
•ıostav qa~tesi .Türk - Ingiliz ittifa-' Kıanlı harb hu•kuAme·trı·ıer 
ve Akdenız mısakından bahseclivor . T 

·1tere ile ... Yapacağımız lehine inkişaf etmektedir .............. ----------
aka Rusya Yugoslav- ıo ... binle~ce ~~ü ~~r. Maclrid ~ >:•nıyo!. .: 

,., ' kumetçıler uç ası tavyare ındırdıler. Diinldi 
e Yunanistan gİ.recek ı.ı..ı..ı 13 < !!~~rebecle 2 hin kiti öldü -

::".:t,':! :,:d:r.;~; Bu sabah yeni bir muhacir 13-Vreme ı•· 1 
baı makale-
Britaaya ve 
ı meaeleıini 

ve TBrkiyeyi ıiyareti laıil· 
tere bakammclaa blyle bir 
misakın akdiade n kanetU 
hatve olmQftur. Ancak lap· 
tere bllkiimeti, b6yle bir 
misakın her huti bir devlet 
aleyhine yapaldlj1 lıisaini yer 
memeıi için bunan tahakka· 
kuou, yeni Lokarno miıakı· 
nın akdine kadar talik etmit 
gibidir. 

e~·~~edir. Aıi kunetıer U kafilesi daha •e)cli 
ıim4ilik Uerle1-emekte, bir ~ 

nııu1M1iır. Gaıete 

ili ihtimal mev· 
zikretmekte 

razmaktadm 
ba&riye bat 

denizde Tlirkiye 
ttifakı yaparak 
Jiıaaın da in· 

catun diltl· 1 
41ılaceye ı&re 
lrkiyeden baı· 

•, YaroılaY· 
~la.il ela gire· 

Misakın akdına tekaddüm 
eden müddet içinde, lngilte· 
re Akdcaizaeki vaziyeti ba· 
kımından Ttlrkiyeye daha 
normal bağlaa la yakınJaı nau 
Akdeniz miakında claba çok 

Sa M-:jeıte lajiliz kralı· muhtemeldir." 
Dın y ag01lavya, Yananiıtaa :1111111111uımmu1a111u11u11111111HlllllM 

çok zayiat •e uir •ermek· 
teclir. Hlk6metçilerin ıon 
taamıdan ve hllcamları 
llileıiD lulemeleriai c urdar· 
maıtar. Harb en kanh ve en 
vahp bir ıafhaya girmittir. 
iki tarafta ka'I neticeyi al· 
mak için bllUln tidd~t ve 
dehıetile bacumJar y•pmak· 
tadtr. 

Son çarpıımalarda aıea· 
lain mikdan 10 binlere yak· 
la ... aktadır. 

. ! Ordumuza 
:ı,~_d_e_!:;_~ke yoktur i 52 tayyare 
~ün Avrupanın en~uvvetli do- 1 heci• e edildi 

Asiler dajhk ve ormanbk 
111111takalarda bllylik zayiat 
ver•illerdir. Aıilerin bir tay 
tar..ı -ıtlk6metçilere teılim 
olanqtar. 

lataaW, 13 (Huul) -
... ,. laubı laaklaDClaki 

iliz ve Fransız donanma&1dır diyor ıy = .. ------oo = Aakan, ıs (H•ı•f) - 1 
- ... ...... WkliıiJö· 
nm: Hlkamet kanetleri 
Getafe ve dvanndald ara· 

dODBDmBSI tek b&llDB i Meml~ketimilia muhtelif i 
5 yerlenad.,, hallma orda· 5 

aiJ1 uptetmiflerdir. A.ileria 
iç bombardamu ta1yareai 
dltlrllmlftllr. Avrapaya karıı dara- i maıalaecliJ• •ttiii s2.., .. ! 5 yareye puar fbl ad koa· 5 Cam1nui1etcilerla mtmdık· 

bir vaziyettedir ; .... merasimleri yapıla· 1 
l 

= cakbr. : 
lan İltalJOD cİYUI btltlll 
p bombanhmu edilmiftir. 
Madriclde blylk YDllalar 
çaklBlfbr. Ola Madrid, Lole· 
do klprld dvanada çok 
mldlıif muharebe olm8ftar. 
C11111laariyetcllerclea 500 111 
1aJdmtbr. 

talyan donanmasına karşı İngiltere- Eım11111111111111111•111!1~~1111111111111malli bi f .1 .11 d . k f .d. m111 glnderebilirİI. Kaldıki 
r ı otı a gön ermesı a ı tr · mtıtbiı Fra11111 •• lqilis clo· 
~1 '~ ) numalan beraber olmaca 
a a acağı tersı a mıtbr vaıiyet •• olar, dlfllaebilir

ıiaiı. 

LOID CORÇ 
kUfl clarabilecek bir kunet· 
teclir. ltalyaa Ye Alman do
M11111alan teker teker topla 
Wr laalcle balaM mena olar· 
.. ...,_ brfl Wr. filotıllla· 

Birçok •çma upu llJm. 
dllar ılylenib dart11or; fakat 
bunlana içinde hiç birİIİ 
• Akdeaizcle bir telalike 
buluaduia ,. dlilDdea. clalaa 

llerlemek iıti1• bltla 
tanklar parça parça edil· 
miftir. Dlak6 maharebeler
cle 2000 dea fula aıker il· 
mlfllr. Camhari7etçileria 

uçma dejilclir. • .W.ja airler arumda ltal· 
Havaya gelince, biç bar k bitle...1-1_ ele 

1 k ..1 L- f !L )'AD 81 er ft U nlllll 

mem e et ıa"e -•~ca •• buhlaclafu. al,._..ektecllr. 
olclujandaa clola11 bar laa~pte iT AL y AN • RUS A TIŞllASI 
muzaffer olamu. Baaa ••il Ademi mllclalıale komite• 
harpte f6rlyor~u. Hiç bir ude Rua muralalaaıla ltal a 
memleket demı •e kara LL-- G di dJ • mara....... ru anam a 
kavvetlen balammdu llttbı abfmalar olmat. laer iki ta• 
olmadıkça . .bava llttbı· raf da birbirleriai lıpuyol· 
lqtl~d~n. 11tifade edemeL lara 1arclua etmekle itlaaaı 
Bu banacı nokta. etmiflerclİr. 

ikinci aokta, bag&a Ama· ---•-•• ---
pada kanetli ban filoeu DR. s 'HT 
Ruyadacbr. Bu filo, tana· A 
,.ıeri, pilottan •• kanı .. i Ba ak .. m 
bakımmdaa pek kunetUdir. s-
Raaya ile Fruu, Ia,Utere ls.tanbala 
lıariç olmak illere, laa•ada 
blly&k bir a.teaııp babdir- ..-Jiyor 
ler. 'S~ 

Eter A nupa diktatlrllk· lstaabal 15 - Alman 
leriaden biriai tarafaulaa lal Ranbuk direktir& •• ik· 
)>ir barb çakanlacak ohala tilat DUlfl Dr. Şabt, yana 
- buaa blyle. 11111,oram; akpma cloin tamre Ue 
çlaktı birçoktan blyle bir ....... selecek, pazar ... 
ıeyin ilatimalindu Mt.edi- baba refabtbMleld zevatla 
,orlar - oalann kal'flllllA Wrlikte Aakaraya ıiclecek· 
çakacak bava kunetleri OD• tir, Cll 
lan, yapbldan maaraf ve fe· Bu ziyaret e1Da11ada Tir· 
daklrhldara pifmu eclecek• ld1e·Almu1a ticaretiala. ia· 
tir. Almuya alacala deni kifafı hakka ... mllbet lra· 
alqbr. rarlu ...... ......,.. 

Maniu Yill1etiae ptmek illere ba 1abab. 250 mala•Wr 
clalaa ıehrimize ıelmiftir. Mulaacir bnleflerimizle bltla 
iatirabat ve ihtiyaçtan temia edilmiftir. Y akanlakl re11.
............ müacirleQI• bir iatilaa .l'OrllllmMI 

ı:..:t1~c::nderun ve Anta 

Fransa notamıza cevab ve 
cevab elin Vekiller heye· 

tinde tetkik eclllcli 

Ankara ıs Fruaa lalkt· 
meti, lık•deraa, Aatakya 
ye laaYaliai baklaaüld ao· 
lamıza cevab venaiftlr. Ce
•abi nota, bap Aabra· 
daki FrU111 elçisi M. Poa· 
IOJ• elmipir. 

Haber •erlldlibı• ·( ...... 
Fraamz cenld aot. .._ 

iult bir lamla,. ..... ..... 
Saacak'm iltlldlll .... . 
U1Eer.ınnm1a olamk 

~· 
-Amra ıs-=-....-
lraaataJ icff-•W- -
........ ,.ti ......... 
met ı.a.- ..,._...., 
toplaawlfh'. a. teplı•b• 
Aatak,a-llk.ı.. llak· 

llmada ...... tl ........ 
maaFnaMam ;wMtil fr} 
nba, aotaaaa mllabn ili 
dli1 ....... ldaalr. 

Fnml.De flılklıı..U ... 
aruuada Aatta,a .... •• .. 
raaa mvkaM .. b ... ...._ 
da yalmda aı ..... ll1r• 
....... ca1mr. 

• 

HALKIN SESi H!DIN. SESiDiB 
aaaa 

Yarda 8 tayyare veren 
lzmirlllere ne matla ... 

n1 ataapeıwr lulir çocaldan laante •• mData a. -~ laer •..U. Ue meydaaa çakanJOI.. ızz• lııa 
merci çoe111dan dltleriacl• braaklanaclaa arbruak ,.,... 
lan tebe~ ,.Imu ordamua 8 tanue dU. taı•ı• 
ettiler. Bu tanarelere Jan• aaat onda G....._ ad ..._ 
ma merasimi yapılacak. 

Bltla lllDir ba meruime uvet& bulaallJOI' ............. 
ıe•er çoculdan yana, alcbldan taJJUeleriD plik butlan· 
ma ıllj'eai altuada mW1 bir ,_. d111acaklar, ta,,.,.._.. 
makine ,ar&ltllerile ..... .,.. llwlaklan ••t.a miJM1W 
da,.cak. ,..... ...... ile farpu bpleri .. bt .... 
laeyecaa .. aıcakbr • -- ····-

• 
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FıLOZOFUN KÖŞESi : 

HALK ARASINDA! • • 
Esnaf Loncaları 

Geçen gün gazeteler Esnaf 
ve İşçiler birliğinden beş 
izaoın Ankarada toplanacak 
olan birlik kongresine gön
derilmek üzere olduğunu 

yazmıştı. Bu azalara verilen 
talimatta da beledi} elerle, 
usta, kalfa, çırak sınıflarının 
ayrılmasına ve bunlara dair 
kanun çıkarılmasına müte
allik bazılı dileklerin yaptı· 
rılması yazı imiş. Çok hoş, 
çok güzel bir teşebbüs. 
Doğrusuya .. Tüccar için ayrı 
bir kanun ayrı bir mahkeme 
o)urda esnaflar için neden 
olmasın hususi kavanin ile 
idare olunan tüccar, fabri
kacı, endüstiriJi iş sahibleri 
ve yeni çıkan iş kanunu ile 
amele himaye olunurda ne 
için küçük esnaf ve sanat· 
karlar bu himayeden istifade 
edemez? 

Bunların da kendilerine 
göre bir hakları vardır. Me
seli bir kürkçü mevsim es
nasında malını satabilir, sair 
zamanlarda boş oturmağa 

mahkumdur. Bu mevsim es
nasında taşradan bir mal ge
tirir, o mal gümrükte veya 
postada aylarca beklerse 
mevıim geçtikten sonra o 
maldan ne istifade edebilir? 

ye vursun ve kimden yar· 
dim görsün? 

Bunun için esnaf reislerin
den mürekkeb birlik teşek
ülü içinde bulunan hikemi 

bir şahsiyet o esnafın halini 
ve şanını tahkik ve tetkik 
ederek lazım gelen kanuni 

yardımlarda bulunabilmek için 
esaslı bir salahiyeti haiz bu
lunmalıdır. Ve her önüne 
gelenin de esnaflık yapması 
da doğru birşey değildir. 

Helvacı, tatlıcı, pastacı, 

aşçı, bakal, kahveci otelci ve 
saire gibi esnafların çekir
dekten yetişmesi lazımdır. 
Esnafların temizliğine ve çt· 
kardıkları malların nefaseti-

ne ve aralarındaki rekabet 
i~lerine bakabilecek memle

ketin esaslı bir teşekküle 

ihtiyacı vardır. Belediyececi
lik bakımından da buna şid· 
detle lüzum vardır. Öyle kör 
destere halini alan nakdi ce· 
7alarla bu iş liyıkile görüle
mez. Ve unaflar da günden 
güne geriler. Hileli. katğılı 

noksan ve bozuk malların or
tadan kaldırılması, temiz ve 
esaslı gıdayı ihtiva eden ma
mulatın revacının teminini 

ancak bu esnaf loncalarınm Keza bir yağcı halis tereya-
ğını uzak bir yerden getirir, kurulmasile kabildir. Bundan 
mevsim geçmed.en P.İyasaya dolayı Ankaraya gidecek 
koymak ister. Bunun için olan seçmelerin orada kuv-
krediye ihtivacı bulunur, bu vetli ihtiyaçlara dayanarak 
parayı nereden bulsun? Fir haklarının müdafasını bekle· 
mdh bir tüccar bulup imza- riz. iktisat vekiJi Celil Baya· 
sını koparmak için mağaza rın da himmetlerini isteriz. 
mağan mı gezsin ! Daha Şark filozofu 
mümasil işlerde başını nere· HIDA YET KEŞFİ 

00000000000000000 00000000000000000 

En meşhur harb ıµuhabiri ka-
dından başka birşey deiilmiş ! 

Cenubi Amerikada son 
1 

hafta içinde cihanın en ma· 
ruf harb muhabirlerinden 
Cak Bi GarJand ölmüş ve 
cenaze proğramı parlak 
surette yapılmıştır. 

Bu muhabir, umumi harpte 
en tehlikeli cephelerde bulu
narak Amerika gazetelerine 
en harukulade haberleri ye· 
tiştirmi,tir. 

Umumi harpten sonra Rif 
de Arablarla lspaPyollar 
arasındaki barba, sonra Rif-
Jilerin Fasa hücumunda, 
Abdülkerimin esaretinde, 
Cenubi Afrikada Şiko har· 
hında, Afrikada Habeş İtal
yan harbında hazır bulun· 
muş,• hiç bir gazetecinin gi
demediği tehlikeli yerler ve 

ateş hatlarında muhabirlikl 
yapmıştır. 

Bu muhabirin şöhreti çok 
büyük idi. Fakat ölünce, 
şöhreti bir derece daha 
artmıştır. 

Çünkü.. Bu adam, bir ka
dın, h~ m de kızoğlan kız 
değil mimiş? 

Ölümü üzerine bu meşhur 
gazete muhabirinin bundan 
yirmi iki sene evvel kaybo
lan Meksika general konso
loslarnıdan birinin kızı, mad
mazel Elvira Rejina Mogari
yenta olduğu anlaşılmıştır. 

Bir kız olduğu halde en 
güç bir vayifeyi 22 sene ya
yapan bu muhabir, cihanın 
en meşhur reportajcısı oldu· 
ğunu ispat etmiştir. 

Enver paşa-
nın casusu 

- 25- YAZAN:** 

Kontesin kardeçinin iki milyon borcu vardı 
- Pekala, yarın olsun.. Saray kadını, Şark · saray 

Dedi. adamı sandığı Enver paşa-
- Zararı yok. Yarın da 

olur 1 
* • • 

Ertesi gün *** konttan şa-
toya doğru bir tenezzüh ve 

av vadı aldı. Kontes de bu 
teklifi kolayca kabul etti. 

nın casusuna hemen hemen 
tutulmuştu 1 

Halbuki bu tenezzüh, bir 
plan idi. "'** yolda bir ha
dise çıkaracak ve kontesle 
bozuşacaktı. 

.... , Bir müuasib zamanda 

Zelzele·af atı dünyanın en DUNY~~tER 
k k b · b l ~ d OLUYOR 1 or unç ır e ası ır Amerikalılarlisanla~ 

- Dünkü sayıdan devam - : 11111111111111111111111111111111111111111111111111!! 

1 

ri sarsıntılar kuvvetli olma· küfürden kurtarıtlıl 
Dünyanın en çok zelzele § Türkiyede 56 sene zar- § dığı ta~dirde, nisbeten az · t • } 

olan kısmı yanar dağ silsile- S fında 10 büyük zelzele ol- ~ tehlikeli olan şekildir. Fakat ıs ıyor ar ir;t• ,. = t - F:1 Amenkada (liı•~!, ... , 
)erinin ~erçivelediği Alaska, E muş ur: 

8 
İ . : ileri geri sarsılması şiddetli ~ fürlerden telJllPebİf 

garbi Amerika sevahili, ~ 20 Huiran 1 80 zmır, ~ olduğu takdirde pek tehli- cemiyeti) namı altında • 
A•usturalya, Bahrimuhiti kebir :_ 12 Temmuz 1894 lstanbuJ, =-- kelidir. Bu ~ekil zelzelede · t k uJ t Bu c• " y cemıye ur muş ur. ~ 

ve Japonya adalarıdır. Bun• ~ 19 Ağu~t?s .1895 Aydın, s hazan en kavi ağaçların bile miyet proğramına koyd; 
dan sonra Alp hattı denilen ğ 14 Teşrınısanı 1895 Ber- ~ söküldüğü veya kırıldığı va· maddeler mucibince fen•_. 
bir zelzele mıntakasıda Mek- § gama, 16 Eyini 1896 balı- § kidir. sarfeden azalarından bii1; 
sikadan başhyarak Portekiz- E kesir, 20 .Eylul 1899 Ay- ~ 2 - Aşağı yukarı sarsıl· para cezaları almayı k•' . 
den Fransanın cenubundan ~ dın, 29 Nısan 1?~3 ~rzu- § ma çok tehlikelidir. Yerden laıtarmıştır. Yapılan p~oP't• 
it 1 d S .. 1 : rum, 1912 Teşrınısanı Is- : h d b 20 25 .,. 

a ya yarım a ası, ıcı ya = = avaya oğru, azan - gandalara rağmen ce.01.•rt'. 
d Ad . t'k d . . = parta, Burdur, 31 Mart = f l b'lh k a ası rıya ı enızı seva- : 1928 İ . h 

1
. . 

2
n : metre ır ayan eşya ı assa ancak bir kaç yüz ışı _:~ 

h·ı· B lk 1 Ad 1 den'•' = zmır ve ava ısı, ..., = b . l k k ell"" ı ı, a an ar a •• r ı .. ı = = me anı parça anara yere miş ve onların da e s ~· 
h b. cı' al' v : Nisan 1934 Marmara adası : d b h k J h 'ytlP' 
a~zası, gar ı, yım ı e = . = üşer u are et ve ev a• istifa etmişlerdir. Ceııu 

k. A d 1 K fk = ve cıvarı. = f f b l 1 11 · d ı·k il"' şar ı na o u ve a asya- ii11111111111111111111111111111111111111111111111111: i i e o sa teme erın en reisi muvaffakiyetsiı ı 
dan Türkistana, Himalaya Anadoluda zelzele yerleri oynıyan binaların yıkılması şısında: ~O· 
dağlarına kadar uzanır. Adalar ve Marmara merke- gayet tabiidir. Ne yapalım mille~ ff 

Bu zelzele mıntakasından zinden başlıyarak Karadeniz 3 - Savrulma zelzelelerin fürden hoşlanıyor de~ıt~d'' 
kurtulan şark ve orta Ame· sahilini takiben Kafkaslara en müthiş şeklidir. Merkezi hükumete verdiği bir ıstı ,., 

k l A b d k . ·o '"' ri a, şima i vrupa, ütün varır ve ora an Şarki Ana· bir kuvvetle bükülerek etra- da ha aret maddelerıoı -' 
Afrika ve şimali Asyadır. dolu yoliyle inerek Şimali fa savrulan eşya biranda za kanununda suç oııııakt 
Buralarda ve bilhassa 'lngil· Iraktan lskenderun körfezine darmadağınık olur. Talihin çıkarılmalarını istemiştir. 
terede hemen hiç zelzele kadar devım eder. yardımı, zelzelenin bu .şekline ... . 
olmaz. Zelzelenin en çok ve En müstakar arazi Orta pek az tesadüf olunur. En . Tiyatroda kendisifll 
şiddetli olduğu yerler, Japon· ve Cenubi Anadolu ve bil- . 

ziyade görülen şekiller ileri ka beden aktrıs 
ya ile ltalya ve Sicilya ada- hassa Konya ve Antakya k Y • ~ 

geri ve sonra aşağı yu a- M ı· d H v·yaıı• 
sıdır. havalisidir. Buralarda hare- e ın a ornay 1 dır• 
Yukarıda yazıldığı üzere ketiarz olmaz. En çok maruf rısıdır. Hareketiarz dalgaları bir aktristir. 18 yaşınd~ dı' 

memleketimiz alp zelzele hat olan kısım lstanbul, bilhassa umumiyetle dairevi şeklinde Mesleğinin o kadar işıg• ~· 
tı içindedir. Türkiye zelzele asıl lstanbul ve Marmara se- suya atılan bir taşın husule ki, hayatında rastladığı if~_. 
memleketleri arasında üçüncü vahili ıle İzmir havalisidir. getirdiği dalgalar gibi tama- lara ehemmiyet bile ver~' 
derecede gelmektedir. Zelzele; hareketiarz, yerin mile intişar eder. Fakat ve nerede mühim bir P'~ 

Anadolu zelzeleleri bilrklnı titremesi, sarsılması, demek- sudaki gibi tamamile yuvar· oynansa, iki eli kaod• 
bir menşe malik iseler de tir. Bu sarsıntılara fen ( ha- lak değildir. Arzda gayri na olsa, gider, seyreder. ,d' 
bütün Anadolu zelzelerini .. reketiarz mP.vceleri ) i!mini kil kof tabaka ta tesadüf edin- işte, geçenlerde ViY811 ,u'' 
bu fasılaya sokmak doğru verir. Bu mevceler -dalgalar- ce istikamet ve seyrini değiş- Viyana tiyatrosunda şeıı-,r 
olmaz. Anadolu zelzeleleri üç türlü olur: tirir. Kum ve gevşek toprak in Venedik taciri oyoao•~, 
daha ziyade, yukarıda anlat- 1 - ileri geri, aşağı yu· ta aı nakil ta'ca,cat olduğu gibi muş. Bu fırsatı kaçırJO! J. 
mış olduğumuz tegayyüratı karı ıavrulma yani bükülme kaya tabakatında en çok nakil genç aktris locasında P'!1( 
arziye neticesi çöküntüler şeklinde olmaktadır. ileri ge· olanlardır. seyrederken o derece b· d•' 
yüksekliğin münhatı cırziye oooooooooooooooooooooooootooooooooooooooo:x> canlanmış ki oyuncular• ııf'' 

k d , B k •• h• I k ha iyi ve kuvvetle alk•f _.,. 
üzerine tazyi in en neşet u sene kıc ço mut iŞ o aca - bilmek için ayağa kalk"':. 
eder. · "$ 111'" 

Anadolu esasen Volkanik b• A 1• b•• 1 •• 1 •• zahir fazla öne eğilmiş o ed' 
mıc ır a ım oy e soy uyor h ki, muvazenesini kayb r 

araziden mahdud olmakla y rek seyircilerin korkunÇ r. 
beraber faal bürkinlara ma- Dünyanın bütün meşhur ha tedbirli olduğunu söyle- ,,,., 

lıkları arasında yere diif ı.• 
lik değildir. Bu sebeble ki rasathanecileri bu sene kış mekte, ve kışlık kömürleri Şimdi hastanede yatll'd~;. 
harketiarzlar da hazan gö· mevsiminin fevkalid~ soğuk mevcut olmayan birçok in- tadır. Kendisini ziyarete "' 
rülen alevler bukere lzmirde olacağını haber vermekte- sanların hayvanlardan ibret 

le re: • olduğu gibi indifaatı bürki- dirler. lsveç rasathanesi mü- alarak acele etmelerini söy~ t 1 "' 
- Sahne beni çarp ı · niye ~seri değildir. Maadin dürü olan M. Sandstroeen !emektedir. 

ve kayaların hareketiarz bu hususta gazetecilerin bi- ___. • ..,_ 
esnasında çarpışmasından rine beyanatta bulnarak şu Londrada 
husele gelen elektirik en sözleri söylemiştir: 
yüksek ve sivri noktadan - Bu sene kışın haddin- bir kaza 
intişar etmesidir. Maalesef den fazl~ so~uk olacağını 
memleketimiz zelzelelerinin semaya bakmadan, alet lere 

hakkile tetkikioı yapılamamış· el sürmeden anlayabiliriz. 
tır. Anadolunun çok eski bir Bunun için de hayvanla. la 
tarihe malik olması hase· nebatlara bakmak kafidir. 
bile asarı taribiyeden tesadüf Meseli yılan balıkları her 
edilen bu kabil malumattan seneden daha evvel kendi 
ibarettir. sularına çekilmişlerdir. Kar 

Bu malumata göre Ana- keklikleri vaktinden evvel 
dolu tarihinde zelzelerin mü- ağarmışlardır. 
him bir mevki işgal ettiğini Profesör, nebatlarla hay-
gösterir. vaoların insanlardan çok da-

Randav'a: 
- Kontes ile bozuştuk 

sonra ne olacak ? Diye sordu. 
- Otto prensin muhab· 

betini kazanmak için ikinci 
bir iş yapmağa mecburdur. 

Ne gibi bir iş ? 
- Kontesin kardeşinin iki 

milyon borcu vardır. Bu borç 
bugünlerde ödenmezse bir 
rezalet çıkacaktır. 

- Bundan bize ne ? 
- Öğleye bu parayı .. Biz 

temin e :leceğiz.. Çünkü dos
yayı bu para mukabilinde 
elde edebileceğiz .. Asıl mes· 
ele budur! 

Yolda, •••, kulübünde ge
çen bir kumar hırsızlığından 
haberi olmıyan Ottoya hadi-
seyi anlatmağa başladı. Bu 
hadise esasen kontesi kili 

derecede sinirletmişti. ••• bu 
hadiseyi iltizamı olarak ağır 
tabkirlerle anlatıyordu. Vazi-

yet o kadar berbad bir hal 
aldı ki, nihayet kontes daya
namadı ve Ottoya: 

- Bana bir fenalık geldi, 
beni eve kadar götürmenizi 
rica edeı im! dedi. Ve ••• 
selam bile vermeden Otto 
ile birlikte çekilib igitti. 

Otto vaziyetten hali ha
bersiz fakat çok mepınundu. 
Çünkü kontes, şark şehzade· 
sinin elinden kurtarmuş de
mekti. 

***, Bu gecenin sabahı 
kahvaltısını yaparken otelin 
garsonlarından birisi kendi
sine iki kart verdi. 
" ••* , Bu kartların ne demek ı 

Londrada bir sergi binası 
yıkılmış ve içinde bulunan 
büyük bir seyirci kalabalığın-
dan bir çok kişi ölmüştür. 

Kazanın sebebi, binanın 
inşasındaki bir kusurdur. Bi
na bütün heyeti umumiyesi
le çöktüğü için ankaz. altın
da kalanların imdadma koş
mak çok zor olmuş ve bir 
çoğu ancak saatlerce sonra 
kurtarıla bilmiştir. 

olduğunu birdenbire anlıya· 
madı . Zaten kartlardaki isim
leride tanımıyordu. Bunlarda 
kimdi ! Maamafih bu iki 

ziyaretçiyi kabul etti; Ziya· 
retçilerden birisi Barcn 
Öküst Rıboşfen, diğeri de 
Baron Fon Vosethaym ! 

• 
••• bu iki ziyaretçinin bir 

düell , şahitleri olduğunu an· 
ladı. Dün akşam, kulüpte 
hırsıılığını tuttuğu kont, ken· 
dini tahkir edilmiş addetmiş 
ve şimdi de şahitlerine gön
dermişti. 

*** nin bu münasebetsizli· 
ğe canı sıkıldı. Fakat bu düel 
loyu reddi d~ doğru bulmadı. 

- PekAla, dedi. Ben de 
şahitlerimi size gönd~ririm. 

Bu iki 9ahid gittikten sonra 

yormuş. 

*** 
Sudan ha şka bir şe; 
içnı ivcnlerin kabifle" 
- . ı . I•' I .., ransız gazete eri bl' 
UI kabinesi hakkıod• (J 

tabiri kullanmaktadırlar: ·l 
hakika lsveç kabine5;'1' 
bulunan, hariciye, ıı>• '1,~ 
ticaret ve nakliye nası~~ 
şimdiye kadar ağıılİJof 
alkol ko) mamışlardır· '' 
lardan başka iki n•~"dor 
Yeşil Salib'in yani içkı f•~ 
manian cemiyetinin 
izalarıdır. 

l 
•••, işin halli için kont ~ 
davı telefonla davet et~ôti' 

Kont Randav, zaten i 
iş ve gücü terketmiş,~05ıl'ıı" 
şehzadesinin emri aiti;' 
gibi idi. Telefonu!ahr ' 
hemen geldi. 

*** : ıdi,, 
- Dün akşamki b ~of 

üzerine kont beni dile 
davet ediyor! Dedi. f~ 

Kont biraı düşünilt 
yaptı ve: . ~' 

- Olabilir, fakat 511 ~o· 
prens olduğunuz için b~ fıl'' 
elloya herşeyden et/fe ~J 
paratorun müsaade \it~ d' 
lazımdır. Meselenin eı• ~ 
zaten bir sahtekarlıktır· ııof 
ıahid gösteriniz, dOt 

reddettirir ! dedi. ) 
_ (Arkaıı ~" 
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cc PERFA PUNKTUELL n 
Caınlarile kabildir, her cins en şık ve sağlam 

hrçiveleri ve giineı gözlflkleri fzmir k.emeraltı 
L!teli altında Nafız Göıgördiiren saat ve ırözlük 
""'llllrıunuz. 

~~~···~~sat~~SRI,_ 

lfUSEYIN KAYIN ! 
\' Zarif, temiz, ucuz mobil ye e"i ! 
'lllek .ve yatak odaları fevkalide kurulanmıı B 
'1 kerestelerden yapılır 1' 

tll:atelif ölçü ftzerine sipariıier kabul edilir. ~ 
Şekercilerde numara 26 1' 

---~~~ ••ktıs&t:m~a.t:a:&tt:::al~Jf 

"r kahvecilerine müjde 
~dettenberi piyasada bulamadığınız kahveler için 
' Yapılan Bebe ve Batar marka Paket Bisküvit
\, lr piyasaya çıkardık. Sayın lzmir halkının rağbe

lltn Bebe ve Başar marka Paket Bislillvitleri güzel 
en iyi bisküvitleridir. Şekercilerden arayınız. 

Yapım yeri : iki çeşmelik caddesi asmalı 
mescit cami karşısında 17 4No,da 
Deı vim Bisküvit yapJm yeri: 

lsmail Atamer. 

~*'*****~i***:A:~*=*~*~**" • )t 

DOKTOR M 
A. Kemal Tonay 

' ECZACI BA$1 

SÜLEYMAN FERiT 

HU~USI 

Şifa Balık Y ~21 
Etiketine dikkat ediniz. Bu etiket temizlik ve 

safiyetin garalltisidir 

9 Evlül Baharat Deoosu 

40 renk üzerine Kız markala "Arti,, kvmaş boya sı lS kuruştu ı 

Satış yeri:: ~ EYLUL Baharat de~osu~---
~ Telefon 3882 

a 
m 
et 
~ 
B a • a a 
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Bütün bir tarihi, btıtün bir ilemi ihtiva eden 
şaheserler şaheseri 

Pompeyinin son 2ünlerı 
Senenin en muhteşem, en güzel, en heyecanlı ve en 
yüksek filmi. 1,800,000 lira sarfı ile vücuda getirilen 

bu filimde 5,000 fiküran rol almııtır. 

AYRICA: 

l'1iki (Canlı karikatürler) ve Paramunt 
dünya havadisleri 

FıATLAR: 30 40 50 KURUSTUR 

a ------------------------------1 SEANS SAATLARI 
r~ Seans saatleri: Hergün 15 - 17 - 19 • 21,15. Cumar· 
~ tesi ve pazar günleri 13te ilave seans B 
~ Bu filim için mekteblilere yapılacak hususi seansların R 
~ saatleri direktörlükle temas edilerek tesbit olunur .• 
ttEIB2 BB~~mamElllJll 

' 

........................... : K. 1 k t••t•• 
ı Birinci Sınıf Mutahassıs ı ıra 1 U Ull 

fDr. Demir Alif tarlaları 
ı KAMÇI ()\:jLU ı Bornovanm Mansur ojlu 
jCilt ve 'Tenasül hastaıi mevkiinde bayan pıfet Zeki-
: hkları ve elektrik ye aid sürülmüş ve sürülme· 
: te<la visi ı miş tütün tarlaları kiralıktır. 
ı İzınir - Birinci beyler so- ı Elli dönüm tarla kirahyacak 
ı kağı Elhamra Sineması ı obnların emrine bir de kigir 
t arkasında No. : 55 ı dam ve fidan için göbre ve 
ı Telefon : 3479 : örtülük saz verilecektir. Pa· 
~~~~··~~~ p b Pf ~ zar, Çarşamba, erşem a • G.. • b ıf ~ uzın günleri sabahları ayan Ü e· 
~ ~ tin Mansur oğlundaki çiftlik 
uElbise boya ve teıniz-i binasına müracaat etmelidir. 
~ leme evi ! 2LS!22 mw 

~ Her nevi kostumlar, par· n Dolitor 
~ disüler, paltolar, ıapka- ~ s ·b S«lff et Kaşıkçıoğlu · 
~ lar ipekli yünlü roplar son ~ af)" 1 t 12-14 k· 
~derece itina ile buharla te- i gen 981

. ve ha 

~ • 1 • b .. tül . ! tam on yedıden sonra er 
mız enır, oyanır, u enır. 1 k b ı el 

· ·k· · n 1 k k zaman basta arını a u e er. 

! ızmır ı mcı Qey er so a ~ lk' . B 1 ,_ k fı 
61 ıncı ey er 101< a n• 

numeru . . . 1. d N 64 ~~~ .. ~~~ ıttısa ın e o. 

iÇENLER BiLiR 
tTcş'enizi ., hayatınızın zevkini. sıhhatınızın 

daimi surette korunmasını temin edecek ancak 

Yi•ksel, Kabadavı rakılandır. 
-.-...__ .. ---

llakteriyolog ve bulaşık, salğıIJ .. ~-- • _.. · - -
'-.. hastalıklar mütehassısı E · i · - h t k • - - * a 

~~ iataayona k&l'flllDclaki Dibek10lrak ....... ,. '!'.., .............. !_ 1 me me ze l c:kma~ kokuları, tuhafiye evi 
hl. ev ve muayenebanuinde aabab ıaat 8 den )t .._ ........... . 

"-t 6 ya kadar butalannı kabul eder. )f Kemeralt~d;-Hükft~cl karş.s;~da ~umara 24 _ ,__ .... ~1. Akagündüz ve Niyazi Çabuk 
t ~ ~elen b~talara yapdm~ lhımr-!ea air M Hiç bi; yerde şubesi yoktur BALCILAR NUMARA - 145 

)'P e ınıkroıkopık muayenelen de veremlı huta- it . -- Yüzünüzde çil var diye merak etmeyin çil kıremlerimis 
... ıı.-....a cevaz rirülen Pnomotoralu muayene- n AAa.lı!AAA&AAAAaıAAiWAAAAAaaa• !s:!!di. ~ Meyusları sevindirmeğe baıfadı. Her t6rlti zevkinizi 
'•ta.aman ,.palır. Telefon: 4115 tt • okşayacak kolonyalar da vardır. 

~~~~~~~"~"« 1 DOKTOR l l~~~WN 
.~te. rem mücteri- ql M. Şevkı· 1 'ğur ı ı lzmir Yüıı Mensucab 
h.. 

96 lJ ~ TOrk A. Sirketinin 
·~1 •ıin ~dı.kkatı·ne ~ ık K F h ·k 

tri1a· . 41 BiRiNCi SINIF • 1 Ha apınar umaş a rı asının 
ı •ıı son modaya [muvafık, • O h .1 • 1 Mevsim dolayııiyle yeni çıkardığı kumatlar: ' 
~ .. ~iz ve tık yaptırmak Uter .. a ı İ hastalıklar mütehassısı .. ~ S v I 
~-f~de lzmir'1e Alipaıa cad 4111 Almanyanın Hamburr üniversitesinde okumuş. Hasta· • 

1 
ag am 

~~ IS karıııında ( 31 ) No. da • larını her sabah saat dc-!luza kadar ve öğleden ıonra • z • f 
' F" ~SRI) Elbise fabrikaaına 41 birden itibaren receleri dahi muayene ve tedavi eder. I an 

• ..,tlar gayet ehven olup 1 Muayenehanesi: Beyler sokajı bay Memdu~un labo- • sa Ve Ucuzdur 
22 •1~ Alber Barub ) kumqlarıaın en iyisinden 2 • ratuvarı karıısında 36 numaralı muayenehanesında. • 1 . 

... 

ıra, 3 provalı 24 liradır. e [ Akciğer, karaciğer, kan hastalıklan kansızhk, za· • rSJ Satış yerlerı 
t~ çuliki bir provah 12 lira 2 provalı nezaket 41 yiflik, kal" haıtalıldan, mide, barsak böbrek hastalıkları. 1 Birinci kordond• 186 numarada ŞA~K HALI. T. A. Ş. 
~d . Yuı müşterilerimize bu f111atı kaçırmamalarını 1 9 41 Mimar Kemaleddin caddeıinde Fahrı Kandemır Otlu 

el'i&r SADJKZADE BiRADERLER t•+•Q•llİlll••f•@••"• .. ••••+•t•t••••t•@••••h'fl:ıııli+iıılil•li••@İlllllllW••••İil ~ • 
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Tirenin 'Kaplan dağında 
tefessüh emiş bir cesed bu
lunmuştur. 

Yapılan tahkikat netice· 
sinde cesedin Cinazlı köyün
den Şakir oğlu Ali olduğu 
anlaşılmış ve kardeşi Tev
fik tarafından öldürüldüğü 
anlaşılmış Eve katil de evet 
ben öldürdüm demiştir. Tev~ 
fik tevkif edilmiştir. 

Altav K. S. K. 
Yarın karşılaçıyor 
Yarın Halk stadında Al

tay ve K. S. K. takımları 
arasında hususi bir futbo ma
çı yapılacağını haber aldık. 

Sabah saat 13,30 dadır. 
Etedenberi Altay ve K. S. 

K. Maçları bütün sporcular 
arasında beycan uyandırmış 
bulanması yaıınki Maça bü
yük bir ehemmiyet verilmek
tedir. Hava da müsaid gHti
ği takdirde Halk sahasında 
şimdiye kadar görülmemiş 
bir kalabalık görülegeği ümit 

Ait:ı;;kon2resi 1 
Çokluk bulunmadığı için 

evvelki ~kşam toplanamıyan 
Altaylılar yarın sabah saat 
9 da Alsancaktaki kulüp 
binasında yeni idare heyet
lerini seçmek üzere toplana· 
caldardır. 

Baş e aletin 
tamimi 

Başvekalet tarafından ya
pılan bir tamimle tahkikat 
evrakları üzerinde her nevi 
ihmal ve dikkatsizlik şiddetle 
cezalandırılacağı bildiril
miştir. 

Kefalet sandı
ğı yapılıyor 
Memurlarda nakdi ve şah

si kefalet yerine ikame edi
len kefaleti müteselsileden 
başka ayrıca bir hususi ke
kefalet sandığının da tesisi· 
ne karar verilmiştir. 

Osman Kutay 
gidiyor 

Ege mıntakasının Şevrole 
otomobilleri acentesi müte
şebbis gençlerimizden Osman 
Kutay Şevrolenin 1937 mo· 
dellerini seçmek ilzere bugün 
lskenderiye'ye müteveccihen 
hareket edecektir. 
, Osman Kuta'ya bayırlı 
seyahat temenni ederiz. 

Avuç doluslt 
para 

Avuç dolusu para verip 
aldığınız çoraplar bir kazaya 
uğrarsa onlaı ı atmağa kal· 
kışmayınız, ( Şemsi Haki
kat ) ın Ucuzluk sergısı 
onun çaresmı bulmuş ve 
her çeşid çoraba uygun çok 
ucuz fiatla her çeşid ipek· 
Iiler satmağa başlamıştır. 

Müthiş Lod_os Marmara
yı allak bullak etti 

lstanbul 13 - Marmarada ı da denizdeki küçük merakib 1 tehlike atlatmıştır. Vapur 
başgösteren çok şiddetli bir büyük tehlüke geçirmişlerdir. .açıkta bocalarken başını 
fırtına ile deniz birdenbire Marmarada açıkta bulunan Marmara açıklarına çevirme· 
d 1• • il k b 11 k 1 balıkrı kayıklarından birço- ğe mecbur kalmıştır. e ırmış ve a a u a 0 • Y Bu sırada Kalamış yan 
muştur. Lodosla beraber baş- ğu batmıştır. Nüfusca zayi- yatmış, korkuluklar devrilmiş, 
lıyan yağmur çok devam et· at belli değildir, Batan ka- yolcular arasında panik 
memiştir. Fntına tam iki sa- yıkların mürettebatı hakkın· başgöstermiştir. Çok şükür 
at sürmüştür. Lodosun bir da hiçbir haber yoktur. vapur bu kazayı nüfusca 
kasırga halinde olduğu sıra- Kalamış vapuru da büyük zayiat vermeden atlatmıştır. 

000000000000000000000000000000000000 000000000000000000 aooooooooooooooooooooooooooo 

Yeni meb'us namzetlerimiz 
ilin edildi 

Ankara 13 (A.A) - Boş olan Çankırı saylavlığına dit, 
tarih coğrafiya fakültesi drofesörlerinden Fazıl Nazmi Or
kun, Maraş saylavhğına Uşak belediye reisi ve Kırklareli 
C. H. P. eski başkanı Ankara ve Paris hukukundan mezun 
Alieddin Tiritoglu ve Kütahya saylavlığın Hicar hükumeti 
nezdinde maslahatgüzarımtz Celal Arat Parti genbaş ktru
luoca Parti namzedi olarak onayJanmışhr. Sayın seçicilere 
bildirir ve ilan ederim. 

C. H. P . Başkan vakili 
İSMET İNÖNÜ 

Ciya o Peştede bekleniyor 
Peşte 13 - ltalya hariciye nazırı kont Ciyano ve zevcesi 

bugün burada beklenmektedirJer. Müzakereler öğleden son· 
ra başhyacal<tır. 

Muallim mektebi mezunları 
Istanbul, 13 (Hususi) - Muallim mektebi mezunlarının 

da üniversiteye kabul edilmt!leri muhtemeldir. Maarif veki
leti bu hususta yakında bir karar verecektir. 

Ma ar talebeleri Yahudi tale
beler aleyhine nümayiş yaptı 
Budapeşte (Hususi) - Yahudiler aleyhindeki nümayişler 

bugün birçok yerlerde devam etmiştir. 500 talebe öğleden 
sonra fen ve felsefe fakültesinin dershanelerine giderek 
mevcud Yahudi talebenin derhal üniversiteyi terketmelerini 
istemişlerdir. 

Nümayiş esnasında Korani namında bir Yahudi talebe 
korkudan beş metre • yüksekliğindeki pençereden~kendisini 
atarak ayaklarından yaralanmıştır. Üniversitelerin nümayişi 
geç vakite kadar devam etmiş ve zabıta kuvvetile dağltıl
mıştır. 

Pivaneoyu 
kim kazandı 
İstanbul, 13 ( Hususi ) -

Berberleı in hafta tatili kanu-
nu, işini takib için Ankara'ya 
giden Berberler cemiyeti 
reisi lsmail Hakkı'ya tayyare 
piyangosunun büyük ikrami· 

RADYO 
Bugünkü · İstanbul 

programı 

Öğleyin: 12,30 Halk mu-
sikisi, 12,50, Son haberler, 
13,10 Hafif musiki (plak). 
Akşam: 18,30 Dans musi

kisi (plak) 19,30 J konferans yesi isabet_ etmiştir. lsmail 
Hakkı kendisine piyangodan ( çocuk esirgeme kurumu 
ikramiye çıktığı haberini namına ), 20 Türk mu!likisi 
yolda almıştır. saz heyeti, 20,30 Kemal ·ve 

Takdir edildi N yazi arkadaşları, 21 Stadyo 
Burnava nahiyesi müdürü orkestrası, 22 plaklarla solo· 

Şefik Erol vilayet makamın- lar, 22,30 Ajans Borsa ha-
ca takdir edilmiştir. berleri. . .................................................... . 

alkın Sesi hakkın sesidir 
- Baştaraf ı 1 incide -

lzmirin orduya hediye ettiği bu 8 tayyare ile şimdiye 
kadar aldığı tayyarelerin yekunu 17 ye baliğ oluyor. 

İzmir orduya sade tayyare değil, birçok pilotlar, planörler 
paraşütçüler de hediye etmiştir. 

Yurdun bava müdafaasına her cihetten bu kadar yardım 
eden lzmirlilere nemutlu ... 

Ne kadar gurur duysak azdır. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

Bir ayı iki kişi
yi öldürdü 

Çapakçur - Kös köyün
den bir köylü on beş gün 
evvel ormana giderken bir 
ayının hücumuna uğramıştır. 
Bu mücadele esnasında köy
lü, ayı tarafından hafif bir 
surette yaralandığı halde 
korkusundan ölmüştür. 

Bu hadisedec on gün son
ra ölünün amcazadesi 35 
yaşlarında Akıt ormana odun 
kesmeğe giderken iki ayının 
hücumuna uğramıştır. Ayılar 
Akıdın elindeki baltayı al
dıktan sonra kendisini yere 
yatırarak vücudunun on beş 
yerinden ağır surette yara
lamıılar ve kaçmışlardır. 

Yaralı köylü Çapakçura 
getirilerek muayene ve te
davi evine yatırılmış ise de 
yaraları iltihaplandığından 
iki gün sonra o da ölmüş
tür. Çapakçurun ormanların-
da çok mikdarda ayı ve kurt 
vardır. __ _..'9lil __ _ 

Göz tepe 
Parti Kongresi 

Toplandı 
Göztepe Halk Partisi kon

gresi dün gece saat 9 da 
Göztepedeki ocak binasında 
senelik toplantısını yapmış· 
tır. 

Toplantıda Halk Partisi 
reisi valimiz Fazlı Güleç'de 
hazır bulunarak azaların dert
leı ini yakından alakadar ol
muşlardır. 

Yeni idare avukat Ahmed 
Enver, Ekrem, Yümni, Naz· 
miye Muammer asil azalık

lara Malkoç, Serif Remzi, 
ŞRdi, Yusuf, avukat Hüsnü 
yönkorul yedekliğine delege 
seçiminde Ahmed Enver, 
Haşmet asil ve Hasan, Şerif 
Remzi yedek olarak seçilmiş
lerdir. 

Toplantı saat yirmi dörde 
kadar devam etmiştir. 

Halk partisi başkanı 

valimiz Fazlı Güleç dilek-
lerin yapılması için çalışacaw 
ğını bilhassa Göztepede bir 
polis karakolunun açılacağını 
liman idaresi körfez için ala 
cağı vapurlar geldikten son· 
ra eskisi gibi yalılara vapur 
işletilmesini temin edecek
lerini vaid buyurmuşlardır. 
Yeni heyeti idareye muvaf
fakıyet temenni ederiz. 

DÜNYA POLITIKASI: 

italya ile Japonya Rusyanılt 
karşısında 

D ünkü telgraf haberlerinden biri, Italya ile JapoD11 lk 
arasında siyasi temaslar yapıldığını bildiriyordu. 

haber tahakkuk edecek olursa faşistlerler komünistler 
sında büyük gerğinlikten Japonyanın istifadeye çalııtıi1 Dl# 
)ayca anlaşılır. Bu haberi! göre ltalya japonyanın Maa~ 
hükumetini tanıyacak, iki devlet aralarında bir iş b 
yapacaktır.~ 

I• talyaoın dostu Almanya Rus hudutlarını geniş!_~. 
niyetindedir. Alman devlet· adamları bunu yua 

defa açık ve kapalı bir şekilde tekrar edip durd 
Şimdi Komünizmin düşmanı olan iki Faıist devlet elele_..1 
miş bulundukları bir zamanda Rus - Japon gerginJiğİDU 
istifadeye çahımak istiyorlar. Yani " düşmanımın dHd~ 
benim dostumdur,, kaidesini tahakkuk ettirmek istiyorl~ 

J aponya ile Faşist devletler arasında bu anlaşma ta 
kuk edecek olursa, Hitler Rusyay& kartı daha yil 

sesle haykıracak ve daha fazla tebdidler savuracaktır. fı 
bütün bu işlerin tahakkuk etmesi ispanyadaki Faşist • 
münist boğuşmasının neticesine bağlıdır. Şimdilik bu • 
mada Faşistlerin hücumları durdurulmuştur. Hükümet 
vaziyete hakim görü ;\üyorlar.. Hatta asi kuvvetler ku11t 
danı general Frankonun kardeşi Romaya gitmiş ora 
ltalyadan yardım istemektedir. 

Avrupaya tale·ı 
be 2öııderiliyor 

Lise olğunluk imtihanlarını 
kaıanmış gençler arasında 
bir müsabaka açılarak hüku· 
met hesabına tahsil etmek 
üzere Avrupaya talebe gön· 
derilecektir. 

Gidecek talebenin miktarı 
13 kişidir. 

Müsabaka imtihanı Anka
rada Ankara lisesinde ayın 
25 ind lstanbulda Vefa li· 
sesinde de gene ayni tarihte 
yapılacaktır. Müracaat ıçın 
ayın 23 üncü gününe kadar 
müsaade verilmiştir. ---'!l••---
Mısırda bir 
keşif daha 

Genç lngiliz asarıatika mü
tahassıs1arından mister Ame· 
rika birinci Fıravun sülalesi
ne mensup Den'in mezarı ci
varında Mısır bakanlarından 
birisinin mezarını bulmuştur. 
Bu Fıravun Süleyman pey· 
gamberle birlik yaşamıştır. 

Bakanın mezarında bulu
nan eşya çok ve mahiyet 
itibarile mühimdir. Bu eşya
nın tetkiki ile 50 asır ev· 
velki hayatın şekli tayin 
ve tesbit edilecektir. 

Tütün piyasası 
Satış 24: milyondur 

Tütün satışları bütün ba
raretile devam etmektedir. 
Satış 24 milyonu bulmuştur. 

Önümüzdeki hafta içinde sa
tılmamış tütün kalmıyacağı 

tahmin edilmektedir. Alıcılar 

rekabetlerinde devam et
mektedirler. 

Dünkü Borsa 
haberleri 

Çuval Cinsi 
1801 Üzüm 

701 incir 
1893 Buğday 

74 Susam 
131 Burçak 

13 Nobud 
24 Bakla 

24600 Palamut 
' 54700 Pamuk 

Fiat 
3-23,50 
190-10 

5,125-6,25 
14,50· 14,75 

4,4375·44375 
4,75-5,625 

4,75-4,75 
260-265 

46,50-47 

Kadınlar 
Çapkın erkeklerdeO 
nasıl kurtulurlar? 
Vak'a Fransada geç11tİf f 

Genç bir kadın daim•. pe, 
ni kovalıyan çapkın bır 
kekten kendisini kurtar 
için şöyle bir çare bulın~t~ 

Bir gün çantasına bır 
boncuklar koymuş ve ç 
tanın bir yerini bir boak 
düıecek kadar sökt 
sonra sokağa çıkmııtır, 

kek gene peşine takıl 
erkeğe iltifat gösterınif~_ı• 
raber yürümeğe baılaın".İI' 
Kadının evvelden hazırlı 
boncuklar birer birer t 
meğe başlamışlar ve er ~ 
her boncuk düşüşte yere 
ğilip boncuğu almış ye 
dına vermiş. 

iki saat kadar beri 
dolaştıktan sonra erk 
tahammülü kalmamış: 

- istemem, demif, 
cuk toplamaktan bık 
Hundan sonra ne boaco 
nu toplarım, ne de ıeDİ 
terim! 

Londrada ye 
bir din! 

Londrada yeni bir diD 
tı! Bu dine "mumyalar• 
pınma,, dini demek ıasıllt. 
Bu dinin resmi merkezi . 
dilik Britiş Mizeatıın dı 
başlıca sabibleri de kad 
dır. 

KadınlStr muayyen 
müzeye gitmekte ve 
Furavunlar mumyaları c;o 
de derin bir vecde dabll 
ve dualar letmektedirlet• 
din çıktı, çıkalı Muın1. 
etrafı çiçek demetleri 
dolmaktadır. 

Büyük bit 
. lıaber ! ~ 
Amerikadaki Morın°11 b 

sesi ve mezhebi meD111.b 
'tt• sekiz on karı alma ki~ 1 id 

edilirler. rlalbuki ~: r 
yanlış imiş. Çünkü ıt•~ 
kilisesi 1890 senesi Nıf 
altıncı günü birde11 • 
karı almağı yasak ~ts::~ 
Ve 46 senesindenberı 
Mormon birinci karısı i1~ 
ne ikinci defa evlenınelll• 

• 
Her av bircok vatandasları bü 
yük bir servete kavuşduran ( saa Jet~ kişesinden veni tertip pİvanko biletle~!! a ~ v Basmahane Çorak kapı karakol 97 a}magı Unutmayınız. Bay Hasan Tahsin Telefqn: 34 

• 


