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Türk-Yunan dostluğu, sarsılmaz bir derecededir lzmir hamiyet Örneği Oluyor 
Başvekilimiz, Atinada em- Dand• 1232ibuçuk - Yardım listesi 

lira teberriJ edilmiı ı 

S·alsı·z tezahu·· rat)a· karşılandı V8 yekun 6195 lira DilDkü teberrüler ıunlıırdır: 
Turkovız barı mil&Ucir 'fe mftıtabdeminindeD 

51 lıarUfG çıkmıfflr Ta.ccardao Yuda Alkolombn ve m'abdumlırı 

Lira Koroı 
67 20 
15 
50 

B. Celal Bayar ve B. Tevfik Rüştü Aras, bugün 
kral tarafından kabul olunacaklar ·ve öğle 

. yemeğini kralla yiyeceklerdir 

(Zito Türkiye), (Zito Atatürk) 
Sellaik, 27 (A.A.) Geçikmiıtir.-

BqTekile refakat eden Anadolu - ır - * '''1f$'.4""f O • ." ' <::f -·'GI' 

Ajaan gentl direktörfi bildiriyor: ~ 

.. 

• • Hududu geçti!imiz dakikadan• ~ 
heri claimı artan doatlak heyecanı· (~~ 
••• aamimt g6ıteıiıleri aruında 
ılmcli Sellnlğe geldik. Kilçflk ınak• 
kaftan iıtifıdc ederek •eyahıtimia 
laakkında ıafli1't veriyorum: 

Tdrkiycs Baınkiline ve Hariciye 
Vekiliae yıpılaa btıınfi kıbnl tııH• 
ftr ediJemiyecek derecede eandaa
dar, 11mimidir ve bflyfiktür. Bat 
berinde ea kdçtlk k67 bile doıı 
memlıket BatYekilinl ıelimJımak 

ip. ber tftrll ttrtibab ılmıft gene, 
ihtiyar btltflD 11klnleri ile aaatlerce 
iıt11yoada beklediAi treni kalbindea 
kapan cZit• yepuD ı .. l•rilo bay• 
raldar ıallıyır&k ıııyl etmiıtir. Btl• 
,etı• ber iıtaayoıadı iJe .. kert kıt'•• Baınlcllimlzle Harieige Veldllııals Anhrada G.n•ral 
._, Mllm reemiııi yaparak muıkaa Mt1taksasla lconıışarlcın. 
laı 4a Tlrk ve Y mıao marılının çal• •• yüaek memurlar ile •P"•fın .ı. ı S~reıd' )na •1111lmia ..... .ı. 
lalf. Bı1ar trenden lDırek aakaria 1 rlni ııkır k kındileriao ı. lltıı ininden biri cerı711a etaiıtir, Beı• 
....... _...ık ... IOUa aaltitlnla •••ittir. · ~t!l:: mutlu iladraala &ı..cllk• 

.---~------=-=====--==-=---==ı'--'------- tea ıoarı Avukat Yaako İk•omitll 
Londra müzakereleri Tftrk~ yaa•ıı oldata •lr :aatk• 

çok ıamiml bir ecla ile ok••llf •• 
bundan çok mtıtebı11iı •lo Baıte• 
kilimiı; Fransız Nazırları. 

Londraya· vardllar 
- Siıe çok tttekkClr etleri.. Bu 

na1kaaaıu bCltüll Tarki!• gueteleri 
ıiaia ifadenizi muhafaza ederek aoı• 
redeceklerdir. 

Demiı 'fe ayrıcı lıh natuk ıl>J• 
liyerık hi11iyıtaaı bülüa altıliye iz• 
bar etmiıtir. 

- Son• 6 ıncı sald/ed• -

· Fen.i Arpacı 
"-----------_, Rahmi• Filibeli ve karde~leri 

Zehele felilı:etaedelerioe yarclım A. M. Bumıymua 
iti• laami1et yarııı bıpımııtır. BG• Şerbıtci Niyui 
yık kiiçfik, kadın, erkek pek çok Şerif Rıza Halefleri 
hallı:, atıccarlar ve ıirlı:eı m'i1düzled Doktor Bö11yio Cura 
Kııılay merkeaiae giderek f'ellkefH• Şarl Balıdur 

200 
7 
5 

50 
5 

20 
30 deler itin teberrillerde bulunuyorlar. B. A. Gomel 'fe ıftrekiu 

Kısılıy İzmir meılı:e:ııiaia 11pbğı B. A. Gomel damadı Roberıo Politi 
1000 liralık yardımı teberıl yekG· Yako Etkenasi Halefleri 

20 
10 
15 aancld bariç tutacak olaraık dan 

ıkıımı lı:ıdar lımiıJileria Kı11Jay 
merlcesia• yaptıkları tebeııü yekADa 
,, , ı ı · " 57 kuruıtor. 

Bir lıayır Hver tarafıadan 
Zahir• ıim81n 111k Hoditi 5 

- Sonu 8 inci eıılıifede -

-Hatayda intihabat faaliyeti 
di!ndenberi başladı 

Otuz altı intihap mıntakaaı ayrılmış ve rey sandıkları dafıtıl .. 
mııtır. Feaad clol@ları çevirenler faaliyete başladılar 

lstaabul, 27 (Huıuıi) - Ha. 
tayda iatihabat diindenbıri 
baılamııtar. 

Mıaır Kralı 
Ydında memleketi. 

mise gel-=•' 
.l.taabul. 27 (Buıad) - ita~· 

re•• 5ıılıer Teriliyor: 
lluır ~alı BiriDci F ~ ~ .. 

kutdı meaaletetimiai siyaret ed• 
oek H AtatiUklD aaiııfiri olacaktır. 

Kralut, Kabirecl• H glln •a
iebı edec:eJi. laab reı•eo ta7ia 

edll••miıtir. 
Allkaiar melıafil, ıeyıbat gtl• 

alDb ita y•kıalaıcla teelıit edilecee 
giai ı6yl6yerlır. 

~ 

Hatagda. hagram t•zalıüratıntlan bir intiba.. 
Hatay, otuz alta ioUbap mın· gelen ve Hatayla biç müna11• 

talr:aııaa ıyrılmıı ve bütün mın• beti olmıyan bir talcım adam· 
takalara rey 11ndıkları dağıtıl· ları tercüman diye yanlarıaa 
mııtır. almııl1r ve bunları iatibdama 

.J,.giltere, bütün büyiJk devletler.le uzlaı
nıqa lcarar o.rclilinden Fransadan 

l•dakdrlılc İ•fİyecek. Belediyenin yeni varidat 
büdcesi kabul edildi 

intihabat, iki dereceli ola· baılamıılırdtr. 
caktır. Hatay ıhaliıi, bu· vazJ,n 

Son relen haberlere göre üzerine hıyet nezdinde protea-
intibıbat baılar baılımaz, ay: loda bulunmuş ve bu adam• 
lardınberi fesat dolapları çevi· larrn, hakikate hizmet etmekten 
renler faaliyetlerini artırmışlar uzak bulunduldarını, vaziyeti 
ve halkı razyik ederek, istedik· iğlalc ve intihabatı ifıad ede
leri noktaya imıleye koyulmuş· cel.derini bildirmişlerdir. 

Fran1tı IJaıoeldli M. Daladige 
Parle. 2'! (Rdyo) - J!'raa11 Bı.. ra6ad1a kartılanmıılardır. 

ftkili Dalaclly• ile Hariciye Nı11n Fraaııa Nasırları, doğruca Fru. 
jerj Bone. bagtn tayyare il• Loadrı• ım aefarıthaneıiae gitmiılv ve yana 
ya ureke& etaıiılerclir. lıaılıyıcak ot.. mlaakereleı bıkkın• 

Frauı Naaıılan, akcı• Loadr.. da İagilia kalıiaelinlıa bu aabahki 
7a Taal olmuılar Te haıart&U &eı.. içtimaıadı tudik •ttigi rumımeyi 
binala karplaamıılardır. gnıdea ı•çirmitler, .. nr Forheale 

LoDclra. 27 (Radyo) - FrPIA fikir teatiliade bala11•111lardır. 
Bqnkili Da!adiye ile Hariciye N.. Londra matbııatı; İ1tgilterenia 
un jorj Boa., bu ıkf&m ıu& 17 ele lıtıtilD bf1yGk dnletlerle ulqmak 
ta711re ile lıuraya gelmieler ve Krl. iıtediğial va bu itibarla Franıadaa 
don tıJ1&1• iıtatyonundı, f agiltere f'ıdakirlık iıtiyece~iDi klydetmekteclir. 

Harı.d • N T --• Bali~ a. 11_ }·raDııı Nuırlan, Fraa11a .. f .. 7 !illi .LIV&" ıaaı --
hueaaıa ı.oadıı nfiri foıı..a ... - Sona 6 ıncı ulail.,Je -

Varidat budcesi 1,221,001 liradır. 
Et meselesi de göriişiildii. 

Şehir meclisi dün öğleden 
sonra Belediyede Dr. B. Beh· 
cet Uzun reisliğinde toplanmıı 
muhtelif meseleler arasında Be• 
lediyenin 938 senesi varidat 
büdcesini de müzakere ve ka· 
bul eylemiştir. 

Evvela eski zabıt bulisaaı okuD 
muş, kabul edilmiş, bunu büdce 
encümemnın baza mazbataları· 
nın okunması ve kabulü takip 
etmiıtir. 

Belediye heııp itleri kadro
sunda B. Sadi Saracojlu, za· 
btta kadrosunda 21 8. İbrahim, 

' 19 Refik, 49 Mazlum vo 50 
Hüaeyinin bir senelik namzed· 
lik müddetlerini ikmal ettikle· 
rinden ebliy~tlerinin taıdik edil-
meıi ve ıilah altına çatarılan 
karııyaka belediye ıubeıi mü
dürü B. Kaniye 240 lira para 
yardımı yap lmaıı, güzel ıan'at• 
lar akademisi mimari ıubeıi 
mezunlarından B. Halid Fe~· 
minin belediye hizmetlerinde 
istihdam edilmek üzere Avru· 
pada tabıil ettirilmesi ve ken· 
diıine ayda yüz lira verilmeıi, 
937 ıeaHİ biidcHinin muhtelif 

faıılları arasmda 19671 liralık 
münakale yapılması hakkındaki 
nizam encümeni mizbatalan 
okllmuş, aynen ve münıkıta· 
ıız kabul edilmiştir. 

Daha ıonra belediyenin 938 
1eneıi varidat büdcesinin mü· 
zakeresine ıcçilmiıtir. 8üdce 
encümeninin okunan maıbata· 
ıında hazırlanan belediye dai· 
mi encümenin büdce hakkında· 
ki mütıleuınıa bazı noktalarda 
muvafık görülmediti bildiri!· 
mekte detiıtirilmeai iıtenmekte 
idi. Daimi encümenin ve riya· 
ntin tekliflerinden bir kıımı 
tenzil, bir kıımı da tezyid edil
mek ıuretile ıöylece kabul olun• 
muıtur. 

Belediye reiıliti tarafındın 
b'zırlanan ve daimi encümence 
tetlrikab tamamlanın 938 ıenHi 
varidat büdcui, Mecliı büdce 
encümeni tarafından 36,285 
lira fazlaıile · 1,221,001 lira 
olarak heyeti umumiyeye HYk 

ohanmuıtur. 
Büdce encümeni tarafından 

hazarlaaan mazbatayı göre, 
- Sonu 6 ncı salıif•d• -

lardır. Uluılar Sosyetesi kontrol 
intihabatı kontrol için Uluı· heyetinin, halkın proteatoıun· 

dan ıonra da bu adamlara iı· 
lar ıosyeteıi tarafından Hataya tihdam etmekte devam edip 
gönderilen heyet, Suriyeden ctmiyeceği belli detildir. 

Millet Meclisinde 
Memleketimizin muhtelif ,erlerinde telsiz 

iataayonları tesiı olunacaktır 

B6glli Millet 
Ankara, 27 (Hususi mubabi· 

rimizden) -Büyük Millet Mec· 
liıi, bugun 8. Refet Canıtezin 
riyasetinde toplanmıı. muvaze· 
nei umumiye kanununun 21inci 
maddeıinin değiştirilmeıi ve 
Ömer otlu Ali Oıman Telcinin 
ölüm cezaıına çarptırılması ka· 
bul edil dikten sonra bazı büd· 
celerin fa11lları araıında müna· 
kaleler yıpılmaştır. Devlet de-

Meclisi binası. 
miryolları işletmeleri f uıUarına 
ilavelerde bulnnulmuı, devlet 
meteoroloji umum müdürliitü 
tarafından lüzum görülecek yer• 
lerde telsiz muhabere veıaire 
~i~azları ve istasyonları teliai 
ıçın 300,000 lira urfına sala· 
biyel verilmesi haldcandaki bnu 
kabul olunmuş, Cuma günü 

0 

top.lan!l~alc üzere celseye ıon 
veralmıştar. 
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# h 'ı Adliyenezaretha· FDKRA 

..ıc:;:rm-

- En Asil Zevk -
" f nsan diişünü~ce hayattan tat almaz olur.,, 

Maksim Gorki 
Belki! .• E•et, diitüncelerimizdo filozofik b ir ed anın bedbin hareket• 

leri yer alına ıçinde yuvarlanılan ha uel bayatın, meeamat1 bol bir mey• 
nuuı güneı altında kılıp usareıini kaybedioi gibi tadını kaybettiğini göre· 
biliriz. 

Arasında bnlundoğumu:ıı maddt p.:rtlıma ruhumuza •erdiği kesel ve 
bıkkınlık ; yahut ruhi •arlığımızıo, dtt alemden müıtakil olarak kendi kad· 
rosu :içiode duydağu ae lakoli Ye yeiı biıi kara hulyalara talar n ba 
lıalyalarna dü@iinceıi bayatı tauız bir yııayıı ıekline aokabilir. 

Fakat hulya 'C dü~ilnm• dolayı ıile lezzeti ortadan kalkan hayaıımı11n 
•D uil ınkiDi gene dütünmede bulmaz mıyız? 

n 1~önme, bir tarattao, • eğer Makalın Gorki ibaldı iıe • hayatı tatıız 
bir allrillt e,nip~ renkıi:r, manuız bir yu•ulaın{& kalbederken diıer taraftan 
içimude oouo. biitilıı ıznk oneıırlınam baliıatını ıoplıyaa bir leızet ilemi 
~·rumıı ma( 

Hayatı, zevk iıtiyaklarıaın hiklyeai ve maceruı oekline eokın iaean, 
bu iıtiyıklarıDın bauet •tefini eündörmeyince dl!ftinilyor •e bu düoüoce 
ona, hayatı branhlı: ve maaaeıs bir akıt ibaliade göttariyor. Fakat gene 
.Düılinmt• dir ki bu mana.ız akııı bir parça -renk, bu taranlılı; nrlığa, 

leraelerinde ;ya fama kudreti 1'eren 11cak bir ııık katıyor. 
tJGıilnme faaliyetini, rnb 'fe akıl varlığının aiatemli bir hareketi ha• 

iioe ıokao iaean kafa11 en meııot snkin kapuıııı açmıı demektir. Rahat 
koltugoooa balyııh eıcık:h~ına TilcudilnG teelim ederek kıfaıuu engin dil· 
tünce ufuklarında go ıdiren bir cmaddi tartlann me.&ut adamı> ile yolual• 
luıu• böUln kabrile yoğrulurken bile kafaunı bir dQtöace dilaya11nda 
'ezdirebilan bir dtf il adam> ayni ıe•k.Je dolmoı değil midir? Oıalar da.. 
ıö.niUlerkea H dflıtıocelarinin yaTattı~ hauyı te•eff6ı ederletkn biribir· 
leriai ayıran dıı farklardan kartulmutlardır 

Biriıi, 4ttıünm~e baılıdıAı anda kendi&ini rahat koltulnn1111 btı.tüa 
konforund• ııymp düıhme dClayuıam hldiıtleri uaııada çe•ik ltlr seki 
•• dayutla dolııır. Dileri; tefekk•ra ialcbiı tlakikada td'aletin blth 
maddi utırıbındaa azıt olor 'fe tefekktlr beldeıiDia ber an ıbabar kokan 
bahçelerinde caab hareketlerle geainir. 

Yıpıcılapo, yaratıoıbğıa blltG• znki enet& yapılacak, ynatılaeak ıeyi 

dfltlamekle b .. lar. Soarı yıpıla11 n yaratılan ,eyin ö•ünde onun biti• 
lkıy••t •• ıtınnliiail idrak edea !Jir dtifiinme Hriti ile ~ • ., ... eder. CBfl· 
yllk adam> ıa yapacaıı, yıratacaıı ıeyi llftttl1llrken n onu yaptıktan eonra 
ü ,a • .ıa.a " ••• ••ti~Jerini ıefekklr eclerk• .&dııı ıuki laitbir 
fal ıeYk •eremez. 

Etet dlfliıtmek ea ııail H en ghel bir seTktir. Fakat ona nrmık la 
.... ualetimin •e güaell~iaia bdyllkJGil kadar çetin bir ittir. 

Kafayı, dqnuk ıtalaa ... ıler petiaa. gidta urMri kotllflarclu kartanp 
aalamak, daymak, idrak etmek yolanda mantız&m iıtiyen bir Iİltem ba· 
Iİll• ıokabilmek çolı: gtctilr. Ba HU znkiD hakiki le1aeaiai hu gfıç iıi 

y--1• talar. 

Savlmll aslan, •tinin IHU· 
mOne dayanama'dıt 

Loadra vah,i hayvanlar bah· 
çai, aiibia bir ziyaa utramışbr: 

192S aeneainde yavra ik-en 
l.oaClraya ptirilea ve biraz 
biiyiidikten aonra vahşi bay· 
na1ar babçelino naldoluaan 
(Çak) adındaki aıı.n, birkaç 
güo evel ölü olarak bulwı· 
muştur. 

(Çak}, vabıi hayvanlar bah· 
çosindeki hayvanatın en aev'im· 
liıi 'icli. Kendiıioe, eş olarak 
bir iki ay evel bir kaplan ve
rilmi,şti. Fakat, kaplan, Mart 
lptidaıında (Pınomonı)ye yaka· 
.&aamıı ve bir bafta içinde 
ölaiiŞtür. 

(Çak), e$i öldükten so11ra 
laayree tayan bir derecede yas 
tutmuş ve on beş gün kadar 
hiçbir şey yimemiştir. 

(Çak), klorform koklahldık· 
tan sonra on beş gün cvel 
kendisine bermutat petİiÜr 
yep lmı ş ve <>ndan sonra neşesi 
bi ·"z yerine gelmiş iıe de, bir 
haf43 .sonra ölmüştür. 

lngiltera BaşvakiUerinin 
te,ekkür mektuplarını 

;akhyan ihtiyarm istiğnasal 
Lo.ldrada, (Con Rıvet) adında 

85 y.aş! nnda bir ihtiyar adanı 
ıvardır. !Bu ib yar, ~enelerden· 
~ci Baş ve~ilet ısandalye.si ne 

t- e er~ n bepsıne birer mek· 
tıup ·.azu ş v_ ıtebrikte bulun· 
W1 Ş D • 

H~ Ba~velci1, (Con R tvel) e 
c•v.ab 'Vermekte gecikmemiş, 

ıcah muf ssal ve kah muhtasar 
b rer m e'ktubla teşekkür-de bu· 
lunmuştur. 

(Con R.vet}, ıimdiye kadar 
ehnış o d.ığu bu cevabi mek· 
tub..ann hep sini itinalı bir su· 
re te sakl a m·ş ır. Merak eden• 
.er bu mektupları külliyetli bir 
para mukabil nde sabn almak 
s:em ş\erse de ihtiyar, bu hu· 
sustakı müracaatlarm hepiıini 
reddetm ştir. 

Bahri Savcı 

Hayatta iken 81d00Uft0 ispat 
edebHen kumu! 

Pragda, 36 yaalaranda Antu
van Hembrit adında biri•i, bir 
müddettenberi ipiz kalmış ve 
lmk -*iz ..at aç gezdikten 
sonra bir şeytanlıltla öldütüne 
dair lkiliM<len bir wailca 11~ 
danau,tur. 

Antuvan Hembrit, açlıktan 
gözleri kararm11 olduğu halde, 
evelce yazılmış bulunduğu ha· 
yat sigortasına müracaat etmiş 
ve vesikayı göstererek öldütü· 
nü ispat ettikten aoora bin 
sekiz yüz mark almışl:ırl 

SUpUrge içinde çıkan 
vasiyetname 

~omada Daniyel isminde 
bir şarap mütehassısı , 75 yaşına 
girdikten sonra evlenmeke ka
,rar vermiş ve yetimhaneden 
genç bir kız almışbr. 

Evlendiği dakikadau itibaren 
akrabasile arası bozulan Dan· 
yel, hundan on beş gün cvel 
ölmüştür. Şarap tüccar~. otur· 
duğu evi akrabasına ve ev eş. 
yasını da zevcesine vasiyet 
etmiştir. Bunun üzerine Dan· 
yelin .akr.a\>ası, cenaze kalkar 
kalkmaz eve hücum etmişler 

orlalığı altüst ederek para ara· 
mışlar, bulamayınca da Dan· 
yele küfretmeğ~ başlamışlar• 
dır. Ne bılslnler lci, Danyel, 
b!r süpiirgcnia içine saklamış 
oldutu ayn bir vasiyetname 
ile zevcesine üç milyon liret 
bıraktığını ve bu paranın bir 
sene evel zevceai oamına ban· 
kaya yatırıldığını bildiriyordu. 
Miras almak ümidi, insan· 

ları enerjiden 
mahrum bırakır 

(Bernar Şov) 84 yaıına gir
mek üzeredir. 

Bir rivayete göre, iki yüzbio 
ıter1in nakdi 1erveti varmış .. 

Bernar Şov ıon zamanlarda 
ar lcadaşlarile konu111rken demiı 
ki: 

- Arhk, şurada yaflyabile· 

Şe ir Dahili Haberleri nesind~-.~ir oak'tJ 
' = ~ S imidin ıçıne esrar 
Adliye Vekaleti Zehirli peynirden ölen doldaı·almuş 

- ' •' • Adliye hinası nezarethane· 
Genç adliyecilerin_ıiz: çocuğa otopsi yapıldı s:rıde bulun an Asım ad ada 
Avrupaya gd lclerryo · birine esrar verm ğe teşebbüs 

Dü .J • ·ki • üJJ h • l eden İbrahim oğlu H üseyin, 
Şehrimiz Tica· n ae lÇfl erı S aen ze lT enme nezarct h:ıne d bulunan gerdi· 

ret mahkcmesı "' .. 3 k • • h yan B. Alı R1za tarafı dan ya· 
azasmdan B. Fey· QTQ%l gosferen lŞl astaneye kaia 1 mıştır. 
zi Uslunun ter- k ldı ld Esrar; bir s 'midın ortası açıl· 
cihan terfi etmiş a ı r l ı nıak sureti le içine yerleştiril· 
ve .muktedir ad- Dün sabah Burnavanın P.nar· • m '.şti . N ezarethanede bulunan 
liyec lerimizd en başı köyünden bir hayvan ıı· Fuar hazırlıkları Asıma veri lmek üzere ga·d iya-
olduğu nazarı dik· hibi, lzmire gelmiş, bazı semt- na verilmiş, gardiyan bundan 
kate alınmış, Ad- Htikinı erde süt satmıştır. Bu sütten Bu seneki fuara faz.la şüpheye <lüşmüş, s"midin içıni 
1iye Vekaleti B. Feyzi Usl u çenlerden üç kişide 'Zehirlenme açınca cl.i gram esrar çıkm11 
hesabına Brükselc tahsile alametleri görülmüş, kendileri ziyaretçi ge /ecek H üseyini jandarmalara yaka· 
gönderilmesi muvafık görülmüş, derhal hastaneye kaldıralmıı· Fuar komitesi, fuar hak'kında lattırmışttr. Tahk ikatta Hüseyin, 
Vekaletten emri de gelmiştir. lardır. Tahk~kata devam olunu- beyannameler bastırarak halka bu esrarı Hamid oğlu Muıta• 
Değerli bir adliyeci olan B. yor. Haber aldığımıza göre, · dağıtmata karar vermiştir. Bu fadan ald ığmı söylemiş, Muı• 
F U d b L_ ı d 1 · b tıfa da tutulmuştur. eyzi slu, diğer on ye i genç ayni sütçüden ıüt aldıkları bal· u vcyaoname er e zmıre e-
ıile beraber Avrupada hukuk de zehirlenme arazı göstermi- :reket getiren ve eğlenceli ha· 
tahsil edecek ve bir sene ıonr• yenler de vardır. Ooun iç n reket yaratan fuarın 20 Ağuı· 
memleketimize dönecektir. Ken· zehirlenme araza görülenlerin toata açılıp 20 Eylulde kapa· 
·~ı·ıı"oı· takdı'r eder -uvaffakı· nacatı bildirilecek, meQ\leketin 
u • IAI ıüt kaplarının temiz olmadıtı 
Yetle d ·ı · iç ve da•andan lzıaire pek çok r ı erız. tahmin ediliyor. ... ziyaretçi aeleceiinden bu se· 
Dinamitle balık Çorakkapıda Hanbey ıoka· neld fuann daha 'olgun ve IHı r 

ğında yed ği peynirden zehir· bakımdan mükemmel şekilde 
avlamak lenerek ölen berber B. Hasanın hızırlanılmıkta olduğu, onun 

9 yaşındaki oğlu Failcin, zehirli için ziyaretçiler miktarının da 
Halil Bozuklu ağır peyniri nereden aldıtı henüz fazla olaca~ı. misafilerin her 

,yaralandı tesbit edilememiıtir. türlü utirahatlarını temin için 
Karaburun kazası dahilinde Müddeiumumi muavini Bay belediyenin lizımgclen tedbir-

şevlc:I. Suner bu 'Zeb"ırl•nme lor·ı -''ırken halka da -u- racaat P.trlak köyünden Halil Bozuklu, , .. IU ua 
köye beş kilomct uzaktaki Ba- vak'aıı hakkında ehemmiyetle etmek zaruretinde ikald ğına, 

... lı1c '--ta d t 1..:t d. evinde fazla oduı bul una 1ların dem Bükü mevkiinde dinamitle Hl ııua evam c me& e ır. 
balık avlarken dinamit elinde Failcin, civardaki iki bakkalın bu odalarda yatak Ye karyola 

b • d ld bulundurmak ısuretiie bir ücret 
patlımıı ve Halil muhtelif yer- irın en peyniri 1Abn a ığt mubbilinde aisafir kabul ede-
lerindon •ğır ıurette yaralan· tahmin olunuyor. Fakat bınri
mıtbr. Vak'a tahkikabna Kı· ıinden aldığı bt'i •urette teı· bileceji bildirilmiştir. 

Belediye, bu gibi ev ıabip· 
raburun müddeiumumiliğince bit edilememiıtir. Jerinin adreslerini teıbit ede-
el konmuştur. Onun için Hanbey aokağma cektir. 

Biradam boğuldu 
Geceleyin su kuyu. 

•ana diJş miif 
Menemende Seyrek köyiiııad• 

lbrabim othl Abdanabman, 
geceleyin evinden çılcmış, bağ
lar mevkiinde dolaşırken bir 
au kuyusuna dü~erek boğulmuş• 
tur. Bu ölüm vak'aaanda ıüp· 
beli bir vuiyet mevcut bulun• 
dup için Menemen adliyesince 
tahkikata başlanmıştır. - -ceğim zaman, muayyen gibi 
birıeydir. Buntrnla beraber, ne 
gün öleceğimi ,imdiden beyan 
etmek mümküa olmadığı gib~ 
vefatımdaa aonra varislerime 
ne kadar ıervet bırakabilece· 
tim de malum değildir. Şu ka· 
dar var ki, bir inaam mahve· 
den ve onu enerji denilen mü· 
him kuvvetten mahrum bıra-
kan, ebeveyninden veyahut ak· 
rabasından miras beklemek 
ümididir. O .ıun için, ben ser
vetimi ya çok küçüle veyahut 
ta çok ihtiyar olanlara tcrlcede
ceğim. Servetimin mühim bir 
kısmını da, hususi okullara ve 
bilhassa pedagoji ile uğrAşan· 
lara bırakacağım . • 

'yakın bulunan iki bakkal dülc· 
kanındaki peynirlerden alınan 
nümuneler, belediye liborato• 
varına tahlil için JrÖaderilmiıtir. 
Peynirdeki zebirhıı ae olduğu 
henüz aelaıllamam11tır. Dün 
Faı1dn ceıedlne otopıi yapıl· 

mış, 9 yaşındaki çocuğu öldüren 
zehirin ne olduğu anlaşılmak 
üzere ahı11 kavanozlara kon· 
muı, lıtanbul tabbıadili mües• 
sesesine gönderilmiştir. 

Otopside görülen vaziyet, 
küçük Faikin zehirlenerek öl· 
düğünü me1dın ç1karmıştır. 
Ayni peynirden yiyen ve lcon
dilerinde zehirlenme irlll aö
rülen iki kadın da, memleket 
baıtanesinde tedavi albncladır. 
Müddeiumumilik, bir kitinin 
ölümüne aebebiyet veren bu 
zehirlenme va'k'ası hakkında 
ehemmiyetle tahkikata devam 
etmektedir. 

Emniyet 
müdürlüğünde 

Şehrimiz emniyet müdürü B. 
Salaheddin Aslankorkud, dün 
akşam Ödemişe gitmiştir. Ora· 
da ve sonra diğer kazalarımız· 
da poliı teşkilatım teftiş ede· 
ırek lzmire dönecektir. 

B u G ÜN TAYYARE 

Göztaşı ihtikarı 
Ziraat Bankaaı göz· 

taıı getirtti 
Batlara aöztaıı atma zamanı 

gelmiıtir. Birçok bığcılır, bil· 
bun Zirai kredi kooperatif• 
lerine ortak olmıyan müıtah· 
siller, piyasadan yüluek fiatle 
göztaıı tedarikine mecbur ol· 
maktadırlar. 

Ziraat Bankası, Zirai kredi 
kooperatifleri ortakları için za • 
manında göztaşı getirtmiş ve 
kilosunu 14 kuruştan vermeğe 
baılamıthr. Halbuki ıpiyanda 
kilosu 17,5·22 kuruş araaıada 
ıahı yapılmakt dır.~~ . ..---

Alakadarlar, mevsimin en 
mühim ihtiyacı haline giren 
göztaşı mescleaile ehemmiyetle 
alakadar olmağa baılamışlar· 
dar. Göztlıı aabşlar• üzerinde 
ihtikar yapanlar la&kkanda taki· 
bat yapılacaktır. 

Çekirge miJcadeleıi 
Ôdemiı, 1:ire, Bayındır, Tor

bala ve Menemen lcazalarile 
Çitli köyünde bazı yerlerde çe· 
kirıe görülmüş, ziraat teıkilatı 
tarafmdan mücadeleye başlan· 
mıştır. 

SiNEMASINDA 
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2 Büyük fHim birden 

\ AYRICA: 

Sonata 
l{rotzer 

BETHOVENIN iLAHI MUSIKISlLE BEZEN

MiŞ BÜYÜK AŞK ve iHTiRAS FiLiMi 

lspanyol c;ic;ekleri 
lspangolca Sözlü Ve Şarkılı Büyük Operet 

PARAMOUNT jOURNAL .SeAns: Sonata 2,30·5,30·9 da .. lspan ~ 

Tuzlada 
Bir yaralama vıılı'a•ı 

Dün Çamaltı tuzlasında bir 
vak'a olmuş, Osman adında 
bir amele, bıçakla Topuzoğlu 
Ahmedi a§'ır ıurette yaralamlt
tır. Kavganın sebebi henüz an• 
laşılamamışbr. Yaralı, sıhhi im• 
dat otomobilile acele haıtaneye 
getirilmiş, kendisine ameliyat 
yapılmıştır. Abmedin yaraları 
karnında ve tehlikelidir. Henüa 
ifade vercmiyecek vaziyette bu• 
lunan Ahmedin, ne gibi bir tc• 
bep altında Ali Osman tarafın• 
dan yaralandığı haltkıoda Me
nemen müddciumumiliği tara~ 
fında11 tabkikata devam oluma• 
yor. 

Şüpheli bir ölüm 
ilaç yerine zehir iç mit 

lzmir • Buca yolunda Kan• 
çeşme mevkiinde oturan Devlel 
Demiryolları amelesindeo B. 
Sami, bir müddettenberi rahat• 
•ız oldutuadao Hiç di.Ye yan~ 
lışlılda bir miktar permenınt 
içmit ve zehirlenerek ölmüıtür. 
811 şüpheli ölüm tahkikatına 
Müddeiumumilikçe el konmuıt .. 

Bir haf talık ilıraeat 
9-16 Nisan haftasında lima• 

nımızdan dış memleketlere ya• 
pılan muhtelif mahsul ibracab 
hakkında şehrimiz Ticaret oda• 
ıınca bir istatistik hazırlanmış .. 
tır. Bu iıtatiıtiğe göre bir haf~ 
tahk ihracat udur: 

Üzüm 1446 ton, incir 50,S 
ton, hurda incir 81, pamuk 17, 
palamut 292, zeytinyağı 390, 
palamut huliıaaı 30,2, kumdan 
46,4, kuru yemiş 1,4, tütün 
10,7, tütün kmnbıı 215,7, ce• 
viz kütüğü 14,2, küspe 304, 
ıusam 4.3, miyan\cökü 15,4, 
sülfüryağı 28, balnıumu 4,S, 
badem 10,4, yumurta 3,2 ton, 
nobud 259, 9 ton, deri 20, 2, 
çavdar 100, arpa 496, 1, hala 
bir tondur. 

20 Nisanda da Pireye 2521 
kuzu ihraç olunmuştur. 

Akala tohumu 
Basene de tevzi 

edilecek 
Geçen yıl vilayetimizdeki pa· 

muk müıtahsillcrine tavizen 
Akala pımu\c tohumu verilmiş 
ve istihsalde tevzı edilen mik· 
tardı pamuk t ohumu, gene 
miıstabsillerdeu alınmış, Z raat 
müdürlüğ ·nce muhafaza edil· 
mişti. Bu sene ayni pamuk to· 
humlarından müsta hsillerin gene 
istifade ettirilmesi ve pamuk 
istihsatitını fazlalaştırmak için 
halka fazla tohum tevzii lazım· 
geld ği hakkında vilayetin, Z • 
raat Vekaleti nezdinde yaptı ğı 

teşebbüse Vekaletten cevap 
gelmiştir. 

Vekalet, halktan geçen sen .. 
geri alınan Akala pam 1k ~o

humlarının bu e ı~ i h k 
tevzi ed.lıncs ni bil r n , • 
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=·---·-- ·=-----···-·--easilıane istasyonundaki 

Ankarada, dün de hafif bir 
, ·zelzele oldu 

Modern köyler, Alffan eoel yapılacak, felaket mıntakası!l~a kur'a 
efroclııam tecili oe ba mıntakadan olan aakerlere ız:ın 

verilmesi takarrür etti 
Aakarı, 27 (Huni) .... Uluı 

gazeteli, bıtgiin ya:ı:dıtı bir 
baf!Dııkalade, zelzele aıntaka
ıında ua ara bir takım ıaraıa• 
tılano tekeuir eımekte oldu· 
tanıı, devlet tefkilitınıa, ça-

. dırlarda ç&lıtmat• bqladıtı~ı, 
foliDt mllltakalarııı da ki kur a 
aıkerierioiıı tecil edilecejini ve 
mantaka ahalisinden olup da 
uker bulunanlara izin verile• 
cetlııi :ır-smakta ve leolojl k va· 
metlere ıöre, kıttan evıl mo· 
dun köyler iıtfa eclllerık zel· 
zele ıaııatabı11ııdalıi balkın bu 
köylere naldolunacaiını ilave 
eylemektedir. 

Bir ay mühlet! 

General Franko, biz harbi 
kazandık, diyor 

Aakasl, 27 (Hıı1111ıi muba• 
birimizden) - Buifjn ıaat 
14,45 de AııbJada bafif bir 

zebalı olmu,ı:v. Franlıiıtlerle Cumhuriyetçiler arasında Va-
Kırtelılr,27 (HUH•i) - Kır; l..ı:ınıı·va, Kaıtelyon arasında kanlı 

ıeMr parti b..ı..nhtı, belediye " .,-
re*iti, Kızılay YI Çocuk eair• muharebeler ·olmUffUr 
reme kurumu batkHhldarı Da~ •------- Cebelüttarık, 27 (Radyo) -
biliye Vekiletine tmer t11elckür Saadet vapuru Royter Ajanıına göre; Frankiıt-
teı,.afı pııdererek Türk mille• ler, birkaç gün devam eden 
tiaiıı l8lule ı.ıılbtzeclelerine Marmara deni~inde yağmurlardan sonra, Valinsiya 
kartı ıöaterdltl ,aıc..ıc alilca Fener adaıı civarında ile Kıstelyon yolund• ilerlemiş· 
ıayennde bııl\aa bu telıılikeli l kl d lor ve yeni yerler işgal etmekle 
giinlerl kıaa bir zamaada atla· kaya r ara otur u beraber, cumhuriyetçilerin mü· 
tacapn blldirmiflerdir. latınbul, 27 (Huıuıi muhabi· him bir kuvvetini de imhaya 

l.t.bul, 27 (H111111i mubabi; rimi:ı:dea) - Bugün 168 yolcu muvaffak olmuşlar, yediyüz za• 
rimbdeıı) - Kırtebir ve bava• ile Bandırmaya harelcet eden bit ve birçok nefer e1ir almış· 

le f ~L- dele 1 Saadet vapuru, Marmara deni· tardır. 
liıi ıel&L el.-tze r ııe b h 

la b • zinde fazla aiı yüzünden 11 a 1 Franko orduları, sabile do~· 
yarclllll için yarıa vi y.ette u· karşı Fener adaıı civarında ka· 6 

ylllı: bir topiantı y&pıılacaktır. yılıklara oturmuttıır. Vapurda ru beş kilometre daha ilerle· 
Bu toplaDtıy. Türk ve emebi bulunan halk büyük bir heyecanı miılerdir. 
t • l L-ka ve .ı-L-"-r Berlin, 27 (Radyo) - Geno-uccar ar, u.. """'- düşmüş, bir müddet sonra ora· 

•.ı.:.ı 1 • ı • .:.ak e-1---Llerdir k ral Franko, Alman matbuat mu .... r erı .- ...,.,_ • dan geçmekte olan i i motör, 

l mümessillerini kabul etmiş ve 
A • l f _ L kazazede Saadet vıpuruna ya· 

Arnavutluk 
sevine icinde • • 

Dütün mera•imi, diin 
aarayda oldu 

Tiran, 27 (k.111dyo) - Arna• 
vud kralı i~ Mı-.ar kontesi Je• 
raldina Aponi, bugün kral Si• 

rayında yapılan merasimle ev
lenmişlerdir. Evlenme mer11i· 
mini Arnıvudluk mecliıi rei ıi 
B. Vangelis idare etmiş, kral 
Müslüman ve kraliçe Katolik 
olduğundan yalnız ıivil tören 
yapılmış, dini meraıim icra 
edilmemiıtir. 

Evlenme ean11ında kralın ıa• 
bitleri, ltalya Hariciye Na· 
zırı Kont Ciıno ile prenı 
Hip, kraliçenin şahitleri kendi 
dayısı Kont Aponi ile Mıca• 
ristanın Roma sefiri Baron Vil· 
yani idiler. 

Kraliçe beyaz aatenden bir 
elbise giymiş, başına portakal 
çiçeklerinden bir taç geçirmişti. 

Kral Zogo, büyük üniformayı 
giymiş, sağ tarafta gelinin da· 
vetlileri, anası, ıol tarafta da 
kralın misafirleri ve davetlileri 
yer almıştır. ltalya namına dü
ğünde bızır bulunan Dük dö 
Bergam, tören eanısındlı kralın 
bemşlreai prenaeı Macideniıı ve 
Kont Ciano da prenıeı Saniye
nin, prenı Habip lae prenaoı 
Hablenin refakatlerinde ilerle
miılerdir. 

Kral, düitün bediyoai olarak 
kraliçeye elmıı taılı, çok kıy· 
metli bir hotoz vermiıtir. Kont 
Ciano, gümüı bir aofra takımı 
hediye etıniıtir. 

yaralama vak'ası. 
~~~~~--,~~~~~~ 

Şemsi, üç senelik nişanlısı Fatmayı 
niçin yaralamış? 

Baamane iıtasyonunda nişan· - Şemsi isteıeydi Fatmayı 
lısı Fatmayı bıçıklı sekiz ye- öldürebilirdi iıtasyondı Fatmayı 
rinden yaralayan Şemıinin mu· biçakla yaraladı, Fatma yere 
hıkemeaine dün şehrimiz Ağır düıtü, Şemsi o 11radı iıte· 
ceza mahkemesinde başlanmıştır. ıeydi onu kolaycı öldürebi· 

Okunan iıtintak kararname- lirdi. lıtemedi ve bekledi. 
aine ııöre Şemıi ve Fatma, üç Fatma ayata kalktı, Şemıi ken· 
aonedenberi Halkıpınarda Şı· diıino biç dokunmadı, yalaıı 
yık fabrikuında amele olarak bağırdı: 
çalııırken sezişmifler, F&tmının 

bab d f - Bir poliıo tealim olmak ana vo asının ı muva a• 
katile niıanlanmışlardır. Şemıi, iıtiyorum. 
kıza nişanlandığı vakit yüz lira O sırada belediye zabıta 
maıraf etmittir. memuru B. Nedim geldi ve 

Fakat Fatma, Şemıiden daha Şemıi bıçatınl ona verdi. 
güzel, Ali iıminde diğer bir Demiılerdir. 
İfçl ile aevişiyormuı. Onu Şem· Gelmiyen şabidlerln celbi 
ıiyo tercih ettitinden ana vo için muhakeme, batlı:• bir gü· 
babaıının rıza11 hilafına Ali ne bırakılmıştır. 
ile aevişmiı, onu kendisine ba· ı-----------
yat arkadaşı edinmiş, netice
de de evlenme daireıine mü· 
racaatla • yaıı 19, yani miiaaid 
olduğu için • evlenme muamele· 
ıini yaptırmııtır. 

Fakat evlenme dairesinde ev· 
lenme muameleleri olduğu gün 
Fatma, aevglliıi ve koca11 Ali· 
den ayrılmıı, Meuinlideki evine 
gitmek üzere Baımıınede tren 
beklerken Şemıinin yanına gel· 
diğini görmüştür. 

Munun Şemıi, dün muha· 
keme eanaıında vak'ayl ıöyle 
aalatmııtır: 

- Fatmayı iıt11yonda raıt· 
ladım. Kim tarafından kandı· 
nldıtını ıordum. Suratımı 
(nah ıanal) diye işaret etti ve 
batırdı. Atı r ıözler ıöyledi, 
ben de bıçakla yarıladım. 

Yaralandıktan 15 gün ıoıı:ra 
iyileıen Fatma da mahkemeye 
gelmişti. 

- Ben Şemıiye fena ıözler 
aöylemedim. Ali ile oakiden 
aeviıirdim ve kendiıile evlen• 
dim, şimdi de karıııyım dedi. 
Diğer şıbidler dinlendiler: 

Bir mahkum 
Mahkeme aalonanda 

bayıldı 
Bir kadın yüzünden Kahra• 

mantar mahallesinde Salihi 
öldürmekle maznun Ahmed oğl11 
Muıtafının febrimiz Ağııcezı 

mahkemesinde cereyan etmekte 
olan mubakemeıi aona ermiş, 
karar tefhim edilmiştir. Maatafa, 
adam öldürmek ıuçundan mah, 
kemece on aelri:ı: aene bıp11 

mahküm edildi~ini ve cezayı 
hafifletici aebepler teairile ce· 
zaıının 13 aeneye indirllditini 
anlayınca yerinde 11llanmıf, 
ıonra birdenbire maznunlara 
mabsuı 11ndılyenin önüne bir 
kemik külçesi halinde yıtıl• 
mııtır. 

Mahkeme heyeti, maznunun 
bayıldığı anlatılmış, mübaşirle 
jandarmalara emir vererek mah· 
kılmu, 11londın dışarı çıkartmış 
ve ayıltmıştır. 

fina- 8 dnuU naşarak yolcuları almış, Ban· beyanatta bulunarak demiı· 
Tf9utare -ferlerinfl dtrmaya götürmiiftür. tir lı:Ei: b 1 it l d b' 

Kral ve kraliçe balayını ııe· 
çirmek üzere Draçta denize 
hakim Skanderberıı ıatoıuna 
gitmitlerdir. Tiran ve havali· 
ıinde Arnavutluk halkının gör· 
mediği büyük bir kaynaşma ve 
alaka vardır. Draç civarındaki 
dağlardı büyük ateıler yakıl· 
mııtır. Halk, eğlenceler tertip 
etmiştir. 
-~~~~---~~~~~ı 

Zakkumun köşesi 

Rüya değil bu, aynile vaki 
-· - S.adet vapuru, tahliaiyo idı· - ene i mem e et or en ıze 

-·'anıvnr u. t h d iltihak eden gönüllülerin çekil. wın· ., - rc•iaia nora vapur11 ıra n an 
lıtubW, 27 (Huı111i) - Ati; yüzdiirülecektir. mesi, bize zerre kadar tesir et· 

na tlo J.tltlbııl araııada tayyare k l miyecektir. Eaaaen bu gönüllü· 
seferlerine bat1a•muı, bükü· Ameri a ve sveç ıerin miktarı azdır. 
metimizle Yanan laükOmeti ara· ı .. k ... t[ • Umumi vaziyet, tamamen 

l'iU ume erı lehimizedir. Biz harb ikazandık ıında kararlaıtırılmıt ve bütün 
b k '--h t Zel•e'"'en .Jolayı hü- ve bugün bile muzaffer sayılırız. teferr11ıtta muta ı ... nmıı ır. _ • uı CI' 

Seferlere, yakında baılaaacakbr. ,_ • tt Pariı, 27 (Radyo) - Havas 11.timetimiz;a ta:ıye e Ajın11 bildiriyor: 
Belgrad aeyahati bulundular "Franko tayyarelerinin 20 si, 
lstanbul, 27 (Huıuai )- Dış· Aııkt.r . 27 (Huıusi muhı· bugün dört defa Kastelyon 

vekilimiz Bay Celil Bayırın, birimizden) _ Ankaradalci Ame- Dela Plıno şehı-i üzerine gele

relc bombardıman etmişlerdir. 
50 kişi ölmüştür, 100 den fazlı 
yaralı vardır. 60 ev tamamen 
harap olmuıtur. 

Vilarcal ve Almazora ıobir
leri de tayyara hücumuna uğ· 
ramış, 6 kişi ölmüş, 18 lıişi de 
yaralanmıştır. 

Franko kuvvetli Mıdrid ci· 
varında da harekete geçerek 
25 büyük topla Mıdrid merlı:e· 
zini bombardıman etmişler, 
mühim baıarata ıebebiyet ver
mişlerdir. 

Mayıaın 9 unda Belrrada gide· rika maılabatgüzarı, Amerika 
rek Yugoslavya Baıvokili Milan Hariciye Nezareti namına Hı· 
Stoyadinoviçe iadel ziyaret ede· riciye Vekiletimize büyük zelzele 
ceklerl ve Sonbaharda da Bük• tahribatı mün11e beti! tıziyet-

. .' .· .~; •. .. . . . - ' · ... ~: ılı.··:. ; ' . ' 

reıe ııidecekleri bildiriliyor. !erini bildirmiştir. 
Alman"a lıveç ıefiri de Hariciye Veki· 

'J !etine gelmit, hükumetinin 
Neuyorlc ıergi•ine taziyetlerini ıuzeylemiştir. 

iıtirak etmiy•cek Mussolini 
Vaşinfton, 27 (Radyo) - Bu zamanda a6zden 

Almanyanın bura ıefiri, bugün 
Hariciye Nazırını zıyaret etmiş ziyade kılıç iş görü. 
ve 1939 ıeneıinde Nevyorkta yor. Diyor 
açılacak beynelmilel serııiye Roma, 27 (Radyo) _ ltalyan 
Almanyanıu iotirak etmiyecetini 
bildirmiftir. Baıvekili Musaolini, bugün ba· 

taklıklarda kurulan şehirlerden 
/dhalat Fazlalaştı birinin temel taşını atarken 
Ankara, 27 (Hıısusi mubabi· bir ıöylev vermiş ve bu za· 

rimizden) - Baıvekilet ista· mauda, ıözden ziyade kılıcın 
tistik umum müdürlüğü tara• müesıir olduğunu ıöylemiıtir. 
fından Mart ayı harici ticaret Papa yeniden 
muvazenesine ait bir istatistik 
hnırlanmıştır. B~ iatatiıtiğe ha•talandı 
nazaran Mart 938 do ihracata 
nazarın idhalat fazlaıı 1937 
Martına göre iki buçuk milyon 
lira fazladır. 

Roma, 27 (Radyo) - Papa 
yeniden baıtalanmıştır. Doktor• 
lır, kendiıine . tebdilhava tav
ıiye etmişlerdir. 

Tango Kralı 

Edvar Biyanko 
Şehrimizde 

Büyüle fedakarlıklarla lzmire 
getirilmeal temin edilen dün
yanın en meıbur ıan 'atkirlı
rından, Tango Kralı EDVAR 
BIYANKO arkadaşları ile 
birlikte, Çarşamba günü akşı· 
mından itibaren Fuar gazino· 
sunda konaorlerine baılıya• 
caktır. ____ , __ .... 

Kısa bir zaman için ınıaje 

edilen bu meşhur aan'atkirı 
dinhımek fıraatım kaçırmama• 

nızı tavıiyı ederiz. 

Akvam cemiyeti, kollektif ıulh yerine dörtler veya beıler an· 
lışm111, zecri tedbirlerden ıonra, zecri dostluklar. Brennerde 
Almanlar, Cenevredeki Akvam cemiyetinden lıveçrenin dahi ço· 
itilmesi; vesaire veaaire.. Rüya detil bu, aynile vakidir. 

1914 te o zamanki vaziyeti betenmiyen milletler biribirlerine 
girerek dört sene boğuıtular. Herkesin ve hor memleketin emeli 
daha iyi bir ııüno kavuımaktı. Sulh oldu; fakat neticede, her 
memleket ve her millet daha boğucıı bir tazyik, daha keskin bir 
darlık içinde kaldı. Hatta 1914 aenesino nazaran cemiyetlerle 
ferdlerin hürriyeti artı~ Avrupada da bir hayal oldu. 

Evet, evet.. Rüyi detil bu, aynile vaki. 

* ** Bana diyorlar ki: 
Ne bir apartmanın, ne bankada paran, ne bir mecllıte aza. 

lığın, ne piya11da itibarın, biç biç birşeyin yok. Bu vaziyet için· 
de una kopuk, züğürt ·demek lizım. 

No çare ıöylediklerl haklıdır. Çünkü rüya detil bu, aynile 
vaki •• 

lzııılrde inşaat yerlerinde mütemadiyen apırtmanlr, evler fıı· 
lanyor. Esııaf, tüccar ve şirketler harıl harıl çalıııyor. Otomobil· 
ler içinde mes'ut ve zengin bahtiyarlar akıp ııidiyorlar. 

Fakat orta Anadoludakl büyük zelzelenin felilretzedeleri için 
açılan büyük iane liıteainiıı yelriinu hila bet bin lira civarın. 
dadır.. _ 

Rüya detil bu, aynile vaki. 
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Zakkumoğlu 

Bugün senıınin en mııazzam ilci şaheser filmini takdim eder 
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yvanlar arasında: 

1 san katili 
., . 

,• I 

I 

Am~r lıa ormau:arı da yaşı· 
ya ı ~ara ayı.ar kadar vahşi 

vo korkunç Lir hayvan, belki 
de yeryuz ınde mevcud değil· 

d:r. E~er bir sığır ahırını veya 
bir kümesi tahrip edec,ği ııra· 
d ı Üzer ne gi:iıl r, yahud da 
bır kurşunla yaralanacak olursa; 
n üdhiı b r hiddet gösterir ve 
kudurmuş gibi etrafa aaldırır. 
Ora dağııl arı, bu hayvana "ın· 

san ka tıli. adını koymuşlardır. 
Bu hayvan eksniya nebat 

kokü, ot ve kuş yumurtası yer. 
Fakat fııut bulunca, koyun, 
domuz, inek gibi herhangi bir 
hayvanı parçalayıp yutmaktan 
crı kalmaz. 

Bu \·afışi hayvanın yaşayışı 

ha el- da tetkıkat yapan!ar, etin 
lcız t i tatan kara ay:ların, bu 
y ı y c ~ tedarik edebilmeleri 
ıç n , .. , lu hileler düşündüklerini 
ıöylerler .. 

En kuvvetli bir adamı, bir 
pençede öldürebilen bir kara 
ayının ııkleti, iki yüz kilodan 
aşağı değildir .. 

Ayının kurnazlılı 
Kara ayının vasıflarından biri 

sabrıdır. Bunlardan biri, bir 
ıurunun ı:ı:ını belledimi, ona 
fiinlercc takib etmekten usan· 
maz; üzerine hücum etmek için, 
müıa t zaman bekler .. 

Şikarına, elı:'leriya ıu kenarla· 
rında hücum eder. Onun ihti· 
ıuı, avının mükemmel ve yatlı 
olmaaını ıeçmekte kendiıini 
yanıltmaz. 

Tahminen ıeçtiti avının ya· 
nına yaklaştı mı, sıkletinden 
ümid edılmiyen bir çeviklikle 
iizerinıı atlar. Zavallı hayvanın 
~nseslne iri dişlerini geç:rir; 
yere serditl hayvanı bir hamle· 
de parçalar. 

O ıun ş•katına yapıştırdıtı tid· 
detli pançc darbelerinin sesi, 
b~rkaç yüz metre meaıfeden 

i~idilir. BJ m ntakalarda yatı· 
va:ılar, bu seı~eri itiltikleri za· 
man, c;va larında vahşi bir dra· 
mm c reyan ettiğini •olarlar. 

Cenubi Amerikanın Teoıji ve 
Karalın mıntakalarında ıu ke· 
nat.a ı ci'a ına gizlenerek, şi· 
karın yaka ayıp pa çal yan bu 
ayılar kad r k rnaz ve vahıi 
bir kJt 1, şup .ıcz z ki mevcut 
ocvıid.r 

Bir mütehassıs 
Siyah ayıların yaşa yışluını 

ve idetlermi herkesten iyi bilen 
Hanri Fri isminde bir adam, 
bu hl VA:ılardan baz !arını zaptu 
rapt altına almıştır. 

Buna muva!faıc: oluncaya ka· 
dar da aayısız ve korkunç teh· 
).kelere maruz kalmıştır. 

Başından geçen maceralın 
ıeve seve anlatan Hanri Fri, 
şunları söylüyo~: 

- Bir gün öyle vahıi ve 
mahir bir kara ayı ile karşı· 

hıştım ki, onun domuz sürüme 
yaptığı tahribata müdahale et
tiğim takdirde beni de parça· 
lıyacağını anladım: 

Evclce müteaddid defalar, 
uşağımla beraber bu hayvanı 
avlamak için peş nde gezmiş· 

tik. Fakat bütün gayretlerimize 
rağmen, bu takiplerden hiçbir 
iyi netice alamıyorduk. Kara 
ayı avında benimle boy ölçü
şebilecek kimse olmadıtına 
emin idim. Böyle olmakla be
raber, ilk defa olarak, kurnaz• 
lıkta beni geçen bir hayvanla 
karşılaımıt bulunuyordum •. 

Sürümü tahrip eden ihtiyar 
ayı, bir şeytan gibi kurnazdı; 
boş yere maniaları ço_ialtıyor
dum. O liyık olduğu cezadan 
daima kurtulmanın çaresini 
buluyordu. 

Bir Puar aabahı, pencerenin 
önüne oturup dışar11ını seyr· 
ediyordum. Birden kulatıma 
lceakin bir aada geldi. Evimin 
yakınındaki ormanın meydanl.· 
ğına doğru baktım. Gene ayni 
ayı, domuzlarımdan birini, ke· 
dinin kareyi oynattıtı ribi, 
oynatıyordu. 
- Sonu 8 inci sahifede -

\ \(101 ,11 

lslık.a rüzgar 
çafırırlar 

Denizcılerin batıl ~· 
itikatlara inandıkları 1. 

söylenir. işleri icabı 
il• 

maruz kaldıkları sa- ·Q 
y11ız tehlikeler düşünülecek 
oluru, böylt olmalarını tabii 
görmek lazımdır. Bir limanı 

terkettikleri zaman, aağ ve 11· 
!im geriye dönebileceklerini 
kat'iyen bilemezler. Gemileri· 
nin direkleri, ipleri arasında 
durmadan ıliık çalan rüzgir, 
onlara esrarengiz bir mevcudi· 
yetin tezahürü hi11ini verir •• 

Eter bava ıakin olup ta yel· 
kenleıini kabP•tacak rüı~ar es• 
mezse, derhal ıslık öttıirmeğe 
başlarlar. Bu suretle, rüzgarı 
huekete getireceklerini zanna· 
derler. Yalnız rüzgarın fırtına 
halinde çıkmasından korktuk· 
ları için, ıılığı &'ayet hafif öttü· 
rürler. 

Eğer demir alınacağı sıradı, 
sancak, tarafında apşırılacak 
olursa, yolculuğun felaketli ola
cağına inanılır; aksiue olarak, 
geminin sol tarafında apşırılıraa, 
müsait bir rüzgarın eseceğine 
kanaat gelir. 

Kornuayda, gemi sahilden 
uzaklaşmadan, tavşan ıözü söy· 
lenilmez. Bir veba illetinden 
ulı:ınırcasına, bu sözü urfet 
mekten sakınırlar. 

lıkoçyada, düztaban bir ka· 
dının ayak parmaklarını gör· 
mek, uğurıuzluta de alet eder. 

Bütün bu tedbirlere rağmen, 
maaleıef ıık ı k deniz kizaları 
oluyor. Bu sebeple, böyle batıl 
feylere inanmaktanH, tabii 
ilimlere uyarak hareket etmek 
daha doğru olıır. 

Maymunlar neden 
sigarayı severler? 

Maymunlar sigara iç-
meıini severler. Bütün 
besleyici bir madde 
gibi bol bol kullanırlar! 

Onların tütün içme· 
!erinin taklitçiliklerinden ileri 
geldiğini zannedenler vardır. 
Fakat tütünü zevkle içtiklerini 
kabul etmek için, dumanı içle· 
rine çektikleri zaman duyduk· 
lan bo,nudiyeti gözlerinden 
okumak kafidir. 

Avrupa hayvanat bahçeleri· 

işte, evlenme oyunları oynıyan iki çocuk. Fakat gelin .evle ;; . 
~eden memnun oldutu hal~e, güvel. biraz müteessir .. Evlendi· 
tıne herhalde pek çabuk pıımın olmuş olacak ki, atlamağa 
bile bış!amış .. 

23 Nisan bilmecemizi hallederek 
mükafat kazananlar •• 

"Yırmi üç Nisan. bilmece· 
mizi dotru halledenler arasında 

ur'a çektik k zananl rın isim· 
!erini yazıyoruz. Mükafat kaza· 
nanlar, hediyelerini salı günü 
matbaamızdan almalıdırlar. Tat· 
rada bulunanlara hediyeleri 
.. ! ..................... , 

nin b rinde dolaşan bir ziya· 
retçi, orada bulunan fenpanzc· 
!erden birine sigara veriyor. 
Maymun bu ıigarayı, kimsenin 
yardımına lüzJm göatermeden 
yak•yor .• 

Bunlar araaında pipo içenler 
de var. , 

Fakat maymunlar, harikulade 
:ıeki olmal11ına rağmen, yangın 
hakkında hiçbir düıünceleri 
yoktur; içtikleri ıigaraların ko· 
çanlarını, nereye oluna o •• un 
atarlar. 

Bu sebeple, büyük hayvanat 
bahçelerinde, maymunların ıi· 
gara içmeleri yua k edilmittir. 

poıta ile gönderilmiştir. 
1 - Dumlupınar okuluadan 

370 lbrahim Ozçelik. 

2 - Burnava ortaokulundan 
125 Remziye Şener. 

3 - Vali Kiıımpaı• oku· 
!undan Muammer . 

Karataş Ortaoku'.undan 278 
Azmi Turhan; Manisa Vilayet 
Köy bürosunda lbrahim Kara• 
göz; Bolvadın Akçeşme oku· 
!undan 285 Kadri Dilek; Öde· 
miş Zeytinlik köyünden Muzaf· 
fer Çırakoğlu; Ülkü okulundan 
Mecide Üıker; Balıkesır Gazi 
ilkokulundan 711 Tahsin Say
temiz; Aydın Ortaokulundan 
531 Ş. Ersay; Bergama Ortaoku· 
lundan 291 S. Ersöz; Karşıya· 
ka Tiirkbirliğinden Nebahat, 
Fikret kardeşler; Karşıyaka Or· 
taokulundan 38) Turhan; Kuş· 
adaaı maliyesinde Sü:eyman 
Demir; Bolvadin Akçeşme oku-

f Biraz da gülelim 
Aslanı nasıl 6/dürmüf 

- Ev, ben silah· 
aız ve tek başıma 
bir aslanı öldür 
düm/ 

- imkansız!.. Nasıl öldüre~ 
bilinin? 

- Gayet kolay! Kalbine bir 
kurşun sıkmakla .. 

- iyi amma, ıilahıız ve yal• 
nız olduğunu ıöylemiştin yal •• 

- Doğru söyledim. Yalnız 
gezea ve silah taıımıyaa bir 
.ıslan öldürdüm dedim! 

Listeyi geri verince •• 
A Bütün gün çalış• 
~ ~ maktan yorulan ih· 

~ / " tiyar profesör, ak· 
oam yemetinl yi· 

mele için lokantaya gidiyor. 
Garson ona yemek liatuiai ~ 
tiri yor. 

Fakat profesör, yemek liıte• 
sine bakmadan, garsona: 

- Bana iyi yemeklerinizden 
getiriniz; diyor. Yiyeceklerimiıı 

intihabını ıize bırakıyorum. 
Mükemmel bir yemekle kar• 

nını doyuran profesör, garsona 
bol bahşiş veriyor. Bu bahşiş· 
ten memnun kalaa garson, pr~ 
feıörün kulağına eğilerelı:: 

- Eter diyor, okuma yazma 
bilmiyen daha başka arkadaş• 
larınız varsa, onları da bani 
gönderiniz, kendilerine iyi ye
mek hazırlarım. 

Bolıa6rler ve hakem 
Ufacık tefecik bir ~·· ~ 

adam, iki atır aık· · · 
let bokı şampıyo· . . · 
nu araaında hakem· 
lik yaptcaktı. Bokaörlere şöyle 
dedi: 

- Ben düdütü öttürür öt· 
türmez durmalııınızl 

Şampiyonlardan biri cevap 
verdi: 

- Merak etmeyin, düdütü 
öttürmerıiz, esasen 
olacaktır!. ____ ;.; 
Kadınlar ve 

itfaiyecilik 
-Kadınların ar· 

tık, her işte erkek
lerın yerine geçe
ceği anlaşılıyor. 

- Fakat, ne Je 
0)11, itfaiye memurluğu yapl· 
mazlar. 

- Niçin yapamas:nlar? O ı· 
lar da erkekler kadar cesur!.. 

- Öyle amma, bir itfaiye 
memurunun otuz aaniyede giyi· 
nip iıinin başında bulunması 

li:ı:ım .• 

Ölmemiş .• 
Amirimizin 

aıhhati nasıl? 
- Zavallı arka. 

datım, bütün ümit• 
!eriniz kırıldı .. 

- imkansız!.. 
- Maalesef öyle detil. 

sabah hastaneyi terketti .. 
Bu .. ....... , ............ . 

lundan Sadık Bozkaya; Muğla 
Ortaokulundan 106 Erdoğan 
Loıtar; lzmir Ticaret Liseıin· 
den 21 Abdürrahım Doğu; Al· 
aancak karak~·I ıokak numara 
81 de A)"cıuı Coşkan; Turıı:utlu 
Kozapazarında Çankaya kahve
hanesinde Mehmet Çokuslu; 
Alaçatı Birinci okulundan 283 
Abbas Aner. 

Gelecek hafta Magıs bil· 
cernizi ko·ıacağız. Bol hedi• 
oe mü><a/at. Bekleyiniz. 

-· 

• 
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• ;:z•n= •• A• kandr ~uma Habeşistanda çete harp-
yuzune ~D ~azıp ~ebessumu vercllii, fa· ıeri Ve Slklntl devamd8dlf 

Jri hçhiz edilen Masna lı· 
mMt. ta1Ju 4eD&Z öaret filo· 
lan İçt• ıyi bir ~ee .... ve 

adında hiçbır tesır yapamamııb 
- Teşekkür ederim ceı• •ua. detü mi? CÜ e OHD gôml• adea yaka· 

..._mm; lüat ... size k•11 - Şüphesiz seviyorum. la-.- da ka • kurtulmak 
auu'betim i .. t et8hı bu- - o halde qlamlA şidde- için bütün ku et ve kar.-ı ile 
luadqum ailai Iİ% D de baa tiadea •n bc-fı bir kabahat çabalamıştı. 

irpll .tlleDİ& Lima, dor te 1•p•1sam, affedeceksiniz, Nthayet iacecık ipekten töm· 
• mi? '1ejd mi? lek :11mlarak beyaz n yuyar-•••"L Fabt .c;yledi· - Sonra, nihayet? diye ka· lal- om.ulan aç1lmış; o bu 

jhlk ,elli a..i HWİllce ... nim dan teliıla aordu. o 4azlardan barı uzerindelc.i ıa· 
IMmaW.tr.or•• yok au? O.....,... yüEiae H eaııp bit c.ü.rmedcıı b r zambak çi-

- Korbclk • ?... bw teheasum verdi, faket ka· C}etiaı. celladın baliı eli ıle ba-
t i w baldo dında bU- t..W yapamamııtıf aılmlf olu markayı, hayret ve 

..,. ...... ,. Wki de ölirü•I. btlı• fena halde korkutmuş korku ile ıormüıtu. 
_ Milakla 4et1L Siz çok olduğa için istemiyerek başıaaı Fa• o.t...,.1118 bu kor• 

~ ı&nl kalıç blla· öbUI' tarafa çevirdi. Renkten knç laalnai pea icadı• büsbü-
• aduuın\I. r•te ~ kadın ~ordu: • tün gazaba .... fti. O un laer 

- n ••• diellodaa vaı..- - e. mraf, bu ıtıraf nedır? feJİ ıördQüae ıüphe etmiyor• 
otp te intikam ,_.. ~k V. d ~tçen perş&mbe pnt. ~ö d~ •tık delilcaalı, ODun ma• 
_... 'bir ar ı u odaya davet ettlaız huf sarrmı, bltta hiEmetçiai lazıı. 
_ _., ~ m1 . . dan bile çok dikkatle gizlediti 

........ .. -:- K .. , .,_ •il Hayw, fil>- amm, oadan IMılt• dia,ada 
lllli& ,.ı..ı kimsenin bil .. ediji ıım•,. ör Ot,....... ..... o arece renmişti ... '* ~ "yi&ial • ••r· Artak hiddetli bir b•n gibi 
tebe detiıikaiz bar t..lcle mu· dejil, aaeatc yanıla bir kaplan 
Waıa fti iri, D-1aayaa gihi •• hakta. 
laakibte ta,._ilı vilııf ..... - Ala, alçakl dip .,_.rdı; 
_.,. ..... ,. fMtebl • Ve aen beni rezil ettia, Nadan 
ıil&.aiy .. k i W: bqka da ..,....., ..-eac1 .. 1 Ge-

- Dop 4em.,;..m, ber..ıiaial 
lefim, t.. ..,._ı.. Bıaoa 16Jli,.ett tnatet ma-

- N9 ._ek iıa,.r. ... ı? _. berinde daran kiçtk çele· 
Söyleyiaizl e..i korte.._ il- meceoin yanına koıtu, haaunala 
dlrecekıiıuz.. " titrek eli1e kutuJ'I açtı, için· 

zua.. - O.i' lflniz, ...... dııa altla nplı lim kuçük ltir 

m ili• •yacaU..z. ~ af tlila- 1.-aatW at.ak o- illenH ..ı-

--- Ba ne demekt- 0.daki 
yizütü bana ıöyliyen ıizliniz .... 

- Siz mi? cliyıe .... 90rdL 
... 

ıhkü Deıtanyan ayni aclmclar. 
, • ~ •rherek 

z-1•• yılandan ••• rtbi bir 
vuiyette yataktan blklp ocla-1 Gail delibalı taaccüple b· 

rallk maboaplak lçiade beldi· 
,....; 16 ... an ne teı'lda ola

Yclk bir &tke ü•it edi,.. . ........... 
tanm ca-.. ooi91rm.a&.: • 

.. _. .. " S1p11n bailen v. titriyea 
.__.. kendiliai ku•ldamak 

iyice b ._. 

ıun 61.h k6ıene llYJlb ve 
tttrn •t·ne dobnan kıbcaaı, 
bncllnd• ııeçmif bır lıalclıe, 
kilf!DdaD çekti. 

Fil yWi IL'lhce ~ç 
•·••i,-t " ,erek , ..... 
yaklapnata w hınçeriai apla· 
.... '9h1b, ahClll .mi adi-

-· l'rtfatna• da1aadıtın• lail" 
Hdince,.. bdar lsep hlcma 

Sllhıor af dilemek ... - Soaa • -
.. ., 1 ~----··- ... ,..~~ •4-• •w - .., .... -

.... ab11111Dcla bayramte2ahü~ t• 

..... ll,3DclaW..9 .... .,.. ........ ,. 

...... ,. , •• 'Waal .... . ... ra--.. ı.ı-~ 
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aatı1aaaa isıiidur. 

Kap • Kahire kara olunu 
teladid edee, laaıl deti zdekı 
c1eaiz yolu ha ..... da eaditeler 
clot-an re 1111 .tiz toprakluı 
içia4e meYki .._ ltaiyaa Ha· 
.. ... 111111 ita ftZ.Jm, il z 
laüku .. tinio ttalya •le • • malc 
h••12•da pterdi .nuya 
hak .. dirmektedll'. 

Soa •ıdiael•ria ..... umu
•f •ziret bUl'İll fll fekılde 
..._._ etaeltt..tir: l.ı'tlere 
içi. ~ w AWlhalyaya 
detna ve Fı içıa ltiyuk 
.................... iyi 
yolu t.wkü ed• Ak._. ve 
kız.al4eaı~ J..iliz ...,.alliti bel-

Eskl Ha6•ı awwintl•n bir P•· ki a,.i fikirde olmm a taarp 
ltalyaa ordusunu, bzaadatı hlberler, çete barplerinia uwam zamanuula ıesilma olacaktır. 

ltalair zaferden ıoara, ideta ett:ğıai anlatmaktadar. Bu talcfıiirde laailtere ve Fraıa 
ıılita amaıa hile hacet kalma· Acliaahabada yerlefmif olan ıçia yaloaz ÜlllldltW'• ve Ma
'daa, cebri bir Jiiriiyiifl• Adia- lopiz, Fıanm, Amerikan, daıukardan dolanan Okyanu 
ababaya r rareıi üıeriae Habe- Hindli ticvet evJeri. itpldaa yolu •Gak blacaktu. 
ıiataD ha1kmdan o1aa Amana- aoara clot• aüçlülder karı·· Şu halde bu yolun Jaer türlii 
lar ve Gallalar emrivakii kabul 1&ecla ifleılai barak .. k ıaecbu· tebJikelerdea masun bir halde 
etm•te temay61 eltiler •e ltal- riyetinde ku11larcla. tutulmua ıartta. Bu De~e iıe 
yan kamandanlafı tarafıaCba, Memlekette totalitar va otar· ancak Cebelüttank ve Babel 
asa11fl iade mabadıle r•lil.. ıik preaıiplerin teaiM rabuca Mendep botazlarınua lcapabf. 
den lc:şkıl eclil• kat'alara ticaret müeueaeleriaiD çala,..a· ... edilebilir. Fnat b•un 
ynılmata batladalar. luana imkin barakmayordu. Fa· iç• de l.paaJO) Fısı hu• 

!.afeti kuuumı olaa Mare,.ı bt hu-•---. re'--'--t aahua- .._.. ~ • ve ltalyn deniz. 
illan IUMMS ......... 4ellizillıa e8rtatli ft-

BadorliJODU8 yerine 11 .... ı d• çekilmelerinin, yerleriai 
... I•-'·· la ... -t.. L....t.... ı.-ı... •t a illıitc eı.e.ai ~ Grıziuı tayın eu leli. ._,an a cu; ...,.ulana İfİD• .....,.. .... Ba iti-..ıa Geanıi Fimko 

hükibraeti hlli mukavemete lqbrdıtı ıöyle11emez. ı.,.,.. tek wn- olmak 
CUl'et eden •abtelif clattnık Sermaye Jatlıfı, eaalıea ..... ..ıyetiae aeım.. 1.-,o1 
arnurlan aüratle idkiyacl ettir· raki huauıuadaki pçliikler, ila· Fa11na gönderilecek kat'elar ya~ 
mek i•ledi. Yerli tef isi •a11ta· raelt imlclalaruua azlria Ha· nız 1..-,.ı we ,.-li._.. mi-

haat eltlrmek içia Jauaaai htilWMla yerleten tiiccarlann r•kkeP olmak. aralaaacla lli9ı 
poti ~ et.ti. f\lrat liklıetiaı mucip .Y•llktMlt. bir J .. 'llCI ha•n•ı•ak Jillm-

aieiiiii :..J'il• ...... W...• .a- cLr. Babel Meadep botuanıa 
ve tiddetli tdJikler bıaOJU chp ıçia 1"a •lfhl ~ b ...... da Fr-.u ile la
aya\ı:1andırdı ve inkıyad tema· 1>u mevsimin ıonu 01-n Sriaci ant-e adll..a. tam ltir uı.,. 
yüllcri birdenbıre durdu. teşrinden evel değ.şmesi bek· 1DIA' icap ettirir. 

...·.:..- ı ..... ~ Y~.-ur ...ıai. sete ltm~~ .. ------, a vazıyet eidDln ..Ula Lulma- \aarl>ı yapan ,.,m.. de da•• 
ama bektıyen G&llalar •• bu muvaffakıyetle mücadele et .. k .----------•:. 
ummi laarebte dtilıak ettiler. ımklaını ,.tirmektecftr. 

19 Şubat 1937 de Mare .. I Ro•uıaal&kala mMıfilleti p 
Graziaıainın ·•tu ıurette yara· bnuttedir ki, Habeıiataaa1NI· 
laaua11ile aelicelenen ıuikaıd lıca komıu devletler elm ln
uzerine Adia-Ababada bile ıa1tere ve 'Ff'anu ılbalm .... 
miithiı tedib tedbirleri alaadı. ba tuNlıkları takdirde )'el'li· 
8u hadiaeJer 19rL1er• çete len. mukavemet laewalen. ka· 
barbia9 baılawaalan içiD ilk n1acak ve ttaly•a ordaauua 
işaret otda ve tMa hare et az tedip harelcetlerı ltu Jiizc1en cok 
Dmanda blith Daeml-"'19 ya. kolaylaıacaktır. Bu ayai mala· 
11ldl.. filler, •meli çete laarbıle kit 

ht'h ı-nteleı inm ftrdiii ıeP'• apı Habe,lileraa yalan 
mata.ata gire aemlekrin hr zamanda yerh kat'alarcla vu fıe 
bamada clolqaa ltlah ınıPI•· almqa kopcaklan clüıiiaceaia
rıam haaliyeli ltalJ• lllkhae- eledir. 
~ te•ll Mr gayrettıe &uea Habeıittu ya,la11a• 
bulunmıta mecbar atmektedir. la~mea h• taraf na ıırayet et· 
Hat.eı çete\eri11111 tatbik et· •iş oln ,,,.. hali, ba,a..ldi 

tikleri ı•ılla aıutfi, 71khrım tartlar ıç nde haıya ord••· 
'llratile flPll• ba6ıalardar. aua eıaniyeti içiA b r telalke 
litliaı• .Wtten .ı.ek te"'5J ademeı. ltalyaa1atta a. 
"- ••••••• Wef ttlt.t- taze fotlun• abca1t bit Avr•pa 
.. ktadır. Ha""'1iler IMi bas- harbi telalike~e clilllebilirdi. 
lantvclaa .. ,. bir rece ~de 
30, 40 1cilometre )'ol btedwek 
databaakta ve taldh etlealoria 
eliae dütmekt• v-wa ..,.ı..r 
tan bu aarefle kmtulllaktedır
lar. Şarki Alrtb 'laikimetiaia 

eliae memlelaedn ·~ etti
rilmeli lçıa Wrilmıı oa.. İAP 
........ .,.. - çet .. 
lerle ......... larfeclil•ekt• 
clr. ffabetiı ..... ticaNt .,... 
\a4cli• 11Uaiitir- Eaıea fa'
otaıa ...ıebt ba ,azclea b8.. 

btft&a ~·'· Bu cicfcft ft~ ........... 
8. nl 'biıllsütcbua• 
ilk güaleriade S&ailrte laba-ta•... .. alda .. 
Marewal Graziyan~ seri pp ....,. ,.....oa 'Ana taıi• 

~ ilk it' ,. .. 
tiai ..... ~ ,.._. 

dati .. Mk olda. 
"15d81a ,.. ... ;. .... • .... 

,,...,, 
~Wlda J:liW. Karau 

llalıif. KevecilerJe l'. aaı 
1qı11,...... Amit. 

or 
---- --·---
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Türk - Yunan dostluğu sar 11- BanKO Di Roma Genel 
maz bir derecededir Heyeti Toplantısı 

- Başı 1 inci sahi/ede -
Başvekil B. Celal Bayar, Se· 

rezde avukat M. lkonomidinin 
nutkuna verdiği cevapta, Yunıa 
topraklarına yaklaşalıdanberi 
müttefik ve necip milletin hak· 
kında gösterdiği iyi kabulden, 
misafirperverlikten çok müte
hassis ve müteheyyiç olduğunu 
söylemiş ve Büyük Şef Atatürk 
hakkındi izhar edilen güzel 
hislerden dolayı duyduğu min· 
nettarlığını ifade etmiştir. 

Baıvekil, sözü Türk· Yunan 
münaaebıtanı intikal ettirerek 
bunun kıymet ve ehemmiyetini 
bir kere daha kaydettikten son· 
ra milletlerimizin mukadder•· 
bm biribirine bağlamaktaki İsa• 
beti tebarüz ettirmistir. 

Sözüne nihayet verirken Bay 
Celil Bayar, haşmetlu Yunan 
kralına yüksek tazim duygula· 
rını aarahatle ifade etmiş ve 
kıymetli dostu büyük general 
Mctaksa.ın şahsı ve bütün Yu· 
nan milletinin saadeti hakkındı 
samimi temennilerde bulun· 
muıtur. 

Selanilc, 27 (A.A.) Gecikmiş· 
tir - Bişvekile refakat eden 
genel direktörümüz bildiri yor: 

Serezde Başvekilimize yapı· 

lan merasim çolc parlak olmuş· 
tur. lıtısyonda toplanan bin· 
lcrce halk namına avukat Yanko 
lkonomidi tarafından Türkçe 
1öylenen nutku şive hususiyet· 
erini aynen muhafaza ederek 
ıeriyorum: 

Muhterem Başvekil, 
İşbu beyanatta bulunmak ıe· 

refi bana isabet etti. Siroz ahı· 
Jisi kemali memnuniyetle ve 
ihtiramatı mahsusa ile dost ve 
müttefıkimiz bulunan Türkiye 
hükumetinin Ba~vekilini istikbal 
ediyor. Türk milletinin reisi 
Türkiyenin banisi bulunan Bü· 
yük Kamil Atatürkün rehber ve 
ilkaata ile nail ve iktiaap eyle
diki terakkiyata fevkaladeıine 
bilcümle Yunan milleti kemali 
dikkat ve itina ve ehemmiyetle 
tasvip ediyor. 

Zira Türk· Yunan hükkmetleri 
beyninden her ilci hükumetin 
rüesas1111n gayret ve hüsnü ni· 
yeti ile huıule telmiş olan it· 
tifık ve münasebıh basene 
ciddi ve hakikidir. Ve adeta 
itikad dın kabilindendir. Yunan 
milleti bilhassa Makedonya 
ahal ıi büyük Türk milletinin 
evaaf ve fazilet mütemayizeıine 
vakıf ve agahtır. 

Türkiye ile Yunan milletleri 
arasında vücude gelmiş olan 
ittifak ciddi ve hakiki münase· 
batı haaenenin idameıini cena· 
bı bıkdın dua ve temenni et· 
mekteyiz. 

...... ~· ... 
Yaşasın Türk milleti •• 
Yaıasın Büyük Kemal Ata· 

türk .• 
Atina, 27 (A.A.) Gecikmiştir 

- Atinı Ajanıı bildiriyor: 
Türk gazetecileri heyeti bu 

sabah Atinaya varmış ve istas· 
yonda başta hariciye matbuat 
direktörü M. Seferiadis ve gı· 
zeteciler birliği reisi M. Zarifis 
oJduğu halde Elen meslekdaş· 
lara tarafından kırşı]anmıştır. 

Türk gazetecilerinin mümes· 
ailleri, matbuat ve turizm müs· 
teşarı M. Nikolidiıi ziyaret et· 
mişlerdir. 

Atina, 27 (Radyo) - Türki· 
ye Başvekili B. Ce1al Bayırla 

Hariciye Vekili B. Tevfik Rüştü 
Aras, Hariciye Nezareti müdi· 
ranından B. Refik Amir, Bay 
Cevad, Anadolu Ajanıı umum 
müdürü B. Muvaffak Men& 
medcioğlu, matbuat kurumu 
ikinci reisi B. Falih Rıfkı Atay 
ve refikaları, Türkiyenin Atina 
sefiri B. Ruşen Eşref, Yunanis· 
tanın Ankara elçiıi M. Refail 
ve Türkiye matbuat m üme11il· 
lerinden ıekiz kişi, bu sabah 
saat 11 de Pire istaıyonuna 
muvasalat etmişlerdir. 

istasyonda; Yuııan Başvekili 
general Metaksas ve refikası 
ile bütün nazırlar, Atiaa ve 
Pire belediye reisleri, Romanya 
ve Yugoslavyanın Atina aefir 
leri, Hariciye Nezareti umum 
müdürü Madrodiı, erkanı bar· 
b"yei umumiye reisi general 
Papagos, general Drakos, ge· 
nerıl Piçikas, general Gazi, 
general Drosopoloı, amiral Sa· 
kelariyo ve emniyet umum mü· 
dürü Vasuı hazır bulunuyor· 
lardı. Trenin istasyona muva· 

salat etmesi üzerine, Başvekil 
general Metaksas ve refikası, 
kompartmana çıkarak Türkiye 
Başvekili B. Celil Bayarla Ha· 
riciye Vekili doktor B. Tevfik 
Rüştü Aras ve refi\calar ını çi· 
çek buketlerile karşılamışlar ve 
beraberce inerek, Türk· rica· 
lini baştan başa Türk Yunan 
bayraklarile donanmış olan is· 
tasyonun büyük 11lonuna isal 
eylemişlerdir. 

Bu ıırada askeri · muzıka, 
T ı.i rk • Yunan marşlarını çal· 
m ğa başlam ş ve binlerce halk 
tei a •Ürat yapmıştır. 

.Salonda yapılan resmi kabul· 
den sonra, Türkiye Başvekili, 
resmi selamı ifa eden kıtaatı 

teftiş etmiş ve müteakıben Yu· 
nan Başvekili General Metaksas 
ve refikalarile refakatlerinde 
bulunan ve kendilerini karşılı· 
yan zevatla Atmaya hareket 
etmiştir. 

Yazan: Saime Sadi 
- 38 -

Evet, kuvvetli hayvan pençe· 
)eri gibi kullar.. Artık iğren· 
l!Jliyordum. Belki de ... Ve sonra, 
ili yoraun işte ... 
-Akıam beklerdiml 
Dedi. Odasına girince, dok· 

toru hatırladım ve geri kaça· 
cak oldum. Bıle\clerimden ya· 
kılamıştı. 

- Düşün ·dedim· düşüa ••• 
Sen de, ben de düşünmeliyiz 
onu .. 

Fakat o, buna biç cevap 
vermedi.. işte Aferide, herıey 
böyle oldu, geçti .• 

- Şimdi? 
- Evet şimdi... Bilmem ..• 

Bilmem.. Herhalde 11baha kı· 

dar kararımı vereceğim .• 
Mesela, ne düşünüyor· 

sun? 
Şimdilik hiçbir ıey .• 

Hakkı da vardı. O kadar 
perişan, o kadar şaşırmıştı ki .• 

Ablam başını kaldırıp yüzü· 
me baktı: 

- Senden de bahsetti yal .• 
Aramızdaki hadise geçmeden, 
seni gayet garip ve melinko· 
lik, fakat biraz da mağrur ve 
ukali buluyormuş •. 

- Ben, kalbimle iıtibzaya 
tahammülü olmıyın bir insa· 
mm. 

Dedi. Gayri ihtiyari: 
- Demek ki ·dedim· o hay· 

Türkiye Başvekili, Pire·Atina 
arasındaki bütün istasyonlarda, 
ayyuka çıkan (Zi.to Türkiye), 
(Zito Atatürk) sadaları arasında 
Atinaya varmış ve istasyonda 
emsalsiz tezahüratla karşılan· 
mıştır. Şehir baştan başa Türk· 
Y•nan bayraklarile süslenmiştir. 

Türkiye Başvekili, iıtasyon· 
dan çıktıktan ıonra, refakatle• 
rindelci zevatla kendilerine tahsis 
olunan otomobillere binmişler 
ve Omonyayı takiben, binlerce 
balkan alkış tufanı arasında, 
ikametlerine tahsis olunan bü
yük Britanya oteline inmişlerdir. 

Türkiye Başvekili B. Celal 
BayarJa Hariciye Vekili doktor 
B. Tevfik Rüştü Araı, otelde 
bir müddet istirahatten ıonra 
saraya giderek hususi deftere 
isimlerini yazmışlar ve mütea• 
kıben de Başvekil general Me· 
takıaaı ziyaret etmişlerdir. 

Türkiye Başvekili, öğle yeme• 
tini Türkiye .aefarethaneıinde 
yimişlerdir. 

General Metaksaı, öğleden 
sonra büyük Britanya oteline 
giderek, Türkiye Başvekiline 
iadei ziyaret etmiştir. 

Atina, 27 (Radyo) - Türkiye 
Başvekili B. Celal Bayarla Yu· 
nan Başvekili general Metakıaı 
ve Türkiye Hariciye Vekili B. 
Tevfik Rüştü Araı, saat 18 de 
Hariciye Nezaretinde, Anka· 
rada hazırlanmış ve parafe 
edilmiş olan munzam doıtluk 
ve mütekabil yardım muahede· 
ıini imza ve teati eylemişlerdir. 

Muahede, yaldızlı bir karton 
içinde oldutu halde retiril· 
mişti. Muahede imzalandıktan 
ıonra iki devlet Baıvekilleri, 
Türk· Yunan do•tlutunu bir kat 
daha takviye eden bu muahede· 
nin akdinden dolayı hissettik· 
leri memnuniyet duygularını 
samimi vo mütekabil nutuklarla 
beyan eylemişlerdir. 

Türkiye Başvekili Bay Celal 
Bayarlara Hariciye Vekili Bay 
Tevfik Rüşdü Aras şereflerine, 
bu gece büyük Britanya oteli· 
nin büyük salonlarında ve Me· 
taksas tarafından mükellef bir 
ziyafet verilmiş ve bu ziyafeti 
bir suvare takip eyi emiştir. 

Z yafet esnasında samimi nu· 
tuklar söylenmiş, Atatürke ta• 
zimat telgrafı çekilmiş ve biraz 
sonra kendilerinden gelen ce· 
vabi telgraf, alkışlar arasında 
okunmuştur. 

Ziyafette, bütün Nazırlar kor 
diplomattik ve refikaları, askeri 
rical ve refikalarilc Atinanın 
aristokrat tabakasına menıup 
aileler hazır bulunmuşlardır. 

Türkiye Başvekili B. Celal 

vanın kalbi de varmıı .• Serseri, 
ilk tecrübesini bende yapmak 
istedi. 

- Farkındayım, batta bunu, 
doktorla konuşmuştuk. Aranız· 
da bir izdivaç .• 

- Rica ederim Güzide, 
ki fi .• 

- Evet, bilhaua bu hidi· 
seden sonra, bunları söylemek .. 

Vakit çok ilerlemiıti. Güzide 
düıünüyordu. Nihayet teslim 
olmuş ve berşeyi kabul etmiş 
gibi, kendi kendine: 

- Evet, öyle yapmahyıml 
Dedi. 
- Ne yapacakıın, ne ka• 

rar verdin? 
Başını, atır atır kaldırdu 
- Hcrıeyi doktora anlat· 

mak ve felaketin büyüklüğü 
altında ezilip kalmak.. 

Korku ile Güzideye bakhmı 
inanamıyordum. Aklıma aıt· 

dıramıyordum bunu .• 
Doktora berıeyi anlatmak; 

Banko Di Romadın gönd~ 
rilmiştir: 

Banko di Romanın Genel 
heyet toplantısı 24 Mart 1938 
tarihinde yapılmııtır. 

ldue heyeti raporu, Banka· 
nın mütemadi tevessüünü ve 
işlerinin büyük inkişafını teba· 
rüz ettirmektedir. Filhakika 
1937 yılı zarfında biri Milino 
merkez g ra dahilinde olmak 
üzere balyada 14, Habeşis· 
tanda 7 ve Bağdadda 1, ceman 
22 yeni şube açtığını öğreni· 
yoruz. 

Geçen yıl zarfındaki iş baro
lcita habikaten heybetli rakım• 
larlı hulasa edilmektedir lci, 
bu geçen herhangi bir yıl zar• 
fındı elde edilen terıkkilerin 
çok üstündedir. 

Bu suretle cari hesaplar 
ve t aaarruf mevduata beaap • 
ları ( 1936 ) yılında Lit. 
982.348.882,83 iken Lit. 
278.978.405,89 bir fazlalıkla 
Lit. 1.261.327.288,72 e geç• 
miştir. 

Muhabirler alacaklı bakiye· 
ler Llt. 2.245.674.371,57 (1936) 
dan Lit. 550.611.465,55 bir 
fazlalıkla Ut. 2. 796.285.837, 12 e 
geçmiştir. 

Emisiyon Bankası nezdin• 
deki mevduat ve kası Lit. 
360.989.845,42 (1936) den Lit. 

Bayarla Hariciye Vekili B. 
Tevfik Rüıdü Araı, yarın meç· 
bul asker abideıine g:de~ok as· 
lceri merasimle çelenkler koya· 
cıklar ve öğleye yakın saraya 
g"derek kral tarafından kabul 
olunacaklar, öjle yemetini kral 
ile bir arada saraydı yiyecek· 
lerdir. 

8. Celal Bayarla B. Tevfik 
Rüştü Araa ve refakatlerindoki 
zevat, öğleden ıonra Akropole 
g :decckler ve asarıatilcayı göre• 
ceklerdir. 

Türk ricali, Cuma günü Ati· 
nanın muhtelif sayfiyelerini 
gezecekler ve gece, kral tiyat· 
rosunda şereflerine verilecek 
sııvarede hazır bulunacaklardır. 

Türkiye Başvekili B. Celil 
Bayarla Hariciye Vekili B. 
Tevfik Rüşdü Aras ve refakat· 
lerindeki zevat cumartesi· günü 
Atinadan ayrılacaklardır. 

Atina matbuatı, birinci aahi· 
felerine Türkiye Başvekili B. 
Celil Bayarın klişelerini ko· 
yarak uzun makaleler yazmakta 
ve Türk ·Yunan dostluğunun, 
sarsılmaz derecede kuvvetli ol· 
duğunu kaydettikten ıonra, mi· 
safirlere gösterilen büyük ve 
samimi tezahüratın, Yunan mil· 
letinin kalbinden kopan duy• 
guların ifadesi olduğunu ilave 
eylemektedirler. 

romantik, adeta bugünkü ioıa· 
nın hiç yapmadıtı ve yapımı• 
yacağı ıoydi. Fakat bununla 
kurtulabilecek ne vardı: hiçi .• 
Doktoru ıevmiyor idiyae, oaunlı 
evlenmiyecekti. Halbuki bu lz
divacm en hararetli taraftara 
bizzat kendisi idi. Ne laıcet, 
idetı bir nevi tezahürat ya· 
pan da kendisi değil miydi? 
Eter bu alakasızlık ıonradan 
doğmuşsa, sukuta hiç lüzum 
yoktu. Bunu doktora itiraf eder, 
ayrılabilirdi. Ve merdane, aai· 
iane hareket te aacalı: bu ola· 
bilirdi. Yoksa, berıey olup 
bittikten sonaa artık bunun b~r 
kıymeti mevzua bahıolamuch. 

Ne skandalı durdurabilir, ne 
doktorun utrıyacatı feci akıbe· 
ti, ne de - kendisinin maddi ve 
manevi ölümü •• 

Aile bahsinde, daha çok, 
pek çok şeyler yapmalı: ve bu 
eıeli aldanmayı durdurmak · 

·Arkcı11 flllr-

31.164.532,32 bir (fazlalıkla 
Lit. 392.154.377,74 e geçmiş· 
tir. Senedat cüzdanı, hazine 
bonoları, Lit. 1.471.052.780,56 
(1936) dan Ut 405.479. 766,43 

bir fazlalıkla Lit. 1.876.532.546,99 
e geçmiştir. 

Muhabirler borçlu bakiyeler 
Vt. 1.012.400.505,06 (1936) 
dan Lit. 164.772.169,70 bir 
fazlalıkl~ Lit. 1.177.172.674, 76 e 
geçmiştir. 

Garanti cari hesapları Lit. 
260.547.067, 75 (1936) den Lit. 
238.719.691,47 bir fazlalıkla 
Lit. 499.266. 759,22 e geçmiştir. 

Ticari kabuller dahi vaıi 
mikyasta artmış vo Lit. 
6. 775.692,95 (1936) den Lit. 
107.367.919,32 fazla bir farkla 
Lit 114.143.612,27 ye geç· 
miştir. 

Yalnız avaller ve kefalet mu• 
kabili depolar, bir tenakus kay· 
delmekte ve Lit. 172.003.824, 17 
(1936) dan Lit. 28.450.384,71 bir 
noksanlıkla Lit. 143.553.439,46 a 
ıeçmektedir. 

Büyük bir ha11asiyet ve ti· 
tizlikle tanzim edilmiş olan 
bilanço, Lit. 10.891,790,35 bir 
kirla kapanmış ve bu suretle 
Lit. 5.000.000 dahili bir ihti· 
yat ayrıldıktan ıonra % 4 niı· 
betinde bir temettü tovziine 
.imkin vermiştir. · 

Şehir meclisin
de müzakereler 

- Başı 1 inci aalıi/ede -
yüzde on ıümrülc resim hi11eıi 
200 bin lira, tanzifat vergisi 
125 bin, tenvirat resmi 88 bin, 
tente ve •açalc resmi 4100, pa
zar, pınayır, meydanlar iıgal 

rüsumu 10,0JO, levha, ilin ve 
yazı resimlori 18,450, hayvan 
alım ıahm resmi 6000, otobüs· 
büaler hasılata 40,000 lira üze· 
rinden tesbit oluamuş, gene iş· 
letme, ruhsatname harçları 28 
bin, sixorta şirketi erinin itfaiye 
iştirak bi11eıi 17 bin Ura ola• 
rık muvafık görülmüştür. 

Diğer tertipler de daimi en• 
cümence kabul edildiği şekilde 
aynen tasdik olunmuıtur ve ıör 
ledir: 

Bin' vergısı hisseainden 
105000 lira, kazanç verg.ıi hiı· , 
sesinden 42,500, inşaat ve ta· 
mirat ruhsatiyeleri 6000, liibi· 
yat resmi 8500, numara resmi 
445, fenni tathirat ve teb.hirat 
resmi 60, kazan, motör, imbik 
ruhsatiye resmi 1100, evzan 
damga ve muayene resmi 300 
lira, konturato resmi 38000 
lira, dellaliye reımi 13600, 
kara vesaiti nakliyesi re1mi 
20350, deniz veaai ti nalı:liye1i 
reımi 300 ıüs köpekleri rumi 
300, ıerefiye reımi 1500, mü· 
ceddeden yapılacak lcaldmm 
ve lijım yarı inşaat masrafı, 
7500 lira, menba suları rea· 
mi 2400, mevaddı müıteile 
iıtihlik resmi 45800, harita ke· 
ıif harçları 200 lira, hafta t ... 
tili ruhaatiyesi 10,SOO, fenni 
tathirat ve tobhirat reami2000, 
belediye ilin kuleleri ve rek· 
limlar ha ıılata 2000, belediye 
vorai resimleri yüzde 10 ceza• 
ları 4500, melı:tumattan nakdi 
ceza 4500, ceraimi belediye ce· 
7.~lım 21ıoo lira, imtiyazlı ıir· 
1'ct.ordeıa beiedıyo hisaesi 10 
bin lira, fazla me'huzattan iı· 
tirdıd 1000, emlak, akar ve 
arsalar icarmdan 11900, emlik 
arazi, araalar ve tarik bedelin· 
den 52000 lira, köhne eıya ve 
enkaz bedelinden 3200, banyo• 
lar hasılatı 1650, mezbaha ve 
müıtemilitı baıılatı-mülbak büd· 
ceailo belediyeye vorec•ti 11fi kir· 

Nisan 28 ..-

iskan işleri ıslah 
ediliyor 

750 göçmen evinden 
yepyeni köyler 
meydana geldi 

Vilayet iskan müdürü B. Ziyı 
Fuad, İzmir iskan i şlerini ıslab 
için mühim ve esaslı tedbirler 
almış ve bu i~lerin çotunu ne
ticelenmiştir. Bir •ene evel vi• 
liyetimiz dahilinde iıkan edi~ 
len Romanya ve BulgarisaD 
göçmenleri için inşa edilmeğ• 
başlanan 550 evin inşaatı ıona 
ermiş, muvakkat kabul keşifleri 
yapılmıştır. Bu evler, yakında 
kat'i kabul keşifleri yakılarak 
göçmenlere tevzi olunacaktır. 

Fakat haber aldıjımıza göre 
göçmenleri asıl memnun ellea 
mesele, iıkioları için ev, batta 
yiyecek buğday tevziinden ziya~ 
de çift işleri için kendilerine 
çift hayvanı dağıtılmasıdır. 

Sıhhat Vekaletinin ıönderditl 
70,000 liralık çift hayvanı p .. 
rasile şimdiye kadar 750 öküı 
ve 60 beygir satan alınmıı, göç
menlere verilmiştir. Göçmenlere 
daha pek çok çift hayvanı da• 
tıtalacaktır. Göçmenler, bük~ 
metin bu yardtmını ıükrula 
karıı la maktadırlar. 

lonclra müzakereleri 
- Başı 1 inci Sahi/ede -

retbaneliade ttr•f leriae Terilea ıi• 
yafetto hasır balaumaıJaıclır. 

lagili• • Fraııua mflsakereleriae 
yana ubab baılaaacaktır. iki in• 
lot ıicall ar&11nda Çekoılonkya ... 
Mleıi, lıpaaya hyaaı T• Çia • japea 
iblillfı da tetkik olanacaktır. 

Fraaıız Nasırlan, Lagiltere M.e 
liye Naaın Sir Comea •• Harbiye 
Naıaırı Hor Beliu ile de h111ual ıa. 
rette konuıacaklardır. - . 193,090 lira, sular hasılatını 
22,000, Karııyaka tramvaylı• 
rındın 1,500, kabir bedeli ve 
cenaze nıkliyelerinden 12,300, 
Darillicize baıılatından 6,500, 
b11tılılc kartılıtı umumi evler· 
den 3,800 lira, müteferrik ba• 
aılat 27,409 lira, grubumuza 
bağlı belediyelerin iyar me
murları maııluına iıtiralı: bi .. 
ıcsi olarak 780 lira olmak 
üzere umumi şekilde (1,221,001) 
lira üzerinden teklif ve &Jlllll 
kabul edilmiıtir. 

Fasıllar okunurken B. Null11 

Eczacı Ömer Lütfi k&lkarak 
bina ve kazanç voriileri lıi11• 
teri hakkında itirazlarda bu
lun muşlarsa da B. Münir Binel 
ve Reşad Leblebicinin verdi ... 
leri izahat üzerine büdce enci• 
meninin teklifi A)'lleD kabul 
olunmuştur. Gene azadan B. 
Lütfi, Dahiliye Vekaletince et 
fiıtlerinin ucuzlatılmaaı hı~ 
kında yeni kararlar alınırken 
Belediye mezbaha varidatının 
fazla gösterilmiş oldutunu söy
lemiş, et fiıtini ucuzlatma ipn• 
de ne gibi tedbirler alındılı 
hakkında izahat iıtemiıtir. 

Bunun üzerine Reiı B. Beh
çet Uz izahat vermi1t mub .. 
banın belediyeye geçtikten son
ra frigo vesaire tarifelerinde 
tenzilat yapıldığı halde bu tın-
zilitın et fiatinde hiçbir fayda11 
görülmeditini, mıamafi lzmirdı 
et fiatinin, d ğer yerlere niza• 
ran zaten ucuz oldutuau, ucuz 
et yemek meıeleıinia kasap ve 
hayvan ihracatı, . tren tarifeleri 
vaziyetlerile alakadır baluadu· 
tunu ıöylemiş ve demiıtir kiı 

- Bizim için mezbaha rea
miade vesairede bir fedakirlılc 
yapmak llzımaa yi1k1ek mecli· 
ıinize arzederek onw da ya
parız. 

Bu izahat kafi ıörülmüt, 

mezbaha varidatı teklif veçhile 
kabul edilmiıtir. Belediye reisi; 
ıehir meclisinin mesaisini ta
mamlaması için daha ıs ıün 
içtimalarının uzıhlmaaına lüzum 
oldutunu aöy~iyerek meclisten 
karar almış ve Cuma günil 
saat 16,30 d~ toplanılmak iizere 
celseyi tatil etmiıtir. 
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14 köylük bir arazi üstünde yaııyan biçare ~-==,ı,=·.za=r=====:-:--:F=r-a_n_s_a--=-H=-a~v ..... a---:N~a ..... ziiiiiiiiiiiiır~ı ~b:-::-ir-
deliler Ve onlann doktorlarL Yuımızın fazlabtı dolayııile şantözle evleniyor. 

Belçikanın ·'(;~ieressan bir ;:;-:u:-:.:,:ı.:;.~~; Nazır, FranSanın tanınllllf ve 

d l•J d d f Suikast endiıe- faal ıahsiyetlerinden birici& 
e 1 er l•yarı var ır dur. Fransız ordusunda, ıöıCle • si varmış! bir zabit oları hizmet etmitti,. 

1928 senesinden itibue• ı'1ta 

Burada ''Deı· kel·me · · P. M···,~,· el ••r•ya mebu••uı•. mecti• , ..... 1,' 1 s 1n1 1 ğine ve belediye reiılıtiua 

k il k kt 
ıeçilmiıtir. (1933) senesinde, u anma yasa ır. Memleketinden ilk Daladier kabineainia metliı 
reiılitine tayin edilmiıtir. 

Yılıl~lara ders, muharrire idam 
lıiJkmiJ. veren deliler. 

<;arlar, kralic;eler de 
hep burada! 

.. •ı ... _. fleltı.r hl•- Lı,.,.,.a lcBglidlr 
O... ,.W.llır« .._. v--. dtl.. C..ediai baıfiakii Gil ki

b....,... ....... eden del- Jl•iia baluaclutu yere ıöa
ı ... T-...... ko•qmata ı.. dlrdl. 
atull it..,_ krallar ve kr.. Sirkat Abrla ulatbfl• ef· 
........ PrM• .... tlllui, .._. ... bltila Avrup'Ja :raydcll. 
....... tlP•ıl .... WI lfla, ld.. • ...... bir tiirbe laali•I alclL 
.,. ......_ eci.a Ruı Çar... Alarl•ca deliler, hatalar ba 
V.ıair• vff•ire.. mezirdın ıkıl ve tifı umdular. 

Altııllaa .... IOD ıti•lerlydL Bu mezarın yanında bir de ki-
Alı•eaiaia 81Gmiiacleo ıonra liıe yapıldı. Bu kilisenin duvar· 
-..,..,.r.;~ıJiiilliıi~w Dr•W •• ea.. il· 
hOCM1Dı• aaaretl llltaacla •ılu aahııı kızın laayatını anlatıa 
alla blrflJor Ye büyüdükçe de reıimlerle ıiiılendi. Kiliaenin 
........,orcla. Kari, ba gfizel yananda deliler için küçük bir 
şelalr kl•M llak olcla ~ b~ laaıtane fapıldı. Fakat buraya 

K•I• luuulald illnl• bn· 
ıllalnlıı 6ı.& 6lr •n'at/cb .w,,,.. ülditı ••• 

deli b1111111cı 
~lclu bablettiti•i tabii 
aalaclaaıa • bir c· kızım , •• 
... çatarcla ve endialle evler 
mele ilteditiai aoak açık ıöyle
clL Kaz ba çirkin teklifı reddetti. 
Hocaaile beraber baba11nıa 
ev ada kıtı.. Beraberlerinde 
~lnıı ıadık bir uıak vudı. 
ICqçiik bffle Al.ile indi, bir 
pmi1• bindiler ve denize açıl
tlu· Gtal Aaverı civannda la· 
~ J•liılfb· Oç kip ıabile indi 
va civarda INr kuUibecik yapa· 
ak kendi baUeriade yapma 
la bafladılar. Fakat kralan ma• 
iJiti ba it kitinin ıığındıtı 
ysi tal-ca1c buldu. Askerler 
~ booamn iıiai bit rdiler. 

kmaı keneli elile öldir-

düıyının her tırıhndan o kadar 
çok deli ıeliyordu ki hasta ne 
daima dolup taııyorda. O vakit 
köylüler biraz merbımetlerindtın 
biraz da menfaatlerini düşüoe
nk evleriai delilere açblar ve 
köy )'ll'lf yavaş bir deliler kö· 
JÜ halini .alda. 

Buıün ilim artık efsaneye 
kıJ••t Yer•iyor. Onun için köy 
b11 Ulcle kalamudı. Fakat te• 
eu&ı etmiı bir müeueHyi yık· 
maktaa İle onu asri bir hale 
ıokmak diba uygun ol&udu. O· 
aaa i9in • tabir caizse • bir de• 
liler m6ıtemlelceai teıiı edildi. 
Müeueaou.u bııına tanınmıı 
bir tabip, mqbar bir asabiye 
miitebaU1m getirildi. 

Bugün cliayanın her tarafın· 
dan buraya deliler gönderiliyor. 
Orada açık bava, bol 11ık içe· 
riliade aerbeıt bir hayat ıeçi • 
riliyorlar. 

Bu milesaese Belçikının F1ı· 
manı..-1a m~sk6n olaa k11mın· 
dad11. Belçikadaki Valonlar 
Flaman delilerinin b11 ıaade
tiDi adeta kııkandılır, krala mü
racaat ettiler. Ve bir deliler 
yurdu da onlu istediler. Kra
lı• bir emrlle Liyernö nabiyeai 
bu nahiyeye batlı 14 köyden 
teıkil ettiti alb bin hektar ıe
aiılitindelci arazide ikinci bit 
deliler yurda teliı edildi. Bu· 
radı, cemiyete zararı dokun• 
mıyacak halde olan bunaklar 
tedavi ediliyor, bunlar köylü 
eYlerine pansiyoner olarak yer· 
leftiriliyor. Ve orada mütehaa
ııı doktorların nezareti altanda 
tedavi olunuyor, hem de aer· 
best bir bayat geçiriJor. 

Vü mecmuası mubanirleria· 
elen birisi, bo deliller diyarını 
ziyaret etmiı. Gördüklerini, İfit· 

ayrdaı Boacour, Sarraut. Cbautemp1 
Deyli Hwalcl ıuetesiaia ver- kabineleri zamanıada Harbi:r• 

eliti bir habere ıöre, Romayı Nezareti umumi kitiplij'isae ·ıw 
Yeliabdi preaı Miıe~ bayab teh· mittir. 
likede ıörlldütü içİa, geçea (1934) ıeneaindeki ikinci Da· 
Cu•a giaü bitdeabire Romaa• ladier kabinesinde, Ticareti 
yaclan çakanlmıpır. Buna abep bahriye Nazırlatına tayia etlil· 
kral Karolu, demir ••bafaz· mittir ve 1938 ıeneıindeki I08 

larla pfleriai teftif etaeli ize· Chaatampı kabinesi ••--
riae ._ı.~ ,bir 1aikud yapıl- Nazınn nlenftefi ıantöz da, Hava Nuırhtma ıeçmifHr. 
~~~korbauı olmuıdır. Fraaaanın ıenç [Hava Nızrı Hakiki iımj Jın O.,Up 

Velialade ımkut uzırlamıı M. Gili Şınbr ile, Kora Madu olan madmuel Kara Maclov, 
ol•lanaclaa ıüpbe ~lealer isminde bir ıaatöı evlenmek aslen Marailyahdır. Onun ıöli
•Olim melekleri. iımiadeki iizvedirler. Ayrı ayrı memle· retini, müzik amatörlerinia ıhopli 
fdli teıldlltbr. Demir mulaafız· btlerden olan bu iki gencin takdir etmektedir. Şantöıiüp 
ima bir kola olan ba teıkilit· evlenmeıi kadar •Pariıvari. bir 1920 seneıinde Fııer q._... 
tekiler davaları için bayatlarıaı ıey tuavvur olunmamaktadır. ıinde bıılamıştır. Ogüadea itf. 
feclaya ai,.t etmlt . baltuuMk- Şimdiye kadar herkesten giz· buea, samimi ve orij...ı.,..-
tadırlar. leclikleri evlenme kararlan, bir unvanını almııbr. Bili"-• al• 

Oli• melekt.riadea akam boıbotaıhk yüzünden meydana zik-bollerde ve gece kabar4 
araamaktadır. Fakat poliı h.. çakmıftlr. riacle pntözliik ederek. berblilt 
all bulana iımial teıbit edr Şimdiki halde kırk yıılann· takdiıini kazanmıştır. 
memlflir. ela olan M. Gi Şanbre, H-e- Bu iki ıencin izdi~va li+-

Velialat Mlpl, Rowpdaa Vil•b bir armatörün çocutu· yu1e ptoıunda ,..,.-.tar . 
Y••·"· ",.._,,,.,, ... Greta Ciarbo .... ,..,, ,,,.,.". .,,,., ,, ........ ,,, ,,,,,_,_ 
ti~~..:.:::--....,_ Gazeteciyi atlatıp izini na 

Gl•e• 14,..m. ..... .. ,.... s•I kaybettı·? · 
ıca,. ••••• ,... ...... ... • 
11acla Amblev ırmatı aalda .alda s• ah Jb• U •ı k ..l--
alcıyor.. lrmıtın lceaarı•da• ıy e ıse zarı auau 
yii:!o~ ~...... Garbo imi1-
•••• lami Uatel Pludv. Soma 7.lrilacl• Pariı S..r ıuet .. ~ 
bir yamacın tepeliacle karmm Iİlle bildiriliyor: ı 
kiremitli alçak ve beyu evler Meıhar ıinema utiıti Greta 
görüyoruz. Buraıı deliler cea- Garbo anmzın buradan kaybol-
aetinin ilk köyü olaa Odri• mqtur. Burada, biiyiik 1ılclızın 

d ' •ııklan ve ıinema merakblan, 
mın ır. Ro111anga 11eli11lıtlı Prenı Mi,.l bu bidiae ile alakadar olmak· 

Bu köyde 100· 200 iDUD ota- • 
T lal ., b anlarile ayrılmadan evel, kralın eaki ka· tadır. Hakikaten siyalalar gi· 

rar. ar arıa.e ve ayv • El . . . . la if d"lbe b 
l 1 · · 1c • lül Bun- nıı, annem, prenau enı zıya- 11nmıı o a zar ve ı r ir 

meııu 0 an ıyı 01 er.. t t · · bdul' dün Stokbolmden Zü-
~fu~~SO~~~~ı•"••e•m•~~t•w··-------------------1 
vardır. Her eve bir, baza• ela tuafındaa kurtarılır. Adamca- dın var. Atzını a~p bir keli· 
iki cleli iııbet eder. Fakat bu t•ZJD kork11111 yanına kir kalar. me bile ıöylemecli. Ev sahibi 
köyde deli kelimeainin teliffuu Burada deliler baıta olduk- izab~t nrdi: •su lsveç krali· 
memauclur. Bunlara • kiraca • larıaı his bile etmezler. Müte- çeaidir. Tebuaile koaqmata 
derler. Kelime yerindedir. ÇGD· laauıı bir doktor ua llJ'a bir teaezzil etmiJ,en bir kraliçe •• 
kü b11olardaa bal ve Yakti mil• köylü kıyafetile köylere utrar, Kraliçe ile mülakat yıpmağa 
ıait olanlar beraber Jatıdıklıra bir arkadq ıibi deliMit. ko- imkia balamayıbca oradan ay. 
kö1lü ailesine ber ay birkaç nuıur, hallerini yaziyetleriai an• nldım. Bitiıik eve rirdim. Bu
yüz franb,k bir ücret verirler. lar. Misafir olduğu köylülere rada da bir deli var .. Bu deli 
Hal ve vakti yerinde olmaya.. yapılma11 icap edea tedbirleri bir jandarma imiı.. Adamca
ların kiraımı da devlet Yerir. tavliye eder. iızıa tek bir merala var: jan
Bunlu beraber yaıadıkları aile Deliler haftada bir clefa na- darma elbiseıi giymek.. Buna 
ile müıterelc: yemek yerler, ae- biye merkezine giderler. Ora- izin vermifler. Her Abab elbi
vinçlerine, kederlerine iltir•k claki müeuencle tartahrlar. Ba 1eıini giyiniyor, ciddi, cicldi 
ederler, onlarla beraber çalı- tedbir delilere iyi balahp ba· vazifesini y apmata gidiyor. 
ıırlar. Biriıi g:ibre kanfbrır. kalmacbtın• teıbit etaek içiaclir. Kncliaiai 1örd6tim vakit yol 
Diteri patate• toplar. Bir üçün· Fakat buna ratme• ifleriaden keaarandald taruaat aoktunda 
cüıü hayvanlara iflktar. Onlara bazalanam balleriadea •emaa idi. O, burada aktama kadu 
bakmayı hiç kim1eye bırakma. olmaclıkları 1t&luiaia ifadaia· dvar. Geçea arabalan durdu· 
Bir dördüncüsü çocuklara ba- den aalqıh1or. rur, toförlere ceza yaz_,, alqam 
kar, ubahleyin çocuklan• elini Delilerle ıöriipaek içia ilk olaaca tuttutu zabıt varakala
yüzünü yıkar, onluı mektebe airditim ev kiy kalckalıaan evi rıaı toplar, köyün jandarma da
götürür. olda. Arzuma ıöyler ıöylemez ireaiae gider, orada ıüaüa va· 

Tabii tehlikeli delileri ailele- ev sahibi kadı• haçlara hıçkıra kuabnı uzeder. Jandarma ça· 
ria yanına vermezler. Fakat de- atlımata bqlaclı. •Evimizde. wıu ba adamı ciddi, ciddi clia
liliiin nbll baıladıtı, ne vakit arbk deli yok.. Baaclan ıonra ler. Gülerek •mükemmel:. der, 
tehlikeli bir hal aldığt nereden ela kiraet almak iıtemem. Son raporlarımı yazarım. Siz zabıt 
bilioecelc? Yalnız muhakkak kiracamızdan o kaclar memnun vuakalaruıı b- bırakiaız. ••• 
olan birıey var.. Bu müeuue iclik ki... Kocam ve ben bu Sazan; yoldan ıeçen ıoförler 
kuruldatu taribtenberi ajır bir adamı evlicbmız gibi seviyor• bu jandumıaaa bir deli oldu· 
hidiae ıeçmemiştir. Yalnız bir duk. Fakat doktor bir gün gel· tunu bilmiyea ,.baacaludır. 
ıüa... Bir deli alqama kadar di. Bu adam artık yanıaızda Onlar, iıi ciddi aanırlar ve kı· 
tarlada çapa ile çahşır, bir çift· kalamaz. Deliliği tehlikeli bir rakola fika~te ıiderler •. 
çinin çalııırken kendisine fena hal alıyor dedi, aldı, götürdü. Biraz daha uzaktaki Kamü 
fena balcbtını zanneder. Gece Fakat zavalh adaaua bir ıey• ananm eviDde oturan deli, ken· 
onu öldiirmete karar verir. Çı· ciği yoktu. Her pa kırlara ça• dilini kral sınıyor.. Göğsüne 
pasını omuzuna alar, mulaıyyel kar, bulutlarla konqur, yağ- ltitap aajfalaraadaa, aardalye 
cliımanını öldürmet• gider. Fa· mana ptınr, pce de 11ldıı· laatalanndan keıtiği müavva 
kıt taıavvuranu yapmağa mey· lara derı verirdi. ve teneke parçalarını nifan gi
daa bulmadaa çiftçinin batır· Sonra bitiıilc bir eve girit bi tıkıyor.. Kendiıilo lwfılapr 
maaı üzerine lcoşupn köy.üler yorum. Burada ıhtıy~r bir ka· - Soa 8 inci ••M/.ı. -

Hırsızlık 

Karııyakada Zafer aokatu. 
on giia evol B. ~ 
jındaa otomobıl tekwlej; l 
titini çılan Hüseyin u Sa 
zabıtaca tutalmuş r. 



Ôll• ...... ~ s.. 11.JO ,....,.. ·· - ıuo 

Ha - 1.!,05 Çecak bay• 
............... u..-k 

...... k ......... $ellr• 
"••• ....... kol.• ,.,_._ 1tir tı•·D. 

A .. sn ...,.,..,,, Sut 18,!0 
ç ..... ...,.._ " llaftUI .. 
........... k ....... 
.................. Dr. 
AB Şiiri (ter•• .. OJllll to-
......_ ......... t•bi,.U) 
- 11,'5 Plllda ... .-ldlli 
- ıt.ıS Spor m..ı.abel.i ı 
ltnl Selk - ıt.ss Bana t..
•..t.t - 20 Secli HotW ve 
... .,. ........ -.Tlrkaa· 

.. .. .. ..,lallrı - 20,45 
•IP•••-20.48 Ôla• Rm 

.,..., ...... .,,... - 21 
Daa•• ......_,. tarafmclaa 

--• •• Wk .. rkılan 
.,.n) - 21,00 Orkeltr• 

1 - ...... : Strnbfıecler• 
ahit. 

t - Dr ıo: Vat. IBillJOll. 
s - Staap: Koetita. 

n.ıs ,._ ........ - 22,30 
........... opsa ••operet 111rc-. - 22,50 s. ....... 

tbhProır-ı-23 

A ADOLU 

v.1t,; /H:iyoanlar Yardım listesi 
~,..,., .,,..-1111r. araaında 
ıa.• .... .._ dalıuı ı _ llatı 4 ,_. ..-J-ıl• _ 

Liririk .,... .,..._..,., 20,15 Abi ,aw 1111.._ , ....... 
LirPıliı: v.t'1ia •o.1tıU•. 7ektu. Bu ıerait albafla ayı ile 
open111, 21,!S liikret= Vıperia. ••ı•als la•i• iti- imü• 
•vın ,... ....... 22 ..... azda. ...... beralMr, -
Bft V•tlialn • lloc:caMpa • clretklthtma lrar11 ke,aata 
oper•, 22 Miliao, T.-o : k ... .,.._ FJime uua bir 
.. •TeWi Rapo. dal alcltm va batıra hatıra iMi 
.,.....,_ clah salla,_. aJllllll üzerine 
<Mm ....aWı ltiica• etli& 

15,JO Pn Mc.clW ı Oda Bereket verıia, bu iai hare-
.......... ..., 22,JO ..... ketim iJi netice verdi. Vabıi 
.._ TrlJO ll1•11li (Mea.W.. U,,V. fi••- t.rabrM kaçtı. 
.... ). Fakat, a,.i gii•iia akpmı, 
.....,,_, inekleri..._ \irial parçaltyaa 

ıo. u a.• ... ..,_ : aya. beadea iatib•ıaa al•kta 
Al " IWll•• .......... ıecibaedi. 
16,30 A,.t proıra-. 17, 15 Bir lıokın 
Rw ima • Halk .. 1o. Hearr FriniD anlattıta ...,.. 

17,20 .a..: Halk l'Mla • feci kımı, birkaç 
.. w.. • .,.-et uyaı.., 19 pc:e ıonra cer8f811 ediyor. 
Vl7•1: PiJ-o nlitalile wiyo- Çi&lik •latalademleriacle• b .. 
1oa..ı baMri; 19. 45 S.lpacl: ri, pce ran11 acı bir feryat 
Halk fUblara. 20 Florau, Na- ifitlJOI', fthtl aymı• çiftlik 
poll: Malatelif prkılar, 20, 15 ioia• rireeek kact.r -*•et 
P11te: Macar .-lnları, 21 Bel· ,W..celflle lldimal nrmiyea 
,,.. Halk ,arkılan. 22,30 o.. .......... ,..,.. 11llla alma-
..... Halk ,.lalan, 22,30 FJo ... •ine 19fİrclitl bir '-•le 
,.., Napoli: Orkıltra rehb- IMlrlerln Wacl ... alın dol,. 
tlle tarka lcoaı.t, 22,'° Praı: ,Wi,.. Fabt .... ,.ıd .. aca, 
Ywıoala.,a ..,kılan, 2!,30 8rii- brta•• • ....... kadar ıör• 
ao : Pıyaao lcoaaerl ( Dvorak. .. d ti ırilılde bir ayı dıkiliyor. 
Cblabaa). A1•. lcork .... claa oldutu ,-de 
Da• .,..~.I:: donup kalan adamın eliadeki 

18,02 Blkret: 19,15 ICela, •••ri alıp, otu • ..,. uzata 
ftrlatayor. 

19,10 Oıtrava; 23,15 Fl ... 1, Silih•z ve mijıkü1 vazi,.tte 
Nopo&: 23,30 Ll1pzir. balanan ba adam o laa1atuaıa y.,..,.,,... kurtulmua, bir 8Ulcızeye batla 

ıc. .. cadMli•de Bent la11 kalıyor. · 
SO ,.... HIJllYe ve kazı 16 VMıl lwıp•I• ,,.,.,_ 
,...... V..O,., Pamaı otl• ,.., .... 
12 yqaada R8fidi döverek a ....... ,.alerı ve auıl 
a,abba ile ,arala4aldan•._ kmtul ... •• çiftçi ıoyle ula-
iki .. ,. ......... , b,ar: 

•----------ı -a. 11bi Nllere ahıkı• ol-BorSB datum iç a, birden aklı•ı br 
... a topladım Ye avua• cak-
blı kaw •a.t1atı. eli,. b• 

..... a.,,,,r•/• 1 Mİ sahi/ede -

C. H. P. Sekreteri Zühtü 
KaYlf Cemil AtlM 
l>İlçi H. Raif Bır~ın 
Camcı Mustafa 
Kwad11raıca R91i• o.,,_ 
Doktor C.wlet F•t ÔSJ• 
Elbiıeci Ahmet Hamdi ve ailesi efradı 
Politi Liıaitet tirketillcl• 
T.- Me1met ~ı 
N.t Çolakothl we orta .. 
HnaYata Yako M. Arclitl 
.... A.tepU cenap .. faaili atölyeıi itçileriac&.. 
laıtliz a.... KHIOlallata..I•• 
Ha.i v. Der z.. 
Ecl- Alioti 
J. it Pap.dimitriJo 
Y•M Çatta,.. 
Ka..ı ••alama ..a.na4a toJ*JIP verclkleri 
Kawaf teq&Warlanma .. 
Kal.Yeli Ha•• AtalaJ ' 
o ...... Alamet r .... ticaretlaaılİ 
Ke ..... babçtftD Ali 
Gllullı: lalacle P8tM1 luet 
ıc..cı.r.. Kalall Almet 0-.a 
Kileleci...ta __,.... 
Mutafa Sada leeikçlotla ve kar ..... 

• 

Dılaiı, Sat-" Kirler Kana•• Mtlr• Allaert R. 
Karmou 

Lira K. 
s 

10 
t 
5 
5 

IO 
10 
25 
2 

25 
3 

12 95 
10 
50 
10 
15 

1 
17 02 

3 os 
8 ,., 
1 

10 
1 

sa 75 
10 

' 
Mela•et Ali Baykrak41rotl• 10 
~~ " 5 
Ce•al Ataker, S. Pelia. H. ..._ 10 
A. Pelia 3 
Döte..a H..... ı 
Çulluotlu llaaı k11Dd•raa etnı• 18 5S 
Abclanala ... Mir ••tu• .. H•Jia .. lbraW. 10 
Miiteka t Y almp S.tol 5 
Zahire bonuında Hheyin Culakaıa 2 SO 
PJw..ct y ... Çibnl 10 
ı.. ıco...ı..ıaı.aaclaa 10 
Hali•ata çarea11acla Kantarcılar ve Tarb birHtinden 10 
Doktor Zıbil 10 
Huber Giudici 10 
Sebzeci Kizam 2 
F alarcttiD Aykol 1 
Melamet ve Hü..,U. E,eli we Dervit D .. lroila 50 
Ş..oel ve qla Nelİla Val•ıia 3 

N...a ... 28 
= 

üzamlu notla 
TRENLER: 
birden ber gil• bJkq iN• 

Jeria ...,.e& uaderi.. 
A,/11• ,_,,,, Al....ıı 
~.,....._ r .... 

, .... pqa .... cam., ... ...... 

- 11,35 ... ................ 11.• .. 
t-ir·"-WI: S.11. ,..... .. 

1 ........ ,..w iMi uo da .... n.o.. ,, 8111 .... .................. 
n.ao ou-ı .... --. H,11 .. .,..,. ....,. 

Ah•n """': ..,,..,,.,,.,. .................. ,.. 
.. ' .. fpwl. -. flll ..... ...... , .............. ~ ..... -p ..... .... 

.......... , 15.tl •• .................. ~= 
..... .. € , ....... .. 

Jk .. , ........ ...... .......... ........... ...... 
~-ı•• , t lı 1 .......... .... 

...... - 15,28 .. ...... , .......... ,_ ......,.. 
T ... .._ms ...... - ....... -... 

'il ........... _. 
-1111· '5 n ....... .... ____ ,..Mil•' 't 

J1!ıMı .. •• i Et d 1 IJllt 1 
... • ti ... • .... ,.. • .......... .. 

...... ...... - -
1 .. d 
Tıı s_,ı_. 

.. .... ~c .... s ... •c,.... .. : -
..... Mt un ..ıı .-. __ ............... .. 
ti _, ... .._ Bm' _ ..... H&·--., ..... 

Gece - _., Ol ın,ulni• 
H.I ... 

&ınlt ~---
.., ' "ı;ltı ....... .... _*_ ....... .. .... .... 

Em*- G'z 'plap .. -__ ,_,_ .......... .... •.... -· . ... .., 
·Paidlr.-iliil ... -..t"'1!~ıı maa n. t mata koyuldum. Fakat arkam· .,.,_.,_, 

~ 

142 Abelri Baa. 14 25 
50 Y. L Talit ıs 
34 Ş. Rıza H. 14 50 
J2 K. T•er 15 2.S 
22 M. J. Tar. 14 62S 

495 Yekin 
69421 Eslc:ı YeldlD 
9916 Umum YekGa 

PIJ••• fleUeı-J 
27-4-931 cekircleaaı ili• ... , ..... 
N~ 7 

a 
13 50 
14 00 
14 50 

• 
• 9 

• 10 15 00 
50 • ıı 16 

Zahir• ••llfl•l'I 
ç. Cinai K. .s. IC. s. 

S3 Ton B11tda1 6 125 
35 • P. çekir. 2 65 
S3 K.a. Pala. 24'1 520 

183 B. Pam•k 34 34 30 

Kanı Mendil 
c ... .,, ........ ..... • .. .,.,..,_,ık .. ., 

Yaum lrf8n Hn• _,_ 
...._ bir car• bala .. clıml 
s .. ı müakkalc ıör•ek 11tiyo-
ram. 

$ r•p. ı.a,,.. bir halde doı· 
tUDUD elaı tatta: 

- GöriiJortaD ki öliyonm; 
dedi. 

- Hutalajni aetlir? 
- Dün Japılaa lsouültal-

JODa, fidcletle alerilerea bir 
ıiafiyetl umomiJe we IİDİr llllla
raaı ptirtl•li• te "t ecli 

- KoaaultUJOllll ,.,.. ff 
torlar kimdı? 

- Môtyö lıllli.tlea .uda 
C. Dualu ve alcli,eci N. Pavel. 

- M. Pavol mi? 
- E.vet ••• 
- Maıya Şl,apl otoaobD4e 

dan plea ayı, üzerime çallan· •• 5 7 g llJ n P- • 
••~r~k.~.•ni~~~ ı-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~ ~· ~~ 

çe dar1ııe11•• ,... •eli. Bel,.ilıanın enlere an bir deliler - .,. ... ıı.- • "0 * 
Banıa ltir YUl,.tle ölimiimü T IU ... , ... .... 

Wd yor.ta .. S. •ada hayal memı lıefi 'UGrclır ~itli• .... it .,. 
meyal iıittıtim ayak aeıleriai karıılatmaz bana ıunlan .ar ,U.iL as-ili Iİle •• bena : ': = "9 _,.. M .. 
•tlteıfap, tiddetli bir patlama ledi·. L-- • _..ı_, .. lb ...L.Jı Ot Mı ._ - -. lılıt 
d _. .... uy....,.. a QWI tör- ,- -

ur ... a•.. Be • 1 ı· · · d ..1 .,. • ._ -
1 - aım e ,. ınız, ıım i ri· .ı. ki ·-- -'-Ua .._,__ ....-

Ablan a.·r k.urıua a yarala• - ... ..... 11' ' - ...._ 
nın •)'1, beni bırakarm, silahın dıp orchuaa teltiı edecetl•· ~yorda. ltliri•de bit lter-
abldıta yere dotrn kotftlıta - ~ ae_,.? ber wardı. Arbd .. ı ... , trq 
bııhaı. Fakat ikinci bir br· - Derezhaija belarmin esteki .._ va ...,_ ıı ... lair iter· 
1aa, onu yere . aermete kafi kı111ıada.. Fakat bu koca aelarl ...... O kadar ..Wr Wr aa'• 
plcll. pçmek o kad• •iiılcill ki.. atklr ki. .. 

Silih atu, imdadı•• ,.tişen El yle küç&ctik ırmatı ıh- Bir r-amla a...-... .. M .. 
~ıc1., •mı.. Eter o olma· terı1otch. kiblıla rüel , ...... ,.PIJOr. 
•1dı, fi•dıye k•dar çoktan - Fakat ben J8Dınııcla lba Bir ........ var. • ....... 
öbit d&nyayı boyl••lf bul9*a- hiçbir pyd .. lcorkm1J1a11. Nela- eclalile çalıyor. Hatta -.c11~ 
caldam. ri ıeçer z. GörecebiDiz ne dea alelltle bir lla• lltlallli• 
Binı ...., aldürilea ayının mahteıem ltir orc1 .. .., •• Sem· •acli çalracı cletl. ..... ...._ 

ihtiJar we bra• *JI oldutaa.. ra orduma alll' beraw keklik ı.....mz IİD ... ~•I. 
rörünce, atlatbt. telalikeala aYIDa cıbnzl cliror. v ......... talaJor. 
ıyi netice Yel'lllftıaclen ... aun Ka,deld bitin de&lerl b1J1e Delilik a•elİllcle b-• ?I 
oldum. pyri tabii in••lar zannetme- 811 ke .. aata ıı. ... nı clln· 

ıeçard tmiı .. ir -braama aiti D•J• k•cliliai Kuçof• im• Geaç kız baraluk liere,di. 
lizdea taftilit •'-•• mıyım? oata• atta. Polia haliJUi ••• •• kele 
Dört uathk PJ~~i& ._a Fakat o4aclaa .... 4oktor lannclaa tuthal. Ş.kakllnaı 
pek ıayri tabit pliJor ... Ô)'le Milirer cletildi. otafblrcla.. Telldaia ~ 
cietıl •i? ..• Möeyö Ş,.pl Mö.. S.ı ._ı.. tetil röali, 11... telİri b:lcliti içia blapa fıal
yö Ş yap! Ne o.. Ba,ıla,ora· vet~ llir ••m clerllal odacUa •ela: 
aazl ... Nıç·n •rardınızl •• Fakat, 6ıda .. ı, J .. mi• kigik Wr - Macliauel Juminl lalta-
hu odada çok ttabaf bır 'oku likit ilareti Japtaktaa _,. DlllD hapbaı brtarllak illi
varL. Şiyap. Şiyapl ..ıonua lrituiacle c1 ... tale· 1oraa! 8-cl• kon..,....ı Ve 
~ol, b.keria iilnı etil, foa alaiıeııai yakala•lfb: aalaa batır .. JIDIZI 

eli. Göfllnü açtı. Oaa bir ela· -Mirtool S.•mi-L. Peld.. GözhNdai ıGtllklı afllltla 
kika kadar ıun'i teaeff6ı yap- H.... doktor M•li•r• kotl ~•11• Şiyap'm km. K.çol'~ 
tardı. Odacla 1U yoktu. Y alaıı Evet. ol Opera cadfll•• otu- clildratle Nida: 
etaieria iizeriadeki kuçük bar- ruyor. ihtiyar aclul.. E,.t, - Fakat, clektor Mihr •• 
.lakı. an bir •IJI var4ı. Po- ŞU.eli apartmM1ndla tak .. k oldu, tlecli; clau oe 
111 hafiyesi hua11 •IİD• aldı. izeredirl B r baltaya vizite,• illce ltabamaa , ..... ~? 
.Bura•• ıötürdü. sideC1kl D aliyoraau1uDL. la - Doktor Milie. '-4i• 

Pek müWm ıamPlarda ,.,. viı teye biçolmaua iki ... t ... matwe.l S.buaa yal•• air-
hit ıibi katlan•• birkaç defa maai o!.. Ya apart ... uatla .. le içia tebclili ~ etmek• 
01•attı. kalı a, yabucl takai ile ıel yor tea b.,U ppalacalc .., Jokaul. 

Sonra, cl•IUIP çakta. aa, o:.u muvakkat• ceauba .J-aia .....,..., iri V. 
Dı,.rda Ş.yap'ıa km tüzel kaçınverl Aalad • elet 1 mi?.. ...t ıw.iai ...,.1c _. .. 

J•mia dok~oru laepcanla bek· Peki peki.. Memaua oldum! - Ya liı k--.ia? Nitia 
liyordu. Oclının kıpııı açıldıtı Kançof muavaaiae bu emirleri babam ,..... laılMtaız airi
za•a lrorka ıle yerinden kalktı. •erdı ten aoara ıeaç kaza döa• 7onuua? 

- Doktor! dib Poliı Wlreti. ,.,..... d• 

---~ -------- - -----
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ilmi bahisler: 

Dünyanın büyük 
--- zelzeleleri Salihlide bayram 

Feci neticeleri olma.aydı, ~elzele tem ... nni 
edilirdi. Fakat inaanlılı o kadar· Ortamektebin temeli B. L. 

Z 11ıur1""" vermiıtir ki... Kırdar tarafından atlldı .. 
e ze e kaç çe,iddir? 

Yazı•' Li1e coırıfya muallimi Hiiznü Han 
-5-

Muhtelif ve biribirindea uzak siı· 
morrafların verdikleri •etice
lere göre bu merkezin cotrıfik 
(kuardooe) lerini tayin etmek 
mlmkündür. Bu pr•siplerden 
eldo edilen en esaslı aet:celer 
pek çok ltareketiarz merkezle· 
rinin açık denizlerde olduğu, 
Oaeanlardan olmasa bile sahil· 
lerden uzak denizlerde bulun· 
dutundan ibarettir lci, bu sa• 
hiller ekıeriya saraınbya maruz• 
durlar. Japon cunamiıçiler do 
ayni neticeye vasıl olmuşlardır. 
(Mil) nin bu husustaki müıabe• 
deleri iıe daba umumi bir 11hı 
ifıal •derler. 

Saraıntıların ~ş6a6t 
Sarsıntı hidiıesinin harici te· 

zıbüratını ve intiıar kaidelerini 
tanıdık. Şimdi de zelzelenin 
sebeplerinı arayalım. Bu me1ele 
uzun zamanlar jeologlar tarı· 
fından birçok taksime utramıı· 
tır. Bunları ht.1liıı etmek fay· 
dalıdır. 

Mevzif ve ~oldukça zayif ıid· 
dette, arzın dahilindeki botluk· 
ların çö"kmeaiaden ileri gelen 
bazı mevzii sanıntalar hariç 
edilmelidir. Kireçli arazideki 
(Dolin) ler gibi. Veya müte111a· 
diyen t•, ldbritiyeti kal•iyum 
herine d61cülen ıulırın ytphtı 
ttddetli çöküntüler llariçtir. Bu 
laidiıelor mıdoa kuyularında 
bulunaa bası lıidinlerle •u• 
kıyeae edilebilir. Bunların ade· 
di oldukça azdır. Bir zamanlar; 
hareketiarzları esasi olarak 
volkanlar kabal edilmiıti. Vol· 
kan indif alırında lıaııl olan 
infiliJdarın büyük rolleri bili· 
nir. Bu tecrübeler gösterir ki, 
bu bldiae ıiı•itc hidiıelerle 
kabili mukayese bir haldedir. 
Y ab11d en az onların küçük bir 
luatur da1Hlia4e yıpbkları ıey
lerdir. 

Arzın sıduada veya tahtel· 
arz ha11l olan infilik ıır1ıatı· 
lırı ber ne lcadar kuwetli olur• 
sa olıun onlar bulundutu yer· 
den az bir mesafede lailsolu· 
nurlar. Nitekim 1888 de huıl 
olan bir iofılikla Japonyadaki 
Pandayzantn canibi mabrutunu 
yıkan hareket, 1891 zelzeloai· 
nin titrettiii sabanın ancak % 
51 kısmına müsavi olduğunu 
Yamaıakinin tetkikile anlaşıl· 

mııtır. 

H areketianların •umı vol· 
kan patlama hadiselerinde gör· 
mek mümkün değildir. Çünkü 
hareketi •rzlarm bilba11a en 
kuvvetlileri büyük satıhları mü• 
tee11ir etmit olanlarm hiç pat· 
lama hadisesi ile müterafilc de· 
ğildir. Bundan bqka çok sar· 
sılan bir~k yerlerde bali faali· 
yettc volkaa görünmüyor. Vol· 
kan hidiıelerinde oldutu gibi 
bareketiırzlarda da denize ya· 
kınlık ıart detildir. Maamafih 
uzun zaman deniz sularının li· 
toıfer tabakaya hulul ederek 
zelzele volkan bidiıeainin bir 
şartı gibi kabul olunuyordu. 
Çöküntüden mütevellid zelzele 
ile volkanlardan mütevellid zel· 
zele g bi iki faraziyeye Avuıtur
yah alimler mühim bir üçün· 
cüiünü do ilave ettiler ki bu 
da tektivinik hareketiarzlardır. 
llk defa olarak 1851 Ami Biue 
teşekkülü cibal ile h relcatıarziyc . - . 

gibi olmaıtu. Fakat ayni za· 
manda Ed. Sue11in aşağı 
Avuıturya hareketi ile timali 
ltalyadaki hareketi güzel bir 
mütalea ile yaptığı tetkikat ne· 
ticesinde bu iki hareketi biri· 
birine bığlıyan ve aralarındaki 
ıılu münasebata ıabit eden ali· 
kayı ispata muvaffak olmuıtur. 

Süs birinci etüdünde: Üç bö· 
lüm hattı (kırıklık) bulmuştur ki 
bunların üstündeki epiceutera 
bütün memlekette harekatı ar· 
ziyenin merkezidir bu hatlar 
şunlardır: 

Kamp, Thermal, Mürz hatları. 
Son ikiıi: Biri arzani, diğeri 
talini olmak üzere Şarki Alp· 
lerdoki inşikaldarla tenazur 
teıkil ederler. Birincisinden 
biraz sonra bahsedecotiz. Sü· 
ıün ikinci tetkikinde Kalabr 
yırım adaıilc Si ciJyada birçok 
bıroketiarzların episanrealeri, 
merkezi Libari adaları açıklı· 
rında olan bir dairenin üzorm· 
dedır ki orada kıırıarz bir 
güvet ıeldiode açılmııhr. Ayni 
zamanda (Failles Radialea)leria, 
merkezleri Libarı adaları üze· 
rinde miitekarlb bir vaziyette 
m6ıavi istikamette birçok hue· 
ketiarz merkezlerinin üzerinde 
bulundutu aeticeıiae varıldı. 
Ayni zamanda baıka misaller· 
de göıtererek bu neticeli izah· 
lırlı hıreketiırzlırtn bir tekti· 
Yİ•ilc tunifiai yapaata maval· 
fak oldu. Tetekkülü cibal ile 
sarsıntılar araıındaki münase· 
beti gösterecek sismik cotrafya 
kaidelerini ıöylımoden evci 
bareketiarzlar la kıırıarzm harici 
lıidiaelerioden bazılara araaındı 
olan müna1ebat hakkında bil" 
kaç IÖz söylemek icab eder. · 

Harekotiarzların zaman itiba• 
rile asırlar içindeki iıtatiıtikler 
aranıldı muayyen bir devirde 
olup olmıdıtı bazı muharrirler 
bu mevıimi bir taksim arasına 
koymak hevesini ıöıterdiler. 
Bazı mevıimlere göre takıim 
etmek, yani çok veya çok so· 
tuk olmayın memleketlerde ya· 
pılan tetkikte azami zelzeleyi 
kıtın görmüılerdir. Bazıları da 
ilmi ahvali cev ile harekitıar· 
ziye araıındaki müna1ebeti ara· 
mata çahıtılar. Perrey ve Falbe 
de kamerin bareketlerile ıiımik 
arısında münasebet bulmağa 
ç&llfblar. Bundan başka arzın 
kutupları arısuıdaki hattın se
nevi tahavvülü ile, senenin bü· 
yük hareketiarzları ırasında bir 
münasebet tesisini aradılar. 
Bütün bu müşahedeler Mentea• 
ıuı de Bıllo~e [VllI. cbıy 20) 
t111fındın hakikat aranarak 
neticeyi ıu suretle ıöylemiıtir. 
•Şimdiye kadar farzodilea ve 
tesadüf üzerine iıt nad eden 
bıreketiarz1arla kıırıarz baricin· 
de muhtelif hadiseler araıında· 
ki münaıebetleri aramık için 
ıarfedilea mesaiden neden kal· 
mııtır? Hiç, yahut biçe yakın 
Bu suretle aismolojilc edebiya· 
bn yarııı gelmemek üzere g:t· 
mit demektir. Bunu bekleme• 
liyiz. Harekotiarzıa jeolojik di • 
ter 11fhalara üzerinde de bu 
bu kadar me~ai ıarfedilaeydi 
(yanlaş yollar üzerinde bütün 
bu bisud mesai yerine) ae ka • 
dar istifade edilecekti. 

Zelzelenin cofra/i taksi· 

24 Nisan., Salihliyi pek çok eserlere 
kavuşturan bir gon olarak geçti. 

~ 

Valinin Satilıtige gelişi, Ortaokulun temelleri atılırken. 
Salihli, (Hususi) - 24 Nisan, Diyerek temeli atmıftır. Bun· 

Salihlinin en coşkun günlerin· dan sonra belediyenin Cumhu· 
doa biri olarak geçmiştir. Sa· riyet meydanına koydutu büstün 
bab, 10,30 da ilbayımız, doktor önüne gelinmi, ve Komıl Er· 
8. Lütfi Kırdar Kültür Direk· soun nutkunu müteakıp ilbay, 
törü ile birlikte · Salihliye gel· kurdeleyi kesmek suretile kü· 
miıtir. Trenden inen ilbay, ev· şad resmini yapm•ıtır. Meydanı 
veli mekteplere utrayarak yav· dolduran alta yedi bin kitinin 

alkışları ırasında Halkevine 
rulartn bıyrımlıranı kutlula· dönen ilbay, Halkevinin Ame· 
11 ıtır. ıikıdın getirttiği hoparlör ve 

radyo teaiaatanı: •811 medeni 
vaaıtıyı kuran Salihlilileri ve 

Salihli Halkevini tebrik ederim • ., 
Diyerek açmıştır. 
Bu küşat ruminden sonra 

Kızılay ile berberler cemiyetinin 
belediye revirinde ıünnet ettir· 
dikleri aekıen bir yavru ziya· 
ret edilmiıtir. 

Buradan Halkevine avdet 
eden ilbay, biraz istirahat et· 
mit ve ıereflerine verilen ziya· 
fette bul11nmuılardır. Samimi 
ve neıeli hasbıhaller yapılmıt 

·.~~~ •. ve alkıılınmııtır. 
--::#t.'-. Egenin en güzel kaza11 olan 

Salihlide bugüne kadar bir Ata• 
türk büıtü ile Ortaokulun yı· 
pılmamıı olması bu ~irin kaza· 
nın en büyük eksiği olarak ıö· 
rülmekte idi. Her güç iti gören 
ve yenen lıbayımız ve ilçeba· 
yımız, Salihlinin bu yerinde iki 
ihtiyacını da görmüşler ve bu 
işin üzerine parmaklarını koya· 
rılc halle muvaffak olmuı1-ılır. 

Bagan Nazmige söglügor .. 
Saat on birde inıa edilecek 

ortaokulun temelini atmak üze· 
re mektep arsasına gelen ilbay, 
öğretmen Melek Kızıldağın 
söylediği nutku müteakıp: 

- Salihlilileriıı başladığı bu 
eseri muvaffakıyetle bitirmele• 

ni temenni ederim. 

, 
Çocukların 6agram tezalıiirlerinden inti1'altll'. 

.. 1 ...................................... .. 

mllnuebetleri: 
Monte11us de Ballore siımo 

loji ve cotrafya üzerine kıymetli 
bir eser yazmıştır. Dünyaaın . 
her tarafındaki sismik darbele· 

rin tetkikatta 1900 de kendisi 
tarafından söylenilen vaziyetten 
bilistifade muhtelif diffrenteı 
air contınental etlea (geosync• 
linaux ) leri sıra ıle tetkik etti. 

• rica 

Nisan 28 

--..HiKAYE 

L intikam 
Jenni Sitrorel, karnaval mü· 

naıebetiyle Raviyon ailesinin 
tertip ettiği koıtümlü baloya 
gelir relmoz, kocaıının keadi· 
sine refakat edemeditinden 
dolayı özür diledi: 

- Benimle Heraber ıelme· 
ıino imkin yoktu; dedi. Fab• 
rikaaının ameleleri yeni bir grev 
yapmak üzere imiı. Grevi ya· 
tııtırmık için, bu sabah oraya 
ritti. 

Ve, bu sanayi kargaıalıkla· 
rına ehemmiyet vermeditinl 
göıtermek mıksadile, ıülerek 
ilive etti: 

- Ne zaman geri döneco· 
tin~ de, pek bilmiyorum. 

Gayet zarif şekilde g:yinmişti; 
üzerinde, vücudünüo tekmil gii· 
zelliğiai belirten bir rob vardı. 

Onu tanıyan Metr Dotel, 11• 

babın 1aat birine doğru, tele· 
foDdan çağrıldıtını bildirmek 
için, oynadığı rumbıyı bitirme· 
sini bekledi. 

Kavalyoaile lteraber büfeye 
kadar ıittiler; oradı, onu ter· 
ketmek mecburiyetinde oldu· 
tunu söyliyerek af diledi ve: 

- Kocamın beni bu ıaatte 
telefona çağırması, gene yeni 
bir aksiliğin zuhur ettiğine de· 
lilet eder; dedi. 

Fakat, telefon eden baıkaıı 
idi. Bir otomobil kazasına ut· 
tayan kocaıının yatıraldıtı Bo
mon baıtanoıiaden telefon edi· 
liyordu. 

Jenni: 
- Yaraıı atır mı? diye 

aord11. 
- Tehlikeli deaecek dere

cede atır; mümkün oldutu ka
dar çabuk gelmeaiı lizım; ce· 
vabını aldı. 

Jennl, bir kırar vermek içill 
tereddüd eden kadınlardan de
lildi. Derhal baıtıneye ıelece
tini bildirdi. 

Sonrı, vereceği emri bekli· 
yen yanındaki hizmo~çiıine 
döndü: 

,.- SuvareniD ıhenıini boz
mak fıydııız; dedi. Biraz geç 
oluak Madam Raviyona, beni 
mazur aörmelerini söylerainiz. 
Kocam bir otomobil kızaıına 
utramıı .• 

Bunlara söyler ıöylımez, man· 
toıuau riydi. Şoförüne ıidece
ti yeri söyliyerek, otomobiltt 
atladı. 

Hastaneye gelince, baıtıba· 
kıcı kadın, ona evveli, lcociıı· 
nın ameliyat odaaında bulun· 
dutunu söyledi. 

Sonra, Jenniyi, hüziln verici 
bir odada birkaç dakika kadar 
bekletip, yanında yardımcı bir 
doktorla ıeri döndü. 

Doktor Jenniye, çekine çolcl• 
· ae, en nihayet yaralının öldü

tünil bildirdi. 

* • * 
O umaaa kadar ıotukkanlı· 

lıtıaı mubafaza eden ıenç kı· 
dın, bacaklarının titreditini biı 
ettiı kolları açıldı; mantosunu 
kapıla tutan eli botındı ve, 
derin bir iailtiyle beraber, has· 
tabakıcının kolları arasına düttii. 

Aklı bııana gelditi zaman, 
kendini boylu boy11na bir kar 
yolada yatıyor buldu. Örselenip 
luntu maatosu üzerindeydi. 
Hutabalacı icadın, kendiaine 
etor koldabyordu. Jenai, bir 
müddet buluadutu çıplak oda· 
nın dekorunu seyretti. Sonra, 
birıey hatırlamak iıtiyorınuı 
ıibi, düıünceye daldı. Çok ıeç· 
meden, kuru fırtınayı müteakı· 
ben ıiddetli bir yağmur boıa· 
nırcuına, atlımata başladı. 
Onun göıyaıları, bastabakıcı· 
nın endiıesini giderdi. 

Artık koc•sa hakkında hi bır 

Çeviren: Hüseyin Gözler 
tafıilit iıtemiyordu, ııdece: 

- Öldü!... Öldür.. Sözünü 
te krarlıyıp duruyordu. 

Biraz aalcinleşince, karyola• 
dan indi. Üzerinde ıüılii bir el· 
bise bulunduğunu düıünerek 
mabcub oldu, derhal baıtaba· 
kıcıyı döaerek: 

- Kuıura bakmayınız, bı· 
loda bulunuyordum, dedi. 

- Evet .. Evinize telefon et• 
miıtim; bana bulundutunuz 
yerin telefon numarasını bil· 
dirdiler. 

Jennl, mantosunua ön tara• 
fanı dikkatle kapattı. Sonra, iki 
bıçlcırık arııındı, kocasını ıör• 
mele iıteditini ıöyledi. 

Haıtabalc:ıcı, Jenniyi, 111ız 
bir odaya götürdü. Oradı, genç 
kadın, mavi ve ölıüıı bir ziya· 
nın altında, karyolanın üzerine 
uzanmış belirsiz bir ıekil gördü. 
Karyolaya dotru yaklaıtı, üze· 
rinde yatan yüzü ıar&h adam, 
koc111 idi. 

Vücudü yeniden hıçkırıklarla 
11rsılan Jenni, ölünün yaaıaı 
diz çökerek dua etmete bıt
lıdı. Başı kıryolanuı demiriae 
dayala bir vaziyette idi. 

Haıtabakıcı kadan, odadan 
aesaiz sadaıız uzakl11mıştı. 
Genç kıdıa, en nihayet, ayıta 
kalktı; sarrı beı:Jeri ıruında, 
ölünün iyice ıörüamiyen yiizii• 
nü uzun uzadıya ıeyretti. · 

Haıtal>akıcı ayaklarıaın ucuna 
basarak, tekrar Jen•iaia yaaına 
ıeldi. Şimdi arbk dul kalu 
ıenç kıdtn, onunla beraber 
koridora çıktı. Orada, baa 
baklanda oaclaa izahat iıtecli. 

Haatabakıcı: 
- Ba b111u1ta pek o klclar 

çok ıey bilmiyQfuı; dedi. Oto-
mobil Bove yolu üzerinde dey. 
rilmiı; iki ,arab~ bura,a tua• 
clarmalar ptirdi. 

- Demek kocamın ,amada 
biri daha vardı? 

- Evet... Bize, kocanızın ki· 
tibeıi olduğunu söyliyebllen 
bir kadın v•rdı. O da, birka9 
yerinden yarabycL. Fakat oaua 
kamlmaıı ihtimali var. 

Jeani, bı,ını tekrar kaldıra• 
rak: 

- Kitibeıi demittiniı, dı· 
tll mi? 

Dedi. 
Haıtabakıcı, bu ıualdea hi9 

kuıkulanmıyarak devam ettiı 
- Evet, geaç bir lradıa.. 
- Biliyorum.. 
Jani, kocaıile beraber yara• 

lanaa kadının kim oldatunu, 
berteJ• ratme•, öğrenmek i,. 
tiyordu. Demek ki koca11, ...... 
vi behaao ederek, bir kadaala 
birlikte gi tmiıti. 

Bu kadını, herhalde taaımak 
iıtiyordu. Ne büyiik utanmaz• 
lıldı bul.. Bu derece çirkin 
yılan olur muydu hiç? 

Kocll!z oaa göıterditi em· 
niyetten iltifade etmiıti. Ölüm, 
onun bu kabahatinin cuaıını 
ver mitti. 

Je•ni, tekrar aotukkanlılajını 
toplıyarak, baıtabakıcıyı: 

- Bu kaduu ıörebilir mi· 
yim; aileıino birıey söylemek 
iıteyip istemediğini ötreamek 
kabil mi? 

Dedi. 
- Tabii görebilirsiniz. Yal• 

aız, vaziyeti, çok büyük dllclcati 
icap ettirmektedir, ona kocanı• 
zın öldüill•ü bilclirmok telali· 
keli olur. 

- Evet, uhyoruml 
Haıtabakıcı, Jenniyi. yaral& 

kadının odasına götürerek ya· 
nından ayrıldı. 

Jenni, o anda, beyaz yaıtı· 
ita üzerinde en iyi arkadaıı 
Slizanın yüzünü gördü. 

- Liitf•n çevil"iniz -
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Muhasebe Bürosu 
I us a . Çe e i 
Kapalı Yemişçarşısı No. 3 

Telef on: 3435 
Muhasebeye ait bütün işlerinizi 

tam bir itimat ile tevdi 
d bilirsi iz. 

Büro, k nun uygun şek' ld ve 
muhtelif usullerdt:: 

Muha be te is dar 
Defter tutar 

Pla ço tanzim der 
H abı t ik, tasfiye 
ve ihtilafları halleder 

M. Ş vki Uiur 
D hill hastahklar 

mutahassısı 
lkincıbeyler ıokak No. 82 

Telefon No. 3-86 

ce e satılık 
evler 

lzmir Tamaşalık Selatin oklu 
mahallesi Hacı Ali sokağında 
35 No. h kargir 3 odalı bir 
mutbak ve bir miktar vlu ile 
kump nya suyunu havi ev ile 
ayni mahalle ve okakt 61 ve 
63 sayılı evler elverişli fi tle 
satılıktır. 

Arzu edenler hane derununda 
ik met edeni re mürac.! t ed~ 
bilirler. D. 6 

• 
1 

En temiz ve en zarif 
süratle yap r. 

Yeni Kavaflar 

arkadaşın 

• 
1 

manF.sile emniyeti vard~; on , 
her sırr nı öylerdi. Demek o, 
kocasının metresi idi.. 

jenni arkad şımo yanma yak· 
laştı, onun omuzuna hafifçe 
vurdu. Yaralı kadın, ölgün göz· 
lerini ç r k. Jenniyi tanıdı. 
Gençt kadın arkad şanın kula· 
ğln doğru iğilip, tane tane 
funları söyledi: 

- Bil yor musun? O, öldul.. 
işitiyorsun değil mi? O, öldü!. 
Şimdi de kocanla ben kaldım .•. 

zmir sici i ticaret 
memurluğundan: 

(Hüseyiı Zihni Doğu] ticaret 
unvanile lzmirde Ç ngırı r ı· 
sında 26 numaralı mağ.:ız da 
yer mahsulleri alım ve satımile 
uğraşan Hüseyin Zihni Doğunun 
ışbu ticaret unvanı ticıret ka· 
nunu hükü'lllerine göre sicilin 
2267 numarasına kayd ve tescil 
edild ği ilan olunur. 

lzmir icili \icarct memurluğu 
resmi mührü ve F. 

Teoik imzası 

a 
IÇJN 

Müstahzar yeni 
i1..açl rı ı t ge1..,tli 

11111111 

Hac . Dauud Z~1de 

abmi r ar davud 
Halimağa Çarşıs! 

Na. 31 
1 Z M 1 R 

TELEFON 3S09 

... 
emur uguo an: 

lzmirde Çankırı çarş·sı:ıda 26 
numarada yer m bsulleri ahm 
ve sahmile uğraşan [H. Zihni 
Doğu ve Hnsım Bal] ş "rketinin 

21-4-1938 tarihinden itibaren 
feshine mütedair beyanname 
ticaret k nunu hükümlerine 
göre sici lin 2266 numarasına 
kayd ve tescil edildiği ilan o:u
nur. 

lzmir sicili ticaret memurluğu 
resmi mühürü ve F. 

Ten.k imzası 

Beyanncme 
lzmir birinci Not er liğindcn 

resen tanzim ve tasdik kılın mıs 
olan 19·8·934 tarih ve 5530 
numaralı mukavelename ile ve 
merkezi lzı:uirde Çankırt ça. şı· 
smda 26 numarada olm~k üzere 
Mahmut efe ıdi zade Hüseyin 
Zihni ve Beliğ oğlu Haaan un· 
vanlı ve müddeti 18 Ağus~os 
1939 tarihinde hitam bu 'acak 
olan ve iz mir birinci Note. li· 
ğinden tasdikli 1 Temmuz 936 
tarih ve 4687 numaral beyan· 
name ı le H. Zihni Doğu ve 
Hasan B l unvanı ticarisine 
tebdil eJilen kol'ektif şirket 
mukavelenamesi ahkamı müd
deti nihayet bu'madan lzmir 
birinci noterliğ"nden tasdıkli 
21-4-938 tarih ve 3996 numa
ralı beyannam:: ile fesh ve .p· 
tal edilmiş olduğJ cihetle key· 
fiyetın ticaret kanununun 150 
inci maddesi ahkam.na tevfikan 
sicilli ticarete kayd ve ilan 
edilmesi hususunda aşağıda 

mevzu ımza a ımızın tasdikı 

z mnında beyınnamedir. 
lzmirde Mımar Kema!ett n 

caddesinde 1333 So. 1 No. da 
oturan Mahmut oğ u Hüseyin 
Zihni Doğu ve lzmirde Güzel· 
yalıda l.ıönü caddes:nde 1011 
No. da oturao Beliğ oğlu Ha· 
san Bal. 

25 N san 938 
Hann ve H. Z hni Doğu 

imzaları 

Genel sayı: 4043 
Dairede okunan ve manası 

anlatılan işbu 25·4·938 tarih.i 
beyanname nltında"i imzaların 
zat ve hüviyeller ı dairece maruf 
lzmirde Mimar Kemalettin cad· 
desinde 1333 So. 1 numarad 
oturan M ıh mut oğ~u Hüseyin 
Zihni Doğu ve lzmirde Güzel· 
y lıda luönü cıddcs"nde 1011 
No. da oluraa Beliğ oğlu H • 
S!ln Balın o duğJ ve mündere· 
catını tamao e.ı kabul \C i crar 

eyledıkte:ı sonra bızzat y nı· 

mızda vaz'eyledıklerini beyan 
ve tasdik ederım. Bin dokuz 
yüz otuz sekiz sene i N işan 
yının yirmi beş'nci p zartesi 

günü. 
T. C. lzmir birinci Noteri 

Mehmet Rifat resmi mührü ve 
V. Ahmet Refik Geçtan imzası 

Genel sayı: 4070 
I,bu beyanname suretinin 

dairede saklı 25-4·938 tarih 
ve 4043 genel sayıla bo uy· 
gun olduğu tasdik kılındı. Bin 
dokuz yüz otuz sekiz senesi 
Nisan ymm yirmi altıncı Salı 
günü. 

lzmir birinci noter).ği Mdı· 
met Rifat resmi mührü ve 

M. Bayraktaroğlu 
26 N s n 1938 

30 kuruş damg pulu 
• O kuru harç pulu 

10 kur ş t pulu 

Her türlü idrar, kan, 
bal am ve air tah. 

lilleri a rJır 
~ıilr ca.: t ·eri; 

lkincibe;ler 

Teefo 
İzmir birınci 

ğu ıdan: 

, 
.. o. 

Karantina Made l"Ci K dri so
kağında 17 numarada o :ur· 
makta ıken ikamet rahı meçhul 
bulunan llyas Bahri tarafına: 

Telefon şirketi~e ol n borcu· 
nuzdan dotayı tapunun 232 ve 
10 ada 10 plrsel kayıtlı 17 nu· 
maralı evdeki hıssenize 20-4-938 
tarihinde haciz konulduğundan 
bu hacze karşı bir itirazınız 
vars işbu ilanın tarihi ncşr.n· 

den itıbaren üç gün zarfında 
daireye mür c atla bildirmenız 

icra iflas k nununun 103 ncü 
maddesine tevfikan tarafınıza 
ilaoeo tebl ğ olunur. 1386 

Hal • 
l 

1 - lstanbul Üüo versites 
tic ret hukuk Ordinaryüs pro· 
fcsörü M. H irsch tarafından 2 
m yıs 928 pazartesi günü saat 
17 de evimiz salonunda "Yeni 
deniz ticaret hukukun doğru" 
mevzulu bir konferans verile· 
cektir. 

2 - lzmire gelecek seyyah· 
lara antikiteleri göstermek işin· 
de tercümanlık etmek üzere 
evimiz, lisan bilen gençlerimize 
bir kurs açm 1ğa kar r vermiş· 
tir. Kurs on iki konferanstır. 
isteklilerin isimlerini yazdırmak 
üzere her gün saat 15 ten 18 e 
kadar evimize mür caatları. 

3 - 28/4/938 perşembe gü· 
nü evim z Köyculer ve Kitap· 
saray komitesinin haft lık toır 
lantı ı vardır. 

Z bıta 

Silah taşıyanlar 
Kemerde yapıl n s;lab ara· 

mas oda Ô ner oğ.u Sımi ve 

Ahmed oğlu Hasanın üzerle· 
ı ınde birer bıç k bulunarak 

z bıt ca müsadere edılmiştir. 

Çoralckapı merkezinde de Is· 
mail ve Fuadm üıerlerinde de 
bıç k bulunm ş ur. 

Ev meselesinden kavga 
Kemerde Kahramanlar soka· 

~ında Bursalı Hü ey n oğlu 
Fed i D~m r, b.r ev mesele· 

sinden ö•edenberi devam eden 
kavgı1 neticesi o:arak Hasan 
oğ u S ı m yi biçalda ol kolun· 
dao yara amış ve zabıtad tu· 
tulmu~tur. 

Kasd mı? 
Burnav d Selvıli sok ğmda 

lbr h"m oğlu Mus afa, sıuboşluk 
sebebile fotoğıafçı Alin in ka· 
pısına gitmiş: 

- Seni Bic:k Ali çağırıyor. 
Demiş, kendisine kapıyı açan 
Alıyc cıindclci b çağa benzeyen 
bir cisimle saldırm ış, Ali ba· 
cağınd n yar lanmıştır. M znun 
tutulmuş, Adliyeye verılmiştir. 

inhisarlar umum mOdürlüğüuden: 
1 - Şartıame ve numunesi mucib'nce 250,000 metre düz 

beyaz kan viçe pazarlık la satın alın cakttr. 
2 - Pazar:ık 13-5-938 tarih"ne rast~ıyan Cuma günü s at 

3 

14 de Kabat şh levazım ve mübaya t şubesindeki 
al·m komisJ onunda yap lacaktır. 
Şartnameler parasız ola ·ak her gün söıü geçen şube· 
den ve İzmir başmüdürlüğünden l n bılir. 
iste ki ferin pazarlık içın t yi ed.leo gün ve sa tte 

u 7,5 g ivenme paralarile birlık e dı geçen komisyona 
gelmeteri ilan olunur ... 2351,, 28 30 5 10 2351/1379 

lzmir vakıflar .. müdüı·lüğünden: 
Bedeli 

Lira Cir.si No. Mevkii Vakfı 
800 Ev ve dükkan 3& 40 Numan zade Hacı Mahmut camii 
Yukarıda yazılı mülkiyeti satılık ev ve dükkana açık artırma 

ve temdıt müddetlerı içinde de istekli çtkm dığınd n bir y 
zarf1nda paz rl k uretilc muamelenin yap.lacağı ilan olu-
nur. 1388 

lzmir va ı lar mildüı·lüğünden: 
Se elıği 

400 
30J 

lsmetp şa caddesinde yenı yapılan gaziaonun üstü 
,. ,, Köş~başmda yeni yıipılan lth 

üst'ü dü kin 
72 Bü}ük Sa epçıoğlu hanı iç nde 27128 no. lu dükkan 
42 ,, .. ,, ,, 29,30,31,32,33,34 no. lu 

altı dükkan belı ri in :neli i 
Yuk rıda yazılı v kıf k rl r 1939 • li g y ine k dar 

kiraya ver ime üz re çık rtırmay çı~ rılmışb.r. ihaleleri 
16·5-938 Pazartesı saat on beştedir. lsteklı erin v ıfl r ıd re· 

-i e I 
.;' 

memur 

28 3 10 15 1389 

a ias na 
alınacak 

Bankamız serv.sl:rinde ça'ıştırıim k üzere l sc mezunu olmak 
ve yaşı otuzdan yukarı olmamak şutile memur alın a caktır. 
Talip olanların şahadetnameleri ve hüviyet cüzdanları ile ve 
var ise hizmet ves kal.m ile şubemize müracaat etmeleri ricı 

olunur. 
Lisana vukufu olan v~ aro e i m:ı u nalı fazla o·anlar tercih 

edi ec !kt r. Talipl er aras.nd.t m .:mur intıbab.nda bankanuz 
serbest olaca~tır. 

19 8 
Küçük Cari He&aplar 
ikrcımi'ie plant= L<L, .. , ........ ..... 

lzmir vilayeti Defterdarlığı n: 
Gündüz ve Orhanın eski yıllar kazanç vergisinden ve emlak 

satış bedelinden bo~çları olan 1767 lir 33 kuruşun temini 
tahsili için mülkıycti haczedilmiş olan Osmaniye caddesinde 
kain 2 sayılı dükkan yeniden takdir ettirilmiş olan 2500 lir 
fiat üzerinden idare heyeti kararma ·müsteniden tekrar ilan 
tari~ "nd~n itib ren 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmış tı r. 
Talıpler.n 9·5·938 P ıartesi günü saat 15 de vılayet idare he-
yetine müracaatları. 17 23 28 5 1278 

rkağaç B k r öy muhtarlığın· 
dan: 

Açık eksiltmeye çık rılan Bakırköyü elektrik tesisatı malze· 
mesine müddeti içinde talip çıkmadığından eksiltme on gün 
d ha uz tılmıştır. 

ihale 5 Mayıs 938 Perşembe günü saat 15 dedir. 
35 m Jimetrelik çıplak bakır telin muhammen bedeli 3937 

lir 50 kuruş ve kcşifn mesinde yazılı aair malzemenin iıe 
1259 rr 50 kuruştur. istekliler her iki kısım için gerek bir 
ve gerekse ayrı yrı pey sürebilirler. lb le Bakırköy odasın· 
d dır. isteklilerin muv kkat tcminatlarile o gün köy odasınd 
buluam l rı ilin olunur. 

lzmir levazım amirligi ildnları 
lzmir levazım amirliği Sat. Al. Ko. reisliğinden: 
Ord~ i~~y~cı için alınacak on bin kilo boz renkte p muk 

çorap ıpl ığınm 2 Mayıs 938 pazartesi günü t 15 de lst o• 
bul lev zım mrrl ıği sabo ima komi yonund kap lı zarfla 
eksiltmesi y pılacaktır. Tahmin bedeli (15300) lir ilk temin tı 

11~7_ buçuk !ira?ır· Şart~ame. ve ~ümune i komisyonda görü· 
lebılır. lstekhlerın kanunı vesıkalarıle ber ber tekliflerini ihale 
saatından bir saat evel Tophanede levazım mirliği ıatan ima 
komisyonuna vermeleri. 14 19 24 28 1257 

örnek köy mubtarlığınd o: 
Ôrnek köyünde köy gazinosu ile Ahır uyudaki köy orta 

malı olan kabvelerin ih leleri l·S·938 Paz r günü öğled n 
sonra saat 14 de köy kon ğında yapılacaktır. T lip olanların 
mez~ur gü ve sa tte köy konağında hazır bulunmaları ilin 
olunur. 

lzmir Muhasebei Hususiye mOdilr·, 
lüğünden: 

Işıklar köyünde H lil lbrahim oğlu Mehmed ver sesinin mü• 
ter kim vergi borcundan dolayı müzayedeye çıkardan Işıklar 
köyünün lan km mevkiinde 16 dönüm 641 metre mur bbıı 
ve 750 lira muhammen k ymetli tarl ve zeytinliği 1 inci açık 

artırma neticesinde 760 liraya müşterisi zuhur etmiş i e de 
daha 10 gün müddetle aakıy ç1karılma11 heyeti id re kararı 
iktizasından bulunmuş olmakla 9·5·938 Pazartesi günü yapıl • 
cak çık rtırma neticesinde işbu gayri menkul son artırma 
uhdesine kat'i ihalesinin icra kılınacağından taliplerin yevmi 
mezkiirde vilayet idare heyetine mürac ati rı ve % 7,5 pey 
akçelerinin dah evel sandığa yatırmaları lüzumu ilan olunur. 

• 
NEŞES.ZL. , 

• 
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r rateJli ~perco 

l ·o pur A centası 
l\C) AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
"Dl:UC LION., vapuru 29-

418 tar.hinde gel p BURGAS, 
VARNA ve KôSTENCE liman· 
!arı · c; n 'ük ala caktar. 

''TlaERUS., v p ru 2-S-38 
tarihinde beklenmekte olup 
ROTTERDAM, AMSTERDAM 
ve HAMBURG limanlara için 
yük lacıktar. 

"RH-A, vap;.aru 12-5·38 ta· 
rih' .,rıe hekle mekte olup BUR
GAS, V ARNA ve KôSTENCE 
im~n ar1 için yük a -ça~tıf. 

~ VENSKA OijlEN? 
LINIEN 

"VIKINGLAND,, motörü 29· 
4-38 tarihinde bflkle11mekte olup 
KOTTERDAM, HAMBURG, 
GDYNIA. DANZIG, DANI· 
MARK ve BAL TIK limanları 
ele Jile a aca ktır. 

"GOTLAND., vapuru 19·5·38 
t.rllai•d• belde•••kt• ol"p 
ROTl'E.RDAM, HAMBURG, 
GDYNIA, DANZ1G, DANI· 
MARK ve BALTIK limanlan 
.. yak mcalmr. 

IERVlCE MARmME 
ROUMAlN 

"Al AA JUUA., wpura 9-5-JB 
tartlıtade beklenmekte olup 
MAL TA. MARSIL YA ve CE· 
NOVA Mrın'r iciD ,ak ve 
yolcu alar. 

illadaki laareket tarilalerile ve 

ANADOLU 

biri 
Türk Hava Kurumu 

Biiyük Piyangosu 
2.5 inci T E R T 1 P P LA N 1 

Birinci keşide 11 Mayıstadır 
Sayı Ura Sayı Lira 

1 Mükafat 10000 30 ikramiye (500) 15000 
1 • 20000 60 • (150) 9000 
1 ikramiye 40000 100 • (100) 10000 
1 " 15000 400 • (SO) 20000 
ı " 12000 600 • (30) 18000 
1 • 10000 800 • (20) 16000 
2 " (2000) 4000 
4 • (1000) 4000 

2000 203000 

Aaahiye mtitehaa•ı•ı 

Dr. Ismail Ziya Tregul 
lkincibeyler sokağı Fın• karıısı No. 2S 

Telefon: 4178 - Evi !2SOS 

Izmir Viliyeti Veteriner direktör· 
lağanden: 
Aylar depoİunuo Arapçıdaki 20() ve Ş.hitlerdeki 235 dö

nümlük çıyırhklaranın yalnız biçtirilmeıi 27-4-938 gününd• 
itibaren 15 güo müddetle açak ekıiltmeye konulmqbu. ihale 
günü 12·5-938 Perşembe günüdür. Taliplerin ıeraiti aulamak 
üzere Veteriaer müdürlütüı ve eksiltmeye ittiralr etmek 
üzere 2490 ıayılı kanuna göre depozito akçeıi veya banka 
mektubu vesair evrakla birlikte ihale günü Vilayet daimi 
encümenine müracaatlara ilin olunur. 27 28 29 30 1369 

Hacı Ali Zade Abdullah 
Ticarethanesi 

Her cinı kottümlük yeni çeıit lıamaılar 
aa•lu Ald tlttifikliklwd. 
ac• ......... kabul et•ıs. Yız mevaiaıiai• yaldaıma11 münısebetile yeni getirditi 

Dalla fazla tafaillt için 2 aci •DORMOY. FAYN •VULEN. ve •flŞER. kostümlük ku· 
nrcloacla Tahmil ve Tahliye ponları kostümlük ketenler, pardesülüicler ve her türlü YERlJ 
biu• arkuıacla FRA TELLi ve AVRUPA kumaş asortimanlara rekabet kabul etmiyecek 
SPERCO vapur aceatahpa derecede aatalmaktad1r • 

....... •dİllMll rlaa oı.-. l 111111..:===========================:..-,ıı Elbiae ibtiyacınaıı temi• ıtmedea önce HACI ALI ZADE Telif- 41111414112'6.1/4221 fı ABDULLAH ticarethaneıiai mutlaka ziyaret ediniz. 

DEUTSC8ELE. OHvier ve Ferid Kuvvet Şurubu ud: ·~=.;..~~ak ve ea uc:uz kuma,Jara yalnız bu mata-

,, ANTE • UNIE Şürekisı Peıtemalcılar Eınal oe AAali Banlıtıaı ~ Sıhhat, kuvvet, kudret gençlik verir 
civarında ealıi Suraılıi ınafa•a.ındo N. 10 

HAMBURG 
l>EUTICHI LEY~ 

L1NIE. G. HAMBURG. 
ATLAS LEV ANTE LINIE A.G. 

BREMEN 
"ACHAIA,, vapuru 25 Ni1an

• beldı•JW• ROTIEJU>AM, 
HAMBURGve BREMEN l~• 
Jik alacaktır. 

&:Rvıa. MARITIMI 
RfllUMAIN 

BUCA REST 
'1>UROlrOR. ff:Plll_!l_~_ Ua

Jllta ......,_, KOSTENCI. 
GALA TZ " GALATZ aktar
- TUNA i~a y8k ılacakbr. 
SOCIETE COMMERCIALE 

BULGARE 
VARNA 

-SULGARIA,, vapuru 22 Ni-
-• bekleai7or, BURGAS, 
VARNA içia yik alacaktır. 

llilf NOllSKE MIDEL: 
. HAYSKINJI 

OILO 
-BACHDAD., vapuru 15 Ma-
~- IMıklmiJor. llW!~ R1YE. DIEPPE we 'NöR\...._ 
iti• ,.. ala aktar. 
JONSHON WARREN LINIES 

LIV!RPOOL 
.. JE,SSllORE,, vaparu 5 Ma• 

,., Mklelliyor, BURGAS, VAR· 
NA. KOSTENCf. SUUHA. 
GALAft • BltAl.A 1tia r1k 

1,jmpd v.,.. Aceniala 
llrlDcikordoa Rea biDalt 

Tel. 2443 
THE ELLERMAN UNES LTD. 

°CARLO,, vapuru 2 Ni11adı 
LONDRA ve HULLden gelip 
yük çıkaracak ve ayni zamanda 
LONDRA ve HULL içia yük 
alacakbr. 

•-POLO,. vapuru 29 Niuada 
LONDRA ve HULLden ıelip 
Jiik çıkaracak. 

•'()PORTO,, vapuru 28 Ni· 
aanda LIVERPOOL ve SWAN· 
SEAdaa gelip yük çıkaracak 
ve ayni zamanda LIVERPOOL 
vı GLASKOW içi• yiilc ala· 
cakbr. 

"LESBIAN., yapuru 17 Ma· 
yııta LIVE.RPOOL ve SW AN
SEADAN ıelip J1k çakuacalr. 
THE GENERAL STIAM NAVt 

GATION Co. LTD. 
"ALBATROS,, vapuru 20 

Ma,..aa LONDRA itia Jik 
alacaktır. 
DEUTSCHE LEY ANTI· UNll 

"ACHAIA., Yipunı limanı• 
mwla elep ,tk çıkarmaktadır. 

Giz Hekimi 
Mk Orel 

Ma.a.,..Naaın• 
.... No.21 

K,W •6ria Oiw. eve1 .... ıo.u ........ _ 
1 ·17 T•sac 

•'DUNA,. ...,.. S Mıyıı 
la.tdnl,or. TUNA liwları 
i9İ!I rlk alaaMtar. 

ba.clald Uıeket tarilalerile 
aawhlalarclakJ detitllıdlka.iaden 
~ metuliyet -.a..ı etaaez. 

.,... .................. lçia 
ll•Ar ... da W. P. HINRY 
\'AN DER ZF.i 6 C.. N. V. 
~ .......... ......, 
ccülme.ı rica olm& 

T.WoA No. 2007/2008 

Kansız l:LEFON 2s9J 

iştahsız 

Verem 
istidadı 

olanlara 
Rom.atiz· 
malı ve 
Bel gev· 
tekliği 

olanlara 
Şifası tec. 
rGbe edil· 

mi•tir 

Büyük 'işeti 6 kuruş 
U. depo S. Ferid Şifa eezane8idir 

Doktor 
A. Kemal Tonay ,,,,,.,,..,., -.. , ... ., ..,..,, ,,,,,,,..,.,. ····-

(V ....... ve ..... ) 
Baımabae Çorakbpı cadclıll poliı karakolu 1uıacbi 

251 uyda ev " ... ,_e1aaauiade aaballtM akta .. 
kadar ı..-ıllnaı kabul •••· 

Tel-. 11: 411J 

lzmir vilİyeti DefterdarlıAuıdan: 
Menemenli Saadet aam dıteri HaDifeain eski rıllar kazanç 

ve iıtihllk verıil•indoa olan 1335 lira 9S kunq borcunun 
temini tıhıili için mülkiyeti tahıili emval 

0

k.aauauna ıöre bao
:ıedilmit olaa Gaziler maballuinde Kemer caddeliacle kii11 
ııyri menkullerinde• 97 ao. lu kahvehane yeniden takdir etti· 
rUen 1000 ve 99 no. lu ev 1500 lıra flat Gzerlndea ilin tuf. 
hiıaden itabarea 21 rfin müddetle müu,edıye 91kanlmııt1r. 
Taliplerin 9-5·938 Puartell ,UnO ıaat 15 tı villyet idare h• 
JltİDI ıelmeJeri. 17 23 21 5 1279 

SAZM AŞ 
Sanayi ve Ziraat makineleri 

1,flrk Auonin tirketi 
UNZ - Mızotl• Dizel tarla traktörleri. 

45·3S-25-20 beyıirlik: Her lauıuıtı ıırantiliclar. 
Fıyatta ucuzluk tedi,.tta kolaybk vardır. 

LANZ - Harman, biçer ballar, uman ve ot preıui, 
tohum ayırma maldaai, kalbur makinıı, pata
tes çıkarma ••ldaeai ve bilumum alitı ziraiye. 

RUT-SAK - Traktör pulluklara. mibzerler, diskaro, brmılr. 
çapa makineleri. 

WOLF - Buharlı kuaa ve lokomobilleri. 
Tam Dizel motöra.L 

Her tirli fabrika tesiıatı işleri deruhte edilir. 

BiJyiJk Kardiçalı Han 55 No. da EGE 
mın takaaı umaın acent•l TALAT Ki L 
llOGLUNA mı1raca t • . 

Izmir vilayeti Muha1ebei aum1111 
mtıdcırltığtlnden: 
Badıli 11bıkı 
••eliti Numaruı O.li Yeli 

Lira Ku. 
200 l 124 Ev GbelJah tram•ay C 

idareyi h111111iye akarataaclaa olap ,.1s1nc1a yar ve ciaaa yazılı 
akar bir HD• müddetle ldr11a nrtı• ~·• 21·4-938 gii· 
nüden itibaren 10 pa •iddetle te•cliden açık arbrmaya 
11karal111et1r. 
Şartlan ötna .. k 1111,....... llir -6• ••lauehei lluıuaiye 

•lcllrlptl fttlclat kalı•ln•" ,., 11r .. 1r latlyealeriacle ihale 
ılal olat 2·S.9SI Paart• ... 1 .at 10 da dııoaito mak· ......... Wrlilde....., ......... •lracaatlln illa .a.ur. 

27 28 29 lJ78 

----------------------------Iz mir De terdarlığındanı 
laar ao. Lira K. 

S26 Kaqa,alsa Sell••t .. 818 DO. .. •• so 00 
S29 " Raibet ,. 20 ,. ., 12 25 
S!O •• Zaf• c. 50 ~ •o. .. .......... 24 00 
SJt ~ıralb c. 302-306 ao. .. A•le S2S 00 m ..,.,, ... 4 •el s.1t:.a,. .. 21.ıt ... a.., 11 oo 
Y•klnda JUllı emvalla ...Uk icara ıs p. micldetle acak 

artır•Ja koaulmuıtur. lhaleal 2-.S-9S8 tariW.de Paurteal 
pi aaat 15 clı4ir. TaHpl.S. Milli E•k .. dürlüpne mü-
ruıatlın. ı' 28 125.S 
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olarak 
sh.ldir 

Mart 

, 'esiı: ıLJ ı tabii 
yapan en ıyi m 

B~sur meme erin· giderir, 
uvveti, işti ha)'I aı·ttırır. 

Elbise ve Manto 

merıklılarına iijd e 

Zabitan Batllu o 

Baganla.r ... 

Eo m - külpaent üş· 
·ıerini e o edea 

bu firm&Jı u utmayıaız. 

Tüccar Terzi Türkpazarı 

r r 
ker y ui açtıQım mağazada zengin 

ceşırner. toluk, Tayyorluk, Truvakarlık 
k m.,ı.rıa eovaiıini, yerli ve Avrup • 

l - Mıtaza dahilinde çtığım tcrzihancmdc 
huauai olarak bay ve bayanlar için aon moda 
zuif, t1k manto, rop, tayyor, etek, bluz, turvakar, 

- Yalet, .fC~lik, ıivil ve aıkeri elbise ve kaputları 
• eallditi ve beğcnilditi ıekilde imal edilir. 

i - Muamelem petin ve kredi ile de y pıhr. 
J - Ba .mlerimia dotrulutun11 anlamak için bir def 
tJcrtbe kARdir. 
A.draı Od puar: &amerbınllı _,pıktıtı eaki Bayraklı 

ma~z ua 12 • Telefen 3276 • 
Tflllbut w perabnde olaalc lıarlçten sipariş kabul edilir 

Hasas ve temiz iş 
Mutedil fiatle 

Söz verilen gonde 

Makine tamirha-
1Nande 7apılu 

uınlr L•fane paaas-ı demirciler 
No. ltl. 18 

Septolin 
Dl$ 

MııtW 

kııllanını~ 

Telefon: 3993 

t • 

Toptan 
aatış yeri 

P.,tem•lcıl•rtltı 

Lütfi Krom 
Ecza depot1u 

Taze e • 
iZ 

Her ürü tuv 
Ucuz ııaç 

·ıı 

Nüzhet an çar 
(1 

sı· 
Başdurak Büyük Salepcioğlu Hanı Ka şısında 

ŞUBE 
ANKARA 

r 

Temiz, zarif qya, elbiM ilıtqacmdaa evel relir. Heıba kendi 
baliae SÖN tum bir eftt miaafiderim kabal edecelt bir mODaa 

Ut ~ qyaya .. ~. ı,. .. -~ içinde bodiaili 
ai\ecızi muhite daha IJ' tanztabilinink. IYlailila ..,... baym-

aı 110 eti olcfotuo• wautmayuua. ' 

Memurlara 10 takaitte vae.;7e mucına.. 
leai JMlllllır. 

'iJ~',. , ·.V .,>, ~"'',,.·.'1 1'1t.';"· ,-., : ·.,• ;_.,.; ;.- '"'''~.n. ~ ... : ·w'I·:;_,,..,, ~ . . -· . . ~,.<(.. . . '• . ., ~. . 1 • • .. ; • • ' • ~ 

u r 
Kullandıj'lnız tahta ıand l

yaları Lımir Taıçılarda 21 numa-~~fi 
rıdaki Saalaya Yapımcvi M. 
Alidou 11tlam vo ucuz fiatle 
tedarik cdebilirıiaiz. ,.,....-IAl'.Jl!ı<:>.;w: 

Toptan ve porakeade aabldıj'ı 
fibi liparit kabul edilir ve 

ıüratle yctiıtiri lir. 

Foto Köroğ u 

a üstem 
En moıhur faDriuların fototr t makiaelerı , füım, cam, kltı t, 
kart ve bUumam fototr~ıhkta aüıtamel ecıalır, fototraf alit 

ve edevatı, font ve nbpalar. 

Fotofralçılıfa mtJteallik her neoi malzeme 
Zevki olqırac:M n1i111 ve qrandiımanlar, 1medat ve evralr 

iltioNlllan ve ~ kemali dikkatle yapWr. 

AMATÖR iŞLERi 
IZMIR: E.aıirlerude çarp No. 28, 4. 5, 6, 7, S. J, 

Telefon: 2675 Tela-raf: Rüstem lzmir 

Kuvveti çok, fiati az, masrafı az, mukave.meti pek çok ve cihanın 
en beğenilmiş otomobilleridir 

r 
Oldsmobil otomobi leri de her tOrlo evsafı haiz, sağlam, elverişli, 

güzel ve lüks makinelerdiı· 

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

l:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~=========---------1-------~--------------------~ 

ta.. ile QeJik yaylı isiz aomyaları mutlak'& görünüz 
S 1 M O N S C 0 M P A N Y Marbaına dikkat ediniz 

Y egine sabş yerü 

11938 
H lit 99liktoo m mul mobilya renk vo ıiıtemi. Şık • Zarif vo 

uj'lam boyalar kat'iyyen dökül ez, 10myaıı 1:C11damaı 
emıal z lwzoladır 

1938 Mocdl~O 
Çelik lamalı somya ve ayaklı divanları hiçbir fabrikanın yapımı· 

yacağı evsaf ve mükemmeliyettedir 

Yeni Kavaflar Çarıısı orta yerdı 
No. 29·36 H üsey in Hüsnü Uziş 


