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• 
ı hakkımızı aramak

1 
için milletler cemiyetine git 

eği bildiğimiz kadar cenuba sarkmasını da biliriz 
Şanlı Donanmamız kyada kanlı müsademeler oldu 3 kişi öldü 50 kişi ya 

>•landı Antakyadan yeni protesto telgrafları geliyor ---··~·---

t OOMMMOO 

rz sulhu sevdigimiz kadar silah 
Don-anma heyeti şeı-efine bu 

ak§am zivaf et veriliyor 
~~~------~~~-~oo 

Pazar günü donanma bandosu kültür parkta 
halka bir konser verecek 

Pazar akşamı Şükrü Okan oyunundan da çok hoşlanırız 
~ ~m 

'l\ln ansızın iş çığrından çıkarsa hacli~eler i durdurmak imkansız olur. O vakit bizin1 için bir balo verecek -ne müzakere edilecek bir mesel ne de riayet olunacak bir f ornıalite kalır Şanlı donanmamı · 
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davasmda yeni bir ,. Uı.?ll: IY t C.. VM ,IU'?JV[l :_ KABiNE nu··N = geldiğini haber ver-
. Zülum ve işkence - miştik. Malta ve Yu-

tt111ekte, mabaJJi ida· :_- TOPLANDI - nen sularına yaptığı 
tııyikleri arttıkca _ ziyarette coşguo te-
irade ve aayeside : İçtinıaa Fevzi Çak- § zahhuratla karşılanan_ 

e ve Türkün bayrağmı 
l bir bale gelmek- : mak ta iştirak etti § ~hiii«d~algalan· ... 

iizerine ateı açar· 
ı6nğö ile b6cüm 

ta metanetini mu ha -
'fe1a Türkler " Y aıasın 
L~' Y aıaıın Hatay ,, 
~rrnaktan zevk duyu• 

rde tazyikin artması 
ı halk yayq yavaı 
terketmeie mecbur 

>..:.ı-~ır. S.ncaiın hiç 
l~e mal can emaiyeti 

tar. 
'•d 4 [Radyo] - Be
laaber verildiğine g6re 
'11Dda kanla mllıade

~ '· 3 kiti ölmiiı 50 
tlanmııtar. 

L-. td 3 - Cumburiye
:'tlbakaJesinde, saylav 
'1ııtak, tunları yazı-

"Q· 
ıı ıulbu sevdiğimiz 

1 •ilib oyunudan da 
~l. Bir gün ansızın 
~~ .dan çıkarsa, bidiıa 

lı11i sözle, nasihatle 
'- •k imkinsız olur. 
~ babasına olursa ol
~takya ve lskenderu· 

ltliline kıl kadar do
lbamaya kat'i olarak 

\ 

karar vermişizdir." 
"Miizakıre ve sul yoluyla 

husul bulaçai1na emin oldu· 
ğumuz bu kararJ : hilifında 
bir emri •aki lhdaı veya 

ilin edildiği gün diplomasi
nin vazif~si hitam bulmuş 

olur O vakit bizim için or
tada ne müzakere edecek 
bir mesele, ne de riayet olu
nacak formalite kabr.,, 

"Biz hakkımızı aramak 
için şimale gitmeği birdiği· 

miz gibi cenuba da yürüme
ği biliriz ve temin ederiz ki 
külfet itibarile bu iki yolcu 
luk bize hemen hemen mü
savidi. 

lstanbul 4 - Halepten bil
diriliaor: Suriye fevkalide 
komiseri kont Martele An-

"UGOC.~IOODOCX>GOOl:>OC~OO~ 

'1i, kaymakam, nahiye mü
tlerinin halkla daha yakın· 
temasları temin edilecek 

1~~ 4 (Huıui) - U- ı _ \.. 
, ~ilfettiıler, yarin Da- .........,..... • --.--
~•k!li Şükrtı Kayanın .·,-~&• .... ~ 

~ilde toplanacaklardır. 
· lıaıtada, Umumi mü
~ : ıelihiyetlerine da· 

llızamname tanzim olu-

~·ı: ~ 1 •Ye Vekileti .teıkili-
tlıun=uzadiye tetkik 
~it, 1 Dahiliye Vekile
~ .'but Vali, Kaymakam 
.. ~Ye roüdOrlerinin hal
,~ 11kı bir ıurette te
~eleri için~IAıımıelen 
... ~ almacak -ve Dahili· 
-,lcUlhmıı, esaılı -:: ve 
1 bir ıurette ılih v~ 
ola11acıktır, 

takyadan yeni protesto tel· 
graflaı ı gelmiştir. Bu protes· 
tolarda, Antakya seçiminde 
kendilerinin temsil edilme· 
diği beyan edilmektedir. 

Miliodan, Kont Martele 
gönderilen protestoda, ayın 
otuzunda yapılacak meb'us 
seçiminde Milan Türklerinin 
reyleri olmadı bildirilmiştir. 

~ Ankara 4 (Hususi) - E dıaan şanh donanma • 
E Vekiller heyeti, bugün Baş·E dün K-o~dOnd~ biri-
S bakan ismet lnöoü'oün E ken binlerce kişi"b.-i 
~ başkanlığında toplanmış ve E rafından karııl;n"iii'ış
§ muhtelif meseleler et,·afm- E br 
E da müzakerelerde bulun- E :Filo amiralı;. Şükrü 
§ muştur. Bu toplanbya Kur·§ ~Okan ~dün maiyeti 
a may başkanı Maraşal Fevzi ~ erkinile birlikte vili
~ Çakmak ta iştirak eylemiı- ~ yeti, müstahkem mev-
: tir. : ki kumandanlığını ve 
"1111111111111111111111 il 11111111111111111111111111: 

Daimi 
•• encumen 

Belediye daimi ancümeni 
dün öğleden sonra belediye 
reisi Behçet Uz'un başkan
lığmda toplanarak toplanmış 
evraklar üzerinde kararlar 
verilmiıtir. 

belediyeyi ziyaret et· 
nıişlerdi;,-~·---· 

- Vali muavini Cavit, 
-belediye•reisi doktor 
Behcet uz:- Emniyet 
Salihetti~ Arslan Korkut- parçalar ç_almak suretiyle 
saat üçte Müstahk~m mevki umumi neşeyi çoğaltacaktır. 
kumandanı saat üç buçukta Yarın öğleden sonra do-
Yavuza giderek iadei ziyaret nanmamızm kıymetli ban· 
etmişlerdir. dosu hava müsait oldup 
Donanmamız kumanda be- takdirde Kültürparkta halka 

-----------------••OO••-------------~----
yeti erkanına bu akşam ıa- müzikal bir konser verecek· 
at yedide belediyemiz tara- tir. 

Y 8p1Şlk kardeşlerden biri Ö)dÜ fıadan Kültürpark gazino- Yine yarın akşam Kültür· 
sunda yüz kişilik mükellef park gazinosunda donanma· 

Ötekini ayırmak için ameliyat bir ziyafet verilecektir. Bu mız amiralı Şükrü Okan ta· 
ziyafette donanmamızın gü- rafından lzmirlilere, bir ba· 

VBplılar fakat hayati tehlikede zide orkestrası da çok IAtif lo verilecekti ... 
:1111111111111111111111111111111111111111111ıı1111111 es-----------------Yapışık kardeş1er belki 

yaratııın en garip bir ese· 
ridir. Onların nasıl yaşadık

ları merak edilir, nasıl evle
necekleri meraklı bir mese
ledir. 

Fakat yapıtık kardeılerden 
biri ö!iirse ne oluı? Bu da 
meselenin daha garip ve da
ha acıklı tarafıdır. 

Belki böyle bir hadiseye 
şimdiye kadar hiç tesadüf 
edilmemiştir. Çünkü, yapışık 
kardeıler dünyada ya iki ya 
üç çifttir. 

iki yapışık kız kardeşin 
sıra ile evlenmeleri ve bo
şanmaları, üzerinde baylı 

dedi kodu koparan bir me
ıele teşkil etmiıti. Fakat, 
onlar kadar meıhur olmıyan 
bir çift yapışık kardeş daha 
vardır ki, bunlar erkekti. 

işte, şimdi ölen, bu yapı· 
tık erkek kardeılerdea biri
dir. 

Amerikada yaşıyan yapı · 
tık kardeılerden birinin adı 
Lucio, ötekinin adı Simpli
ciodur. Lucıo bu sonbaharda 
ıoğak almıı ve zatllrrieye 
tutulmuıtur, Hııtılıiı her· 

~Y apışık hem-! Mülkiyenin Ankaraya nakli do 
i şirelerden = layisile ism~t İnönü bir nu-
~ Birisi Kurtuldu _ t•kla mektebi açtılar 
i Istanbul 4 [ Hususi ] - E 
~ Amerikada yapışık iki § Ankara 4 ( Hususi ) -

- Mülkiyenin Ankaraya nakli i kardeılerden biririnin öl- E 
~ düğünü ve ötekine, cesetw § münas~betile mekteb Basve-
~ ten ayrılmasını temin için ; kil ismet lnönünün~heyecanh 
E ameliyat yapıldığını yaz- ~ bir nutkile açılmııtır. Baıve-
- k · - kilimiz nutuklarında Millki· : mııtı . : 
E Yarım adam demek olan § yenin kıymetli tarihinden, 
E Simplicia'nın sıhbatından ~ istikbalde yaratacağı büyük 
§ endişe ediliyordu. Son ge- E işlerd~n, Mülkiyenin An~ ara
§ len haberlere göre yarısını : ya naklinin ehemmiyetinden, 
E kaybeden adım mükem- E Mülkiyelilerin daha genç 

1 E melen yaıamakta ve sıh- § yaıta Ankara havasını doya
İ hatı gayet iyidir. Şimdi § rak yetiımelerinin faidele
§ nekahat devresini geçir· E rinden bahsetmiılerdir. 
§ mektedir. § .-------------~"111'1'.0m:~aım~-----• = 11111111111111"'111111111 il 111111111111 111111111111 

keste - bilhassa öteki kar
deıinde - büyük bir endiıe 
doğurmuş ve tedavisine bü
yGk bir ehemmiyet verilmiı· 
tir. 

Fakat, bütün ihtimama 
rağmen Lucio iyileşemiyor. 

ve nihayet ıe~en rece, kar
deıi Simplicio ilo beraber 

... Sonu 46ac8de ..... 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
._.----------~ .. M ----~--~------

Aslan Bahriyeliler 
C-.1 lirk donanması ve kahraman , bahriyelilerimi.ı Mal~yı 
U ziyaret ettiler. Orada çoıkun ve parllk bır şekılde 

kartı1anddar. Şanlı Yavuzun kumandanı amiral Şükrl Okan 
omuzlarda gezdirildi ve yaıa diye bağmldı. 

Türk donanması ve kahraman bahriyelilerimız Y uoaaiıtanı 
- Soaa 41laclldı -
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Zaharofun cevir-
' diği dalaveralar 

~~--~~~~~--~-.. --~~~~~--~~~-
Dünkü sayıdan devam 

Bazit Zaharof, Rusyada, ıine Şövalye unvanı verilmiş-
erkinıharbiyeden siparis al- tir. işte Bazil Zaharof o gün-
mak için kadınlardan istifa- den itibaren Sir diye anıl-
de ediyordu. Hyni zamanda, mağa başlanmıştır. 
sevdiği ve tarafından sevil- Yunanistanın Anadoluya 
diği Prenses de Bourbonun savletini hazırlayan Bazil 
münasebetlerinden de istifa- Zaharoftur. 1921 harbi onun 
de ediyordn. eseridir. Bu mücadelenin 

Balkanlarda kendi verdıği devamı müddetince BaziJ Za· 
ıiJibların, makedonya ihtilal- harof Venizelosun en büyük 
cilerinin elinde Yunanistanı dostu olmuştur. Bu dostlu-
da tehdid etmeğe başlaması ğun birdenbire ve ebediyen 
onu hiç alakadar etmiyordu. bozuluşu, Venizelosun, Kral 
BaziJ Zaharof ayni zamanda Jorju Yunan tahtına çıkar· 
tröst hulyaları da kuruyordu. mık hususunda BaziJ Zaha-
lspanya ile Güba arasındaki rof tarafından vaki olan tek· 
harb nihayet bulur bulmaz, lifi reddetmesi üzerinedir. 
Vickers şirketi, Zaharofun Zabarof, silih ticaretinin 
himmetile, Maksim şirketi ile yanıbaşında petrol işlerile 
birleşti. de uğraşmağa başlamıştı. 

Transıval muharebesi Af- Birkaç senede Montekarloya 
rikanın cenubunu ateşe bo- sahib oldu. 
ğuyor, Bazit Zaharof, hem 1925 senesi, Dük de Vil-
asi çiftçilere, hem lngiliz la~rancanın vefatı üzerine 
kıtaatına silah veriyordu. Bazil Zabarof trende tanış-
Her iki taraf ta birbirini tıklan zamandanberi sevmek-
öJdürmek için, Vickers Mak- ten geri kalmadığı Düşesle 
sim siliblarını kullanıyorlardı. evlendi. Fakat ancak bir 

1904 senesinde, Rusya si- sene beraber yaşıyabildiler. 
lihlan.rken bu silahları sa- Prenses de Baurbon, Madam 
tan gene Bazil Zaharoftu. Bazil Zaharof unvanını 1926 
Bu adam, Türkiyede, Bulga- senesine kadar taşıyabildi 
ristanda, her yerde faaliyet- ve o sene öldü. 
teydi. Rusyada bir fabrika Karısının ölümü, Bazil Za· 
kurdu. 1908 de, Bordeauks- harofa ilk yıkıcı darbeyi vu-
daki teknik sergi münasebe- ran felaket vazifesini gördü. 
tile Lejyon Donör nişanile O tarihten sonra dünyanın 
taltif edildi. en faal adamı olan Zaarof 

Bazil Zaharof, harb zama
nında, Müttefikler hesabına 
elli milyon sarfetmişti. Bu 
rakam hayretle karıılanma
mak ihtizu eder· Çünkü bu-
uun karşı~ına, ebediyen öğ
renilmesine imkin olmıyan 

ikinci bir rakam daha yaz-
mak icab eder ki bu, Zaha-
rofun 1914 ıenesile 1918 

işlerini ihmal etmeğe başladı. 
Bazil Zaharof artık ihtiyar
lamıştı. 

senesi arasında silah satışın
dan temin ettği karın mik-

13 tarıdır. 

Dünyanın bu en zengin 
siliq taciri, bütün servetine 
bütün debdebesine rağmen, 
son senelerini fakirane de
necek bir hayat içinde ge
çirmeğe mecbur olmuştu. 

Midesi ve karaciğeri hasta 
olduğu için doktorlar ken
disin! yemek yemekten me· 
nediyorlar, hatta istediği 
yerlerde yaşamasına bile l Jean .Jaures. Villainin kur-

ıunları altında can verdiği 
sabah, resmi gazete, Sir Ba
zil Zaharofa, ifa ettiği müs
tesna hizmetlerden dolayı 

·c Lejyon Donör nişanının Ka-,., 
f mandör rütbesi tevcih ediJ
ı diğini haber veriyordu, 
u Harbin nihayetinde Grand 

11 
Officier, daha sonra büyük 
salib rütbelerile taltif edilen 
Zahaı of, ayni zamanda Bri
tanya imparatorluğun büyük 
salib niıanmı almış ve dostu 
Loid Corç tarafından kendi-

müsaade etmiyorlardı. Bazil 
Zaharofun bütün zevki te
kerlekli koltuğunda arasıra 
kısa gezintiler yapmaktan 
ibaret kalmıştı. • 

-Sonu yarın-

Kızları çok, de
likanlıları az 

bir şehir 
Yunanistanın Edessa isimli 

küçük bir ~ebrinde pek çok 

t llallua leıl ) 5 1 inci KiouD 
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RAMAZAN 
FIKRASI ----00----

Kadı efendi 
benim işim 

var! 
Nasraddin bocaya atfedi

len birçok fıkralar vardır ki 
o mübarek zatın ağzından 
çıkmamıştır. Fakat Nasıad
din hoca latifeci ve boş suh
bet bir adam diye şöhret 
aldığı için her tuhaf fıkra 
kendisine atfedilir. 

Bunların arasında mesela 
tokat hikiyesı hem zariftir, 
hem de halk düşüncesini 
temsil ettiği için ibretlidir. 

Nasraddln hoca bir alacak 
için birbirile kavga eden iki 
kişiye rastlar. 

Derhal aralarına girer ayır
mak ister. Fakat birbirlerini 
tepelemek için hız alan iki 
basim işi o kadar azıtmış 
olurlar ki var kuvvetle inen 
tokatlardan biı i şak diye 
hocanın suratıoa yapışır. A
çıktan yediği tokatın acısile 
aklı başına gelen hoca kav
gayı seyredenleri, kavgacıları 
toparlar doğru kadıyd çıkar. 
Vuku hali anlatır. Şahidler 

de bocaya tokat atanı gös
terir. Hakim düşünür taşıaır. 
Tokat atan adama: 

- Hocaya attığın tokatın 
cezası olarak bir lira vere
ceksiz 1 Der. lstinafi, tem
yizi olmayan bu kadı kara· 
rına karşı mahküm : · 

- Peki, fakat yanınma 

yok getireyim, der, gider. 
Hoca bir saat bekler, iki 

saat bekler, ne gelen var, 
ne giden ! Bakar ki bir lira 
ıçın işinden de kelacak, 
doğru hakimin yanına gider. 
yaradana sığınıb bir tokat 
aşkedib: 

- Kadı efendi, der. Benim 
işim var, gidiyorum. Mahkü
mun getireceği tokat ücretini 
sen alırsın ! 

genç kız görülmektedir. Bu
rada izdivaç ihtimalleri pek 
seyrektir. Çüakü delikanlılar 
azdır. 

Geçenlerde Yunan kralı 
Joj bu şehirden geçiyordu .. 
Her tarafı kıziarla dolu gö
rünce: " Bu şehrin genç er
kekleri nerede?,, Diye sordu. 

Erkeklerin o şehirde pek 
az olduğu kendisine söyle
nince Kral: "Öyle ise bunun 
hakkında bir almak lazım

dır." Dedi. 
Bir hafta sonra Harbiye 

nezaretinin bir emrinamesile 
bir alay piyade oraya gön
derildi. 

BAYRAKLı MEKTUBLARı: DUNYADA 
Bayraklıda nasil çalışılıyor NELER 

1 •• d t• ·ı · · OLUY. OR). ne er vucu a ge ırı mıştır ~ 
------------------0000----------------- . . ıı 

Bayraklı halkının dilekleri neden ibarettir Bükreşte yankesecılerı .... __ d 
( Dünkü sayıdan devam ye son ) yüzleri boyatıl 1 

POSTA iŞi 1 yerinde ve doğru bir hare- m ükreş · zabıtası blik
1 

Yankesecilerden korr 
Bayraklı, Turan, Salhane· kette bulunmuş olurlar. Ali- r 

nin Karşıyakaya bağlı bulun- kadarların dikkat nazarını mak için sabıkah ya?ke~·t 
ması itibarile postabaııe mev- çekeriz. cilerin el ve yüzlerin• ıi ~ 
cue olmadığından mektub KÜL'f NR iŞi bir boya ile boyamıya k• de 

vermiştir. Sabit boya 
kabulü bir tütün bayiine ha- Bayraklıkeıki ilk okul bi- ı oJa11 

elleri ve yüzleri boya •..-. 
vale edilmiş ve telefon çek- rinci sınıfı ihtiyaça kafi ol- f • adamlar halk tara 
için de Karşıyakaya kadar madığından bugün için bir &ar derhal tanılacağı için oll 
gitmek ~mecburiyeti vardır. kaç ilk okul yavrusu açıkta dan uzak kalınacalctır. 
Mektub kabul eden bayinin bergün için kültür direktör-
hususi işleri için lzmirde bu- lüğününn müsbet bir hare- Şeytan kitabı! 
lunduğu veya basta olup dük- ketini beklemektedirler. r.:::a tokholm'de _Kral.•~: 
kanını açmadığı zamanlar pos· Çok ümid ederiz ki, iki t:.J kütüphanesındekı ~1 bl 
ta şubesi de kapalı demek- aydan fa2la vakit zayeden bın adı böyledir, ayni kıt~ef• 
tir. Telefon çekmek için de bu yavrular daha fazla bek- kitapların devi de der. l 
Bilhassa vasıtai nakliyenin lemiyeceklerdir. Çünkü bu kitabın yaloıs eJI 
nihayet bulduğu saattan son- Kültür direktörlüğününden doksan santimdir. Üç kof-
ra böyle bir ihtiyaç karşısın- bilhassa bunu bekleriz. vettli adam güçlükle tatıY'~-
da çok büyük müşkilat var- Bayraklı: bilirler. Yaprakları parşOlll' 
dır. HiKMET GÜLER dendir. ' şe~ 

Bu ihtiyaç nazara dikkate ---~• Bu kitap için 160 e 4 
alınır da B~yraklı, Turan, N v ı· h derisi kullanımıştır. l(ab~ o 
Salhanenin füfusu gözöoünde orve ç e ıa - santim kalınlığında meşİD ~o 
tutularak Bayraklıya hem f k . yapılmıştır. 1796 de l(rıdıll 

ının arısı sarayı yanarken pencere ' .. 
telgraf ve h~m de mektub · f rı· 
kabul edecek d imi bir me- kaza neçirdi atışlar, kitap itfaiye ne ef r 

~ nin başına düşmüş ve ae e 
mur tayin edilirse çok bü-

k Geçen sene lsviçrede bir ölmüştür. 
yü bir ihtiyaca cevab veril-

otomobil kazasında ölen Orkestra ı'le çalın~fl miş olur ki Posta ve Telgraf 
Belçika kraliçesi Astiridin 

başmüdürlügv ünün' ehemmi- tehlı'ke ha\1ası 
kız kardeşi ve Norveç Veli- .. tr.O 

yetle dikkat nazarını çeke- D ·ı d J bu " abdı Prens Olofin karısı ngı tere e ça ınan ,li 
riz. büyük bar ve eoı• . 

Prenses Marta Oglot civa· klel'I VESAiTi NAKLiYE 
Bugün için tren ve otobüs

ten ibaret olan vesaiti nakli
liyeıi muntazam saatlerde 
hareketi itibarile ihtiyaca 
cevab vermekte ise de yal· 
nız otobüs fiatlerinde göze 
çarpan bir tarife bozukluğu 

vardır. Meseli: Karşıyaka
dan Bayraklıya kadar otobüs 
on kuruş, Bayraklıdan Hal
kapınara kadar on kuruş, 
Halkapınardan Konaga kadar 
on kuruş sonra Karşıyadan 
Konağa kadar gene on kuruş. 
Bü bariz fark göz önünde 
tutularak Bayraklı, Karşıya· 
ka, Bayraklı, Halkapmas 
aralarında seyyahat ed ?cek 
yolculara beş kuruşluk bir 
tarife tatbik edilirse çok 

rında bir otomobil kazası yerlerde çalgıcıların bidi d 
geçirmiştir. Marta idare bir tehlike parçası va~ ~ 
ettiği otomobili karşıtaraftan Herhangi bir tehlike vu u • 
gelen bir otomobille çarpış- da halkı birdenbire heyecd

0 
11 

b l verib kapılara hücuııı •. 
mıştır. Diğer otomo i in 'ke>'1 

kurtarmak için tebh 
şoförü parçalanmıştır. . k .. tr• 

haber alan sessızce or e;JI 

Bir muh2sib 
• 
ış arıyor 

Tecrübe görmüş bir mu
hasib boş saatlerinde müte
vazi bir ücretle ticarethane 
defterleri tutmağı, yıl sonu 
münasP.betile muntazam plan· 
ço yapmağı ve her türlü 
hesab defterleri tanzi-n etme
ği kabul ve deruhte eder. \ 

ldarehanemize müracaat. 
4-1 

İzmir Bayındırlık derektör
lü2-ünden: 

2521 lira 28 kuruş keşif bedelli Bo~nova Ziraat okulu 
hangar çatısının yapısı 15 gün müddetle açık eksiltmeye ko· 
nulmuştur. Bu işin eksiltmesi 12 birinci kanun 936 Cumar
tesi günü saat 12 ee Bayındırlık dairesindeki komisyonu 
mahsusunda yapılacağmdan isteklilerin 2490 sayılı yasaya 
göre hazırlayacakları teminat ve ehliyat vesikalarile birlikte 
yukarıda yazılı gün ve saatta komisyona gelmeleri. 

Proje ve keşiflerini görmek ve fazla bilği edinmek iste
yenlerin Bayındırlık direktörlüğüne baş vurmaları. 1325 

şefini haberdar ede'; 
Orkestra tehlike parç••111 ,. 
çalmıya başlayınca mOe•~11, sede çalışanlar kendiler• 
aid kısımlarda bulunaol•'~ 
mutedil bir lisanla teblik'~ 
anlatır,· ve salondan çıkoı•l• 
lazım geldiğini bildirirler· 

••• 
Boşanmalar . .. ,,. 
Almanyada Nazi reJ1

• 

e.ıken evlenmeğe cevaz .,e , .. 
yor. &O 

1934 te tt 7 yaşında Z f 
Alman evlendi. 18-20 Y' 

•• arasında da evlenenlerin 1 

yısı 20(\0 dir. di 
15 yaşında 72 kız evlel1

1
, 

18 yaşında evlenenlerin ı•Y 
sı 5000 dir. 

•• On dokuz yaşına basıl' 
1
• 

dan boşanan kadınların s•Y 
sı 1000 dir. . si 

Almanya güzüllik krahÇ~dl 
de 17 yaşında iken dul k• 

Gönül ferman dinleoıiY0'' 
il 

- Dünkü sayıdan devam -
e 
at Bunu düşunmiye imkan 
e kalmadan yeni bir hışırtı ds
e ha işittim. Eyvah, yanımda 
I çok kurşun vardı. Fakat si-

136 Dakikada 9 aslan öldüren avcı 1 
- - ıJd 

Rombers tevaris etmişti. ıd'' 
kadm gayet merhametli 0 IO 
gandan biriderinin Jüz;Ulllt' 
lüzumsuz vurduğu hayvao• ,
kefaret olmak üzere Loiı~, 
eaki 26000 hektarlık a\f Y"'~ 
ni her türlü hayvanata yof _ 

lahı doldurmağa imkan yoktu. 
i Kalan üç kurşunu kullanmak 

mecburiyetinde idim. işte bu 
11 düşüncelerde iken karş ma 
1 iki kaplan daha çıktı. Dör
lc düncü kurşunu sarfettim. Bir 
11 tanesi öldü. Beşinci kurşun 
ııı patladı, o da ikinci hayvanın 

karnına esabet etti. Fakat 
D ölmemişti, Yaralı vücudundan 

kanlar akarak iiıtüme doğra 
•ıcam etmeğe başladı. 

Hayan miitema&iiyen garib 
prib homurdanınıyor ve 
atzınclan kanh bir k&ptlk 

1onlu. Ôlllm muhakkaktı. 
1abmıd en ıoa tath ve en 

1 . 

Birden bire üç kaplaıı üzerime hücnm etti ne 
..., 

yapacagımı 

zevkli dakikasını bu anda 
hissettim. Çünkü serapa 
heyecan içinde idim Ömrüm-
de bukadar tatlı bir dakika 
hatırlamıyorum. Hayatın dad
rini ölümle mükayeıe etmeğe 
bile imkan yoktu. Silihım
daki bir tek kurıun beni 
ölümden kurtaracakti. Fakat 
ya elim titrer1e ••• 

itte IHran için bitin bua • 
lari aklumlae ıeçirclim ve 
ıoa derece aıabıma hlkim 

1 

şaşırdım tüfe2ime davrandım 
olmağa çalışarak parmağımı 
tetiğe götürüb çektim ... 

Son kurşun hayvanan böy
nuna isabet etmit fakat yine 
öldürmemişti. Üzerime hü
cum etti. Dalların ve çalıla
rın arkasına saklandım. Hon-
huvar kaplan boynundan kan 
akarak hili &zerime doğru 
ıaldırıyordu. Nihayet çahlara 
ıaplandı ve mecalıız bir hal
de ;yere diittO. 

Benin benzim kil .,ıibi ol· 

muş, asabım kuvvetini kay
l>etmişti. Vücudum tirtic tit· 
riyordu. Etrafa bakındım. 
Arkadaşım meydanda yoktu. 
O çoktan soluğu aşağıda 
avcı kampında almıştı. 

* • • 
Aradan dakikalar ıeçti. 

Ben oldupm yerde 11zı b 
kalmııım. Bir aı ıonra in•an 
aeılerile kt nelime ıeldim'. 
Adamlanm J••ama gelmiıler· 
di. Artık korkacak bir ıey 

yoktu. Aldılar ve beni durdu
ğum beş kaplanın üzerine 
koyarak b r resmimi çıkar· 
dılar. 

Dünyanın hiç bir tarafında 
a lanlara ve kaplanlara rahat 

· vermiyen bu meşhur avcının 

Amerikan Turduğu kuıla
ran ve av bayvanlannın he-
11 bı yoktur. Bu ~milyoner av 
hayvanatını adeta katliam 
Vefatından sobra milyonlan· 
na himıiresi madam Greyiı 

olmak üzere himayei h•Y"~
nat cemiyetine teberru ' 
mişti. 

Vaktile milyonerin bini~~ 
kuş vurduğu bu saba şılll -
avluların taarruzundan k•~ 
her türlü kuşlar için elllb" 
bir yer olmuştur. ÇünkD 
arzın etrafında dolapa .. , 
yakkız muhafızlar içİD 
bir avcınm buraya dulaulpf 
mllaaade etmemektedir. ~lL 

Bir lngiliı a.vcw 118"" 
- Sonu 4 &acilde ~ 
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Bayram Hediyesi 
HS~Maı!E• 

Elhamra 
_, ldareıinde Milli Kütüphane 

BUGÜN 

Tel. 
2573 

ıinemaaı 

hı11n karıılama haftası ıerefine eıi 

a S. -Ferid eczacıbaşının 
görülmemiı Meşhur kolonya ve esans ve 

~ TAYYARE s~neması TE\~~?N 
E BUGUN 
E Mevsimin en güzel en heyecanh fılmi 

İ ölüm perisi 
l korku;;;•ruı{;;tan 

in muazzam, heyecan, zenginJik ve rüzelhk şaheseri. 
l'illerde: Amerikalılann Emil Jannigs,i Charles tt 
laugbtor, Klark Gable ve Françhot T ... ne. )t 

~ - Muazzam İzmir filmi ~ 
6Q() metre uı.unlurunda iki saat devam eden bari- )+> 

kulidelikler filmi TÜRKÇE SÖZLÜ >t 
stlns Saatları : 3 de lzmir filmi, 5 de Korkusuz ~ 
tan 7 de lzmir filmi, 9 da Korkusuz Kaptan. )t 
.lllllartesi ve Patar saat 1 de Korkusuz Kaptan fil- )t 
Ue baılar, )t 
~~~~ti~~~~~~~~~~~ 

ikroskop gösterir ki 

1 

I. 

~ 011. T l., I 

GözLERİN MUHAFAZA Si ANCAK 
cc PERFA PUNKTUELL n 

Pudra ve krenılerini tercih ediniz 

Hediyelik 
Yeni şişelerini çok beğenecek ·çok 

beğendi receksiniz 
__ _..'!Jlir&---

~'lEl~KEZ: 

S. FERiD 
Şifa • 

eczanesı 

Hükômet sırası 

BİLİR 

~Fredric Marcb , Merle Oberon'un yarattıkları 
ı1 AYRICA : 
~ ~liki (Ca nlı karikatürler) ve Paramunt 
~ dünya havadisleri 
~ DiKKAT : Filim uzun olduğu için seans s l ati;;. fU 1 
m suretle tertip edilmiştir: Her~ün 2 - 4,20 - 6,40 - 9 
f_;l Cumartesi ve pazar günleri 12 de başlıyacakhr. il 
~~~~~~t;]~~~~f~t-Jt;J~t!lR~~~~aa~•• 
li'~~~~~~···~~~~~~,. 

~ HUSEYIN KAYIN 1 
~ Zarif, temiz, ucuz rnobilye evi J 
~ Yemek ve yatak odaları fevkalade kurulanmış ! 
~ ~ kerestelerden yap1hr ~ i n Muhtelif ölçü üzerine siparişier kabul edilir. 1 
~ Şekercilerde numara 26 .. ~ ~~~ - . 
l~ &::t.-a c.tıl~~ &;;:t:;l&;::ta •• ~a::t::::ıl&:::taa::t::::ıl ct:S~~ 

lik camlarile kabildir, her cins en ıık ve sağlam 
Çerçiveleri ve gOneş gözlükleri lzmir kemeralh 

et oteli altında Nafız Gözgördüren saat ve gözlük 
bulursunuz. a1AAA•eA&ıılıııA:6AA61ılM8ılıAıdllıııaAaA.,M•• 

Birinci sı:E'Mutahassıı --=·ı ı, a - -· Do K i o. R ~ 
;or. Demir Ali ; k • 

KAMÇIOo.:;LU !ı m. şev l uğur • 
Cilt ve Tenasül hastalıkları ve ; • • 

1 k 'k d 1 • --- ~ Bı-RıNCı SINIF__ _ J 
. . . e. e trı te .. avisi . . . · . . :: - - ~ 

lıcnır - Bınncı beyler sokagı Elhamra Sıneması Neş'enızı, hayatınızın zevkını. ~ıhhatınızın :: Dahili ha~ta~ı~lar. ~ütehassısı ; .. 
arkaıında No. : 55 Telefon : 3479 d . ,. k . d k " k 41 Almanyanm Hamburg unıversıtesınde okumuı. Huta- • 

"'llllllill!limı:a:ııııiEia .. sıw-a·---!:!ii!l~~~3Ei:F---- aımı surette orunmasını temın e ece a ne,\ ti larını her sabah saat dc!cuza kadar ve öğleden sonra • 

'-lir kahvecilerine müı;de Yi~ksel Kabadavı rakılarıdır. •birden itibaren ~eceleri dahi m~ayene ve tedavi eder. • 
.J t • Muayenehanesı: Beyler sok~gı bay Memduhun labo- it 

:ddettenberi piyasada bulamadığınız kahveler için • ratu varı karşısında 36 numaralı muayenehanesinda. • 
· t r•k yapılan Bebe ve Başar mark~ Paket Biıküvit- 9 Evlül Baharat DeDOSU 41 (Akciğer, karaciğer,· kan hastalıkları kansızlık, za- it ' 
~tlcra.r pıyasaya çıkardık. Sayın lzmır halkının rağbe- ti yiflik, kalb bastalıklar1, mide, barsak böbrek hastahklan• 
. ~•nan Bebe ve Başar marka Paket Bisküvitleri güzel ·" - 'll'!lllilll1lflll•tJ1••••·~··1i1•••-.ı.111••••• .. 
lbtıın en iyi biskilvitleridir. Şekercilerden arayınız. • • 

Yapım yeri: iki çeşmelik caddesi aımah l\'luhterem MUŞterı-
mescit cami karşısında 17 4No,ia lerı•mı•zı•n dı•kkatı•ne 
Dervim Bisküvit yapım yeri: 

lsmail Atamer. 

•*!t*k***:t~l**:i:~~***~" ,. 
DOKTOR M 

A. Kemal Tonay 1 
Bakteriyolog ve bulaşık, salğıu >t 

hastalıklar mütehassısı ~ 
~ahaae lıtuyonu karııaındaki Dibek ıokak baııa- )f 

aayıh ev ve muayenehanesinde ıabab saat 8 den )t 
t.t ltı saat 6 ya kadar hastaJuını kabul eder. Mı 
.6racaat eden hastalara yapılması liıımgelen sair )t 

t ve mikroıkopik muayeneleri ile veremli haıta- fC 
~apdmaıına cevaz 16rillen Pnomotorakı muayene- ~ 

aıuataıaman ,apılır. Telefon: 4115 ,. 

~~;w:~~~~~~~~:w:~~ 

Zengin kişesi 
Türk Hava Kurumu 

~. 1. Na On 
tın olmak istiyorsanız hiç durmadan ( ZENGiN 
Si) inden bir bilet alımz. Bu suretle hem yurdunuza 
~ de kendinize hizmet etmiş olursunuz. Müşterilere 
. olmak iiıere gllnde on ve haftada elli kuruş tak

eatılar. Zengin kiıesi birçok Yatandaılari zengin 
' karar vermiıtir. · 
~ı: Hakem.et c.addeıi Kemeralb karakol ittliaUnde 

. ~ENGiN K1$ESI 

Elbiselerinizi son modaya muvafık, 
sağlam, temiz ve şık yaptırmak ister 
seniz, her halde İzmirde Alipaşa cad 
desi sarraflar karşmnda ( 31 ) No. da 

( HASAN BASRi) Elbise fabrikasma 
dikdiriniz Fiartlar gayet ehven olup 
( Soraski ve Alber Baruh ) kumaşlarının en iyisinden 2 
provalı 22 lira, 3 provah 24 liradır. 

Halkapınar çuliki bir provalı 12 lira 2 provalı nezaket 
14 lirad1r. Saym müşterilerimize bu fırsatı kaçırmamalarını 
tavsiye ·~deriz. SADIKZADE. BİRADERLER 
[•l~~~~~ı~~~~fl?aı 

1 lzmir Yüıı Mensucatı 1 
~ Türk A. Sirketinin 1 
1 Halkapınar Kumaş Fabrikasının 1 saiı::•ayısiyle yeni çıkardığı kumaılar: ' 

~ Zarif 
1 Ve Ucuzdur 
~ Satış verleri 

l 
I Birinci kordonda 186 num~rada' ŞARK HALI T. A. Ş. 1 
1 Mimar Kemaleddin caddesinde Fahri Kandemir Oğlu~ 
~~~~~~~:~,~~~~~~ 

40renk üzerine Kız :arkalı "Arti,. ~vmaı boya11 ıs kuruıtuı lTERZI mehmet z ki 
Satış yeri: 9 EYLUL Baharat deoosu l Kemeraltında Hükümet karşjsında numara 24: 

Telefon 3882 i Hiç bir yerde şubesi yoktur 



:aümrükte mü
him bir ihbar 
~ .,,_ 
::4..ski kanaviçeleri veni _. 

diye HO bin liralık 
depozito)a n alnıışlar 

Dün gümrük müfettişleri
~e mühim bir ihar yapılmış
tır. Bu ihbara göre Musevi 
~uval tacirleri kabul muvak
kat suretile hariçten getir
dikleri kanaviçeleri pamak 
fabrikatölerine satılmış gös
tererek kanaviçelerin güm
'ükteki depozitolarını geı i 
almak _için gümrüğe beyan
name verdiklt:ri gibi, diğer 
ıbazı komisyoncular da yeni
iden ithal edilen kanaviçeleri 
ihraç edilmiş eski kanaviçe-
leri göstererek ve bu kane
viçelere aid 60 bin liralık 
depozitoyu geri aldıkları 
iddia edilmektedir. 

Tahkikatın bugün ikmali 
kuvvetle =nühtemeldir, Şayed 
suiistimal tahakkuk ederse 
suçfular derhal mahkemeye 
sevkedileceklerdir. 

•• v 

ogretmen 
tayinleri 

Kuşadası muallimlerinden 
Cazibe 1 skender 48 inci mek
tep muallimliğine, Alsancak 
muallimlerinden Nimet istifa 
ettiğinden yerine Adana vi
layeti muallimlerinden Maci
de, Necatibey mektebi mu
allimlerinden Fahriye lstan
bul 36 ncı mektep muallim
Jiğiue tayin edilmişlerdir. 

• 
izcilerimiz 
Çanakkaleleve 

of 

GidecekJer 
Şehrimizdeki kız ve erkek 

mekteplerindeki izciler, ö.nü
müzdeki Nisan ayında Ça
nakkaleye bir seyahat terti
bine karar vermişlerdir. 

izcilerimiz, Çanakkaledeki 
mekteplerde kalacaklarl ve 
boğazları gezecek oradaki 
!bidelerimize merasimle çe
lenkler koyacaklardır. 

Bir Muakkip 
~tahkenıeyeye 

\ 1 erildi 
Tepecikte kömürcü Meh

medi, hükumetten parasız ev 
alacağını söylıyerek kandıran 

ve dört yüz liralık sermaye
sini ceste ceste elinden çe
ken Yaşar oğlu muakkip 
Mehmed Asliye ceza mahke
mesıne verilmiştir. 

İhracat•mız 
130 ilyondur 

936 Yılının 9 ayında mem
leketimizin dış ticaret kıy
meti 130,800,000 liraya yük
selmiştir. Bu rakam, üç yıldır 
bariz bir şekilde inkişaf 
vaziyetinde olan ticaret mu
vazenemızın yıl sonunda, 
geçen senelere kıyasla daha 
mühim aktif ve sold ıle 
neticelenecektir. 

(llaJlua Sul ı S 1 iaci KlnUJI 

--

DÜNYA POLl·rtKA$1: 

Bir komediya daha başladı 
Ş u politikacılar diinyayı avutmanın yolunu buldu~'·· 

Umumi Harbin facia ve sefaleti karşısında laarb eO 

F rango bütün gemileri 
batıracağım diyor 

yılan bütün insauları avutmak için beynelmilel bir sulh k60'"' 
feransi toplanması, bu suretle dünyanın ebedi bir •aDr:
kavuşması fıkri ortaya atıldı. Fikir ilk defa çok parlak bit 
şekilde karşılandı. Milyonlarca insan bu fıkire Omid bati•" 
dılar. Oooh dünya harbden kortutacak dediler. MilletleriO 
hırsları, büyümek emelleri bu parlak ümidi birdenbire ıaol· 
verdi.. Fakat politikacılar bili bir sulh konferanıından bala· 
sedivorlar. Bakınız nasıl ? . 

lstanbul 4 (Hususi) - Asi kuvvetler kumandanı general Frango limandaki bütün ecnebi 
gemilerini batıracağını söyliyerek tehdidde bulunmuştur. Asi kuvverler bir lngilis vapıı
runu zııbtetmişlerdir. 

Dünkü müsademelerde cephelerde yeni bir ilerleme olmamıştır. Asi kuvvetler eski mev
mevkilerinde bulunmaktadırlar. 

C enubi Amerikada dünyanın büyük toplantılarındall _b! 
vuku bulmuştur. Bu toplantı Brezilyada ve Breıily...-

merkezi Buenos Ayreste oluyor. Bütün cenub Amerik ...... 
delegeleri hazı.rdır. Birleşik Amerikanın Cumhurreiıi Ruı•elt 
te bir zırhlıya binerek Brezilyaya gitmiştir. Buenoı Ayrfll 
konferensı dünya sulhu ile beraber Amerika ıulhunun b ... 
gi şartlar dahilinde emniyet altına alınabileceği görOşOlecek· 
Fakat hakikatte her memleket bir başka telden çalıyor• 
lşin esası ise menfaattır. Bir zamanlar ispanyanın tesiri .. 
tabi bulunan bu memleketlerdeki logilterenin ve FraoıaoJll 
ticari tefevvukunu ne yapıp yapıp şimali Amerikanın lebi81 
çevirmek bilhassa Ruzveltiıı emirleridir. Bundan· öteı ja,.f 

lif ve alayişten ibarettir. 

- ------------ ...... 00 ...... ___________ _ 

INGILIZ KABiNESiNDE BUHRAN .... 
Sa Majeste Edvard tahtından 

vazgeçip Amerikalı kadınla 
evlenecek mi? 

- .... 
Kıral henüz fikrini değiştirmemiştir. vaziyet 

Pazartesi günü anlaşılacaktır 
---------------------------oooo---------------------

MADAM SIMPSON HASTALANDI 
lngiltere Kral Sa Majeste Sekizinci Edvard'ın Madam 

Simpson ile evlenmesi meselesi lr.giliz kabinesini çok müş
kül bir hal sokmuştur. Bu izdivacın doğurduğu ak sler 
hakkında ajansın verdiği haberleri aşağ•ya koyuyoruz: 

Londra 4 (A.A) - Kral 
Sekizinci Edvard ile madam 
Simpson ev1en &. esi meselesi 
hala bir değişiklik arzetme
mektedir. Kralın bu hadise 
üzerine istifası takdirinde 
Dök Dö Y ork Yedinci Corc 
ünv .. nile Ingiltere tahtına ge
çecektir. 

Londra 4 (A.A) - Havas 
ajansından: 

Öğrenildiğine göre kralın 
taç ve tahtından feragati 
içtinabı gayri kabil bir hale 
gelmiştir. 

Kralın vereceği karar an
encak pazartesi günü res
men parlamentoya bildirile
cektir. 

Londra, 4 (A.A) - Ang-
likan kilisesinin resmi gaze
tesi olan Curch Times; kilise 
ve saltanat başlıklı neşrettiği 
bir makalede eıcümle diyor 
ki: 

ayrılmak veyahud onu hususi 
hayat menfaasına yolJamayı 

arzu etmemektedir. 
Loodra 3 (A.A) - Öğ

renildiğine göre Madmazel 
Simpson son günlerın verdi
ği heyecan neticesinde ı a
hatsızlanmışhr. 

Daily Telgraf gazetesi bu 
mesele etrafında diyor ki: 

"lngiliz kabinesinin ve 
dominyonların teşebbüslerine 
rağmen kral fikrini değiştir
memiştir. Bu mesele etrafın
da hiçbir uzlaşma teki fi 
ileri sürülmemiştir. 

Dominyonlar hükumetleri, 
geZek kraliçe olarak gerek 
kralın Morganatik zevcesi 
olarak Simpson aleyhindedir
Jer. Her yeni teşebbüsten 

evvel M. Baldvin bütün do
minyonlar Ş"?fJeri ile temasa 
geçm ktedir. 

ı 

- Eğer I< ral Madam Simp
son'la evlenirse kilise ile 
devlet şrasmdaki münasebat 
bundan çok kuvvetli surette 
müteessir olacaktır. Hatta 
morganntik bir izdivaç tak
dirinde dahi kilisenin hattı 
hareketi değişmiyecektir. 

Morning Post gazetesi 
bütün imparatorluğu alakadar 
eden bugünkü buhran için 
ancak üç hal çaresi görmek
tedir: 

Londra 4 (A.A) - Kralın 
izdivacı projelerinden bahse
den Times gazeresi diyor ki: 

Sekizinci \Edvard herhangi 
bir büyük Britanya vatandaşı 
gibi tkendisine istediği bir 
hayat arkadaşını seçebilir. 
Fakat logiltere kralı ve bü
yük Britanya imparatoru •ol
mak sıfatile her istediğini 
mevkii fiile koyamaz. 

Dai)y Telgraf gazetesi ne 
part lerin, ne dom nyonların, 
ne de milletin böyle bir izdi
vacı arzu etmediklerini yaz
maktadır 

Daily Mail ise kralın tah
tan feragat etmesinin şiddetle 
aleyhinde bulunarak diyor ki: 

- Iugilterenin bugün bu 
derece şiddetle bir şefe 
ihtiyacı bulunduğu bir günde 
lngiliz miJleti kralından 

1 - Kral evlenme proje
lerinden vazgeçebilir. 

2 - Kral parlamentonun 
Dük Dö Y ork lihine kendisi
nin tahtan feragatini taleb 
etmek hakkını tanımak sure
tile evlenme projesinde ısrar 
edebilir. 

3 - Krctl parlamentonun 
msvafakatini almadan evlen
me projesini mevkii fiile 
koyabilir. 

Bu üçüncü takdirde milli 
hükumet bilmecburiye istifa-
sını verecektir. Siyasi kana
atı her ne olursa olsun bü-
tün halk gerek krala karşı 
gerek Baldvin 'e karşı derin 
bir sempati hissetmektedir. -·-
Fahri Yüzer 
Milas müddeiumumi mua

vini Fahri Yüzer izinle şeh
rimize gelmiştir. 

Yapışık 
kardeşler 

- Baş tarafı 1 incide -
bulunduğu yatakta ölüyor. 

Kardeşinin son nefesini 
verdiğini duyan Simplicio, 
hemen feryada başlıyor. Has
tabakıcılar koşuyorlar, dok
torlar geliyor: Öleen karde
ş!n yaşayandan ayrılması la
zım. Çünkü ölmüş bir vücut-

POLITIKACI 
ooooOQOOOOOOOOOOOOO 000000000000000~ 

Madridin 9 aslan öldüreJI 

taki kan, öteki vücudu ze
hirliyebilir. 

Fakat bu iki vücut birbi
rinden nasıl ayrılacak? iki 
kardeş sırt sırta birbirlerine 
yapışıktır. ve yalniz arka 
adaleleri değil, kalın barsak
ları da müşterektir. 

Doktorlar biri bir saat, 
biri iki saat süren iki ame
liyat yapıyorlar, nihayet ölen 
kardeş, ölmeyen kardeşten 
ayrılıyor. Fakat Simplicio 
yaşayacak mıdır? Çünkü vü
c:udunun bazı uzuvları öbür 
kardeşinde kalmıştır. , 

Yimdi doktorlar, ~ücudu
nun yarısı demek olan kar· 
deş!nden ayrılan Simplicioya 
eksık uzuvları yerine suni 
uzuvlar eklemeğe çalışıyorlar. 

Fakat hayatı henüz tehli
kede. 

RADYO 
Bugünkü İstaneul 

prograını 

Akşam: 18,30 Güneş ku
lübünden naklen ko~ferans, 

Nenri 
Son zamanlarda ispanya 

hadiseleri dolayısile gazete
lerde sık sık geçeu bir isim 
var: Manzanares. 

Madrid ispanyanın merkezi 
olduktan sonra şehirde nehir 
buluomaması Ispanyolların 
canını sıktı, nihayet Manıa-
nares Madrid dehri dediler. 
Manzaneres ancak bir ırmak-
tır .. 

Bu nehirle bizzat lspanyol-
lar bile eğlendiler; ismi ken
dinden uzun ~dediler. 

Bir seyyah bir gün Man
zanares köprüsünden geçer
ken yanındaki lspanyollara: 

- Köprüyü satınız da su 
tedarik ediniz ! Ddedi. 

Aleksaadr Düma'da ayni 
köprüde bir bardak suyun 
yarısıkı içmiş, bardağı sucu
ya vermış: 

- Üst tarafını Manzana
rese hediye ediyrum ! De
miş. - ...._..-,....... ,,.,._........,_..._ .... 
Türk musiki heyeti, 20,30 
Türk musikisi, 21 ıtadyo. 
orkestrası, 22 ajans son ha
berleri, 22,20 plaklarla solo

Bürhan Felek tarafından, 20 lar. 
OOOOOCAX>OOOOOOOOOO~ 

Mihalakooulos ve iki arka-
daşı sür2ün edildiler •• 

Belgrad 4 (Radyo) - Vreme'nin istihbaratına göre, tak
libi hükumet hazırlayan Mihalakopulos'un vaziyeti hakkında 
Atina'da resmi malümat almak mümkün değildir. 

Sabık nazırlardan Merkuriş ile mütekaid generallerden 
Rekard, Adalar denizinde hali Yunan adalarından birine 
nefyedilmişlerdir. Maamafih bu hususta hiçbir resmi tebliğ 
neşredilmemiştir. 

Öğrenildiğine göre, Mihalakopulos, suikasdı yalnız mev
kii iktidara geçebilmek için hazırlamıştır. Şimdiki rejimde 
en ufak bir değişiklik bıle yapmak niyetinde değildir. 
~~~~~~~~~~--.. -----------------------------------
Halkın Sesi hakkın sesidir 

- Baştarafı 1 incide -
ziyaret ettiler. Orada candan ve samimi tezahhuratla karşı
landılar. Yunan kralı ve başvekil Yavuzu ziyaret ettiler. 
Kahraman bahriyeliler Yunanistanda 1'arada, denizde pek 
muhteşem ve pek dostca istikbal edildiler. iki donanma 
arasında candan temaslar oldu. Yunan başvikili donanmamı
zın kıymet ve ehemmiyetini takdir ve setayişle anlattı.i 

Her Türk, donanmamizın Maltada ve Yunanistanda gör
düğü iyi istikbal ve coşkun tezahürat karşısında heyecanın 

en büyüğünü ve en asilini duymuştur ve hila da duyuyor. 
Ve yaşasıd as fan bahriyelilerimiz diye haykırıyor. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

avcı 
Baştarafı 2 incide • .-

mülkiyeti dahilinde olaı•Y .. 
bu sahaya girmiş ve avl•~ 
mak istemiştir. Bunun oıerı" 
ne kadın ve himayei bay•r 
nat cemiyeti milıtereke• 
muhakemeye miiracaattt 
bulunmuşlar. Ve bu ıagili' 
avcısı aleyhine bir da•• ili;'"' 
me etmişlerdir. Nettceb; 
lngiliı avcısı vurduiU . 
Ceylan için (1000) ıterh11~ 
cezayi nakti vermate ..,ala 
kum olmuştur. 

- SON 

Cesaret 
madalyası ~ 

lngilterede her sene "{ 0 ' p 
Dükü birine altın St•;~;. 
madalyası verir. Bu m• 11 
cesaret madalyasıdır, al:.. 
lngilterenin en cesur ada 
sayılır. 1 • 

Bu sene bu cesaret Ollllı 
dalyasını bir adın ald•· • 
defa York Dükü bir kacl•0

.., 

altın Stanhop madalyatl 

verdi. Gr•" 
Bu kadın Mis EveliD d• 

hamdır. Büyük bir akınt•bif 
boğulmak üzere olaD 
kadını kurta-mış ... 

Dünkü BorsB 
• 

haberlerı 
f'ıt 

Çuval Çinsi • .. 21 
1082 Uzüm ıo,37512s 612 Buğday 5,25·5,3 815 

130 Arpa 3,875·3, 2S 
100 Bakla 4,8125·4,8150 
172 Pamuk Ba. 50~5 

70300 Palamut 250· ,_ 

Revdor .... 
Latif ve cazib kok0 

,.-

memleketimizde ve diiDY1 flı 
her tarafında büyük bir 1~ 11 .. 
ve arzu ile berkesin kul •f, 
dığı Revdor loıyon podr• 1,. 

sabunları Piver fahri.kal~ .. 
lzmir acentesi Şemfl ti p· 
kat ucuzluk sergisinde tO lı'" 
tan ve perakende sablOI• 
tadır. b 1 .. 

Her günlnk bilhaı••. ~~ 
ramlık ihtiyaç ve be~•Y JıO' 
için eıi olmıyan Jitif bıdot· 
ku bir podra bir ıabUll t"" 

Her av bir cok vatandasları (Saa Jef~kişesinden yıl başı pivango biletlerinizi ~.ıt 
bu••yu••k b•r servete kav d a~ lak ) "' t Basmahane Çorak kapı karakol "~11 1 UŞ Uran 8 8 m&!(l UDU IDBYIDIZ. 11nda Bay Hasan Tahsin Telefon: ~llJ 


