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GENERAL PLASTIRAS 
lstanbul 26 (Özel) - Ati

nadan bildirildiğine göre tek 
durmaktan canı sıkılan ge
neral Plastıras 932 yılındaki 

gibi bu kere de Yunanistanda 
yeni bir ihtilal hazırlığı ya• 
parken meydana çıkmıştır. 
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Tütün alıcıları ve 
. ~ c rençberlerimiz ! . 
~ 't ofdUIQa~vasına gitmiş- aşikardır. Felaket muhakkka· 
' ~•ktı a bır arkadaş önü- hr. Yüz kuruşa ltütünümüzü 'h Cei . satarsak ancak aldığımız pa-

d~ ~e•in ~e~ı rençberler rayı ödeyebileceğiz, şayet 
sltttlel'İn~ :~bireyim de biraz aşağı satarsak işimi(duman. 
~' ile ınle, dedi, gittik. Bu nasıl iş? 
...._ta bir <.~~rhaba) lardan Diye sordum. Zavallı renç· 
~, ~fe11d~utuncü geldi : her birer birer meseleyi an-
tit~~ı,Cak; şu bizim halimiz lattı: 
ı:ı~ tt b • Birkaç ecnebi - Ah efendi, siz bizim 
~il ~e u cıvarda vasıtaları halimize vakıf değilsiniz. 3 
d~ll, ~:eb, Şaban, Rama- lira tarla icarı 4 lira çift pa-
~~ ll611lil Yranı ağalarla bize rası, 4 lira fidan, 5 lira dik-
~ L ttkli;nar liradan ortak- me, 6 lira iki kat çapa 1 lira 
~,.,."la,1111 ediyorlar. Biz de kırma 2 lira sergi bir lira 
"' tGttı11 •ı:ı . iki kat sürdük kalıp bir lira da çuval ve 
"ttk ek ~ıdanları tedarik sicim parası ki cem'an 33 
~'tta >'a 1tık, fakat bundan lira eder. Orta 1a çıkan bu 
-, · lııı:rı acak birçok masraf ortakçı ekilmiş tütüne· dö-
lit llt de (e 1.~tısad vekaleti nümö on liradan ortak olun-
~· .~İld ReJ~) idaresi göze· ca bir dönüm 50 kilo t.ütün 
)~ )i al e bılaıecburiye bu verse bunun yarısını şırket t' •rak ortaklığa giri· alınca yirmi beş kilosu eli-

'11,t mizde kalır, 33 liradan on 
'tiııuı tabak gibi - Sonu 4 üncüde -

pışmalar olmuştur. Nuf El ı bazı evlerde araştırmalar 
Sera hapishanesine hücum yapan polisleri taşa tutmuş-
eden Araplar ile Herendah- lardır. PoJisler silah kullan· 
den yetişen İngiliz askerleri mak mecburiyetinde kalmış· 
arasındaki çarpışmalarda bir lar ve neticede Arablardan 
İngiliz askeri ölmüştür. bir kaç kişi yaralanmıştır. 
YENİ BiR ARBEDE DE iKi Arab sandalcılar Hıtyfada 

ARAP ÖLDÜ bir Yahudi vapuruna bomba 

Kudüs 25 (A.A) - İngiliz atmışlardı. 
ali komseri, Vaplis ve Heb- ARAP RÜESASI SÜRÜLÜ-
ronun Arap belediye reisini YOR VE HAPSEDiLİYOR 
azlederek yerine Yahudi Kudüs 25 (A.A) - İngiliz 
belediye reisi tayin etmiştir. hükumeti grev neticesinde 
Hayfa limanının Arap Dok çıkan karışıklıkları bastır-
amelesi grev ilan etmişlerdir. mak iç n son derecede ted-
Nablisde Araplarla Yahudi- birler almıştır. Grevcilerin 
ler arasında çıkan bil' arbe- reisi avukat bay Sıdkı Deja· 
de iki Arap ölmuştür. nı bir sene müddetle Kudüs-
BİR VAPUR BOMBALANDI ten ihraç edilmiştir. Arap 

Kudüs 25 (A.A) - Kıyam lideri Salih Abid ile diğer 
halinde bulunan Arablar Bas· bir takım rüesa da hapis 
ra yakınında bir kasabadan olunmuşlardır. 
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ANKETE DEVAM EDiYORUZ 

Yıldız hanı sahibi aerd yanıyor: 
---- --- •ooo••- -------

Ben bu hanı 27 ,000 liraya al
dım. Şimdi zararına çalışıyoruz 

Yüzde elli nisbetinde ten-
halaşan Kemaraltı caddesin
dan arastaya doğru ilerliyo
rum. EsH güzelliğini kaybe-
den arasta da bir sessizlik 
bir durğunluk derhal göze 
çarpıyor. 

Biraz daha yürüdükten 
sonra kapının önünde beş 
altı köfe sebzeden başka bir 
şey olmıyao han önünde dur
düm. 

c, 

Yıldız hanı .. daha kapı
dan firerken her taraf su· 
lanmış, süprülmüş... Terte
miz bir vaziyetle karşılaşıyo· 
rum. Küçükçe bir odada 
han katibi eski defterleri 
karıştırıyor. lıeride köşede 
bir zat kurulmuş nargile içi-
yordu. Yanına yaklaştım .. 
kendimi takdim ettikten son-
ra: 

- Ar kası 4 üncüde -

- Yahu rakıların mı tesiri arttı, sıcaklar mı bastırdı ne 
oldu? Şu adamın haline bak ... 

- Ne o, ne de bu... Aç karnına rakı iç de bak ne olu· 
yorsun! .. 

Aldığı kadınları sigorta ettir·] 
dikten sonra öldüren canavar 

Amerikada Los Arcelesda 
Robers Jams isminde yeni 
bir kadın düşmanı yakalan
mıştır. Robert'in sanatı ber
berliktir. Bu adanı şimdiye 
kadar bir çok kadınlarla ev-
lenmiş, fakat Bu kadınların 
çoğu ya kaçmış, yahud ölmüş

tür. 
Robertin son defa evlen-

diği kadını da yılanla zehir
lenerek öldürüldüğü bir te
sadüf neticesinde meydana 
çıkmıştır. Bu kadın düşmanı 
berberin, bir gün evvel evine 
bir sepet içinde yılanlar ge
tirdiği öğrenilmiş ve kadının 
vücudu üzerinde yapılan tah
kikat neticesinde zavallı 
kadının yılan tarafından so-

1 
kularak öldüğü anlaşıJmışhr. 

Fakat cani berber, hiçbir 
şey olmamış gibi kadının 
cesedini civardaki arsalar
dan birisine atmış ve sigorta 
şirketine giderek : 

- Karım öldü, sigorta 
bedelini veriniz ! Demiştir. 

Zabıta tahkikatı müsbet 
netice verdikten sonra bu 
yeni Landru derhal yakalan
mıştır. Tahkikat derinleştik
ten sonra bu adamın, her 
aldığı kadını evveli sigorta 
ettirdiği, ve bu kadınlan öl
dürerek sigorta paralannı 
aldığı anlaşılmıştır. Bu cani· 
nin muhakemesi iki ay ıon
ra yapılacaktır. ------

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
----------------0000 

Pis Bir Mahalle •• 
Bif'11 irali mahallesinde oturan Hasan isimli bir okuyucu
WJ muzdan şu mektubu aldık: 
" Mahallemizin Nuhutcu sokağı pek çirkin bir hale gel· 

miştir. Evlerden çıkan pis sular bu sokatta toplanmaktadır. 
Mahalleden geçenler taaffünün şiddetinden burunları~ı 
tıkamadan geçememektedirler. Aynı zamanda mahaUenın 
kaldırım taşlrı da çok bozulmuş olduğundan gelip geçeuler 
düşerek sakatlanmaktadır. 

Burası kokusu pis taaffünün manzarası ve bozuk kaldı-
rımlarile güzel İzmirin içinde bir yara gibi sırıtmaktadır. 
sayın Şarbayımızın bu mahalleyi hiç o'mazsa oturalacak 
bir bale getirtmesini bütün cani gönüllden dıleriz. 11 

Belediye hizmetlerı içinde ehemmiyetsiz)eri, ehemmiyet
lileri, mühimleri, ehemleri vardır. Bunlar sırasile biribirlerine 
üstün tutularak iş yapılır. Belediyeler her şeyden evvel hal
kın sıhhatini mütemadi bir surette tehtid eden çirkefler, 
lağımları halka zara vermiyecek bir hale sokmalıdır. Bu be
lediyenin vazifelerinin en başında gelir. Bin hı r h.astalığın 
kaynağı olan bu çirkep sularına bir an evvel bır mecra 

verilmelidir. 
Halk her şeyden evvel bunu istiyor: 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
- - - . . ~ ,.. . ·- - ' 
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Beş ailenin Sovyetler 

Birliğinde 
Dağcılık 

. ,, ,, , 
ıçyuzu . ••• 
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Sovyetler Birliğinde 1935 
yılında uzun turizm seyahatı
na çıkan 185 bin kişinin 20 
bini dağcılık turizmi yapmış 
ve bunlardan da 6 bini yük
sek ve güç tepelere çıkış
larda bulunmuştur. 

İhtiyar bay direktör, genç kıza olan aşkı için 
gönlünün tazeliğini muazeret gösteriyordu. 
Kapıcılıktan aşk mü- ı kızı o kadar sevdim ki her 

• J ·., • t f' f şeyi unuttum, ve artık bu 
1936 yılında alpinizmin 

daha ziyada genişliyeceği 
kuvvetle sanılmaktadır. Kızıl Javır ı~ıne d~r .. 1d"k kız olmadan yaşamak imki-

zun, ço uzu ~şu~ u • nını bulamıyorum!. 
ten sonra, bu davetıyeyı bay 
direktöre vermeğe karar ver
dim. Salonu intizama koy
duktan sonra, davetiyeyi cüz 
danıma yerleştirdim, bu 
" Memnu aşk ,, yuvasını ki
litliyerek evime gittim. 

Sabahleyin, bay direktör 
dairesine geldiği zaman, bü
yük bir hürmet - ayni za
manda, heyecan ve korku 
ile - davetiyeyi kendise ver
dim. 

Bay direktör çok memnun 
oldu, omuzumu okşıyarak: 

- Aferin .. Dedi. Sen çok 
zeki, kabiliyetli ve emin bir 
delikanlısın.. Bu davetiyeyi 
bana getirdiğine çok iyi yap
tın! 

Ve sonra, daha samimi 
bir hal alarak, bir dostuna· 
söyJiyormuş gibi bana: 

- Eh.. Ne yapalım. Biz 
ihtiyarlar da bazı bazı böyle 
eğleniriz. Şurada kaç vakit· 
lik bir ömrüm kaldı. Bunu 
da rahat ve eğlenceli geçir
mek lazımdır. Senin kabilli
yet ve meharetini gördüğüm 
için sana şimdi daha mühim 
bir iş, bir sır tevdi edece
ğim. 

Dedi. 
Ne kadar hayret içinde ol

duğumu şimdi bile tarif ede
mem. Ben, bu davetiyeyi 
vermekle, adeta tek, çif~ oy
namıştım. 

Bay direktörün memnun 
olmaktan ziyade, seviştiği 
kadıoın ismini öğrendiğim 
için beni kovacağına hükmet
miştim. Halbuki, bay direktör 
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bu halden okadar memnun 
olmuştuki artık bana kalbini, 
kalbinin en gizli sırlarını da 
açıyordu. 

Bay direktör bana : 
- Bir sene kadar var ki 

iyi bir aileden olan bir kızın 
aşkına düştüm. Vaziyetimi 
hiç düşünmeden kalbimi bu 
aşka kaptırmış bulundum. 
Fakat macerayı anlatınca 
sen de görece1'siz ki be
nim bu aşk ve günahtan 
sun'u taksirim yoktur, yahud 
pek azdır! Çünkü bu genç 
kız beni aşk ağına düşür
mek ıçın elinden geleni 
yaptı ve nihayet muvaffak 
ta oldu. ihtiyar da olsam, 
ne yapalım ki gönlüm taze
dir. Evvela mukavemete ça
lıştım, fakat sonunda bu 

"Bu genç ve -itaraf lazım
çok güzel kızın maksad ve 
hedefi, aşkımızın ilk anların
dan itibaren anlaşıldı: Sık, 

sık benden para istemeğe 

başladı. Vakit geçtikçe ve 
benim sevdam tepemden 
aştıkça istediği para mikta· 
rını çoğalttı. Ben tabii bu 
istediklerini vermemek cesa-
retini gösteremezdim. 

"Fakat ... üç, dört ay var 
ki bu güzel kızın para iste
mesi tahammül fevkine çıktı. 
Buna mukabil umumi hali de 

değişti. Vakıa, istediğim zaman 
randevüme ·geliyor. Fakat hal 

leri başkalaşmıştır. Ben bu-
nu hissediyorum. Bu genç 
kızın benden başka birisiyle 
münasebeti vardır; benden 
başka birini, hiç şüphesiz 

bir genci sevmektedir! Beni 
sadece para ve süs ihtiyaç
ları için elinde tutuyor ve 
belki de benden aldığı para
ları rakibım olan gence ye
diriyor!,, 

Bay direktör vaziyetini ve 
acerasını izah ettikce ken· 

dinden geçiy"r ve aramızı 
ayıran seviye farkı büsbü· 
tün okunuyordu! Zavallı adam; 
bir saat evvel beni ciddiyet 
ve azametile korkutan bay 
direktör, şimdi bana kalbinin 
ızdırab ve acılarını anlatma· 
ğa çalışıyordu. 

( Arkası var) 

+ ····-·.-...-

Muazzam bir 
Elektrik 
Tesisatı 

Tas ajansından: 
Volga-Don kanalının inşasi 

planına 580 kilovat 1 kuvve
tinde elektrik istihsal edecek 
3 elektrik istasyonunun ya
pılması da dahildir. Bu e
lektrik istasyonları su kuvve
tiyle iŞliyecektir. Kanal ay
rıca oradaki kurak step a· 
razinin irva ve iskasına da 
yarayacaktır. Nihayet her 
yıl kanal vasıtasıyle Don'dan 
Volga,ya geçecek olan 12 
milyar metre mük,ablık su 
V olga sularının arazı ırva 
ve iskasına sarfedilmesi yü
zünden Hazer denizi sathı
nın alçalmasına da mani o
lacaktır. 

Ordu alpinistleri, bu yıl, 
Kafkasyanın, Tiyenşanın ve 
Altay dağlarının yüksek ve 
güç tepelerine çıkmağa ha· 
zırlanmaktadırlar. Sovyetle
rın en iyi alpinistlerinden 
mürekkep bir gurup ta Gar
bi Pamire hareket ederek 
6 bin metre irtifaındaki dağ-
lara çıktıktan sonra 7495 
metre yükseliğindeki Stalin 
tepesine varmağa teşebbüs 
edeceklerdir. 

Volga·Don 
Kanalı 

Tas ajansından: 
Hazer denizi ile Karade

nizi birbirine bağlıyacak o· 
lan Volga Don kanalı üze
rinde ilk kapaklı bendin in
şaatı bitmiştir. Don nehri
nin suları, yapılması bitiril
miş olan ilk kısım kanalı 
teşkil eden 59 kilometrelik 
bir yolla bu ilk bende akı
tılmağa başlanmıştır. 85 mil
yon metre mük'ablık olan 
bu ilk bend 12 gün içinde 
su ile tamamen dolmuştur. 

Bu yıl içinde bu kanal ü
zerinde çalışmalara ayni su
rette devam edilecek ve 
1937 e kadar iki bend da
ha yapılarak Don nehrinin 
suyu oralara kadar getirile
cektir. 

Gürcistanda 
Limon porta
kal aiaçları 

Gürcistan Sovyet Hükü
meti, Acaristan, Abazistan 
ile Gürcistanm diğer cenup 
kısımlarının sahil mıntakala· 
rında köylülerin mecburi su· 
rette limon portakal ve man
dalina ağaçları dikmelerini 
kararlaştırmıştır. Bu mınta
kalarda her köylü, yerine 
göre, en aşağı, 25 ili 40 a
ğaç dikecektir. Bu yıl içinde 
dikilen ağaçlar 104 hektar 
vüsatında olacaktır. Önümüz~ 
deki beş yıl içinde, üzerine 
limon portakal ve mandalina 
ağaçları dikilecek arazi mik
tarı altı bin hektarı bulacak
tır. En fazla miktarda ekme 
ameliyesi 1940 ta yapılacak 
ve bu yıl 2500 den fazla 
hektara limon portakal ağaç
ları dikilecektir. Hükümet, 
bu iş için köylüye çak uz un 
vadeli kredi açacaktır. 

............................................................................. 

IGözüMüZE CARPAN YAZILARİ 
ı ' ı ........................................ 0 ................................... . 

Ayni fikirde 
amma!. • • 

ımış 

lr::ıift ir gün, Musolini, oto-
1..':;JU mobille italyada seya-

hat ederken arabasının bo
zulması dolayısile birkaç sa
at ufak bir kasabada bek
lemeğe mecbur oldu. 

Vakit geçirmek üzere ora· 
daki sinemaya girdi ve hü-

viyetini belli etmeden bir de el çırpmakla kalmıyor, 
köşeye sinip oturdu. ayağa kalkıp kalkıp: "Yaşa!,, 

Bu esnada, perdede, Ha- diye bağırıyordu. 
beşistan muzafferiyetlerine Birdenbire, Musolininin kı-
dair bir filim gösteriliyordu. mıldanmadığı ve lakayd dur· 
Arada bir, Duçenin adı ge- duğu gözüne ilişince, bu a-
çiyor.. Resmi geçiyor.. O dam ona doğru eğildi ve 
zaman sinema salonu alkış- usulcacık: 
tan yıkılıyordu. - Ben de sizinle ayni fi-

Musolininin yanıbaşında o· kirdeyim amma.. dedi; ne 
turan bir adamcağız, · alkış- yap.ayım? Korku belası .. Böyle ı 
çıların en hararetlisi idi. Sa alkışlıyorum işte! (Son Posta) 

Hırsız 
Mustafa da 
Nasıl tutulduğuna 
hayrette kalmış 

Belgradda çıkan Voreme 
g~zetesinde okunmuştur: 

Yugoslavyanın Vinkobce 
polisi meşhur hırsız Murad 
oğlu Mastafayı bir mücevher 
tacirinden bir saat çalarken 
yakalamıştır. Mustafa san'a
tinin çok erbabı olmak iti
barile girdiği mücevheratçı
dan ve saatçidan boş çıka
mazdı. Ciddi bir meslek sa
hibi oJmak itibarile saattan 
başka bir şey de çalmağa 
tenezzül etmez di. Mustafa 
Yugoslavyanın birçok yerle
rinde işidilmiş bir mutahas
sıs bir hırsızdır. Vinkofçede 
bir saatçı dükkanından saat
ları bakarken bir saatı cebi
ne atmıştı. Beğenmedim di
yerek çıkıp gitmişti. Saatçı 
çıkardığı saatların • birinin 
noksan olduğunu gorunce 
Mustafanın arkasına düşmüş-

tür. İşi nokta polisine haber 
vererek beraberce Mustafayı 
yakalamışlardır. Bunu hikaye 
eden Mustefa da nasıl olup 
ta tutulduğuna hayret etti
ğini söylemiştir. 

---oo---•• 
Odenemiyen 
Borçlar 
Karşılığı 

lstanbul - 25 İtalyaya kar
şı zecri tedbirlere iştirak et· 
miyen Avusturya ltalyaya 
pek çok silah, top vesaire 
satmıştır ve satmaktadır. ltal 
yanların Afrika harbinde pek 
büyük masraflara düçar ol-
maları yüzünden ltalyanlar 
bu mühimmatm bir kısmının 
bedelini mukavele ahkamına 
oygun olarak ödeyememişti. 

Viyana hükümetile Roma 
hükumeti bu .. mesele hakkın
da yeni müzakereye girişmiş 
)erdir. Bu müzakereye göre 
ltalya borçlarını Avusturya 
toprağında bulunan ve Ital
yanlara aid olan elektirik 
tesisatı hislerini deviı ve 
mühimmat almakta devam 
edecektir. 

---·~ 
Süvari 

Ala yJarı ihtilalinden 
çıkan hadiseler 

İstanbul 25 (Özel) -- İs
panyanın isyan eden iki sü-
vari alayından 26 zabit ve 
pek çok asker hapsedilmi ş
ti. Mahbusları kurtarmak 
için bir zabit kumandasında 
hapishaneye hücum eden 
bir gurup ile sadık askerler 
arasında bir müsademe ol
muştur. Mahbusların yalnız 
garnizonlarının tebdili sure· 
tile cezalandırılmaları karar
laştırılmıştır. 

Bul2aristan da 
l{oınonist cervanları 

o/ 

Sof ya 25 · - Tütün ame· 
liyesinin grevinden istifade 
eden komünistler bu greve 
siyasal bir renk vermek için 
ortaya atılmışlar, amele ile 
birleşmisler, yer yer vakalar 
çıkarmışlardır. Tevkifat de
vam ediyor. Polis bir yerdeki 
grubu dağıtırken diğer ta
rafta toplanıb yeni ıskandal
lar çıkarıldığını haber alıyor. 
Şaşkınlıklar ileri gitmiştir. 

iskeletlet 
KuyııstJ 

3',I 
. Yazan: MARSEL ALLEN . - ~ 

ihtiyar l~ud rıhtım kenarından denıze ,r 
bir deliğe bir adan1 getirdiğini g<>r :;, 

Maunada gördüğü şeye ne yapmak !azını g"'t, 
inanmak istemedi; mauna- bilmemekle beraber I tJ f 
dan bir adam suya atlamı~ rarını verdi: Ya 3 :~ 
idi. Bu adam rıhtımın zen- da Kaplan denilen ~ 
cirlerinden birine tutundu, · caniyi adaletin pe 
ve çimento deliklerden biri- verecekti. ' 
sine girdi. Bir daha çıkma- Bir müddet karn10:orif. 
dı ! tünde sürünmek ıııec ~ 

İhtiyar Rud kendi kendi- tinde kaldı. Delik bll 01~ 
sine : dardı. Fakat bir " ~·~ 

- Tuhaf şey!. Dedi. Bu sonra ayağa kalkac• ~ 
delik acaba nedir? Bu ada- genişledi. 

1
;_ 

mın bu delik içindeki işi ne Delik, yahud bUöı ~ 
olacak ve bu adam kimdir? kanalı karanlıktı.. G 

00
al ~ 

Bence bu adam kaplandan 1 r r ~ ij 
başka bir kimse değildi ve &:örmiyordu. h~ıya 1° 
olamaz! sılah namına bır şeY1,rı ,t <:ı 

Dedi. İhtiyar Rud ilk iş Tabancasının gurşun 1•" 
olarak rıhtımın altındaki de- lehi ihtimal işe yaralll' 
liğe doğru yörüdü. Biraz ev- kadar ıslanmış idi! aJ' 
vel meçhul adamın yaptığı Yüzmetreden faıl\at / 
gibi başını bu deliğe soktu. diği muhakkaktı. fa 

DeJiğe girdiği vakit hay- reye gidiyordu?. d I 
reti daha fazla oldu; içeride Bunları ihtiyar R~,, 
uzaktan bir takım sesler ge- şünmiyordu bile. o,ldll~ 
liyordu. Sert bir erkek sesi: nın izi üzerinde 0 ti 

-Benim emirlerimi harfı düşünüyor ve kap1~00 ~ 
harfına yapmıyanlar muhak- mak için ilerileyordu ıdit 

kak surette idam edilirler. Sen dar ki dönmek laıı~~; ~ 
korkudan, sen de ahmakla- zaman nasıl dönecegı 
ğından aldığını2 emirleri ya- düşünmiyordu! i11' fi 
pamadınız. Müsademe her Karanlık içinde, bi1~:r 11'._ 
halde yirmi metro daha uzak ihtiyatla ilerliyordu. bl1"~ 
ta olmalı idi. Bu suretle ğmı sağlam bir yere • a1ıf 
Rudu maunada biz tutabile- d P""' diğerini kaldırıyor u! ı!O'p 
cektik ! Diyordu. b' d .. "ne bıt,. ~ 

Başka bir ses: ır yer e, 0 onu · · .,e 
veya kuyu çikab hr'. 

- Bize merhamet ediniz ! b'l' dı .li. nun içine düşe ı ır · eJv 
Diyor, üçüncü bir ses de: e 1 ~ 

Nihayet bir yer ., "' - Merhamet .. Merhamet!. gı 1 

D ileri attığı bir aya ' 
iye inliyordu. buldu, havada kaldı: 11' 1 
Fakat reisin çok merha- B d• • 

metsiz bir adam olduğu an- - Evet dedi. u ıı,r'' 
laşılıyordu. Çünkü ihtiyar Bir çukur mu?.faka\0,.I 
Rud uzaktan iki tabanca sesi lıkta çukur. Hiçte 

·ıı 
duydu. Bu iki tabanca sesini gitmez. ııert 

k 
... e ,, 

müteakib korkunç bir kahka- Hemen diz ço tu, ~ 
ha da duyuldu. geçecek bir yer araŞ:.,ıı~ 

Rud nerede bulunduğunu başladı. Biraz kart geÇ~ 
ve uzakta, yer altında iki içinde eline bir bala dil~ 
kişinin daha canına kıyanın Bu halat da bir çok f'I'~ 
genç olduğunu anlamakta ler vardı. Halalı kU ,ııl 
güçlük çekmedi. Hiç tered- çekti ve sarstı balat 

5 

düt etmeden deJiğjn içine gir- olarak bağlanmıştı· "'') 
di. Karanlık içinde henüz ( Arkası 

'Y:ni00 b0070ocJ>0Uc~llı008oocD:>c>OooOoooocg:xxu>0e• D00r()()je:>O'S.,.,.,-dJ~-
El yazıSI Tayin edild•,., 
K•t l Belgrad 25 (ÖıeO.;i'f'~ 

ı ao ar gosl~vya hükümet n~' ,ed' 
Gürcistan tarihi ve kültü- Pol'un Bükreşi zıya C,,- t' 

rü ile alakadar eski türkce orada Çekoslava~~a de''İ 
arapça ve farsça eserleri bu
lup toplamak üzere Orta 
Asyanın birçok şehirlerinde 
yapılan araştırmalar netice
sinde 1000 d yakın gaye_t 
kıymetli kitap toplanmıştır. 

Bu yazma kitaplar; şiir ve 
edebiyata,tarihe, tıbba heye
te ve felsefeye aittir. Bunla
rın arasında çok büyük bir 
kıymeti haiz olanlar, İran 
şairi Hafız'ın bir eJyazısı o
nuncu yüzyıl Arap tarihçisi 
Tabari'nin· eserinin bazı kı 

şımları ve ondördüncü yüz
yıla ait tıp hakkında bir İran 
elyazmasıdır. ' 

~Vehib uaşa 
Nerede ve ne yapıyor? 

Londra 25 (Radyo) - Ne
güse iltihak etmek ve Avru
pa seyahatinde refakat ede-

reisi ve küçük itıla~ 1ıoJ1 o-f 
lerini dışbakanları ı :>"" .:iİ 
malarının gelecek dil"" 
inci gününe tayiP ·ş~it• 
resmen teeyyüd etıııı 

Bay B~~etl' 
Belgrada kırıl 

geliyor .,,, f" 
Belgrad 25 (özel) ~ 

b•Y ,.. 
lonya dışbakanı . ot· ıJ 
BeJgradda beklenıY "°!:' 
seyahata her taraft• r. 
ehemmiyet veriliY0''~ 
Belgradda Polooyan

10 
"' ıı'! 

dışbakanhğı memuru bet'f 
çok gazeteciler iled OÇ 
gelecektir. Belgrad a /... 

~~~ 
bilmek maksadile 1'~b ~ 
ayrılmak istiyen Veb~Jot~ 
nın evrakı yolunda 'dfl"' , 
için bu maksadına Ol 

olamamııtır. 



s 26 Mayıı ~ 

1 ~l\::lc::lc~:fclt:lc::lc:lc:lc::lc!:lot~:lc:lc:i::i:lt:i:~)t***": v ECZACI BAŞI S. FERiT 

1 ~ DO K T O R ~: Y AGSIZ TUVALET KREM 
ti A. Kemal Tonay ~ . . 
tC Bakteriyolog ve bulaşık, salğın ~ 
~ hastalıklar mütehassısı ~ 
+( Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başm- >+ 
+c da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den )t 
~ akşam saat 6 ya kadar hastalarını kabul eder. )+ l 
fC Müracaat eden hnstalara yapılması lazımgelen sair +c 
+( tahlilat ve mikroskopik muayeneleri ile veremli basta- 1j 
t( lara yapılmasma cevaz görülen Pnomotoraks muayene- )1. 
t( sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 )+ 

~ * +c~'ıt~:Jt:~~~ ~i~~1C'S=~:V:'S='A(~~,,:'1C)t-

Yedi '"fürk sanavi n1an1ulatı 
.t 

Hasır sanda/ya 
Türk topraklarında \ etişen Çavdar sazından yapılan ve 

yüzlerce ren~ber ve sanarkarımızın yetiştirdiği yerli milli Leke, çil, buruşuk, kırışık brakmaz yüzü bütün gençlik 
Türk sanayi mamulatı hasır sandalyalara rağbet etmek mem- ·zarafetiyle sıhhi ve fenni şekılde korur, besler 

leketine ve Türk işçisine ve sanatkarına yardım ve hizmet M. Depo s. Ferı·t şı·fa eczanesi 
etmek demektir. Bunun için pantolon yırtmaz serbest rahat 

:r_··.·~··· ........ b........ ve on seneye garanti hasır sandalyelere r.; ğbet ediniz. içenler bı· ıı·rı~r 
· ~ Toptan ve perakende satış lsınetpaşa Bulvar Zinet garaj 

~ ~r ... . karşısında sandalyacı Muiz. Neş'enizi, hayatınızın zevkini. sıhhatınızın 
~" ·r, .. , ~E~~~~ ~:~~~~l 1 · d k ak 

~ dainıi surette <Orunnıasını tenıın e ece anc· e :tt>t:.t::.t~:.t:fdc~:tt» i lzmir .... . . eı:ı~ucatı ~ Yüksel, Kabadavı ve Billur 

lh T J )t I Turk A. Sırketının i 
amra 25

e
73

• '; 1. Halkapınaı· Kumaş Fabrikasının ~ ıJ rıdır. _..,...,,. •. .,..,. .... .,....,. 
l\11evsı'm dolayısiyle yenı' çıkardıg" ı kumaşlar · & ıı" · ·• "' ~ ili P'lıı ':'it p~ " 'P~11•·•11 ~·"•11 .~q ;ıı~,.;.'11~ 1•" • • • • • ; •• • .... •~ 

-!.d•:e•inde Milli Kütüphane sineması ~ 1 Sağlam . ~ ~:.=-... ;~r·~;~kı:·~ıi;;""'t;k;ifİe -~ 
auGON ~ ~ Zarif $ ~!1 Bis.klet r!i 

Yaz Fiatleria >t 1 Ve Ucuzdur ~ RlPetro ~.tak .. ~en ·r ınasa ve tavan la~1haları1:1 
S ffususi 35, Balkon 25, Salon 20 .i S .., r•l Motosıklet bısıklet - gramofon ve plak magazamda • 

1 
enenin en muhteşem iki büyük filmi birden ~ atış yed eri ~ :•J her şeyi taksitle alabilirsiniz. • 

/( 

.. ll1'i!'ll B' . . k d d 186 d ŞARK HALI T A ş 'ff. ·•ı1P1"•1ıı1•"1Qı••"1ll ~ıq1ıı•qıt!11"'11 1' ~ ıı;ıtP;_ııı·~P;11P~P;ııı1~~·" 

l )+ ~ııı} ırıncı or on a numara a . . . ıı; •ııı~:ıı~:ıı~::ıı~.:ıı:ıdı~ lıbiııllııUiılwıı~~-~ ... eopatra >+ ~Mimar Kemaleddin caddesinde fahri Kandemir Oğlu ~;· Toptan ve perakende sa ış yeri 
Mı~~~~~ <-''~~~~~'~ -~~'t~ Balcılar caddesi No. 156 ızmir 

~- Kasda Diva i . -
>+ 

st ~IAR1'1\ EGGER'TH >+ 
4 ~llalara D'kk t )t 

'lt 1( ı a : >+ 
7,3() d leopatra, 5,45 de Kasta Diva )+ 

h ~~~leopatra, 9,15 de Kasta Diva )+ 
vull ~~:JJl:~Jt:Jl:fi~~'l=~JlC~:>ıt~:ıt),,(~ 

Yanın geceler Fgünesi 'çok dayanaklı ~ r ~ b ... ~ 

~; ' :.: . ;:\,,, .A•~. 
-~ t'1Jı Ye . 
~~tı S nı lambaları ve en sağlam telefon ve elektrik 

tı"in~~10 A z·ffe ticarethanesinde . ı r bulunnr. .. ~· 

t,:}etıi.~se--niiiiiiiii;nin mahsulünü 
1Yacak rençberlerimize 

\\ıs.. IWÜJDELER 
\ t'tt ... \'Yet Ru 'f ·ı·.. · ··k 1 ı·t ~ ~"" ~•tai . . syanın çı tçı ıge aıt en mu emme a a ve 
'\1 b~tda Y~sını en ucuz ve elverişli fiatlerle sattığımızı 
~ u)\ik llb ~lanların çok memnun ve müteşekkir kaldık

., 111,h u~r emniyetle sayın halkımıza ilin ederiz. 
a ı: Gazi bulvarı 18 numarada Hikmet Besim 

lır.. \te Mustafa Yumelaki evladları ticarethanesi 
(l,(iil, .d .. ,<' ı a . 

'lllenı tesı, sağlamlığı ile 
tlun edecek ancak 

it () Meşhur 
1'~1t PTiMUS 
\~ ıı.""~~ fenerlerdir 
~ ~-rı en~r, masa, duvar ve as
t~<:>s d ~~ldı. Satıcılar için istifa
l( lJ: ' ı Yeni fiatler. 

~~it-, t . 
~~el ~ınci Kordon: Sa-

~~ı 05 - 3, Ağa Zade 
llseyin Hüsnü 

.. -

SADIK 

---------·--------------
Aydınlılar Okusun 

Reklam değil bir hakikat 
Bakkaliye ve mısırcılığa ait ihtiyaçlarınızı en ucuz, 

pazarlıksız aldanmadan ala- cağını7 yer: 
Aydın: Gazi Bulvarı No. 20 Bakkal Hüsnü Tükel ve 

oğlu Hilmi Tükel ticarethanesidir . 
Bir tecrübe bin şey öğretir bir tecrübe ediniz ... 

~t+X*l~r&~E~~~M~~~~Sii~MS~SE-
00 .. 
~ TA vv ARE: TE~irPN 
~ Sayğılı seyircilerinden gördüğu büyük rağbete güçük 
8 bir mukabele olmak üzere fiatlarında yüzde elli tenzi · 
~ lat yapmıştır. Bugünden it.~baren her gün ve her seans
~ ta hatlar: m 

115-20-30 kuruşl 
Bu~ tenzilata rağmen bu hafta iki şaheser flim birden B 

~--::.... 1 - Ben· seninim fı 
• Brigette Helmin çok yüksek ve derin bir aşk mace- ıB 

rasını gösteren şaheseri. 

2 - Sözde karım : 
~ Anna Bella ve Jan Murat tarafından temsil edilen 
S nezih bir komedi. 
~ - Ayrıca: Ankara Türkkuşu faaliyetleri ve umumi spor • 
~ kongresir:intibalar ! MİKİ MAVZ (canlı karıkatörler) 
~ e: SEANSLAR 
~ r c. 16. - 19,40 Sözde karım! • 
E { 17,30 - 21,15 Ben seninim 
~ Cumartesi, Pazar günleri 14 de Ben seninim ile baılar. 
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bunu uğur sayan tüccarlar 
kıymetini yirmi beş kuruşa 
kadar yükseltmişlerdir. Her 
ikisinin de borsaya getirdiği 
altışar çuvaldır. Hem erken 
ve hem en iyi cins yetiştiren 
bu çiftçilerimizin gayretini 
takdir eden 11Halkın Sesi11 

kendilerine daha büyük mu
vaffakıyetler diler. 

Çeşn1e hapishanesi de
lindi, beş mahbus kaçtı 

fakat tutuldu 
Çeşme hapishanesini arka· 

dan delerek ve gardiyanın 
gafletinden istifadt ederek 
kaçan beş mahbus Alaçatı
nın Zeytinli köyü yakının
daki bir ormanda tutulmuş
lardır. Kaçaklar jandarma
mıza mukavemet etmeden 
teslim olmuşlardır. 

Lagım teşkilatı 
Memleket hasta~esi arka

sından Değirmendağına kadar 
olan mesafeye yeniden inşa 
ettirilen ana lağımın 150 met-
resi ikmal olmuş diğer kıs
mına başlanmıştır. 

İn1tihanlar 
Liselerle orta mektepler, 

erkek ve kız muaJJim mek· 
teplerinde son sınıflardan 
başka sımflarda buğün ders· 

ler kesilecek ve sözlüye kalmış 
olan talebenin imtihanları 
5 Haziranda yapılacaktır. 

Bay Necri1eddin 
İnhisarlar idaresi mürakibi 

Bay Necmeddin genel mü
dürlük enspektörlüğüne ta
yin edilmiştir. Vazifesinin, 
aşıkı herkesin gönlünü al-
mağa muvaffak olmuş ve 
bunun için de herkese ken
dini bihakkin sevdirmiş olan 
bu genç ve değerli arkada-
şımıza yeni vazifesinde de 
büyük başarılar temenni 
ederiz. 

Sanayi işle:i 
Sanayi ve mesai müef el tiş

Jiğinin işleri Ticaret odasma 
devredilmiştir Yakında ızmir 
maden memurluğu işleri de 
odaya devredilecektir. Bun
dan sonra Sanayi ve maadin 
işleri Ticaret odasında teşkil 
edilecek ayrı şubelerde gö
rülecektir 

Üzünı, Tütün \T e 
Yağınurlar 

Son yağan yağmurlardan 
bazı bağlarda üzüm çiçekleri 
zarar görmüşse de bu sene 
mahsul bereketli olduğundan 
zarar tesirsiz olacaktır. Yal
nız tütünler yağmurlardan 
nisbeten nefasetini kaybet-
mektedir. Yapraklar kaba ve 
iri olmuştur. Bununla bera
ber rekoltenin iyi olacağı 
anlaşılmaktadır. 

'"fiirkofis binası 
Türkofis şehrimiz şubesi 

birinci Kordonda Pasaport 
karşısındaki binaya nakle
dilmiştir. Binanın alt salonu 
mahsulJerimiz için bir meşher 
haline konlacaktir. 

Pariste kanlı bir hatıranın 
tarihini anmak Yolunda 
Paris 25 (A.A) - Sosya- tilaline iştirak etmiş bulunan Halkçılar cephesi mensubları 

Iistle ve komüninstlerin 1861 ve miktarları ender olan ih- ile meb'us Doryot'un komü-
Komün ihtilaflarının hatıra· tiyarlardan biri taşıyordu. nist grublarını, siyah bayrak 
sını yad için dün Perlahaise Bunları takiben Sosyalist ve taşıyan Anarşistler ve Troç· 
mezarlığının duvarı önünde Komünist şefleri geliyordu. kinin dördüncü Enternasyo· 
Federeler yapmış oldukları Bunların arasında bulunan nal mensubları arasında ufak 
merasimin geçid alayı saat bilhassa bay Blum hararetle tefek hadiseler olmuştur. 
14 de başlamış ve akşama alkışlanmıştır. Arkalarından 

Doryot'un grubları Moskova
kadar devam etmiştir. Önün- iki partinin mensubları san-

nın Fransız siyasetine miida· 
de ihtilal hareketi reislerin- dıklar cumuriyetçi eski mu-

halesine düşmüş olan Doryoti 
den bir çoğunun korşuna haribler ve münevverler gel-
dizilmiş olduğu meşhur duvar miştir. takib ediyorlardı. Troçkinin 
k b. k J .. t"I .. · 25 (A >' s dördüncü Enternasyonal men-ırmızı ır umaş a or u muş Paris .A - osya-
çiçekler altında kalmıştır. listlerle komünistlerin dün sublarına asıl komünistler 

Alayın en önünde komün Federeler dıvarında yapmak- "Yuha,, diye bağırmışlar 
mütekaidleri gidiyor ve bun- ta oldukları nümayiş saat ve Yerelaşez mezarlığına gir-
ların bayraklarını komün· ih- yirmi birde sona ermiştir. melerine mani olmuşlardır. 

0000000000000000000000000000000 •oo 
Necaşi tahtını almak için pro-1 

pağanda yapacak 
--~--------~----------~--~--

Habeş İn1parator Londrada parlak bir 
surette karşılanacakt.r 

Londra 25 (A.A) - Ha
vas ajansından: İngiltere hü
kümeti Necaşinin yakında 

İngiltereye vukubulacak zi
yareti dolayısile müşkül bir 
vaziyette bulunmaktadır. Ha-
beş imparatoru kendisine 
teveccühkar olanların kaffe· 
sini kendi davasına müza
heret ettirmeğe çalışmak ta
savvurundadır. Tahtınl tek
rar ele geçirmek için propa
ganda mücadelesi yapacağı 
tahmin edilmektedir. 

Necaşi ltalyaya karşı 
tatbik edilmekte olan zecri 
tedbirlerin muhafaza edilmesi 
ve hatta bunların şiddetlen· 
dirilmesi davasını güdecektir. 
Londradaki milletler cemiye
tinin hararetli taraftarları 
Necaşiyi parlak bir surette 
istikbal etmeğe hazırlanmak
tadırlar. Necaşinin Londrada 
bulunması İtalya ~aleyhinde 
büyük nümayişler yapılmasına 
sebebiyet vermesi ihtimal 
dahilindedir. 

Mussolinin yeni bir •• 
numayışı 

Roma 25 {A.A) - Dün Mussolini meydanıtıda bay Mus· 
solini de hazır olduğu halde mühim bir jimnastik nümayi§i 
yapılmıştır. Nümayişin önünde bay Mussolini nümayişi ter
tip ve icra edenleri teprik ederek şunları demiştir: 

Valill alar, piştarlar! Siz faşistin size tevdi edeceği vezife
lerin uhtesinden gelmek için mükemmel bir surette hazır· 
!anıyorsunuz. 

Macar mezahib nazırı Berlinde 
Berlin 25 (A.A)- Macaristan nazırı doktor Haman bera-

berinde müsteşar bay Yon Szily ve nezaret erk anından bazı 
zevat bulunduğu halde dün akşam buraya gelmiştir. Kendi
sini istasyonda terbiye nazırı bay Rust karşılamıştır. Bay 
Haman Berlinde Almanya ile Macaristan arasında bir kül
tür mukavelesi yapılması için müzakerelerde bulunacaktır. 

000000000000000"0000000000000 

Amerikada 
hazırlanıyor 
fstanbul 25 {Özel) - Ame· 

rika deniz tahşidatını 250 
milyon dolar olarak kabul 
etmiştir. Bu para ile daha 
12 torpito muhribi, 6 deni
zaltı gemisi inşa edecek ve 
hava filosuna daha 333 tay-
yare katacaktır. 

Rusya - İngiliz 
Deniz konuşn1aları 
İstanbul 26 {Özel) - Rus- · 

ya ile İngilterenin deniz ko· 
nuşmaları ilerliyor. İngiltere 
Rusyanın filosunun tahdidini 
teklif etmiş. Rusya da bu 
teklifleri Avrupa suları hak
kında kabul etmiş, fa"at As
ya sularına teşmil edemiye· 
ceğini söylemiştir. Çünki ora· 
da bir japon tehlikesi var
dır, demiştir. 

Romanlar 
Bulgarları 
Yendiler 
Bukreş 25 (A.A) - Ro· 

manya milli takımı Bulgar 
milli takımını bire karşı 4 
gol ile yenerek Balkan fut· 
bol kupasmı kazanmıştır. 

Çocuklarına 
l{ardaşını öldürten 

adan1 idan1a n1ahlniın 
oldu 

Sofya 25 (Özel) - Asen 
adlı biri kendi kardaşından 

intikam almak için çocukla
rını teşvik etmiş ve öz bira-
derini sopalarla döğe döğe 
öldürtmüştür. İşte bu kardeş 

katili dün burada idama mah
kum edilmiştir. Çocuklara 
beşer yıl verilmiştir. 

Polon yanın 
İç Durumu •• 
Varşova 25 (A.A) - Ha

vas ajansmdan: Git gide 
adeta Mareşal PiJsudski'nin 
yerini tutacak gibi görünen 
Leh ordusu umumi müfettişi 
Ceneral Rydz Şmigl Bilsuds
kinin Lejyonerlerinin kongre 
sinde bir nutuk söyliyerek 
şöyle demiştir: 
Faal ordu mensupları siya

setle meşğul olmamalıdırlar. 
Eğer siyasetle iştiğal etmek 
İcab ederse ben meşğul olu· 
rom. Bilsodski Lejyonerleri 
hali hazırda hükumetler teş
kdatlarının temel taşım teş
kil etmektedir. Ceneral Rydz 
Şmidgel Komünist ve Nas
yonal sosyalist metudlaruıın 
aleyhinde bulunmuş ve leh
leri hüsnü niyetle hareket 
elmeğe davet eylemiştir. 

Çin gençleri 
Ayaklanıyor 

İstanbul 26 - Deyli Eks
pres gazetesinin Pekindeki 
aytarından öğrendiğine göre 
Çinde vaziyet karışıktır. 
Üniversite talebesi hükumeti 
devirerek yeni bir idare teş· 
kil etmek mücadelesindedir. 
Bu gençliğin yapmak istedi
ği inkılab memleketi islah 
ve Japonyaya yem olmaktan 
kurtarmaktır. 

• 
lngilterenin 

Habeşistanla. Sivasal 
• el 

Bağları 
Lodra 25 (Radyo) - Avam 

kamarasında Liberal meb'us
lardan biri bay Edene: Go· 
rede Habeş hükumeti mev
cud olduğuna göre lngiltere 
hükumeti bununla temasta 
bulunabiliyor mu? Diye sor
muş; o da şu cevabi kısaca 
vermiştir: O yerlede konso
losumuz yoktur. 

Yaınanlar kan1p1 
Verem mücadele cemiye

ti Yamanlar kampında ihti
yaca göre pavyonlar inşa 

ettirecektir. Bu sene yaman
larda çadır yerine kampa 
gideceklerin bu pavyonlarda 
l<almaları muvaffık görül
müştür. Ye.manlar yolunun ' 
inşasına da başlanmıştır. 

Ankete 'devam 
ediyoruz 

-Baştarafı 1 inci sayfada-
- Belediyenin aldığı son 

karardan siz de müteessir 
misiniz? 

Bu zat derdini bir nefes 
aldıktan sonra şu izahatı 
verdi: 

- Karardan evvel izmir 
ve hinterlantından gelen 
kamyonlar doğrudan doğru
ya hanl&ra giderlerdi. Her 
esnaf sebze vesairelerini bu
radan alırlardı. Fakat şimdi 
belediye bu kararla civardan 
gelen arabalari ve Çeşme 
hattından gelen kamyonlar, 
Kasabadan, Ödemişten, Ma
nisadan daha birçok yerler
den gelen sebze ve yolcu 
taşıyan bu kamyonlar oraya 
gidiyor. Halbu1<i bu do~ru 
birşey değildir. 
Şu buhranlı zamanda ha

yatı ucuzlatalım derken bi
lakis bahalılaşıyor. Dükkanı
na sebze almak istiyen es
naf malını getirmek için 
arabaya yüklenirken hamal 
parası ve basmahaneden 
dükkanına kadar da araba 
parası veriyor. Esnaf bu ha
mal ve araba ücretlerini 
müştuiden fazla fiatle sat-
mak suretile çıkarıyor. Bu 
vaziyet karşısında hayat . 
ucuzlar mı? Memlekette 
böyle büyük ticarethaneler 
kapanırsa ışı olmazsa 
memleketin ticaret hayatı 
günden güne söner ve bu· 
nunla beraber. birçok aile
ler de bu karara kurban 
olup giderler. 

Ben bu ham 27000 liraya 
aldım. Şimdi bu parayı gün
de on beş-yirmi köfe sebze 
satarak nasıl çıkarırım. Va
ridatı yüzde seksen azalan 
bu hanı ne satabilirim ne de 
bundan :istifade edebilirim. 
Bütün gün zararına çalışıyo· 
ruz. 

İzmir ve civarından gelen 
kamyonlar •sabahleyin erken 
gelir erken giderler. Yani . 
burada iş hayatı saat 5 den 
8 za kadardır. Zaten halk 
çarşılara ancak sekiz sekiz 
buçuk arasında çıkarlar. Bu 
müddet zarfında ortalık ten
hadır. Ve velevki ortalık ka· 
labalık bile olsa belediye kam
yonlar için sıkı tedbirler alsın 
mesela onbeş kilometre gi
denbir kamyon çarşı içinde 
en fazla beş kilometro gide
cekler emrini verseydi daha 
iyi olurdu. 

Bay Sakipin derdini daha 
fazla deşmemek için oradan 
uzaklaştım. 

LÜTFÜ AKSUNGUR 

Kısa Hizmet
lilerden 

Son muayenelerini 
Yaptırmayanlar 
Askerlik şubesinden: 
Türkiye veyabancı mem

leketlerde okumuş ve 936 
senesi son yoklama zama
nından sonra mezun olmuş 
askeri orta ehliyetnameyi 
haiz 21 yaşını ikmal eden 
kısa hizmetlilerden son 
yoklamasını yaptırmıyan 
Baylar için 1 Temmuz 936 
da İzmir askerlik şubesin· 
de kurulacak olan asker
lik meclisine nüfuz cüzda-
nı ve mektep mezuniyet 
vesikası ve diplomalarıle 
müracaatları. 

26 !VIay~ 

Filozofun 
Köşesi 

'd "' - Baştarafı 1 incı e Jitl' 
lirayı düşersek yirmi ilÇ 

·ya yirmi beş kilo tütii~e b" 
' hib oluruz ki bunu bır 

çuk liradan bile satsak .,.. 
bir sene ailemize ve Yo

111 mıza bakamaz ve besliY!fdt 
yiz. Şayed tütünler ~ 
fiatle satılırsa re11c 

1 elindeki tütünlerden aı• 
öküzü, arabas.ı, tarl•,. 
bu vasıtaların eline d~e 

· rica ederim, bu hakikati 
zetenize yazınız bu ., . 
ecnebi istismarına ~ir f 
yet verilmesi için iktıs• lı 
kaleli ve inhisarlar hare bl 
gelsin yoksa işimiz badir~kt 

Bu rençberi dinle 
sonra diğerleri hep bat ,,di 
lıyarak bu ifadeyi tastıkl yıa 
Ve kendilerine vakayı '

0 yazacağımı vadederek b 
0 bir teessürle yanları 

ayrıldım. Yolda kovası~ 
yuya kaçırmış bir köY 
da ayni telaşla yah0' 

başıkabak koşuyor, k! 
lardan çenğel arıyord&Jd 

O anda şu beyit du d 
rımın ucuna geldi ve 
lüverdi : fi 

" Herkeste ip var, 
çenğel yok ! ,, aflJ 

" Rençber çahşkaP 
enğel çok ! 1 • ,, fo 

Şark fifoıoır!f 
HIDA YE'T t(iit --------İngilizlerle 

ı\iısırlılar müıake ı 
Kabre 25 (A.A) _. 0~ 

Iizlerle Mısırlılar ar•:~ 
müzakerelere tekrar 
mıştır. 

'

. · B' · · icra ftf ed' zmır ırmcı 

luğundan : tt• i 
Ölü Latifenin baY~ 

niyirdeu ödünç aJdıg~ il 
mukabili ipotekli ~lı ,o 
mahallesinin Ali reıt 
ğında 62 vergi 64 :.b 
tajh iki oda bir ınutb .... 
müştemilat bir baP rP 
Haziran 936 tarihine ıt 
dif Cuma günü sıtat ,rt 
12 ye kadar açık · . ·ocı 
suretile İzmir Bırı tıt· 
dairesinde satılacak 11.6· 

1 - Şartnaıne bet ~ 
tarihinden itibaren ktıt· 
görebilmesi için açı ,d• 

2 - Birinci artırıJJ1 ., . o' t. hammen kıymet•.. de t"ı 
dört yüz liranın yut d•" 
bulmassa artıraol;~c10 
çok artıranın teah rtP' 
kalmak şartile artı 1 ı 1 
gün daha temdit .,e f'i 
muz 936 tarihinde '

11
, 

te en çok artar• 
edilecektir. . JJJetJ~ 

3 - Bu gayrı.,. bit 
zerinde berhaoğlJı),tl 
iddia edenlerle h• 

1
,, 

sicilile sabit ol:~;~' 
hangi bir hak sa 

1 ı1 
tarihinden itibare:,bİt 
içinde evrakı aı tl•" 
dairemize ınürac~,ıı 
halde paylaşın• . 

J 
bırakılır. . p•'~li 

4- Satış peş•? de tr· 
yüzde 7.5 nisbetı~çfli 
den teminat a 

10 
~ 

Milli bir Bank•0 
t 

mektubu araoır~,J~ 
5 - Fazla t . ı rle mak ısteyeo e ;Je 

934-5977 nuaıar• 

ISA8ET EDEN iKRAMiYELERi 
DERHAL TEDiYE EDER 


