ••diteJI, 
ıüpbeyi, tereddidü, kiai, ilatl
rua, ıefkıti. çocuk ııytiımi, 
fedakirlıtı, feraııti ve nihayet 
ümidaizlilde yeia, laalisa bqert 
laitleria bemea bepaiai birer bir• 
takip edebiliyor, yüıiintlea olar 
yıbiliJorclaau. e.,.. S.•iyeclu bala .... 
bilmek hr•baı bald.p .. çok 
memaua• .. Komeclil•cle, Yocl• 
Yillercle yabuca bir .. wte dit· 
mlf bir iuu ıibi •üt .. ddid 
ve ~ çok lrere .._oulbiı 
aibi aörlaen bu aaa'atklr cla
ra•da YUife ah•ca k•tli •em• 
..... badi _..... • .... 
etmif bir İDiM te..W. ile ... 
b11tleflyor, keacliae pli,.. O. , ... _......,...... 
kadretile ialdtaf •tmit. keacllal 
ueria tabii reqiae terketq 
rörüyor1au. Elem, .......... 
yeiı aaaki ezeli ifia•• i-.ı
ıibi pnç yüziiDe o kadar ,.. 
kaııyor, orada ÖJI• açık bir 
ifaclı il• ........ , .. ki... 

Ba. Samiy•i• komediler ... 
vodvillerclea uzak bUuad_.. 
maııaa. yalaıı •..a.rcla Yilife 

alma11 ···-· icl.. .. ... .. 
delilim. aa,ı. bir &ldr ...... .. 
uzıldar. Fakat b•a U...... dl• 
ter lnaamlardaki kabili,.ei iald• 
.-1 ediaceye kacl• - ...... 
ai1acle clraalarcla olpala...,_ 
mata çalatmak. woclwı.de ı .. 
raf etmemek clalla dotn .a.. 

Bn. Şui,.,. pliHe ...... 
badald ,abek laJIMlia• '
zamu UJl'U olcl•• ba la1· 
metli utiat dla akta• KatJ .. 
roUiade cidd• bir ,.1a ... c11. 
Yaaaa artiatleriai• bdntiai 
aza ... •• ralaDcluı takat 
etm .... imkla W•a•ıı ol•Mı. 
...... (Ficla•ki> • a.c1 
•tuıacla ba lradu lmaur .. 
bir kaClntle ..... eclU.ltilmiı 
ow.t-•--etmiJ01119. · 

s.-ı Nı.-, Çe.,. 

KUYYETSİZLİKMİJ 
Keildinm zaif hissetmenizin sebebi kanınızı mm.; 
kJm ~_Tcmn., JcriD vücutta artmımvhnclir. la 
teb1ib1i "Temin" lcri ENO "MBYV A TUZU• 
ic,ıeıek def cdhüz. ENO leziz ve kUnct vericidir. 

. SNO pnmızı temizler, VO<ıvtdüi zehirim a11r, 
kutvc:t•iz1iiin ve bbizin önOne geçer. ENO sile 
pbbetmm ve kuvvetinizi iade eder. 

DAiMA • MARKAYA DiKKAT EDiNiZ 
ISIARLA ARAYINIZ 

Ekaperlerclen •ir•kk•p bir 
komiıyon, buriDlercle ilaart 
.... ip bqlayac:ak ve npo
'91111 komi17oaa verecektir. AY. 
rapı Tuna komiıyoaaaaa nri
dab kanılaD in1111 içia ilatif arl 
urari olan takriben 500 •il-
10• Ley ... rafıa tufiplia• 
ki& olmaclatandaa ita 1a ... 
İfİa e011ebi T11aa koaiaJO•• 
ba iltikraaa prtlaruu '- ivti· 
•• clevrelİ e111111adı telbit 
ecleotldir. 

olacaklar. • pJbua, laıilten 
S..Yeldli Çemberıa,. taraı.-. 
Hitltre afaderlllceti llJl•l
Jor. 
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Sağlık 
bahisleri 

lhhyar ve eski vezir huzura girer girmez Yavu- Köylüler~!"'İzin, f el3ketze-
zu mültefid ve mütebessim olarak buldu delere yuksek yardımları. 

Dtılıdll laattahklar m llH ıuaıau 
Or. il. Ş.yJd U&ıır di7N C:i: 

Safra taşları 
-3-

Yolda Her.ek Ahmed paşa, 
aşağ yukarı, gene eskisi gibi, 
Yavuzun maiyeti arasına rir· 
mişti. Fakat zavallı adam, ıe· 
çirdıği idbar devresi ve vahi· 
meler içinde epeyce sılcılınış!of· 
malıydı. Korku kendisini fena 
halde h rpalamışta. Yavuz da 
eıki sadrazamın manen çolc: 
sarsıldığ nı görmüş ve ona bale 
vermekten kendini alamamıştı. 
Maamafı b Sinan paşayı sevmez 
olmuştu vesselam .. 

Sonra, Sinan paşsnın dilini 
pek tutmadığını da sezmiıti. 

Mubim bazı meseleleri, dostla· 
rına açtı tını da işitiyordu. Ni · 
tekim Hersek Ahmed paşaya 
da açmıştı. Halbalci, bugün pa • 
dişabın yanında mevkii ne olur· 
sa olsun daha dün siyasi nele· 
bete uğramı ıı bir adama ban· 
farın söylenmesi ve hatta gizli
ce ziyaretler verilmesi Sinan 
paşanın aleyhine k ydedilecek 
mükemmel hadiselerdi. 

Edirneye vırdığının trtesi 
günü boca Halimi ile oturuyor· 
du. Şark vilayetlerindeki vui· 
yet, temizleme hareketleri hak• 
kında bıyıklı Mehmed paıa ile 
müverr"h ve orada muhtelif iı· 
lere memur ldriı Bitliıiden ge· 
len haberleri tetkik ettikten 
ıonra birdenbire Heraek Ah· 
med paşanın ıetirilmtsini iıte· 
di. 

lbtiylr ve eski sadraazım 1111· 
zura girer girmez padiııha bak· 
tı. Yavuz mültefit ve mütebes· 
ıimdi. içi rahat mdu. 

- Gel bakalım paşa, şöyfo 

yanıma gel. 
Ahmed paşa, padişahın röı· 

terdiği yere oturdu. 
- Ne var ne yok paşa! 
- iyilik ve ıaadot ıultanım. 

Şu tersane ve gemi inşaatı, 
devletin satvet ve kudretini ar· 
tıracaktır, kulunuza ba iıte 
bi11e düşmedi. 

- Evet, düımedi. Korkma; 
Sinan paşaya da düımedi. Ha· 
brana bile gelmedi onun.: 

- Böyle büyük i.1leri11 bqa· 
nlmaaa detil, babra gelmesi 
bile, ıene büyüklere nasib olur. 

- Fakat Venedik Dokaaı ile 
Napo\i Dokaıı biç kımıldama· 
dılar. 

- Kımddatılacalc günler de 
ıelir elbet padişahım .• 

- Paıal 
- Efendimizi 
- Gel, seni tekrar vezırıa· 

zam yapayım. Maziyi unutalım. 
Benim kahrım, itabım çoktur 
amma, Kvg·m ve takdirim de 
o ilisbettedir. 

Hersek Ahmed plfa yerin· 
den bafifce kımıldandı: 

- Sadaret mühürlerini dört 
defa aldım ve. verdim. Fak•t 
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en büyük teHsürüm, ıadece 
nazarı ıalYneden büsbütün diı· 
tütüm gün olmuştur devletlOm. 

- Neyse, onları unutalım. 
Hersek Ahmed paşa içini 

çekti: 
- Ben unuttum zaten padi

şahım, bugünkü saadet ba11a 
kafidir. Fakat ihtiyanm, aya· 
&-ım da kötürüm.. Hafıza ve 
muhalcememin kayltoldujuna 
bi1S~diyorum. Senelerce de· 
vam eden acizane hizmetim, 
beni çok sanmış ve yormuı. 
Bu gövde ve bu kafa ile ita 
yü:Ce tahammül edebilecefimi 
söyleraem zatışabaneyi aldat .. 
mış olurana. Din ve •illet, 
utışıbane ve memleket buıün 
kudretli, çahıkan, yorulmak, 
bıkmak u,.amak bilmez, hem 
ulcer, hem de ilmi siyaMte 
vakıf ina&nlara mut.taçtır. 

- Evet, laakkın var paşal.. 
Hakkın var .• Sen ihtiyar olma· 
malıydın .• 

- Ne çare ki, ihtiyar ve 
bıtta alilim. 

Padişah, bundan ıonra, 
Hersek Ahmed paşa ile mulı· 
telif mevzu 'ar üzeriDde koDu
turlcen, birdenbire kendi kea
diae gene hiddete ıeldi: 

- Hersek Ahmed pqa her 
şeyi biliyor.. Sanki geçen tene. 
denberi biç yanımdan ayrılma
mış. Ne söyledimıe hepsi onun 
ağzında.. Demek ki, SiJan paşa 
iti tamam yapıyormuf .. Bea de 
ona gösteririm .• 

Ahm d paşa çıktıktan ıonra, 
padişah divanın toplanmaııaı 

iıtedi ve Sinan paı~ içeriye 
sirar ıirmez, Yavuz oaa dotru 
yürüdii: 

- Paşa, paşa!.. -diye batırdı· 
ıu atzının ıçındeki dıl yok mu, 
bani, şu dil... 

- Senin katlin dilin yüzün· 
den olacaktır. 

s·nan paşa titredi ve 11pıarı 
kesildi: 

- Aman sultanım, kalunuz 
bir bıta mı itledim? 

- Hata detil, halt üstüne 
hılt itlerıio sea.. Bütün earan 
devleti, doıta düf mana ifı• 
eylenin. Giderıio Hersek Ala· 
med paşaya ıöylerain. 

- Hayır padipbır.a. b.D ıa· 
dece .• 

- Suı hain, ausl 
Ve Yavuz, bunu ıöyler ıöy· 

lemez, palaıuu sür'atle ııyırdı 
ve patanın Ü•tüne attldı: 

- Seni kendi pençemle ıe· 
bertip cehenneme rönclerec•· 
ti• mel'al 

Sinan paıa, bir laa~ ıeri 
ııçramıı: 

· - Allah ...• Allah aıkı11a pa· 
dişıbıml 

Diye bafırmıı •• ke-.•i b· 
pıdan dııar1ya atmıfb •• 

Padişah, Piri papya çarp
mış ve paıa: 

- Merlıamet edin pıdita· 
bun, bir pnall iıle•iyuiniz, 
mübarek elinizle çıkan bir ha· 
tanın vican azabı büyük olur. 

Deyivermiıti. 

- Falcat o bir boşbofazdar, 
her 11nımı ifıa eyler. 

o:ye tepiniyordu. Sinan Pa· 
şa, rüzgar hızı ile kaçmıftı. 

Yavuz, Allabtaa olacak, bir 
tereddüd devresi geçiriyor " 
onu takip ettirmiyordu. Hazara 
firenler, Ya.aza mlmlcln olch· 
ğu kadar teskin etmişlerdi. 

Yavuz şimdi düşünüyordu: 

Kimi aadnazam yapac11ktı? 
Mubitiodelcileran hiçbiri, bu 

ağır iti başarabilecek •vıa fta 
detildi. Hatta Piri paşanın 
bile bunda muvaffakıyet göı· 

terebilecetindeo emin defildi. 
- Arka11 var -

f,,lMDiKL ER 

Seyyahlara bir bakış 
Dün bir Amerilcala Hyyala grwbu ıehri geziyordu. Beyler ıo· 

katında• da geçtiler ve bir aralak, Beyler hamamına da daldı· 
lar. Çünk6 Amerikada, bizim çeşitte hamam deni.en b :r nesne 
yoktur. [ Geçenlerde de bir kafile gelmiş, batta kadınlı erkekli 
yıkanmak istemiş). Kadın, erkek bepıi Hnf'D, uzuo boyl.a, mav• 
211a, göbekıiz, yıtıız, aeteli, zinde ıeylor .• ihtiyarlan bile ben· 
den daha atlet .. 

Kıyafetlerine şöyle bir baktım: 
ince pamuk, iplik dolcuma ıar, basmalır.. Ayaklarında. alçak 

ökçeli, zarif sade iıkarpinler. Başlınnda birer kordeli.. Yüıle
rindo boya namına birşey yok.. Kaşları, bir mücadeleden arta 
kahnamıı. Erkeklerle kadınların arasmda biç dudak farkı ıöre• 
m iyorsunuı. 

Tam Amerikan veya lng. liı tipleri. 
Şu basit kıyafete rağmen, onlar çok cız"p, çok zariftiler .• 

Beyaz, temiz, tabii, serbest ve alika uyandırıcı .• Kimini• elinde 
bir fototraf, kiminde bir kitap .. Bazan raatazaların öniiade du· 
ruyor, şarka ait ıeyler aryıorlar. 

içimde büyük bir aıpta canlanmışt: 
Bizim kadmlarumz, hem de o aüzel kadıalaıımız aiçia böyle 

tletillerdı? 
Biribirini itmam eden renıarenk, ağır pahada, karmakanıtk 

örgüler, kordelilar, danteller, dütmcler içiDde, çehrenin bir ta· 
rafından girip öbür tarıhodaD çıkan saçın, kaşın, gözün her bir 
telini ve kılanı binbir renk •e şekle so,an. gün ıeçtikçe yağla.· 
nıp semiren, yürGmeıini bilmez. konuımasanı bilmez, kitap aç• 
mu, fototraf kullanmaz, birıeyi tetkik etmekten ıevlc almaı ka· 
dınlarımız, kızlarımız bunları ıörüyorlar mıyd ? 

Onlarm ııründaki şu basit ve sade, fakat her halde çok zarıf 
ve şılc olan elbiıenitt değeri, muhakkak ki, bizim kadınlarımızın 
bir kombine:tonundan çok ucuzdu. 

Biz mkiler dişleri görünmeıin diye gülümsemekten bile korkar· 
lar. Halbuki onlar f ırçılanmıı. tertemiz. sağlam dişlerini bol bol 
saydıran kahkahalarla aülüyorlardı. Sonra konuşuyorlardı. Konuı· 
mak, gülmek. bugünün maanı için ne derin bir ihtiyaç ifade eder? 

1 •lıeıre1 8ltmleketı. lfl• .melik B z hi i tabii detiliz, bili içimizi düşünmüyoruz, hi i ıade-
ıL(;H flntti 21 Jlradat 

1-!!~~-..-.--:!'~~~!e!lerıı~'!!!!!!l!!'il lik ve zarafet dıye kafamıza bir,ey kabul ettiremem .şız. Halbuki 
Al\ALüLlJ M.&1BAA2t~U.& buna olan bt yacımız, diterlerinclen h ç te ieri kalmıyor. 

llASIJ..MJ~1llt Çimdik 

Parası olmıyan köylüler7 koyun 
lerini veriyorlar. 

Safra keıesi, t aşların mevcu· 
diyeti dolayııile iltihaplaşırlar 
ve bu iltihap ta batın cidarında 
bir naaör teşekkülüne sebep 
olur. Çok defa bu nasör safra 
kanalı ile on iki parmak bar· 
ıağı arasında husule gelmek· 
tedir. Bazan da kalın barıata 
delinir. Eğer safra kesesi ilti· 
habı ıebebile periton gışasına 
açılacak olur•a pek büyük bir 
telalike altında kalınır. Bu de
linmede periton iltihabı husule 
geldi tin den hayat tehdit edi· 
lir ve söner. 

Kır,ebir, Y ozgad ve hava· 
1 ıinde felikete utrıyan yurd· 
datlanmıza, yurclua iter tal'• 
hadaa yardı• eUeri uıaamak· 
tadır. Köyleri•iıde de komite• 
teler tetekköl et•iı ve faaliy• 
t. aeç•ittir. 

laimleriDi yazdıtımız köyler· 
den toplanan paralarla, köylü
lerimin verdikleri koyu•, keçi 
veaair hayvaaatıa listeaini ae• 
recliyoruz. 

Resimde, Salihler köyü mua· 
venet komitesini toplaatı ha· 
linde görüyoruz. 

Köylerin listesi 
SalibJer köyü hallet 165 lira 

42 kuruş bir de 2 yaıtada mer· 
kep, Kınıızköyü 90 lira 1 ko
yun, Kıratlı köyü 145 lira, 2 
yaşında bir dana, Kem ente kö
yü 28 lira 50 kuruı, 50 kilo 
ntday. Çaadarla nahiyo M. 
317 lira, Bademli köyü 44 ku· 
ruş, 2 yaş•nda bir merkep, 
Kabakum köyü 48 lira 70 kuruf, 
Yenice köyü 73 lira, Samanlık 
43 lira, Çağlan köyü 47 lira 
S0 kun1ş, Mazılı köyü 81 lira 
50 kurq, Kocaoba köyi 1 lS 
lira 50 kuruş, Uıunburao SS 
lira 7 3 lcur u-, 1 koyun, 1 erkeç 
ve bir de oğlak. 

115/933 pazar günü Dikilideki 
kahveciler hasılatı 24 lira 7S,5 
kwuı, Askerlik şube baıkanı 
Bnb. Selim Can 3 lira, Dahi· 
liye memurları S lira 86 kuruı, 
inhisarlar memurları 6 lira, 
Gümrük memurları S lira 88 
kuruş, Belediye memur ve müs· 
tahdem leri 13 lira 72 kuruş, 
Baytar 2 lira, Müftü 66 kuruş, 
Posta memurları 2 lira 50 ku· 
ruf, 

1 
Ziraat memuru 1 lira, Ad· 

liye memurları 2 lira 67 kuruş, 
HükQmet bekımi ve ııbbiye M. 
2 lira 46 kuruş. 

Kızı/hisarda be· 
le diye faaliyeti 

•·•-.••--
Yedi bin liraya güzel 

bir bina yapılıyor 
Kızılhiıar. (Husuıi) - Bele· 

diye reisi B. İbrahim, nahiyenin 
on büyilk ihtiyaçlarındaD biri 
olan hiikCımet konağı iopıını 
nazarıdiklcate almış ve büdceye 
tabıiıat koydurmuştur. 

lnşuına bışlınan binada be
lediye dairesi, nah.ye müdür
löA-ü, nahiyeye gelecek misafir
ler için yatak oda11, bir salon 
ve altında da bir gazino bul• 
nacaktar. Bu binaya yedi bin 
lira aarfedilecek. bir ay sonra 
inşaat bitirilecektir. 

Nahiye ballanın iltirabat ma
halli ittihaz edilen Cumhuriyet 
meydanında güzel bir park 
vücude getirilmiş. bir do havuz 
yaptırılmıştır. Nahiye müdürü 
B. Nuri Somaya nakledildiğin· 

den, Soma nahiye müdürü bu· 
raya ie:ec:ektir. 

AŞağıkızılcada 
mektep ...... 

T•melatma mera. 
ai mi yapıldı 

-
Afatı kızılca, • Kemalpaıadı· 

(Huıusi) - Aş.ğıkıulca köyü 
likokulwıu• temeli, Pazar ıüaü 
bütün köy balkının iştirakile 
y~pılaıı toplıntada atılmış, 
Kemalp&Ja Kaymakamı Muhid· 
d n ve kültür işyan Necati bi· 
rer ıöylev verıaişler~ir. 

Köy büdcesinin dar lıtı•d•n 
mektep ars111 teminiade müş· 
kiilit çekilmlşıe de, muhtar 8. 
Tevfikin l>abçesinden bir arsa 
tebenü etmesiyle bu mesele 
balledilmiı. köylü gelecek yıla 
kadar mektep b naıına yükselt• 
mete aöı. vermiştir. 

Zehirli mantar 
yemişler 

Zehirlenenlerden 
ikiai öldti 

Ödemiş, ( Huıuıi ) - Ada· 
gidede iki kitinin ölümü ile 
neticelenen :ıehirlenme bidiselİ 
olmuştur. Bir aile, k1rdan top
ladığı zehirli mantarlan yemek 
yapmış, hep birlikte yemiftir. 
Sekiz kiti aancılar içinde kıv
ranmış, bunlardan ikiai ölmüı 
diğerleri kurtarılmışlardır. 

Nöbetçi eczaneler 
Eczanelerin bir haflallk 

nöbet günlerini gösterir 
cetvel: 

Pazartesi: 
~ .... ıtaada Şif9; G .. •l1ab•ı 

GDael18lı; Tililldltte B. t'alk; tld
çetmelikt. lki~•elit; Abuoakta 
B. i'aad. Ay•ülada Balk. 

Buıadın başka mide ve ince 
barsata delindiği gibi, idrar 

yollarına ve göküs boşlutuııa 
dofıu delindiği de görülmü,. 

tür. Safra yollarının taşları ba
sit bir me.ele detildir. 1,te 
böyle bazı ihtilatlara sebep ol· 
duğu için pek ziyade ehemmi• 

yet keıbeder. Safra rükudetini 
mucib olan her Mbep bu tq· 
lana te,ekkülünü çok kolayla,. 
tarır. Safra yollarının berhınıi 
bir ıebeple bastalanmaları veya 
bu kanalda safranın cereyanına 
maai olacak :baUerin husulü 
safra tatlarının teşekkülüne ıe
bep ohu. Buadao başka ye•ek· 
ler aruının uzaması da bunu 
tevlit etmeğe bir aaiktir. Ayni 
zamaada vücut makinelinin ıı.. 
reket aokıanlığı ve beli aıkan 
kuşak ve elbiselerin hepıi de 
ıafra taşlarının doğmasında rol 
oynamaktadırlar. Hatta hazan dt 
yüklii rahimlerin bile burada 
taa~ilc dıcala~ ...a.:ı..a Jür.. r~~~••="'~-

Safra tqlanna, kadıoı.rda 
erkeklerdeD fazla teaadüf edil· 
mektedir. Bundan korunmak 
için safra cereyanını meaedecelc 
bitün sebeplerden çekinmek 
lizımdar. Bilhaua oturak ha. 
yattan tevakki etmek, bede11 
bueketlerine devam eylemelc 
ve yemekler arasında büyüle 
fasılalar vermekten çekinmek 
icab eder. Sıkı elbiseler giym~ 
mele, mideyi fazla doldurarak 
Karaciğer bozukluklarma ıebe· 
biyet vermemek te mühim bir 
meseledir. Çok yağla ve taze 
olmıyao gıdaları kullanmamak, 
ıüç bazmolan besinlerden içti• 
aap etmek lazım gelmektedir. 

ispirtolu içkileri de bu arada 
saymak lazımdır. Günde iki 
defa defi tabiiyi temin zaruri• 
dir. Safra ta~larmı mütebassıı 
bir doktora tedavi ettirmelidir. 

·Son· 

Salı: Yeni Neşriyat 
Kemerahaada Şifa; ~araıatlua 

B. :ifr.C; K.em•tl• Kaaeı; A1aaa- Ar kitekt 
caba B. üm.a LAıra. Etr•fp .. aa Bu aylık derginin 85 inci sa· 
Etrefpaf&. 

yısa intişar etmiştir. Bu sayıda 
Çarıamba: Arkitekt sekizinci intişar yılına 
Baıdaraktı Sıhhat; urala... girmektedir. Bu mimari ve 

B. llaW~ Tilkilikte YHI lamir; 
Irptpaanatla Allf; "-',.._ san'at mecmuası yedi senelik 
Afiye&. mütemadi ve muntazam aeıri• p.,.,..,_, yatile memleket mimarlığını ve 

Lm.altaacla Billl, ça..,.ı.- güzel san'atlarıoı barice iyi bir 
da Gbelyala. TUkilikle a. •• surette tanıtmağa vesile olmak· 
~ ltre,,..._ tadır. 

Cu.c içinde, mimar Seyfi Arkanın 
X:...sakaacla taaw. Ga.&yto belediyeler bankası, mimar Ha· 

bda G ... ı,.ı.. hptp...,.... Alrlt lidia bir v\Oa,ı , mimar Münev· 
Wtetmelik.. lki111•wSi ~ ver Ye mima• Abıdinio Buna 
cak&a 8. ı...a.____ HalkeV' ile mühenda• Vaınerin c.,,.,,,t.a: ·ıeblr in~a!l ne dnmelctir. 

Befd.-kta S.lallal; ~... mübeaciu Ven:~lırı vo~ me.!lelesi 
.. il. l4nf; K.e-• La.er. ile piyasa eedveF, başka ruem• 
lı:trefp•da Etnf,.,.. iflk-•t!etO. mima·i !aaHyetler 

Pazar: deo bah~~deo bt• derg1yi mi• 
Kell\eraltıada 8illl. Karauıt• marlara, miiht'ndıılere, nafıala• 

B. liabU, ~eeilerrle ~eaı luaıt; ra ve beled ıyelere tav.;iye 
ır,ıtpHArlDG• Aırl 

----------.. -•I' ederiz. 
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-.1~1. -:. v .... , Alek••• dr Düma lngiliz gazeteleri 
Atosun yapmış olduğu teklifi, Portosun ricasına . ~ 

rağmen Dartanyan kabul etmiyordu lnglltere • ltal~!f .. anlaşma-

Tanenli maddelerden valeks 
(palamut hulasası) ve Kebraço 
deri sarıayiinde kullaaı lmıkta, 
birincisi da hildc istihsal edilip 
ikincisi hariçten memlekete it· 
hıl olunmaktadır. 

diye Aramiı söze karıştı; Zen• 
doat bir efendi bir hanımın da· 
Yeti•i reddedemez; fakat düşün· 
celi bir kahraman, haşmetlinin 
ktp11ında beklememekte mazur 
olabilir, hele iltifat görmek için 
4avet edilmediğini bilince. 

- Bea de Aramiıin fikrin· 
deyim. 

Dartanyanı 
- Efendiler, M. dö Kavua 

valitaıile de haşmetlinin böyle 
clavetname1ini almııttm; amma 
kalak aımam ştı m, fakat erteal 
rla l>öyle bir felaketle karıı· 
lqbml Konıtanı kaçmldı. So
nu ne oluraa olıun gideceğim. 

- Kartrın böyL, ise yap. 
Diye Atoı ıözü bitirmek is· 

tedi. Ara•iı dedi ki: 
- Evet, amma ııadaıdan 

•• laeber 
- Yı, beni oraya tıkarlaraa 

tiı CJUnrııaız. 
Bu iı düa1•nan en kolay bir 

lti111iı ıibi Aramiıle Portos 
IHr uda ~• bt'i bir lf ade ile 
•va.> r w1rclilerı 

- Şiphetiz 91brmz... Ora• 
yı tık.arwu ıiıi zorla ~kara· 
••A ıüplao fok; fakat, ya· 
na tltiil 9bür gün aef ere gi· 
•oltii•iı içig ıından tehlike
liai riM alclırmuıuır daha 
iri •• 
Atoı 4ecll kir 
- 0.-u daha lyiıiai ya· 

,.... M akM11 oe u yalnız 
baralmaıyalt•; laer ~irimiı ar• 
hw•da birer dihsorla beri• 
..___ llllfl• rer 6pısınaı 
beldi1elim; ıuaydıa pencere· 
lerl kapalı olarak çıkan şüp· 
Mit llir •aha ıöriince hemen 
..... , Mlclaımz: $0kt1aberi 
il il K.rdioaLn mulaafıılarile 
çarpıımadlk. TrevH biıi mutlaka 
il•iit zaaederf 

- Dotruıu, Atos, ıiz i•ııe· 
ral olmatı liyakıınız; bu plana 
•• demimz, efendiler? diye 
Aramia aordu. 

Delibalalar laep Wr ataıdan 
.,, .. •dilerı 

- Çok aiikeaaell .•• 
Portu dedi ki: 
- Alil beo konağa koıup 

arbdaılara ıaat ıekizde Kar· 
diaal MrAya meydanında hazar 
b•laamlar1D1 teobih ederim. 
Bu .euadı liz de P§ıkltıa at
ı., bazarlatar11aız. 

Dartanyu cevap verdiı 
- Benim atım yok amma 

1aran yok, M. dö Trevılinkilor· 
.... llir taae alabilirim. 

- Orayı .aracutı [lüzum 
r~ boaimkilerdeo biriai .lu· 
11nız, diye Aramiı teklif •ttİ. 

- Sizinkilerden birini mil 
bç atınız var? 

- Oçl 
- /it,, z zim, ıiE Fnutia "Ye 

Na.,.•ı • iyi :psa kazaau 
tairainiz demelcl diye Atoı ıllr 
tırdı. 

- Pek i li, amma Aramiı, 
size üç atın ne lüz ımu var? 
Üç tane birden sat n almanızın 
sebeplerini anlayamıyorum?. 

ı il~hşorıar lcışlas~na , gönder de sını nasıl goruyorlar? 
ılz .. 1 atı b ı ım ı< ı ler,e beraber 

Keprıçonun memlekete ithal 
zarureti, valeksin deri sana)'İİ· 
nin bazı kıaımlarında ayni va· 
zifeyi göremeyi§indeodir. getirsinler. 

- Pek ila, saat beş kadar Muhafazakarlar memnun. Liberal 
- Ben zılnız iki at aldım. 
- O halde üçüncüsü gökten 

oldu; acele etmeliyiz. ve Sollar 
Bir çeyrek saat sonra, Por· ise tenkidde berdevam .• 

Lakin Ke}>raçonuo deri 11. 

nayiiode ekseriya valcksc lü· 
zumsuz olarak tercih edildiği 

mi indi? 
- Hayır, üçüncüsünü banı 

bu sabah bir hizmetçi getird:, 
ve kimin hizmetçisi oldutunu 
ıöylemiyerek yalnız efendisinin 
emri ile getirdiğini söyledi. 

- Yahut banımınml diye 
Dartanyan sözü lceıti. 

Aramis kızararak cevap verdi: 
...- Bunda bir fark yok; söy· 

leditim gibi nereden ıeldiğini 
bildirmeden hanımının unu be
nim ahara koymasını emretti· 
tini söyledi. 

tos çok güıeJ bir lspanyol ata· 
11a binmiş olarak Ferı,ı ıokı· 
ğınıo başında görünmü§tÜ. Muı· 
keton da küc;ük, fakat biçimli 
bir orta ltalli at üıtrinde ola· 
rak poıinden geliyordu; Portoı 
gene sevinç ve gururla eıki 
azametini talcınmııtı. 

Ayni zamanda, Aramis te 
mükemmel bir lngiliz atı üze· 
rinde olarak sokağın diğer bı· 
şında ıörünmyştü. Bazen de 
bir kır at üzerinde peşinden 

Atos ağır bir seıle 
rııtı: 

roliyor ye mükemmel, ıenç bir 
Meldenborg atını yedelır:Jiyordu. 

söze ka· iki s· tahşor kapı önünde bu· 
luştulır, Atosla Dırtanyaa on· 

- Böyle şeyler yalnız 
ler için vuku bulur. 

ıair· ların gelişini pencereden g& 

Dırtanyao: 
- Ala, o halde daha iyi; 

ıiz iki attan hanaiıine binecek· 
siniz, satın aldığın ıa mı, yokıa 
hediye edilene mi?. 

- Şüphesiz hediye edilene. 
Bilir.ainiz ki, l>artanyan, ben 
oukörlük göstermem .... 

- Meçhul hediyec;ye karşıt. 
- Yahut meçhul hanıma 
-O halde sabo aldıtınız si-

ze lizım dej'ill 

- Öyle gibi:. 
- Onu kendiniz mi seçtiniz? 
- Çok büyük dikkatle, bi· 

lirsiniz ki, IÜvarioin selameti 
abaıa iyi olına11na bağlıdır. 

- O halde aldığınu: fiatle 
bıaı ıatanız, olmaz mı? 

- Ben onu ıize hediye ede· 
cektim, fakat mademki öyle iı· 
tiyorıunuz, paruını verirsiniz. 

- Siz oıau kaça aldınız? 
- Sekiz yüz piıtola. 
- işte ıize kırk taoe ikilik 

pistol; onu şiirlerjn iı muktbili 
aldJjınıı para ile satın aldığl· 
nızt biliyorum. 
Arı mit 'ordu: 
- Demek çok paranız vır?. 
- Para hal bale içinde yü· 

züyoruml. 
- O ~de ~ye1 takımımı 

~•tliyordu. 
- Olur şey değil, Portos, 

atanız çok güzel, diye Aramis 
haykırdı. 

- Evet, bana evveli bu 
gi>:nderilecekti; fakat kocasının 
bud.Jıca bir bileti 1e l>ebilc 
başka bir at gönderilmişti. Bu· 
nunla beraber herifi yol• geti· 
rilerek gene bunu ele ge~ir· 

dim. · 
Buaua fizeriae Grimo efendi· 

.inin atanı tuttu. Dartanyanla 
Atoı aptıya iauak atlarına 
kuruldular ve dördü birden yo-
la düzjldüler. 

Atos bir kadm tarafından 
.YAÔlH.a Ar İJ m i 
dan hediye edilen, Portoı ~vu· 
kat karısı tarafındın hediye 
edilen ve DartJnyan da taliinin 
aevkile en yüksek ımıftan bir 
hanımefendi sayesinde eline ge· 
çen bir at üzerinde bulunu· 
yordu. 

Portosun düşündüğ:i gibi bu 
ıüvari atayı iyi caka gösteri· 
yordu. Madam Kokunar Porto· 
sun yoluna tesadüf edwrelıc oPUD 

güzel lspanyol atı üzerindeki 
calcelı halini ıörmi.iş olsaydı 
kocasmm kasasına yaptığı s z· 
dırma ameliyatına nedamet et· 
mezdil 

- Devam edecek -- -- -- -....... ............. ~......_.·,_,...- .__......._. ___ - _.............. 

"Sekiz kaşık uyku 
ilacı veriniz!,, 

Lontlr.atla zengin bir kadın~ te!11lonıla bir 
a6zün ,anlıı anlafılmaaınG kurban 1.itti. 
Londrada zengin bir ihtiyar 

kadının ölümü büyük bir dedi· 
kodu uyandırmııttr: 

Ledi Ramkeylur bir yanlışla· 
i• kurban gitmiştir. Esasen 

iıasta olan bu kadının ölümünü 
çabuklaştıran, bir elefon mu· 
iıavereıidir: 

Kadın, uykuıailuktan musta· 
riptir. Akşam Y•tt•ğı halde, ge-

- · Gtce telofonu açtım, sor· 
dum, 8 kaşık dedi, diyor. iyi· 
ce •nladığı mı ~ıliyorum. 
O:ğer taraftan doktor: 
- Ben ıekiz damla dedimi, 

>diypr, 

lngiltere ile ltalya araaınd~ 
son zamanlarda yapı1pıış olan 
anlaşma lngiliz ıaı:etelerinde 
biribirine tamamile :ut ilci şe· 

kilde karşılanmaktadır. HükO
met politikasını tutan muhıf a· 
kir gazeteler iki memleket ara· 
sında uzun bir mazisi olan ve 
manasız bir hata yüzünden inkıtaa 
uğramış olan doıtluğun bu ıu· 
retle yeniden teaiı edılmiı ol· 
masındao dolaya büyük bir 
memnuniyet izhar ediyorlar. 

L'bera\ ve ıoıyalist muhale
fet gazeteleri hülcQmeti ıiddetle 
tenkid ederek lngiltef'anin bu 
anlaşmadan bir ıey kazanma· 
mış olmakla kalmayıp evelce 
vermif olduğu ıöılerden ve gi· 
riımiı olduğu taahhütlerden 
nükul etmesi t,akımından utanı· 
lacak bir mavkie düştüğünü 
tebarüz ettiriyorlar ve ltalyanıo 
her hangi taıhbijdüne itimad 
edilemiyeceğini yazıyorlar. 

•Timeı,. gazeteıi 18 Ni•ap 
1938 tarihli nüshasında logil· 
tere ile l~fY• ara11JJda yapılu 
anlaımamo iki .ııomleket Ara· 
ıında uzun zamaadaol>eri dt· 
vam etmiş olan gayri tabii , .. 
bancılığa nihayet vermiş oldu· 
ğunu, bu buıuıta ltalyanlar ta· 
rafından hazırlanan imkan ve 
fırıattaa km vakt nele jftifadc 
etmek feraaetioi ;aöstermiş olAn 
Baıvekil ÇomberAayn He loıil· 
t{'r~ hiiku netinin ~ebrike fayaa 
o~duğunu, bugün arbk Akde· 
oizde geıg'oliğe •obop olacak 
hiçbir ıeyin kalr»awtuu, bundan 
başka bp •nlNRtJma iki tar.afla 
rertiıioıa tibi tutula bilmesi şar· 
tile aktedilmit oldutunM beya• 
eder.ek bunu anlaşmanı• tarıı 
lehinde mühim bir lıaret olarak 
kaydediyor, Mılletler cemiyeti 
kovenantının 19 unc11 madde· 
sinde de revizion kıydı varşa 

da bu mekanizmanın kanşık ve 
vuzuhsuz otmaaı yüzünden bu 
111 hada bir teıebbüsün bile 
v k olmadığını bildiriyor. 

Gazete bundan ıonra aoleş· 
mamn muhteviyata hakkında 
tafsilat veriyor Ye 'öylo diyor: 

•qer yeni itimad ve iyj ai· 
y~t havJsı dovaıa ederto jkj 
hükumet arası,da teati ~ilPJif 
olan doküıpul•r ... , tutuJ.tı•lc: 

için ne mana ifade ettitini sı· görülmüı ve ihtiyaçtan faıla 
ralıyor. Pu dört adamdan bi· ithalin önüne geçmek için bü. 
rinciıi glırak Musıollniyi alıror kômet evelce B'ümrük reımin· 
vı şöyJe diyor: den muaf bıraktığı bu madde-

• Musaolini hayatının ~D fU• yi muayyen bir nisbet dahilin• 
rurlu gününü yaşıyor. Bu onun de rümrük resmine tabi tut• 
için büyük bir ıabıi zaferdir. muftur. 

lngiliz-ltalyan gerginliği ltalya· Hükumetin Kebraçoyu güm· 
nın Habeş ıeferi ile meydana rük resmine tabj tutuşu, mem• 
çıkmıştı. Bugün lngiltore hüku· leket istibsalinden olın valek· 
meti ltalyanın ispanyadaki ~a· sin dahili satıfını korumak ve 
ferini de · tanımJğa hazırlanıyor. barice lüzuQJsuz yere döviz çı• 
ltalyan müdıbaleainio mahiyeti karmamak iıtemeılndendir. 
hakkındı hiç blr proteatodı Nitekim bu yerinde hareket, 
bulunmuyor ve lıpanyadı harb Kebra,o ithalatını yaradan aıa· 
nihayete erdikten ı1onra orıdaki t cJ 
ı ıya üşürmüş ve deri sanayii· 
talyan kıtaatıJ)I geri çekıneai mizde valek•in fazla kullanıl· 
ıartile ltalyaya ıımd ki halde 

mağa baılamldığı görül~üştür. 
tam bir harekat ıerbaatisi ve· 
riyor. Muasolininin istediği de Hükumetin bugünlerde ha· 
bundan başka bir §ey detil. riçten getirttiğimiz iptidai mad-
Bu anlaşmanın imzasını müte- delerin aümrülc reıimlerinde 
akıp Muııolini karagömleklile· ıen~ilit icra etmek üzere bu· 
rioe bir ııfer nümayişi yapma· luoması, deri sanayicclerini 
ları emrini vermekte tamamile harekete ıetirın 'ş ve kebraço· 
haklıdır.,, dan alınmakta olan güm rü.c 

Gazete ikinçi ıabıı olarak resminin tenzilini ııtemeğe s v . 
Haile Seliıiyeyi alıyor V• di· etmiştir. Halbuki d ğer ta raf. 
yor ki: tan, valekıçiler, memleket ıst h· 

•Habni•tan imparatoru için ••latanın korunması · noktas • 
~u a11laıma politika bakımın· d b 
dan bir idam kararıdır. iki bu. an u tenzifitı muvafık g:> · 

memekte ıve gümruk res mi ı n 
çuk sene evel lngiltere hükO· ayni şekilde mu haf azasının mem

4 

met in\a sebepsiz tecavüz. hare· leket menfaatinden olduğJnu 
ketleri•• icar,. kollektif mukı- Ueri ıür•elctedirfer. 
vemet göstereceti hakkında Burada iki nokta üzerinde 
bir lngiliz Hariciye Vekilinin b · ı d e emmıyet e urmılc gerek· 
ağzından çıkan sözlere inanan mektedir: 

Habeş imparatoru memleketini ı - Hükumet lcebraçonun 
müd,afaaya girişti ve Milletler gümrük reımini, deri sanayii bu 
Cemiyetinden tam•mile bak maddeyi ucuza maletmiş ola· 
ettiği bir yardımı peldedi. BJ.1· cık, belki bu mal edişin istib· 
nua y.orine evvela Hoare·Lavıl sal fiatleriae de tesiri mubt .. 
aıJl11ması, daha Janra bir ~e- mel bulunacak. 
reddüd devri, ıanksiypqların 2 - Kebraçonun gümrül 
kaldmlması ve nihıyet bu akı· reami tenzil edilmekle bu mad· 
bet başına geldi. Bugün Haile de eskiden olduğu gilJi ihtiyaç· 
Seliıiyenio gördijtü l11g.Itero tan fazla ithal edilecek, mena· 
hükumeti vadıni ve taahhüdü· leketten lüzumsuz yere dövi ı 
nü unutmyş ve muzaffer möte- çıkacak, diter taraftu valelu 
cıviz ile anlaşmıştır... satışı pundaa miite.euir olacak. 

Gazete üçüncü şahıı olarak J3u iki noktadan birinin en 
Bıraelona da ispanya hü kGme· adilane tercihiPİ, bükiimetia 
tinin Baıvekili Negrini atıyor iptidai maddelerin gümrük re-
ve 1öyle diyor: ıimleriaden yapacatı tenzilat• 

•lngiliz • (talyan •ntaşmaaıaı aid liıte göıtere,:ektir. 
radyoda verdiği bir nutuk ile Neitı4 Böıiirtlen 
protesto eden Neııin İo,ıiltere iı•------------• 
bükumetjpi de ispanya cumbu· Dr.Behçet,Uz 

Çocak lıatalılcları 
nai#ehaıaı" 

Heüllnoa 11,30 de.ta bir.e ka
•r 8frJer ıokat-nlla AJaeak 
M~ fMJnda qı,uı eder. 

MN§••lıau ült1/o.,.. 3990 
E" telefoau 2261 

.. ---.,.-, ~-.,,,--,1·M----•il ce yarısına kadar uyuyamamış· 
• ~ r J tır. Bwıu üzeriae ı-.ıtab~ıcı 

~uun yanılmış olması mub· 
temeldir. Çünkü, iki günden
beri uyuyamamış olduğu içio 
ıerHın bir haldedir. Sonra cfiı. 
jer ·taçları 'hep kaşıkla verdiJi 
AÇio buou da kaşık anlamış ola• 
Dilir. 

Ôjj'er .ae1elel• el. koleyca bal
lcdilir. Uzun zMaaadaDberi ele· 
vam edeıo)ınjı ol• fnıili:ıı·ltaı. 
yan doatlut1111t1n, .oa iki MM 

içinde geçirmiı ı0l44Atu mu ha· 
tarah devri unutarak, ealc:i ut· 
W.lıjı ile devam etmeli ıiimit 
ve temenni oiluemektadır. iki 
~mparatorluk yalnıı Afrik,da 
ve denizde biribirine mülisık 
bulunuyor ve bu sahalarda eıki 
ihtilaflar ve bundan ıoıra ~k· 
maaı mubte.ıveJ görülo11lor ıim
diden bertaraf edilmiıtir. 16 
Nisan anlaşması lngiltere ile 
ltalya ar.aıı•da ••v.cwl bilcüm· 
le kijçijk ibtilif ve gerginlik se· 
beple1ini ortadj.o kaldarınııtır. 
Eaaseo bu aebeplcr, ancak is· 
tiımar edilc!ık:leri müddetıçe teh· 
tikeli olabilirlerdi.. 

riyctioin d üımanltr• .ar Mıııa ka· 
tıldığmı görüyor. ingiltere ltl.lya 
istiliaıoda bir suç ortatı vui· 
fesini almıştır. Anlaşmada Is· 
panya meee1eainia halli asilerin 
ıiratle .zafere ulaşma11 .şelcti nde 
belelenditi aıikirdır. Demek bu 
zafer Musaoliniyi oldutu kadar 
Çcaıberlaynı da me.m•u.D ede
cektir. 8. Negria bunu pr& 
teato .odiy.or ~e J.pNJya uba 
bi.t.p ederek mukavemetlerini 
artırma1arı tavsiyesinde bulunu
yor. Binaetice b,,rp devam 

ediy~r •• 

m™bil Çomberlayn ne kaza· 
nayor? Gerek anlaşmada v.e 
ıerekıe jlivcleriode sarfediJen 
kağıda ~uadiJ bir kıymet dahi 
,oktur. Girişilen taahhütler 
haddi zatında pek az birşey 
olmakla beı•bu,o 4cadar mabi· 
r.-ne b.ir ihtiyatla ifade edilmiş· 
tir ki IMçbir ,ııaoa "e kıymetleri 
QlQıı)'or. Binaenaleyh bütün ka· 
un~ owılr Benito M"uolininin 
ds>ıtluju Jcahyor. Halbuki bu 
zatı.o kendi mak,at ve emelle· 
riae faydah gördüğü zaman bü· 
µio doa.tle.rıau ve taahhütlerini 
feda .uitıi•i birçok defalar 
•ördulc: .• 

&...i~ 13S4 J Arabi 1357 
lWu .22 Rebiiil•Nl 4-

Mayıa 

5 
Perşembe 

1 
9 
3 
ti 

.... v uat ı Ev.icat .EHii V.u. 
9,4a 4,55 ~ 1( l 9,01 

~ 5,83 u.ıe y.._ 1.45 20,sa 
~ ~.56 l<ı. 4 İıaeak 'i,Sl 2,S 

doktora telef oa ediyor ,ve ıao 

1apmak lazım geldiji.U aoruyor. 

:Doktor, laa;taya uyku ıilic. 
verilmesini söylüyor. Eaaıen 

kadına bu ilaçtan verilmekt.dir. 
Fakat doktor bu eefer 8 dam· 

la yerine sekiz kahve lceııtı 
verllme1iai aöylüyor. 

Hakikaten öyle mi •öyl&yor, 
yoku hasta'bakıcı kadın mı 
öyle anhyor?. Burası kat'iyetlo 
malum detHdir. 

Hutaya bakan kadın: 

Doktor•n da 7.ualmış olıicığı 
ıibtimaldea uzak değ:ldir. Çüa· 
1kü, o gece QIUID da k•ı• ölüm 
halinde hastadır. 

Zibainin beoka :bir diıünce 
ile meşgul oldutu o andı, tel .. 
ıfoa ederken, damla yerine ka
şık demit olabilir. 

Ne doktor .aöyledilderiai, ne 
de baıtabalucı kadın işittildr 
riai tabii iıbat edemiyorlar. 
Faat, öliiaüa .. uu kimacdea 
tiklyetçi olmadıtıaı bildirmi,Ur. 

... 
•• işçi partiaiain organı • Deil1 

Herald. ;gazetui lngiliz· ltaJyan 
anlaşmaııaı tenkid .edea bqmı· 
kalcı:nde bu paktın dört adam 

Cazetenin -oo ollJ'ak ılo ıJ .. 
dığı Hh.. f,psjlterf B,JJY~kili 
ç..._berlaygtiar, Gaıeto diyor ki: 
• Sko~yadt bfılı~ .-~ıoa çıkan 
ÇemwJayn yaptığı ııteo tama· 
mile ...... n görünüyor. Habe· 
ıiıtanı fefia .ed911 ve lıpanyanan 
f.eAa e4ilmeıini de ihzar eden 
v.dibyı imzalamıı ve 1taJyM 
1azeteleriııio tebarüz ettird;ği 
gibi Milleti., cemiyetine yeni 
bir darbe daha vurmuıtur. Buna 
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Bir sene icinde 
• Japonyada, milli seferberlik Tilrk aleyhtarları 

A t k d k 
. . . Çanakkaleden geçen 

kanunu çıktı n a ya a a.~d~şlerımızı ecnebi gemilar ve 
yaralayıp dovuyorlar tayyareler 

Ç
• k Ankara, 4 (Hususi)- Boğaz· 
ıne arıı kat'i tedbirler alınacaktır. J.:ıponya dahilindeki b'iitün Ko • • • •k"' t d•ıd•' ların idaresi hakkındaMontröde 

fabrikalar, hükümetin kontrolu altına giriyor. mısyon reısıne. şı aye e 1 1• imza edilen muahede ile ıs 
Tokyo, 4 (Radyo} - Japon - Bakalım ne netıce verecek? AğJstos 1936 tarihinden itibı· 

lcabineai, 24 mart tarihinde K u·· ~u·· k ı·tı· ıa· f ren boğazların idaresi ve Bo· 
kararlııtmlmış ve ayan mecli· Dörtyol, 4 ( A.A. ) - Anadolu ıım, Abdullah. Fevzi, l\lehmet Sınık ğazlar komiyonunun bütün va· 
ıince taıdik edilmiş olan milli Ajaneının huauıi muhabiri bildiriyor: Te Şeyh Mustafa Eead da tecnüze zifeleri bükiimetimize intikal et• 
ıeferberlik kanununu tatbik et· konsey ı· top 1and1 Bugün Aııtakyada intihap Te tahkire uğramı~Jardır. miş bulunuyordu. Muabedenin 
meğe başlamıştır. Bu kanuna propagandan yüzünden olduğu bil· Yaralılardan ikieiui g<trdftm. 26 ıncı maddesine göre Botaz:• 
ıöre, Japonya dabiliadeki bü· • dirilen iki nk'a olmoıtar. Harbiye Vak'ayı nahiye mfldür6 Köse lhaa· lardan geçecek: harp gemilerile 
tün fabrikalarla sanayi mües· Konaevde, Çekoslovakva maaeleıı·nr·n ko- nahiyaıiaden Eti Tdrklerindau Alevi D1D tertip eltiğikanaatindedirler. BoA-aılar üzerinde vukııbulacak 

_, J ooyh Mahmut Antakyanıa Saray bti• Bunun üıarin• Tiirkler ndına 
ıeaoleri, hükumetin Jcontrolu nU u/mıyaca){.ı söylenı· "'Or kGmet caddeıincl. Türk aleybtan bir he•et Millotlor cemiyeıi komis• tayyare faaliyeti hakkında aD• 
altına giriyor. 5 J bazı ale'riler tarafanclan aopa ile ba· ~ laşmayı imza eden hükumetleri 

B'"k 4 (R d ) K·· "k · "l"f b - R H · yonu ıamno müracaat etmiıtir. jıponyanm, Çine lcarıı eaasla u reş, a yo - uçu ıtı a ugun omanya arı· ıuıdaıı yaralanmıohr. haberdar etmek liıımgelmek• 
ciye N (P t k K ) · · t" d 1 Heyet azaıile görtıctOm. Reiı kendi. d ve kat'i tedbirler almax.a karar azırı e res 0 omen ın rıyase ın e top anmııtır. Gene Antakyanıa ()ıhauiwe ma• te ir. Hükumetimiz, Box.azlar• 

5 y 1 Ba D B le f ~ larine komisyonu yarın eaat 10 da • 
verdiji söyleniyor. ugoı a vya ş ve ış a anı Milan Stoyadinovlçin re I• hıUaıinclen Eti Tlrklariadeo Meh· toplıyırak ıikAyetlerioi diııliyecegini dan geçen harp gemilerile Ak· 
P•rı·ı, 4 (Radyo) _ Çı'nlı'le· katinde, beş crkanıhırb bulunmaktadır. met, Daniı Edip Galip propa"aoda deniz ve Karadeniz bıva faali• • " hildirmiıtir. Bu toplantıyı mfiteakıp 

rin cenub cephesinde yeniden Konseyin, ayni zamandı aakeri meseleler etrafında konuş• için gittikleri •e Antııkyıyı on kilo- mfimkiın olursa komiıyon reiliadao yetleri hakkındaki malumata ha• 
bir taarruz yaparalc (Lingvi) ve _malarda bulunacağı ıöyleniyor. ••tı• muafede bulunan 'l..uamurt beyanat alacağım. zırlıdığı yıllık bir raporla ali-

K b " ·L· 1 kd . · B 1 l d h t aahiyeıine bağlı Tavla köyünde kü- k d 
(Taakaenin) liavalisinde on bir onıey, ugun ıaı ce 1e a etmıştır. u ce se er e, mu ıcere Antakya, 4 (A.A.) - Anadolu a ar hükumetlere bildirmiıtiı1 

1 ·ı y b d'l · 1 yCin Eti TGrk ıeyhi tarafından kabul 
kilometre ilerledikleri ıöyleni· meıe eıı e a u ı erın vaz·yeti ve aviçrenin, Uluslar Sosyetesi edildikte• ıoora Tfirk aleyhtan ale- Ajaoaıoın huıud muhabiri bildiriyor: 
yor. ıekreterliğine verdiği muhtıra etrafında konuşulmuştur. Tilerio taarruzuna uğrayarak baılı· c Kayıt İskenderun mıntıka· 

Tokyo, 4 (Radyo) _ Japon KonHy, H beşiıtın. meselesinde lngilterenin ıioktai nazarına undan Te muhtelif yarleriaclen ya• aıncla Salı gflnö ba~lıyor. Diğer mın 
kıtaatı Hanlcov cepheıindo yoai göre hareket edilmesine kırar vermiştir. ralanmıtlardır. ı ıakalarda baolama uribi ıonrıdan 

b Küçük itilaf konaeyinin, Çekoslovakya me-lesı·a·ı m~zakere Yanlanncla bulanan Zaid, Ka• ilin edilecektir. ir taarruza ba~lamııtır. - .. 
Hankov, 4 (Radyo) _ Çin etmiyeceği ıöyleniyor. 

resmi tebliği, bugün Hınkov Havas ajansa göre, küçük itilifla Macaristan arasıad6lci 
şehri üzerinde yapılın harpte ibtilifh meseleler de konuıulacaktır. 
12 jıpoıı tayyareainden sekizi Bükreş, 4 (Radyo) - Kral Karol, buıün Yugoılavya Baı ve 
düşürülmüıtür. Çin tayyareci· Dış bakanı Milnn Stoyadinoviçle, Çekoslovakya Hariciye Nazm 

Madrid top 
ateşi altında 

feri çok fedakirane ve kahra· Kamil Kroftayı kabul etmiş ve ikiıile de bir müddet konuımur 
manca çarpııı:ımalctadırlar tur. Başvekil Miron Kriatea, küçük itilaf devletleri Nazarlaranı Ş ·ı • Fı E h [ • b. 

y b" " ı f ı ı oe ransız se,-aret ane erıne ırer mer. Şıntongun cenubunda düş· ır oğ e ziya eti verm~tir. 
man taarruzu, bütün tedbirlere Rom-a--m---=u"-=··=s=a====b=a=k=a;:.__la_r_ı_d_u··-n- mi diiıtü. Yüzden fazla iJlü vardır. 
ve yeni hücumlara rağmen dur· Madrid, 4 (Radyo) - Fran• duA-u söyleniyor. 
durulmuş, bir adım ilerliye· d • kistlerin dün geceki bom bardı• Madrid, 4 (Radyo) - Mıd· 
memiştir. Kanton civarındaki sona er 1. manı, büyük basarata aobebiyet rid şehrinin dünkü top ateşi 
muharebeler do iokiaaf etmek· ı vermiıtir. ile bombardımanında 13 kişi 
tedir. Çinlililer, burada mukabil ıtalya Kralı, mükafatları bi~zat tevzi etti. Bombardıman, 11lt 21,30daa ölmüş, 28 kişi yaralanmııtır. 
t h ı 1 d B · • ·ı • · • •b ·ı Şehre 500 e yalcm obüı atıl· aırruza azır anmış ar ır. ınıcı erımız, puan ıtı arı e 22 yo kadar devam etmiştir. 

mıştar. 

B. M. Meclisinde ikinci geliyorlar. Ablan mermilerden biri, Şili, di· r kk l _J 
Roma, 4 (Radyo) _ Beynel· • • teri Fran1ız ıefarethaneıioe ~ana a eae 

Ankara, 4 (Hususi muhabiri· U tl A.1 l h d milel atlı müsabakalar, bugün cıı er l~apo 1"'8 a. üımüıtür. Şili ıefarethanHine Bı·r kamyon ka.zaıı mizden) - Büyük Millet Mec· -' d d b k ıona ermiıtir. Bu münaaebetle re L•t ttı• üıen mermi •n ir iıi öl- old 
liıi bugün B. Refet Cınıte:ıin il .... 
riyaaetinde toplanmış, devlet İtalya kralı Viktor Emanuel, - Baıı 1 inci sahifede - muştür. Fransız ısef rethaneaino lıtınbul, 4 ( Huıuıi muhabi· 

1 d saat 17 de Siyenı alanına ge- l"' 1 d düıen mermi de sefirin yazı rimiıden ) - Çanakkalede bir meteoro oji umum mü ürlüğü am a ığını ıöyledikten aoora, 
işlerinde kullanılacak telsiz ve lerek, mükafatları tevzi etmeğe Almanya • ltılya dostluğunun, odasına düımüş vo fakat odada kamyon kaza1ı olmuş, kamyon• 
dinleme tesisatı için 300 lira başlamıştır. çok kuvvetli olduğunu ve iıtik· kimıe bulunmadığından iaaanca da bulunan yolculardan ıekiz.i 
tabs·sata dair kanunla Sıhhat Müsabakaların bidayetinden baldo daha fazla kuvvetlenece• zayiat olmamıştır. atJr, yedisi hafif olmak üzere 
ve içtimai Muavenet Vekaleti sonuna kadar puan itibarile Al· ğini kaydeylemiş, Alman mille· Ölülerin yüzden fazla ol· 15 kişi yaralanmıştır. 
memurları kanununa ek olan manlar birinci, Türkler ikinci, tinin terakkiıini candan dile• 
kanunu kabul etmiştir. lrlandalılar üçüncj ve ltalyan• diğini ilave eylemiştir. 

Bazı kazalarımızın irtibatla· lar da dördüncü gelmişlerdir. Hitler, kralın nutkuna barı· 
retli bir lisanla mukabele et• 

rının deği•tirilmesi hakkındaki Kral .. vvela" Almanlınların 
y ' " miş ve ltalyada ~gördüğü aaml· 

karardan sonra Cuma günü mükafatlarını tevzı etmiş ve Al· 
toplamlmak üzere celıo tatil mi kabulden dolayı memnun 

man bayrağı çekilerek Alman kaldığını, baklanda gösterilen 
edilmiştir. marşı çıhnmııtır. Kral, mütea• teıahürıbn iki milleti biri· 

Şili kıben, Türk binicilerinin müka• ~irine bağlıyan duyguların 
fıtlarını vermiş ve Türk bay- niıaneai olduA-unu ıöylemiı ve 

Uluslar SoayeteBİft· rağı çekilerek iıtiklil marıı ça· ltalyanın, her zaman Almanya· 
den çekiliyor lanmıştır. nın dostluA-uııa dıyanabileceA-ini 

Londra, 4 (Radyo) - Şili lrlındılılarla ltalyanlınların kaydeylemiştir. 
h'"k" · · Ul 1 S mükafatları da ayni meraıimlo Roma, 4 (Radyo) - Hitler, 

u umetının, us ar osyete• verildikton sonra kral, halkıo gece yarısından sonra Krinal 
sinden çekilmeğe karar verdiği, sarayından hareket etmiş ve 
Cenevredon bildirilmektedir. Bu alkışları arasında alanı lerket· istasyona kadar caddeleri dol· 
haber, alakadır memleketler miıtir. durmuş olan hıl'-can alkışlara 
mehıfilinde soğuk bir hava ya· General Vygand arasında trene binerek Napo· 
ratmııbr. liye hareket etmiştir. 

Elen' sosyetesinde Hastaneye yatırıldı 
1 • • ld Jfr /ı • Pariı, 4 (Radyo) - Gene· 
ışçının a 151 mev 1 ral Viygınd, hastaneye yatırıl· 

Atina 4 (Radyo) - Pirede . . . ' . . mıı ve kendısıne amelıyat ya· 
yapılan ııçıler toplantısında 1 t G ı· hh" h . . pı mış ır. enera ın ıı ı a va· 
Bışvekıl General Motaksas bır ı· d t bl.k " h d d"l " . . . . f ın e e ı e muşa e e e ı • 
nutuk ıoylemış, ııçılerın se a• m . r 
letini evelcc kendi mılcsadları emıı ar. 

için 1cuuaaan ve hükumeti de· Italya-F ransa 
virmelc istiyenlerin fena ve yurd 
için tehlikeli hareketlerinden 
bahsetmiş, 

- işçi Elen ıosyeteıinin ay· 
rılmaz bir cüz'üdür. Demiştir. 
Başvekil, işsizliğin önüne nasıl 

ieçildiğini, işçi sandıklarının ih· 
tiyat parası 226 milyon drahmiye 
çıkarıldığını anlatmış, iıçiler için 
istirahat salonları, tiyatrolar ku· 
rulduğunu, paranın kıymetine 
de iıtikrır verildiğini söylemiş, 

iş delegelerine ve iş nazırını 
mesailerinden dolayı teşekkür 
etmiş: 

- Müttehid bir Elen hükO· 
meti kurulmuıtur. Demiştir. 

Müzakereleri ayın 
anuna kadar talik 

edildi 
Roma, 4 (Radyo) - İtalya • 

Fransa arasında başlıyan mü· 
zakereler Hitlerin Romayı zi· 
yareti münasebetile bu ayıo 
oauna kadar talik edilmişür. 

Polonya milli 
bayramı 

Vırşova, 4 (Radyo) - Dün 
Polonya milli bayramı büyük 
tezahüratla ve mabe ô'lerde ya· 
pılan ayinlerle ıeçmJ ştir. 

Hitler, İtalyan donanmasının, 
yapacağı büyilk manevraları 
takip edecekfir. 

Hitler, Nıpolide kaldığı müd· 
detçe ltalya veliahdi prens 
Onbertonun sarayında misafir 
edilecektir. 

ltılyan donınmaıının yapa• 
cağı marıevrılırın bütün 11fa· 
hah, (Rökı) vapuru üzerinde 
bulundarulaca1c radyo telefon 
teıisa'cı vaaıtasile Nıpoli Radyo 
istaa:yonuna verilecek ve oradan 
İtalya ile Almanyanm her tara· 
fına dakikası dakikaıına yayı· 
lıc,,ktır. 

Feldketzedelere 
yardım 

Ankara, 4 (Hususi muhabiri· 
miz) - Mutlada Karıehir fela
ketzedeleri için ilk toplanan ve 
gönderilen 700 liradan başka 
halle tarafından 1091 lira daha 
teberrüde bulunulmuştur. 

Samsundan da Kızılay mer· 
kezine 2000 lira gelmiıtir: 

Ban ve Bahçe ... TUtlln. ve Sebze... Fidan ve Mahsul 

Kimyevi Gübreleri 
Mazutlu Macar Traktörleri. 

Traktör Pullukları Tohum ve Temizleme Kalburları 

Orak ve Harman Makineleri 
aalr her cins ve ıiıtemde 

Ziraat Makineleri 
Hacı Davut Zıde 

Rahmi 
Karadavut 

Halimığa çarşısı No. 31 
Telefon: 3809 - Telgraf: Karadavut IZMIR 

Fener Tıp 5. 

Bozkurt Tıp 6. 

Kelebek Tıp 9. 

90 cm 

85 .. 
80 ,, 
1S " 
10 H 

756 
723 
690 
651 

8S " 732 
80 " 701 
15 " 670 
70 " 639 

1 - Yukarıdaki fiatler, fabrikada teslim ve bedeli peşin 
ödenmesi meşrut 36 metrelik bir top için olup asgari 

. 1 balyalık (yani 25 top) satışlara mahsustur. 
2 - Beher balya ambalij ve prese masrafı olarak 100 

kuruş müş.eriye n.t r. ' 

.3 - istasyona veya mağazayı naklini istiyenlerden b\;~e:
balya için 30 kuruş araba nakliyat ücreti abmr. 

4 - 1·24 top almak iıtiyen müşteriler yukarıdaki fiatlere 
yüzde 2 zamla mal alabilirler. 

Yukında gösterilen bez fiatleri Vekaletin tesbit ettiği 
fiatlere uygun ambalaj ve nakliye masraflarının da muvafık 
olduğu taıdik olunur. 

Macaristan 
Alman;yanın ealci 

dostudur 
Belgrad, 4 (A.A.) - Vreme 

gazeteıi Budapeştedelci huıusi 
mı.ıhabirine Hariciye Nazırı M. 
de Kanya tarafından yapılmıı 
olan beyanatı oeşretmektedir: 

De Kanya bilhaasa Avuıtur• 
ya ile Almanyaoın birletmHİ• 
nin evelden tahmin edilebilir 
bir keyfiyet olduğunu ıöylemiı• 
tir. B.1 birleıme ciddi Macar 
mebafilinde birgünı edişe te.
lit etmemiştir. Zira, Mıcariıtaa 
Almanya ile ıamimi dostluk 
münasebetleri idare etmektedir. 
Macaristan Almanyayı çok e• 
ki zamanlardanberi çok kıaY" 
vetli doıtlıık batlarilo merbat
tur.. Bu dostlulc hiçbir zama11 
tekzibe uğramamıştır. 

ŞEN lKRALAR 

Masum 
Hakim - Sen bu adımaa 

evine girip, birçok kıymetli .,. 
ya ile beraber bin lira da para 
çalmışsın, doğru mu? 

Hırsız - Yalan Bay bakim. 
yılan. Ben maıumum. 

Hakim - M11uniyetini ispat 
edebilir misin? 

Hırsız - Ederim, bu hıraı~ 
lığın yapıldığı gece, bea baıka 
semtte bir apartman ao7ayor 
dum. Hatta, anide üzerim• ı•• 
len bekçiyi ben öldürdümL 

Ne mutlu onat 
Herkes ona gıpta ecllyord11~ 

Evleneli daha dört 1ene oldutu 
halde, nurtopu gibi üç çocatu 
olmuştu bile. Gayet meı'ut bir 
hayat yaşıyordu. 

Gene bir gün, bir mecliate 
ondan babıedilirken, onu ço
cukluğundanberi tanıyan yqlı 

ve dinç bir dokton 
- Bilba11a bayanı ıayını 

bürmettirı dedi. Öyle hadım 
bir adamdan, dört senede iç 
çocuk yapmak her kad11ua 
harcı değildir. 

l.zmir belediyeainden: 
Beher metre murabbaı dört 

yüz kuru~tan alb yüz yirmi dO-: 
kuz lira bedeli muhammenll 
25 inci adanın 157,25 metre 
murabbamdaki 44 sayılı ar1a11 
Başkatipiiktcki şartnamesi veçe 
bile 20/5/938 cuma günü aaıt 
16 da açık artırma ile ihale 
cdılecektir. iştirak etmek· isti
yenler kırk yedi lira yirmi beı 
kuruşluk muvakkat teminat mık· 
buzu veya banka teminat mek• 
tubu ile söyJenen gün ve 11atte 
encümene ıelirler. 



MASAL 
Ha\yvaırlarm krah 

,,._, lı"!loaalaın u•lı ulantı itte bögle cambazlık 
wı. ölretir •• 

Bea pek ldifiikba, Diaem Ma1aun bapıe abhyor. Arı· 
bıaa ıo bik"yeri anlat111 lan, inıanın bulundu~u yeri Öğ· 

- Çok •.tci bir zambdı, renerek, yola çıkıyor. Birçok 
Afriku111 k bir (memlokma• datlar, tepeler aşıyor. Bir gün 
de, h6kilta MlrH vahıi, korkua9 ufalc bir çocuta rastbyor, onı: 
bir .,...,. v•dı. Ooan idare - SeD inaan 1111110, diyo ıo· 
ettlti ülke, bizim memleketi· lruyor. 
mizdeo bin ker.e daha büyüktü. Çocuk batını kaldırıp: 
Binlerce lıaJV&D& söz diDletirdi - Hayır, ben daha insan 
ve oalardın a;ır vergiler alırdı. olmadım, cevabını veriyor. 

Yüzlerce ıatoMa ile çok zen· Aslan yoluna devam edi1or. 
gia haziaeleri vardı. Az ıonra, ihtiyar bir oduncuya 

Bütila b<iyiJc hükümdarlar tesadüf ediyor. Ona da: 
gibi. eır.hada, daima takdir - Sen insan mısın? Sualini 
ıöı:leriai işittiği sayııız adam· ıoruyor. 
ları bulunurdu. Medhedilmeaiai Oduncu, sırhndaki yükü yere 
~ everdi. Taraftarlarından atıp, birkaç kere öksürüyor. 
biri onan kawetin en, sesin· :Sonr•: 
den, ceıaretinden babıctti mi, - Valctile insandım, fakat 
derhal arka ayaklınnın üzerine §İmdi insan değ lim; diyor. 
kalkarak kükredi. Onun kükre- Arslan tekrar yoluna devam 
meaile &en kuılar auaar, akan ediyor. Hava sıcak olduğu içio 
ıular durur, eun riizair keti· ıon derece susuyor. Yolunun 
lirdi. ilıtünde çıkan bir derenin ıu· 

- Ben arzın kralıyım, diye yunu kuruturcasına içiyor. Tam 
batmrdı. Bütün kainatı emre- başını kaldırdığı ıırada, dere· 
derim ve seıimi duyan tekmil nin diğer kıyııında bi~ avcı gÖ· 
mahlGkat, beAi dinlemek için rüyor. Avc.ya: 

ıuıar. 

Gene bir gün, secde etmiş 
.ailletinia önünde böyl~ kük· 
rerkea, etilm:ı baıların üze· 
rinde bir ıeıin : 

- Yalan söylüyorsun, aslan, 
ıen artık herkesin krala değil· 
sir, diye bağırdığı iıidiliyor. 

Aslın gözlerinden ateş saça
rak bağırıyor: 

- Baaı karıı bu sözleri 
ıöylemete kim cesaret ediyor? 

Bütün etrafındakiler: 
- Biz değ"liz, biz değiliz; 

diye bağrıııyorlar. 
Yukarıdan gelen bir ses: 
- Sına o ıözlori ıöyliyen 

benim; diyor. 
Aulan blfını kaldırıyor, bir 

barma atacanın dalına çömel· 
111iı ihtiyar bir maymun görü
yor. 

Ona: 
- in aıatı, diyor. Ve, ıöz· 

lerini karıımda tekrar et. 
Maymun italt ediyor. Aşa· 

ğıya inerek ayai ıözleri tekrar· 
lıyor ve inaaam arslandan kav• 
vetli oldutunu söylüyor. 

Aralanın taraftarları maymu· 
nun üzerine hücum ederek: 

- Delirmiş, onu öldürelim. 
Diye bağrıııyorlar. Fakat arı· 
lan onlın durduruyor ve: 

- Biliyorum, diyor, hepiniz 
beni seviyorsunuz. Bu maymunu 
öldürmek hakkınızdır. Lakin 
evveli onun yüzünü karartmak 
lizım. Ben g idip inıanla çar· 
Pııacağım, dönüşümde may
s.anu parçalıyacaj'IZ. 

- Sen, galıba, aradığım in· 
ıanaın; diyor. 

Avcı b~ş. le evet işareti ya· 
pıyor. 

Arslan, bunun üzerine, göğ· 
ıünü kabartarak yelesini silki· 
yor ve batırıyor: 

- Senin benden daha kuv· 
vetli olduğun söyleniyor. Sen 
bir bağırııta öten kuşları suı· 
turur, akan suları durdurur mu
sun?. 

Avcı ona: 
- Marifetini göster bakalım, 

der. 
Arslan bütün kuvvetile kük· 

remeğe başlar. Hakikaten kuş· 
laran sesleri kesilir, akan sular 
durur, batta ağaçların yaprak· 
ları bile dö ülür. Fakat, tam o 
sırada avcı onun ağzına iki 
kurıun sıkar. 

Zavallı aralan kurşunun acı· 
sile deliye döner ve avcının 
karımndan kaçar. Yarasının 
şiddetinden kendisini denize 
atar. 

Yurduna geldiği zaman, ta· 
raftarlırı etrafını sararak: 

1 - Bayan, bak, büıtünü 
getirdim. Onu iyi bir yere yer• 
leştirip, kırılmamasına dikkat et. 

2 - Aman bay, sanı ne 
kadar da benziyor. 

Bir aenede ne kadar 
aigara içiliyor? 

Tekamül et· ,, 
miş ıanayiden ; ··· ·~m~ ... 
babsedi l d iti ~ ... , 

zaman, inıanın 

aklanı; otomo· 
bilcilik, ıiaemacılık, radyoculuk 
veya tayyarecilik gelir. .Sigara 
ıanayfüri hiç dil~ünmeyiz. Oç 
seDe evel Amerilcada aqredilen 
bir iltatiıtilc, baDQD ehemmiy .. 
tini gölteriyor. Bu iıtatistito 
göre: 

1905 senesinde 3 milyar, 
1910 ıeneıinde 6 milyar, 1915 
ıenuinde 14 milyar 1920 sene· 
ıinde 41 milyar, 1925 aeaeıinde 
65 milyar, 1935 seaHiade 140 
milyar adet sigarı kullaDılmıtbr. 
Eğer bu 140 milyar sigarayı 
uc ucı elcliyecelc oluraak, 
10,000,000 kilometre batar ve 
bu uıunluk, arzın çevrüini 250 
defa sarar. 

ltiyad 
Geçenlerde 

dokun yaıın• 

da bir büro 

memuru ölü· 
yor. Bu me· 

mur ayni büroda tam altmıı 
ıene çıhşmış ve öleceii güne 
kadar da vazifeıini terketme• 
miştir. Birçok zamanlar, patronu 
ona bir gelir teklif ederek ba· 
yatının ıon günlerini istirahatle 
geçirmesini tavsiye etmiş. Fa· 
kat o. i inden bir ürlü ayrı 
mık iıtememiıtir. 

Onun için çalışmak, yemek 
içmek kadar lüzumlu birşey ol· 
muştu. Buna nazaran altmış 
senelik bir itiyaddın vaz geç· 
mele insan için imkansız oluyor. 

Goeland kuşları 
Goeland de· 

nilen bir nevi 

Martı kuşu var· 

dır ki, yuvasını 
daima kaya 
oyuklarına yapar. Kullandığı 
malzeme de şunlardır: Ot par
çacıkları, deniz otları, kuş tüy· 
leri .. 

Balık yakalıyarak karanlarını 
doyuran bu kuşlardan çoğu, 

yuvalarını Atlas denizinin kaya· 
lıklı adacıklarına yaparlar. 

Bu kuşlar hakkında şu hika· 
yeyi anlatırlar: 

Yaşla bir dişi Goeland, iyi 
döşenmemiş bir yuvada, biricik 
yumurtası üzerine kuluçkaya ya• 
tıyor. Bu hali gören erkeği, ona 
acı yor. Fakat tenbelliği yüzün· 
den yuvayı daha rahat bir 
şekle sokmağ1 dı üşeniyor ve 
- Sonu 10 unca sahifede -

San'atkir bir köpek 

.;J gördüğünüz köpeğin adılDidodar. Londrada bir Sirk·tiyatroa .. 

çalııır. O piyanonun tuılanna ayn ayrı vurarak ayni sesleri, 

Haki bir san 'atkirmıı gibi, kendi atı:ından çıkarmağı öğren· 

miştir. Londrala meraklılar, her akşam ıirlce gider, onu dinler
lermiş. Köpetin bu çeıid meharati olduğunu da yeni iıitiyor• 
ıunuz değil mi? 

Mayı bilmecesi 

Şu rcı:mde bir avcı goruyorsunuz .. Elinde çifte; tavşan avına 
çıkmış. Fakat bu avcının gözlerimi göremiyor, nedir; etrafındaki 
iki tavşanı bir türlü bulamıyor. 

Bakalım, siz avcıdan daha iyi görebilecek ve bu iki tavşanı 
bulabilecek misiniz? 

D.kkat edin iz; bir deği l, iki tavşan olacaktır. Renkli kalemle 
çizerek bu resmi bize gö ıderin iz. 

Birinciye çok güzel bir dolma "kalem 
lkincigtı büyük bir albüm. 
Üçüncüye bir kuta sulu boya, 
Ayrıca girmi kişiye muhtelif lıedigeler. Bilmece cevaa· 

ları bu ag sonuna kadar gönderilmelidir. 

1 Biraz da ...... . 
....... Gülelim 

Bir tayyare pi· 
lotu, tayyareye 

birinci defa bi· 
non bir yolcuyu 
götürüyor. Bic 
metreye yükıeldikten ıonra, 
bış döndürücü bir süratlc tek· 
rar yüz metreye alçalıyor ve 
aşağısını seyettikten sonra fÖyle 
bağı rıyor: 

- Al Al Çok acayip ıey, 
yerdekilerin yüzde elliıi diife· 
ccğimizi zannettilerl 

Yolcu pilotun sözüne ıu ce· 
vabı verdi: 

- Yalnız yerdekiler detil, 
ayni zamanda tayyıredekilerha 
de yüzde elliıi de böyle zaa
neti. 

Zengin olmak için 
Zenıin olma· 

nın en emin yo-

lu; fakirken zen· 
gin ıörünmelc, 
zenginken fakir 
görünmektir. 

S~zünde duruyormaıl 
- içki içerkH 

nedea daima p 
,_,.._,. lerinizi kapıbyor

ıuauı? 

- Azizim, bea 
aözünde duran bir adamıa. 
Bir ıene içkiyi içerken ıözümiia 
görmiyeceği hakkında karama 
yemin ettim. 

Kim hakim? 
Bayu 
-Ayte,aör 

le bık alım, ba 
/.... evde aea •I 

amirsin ben mi? 
Ayşe - Siz sinini%, Bayan. 
Bayan - O halde, niçin bir 

ahmak g ibi gülüyorsunuz? 

Kim müteceaaİ• 
Bayan -Şu 

okuduğun mek· il' .--,. 
tup kimden? 

Bay·Bu mek· 
tup seni ala· 
kadar etmez; kimden oldutunu 
niçin öğrenmek iıtiyorıha? 

Bayan - Sen hep böyleıial 
Her vesile ile sual ıoraraıal 
Ne kadar da mütecesaiıinl 

Af f etmeıi ldzımmıı! 
~ _ Hakim - Sizi 
v~ 1\" 

~~}, tahrik etmediği hal· 
~ de arkadaşınızı bü· 

' cum ederek dayak 
atmışsınız; buna 

bir diyeceğiniz var mı? 
Kabahatli - Doğru amma, 

dayak attıktan sonra ondan af 

..................... ~~ ...................................... . 
- Haşmetli arslınımız, may• benden kuvvetli kimse yok. 

diledim. Japo~yada olduj'u gibi. 
bu ıuretle odeşmiı ıayılmaı 
mıyız? 

mun yalan söyledi, değil mi? Fakat, derhal aralanın kırıı· 
D"ye bağırışıyorlar. Onu ıim· sına dikilen maymun: 

d ı öldürelim mi? - Benim ıöylediğ m doğru· 
Arslan, kııık bir sesle: dur, d iyor. Mademki yalan 
- Onu derhal asın, diyor. söyledim, bir kere daha kük· 

Bana yalan söyledi; dünyada rer misin? 

3 - Ohl.. Heykelin burnu 
üzerine koca bir ıinek konmuş. 
Şunu kovuve-. 

4 - Ahi.. Sine§'i kışlarken, 

büstün burnunu kırdım! 
5 - Bereket vers n hazı r ka· 

lanı var. Yaptığım hatayı şimdi 
tamir ederim. 

Aulan kükremek iç.n uğraşı· 
yor. Lakin boğazı y1ralı oldu· 

ğundan sesi çıkmıyor. 
Bunun üzerine, maymunun 

doğru söyled ğ;n e kanaat geti· 
ren bütün mah ulcat, onu kral· 
lıktan kovuyor lar. 

6 - kırı lan burnu ye· 
oiden tamir ettim. 

Fakat ne yazık, heykeltraş· 
lıktan anlamıyan bayan burnu 
ters yapıştırıyor. 

................... 
19 Mayıs 

Spor bayramı için bir 
toplantı yapılacak 

19 Mayıs ıpo f ve gençlik 
bayram ı hazırlı kJarına devam 
edilmektedir. Bütün mektep ıer· 
de çocJklara o gün yaptırıla· 
cak i ı mnastik, beden hareket· 
leri gösterilmektedir. 

Bayramın bu sene daha .mun
taz m bir şekı ide geçmes içın 
yarın vali B. f azl Gulecın ri· 
yaseti ıd , part de b r top antı 
ycpılac 1 ktır. Bu içtimada alına. 
c k karArlarla, bayram günü 
izd hama m-yda n verilmemesi 
temın olunacak ı . 
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Mücadeleteşkilatınasılçalışıyor 1=r-=ü=zu=ın1==u==no=t=ıa=r:ı;ı-F~- =r~ansız frangına muayyen 
Burrünkü program 

fstanbul radyosu 
Karş yakahlar sivrisinek- :!~r:.L!~ •. blko. ,,.,, kıymet konuyor 

lerden kurtulacaklar!. ıer~;;,:ı:e~~;eriAısancara Da/adiye diyor ki: Biz, dahilde refah ve ıü. Öğte neşrigatı: Saat 12.~0 
Plakla Türk musikisi - 12,50 
Havadis - 13,05 Plakla Türk 
musikisi - 13,30 Muhtelif plak 
neşriyatı - 14 Son. 
Akıam neşrigatı: Saat 17,00 

inkılap tarih ı dersi: Üniversite· 
den naklen: Yusuf Hikmet Ba· 
yur - 18,30 Plakla dans mu· 
ıikisi - 19,15 Spor musaba· 
beleri: Eşref Şef. k - 19,55 
Borsa haberleri - 20 Sadi Ho~· 
ıeı ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi ve halk şarkıları 
- 20,45 Hava raporu - 20,48 
Omer Rıza tarafından arapça 
ıöylev - 21 Radife Meydik ve 
arlcadaşlan tarafından Türk mu• 
ıikisi ve halk şarkıları (Saat 
ayarı) - 21,45 Orkestra: 

Salhaneden, Hacıhii.seyinler ve Çiğ
liye kadar geniş bir saha üzerinde 
esaslı bir mücadele devam ediyor 

1 - Mozar: Lanos dö figaro. 
2 - Arte•iyef: Potpurri rüı. 
3 - Tavan: Moruk. 
4 - Siede: Fatima. 

22,15 Ajana haberleri - 22,30 
Plakla ıololar, opera ve operet 
parçalan - 22,50 Son haberler 
ve ertesi iÜnÜn programı - 23 
Son. 

Muhtelif Avrupa istasyonları· 
nın bu alqamlc:i program özü: 
Senfoniler: 

20,45 Bükreı: Senfo i (Dvo
rak), 22, 1 O Viyana : Senfonik 
konser (Pfitzmer). 
Hafif konserler: 

7, 10 Berfin kıaa dalgası: Sabah 
konsori ( 8, lS devamı }, 9,45 
Bcrlin lcııa dalguı: Halk musi· 
kisi, 13 Berlin kısa dalgası : 
Hafif musiki ( 14,15 devamı), 
13,25 Bülueş: Piik muıikiıi, 
1S,1 S Beri in kısa dalgası : Kü· 
çülc eğlenceler, 15,30 Bülaeş: 
Mandolin orkestrası, 17,30 Os· 
trava: Hafif muıiki konseri, 
17,45 Berlin kısa dalgası : iş 
ıonu konıeri, ( 18,50 devamı ), 
18 Peıte: Radyo orkeatraaı, 
18,10 Brıtislava: Çocuk musi· 
kiıi, 18, 25 Peıte : Koro, 19.02 
Bikreı: Karıı le plilc musikisi, 
19,20Prır: Kahvehane muıikiıi, 
20 Berlin kısa dalg•ıı: Askeri 
bando, 20,30 Peıte. Çigan or· 
kestra11, 21 Liypzig: Bariton, 
Sopr•n, Keman, Piyano, 22 
Bratislavı:Slovalc musiki, 22,45 
Büluef:Lokaatadan konser nakli 
23 Peıte: Plik musilciıi, 23,20 
Viyana : Hafif musiki, 23, 30 
Liypzig: Halk muaikiai. 
Ode mıuilcisi: 

lt,15 Berlin kısa dalgası: 
Oda mmikiıi koHeri (12"eza). 
Resitaller: 

16,30 Borlin kısa dalgası : 
Brabmıın ıarkılarından, 17Ber· 
lin kısa dalga11: Eski gfü~el ha· 
valar, 18,30 Berfin kısa dalgası: 
Piyano lconıeri, 19, 15 Berlin 
kısa dalpaı:Zimbal iletile aüit, 
20, 15 Bükret:Plilt, 22,30Berlin 
kısa dalıuı : Mıyıı ıırkılırı. 
Dans mıasikisi:: 

20, 10 Uypzig, 

Sıhhiye Vek4leli 11tmı aflcadele 
uıkil4tı hniu mıntıka reiıi Dr. 
B. Şevket Ôgcıı ile, 15 arttan iti· 
haren faaliyete geçen mıntakanıa 

Karııyıka 111beruıdeld fuliyeıiDİ gor• 
meıe gittik .• 

uhterem doktor: 
- Artık ha .ene KarııyıkaWarı 

ıiftitinek llerdiadcn karuraca&ı&J .• 
Diyor Te alıaan t•dbirleri. yapıl
makta olan itleri anlatıyordu. Enell 
m6cadel• mıntakaunın badut'annı 
gedik. Sallunede denize daldlleu 
BomoTı çayınclau, ti Kırııyakanıu 

BıcıhGHyiDler, Çilli köylerine 1'.adar 
azanın ı•ait bir ıaba.. Bir ıube ta• 
bibi. heı atcıd•l• memaru Te be, 
... ı.c1ea aarek.kep daimt bir kıdzo 
ile idare edilen t .. kil!t, be~ alıari 
inama tefrik edilmiı olaa bu geniı 
11hach çalıııyorlar. 

Otomobilimiai bir brakolan 
önünde durduruyoruL Dok.tor, teıki· 
1'tıa karakolda menoı lalı cetTeliııi 

k:arııtuıyor, memurlana hangi ıo• 

kal:ta ve hangi Hlue motorin at• . 
aaklı meıpl b11lundug11D11 baradaa 
öğreniyor. Biz ele orayı gidiyoro:a ve 
mamuru itiııia baııııda çaJııırken 

g6r6yorus. 

Şube, Karııyalcada mevcud 
bütün evleri ve bu evlerin li· 
ğımlırını, musluklarını, havuz· 
larını, au biriktirilen her tara· 
fını ayrı ayrı tesbit etmi~. her 
on iki günde bir bu evleri do
laıın memurlar buralara mec· 
canen motorin döküyorlar ve 
yumurtalarından çıkmış bulunan 
sivrisinek sürfclerini imha edi• 
yorlar. Takibedilen bu ıiıtem, 
ltalya 11tma mücadele teşkili· 
tının ayni imiı, Ankara ve 1.. 
taobul mıntablarında yapılaıa 

tecrübelerde müsbet neticelere 
varılm· ş, şimdi de bu uıul üze· 
rine çalışılıyormuş. 

Bostanlı bataklıtmı dolaşır· 
ken doktor ıöyle diyordu: 

- işte yegane sıtma mem· 
baıl Karş•yakanın ııtma aşılı· 
yan ıivrisinekleri burada yeti· 
ıiyor ve inbatla beraber ehre 
yayılıyor.. Bu göl haline gelmiş 
bataklı~ı kurutmaka çalışaca· 
ğız. Şimdilik motorin dökmekle 
idare ediyoruz. Suları ufak bir 
kanalla denize akıtacağız. Bu· 
radan alınan topraklarla geniı· 
liyen bataklığın kurutulmasını 
da belediyeden iıtiyeceğ:z. 

Daha ilerideki Bostanlı dere· 
ıinin ıulan, ağızda yı pılan ıs· 
lahat ile denize ak.talmağa baş· 
landı. Hacıbüıeyinlerdeki ba
taklığı husule getiren bir ırti· 
ziyeni de kapadık. Şimdi bu· 
ralarda ıivrisiaek sürfe leri ba· 
rına mıyacak ... 

( Kanlı Mendil 
Cinaget, hegecqn, korku aşk. fle kahramanlık 

Yazan: irfan Hazar 
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pba1ımak ve bıtırmık istemesine 
Stefandürün aldığı tertibat mani 
oluyordu. 

- Benim patron! 
- Senmiıin Mirton? 
- Evet üıtad. 

Biraz ıonra Kançof ta müreb· 
biyeoin koluna girdi. Art. k 
ıüpbeyi celbedecek ortada bir· 
ıey yoktu. 

Apj1da bekliyen bir taksiye 
Stefudür'le mürebbiye bine· 
celderi ıırada şatonun önünde 
ikinci ba otomobil durdu. 

Bu otomobilin içinden dok· 
tor Milier çaktı. 

Kançof, taksiye hareket em· 
rini verdikten ıonra kendisi 
doktorun otomobilinden mer· 
divenin yanındaki telefon köş· 
küne ıirdi. 

- Allo, allo? Neresi? 

- Doktoru ne zamandanberi 
serbest bıraktın? . 

- Doktor yanımdadır; onu 
bir dakika bile serbest bırak
madım. 

- Ne söylüyo·sun Mirton? 
- Bu bir hakikat patron .. 
- Git bakal m, odayı kon· 

trol el 

Kançof sabırsızlıkla telefon 
başında belliyordu: 

Bir dakika sonra Mirtonun 
sesi duyuldu: 

- Odaya bakt m üstad; 
doktor Milier, çantasından çı· 
kardıtı bir kitabı büyük bir 

Soğul:kuyu yolu üzerindeki 
mücadele teşkilatı şubesiadeki 
haritaları gözden geçir;yoruz. 
Şehrin en dar ıokaklarındaki 
su birikintileri bile burada yer 
alm ş, sabahtan akşama icada r 
gezen, motorin atın, bu biri· 
kintileri örten veya kuruyun· 
caya kadar motorin ile sürfe· 
lcri öldürmete çalışan memur· 
lar. o rün yaptıkları işleri, ge· 
ne haritaların yanındaki cetvel· 
lere kaydediyorlar, şube tabi· 
bine izıbıt veriyorlar. Makine 
gibi durmadan iıHyen beş me
mur ve beı amele •. Her birinin 
b sa esine 8~0 • 900 ev isabet 
ediyor. On iki günde bir mo· 
torin dö <ülebilmesi için bir 
evde ıki dakika, iki saniyeden 
fazla kalmamaları da lazım ••. 

Doktor Ôgen: 
- Daha mühim bir iş üze· 

rinde etüdler yapıyoruz, dedi. 
Bu sıtma ile de mücadeledir. 
Ka ııyıkadaki bütün ilkmektep 
çoculclannı muayene ettik, kan· 
larını aldık. Dalalc niıbetini 
% 1,5 olarak bulduk. iki bin 
kan tahlilinin neticeleri henüz 
alınamadı. Şube merkezini ide· 
t.a bir hasta tedavi mahalli 
olarak kullanmak niyetindey z. 
Burada sıtmalıları muayene 
edeceğiz, kendilerine meccanen 
kinin de vereceiiz. Y alnıı bu 
faaliyet ileride olacık. Şimdilik 
bütün faaliyetimiz sinekleri im· 
ha etmek ·çindir. 

Tekrar söylüyorum, bu ıenc 
Karşıyakalılar ai vriainekten kur· 
tulacaklar, gelecek yıllarda da 
tek bir tane bulamıyacaklar .• 

* 
ltİgiliz Nazırları 
Yakında Parisi 
ziyaret edecekler 

Londra, 4 (Radyo) - Lond· 
raya g!den Frans z Nazırlarının 
ziyaretini iade için Jngiliz Na· 
zırlarının da yakında Parise 
gelecekleri ve iki hükQmeti 
alakadar eden meseleleri görü· 
şecckleri kuvvetle söyleniyor. 

lngilterede 
Petrola zam koydular 

Londrı, 4 (Radyo) - Avam 
kamarası, kısa süren bir müza· 
kereden sonra petrola galon 
başına 9 peni zam yapılmasını 
kararlaştırmıştır. 

ala <ay.a okumağa dalmış!. 

- Ne diyorsun Mirton? Dok· 
tor Milier şimdi şu anda şato
nun merdivenlerini çıkıyorl Sen 
onu iyi tınır mııı n? 

- Nasıl tanımam aziz üsta· 
dıml (Bekir kız) faciasında bize 
yardımı dokunan ve b~dbabt 
Karolini muhakkak bir felçten 
kurtaran meşhur doktoru na· 
sıl tanımamf 

- Şu halde Mirton, derhal 
hakiki doktor Miliery ı tahliye 
eti Ve ıen biç durmadan bu· 
raya kpşl .,, 

• * 
Yirmi dakika sonra, Kravye 

caddesinden kırmızı bir moto· 
siklet son süratle yokuş aşı· 
ğıya iniyordu. 

Banker ş·yapın şatosunun 

önünde stop yapan bu maki· 
neden Mirton çıktı. 

Dört gözle etrafı kontrol etti. 
O rtada üstad görünmiyordu. 
Neden sonra, telefon kö 1kün· 

Jzmir-Karakaya·Ankara: Puu. net, hariçte de sulh istiyen bir devleti~ 
teli,, ~pmba. cuma, pazar gfiııleri Paris, 4 (Radyo) - Fransız - • 
uat 

21.ss de. kabineıi, bu sabah Elize sara• Bela"' 116usta'4a 
Ümir • Nuilli: Her p uar l rl i 

15,40 cıa yında Cumburrelıi Lebrunun 
lmıtt.DeniıU: Sah. ~·be. riyasetinde toplanmış ve uzun 

etılllllteai ~ıi uat 6,30 da müzakerelerde bulunmuştur. 
lzmir0Tire0Ôdemi1: llenabab eaat Toplantı hakkında her ne 

s,as de bir btar. her akt•m uaı kadar resmi tebliğ çıkmamıı 
17,SO Ôdemip bir areı1, 16.30 da 
Tireye otoray. iıede, Fransanın akdedeceti 

Afgan hattı; Basman.eden: dahili büyük iıtikraz için ko· 
İzmir·İıtanbal·Anbra: Her gllıa nuşulduğu tahmin olunuyor. 

tat 7 de [pazar, cams, ça.qambı• Başvekil Daladiye, gece rad• 
gftnleri yataklı vıgon·bllfe bulunmJ yoda bir ıöyl$v vermiş ve 

ltlmir • Soma: Pazar "8 paıu• kabinenin, mali vaziyeti 11lah 

Yedi buçuk seneye 
mahkum oldu 

Menemende Kumtepe mev· 
kiinde Mehmed Emini çifte tü· 
feki ve bıçakla öldüren Beli 
Mustafa ile arkadaılannın şeb· 
rimiz Ağırceza mahkemesinde 
cereyan etmekte olın muhake· 
meleri sona ermiş, hidisedefci 
tahrik de nazan dildcate alına· 

ı11i gftnl•ri ıaat ıs. 28 de için ne yapmak istediğini izah 
İunir·Bandırma: PHar, .. ı .. pır- rak Beli Mustafanın 15 sene 

temhe " cuma.rteıi ghleri ubahl•· eylemiştir. tayin edilen cezası 7,5 seneye 
yiı:: tut 7,20 de muhtelit katar; Daladiyc; lngiltere, Franıa ve indirilmiş, kardeşi Ahmed kav· 
pazanaai. çaqamba. cuma gtlnleri Amerika arasında mun'akıd mali lct b 
eklpre11 1&&t 12 d• b" 1• _ F f gaya iştira en üç gün ve u 

İzmir-Soma: Pazar •e paurttti ır ığe gore yarın ranıız rangı vak'a hakkında yalan yere ·şa· 
gtlııleri 1aat 15,28 de için muayyen bir kıymet kona· hidlik eden Fevzi 3 sene, bir 
Her zaman lazım olan tele- cağını bildirdikten sonra, yapı· ay hapse mahkum ed im şerdir. 

lacak olan dahili istikrazın, Maznunlardan Fodulaki ibra• 
fon numaraltll' milli müdafaa için lazım oldu· 

Yangın ihban: 2222 • phir tele. ğunu ve bu para ile çok büyük bim suçu sabit ohnad ığ.n.:lııı 
fona mlrıcut aamuuı: 2201 • '"' - beraet etmiştir. 
birlcraruı telefoa mClrac&at ııUJll&" işler yapılacağını ve ayni za· 
ruı: 2~50 • elektrik cirkeıi: 20!U· manda memlekete refah temin Kız kaçırmanın cezası 
havagan: 2326. polis: 2463 ·imdadı olunacağını beyan etmiş ve şu Menemende s ~ıen öıünde 
•hht: 2040 • Baımaae iltayoaa: cümlelerle sözünü bitirmiştir: dayısının kızı E netiyl k tçır m . 
8638 • Altane&k ittuyoaıı: 2131 • - Fransız milleti bilmelid:r ğa teşebbüs eden Ali oğ u M ı· 
Puaport npor iakeled: 

2851 ki, iş üzerinde birleşilecek za. rad, kızı evlenmek m.t sa dıie 
~ nakil TuıtalarınıD nbı!I· man çolrtan gelmiştir. Biz, da· kaçırmak istediğ ve kol ında ı 

leyin ilk •e '~ Muı b&rekıs hilde refah ve sükunet, hariçte tutup iki adı m kadar gö ı J ü. 
taatleri: 

Tramvaglal': sulh istiyen bir devletiz." ğü anlaşılarak b r ay h ps~ 
m11 hkfün edilm ştir. Murat köy· Her ubah Gtızelyalıofu ıraat p 

beti• ıru uamvıy barekec eder. TO nsa de Lir kişiyi ö ıdürme suçu,. 
Bwıu uat altıda hareket ecı.a ikiıı· "enı· •ırhfı l:ırla tica. dan Ağ.ı cezada ayrıca muba· 
ci aramny ukib odu. Bac:laa ı 1 

M keme edilmektedir. 
1Gn1• her dö.rı dakika~ bu araaı· ret gemi feri yapacak 
Tay nrdır. 

Paris, 4 (Radyo) - Fransa 
C.co ıoa ttamYay Gibelyahdu 

24,S dedir. •· Deniz Bakanlığı, bu sene ya· 
Konaktan Gcızelyılıya ilk tnm· pılacak olan otuz beşer bin 

•111 ubahleyio 5,26 dadır. İkinci tonluk iki büyüle dritnotla bir 
:uamny bu auc aonra. 6.%6 d.l ıu. kruvazör, yedi tahtelbah r ve 
rcbı eder. 

Koaaktaa. Gbelyalıya gece IOll müteaddid nakliye gemilerinin 
ttam••:r ıaat bUcle buek.e& •der. biran evet iuşaaı için seri ted· 

1-tiQD.da.a • .,.ı ;ıl~ • au "'•.ıG••J birler almıftır. 
Tardır. 

Vapurlar: 
lmıirdeu Karpyakaya nt vapar 

aut 5,45 te Puaporttaıı kalkar. Geeo 
eou vapur 11at 11,311 da 1'ou.u
ıu hare.ket eder. 

Kupyakadaıa lamin ilk npm 
uat ô,20 dedir. ~Q tapu.r d.& ıteo 
MWC 24 dedir. 

G6ndflıı her yanm Altta bir 
•ıpur vardu. Aq.111 eekiadoıa MMLC• 

lderler ıutte birdir. 

Talebe tedkikleri 
Menemenin Emiralem mek· 

tebi son sınıf talebelerinden 
yüz küsur kişilik bir grup, bış· 
larmda başmuallim Bay Lijtfi 

ve muallimleri olduğu halde 
dün trenle şehrimize gelmiş, 

Karııyakada muhtelif yerleri, 
hmirde Hükumet konatını, 

maarif idaresi ve hapisbaneıile 
matbaamızı gezmış, malumat 
almış ve trenle gene Emiralc· 
me dönmüştür. 

den kendisine bir adamın işa· 

ret etmekte olduğunu fırketti. 
Oraya koştu. 
Kançof telefon köşküne yak· 

laşan muavinine bağı rdı: 

- Dikkat eti. Burada bulun· 
duj'umu şoföre ıezdirmel. 

- Hayır .. 
- Motörüoü şatonun bahçe 

kapısına daya! Ve sen de beni 
orada bekte! 

- Peki üstadl 
Mirton telefon köşkünden 

ayrıldı. 
Kançof ise ağır ağır .ıöy· 

lendi: 
- Şu mendebur şoförün 

önünden nasıl geçmeli? Herif, 
öyle etrafı kontrol ediyor ki, 
muhakkak beni görecek .. 

Kançof, niçin şoförden çe
kiniyordu? Otomobilden inip 
şatoya giren doktor Milier ile 
Mırtonun tevkif ettiği ve son· 
radan patronun emrile serbest 
bıraktığı Milier ırasında ne 

Deniz Bakanlıtına verilen sa· 
lahiyete göre, bütün bu gemi· 
Ierin inşasına, 31 ı lkkanundan 
evet ba~lanmış bulunacaktır. 

Paris, 4 (Radyo) - Fransa· 
nm, üç sene içinde beş yüz bin 
tonilato yeni ticaret vapurlan 
inşa edeceği ve eski vapurları 

faaliyetten çekeceği haber ve· 
riliyor. • 

Mussolini 
Çekoslovakya mese

leai için Hitlere 
ricada bulunacak 
Lonrı, 4 (A.A.) - Havas 

ajansının muhabiri bildiriyor: 
Emin bir ltalyan menbıından 

öğrenildiğine göre Mussolini 
şahsi nüfuzunu kullanarak Su· 
det ekalliyet meseleıini Fransa 
ve lngilierenin arzusuna tevfı
kan halletmesini Hitlerden isti· 
yecektir. 

gı bi bir münasebet vardı? 
Polis hafiyesi, kaşlarını çata· 

ralıc ve yakasını düzelterek 
nihayet köş.,ten çıkabıld i l 

Fakat bu adamın Kançof 
olmasına hiç kimse ihtimal 
veremezdi. 

Çünlıcü köşkte bulundu~u 
müddetce, polis hafiyesi gene 
tebdilik.yaftte muvaffak olmuş. 
tam bir külhanbeyi kılığile cad· 
deye atılı vermişt. 

O, doktorun otomobilinin 
yanından geçerken dikkatle şo· 
f örü s zdü. Şofö r o sırada 
şatonun pencerelerine bakmak· 
taydı . 

N.çin bakıyordu!.. 

Kançof, otomobilin içinde 
canlı birşey görür gibi oldu, 
yavaş sesle: 

- A, bu da ne oluyorl dedi. 
Tekrar otomobilin içine baktı. 
Evet. .. 
O .omobilin içinde maskeli 

ıkı kişı vard.I.. 

Baca cinagefi dav ısı 
Buca nahiyesinde G .ritli B. 

Hamidi öldüren fırıncı Demir 
Alinin Ağırceıa mahkemesinde 
12 sene ağır hapsine ve maktu• 
lün veresesine 600 lira tazmi· 
nat vermesine h~kmed ılmi ştır. 

Gönüllı.i askerler içiıı 
yeni bir kanun 

hazırlandı 
Londra, 4 (Radyo) - Jngil· 

tere Harbiye Nl!zareti, yeni bir 
kanun liyıbası hazı rlamıştır. Bu 
kanuna göre; yirmi yaşında gö· 
nüllü olarak İngi liz ordusuna 
dahil olan bir genç, kırk yaşı· 
na kadar h ızmet görecek ve 
ondan sonra tekaüde çıkarıla· 
rak, ölünc;ye kadar haftada on 
dört şilin alabilecektir. 

Daniz si:ahlanma 
planı 

Vaşington, 4 (Radyo) - 156 
milyon dolara baliğ olan ıilib· 
lanma planı , 28 r eye karşı 56 
reyi e ayan mechsince lcabı.ıl 
edilmiştir. · Harp gemiler inin 
35000 tondan yukarı ·nşa edil· 
memesi kararlaşh ılmışbr. Tay· 
yare gemileri say,ı s . da 15 ten 
20 ye çıkarılacaktır. 

Ortada fevkalade bir vaziy.et 
cereyan etmekteyd ı ... 

Kançof, birden gerisin geriye 
döndü ... 

Bahçe !;apı11nın önüne adeti 
koşarca g;derek Mitronu buldu; 
ona: 

- Hazırlan dostum, dedi; 
mücadele başlıyor!.. 

- Ne zaman? 
- Dinle beni! Arkamızdaki 

otomobili görüyor musun? 
- Evet .. 
- Bu otomobilde şoförden 

maada iki kişi daha var. ikisi 
de maskeli ve yere yatmış ol· 
dukları halde birini bekliyorlar! 

- Sakın doktor Şiyapı bek· 
lemesinlu? 

- Yahut güzel Yasm;nil 
- O da doğru patron! Şim· 

di ne yapacağız? 
- Ben, bahçe kapısından 

içeriye gireceğim. Mümkünse 
doktor:a Ş yap arasındakı mu· 

- De VGm edecek -
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Alman matbuatına~göre: Mısırll prens iki •· iik hikaye 

Dede Kaptan 
- ~ -- --- - -- ~ 

Südet davası 
Beynelmilel bir mesele 

halini almıştır 

neler yapmış? 
lsveçU kontesle evlenmiı amma 

bir milyon frank dolandırmıt-
Binaenaleyh Çekoslovakların, taşıdık
ları mesuliyeti takdir etmeleri lizımdır 

Mııır krab Fanına ,.tHi, le Ja,...U .. ,.ı...ıa clötetildi
Preaı Meh•ed Ali Halimin ve li•i prea doktor, 450,000 
Prenae• Eniae Celilin ofla fraap bir mlddet ilteaeldea 
Mııır Prenıleriadea Said H• çeldaiyor. 

Alma• ıueteleri, Südet Al· 
manian partili rei•i KoDrad 
He•leiDia Karlıbadda irad et· 
tiji biyiik proıramatik natku, 
ehemmiyetle mevzau balaaet
mekte ve bili iatiıaa hepıi, 
Sadet da•u•••• artık bey•el
IDilel bir meaele ıekli almıı ol· 
•-•dan dolayı memnu11iyet 
izhar eylemektedirler. 

ain eaa11m teıkil eder ve Al· lim hakkında Pariı ceza mala- Gepa mart •Jlllcla, doktor 
maalarla Çekler ua11nda dai· k•meaince bir davadan dola11, alacala•• tekrar iatiyor. Borçla 
mi bir aük611 ve anlaımanan karar verilmek üzeredir. ooa, bat1•da •Ru,,.,.ı ı>.ç. 
•lsıl bir çerçeve içinde müm· Preaai, bir milyon fraakhk yuıb 6,300 dll'liDr bir kncli 
kün olabileceğini ıöaterir. · iç· bir dola11clancal1k yapmakla it- 1eaedi p.terenk: 
leriade, Çekoslovak bülctlme· bam etmektedirler. - · lıte ·diyor- M -eti• 
ti•i• kudretini aıın hiçbir nok- Gene Pari-S.ar ıazeteaiae aeaia paranı bol bol lcliJ•• 
ta yoktur. Bilikiı. Eter Çekoı· bakılacak o .. na, buad•n dört celi& Fakat, bu ... ette ya1tb 
lovaldar, büyük Alman r6yaı~· aeae evel, Sa:d Halim. batın para, ancak ap.toe aJIDda 
nıD tab1kkukunun, Südetleri ıayal1r bir tahıiutla Fra•aaya eli•• pçecektir. Şi•di a..a 
aual derinden derine aardıj'lnı yerl~fiyor.. biraz daha ödiiaç para ven-
anlaaalar, zorla eklendikleri ya· Pıeaa, tahıiAtaaı, çok 199· mu ailiniz? 

Malim oldatu üzere Haleln, 
Almu azlaldarıaın metalibataaı 
8 •oktada lluliıa etmifti. Eter 
biı bu 8 noktaya iki cümle 
içine ıok•ak iıteraek, b11n11 ıa 
tekilde formlle edebUirizı Sü· 
det Al•aalarma tam bir muh
tariyet verilmeli •e Südet Al• 
ma•lan .. a na!yoaal 901Jaliat 
düaya telikkiıine iftiralderi, 
metru ıörilmelidir. 

banca bir devlet içinde bir ya· medea barlarda ve kotu ma· Alacatının tophl olarak eli· 
banca gibi yqlimıktan aaııl laalleriıde yeyip· bitiriyor. 811 ne poecetini aman doktor, 
muıtuip olduklarını bilseler, ıebeple yqımak için p,n oaa clalaı 2,300 ıt•lia veriyor. · · -.ptaaı azar· 
bur111n1 kendi vatanları olarak meıru vuatalara baıvuruyor. 1936 ıeaeıinln ma111 ayanda, l .mak ifiade 

Ya.zan: 
talmaw. cleriai 
t•ı da..ek 
,.. fırlatalm11 
elcllvea fibi 
bombot bir 
laiç ol•Dfbl. 

Völkiach• Beobaclater, Si· 
detlilerin bütün iıtekleriDi aila•· 
yet açık ve kat'i bir liun ile 
ifade etmiı olmalanndan dolayı 
derin bir infirab duymakta ve 
buaa çok laa11rlı bir baıluıaç 
teliklri etmektedir. Gazete, b• 
metalibatıa .bütaiiaiyetle kar11· 
lanacatam ummaktadır. Zira, 
hem Çeka.lovak milleti, Hea
leini• ele İfAl'•t eltili fibi aılen 
aallaHYer bir millettir, hem de 
s.detliı.., mili •arhldan .. n 
aazan itibara almmua•• iat. 
•ekle, bUlaa ... Çekoılo•aklarıa 
aalam•ı n liyakile takdir et-. . 
etmiılerdir. 

H•lein'ia bGt&a Almaa az• 
l•tı •••na aııyonal aoıyaliz• 
me bathhtanı ve ımaaıaı izh•r 
etmJı oı ... pek tabiidir. Zira 
nuıl illm uba11nda yeni. bir 
çıtır açan mülaim keıifler, der• 
laal bütün diiayaya yayalara 
b&yiikl6tl aiabetinde ll•IUliJeti 
haiz dünya telakkiler ı de ayni 
ıekilde laudad tanımazlar. 

Vui,.t. ili~ olmaua tavuz•la 
etmiıtir. Praı hüktlmeti•İ• br 
Dil arbk old•p fİbİ kabul et• 
mai lla•dar. 

Frukfarter Zeitaar, evveli 
orta Avrapacla mühim bir 1• 
itııl edea bu davama arblc 
uıun müddet ib•ıle maraz 
kalmıyıcıtaaıa her tarafça tak· 
dir edilmiı olmasınclaa dolayı 
memnuniyet ızhar ettiitea ıon • 
ra me1elenia ciddi ıurette 1a,m 
için eauen ıon zamanlarda 
Çekoılovakyadı bir takım ,art
ı... talaaklcuk etf tiai bildiri· 
yor. Gazeteye ıöre artık Prıı• 
da itütüa cepheler biribirleria· 
den pyet YUıb bir ıekilde ay• 
nlmıılardır. Nitekim pırlimea
toda, Siicletli Almanlar cephe• 
ıiain parçalanmıaına müacer 
olabilecek bir mevcudiyet tet~ 
kil eden putiler kalmamııtar. 

Gelecelc belediyel• latiba
batancla akıbeti katı surette 
belirecek olan Almıa aoıyal 
demokratlan bıriç. bltüa diter 
Siidetliler, HenleiDin idareai 
altında toplumıılardır. Bu va
ziyet kar1111nda Çekoılovık hii
ldlmeti, Al .. n·Çek dava11ma 
Sidet partili ile dotradaa 
dotra,. müzakereye ı riıme• 
den b ıllolanamıyıcatam arblc 
anlamııhr. 

Gazete, bundan ıonra Hea
lein tarafından formüle edilea 
.. rtlara habrlattıktan ıonra cli-
1or ki: 

•Bu talepler, bütün konır• 

tanımakta ne derece güçlük Mııır 1efaretlaane1i namına ter· Said Halim laıiltereye piyor. kendime kab-
çektiklerioi takdir etaler, Hen· tip ettiti aahte bir ıenetle baa· Orada, lıveç kralaaıa akraba- velclötücüaiia 
leinin taleplerinin ifade ettiti kadan 300 bin frank çekmet• lanndan Luiz Marika Poue hıak deyicili· 
manayı, bütün derini.tile kav· muvaffak oluyor. Sefarethane iımiade ıüzel bir koatale ev- liai eden Kün

Halikarnas 
Bahk sı 

rarlardı. Önümüzdeki pnler, bir rezalete mıydan vermemek leaiyor. Ataatoaaa on beti betotla ticarethaneli kardeıleri· 
Çekoılovak milletinin ve ban· için bu parayı ödüyor. oluyor: Borçlu doktora metelik •m yüzlerini aradı. Fakat oalar 
lana baıında bulunan ıefleri- Bir müddet ıoıra, Sıid Ha- ıöadermiyor. ur11ab ile yere yuvarlaamıılardı, 
Dİll, Üzerlerine düteD büyük lim, haıta bir arkadqını ziya- Doktor, bunun üzeriae, Ru- ellerile kaburga kemiklerini 
meauliyeti takdir edip etme- reti ••aıtada Gotero iımiade vayal Duç ba•kuaaa bir mek- y9klu7orlar, ve çökmedik\erine 
diklerini ıöıterecektir.. bir doktorla taıııyor. tup yuırak preaıia 1eaediain tam bir kaaaat getirmek için de 
-----------• Koautmaııaı, keadiai 1evdir· ödenilip ödeailmeclitiai aoru- iimnaıtikte yapıldıta aibi ıan'i t• 
Kızlar acaba ne· meıiai pek ıüzel bilen ve kr yor. iki ıiin ıonra bukacla• aefflale üfleyip püfleniyorlarcla. 

HIİ dolpn old11tu zaman, cö- ıu cevabı alıyor: Bay Hqmet C>tumaa atza•• 
reye gittiler? mertçe ikramlardan çelriamiJe• - Bizim, Said Halimle, bir açmata vakit bulmadan evel 

prenı doktorun ıözlae firiyor. ahp v•e•timiz yoktur. kulatanda kamçı ipi gibi bir .. y 
Ba auretle hem arlradA1••• dolc- Doktor, iN cevaba .._ al- f&klada. Bu bir dolu da· 
tora iicretaiı teclavi ettiri1or, mu, preaa laaklaacla dolaacb- neliydi. Biber ıfbi yaktı. Ve 
laem ele doktona keMl.iadea mcabk clavua app, oaa ••il- lıe••• ardıııra bir top patladı, 

Bir rioa,ete 6alıılır 
•a Holioattal 

iatifadeaia yolu• bal•J•· ke•eJ• WWİJOI'. koca bir davul calıiaclı. S. ela 
Taaııtıldan pde• itibar•, ı-------------• 11lclanmdı. 

Said Halim, M. Goterodan Aklın kabul et- Bay Hıımet Otuımıaaa bil-
i b ılLYO . dili mıfevlderine bay bay de-

ti•laca, miyeceji 19yl ..... tepedu ,.ı... ıü•· 
doktor endiıe etmete ·baılaJor. •, ı. • lriirtiyü ıilselei meratibp n.,.t 
Fakat preaı borcu•u verecetial Ba adam •itlerle lıo. ederek, merdivenden ~t\imleye 
aöyliyerek onu ik•a ediyor ve: ıümleye, baumak b11amak 

- Bana ıon bir iyilik daha nafU,YOrmaf inen bir lop ıibi, ta en aıatı· 
Ne dereceye kadar inanılmak dakı"ne dek, c· t kt" F 

yapmak istemez miıiniz. diyor, ıro e me a. a· 
timdi son derecede 11kıatadı· lizımgelir, bilmeyiz amma, Pari kat bu fırtana ne •afevke, ne 

Suar gazeteaiain Valinıiva ma- d d b · d Ş 

' 

yım. Dobinoi ıokatında ıriizel ı e ma una enzemıyor u. ı· 
• •- babiri, ölülerle ko1111

-• bir --'--lclı d ğ M I" fa bir apar-..ı benım namıma ~ ....- o rusu. eae a rb· 
kiralamaz mı11aız? adımı haber vermekte ve ıur naya bir emir uwruaca, gök 

lan yazmaktadir: ı 
Doktor bu teki fi kabul edi· · y ıür eyiıi, •evet efendim sepet 

alinıiya 28 Nilaa. Ga,.t efendim. diye taklalar lala kala 
yor n apırtımanı kiralıyor. zarif döteli bir odaya kabal ti ufku öteaine defolmua li· 
Prenı ba apartımaaı, para11nı edildim. Oda kapııaaan bthd .. 
Yeraaediti bir takım mobilya- ki levUclı töyle k~k bir zımıelmez miydi ya? 

.,,,.,_ FraL- hırı., pek auldetım bir pkil· clmlı -. Geai lıalkıf'l'dU. Ve blbr-
~ de dö,...iyor. Aparbmaaın böv· •Profeaör Pöti -L.!L da- kea korkuclu Bay Hq•et 

Budan on; OD bet ..na evel, r• 1 ' U8UI' .. ,. 0&.··-aaan kalbi ,. •• p __ ......__ 
•• ı.-........ ~------•I muhabiri. •- y-e 11UUR1111 Parilte Jorj Simkare iımiade B M kahyordL Sonra öyle bir da-

bir kız kaybolmqtur. Ea IOD orsa öıyö Pöti, mealetil• kayıı nıla duruyordu ki, b11 duruı 
yapılan tahkikat neticesinde, 4.5.938 kabal etmiyecek kadar ı.ksl- eD miidlaiı fırlayıı, •e yuvar-

ı d f 
gındar. Karı.mda renkten rea- 1 b 

ıeçen er e elıefe ve edebiyat azUm aalıtl•rt ô ulflaa eter oluyordu. Tekne imtihanlarını veren bu le azın gü- ge ririyor. lüleri bile konut- re•• araılmata bqlayıaca B. 
zel arkıdııı Marina Frankanın C Alıca K. S. K. S. turu bu adam, benim ıibi bir H8fmet irin i,.in •Ethamdu-" 

63 F. Soları 14 ıs S cınhnın · kar11ncla koaUturlc• ... ... 
kadınlap kaçarıldıtı aalaşılmıı· 86 E.tnaf Ban. 12 15 dili tutuluyor: lillih atlattık. Bundu fena11 
br. Marina Fıanka da onun gibi 17 A. R. Üzüm. 16 SO 16 5 _ Ben udeee tanaclaldanmıa olmaz •. djye dİİfİİlliyorda, 
yiibek tahıil ıörmüı bir kız· 8 K. Akv·t•t 16 625 16 62 ölGl•iyle koautura-. diyor. fakat her ıele• dalp; kanaa-
clar • 

17 4 
y ekGn Hiç klmıecl• p .. al--: il• tiai, yerden ıöte kadar bir 

Bu iki kaza Rusça dera veren 72492 Elki YekG:ı leriyle k• uımakta lba •it- yübeliı tekzip ediyor da. Sif. 
madam Vikaru adında bir b· 72666 Umum YekGa t•ileria &ileri•• Wr talMk ... tala olarak Bay Hıımet <>tuz-
dıa, onlar baklanda bir Franııı bna; oalar ı&alllerladea ı.. .. hakiki bi .... J dUJlllliA 
muarririne ıaaları aöylemiftir. Za,UnyaOı aatltlal'I paaı ftrirl•. batlı•lfb. Korlua10'd&. Bay 

• O ı Kilo Alıca IC. S. IC. S. u-.. -- n ar çok çalıtk• loz· - Peki, aı..a. • llldlcle .....-•tia ..,........ kliaat 
lardı. Denlerindea korkmaz· 55250 Mub. ahca 30 50 35 koa...,..•a? cliJeWlclili itibari bir biaaJ&, 
larda. Kudileriad• bir mektup 550 • • 14 Pou - a.. iDlu ılt Wr .. ,c11r. kuarp cleailea ejder, aolutile 
aldım, tatili ıeçirmek iare rit· Plfaaa ftatlarl .. traaı (Spirtimacla ••4'• pahllr klWlr ,W,ard .. 
tiklerin~ ve .Y~ni derı baflaeıı· 4.5.938 Ç9kİrciebİI .... ••• ,arı ili WiM ...... ) BlrcleDblre clalp delil. aa-
cıaı aılelerme bildirmeklitimi orta flatleria llaliae ~- .. iJlleria .a- .... ılaial• bup - .._. 
iatiyorlardı.. N 7 ı •-T- -,- -n..d 

Bir llabere oöre de Marm· a o. 14 50 •-k iateclikWlal ••11t•i- lt•daa .. idili MlirA .,.. • 
• • 8 15 00 lere. .a,ı.;a koca aopalı bir ele• lmlayarak 

Fnaka. danıöziüte ıoa d•ece • 9 15 50 Guibi .. ld, ...._...... ıemiJe bir topa wrd.. Aa-
mer,khymıf. Artitt olmak için • 10 16 50 .CS,ledild.- ,ar-. •a.,ö Pa. bardaki ..ıar, slrllfe ,arla,.. 
arkadqile beraber Holivata • ı ı 18 oo tlaha truı Wincle atmDcl• fan1Ma cletil. pvert• br19iyol· 
ıitmiı olmaıı da mubtemelmi,. Z•hlre ullfl8P1 çaba ailler, koll91tala öllaa. ._. bile yala••· llotör ha-

T elti ı ç. Cimi K. S. IC. S. -..ı laabrlabJonaq. tiMr ... ek a... keadiai kat. 
ôdemlt. Kemalpap •• Urla 125 Butda1 6 62 nolı•• ~ı·o·•ı dmp .. pee.kla ataa bir lnaaa 

•----• ela ı 29 Nolallt 6 S7 rj uı .... p.i ..._ •1 Hat•et Ot111· 
llUlllaraa po iı teıkil&tam tef. 258 S....m 15 50 15 75 Poliı clivuı dla ltledea .. IJI• bir çathk ııldı ki 
tit eden Vıliyet ••niyet mü- 100 T- 9 .. '-la 4 a75 IODra Emni.,.t MlcllrlAAA -~.. L ._d -'--lit" L-
dürü B. Salibeddia Arllaakor- - •" ~ ima ı- .... - a•w •-..-

1 
••uperlill 

kad 19brimize dö11•ü1tir. Di· 400 Kea. Pala. 420 • reillilhacl• toplaa-..bua clerillaia itiacl• farlayıp ıpiciı 
1207 B. P•••k J4 25 36 polialwe aid tahkikat nralla " CD'f1plak me1clana çakb. Ua-

t er kualarda ela teftiıleriae 3200 Kilo P. pldr. 2 60 11.-ade mllakencle IMala .. rak ftlll 1ol'arda botan•ıı Yoturt 
devam edecektir. L-rarlar ....... ,.. '"'--L- • • "" ••• Wl'Vllıı, pe,.an tGkea•ir ,.,.ir 

Meydaada anuandg dot.ı. .. 
ıibi ,.,.,.. iaua vardı. 

Ded- kaptan lcaaırı•JI ıö• 
rünce ıözleri parla•ata bat· 
ladı. Etki ditmanmı t•ıda, 
ioiadeki deaiz adamı u1ucb. 
8pyle bir vaziyette inuaaa ma• 
hiyeti yiize vurur. Motör kap• 
tanı, ODU dimeae çapda. Z.• 
ten fırbnuın ıvazeai •• ça • 
taran makadderab idi. Dede 
kaptanı dalıılar alıp ıötirm .. 
ıialer diye, OD• kıç poclOlta
•oya ıötaüadea, beliDdea dia• 
leriDe kadar betlaclılar. O.a 
ıilvwtede 1ap11.ı.. blrakta· 
lar. Ak uvb ilati)W ,-,.,. 
bir dikkat parpm blllcli. 

Dede kaptan diello ...... 
sibi .......... _. ,, .... 
balayor. Rilz,an, deDizl, kara• 
lıtı kollayor. Humıa pli ai
yetinl, •a11l ve nerede• nrmak 
iıteditiDİ, hiicamaa kuw etini, 
merkezi aildetini anla•ata ut
raııyor. A,.ltaın altaD4ald p 
minin 11k1Db11Dı duyu7orc1 .. 
Çiıaki oaı tebe, IİJ•iı .ı
dutu bir ayakkabı ıibl albu 
konulan bir yabacı cilİ• d .. 
til; fakat keacli ayılt eli, pt
ı2 imiı gibi aupla •erbat 
ıövdeaiDI• bir laamı iclL 

Farbaa da, eald ... ,. .. 
inun otluau ta•ılalfb. Pırlana
ta ... damla, Dedeoll•• 
yBzi•ii ara ıibl aok•JGrı ._ 
upak ak ... ca••· •ka• ,.a. 
mata utraflJor, Ylcadlal taP 
taklıyor, bot111aa Japıpp bot
mata çabll)'or.._ G-i ~ 
nyor•Df tibi lllldairor. o.ı .. 
otlaaa, talatara..W,. bialaİf 
çocak ıibi bli ıökı.r.. Wr ele 
yeria cllbiae pderi1ordu. 

Decleofla• W,le •ca '-•it 
olmıyM bir fellbtia llt-. .. 
plmi,.cetl kaaaatiai ...... 
.. ....,...... Arbk .... -
yalpa, clalıa Ve Jalpa .... . 
yeeek kadar ........ .. 
apnhk bebebaitlercli. ...... 
bire ... ld bltla Ep to.,,.kla 
,averteJ• w. •• ı, sibl oı-. 
Hftate artık ..... k81ka 
mıyacatı i•ıaca buıl olcla. Fa
kat ADcak ve iıkele oia ... kı-
~~· bir clata kaldanJOr•Uf 
ıabı, r•••. blcıka.. titri,. 
titrlye, aeadelt,e ..-.u,. q.. 
kildi. 

Deniz 1raya1,.. bir .._ 
ribi luplclıyorda. Mutii• u
falan patlamuıa eli,. llrl ... 
ril pmiye, ~•erte altlaraaa .. 
t1111Jorlard1. Direldercl• ipleP. 
d•, çarmaldard• ıarprala bir 
tanlb ile ..ıar akıyordu. Gl
wrteain üata dolacl• bir cleaaz 
kıya• çatalhtına d&adl. 

- Ul/e11 ,..,,,.,,.,. -
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ı~· ratelli Sperco 

\lapur Acentası 
ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
"TIBERIUS., vapuru e:yevm 

limanımızda olup ROTTER
DAM, AMSTERDAM ve HAM· 
BURG limanları için yük ala· 
caktır. 

"RHEA, vapuru 12-5·38 ta· 
ribinde beklenmekte olup yü· 
künü tahliyedn ıonra BUR
GAS, VARNA ve KÖSTENCE 
limanlarına yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

0 GOTLAND,, vapuru 19·5·38 
tarihinde lımanımızda beklen· 
mekte olup ROTTERDAM, 
HAMBURG, GDYNIA, DANI· 
MARK ve BAL TIK limanlara 
için yük alacakbr. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

••ALBA JULIA,, vapuru 9-5-38 
tarihinde limanımıza gelip MAL· 
TA, MARSILYA ve CENOVA 
limanları için yük ve yolcu alır. 

ilandaki hareket tariblerile ve 
aavlunlardalti detifikliklerdeo 
acente meıuliyet kabul etmez. 

Daha fula tafsilit için 2 nci 
kordonda FRA TELLi SPER CO 
vapur acentalığına müracaat 
edilmeli rica olunur. 
Tele fon: 4111/ 414 2/2663/ 4221 

DEUTSCBE LE. 
\' ANTE. LINIE 

G. m. b. R 
HAMBURG 

DEUTSCHE LEVANn; 
LINIE, A. G. HAMBURG, 

ATLAS LEVANTE UNIE A.G.' 
BREM EN 

•ACHAIA., vapuru 25 Niıan· 
da bekleniyor, ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN içia 

-fik~ua1m11~___,,,~~-=-......---
SERViCE MARITIM! 

RQUMAIN 
BUCA REST 

•DUROSTOR. va_punı 3 Ma· 
yııta bekleniyor, KOSTENCE. 
GALATZ ve GALATZ aktar
maaa TUNA için yük alacalctar. 

DEN NORSKE MID~ 
HAVSKINJE 
OSLO 

''BAGHDAD,, vapura ıs Ma· 
lJsta bekleniyor. ISKENDE
RIYE. DIEPPE ve NORVEÇ 
için yülr ala cakbr. 
JONSHON WARREN LINIES 

LIVERPOOL 
•

1JESSMORE,, vapura S Ma
yıı bekleniyor, BURGAS, VAR· 
NA. KôSTENCE, SUUNA, 
GALA TZ ve BRAILA için yük 
alacaktır. 
AMERiKAN EXPORT U· 

NES INC. 
PiRE AKTARMASI DO~RU 

SEFERLER 
.. EXCALIBUR,, vapuru 6 

Mayıı PlREdoo, BOSTON ve 
NEVYORKa hareket edecektir. 
SOCIETE ROY ALE HONG· 
ROISE DANUBE MARITIME 

"BUDAPEST,, vapuru 30 Ni
ıan bekleniyor, PORTSAID ve 
ISKNDERIYE için yük alacaktır. 

"DUNA,, vapuru S Mayıı 
bekleniyor, TUNA limuları 
İçin yük alacaktır. 

ilandaki hareket tarihlerile 
oavlualardaki detiıiklilderindea 
acenta meauliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafailil almak içiD 
Biriacikordonda W. F. HENRY 
VAN DER ZEE 6 Co. N. V. 
~apur aceDtahtına •iirac:M! 
tciilmeai rica olunur. 

Telefon No. 200712008 

• 

Olivier ve 
Sürekisı 
Limited 

V apar Aeentaa 
IUriacikordon Rees ~ 

Tel 2443 
THE ELLERMAN LINES LTD. 

"CARLO,. vapuru 2 Niaanda 
LONDRA ve HULLden gelip 
yük ~ıkaracak ve ayni zamanda 
LO NDRA ve HULL için yük 
alacaktır. 

"POLO., vapuru 29 Niaanda 
LONDRA ve HULLdeo ıelip 
yük çıkaracak. 

110PORTO,, vapuru 28 Ni
ıaada LIVERPOOL ve SWAN· 
SEAdan gelip yük çıkaracak 
ve ayni zamanda LIVERPOOL 
ve GLASKOW için yük ala· 
cakbr. 

•OPORTO. vapuru 7 Mayıs 
1938 LIVERPOOL için yük 
alacaktır. 

.. LESBIAN., vapuru 17 Ma· 
yııta LIVERPOOL ve SWAN· 
SEADAN ıelip yük çakara cak. 
THE GENERAL STIAM NAVr 

GATION Co. L TD. 
.. ALBATROS., vapuru 20 

Mayıata LONDRA için yük 
alacalcbr. 
DEUTSCHE LEVANTE· LINlE 

"ACHAIA., vapuru limana· 
mızda olup yük çıkarmaktadır. 

Telı11ilı 

Muhasebe Bürosu 
Mustafa E. Çelebi 
Kapalı Yemişçarıısı No. 3 

Telefon 3435 
Muhasebeye ait bütün işlerinizi 

tam bir itimat ile tevdi 
edebilirainiz. 

Büro, kan•na uygun şekilde ve .. ----~-... ---•! muhtelif uıullerde: 
G .. H k •• oz e ımı Muhasebe teaia eder 

Mitat Ond Def ter tatar 
Adres: Beyler Numan,~· Planro tanzim eder 

katı No. 23 .,. 
Kabul aaatleri: Öğleden evel Hesabı tetkik, taaliye 

... -aaa
11111

t •ıo-•t•2•ö•tl•ed•teo•IODl~•-11 -"e ihtilafları hal/ederi 15,30 • 17 Tele. 3434 

ANADOLU 

biri 
M yıs 5 

inhisarlar um um ııın<I Orl n{!üuden: 
t I 

1 - Şartname ve oümuocsi auıcibinı:e 2>0 (){){' metre düz 
beyaı \canaviç~ pazarlıkla !atın alınacaktır. 

2 - Pazarlık l 3-~·938 tarıhıne rutlıyan Cuma günü saat 
14 de Kabetı~ta levazım ve mübayaat şubesindeki 
alım komlıyonandı yapılacaktır. 

3 - Şartnameler parasLı olarak her gün sözü geçen şube· 
den ve lzmir baomüdürlüğünden almabılir. 

4 - lstcklılertn pazarlık için tayin edilen gün ve Hatte 
0 o 7,S ,avenme paralarlle birlikte adı geçen komisyona 
gelmeleri ilan olunur ·2351,, 28 30 5 10 23511 1379 

SAZl\1 AŞ 
Sanayi ve Ziraat makineleri 

1'ttrk Anonin şirketi 
LANZ - Mazotlu Dizel tarla traktörleri. 

45·35· 25·20 beygirlik: Her busust' garantilidir. 
Fıyatta ucuzl11k tediyatta kolayhk vatdır. 

LANZ - Harman, biçer bağlar, samaa ye ot presesi, 
tohum ayırma makinesi, kalbur makinıi, pata· 
tes çıkarma makinesi ve bilumum alitı z11aiye. 

RUT-SAK - Traktör pullukları, mibzerler, diskaro, tırmık, 
çapa makineleri. 

WOLF - Buharla kazan ve lokomobilleri. 
Tam Dizel motörleri. 

Her türlü fabrika tesiaata işleri deruhte edilir. 

Büyük Kardiçalı Han 55 No. da EGE 
mın takası umum acentesi TALAT KIL-

" (,JOGLUNA müracaat. 

Nafıa Vekaletinden 
Eksiltmeye konulan iş: 

-
1 - Küçük Menderes 11\ah aabaaında yapılacak büyük süt 

Başyatak bıtındıki şüt ve ,,5 .. küçüle köprü İn§lltı, keşif be· 
deli 213.989 lira 48 kuruştur. 

2 - Elcıiltme 20/5/938 tarihine rutlıyan Cuma günü saat 
16 da Nafıa Vekaleti Hlar umum müdürlüğü su eksiltme ko· 
misyonu odHında kapalı zarf usulile yıpılacakhr. 

3 - istekliler: Ekailtme şartnamesi: Mukavele projesi, ba· 
yandırh\c işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri 
10 lira 70 kuruı mukabilinde Sular Umum müdürlüğünden 
alabilirler. 

4 - Ekıiltmeye girebilmek için iıteklilerin 11949 lira 47 
lcurqluk muvakkat teminat vermeai ve 50 bin liralık Nafia 
Su itlerini veya buna muadil nafia itlerini teabhüt edip mu• 

Ege mıntakası vaffakıyetle bitirditine ve bu kabil nafia itlerini baıarmakta 
Bag"' cılarına ilan kabiliyeti olduğuna dair Nafia Ve"aletinden ahnm1ş müteab· 

bitlik veıikaaı ibraz etmesi, isteklilerin teklif mektuplarmı 
1-- .._.. .ı...ıs .._. •ı81Jd• 16aterilea •••tibwc1• kaklrt ... 

tııı r.iraat bankaJan ıab• 'H ajaalarıDca biaalanad• yasılı perakeaele ikinci maddede yazıla ıaattaa bir ıaat eveline kadar Sular 
fiatlerile yapılacaktır. Umum müdürlütüne makbuz mukabiliade vermeleri lazımdır. 

1smire b•Alı Kırı•yaka, BureoYa. Bae9. Seydikö7. Torbalı, Ibca, Postada olan ıeçikmeler kabul edilmez. 
Bosyakı, BalçoYa, Yenitale tımarı bağcıları ihtiya~lırı olan ktlkdrtleria 30 S 10 15 1217· 1390 
bedelini ıirketio (lzmirde kapalı yemiı çarım o. 41) mntemodligiae •=====:=:::!::::!:=:=:=:=:=:=:=:=:==================~. 
tediye ederek tükürtloriui Darığaçta taı iıkeledoki arcliyoclı tHellOm 
edeceklerdir. 

İkinci eller kaldırılmıı olduguodan bağcı olmıyanlara kükürt ••• 
rilmi yeccktir. 

Satıı 
Mnıtakaıı 

lımir 
Kimler tarafıadın utılac.gı 

Keçiborlu k.ClkGrtleri T. A. Ş. 

İzmir mutemedliği kapalı 

Perakende Htıf f iıti 
l>eber torba için 

Yemiı çarıuı No1 41 330 kuruı 
Menemen Ziraat bankı11 3'0 ,, 
M•nila " ,. a•o " 
Tur&udlo " ,, 345 •• 
Salihli " ., 350 ,. 
Alaıebir " ,, 350 ,. 
Akhiıar ,, ., 350 ,. 
K.ırka&aç ,, " 350 ,, 
Soma ,. ,, 350 " 
Balıkt1ir ,, 11 360 ., 
Bergama ,, ., 360 .. 
Kemalpaıa ,, ,, 350 ,. 
Urla ,, ,, 35U " 
Seferihi .. r 11 ,, 355' " 
Çeıme ,, " 355 ,. 
Ôdemiı ,, ,. 355 •• 
Tire ., " 355 ., 
Kuıaduı ,, ,. 360 " 

Karaburun ,, " 355 ,, 
Aydıa ,. ,, 355 .. 
KökGrtlorimiı karıu J milbGrlll (50) ıer kiloluk torbalar.. Htılıt• 

çakarılmıttır. Beynelmilel töbreti haiz Londrada (Danicl Grıffth) Jabo0 

ratovarında yıptırılao tahlilde kOkiirtlerimizio, yGıde 99,S l 11fi7•U• 
olduğu aolaıılmııtır. 

Kükiirtlerimiı bağtl ılık içi o aon derece faideli bauaları luiz maalr 
maddelerden tımamile ari n en yilkeek ecnebi kükGrtlerin• ma.dilıllr. 

KEÇİBORLu KÜKÜRTLERl TÜRI.: 
ANONİM ŞIRl(ETl 

lzmir vilayeti Defterdarlığından: 
Menemenli Saadet nam diğeri Hanifenin eski 1ıllar kazanç 

ve istihlak vergilerinden ~lan ~~3S lira 93 kurq b .. orcuaun 
temini tahıili için mülkiyeti tahııh emval kanununa gore hac-
zedilmiş olan Gaziler mahallesinde Kemer cadde1inde kiin 
ıayri menkullerinden 97 no. lu kahvehane yeniden takdlr etti· 
rilen 1000 ve 99 no. Ju ev 1500 lira fi at üzerinden ilan tari· 
binden itibaren 21 gün müddetle müzayedeye çıkaralmııtır. 
Taliplerin 9·5·938 Pazartesi günü saat 15 te vilayet idare he-
yetine gelmeleri. 17 23 28 5 1279 

lzmir ·vilayeti Defterdarlığından: 
Gündüz ve Orbanın eski yıllar kazanç verıiıinden ve emlik 

sataş bedelinden borçları olin 1767 lira 33 kuruşun temini 
tahsili için mülkiyeti hacıedilmiı olan Osmaniye caddeaiada 
kain 2 sayılı dükkan yeniden takdir ettirilmit olan 2500 .li!& 
fiat üzerinden idare heyeti kararına müıteniden tekrar ılan 
tarihinden itibaren 21 gün müddetle müzayedeye çıkanlmııbr • 
Taliplerin 9·5·938 Pazartesi günü saat 15 de vilayet idare he-
yetine müracaatları. 17 23 28 S 127 8 

Doktor 
A. Kemal Tonay 

Balderigoloı .,. hal,,,,., sal6ut ltaıbdılclflft mıite,,__• 
(Verem ve ulre) · 

Basmahane Çorakkapı caddesi polis karakolu yanında 
251 sayılı ev ve muayenehanesinde sabahtan akşama 

kadar baatalaranı kabul eder. 
Telefnon: 4115 

Muğla ili Denizova kamunu Yer. 
kesik köyn muhtarlıgından: 

1 - Yerkeaikte on bir bin dört yüz dokıan bir lira yetmit 
dokuz kuruş keşif bedelli ilk okul inşaata kapalı zarf uaulile 
eksiltmeye cı1caralmışttr. 

2 - Eksiltme 8-5-938 Pazar günü ötleden ıonra ıaat 011 
beşte Yerkeaikte ihtiyar heyeti tarafından köy odasında yapı• 
lacaktır. 

3 - lıteklileria eksiltmeye rirebilmeleri için bu gibi iıleri 
yapabileceklerine dair ehliyet veaikaaı göstermeleri mecburidir. 
2490 sayılı ekıiltme kanunu abkimına göre muamele olunaca• 
ğmdan ticaret odasına kayıtli olmaları ve yüzde yedi buçuk 
teminatı muvakkate vermeleri lazımdır. 

4 - Keşif, proie ve şartnameleri köy od6ııadan temin edf. 
lebilir. 3 4 5 6 1449 

Menemen Bel vacı köy O muhtar-
lığından: 21 1 5 10 
3798 lira 20 kuraş muhammen keşifli Helvacı köyünde irııa 

edilecek olan köy konatı 25/4/938 tarihinden itibaren 20 
gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

lbalHi 16/5/938 pazarteıi günü saat lS de Menemen ka,. 
makamlık makamında müteıekkil koıniıyon huzurunda icra 
edilecektir. Taliplerin yevmi mezkGrde müracaatlar• keşifna .. 
meainl proje ve fenni ve huıu_ıi şartnamelerini görm;k istiyen• 
lerin b~r. zaman Meaemen alçeai köy büroıuna müracaat 
etmelerı lliD olunur. 
Ha. şartları 
1 - liaaJ•y• iştira~ e~ecekler ihale aaatmdan ilci saat evel 

ketifDamenia tatarı uzeranden % 7,5 teminat akçasını veya 
mut.~r ba11ka mektubunu IDakbuz mukabilinde teali m etmiş 
buhuıaoaklarcLr. 

2 -:- ı~•:re talip olınlınn belediyeden veya Nafıa heyeti 
fennı~den musaddalc veıikayı, ve iktidara mali (ticaret 
odalarmaan muaaddak.) ve bu gibi işleri hüın.ü sur~tl~ yap· 
mıı oldut11nu göa~arir belediye veya aalihiyetlı yerlerden ve 
rllmiı birer ıeiladotııame ibraz etmeleri mecburidır 
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Pürı· en Şahap Tesirini tabii olarak 
yapan en iyi mOshildir 

DOl.tJ . . ... _ .... - ..._._,,... ~ - -- __ ..... _ 

Eksir Şahap 
.. , .. 

Basur memelerini giderir, 
Kuvveti, iştihayı arttırır. 

-!---------------------------------------·----------------·-
Elbise vo Manto 

meraklılarana müjde 

Zabitan Bagltır ve 

Bayanlar ... 

Taze Temiz Ucuz ilaç 
Hertürlü tuvalet ~eşitleri 

. 
En müşkülpesent müş
terilerini memnun eden 
bu firmayı unutmaymız. 

Tüccar Terzi Türkpazarı 
lbrahim Karakaş 

Hamdi Nüzhet ançar 
Bu kere yeni açtığım mağazada zengin 

çeıitler. Mantoluk, Tayyorluk, Truvakarbk 
kumaşların envaiıini, yerli ve Avrupa. Sıhhat Eczanesi 

1 - Mağazam dahilinde açtığım terzihanemde 
husu.si olarak bay ve bayanlar için son moda 
zarif, §ık manto, rop, tayyor, etek, bluz, turvakar, 

Başdurak Salepcioğlu Hanı Karşısıncfa 
.uvalet, gelinlik, ıivil ve aakeri elbise ve kıputları 
iıtenilditi ve betenilditi tekilde imal edılir. 

2 - Muamelem peşin ve kredi ile de yapılır. 
S - Bu sözlerimin doğruluğunu anlamak için bir defa 
tecrübe kilidir. 
Adres: Odunpuar: Simerbankan çıktığı eıki B•yraklı 

mıtan Numaıa 12 • Telefen 3276 
optan H penılte11tle olarak Aariçten sipariş kabul edilir. 

Harat;t;ı kardeşler 
Büyiik mobilya ve mefruşat ma

ğazaları emrinize amadedir. 
MERKEZ ŞUBE 

IZMIR ANKARA 

Temiz, zarif qya, elbiae ihtiyacından evel gelir. Herkes kendi 
haline ame temiz bir eve, miaafirlerini kabul edecek bir alonaa 
rıbat yqıyacak efY8ya muhtaçtır. İyi bir mobilya içinde kendinizi 
ve ailenizi muhite daha iyi tanıtabilirsiniz. Evinizin eıyası bayab4 
01110 etiketi oldutunu unutmayınız. 

Memurlara 10 takaitte veresiye muame. 
leai yapılır. 

Hacı Ali Zade Abdullah 
· Ticarethanesi 

Her cinı koıtümlük yeni çeşit kumaşlar 
Yaz mevlimialn yaklaşması münasebetile yeni getirdi ği 

•DORMôY. FAYN •VULEN. ve •flŞER,. kostümlük ku· 
ponları koatümUlk ketenler, pardesülüklor ve he r t~r~ü YERLi 
ve AVRUPA kumaı asortimanları rekabet kabul etmıyecek 

<Mrocede ıahlmKtadtr. 
Elbite ihtiyacınızı temin etmeden önce HACI ALI ZADE 

ABOUiıAH ticarethaııesini mutlaka ziyaret edin ız. 

En sağlam, en sık ve en ucuz kumışları ya lnı z bu mağa· 

zadan alabilirainiz. 

Peıtemalcılar Esnaf ve Ahali Bank ısı 
civarında eski Suraski mağazasında N. 70 

TELEFON 2 i 93-

Septolin 

DIŞ 

macununu 

Mutlak 

kullanınız 

EN MÜKEMMEL DİŞ MACUNUDUR 

Toptan 
satış yeri 

Peıtemalcılarda 

Lütfi Krom 
Ecza deposu 

Türk Hava Kurumu 

Büyük p·ya 
2S inci TER T l P PLANI 

Birinci keşide 11 Mayıstadır 
Sayı Ura Sayı Lira 
1 Mükafat 10000 30 İkramiye (500) 15000 

1 .. 20000 60 • (150) 9000 
1 İkramiye 40000 100 .. . UOO) 10000 

1 • 15000 400 • (50) 20000 
1 • 12000 600 .. (30) 18000 

1 • 10000 800 • (20) 16000 
2 .. 4000 2000 
4 4000 

Sevrole Otom ohilleri ., 
Kuvveti çok, fiati az, masrafı az, mukavemeti pek çok ve cihanın 

en beğenilmiş otomobilleridir 

paırçaDaır mevcu<dl<dlur 

Oldsmobil otomobilleri de her türlo evsafı haiz, sağlam, elverişli, 
gozel ve löks makinelerdir 

lzmir ve bölgesi bayii : O. KUTAY 
Birinci Kordon Telefon 2704 

T. iS BAHKA~I 
1938 

Küçük Cari Htı&aplc:ır 

ikrami'ie pl&nı=:A 

4 adet lOOOL 4000L 
8 ,, 500 ,, 4000 ,, 

16 .. 250" 4000 .. 
76 " 100 " 7600 " 
80 " 50 " 4000 " 

200 ,, 2S,, 5000 ,, -384 " 28600 " 
Kuralar 1 mart. lbaziran 
1 eylul, 1 birincikanun 
tarihlerin de çekilecektir 

En az 50 lira mevduatı 
bulunan he:ıaplar lcura· 

lara dahil edilecektir. 

Asabiye mütehassı•ı 

Dr. lsmail Zi a Tregul 
f kincibeyler sokağı Farın karşısı No. 2S 

Telefon: 41 78 Evi :2505 

Ferid Kuvvet Şurubu 
Sıhhat, kuvvet, kudret gençlik verir 

Kansız 

iştahsız 

Verem 
istidadı 

olanlara 
Romatiz
malı ve 
Bel gev
şekliği 

olanlara 
Şifası tec. 
robe edil· 

miştir 

Büyük şişesi 60 kuruş 
U. depo S. Ferid Şifa eczanesidir 

Foto Köroğlu 

Hamza Rüstem 
En meşhur fabrikaların fotoğra f ma~ıneler , filim, cani, lcitıt. 
kart ve bilumum fotoğrafçılıkta müstamel eczalar, fotoğraf alit 

ve edevat:, font ve sehpalar. 

Fotofrafçılığa m'iiteallik her nevi malzeme 
Zevki okşayacak resim ve ağrandismanlar, senedat ve evrak 

istinsahlan ve kopyalan kemali dikkatle yapılır. 

AMATÔR İŞLERi 
IZMIR: Emirlerzade çarşısı No. 28, 4, S, 6, 7, S. ) 

Telefon: 2675 Telgraf: Rüstem lzmir 


