
8 İNCİ YIL No. 3867 

Salı 
22 l\1ART 938 
TELEFON 3503 

P(A Ti ( ı oo ) Para 
Abone bedeli: Seneliği (1) lira 

a 
HA 

ın 
1 

-
Sabib, Neıriyat Amiri n 

Bnş:nuharrlrl 

SıRRI SANLI 
lcl:ırelıaae: f ımirde Birinci 

Beyler Soka~ında 

(Hslkro Sesi) Matbaasuıd• 
Buıimışbr 

Geçml1en y ı:ı iCri veribıe:ı 

Cumhuriyetimizin onbeşinci yılı mııazzam olacak 
~ . ... .. . ' - - -. ,. ....... ~ 

KISA VE AÇIK 

Zaten başka yol yok ! 
Bir çok Franıız gazeteleri hükumetin bir harp arefesinde 

imiı gibi yaptığı hazırlıkları takdir etmeğe başladılar. Bu 
gazeteler arasında ötedenbeıi harp kelimesini işitmeğe bile 
tahammül edemiyenlerde vardır. Fakut bugün tam manası 
ile harhe hazırlanmış devletlerin sulh zamanında da ne gibi 
harp tahminleri elde ettiklerini garünce onlar da anladılar ki 
barbı istememek, sulhu idame ettirmeğe kafi bir çare de
ğildir. işte onun içindir ki bugün Fransa büyük sanayıi hep 
savaş içın, hep muhtemel ve müstakbel düşmanlar için har
bın en korkunç ve cehennemi vasıtalarını yapmakla meşgul 
bulunuyor. 

• • Ayasofyanın tamiri 
karşılanıyor 

lagiliz umumi tfkarının galeyanı üzerine Lordlar ve avam 
kamarasında vuku bulan gürültiUü münakaşalar ve bunları 
alevliyen lngiliz gazeteleri açıktan açığa göstermektedir ki 
lngiltr:rede artık her hangi bir vaziyete hakim olmak için 
mazinin tesir ve oilfuzundao ziyade bu günün ku\•vet ve 
kudr~ti bugünkü siyaset işlerinde bir rol oynıyabilir. 

SIRRI SANLI --------_ .. _., ____________ _ 
Memleket Hastahanesini 

içten bir tetkik 
Ro. tgcn dair esi l~adyoloji enstitüsü haline geti
rilmiştir. Bu İzmir i~in büyük bir himnıettir 

., 

BAY HASAN YUSUF 

Memleket hastahanesinin 
kapııından içeri girenler 
bütna ı:ıbrapların dinildiği, 

dindirildiği bu müessesenin 
maae\i kudaiyetinio ulviye· 
tini derb al ruhlarında his· 
aetmekte teabhür etmezler. 

Yalnız lımir ve mülhaka • 
llndan değil bütün yakın ve 
uzak viliyetlerden bi 'e son· 
ıuı derdlerine derman ara
mak için koşup gelenlerin 
adedi o kadar çok ki .. 

lzmir ıehrine bile kafi ge
lemiyecek olan hastahane 
kadrosu bu imkansızlık için· 
de varhklar yaratmağa ça· 
lııarak son ümidlerini bu 
mabedin kapılarına bağ· 

lam f. uzak diyarlardan 
gelmiı has!aları bile 

BAY FAHRi IŞIK 
baştabibine ve mesai arka· 
daşlarına hürmet ve minne~ 
hisleri duymakta tereddüd 
etmezler. . 

Hastahane kadrosunun 325 
yataktan ibaret olmasına ve 
büdçesinin darlığına rağmen 
her günkü hasta mevcudu 
azami haddin pek çok fev· 
kinde bulunmaktadır. 

Üç doktorla idare oluna
bilecek büyük servialeri11 bü
tün ağır yükü bir mütehas· 
sısa yüklenmiştir. Meseli 
kadroda beş ı.sistan, iki da· 
biliye mütehassısı olduğu 
halde bütün asistanlıklar 
münhal ve bir dahiliye mua · 
vinliği de açıktır. 

Buna rağmen bütün müte· 
hassıslar servil'lerindeki has· 
talarla kendileri meşgul ol
dukları gibi polikliniğe mü· 
racaat eden ayak hastaları· 
na da yetişmekte büyük bir 
kudret ve adeta mucizevi 
bir hareket göstermektedirler. 

- Sonu 4 üucüde 1 

"Eslia,, Gazclesind. n: An· 
!aşılan Anadolu yalnız tema· 
şa ve efsane yeti değil, ay· 
ni zamanda da tuhaflıklar 
yuvasıdır. 

İstanbuldan alman haber· 
le re göre Demirderede Ha · 
san Uslu namında bir köylü 
icdia yiizüoden bi çift ça
rığı yağda kızartarak yemiş-

tir. Hasana birşeycik de ol· 
mamış!. Hem neden olsun ? .. 
Bizde neler yutulmuyor ? .. 
Kadın şiirleri mi dersin, ge
nç ediplerin hikayeleri mi 
dersin; hep midemiı.e inmek
tedir. Hasan Uslu pek de 
guru:lanmasın ! .. 

"Estia,, 13,3, 1938 gazete· 
sindec: Istnnbuldan alınan 

haberlere göre, Türkiye hü
kiu:ıeti Ayasofya c:vanoda 
a raştırmalar yapılın ;ı sı ve 
Bizans şaheserinin tamid 

-tıD ......... -. s: 

Bir Tüzel t me 
Mumcuoğlu kahvehanesi 

civarında çok değerli bir 
polisimizin vazife kurbanı 

olduğunu dünkü gazetemiz· 
de yazarken bu esef!i vak· 
anın kahvehanede cereyan 
ettiğini ve verilen malümat 
üzerin~ yazılmış ise de ha
disenin yukarıda söylediği· 
miz veçhile mezkür kahve
hane civarında olduğu aola· 
şılmışbr. Esasen en nezih 
halkımızı sinesinde tophyan 
bu aile gazinosundan böyle 
kanlı bir hadisenin vuku 
bulmaman kahve müstecir· 
leri gibi bizide sevindirmiştir. 

Bir Lord Ne 
Divor 

Londra (Radyo) - lngiliz 
Lordların 1an biri " Tehlike 
kapımızın önüne kadar geldi 
dayandı, acil çareler bulun
malıdır 11 diyor. 

ıçtn 10,000 lira tahsis et
mişti ... 

Bu hususta m cmnuniytti· 
mjzi arzetmeJiyiz. Ayasofynyı 
müze ynraıı Türkiye hüku 
meti, bu mühim meb!ağı da 
ta.hsis etmekle medeniyet~ 
hizmet etmekte olup, sepkat 
eden bu hizmetleri herhalde 
dünyaca tanınacaktır. -·-
Malive Vekili 

1 istifa mı etti 

Ankara 22 ( Hususi ) -
Maliye Vekili bay Fuat Ağ· 
ralının sıhhi sebeplere isti
naden istifa edeceği söylen
mektedir. ---•a.-..---
Paraşüt 
Kulesinden 
Atlaınalar Başladı 

ıineıioe bastırmakta tered· 
düd etmediğini görenler ha· 
kikaten bu çevrilmez çenbe· 
ri elJerinde çevirmek muci · 
zesini gösteren hastahane 
~~~~~--~~~~~~~~~~--·~~~~~~~~~-~-~~~~~~~ 

18TER GUL ISTER AGLA 
Temsilen Bu2ünün Korkunç Vaziyeti 

Avrupa ve dolayısile diinya vaziyeti karma kar1şıktır. Gene ayranlar kabardı, kanlar de
verauını şaşsrmışa benziyor. Büyük ve küçük devletler yerlerinde duramıyor, maceraya atıl
mak sevdasındadırler. Bu gidiş ve bu reviş gene insanlığı uçuruma felakete doğru sürükli
yor. Harp ifritini (1938) yılı için bir ziyafet! Sofrası hazırlamış, üzerine bolJ!balardan, top· 
lardan, sünğü ve kıhnçlard ın, tayyare ve tanklardan, mermilerden birer tabak iştah açmak 
değil, mevcud iıtahlarıda söndürmek ve boğmak için zehir ve zakkum yemekle hazırlamış 
bay dünya ile bayan sulhu davet ediyor. Zavallı bayan sulh sıtma nöbetine tutulmuş gibi 
tirtir titriyor, harp çapkını bu güzel melegin karşısında pala bıyıklannı bükmüş ona sof
rayı giisteriyor .. 

Sen de ey okuyucu bu biçimsiz mümessilin bu davetine : 

PARAŞÜT KULESİ 
Pazar günündenberi Kül-• 

türparktaki paraşüt lrnlesin
den yüze yakın hevesli genç· 
lH:miz kuleden atlamışlardır. 

' Ve bu atlama esnasında bin· 
lerce halkımız atlama tecrü· 

merakla seyretmiı· 

lngiliz başvekili 
· stizahlara cevab verdi 

Pa•i' (Radyo) - Loncu- 1 rinde ilerleme var mıdır? 
dan haber veriliyor: Başvekil dedi ki : Lord 

Hükümet mahfeller i Mu· Perth müteaddid mülakat· 
soliniuio son nutkundan Jarda bulunmuşlar. 
memnuniyetle bahsetmekte· Fakat henüz ortada anlaş· 
dir. Deniyor ki Musoliııinin ma yoktur. 
Avusturya badi~esinden soo· ispanya hadiselerine ltal-
ra Jngilte!'eyc yaklaşmeğa yarım ne gibi nziyet takın-
tcşebbüs edecektir. Bu su· d:ğı ve gönüllüleri çekmek 
retle suıhu l orun, ak deh' işi ne merkezde olduğu bak· 
olaylaş caktı:-. lundaki suale Baş?ekil ver· 

Dün toplanan parlernento diği c y .. pta: Gönüllüler mes· 
içtimarnda işçi mebuslardan clts:le ademi müdahele ko · 
Sir Noel Beyker Başvekile milesi uğra~maktadır, Fakat 
şu sualieri sormuştur: it Jyaı ıa buna yanaşmama~h 

ltalya-Ingiliz görüşmele- olduğunu zannediyorum. 
••ne>••~--~~~~~-

ISPA YADA VAZİYET 
Fra kocular mukavemete 

uğradılar ••• 

Paris (Rad; o) - Sou da· 
kikada Barse!oudan alınan 

haberlere göre, Frankocılar 
Cumhuriyet~ilerin ciddi bir 

mukavemetile karşılanmışlar
dır. Hatta mukabil bir hü· 
cumda geri çekilmeğe bile 
mecbur kalmışlardır. 

Fransa ve lngi iz hükümet· 
leri müştereken Salamanka 
hükumetine verdikleri bir 
notada açık şebirlerioin • bom 

bardımanJarına nihayet •eril• 
mes'ini istemiştir. Bu notanın 
bir sureti Vatikan'a de gön• 

derilmiştir. Bu suretle Papa 
vasitatile Fraııko nezdinde 
bir laıyik yapmak istenmiı
tir. 

Ftanlıocu menbalardan ıı· 
za:ı haberlere göre son bom
bardımanda hükümetçilerin 
mühimmat depoları berhava 
edilmiştir. ------HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

Mazot neden yükseldi ? 
Aldığımız bir mektuptur: 
"İşittiğimize göre sağlık bakanlığı bu yıl yurdun her ta· 

rafında ve bilhassa Izmirde sıtma ile büyük bir savaş yapa· 
cak ve yurdu bu hastalık mikroplarından kurtaracaktır. 
Savaş bundan bir ay önce filen başlamıştı ve bütün evlerde 
dezenfekteye tabi tutulmuştu. Marttan itibaren bu işe daha 
kuvvetle başlanacak ve her hafta bu savaş yapılacak, sivri 
sineklerin kökü kurutulacaktı. Bazı mahallelerde faaliyete 
geçildi, fakat ası] ~ineklerin taksim yeri olan Karııyaka· 
mızda bu önemli iş yav~ş gidiyor. Bundan başka geçen yıl 
beş ve altı kuruşa kadar belediye tarafından mazot dağı· 
tıhyordu. Bu yıl mazotun kilosunun dokuz kuruşa satıldığı 
görülüyor. Birdenbire kiloda üç ve dört kuruş bir yliksel
menin neden ileri geldiğini anhyamadık. Bu fiyatlar böyle 
devam edecekmidir, yoksa muvakkat bir zaman için midir? 
Belediyemizden soruyoruz.,, 

HALKIN SESİ: Hakikaten bazı mahallelerde ve yahlar 
semtindede mazotun dokuz kuruş üzerinden satıldıdığını bir 
kaç vata ~ daş telefonla matbaamıza bildirmiştir. Bu fiyat 
farkının neden ileri geldiğini belediyemizden soruluyor. 

SESiDiR 
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1 l ımur en ~ Kurdu - Oksiyürler 
---------------------~ ~ Ekseriyetle çocuklarda gö-

l Tarihi Tefrika Yazan: H. Türkekul rülen ve oldukça sıkıntılı 
·-· - 153 - ~t'!l~ arizalar tevlit eden tufeyli 

Şadmelek gÜn geçtikçe S81'8V• bir hastah~tır. Oksiyürler 
makadm bır kaç sant metre 

daki n ··fuzunu arttırıvor i~inde gışayı muh ti tem~· 
' lıode bulunurlar. Geceyleyın 

istediğini yauıvordu 
- Siz büyük ece, yalnız zandı. Saray hatuna büyük 

ıiz. buna muktedirsiniz. Yü· hanım, Şadmeleğe de küçük 
ce bakan sizi kırmaz, sözü- hanım deniliyordu. Bu kız 
niızü reddetmez. çok zeki ve çok haris bir 

'f ekrar ayaklarjna sarıldı, 
öpüyor, ağlıyor, öpüyor fer· 
yad ediyordu. 

Saray hatun elini çırptı, 

içeriye giren cariyelerine şo 
emri verdi: 

- Kızlı bu zavallıyı alın, 
kendisini avutun, hiç bir 
yere çıkmıyacaktır. Her va
kıt ona gCSzcü olun, kimse 
ile görüştüğünü istemem. 

Hemen Şadmeleii kızlar 
aldılar, kendi dairelerine 
götürdüler. Saray hatun çok 
dilıüadü, diğer kadınlarla 
konuştu. Hakanın emrine 
muhalefet etmek kolay de· 
ğildi. içlerinden biri şu söz· 
leri ı~yledi: 

- Büyilk ece, onu bir 
defa ebeye baktıralım, belki 

kadın oldu. 
Timurlenk Hindistan sefe· 

rinden döndükten sonra Şad· 
meleği affetti, bu suretle bu 
fettan kadın ölümden yaka· 
sına sıyırdı, sonradan bu ka· 
dın fenalıklar yaptı. 

Sarayın içinde birçok en· 
trikalar çevirdi, Saray hatu· 
nun aleyhine döndü. Halil 
öoceleri kendisile buluşamı
yordu, sonradan bu da müm
kün oldu. 

Timurlenk uzun seferlere 
gidince Halile meydan kah· 
yordu. Şehinşah Anadolu 
seferinde bir iki sene kalın· 
ca Şadmelek bayağı sarayın 
içinde kesip biçmeğe kadar 
nüfuzunu ilerletti. Halil ken· 
disini himaye ediyordu. Ti
murlenk Beyazid harbıodan 
sonra Semerkande döndüğü 

hamiledir. 
Saray hatunun 

a,ıldı, baıını salladı 
vaba yerdi: 

zaman saray erkanından Şad· 
ı-ıleri 

meleğin raphklarını öğren. 
Şu c~- l k d-di, onu mem e etine sür ur· 

- Sahi. Benim aklıma 
ıılmemiıti. Eğer bu feliket 
de ~ıımıza gelirse ne ya~ 
panı? 

- O Yakıt himayenize 
ahrsınıı, karnındaki et par
çası ae de olsa hanedanını· 
za aittir. 

- Çok doğ'ru dediniz, tiz 
llu sırrı anlayın ve bana .la 
bildirin. 

Şadmeleğin muayene ne· 
ticcıiade gebeliği tahakkuk 
etti, o vakıt ece, ~ellinşahı 
bir mektup yazdırdı, kızın 

f idamının tehirini rica etti. 
Gelen cevapta TimurJenk 
ıu sözleri yazıyordu: 

"Ecemin hatıra büyüktUr, 
yalaıı kendisine dikkat olun· 
aaa,. 

Genç ve tecrübesiz bir 
ıehıade bu suretle aslı n~sli 
belli olmıyan bir cariyeden 
kurtarıldı. 

Günler geçtikçe Şadmelek 

dü, bu suretle saray entri · 
kalarıoa nilıaayet verildi. 

Yukarıdaki vaka daha 

KİMYEVİ GÜBRELE 
RUS GÜBRELERi UMUM ACENT ASI 

faaliyetleri artar. Makadın 
dış tarafına çıkarak oldukça 
şiddetli bir kaşıntıya mucib 
olurlar. Gündilzleri çocukta 
karın airısı, asabiyet ve zi· 
fiyet ve kansızlığı ve umumi 
taharrüş alemetleri görünür. 

Çocuğun def'i tabilerini 
iyice tedkik etmeği bilen 
dikkatli bir ana abdestin Ü· 

zerinde gayet küçük bey z ve 
mütemadiyen oynıyan küçUk 
kurdlardan pek çok görür. 
Gündüz olunca bu kurdlar 
makadm İç tarafına salda
nırlar. Tedavisine dikkat 
edilmezse aylarca bu hal 
devam eder. Bazı defalar da 
karın ağrıları adeta bir apan· 
disiti veya diğer bir barsak 
hastalığım bile hahr)atacak 
kadar artar. Ve nibayet bü· 
yük abdestin esash bir mu· 
ayenesile vaziyet aıiJaşıhr. 
Oksiyiirlerin tedavisi çok 
kolaydır. Fakat burada onu 
tathil etmek mümkün değil· 
dir. Yanlız bütün aile reis-
lerinin vazifesi böyle vak'a· 
larda büyük abdestte bu 
küçük oy::ıyan kurdları gö· 
rür görmez hemen doktora 
müı acaat etmektir. 

---··---
En Büyük Hasathancsi 

Türk yaratıcılığı- DUNY~tER 
nın mucizeleri OLUYOR 1 

İpek kağıt üzerine ba
AkropoJis gazetesinden: 
An karanın Y enişehri Türk 

yarabcılığmın bir mucizesi 
olarak, Anadolunun göbe· 
ğinde yukselmektedir. Bu· 
rasını görmekle Türkiyedeki 
terakkiyi kavramış olursu· 
nuz. Başka şehirlere ritmeğe 
hiç lüzum yoktur. 

Esasen Türkiyenin güden 
ıınıfı Ankarad ikamet et-
mede olup, buoların başrn • 
da Kamal Atatürkün siması 
bir taç gibi parlamaktadır. 
Bu yeni şehir 12 yılda mey· 
dana gelmiştir. Dev gibi as
ri binalar Atioamn en bü· 
yük aparhmanlarını bile göl· 
gede bırakmaktad1r. Binala· 
rın arasında bırakılan arsa
lar bahçe haline konmakta 
ve şehrin güzelliğini ar\tır· 

maktadırlar. 

Mamafih bur~da toprak 
münbit değildir. Unutmıya· 

Jim ki, Kemalin silah yuvası 
kızıl ve kuru çölün dibinde 
kurulmuştu. Buna rağmen 
her tarafta yeşiJJikler eksik 
değildir. 

Kafesler yüzünden ışığa 
hasret laalao Yeni Türyede 
binalar aydınlık ve yeşillik· 
Jer içindedir. Yeni şehrin 
bulvarı biıin Singros cadde
sinden çok enlidir. Hele hü
kumet dairelerinin bir arada 
bulunmaları nazarı dikkatı 
celbctmektedir. İmar müdür-
lüğünün diktatörlüğü saye
sinde şehir muayyen bir pro· 
je dairesinde inşa edilmekte 
ve kimse bu hudutları aşa· 
mamaktadır. 

Türk - Yunan anlaşmasının 
Yunanistandaki tesiri 

"Etnos,, gazetesinden: Bü
tün Yunan milleti aktedilen 

• gerek iki memleketin mena· 
• fiine hizmet, gerekse bal

kaalarda sulh ve sükuneti 
korumak hususunda, kafi 
kuvveti haiz bulunmaktadır. 

Yeni ımlaşma ile iki mil-
let arasında rabıta daha zi· 
yade tarsiu edildikten sonra 
Yunan milleti sevincini izhara 
başlamış ve pek tabii olarak 
bunu bışardn başkanına min· 
net borcunu sunmaktadır. 
Millet bu yeni a0Jaşman1n 
kıymetini müdriktir; ve tek 
bir f~rt gibi ona müzaheret 
etmektedir. 

Mussolini 
15 Senede t;OOO J\1 üla

ka t Vern1iştir 
Hali hazırda en fazla s tı· 

lan kitab1n ıncil, denizlerin 
derinliklerinde yaşıyan ekseri 
balıkların kör olduğunu, 
Franşız milli marşını yazan 
Ruje dö Lil'in bu eseri bir 
Alman olan Lükuere ithaf 
eylediğini, dünyada başı kd 
tek bir Hindli görülmediğini 
1922 ile 1937 arasında Mus· 
sulininin 6000 mülakat ver· 
diğini, ölüm halinde bulunan 
Büyük lskenderin hazıruna 
hitaben ölümünü alkışlama· 
larıoı istediğini biliyor musu· 
nuz? 

sılan gazete 
Ge~enlerde Tokyoda çıkan 

bir Japon gazetesi sabah 
nüshasını ipek üzerine bas· 
mıştar. Halk evvelemirde bu· 
n.un bir reklam olduğunu 
sanmış ise de sonradan it 
anlaşılmıştır. Odun ve kiğıd 
buhranı yüzünden ecnebi 
memleketlerden gelen kiğıd
Jarın fiatları arttığından ga· 
zetenin sahibi pek fazla 
mikdarda bulunan ipekten 
istifade temin eylemeği dü
şfinmiş ve düşüncesini kuv· 
veden file çıkarmıştır. ipek· 
ten gazete o derece büyük 
bir rağbetle karşılanmıştır ki 
bir saat içinde tek nüshası 
kalmamıştır. 

Bir Artiste Cun1hurre
isl iği 1~eklif Edildi 
Şimdi Hollywood'da film 

çevrılmekte olan lrlandalı 
tenor Makkormak'a en meş· 
hur lrlaodalı siyasilerin teş· 
kil ettiği bir grup namına, 
birkaç kişi müracaat ederek, 
lrlanda Cumhuriyeti riyase· 
tioe namzedliği kabul etmesi 
ricasında bulunmuşlardır. 

Artist her ne kadar lrlan· 
da da dogmuşsa da, Ame· 
rikan tebaasıdır. 

-·~ 
Düzeltilen Bir 
Yanlışlık Ve 

'febrik 
937 Yazıla bütçesine mu· 

but cedvelinde Izmir muha· 
sebei hususiye Başkatibinin 
maaşı yanlışlıkla 40 ve tahsil 
müfettişinin maaşı 30 olarak 
gösterildiği ve halhuki baı 
katibin 45 ve tahsil müfet· 
tişin 35 olduğu icra vekilleri 
heyetinin 16 2-938 tarihli ve 
2 8144 sayılı karar namesile 
düzeltildiii vilayete bildiril· 
miştir. 

Çok eskidenberi güler yüzü 
ile me alih esbabını memnun 
bırakan başkatip B. Hilmiyi 
tebrik ederiz, 

Her Zaman 
Taze Ve 
Teminatlı 



1 arihten 
Bir 

Yaprak 

Napolvon 
Amerika Cumhur reisile· 

tinden Birinci Ruzvelt, işten 
hkildikden sonra uzun bir ge· 
ıiı )'apmış ve Parise de uğ· 
rımışh. Panfeönü gezerken 
Napolyonua mezarı önünde 
durdu, biraz düşündü ve ya· 
nında bulunnnlara dönerek 
şu sözleri söyledi: 

- Hısımına, akrabasına 
çok düşkün olmasaydı eşsiz 
bir büyük sayıhreı ! 

Ruzvelt bu biricik cümle 
İçin de Napolyonun ruhunu 
canlandırmış gibidir. Çünkü 
bütün Avrupayı yıllarca alt· 
üst eden Napolyoa müsbct 
bir akide yapmak, gözel bir 
ıneşaleyi ülkeden ülkeye 
dolııtarm·ak için değil, bir 
aile saltanata kurup ltalyan· 
ları, lspanyoJları, Almanları, 
Avusturyalıları, Holandalıları, 
Felcmenkleri, Rusları, Leh
leri, lıveçlileri bu saltanata 
hi1111etkir yapmak için kan 
döküyordu. Onu :yükselten 

• bu yaman ihtirası idi, düşü. 
ren de gene odur. 

Napolyorı, ihtililin doğur
duğu bir harp yıldıııdır. Biz· 
zat ibtilil bu yıldızın yer 
yüznde yarattığı zelzele içiu
de boiuldu. Hfirriyet istiyen 
ve her mılleti bür.iyet iste· 
ıneğe davet eden Fransa, 
Napolyonu lider tanıdıktan 
ıonra davasını kaybetti ve 
yıllarca esir yaıadı. Napol
yonu, Fransanın bağrındaB 
ıöküp atın yabançı erdular 
hakikatte Fransayı yenmiş 
olmadılar, Belki kurtardılar. 
Çnnkü Napolyon yaşasaydı 
Fransada Cumhuriyet kurul· 
mazdı ve bugünün hür Fran
ııılırı vücuda gelmezdi. 

Bununla beraber Naponl
yon tarihin eşsiz simaların
dan biridir. O, Tulonu logi· 
liılere kar ı müdafaa ederek 
zeki biz topçu zabiti olduğu
nu gösterdi ve 1795 te mil· 
Jet meclisine hücum eden 
kırkbin ihtalilciyi topa tuta
rak çil yavrusu gibi dağıt· 
tığı için de ibtililden daha 
kuvvetli tanıldı, yirmi yedi 
yaşında general oldu. 

Napolyon, Viyaoaya ltal· 
yadan pek kolay gidileceğini 

keşfden zeki askerdir. Yarı 
aç, yarı çıplak bir ordu ile 
AlpJarı aşıp ltalyada üç 
Avusturya ordusu 1u eriten, 
Tirol yolilc Avusturyaya ge· 
çip Viyanaya diz çöktüren 
dabi kumandan ge11e odur. 

Napolyenun taha'kkuk eden 
dehasında Fransızlar pek bü
yük ve pek şerefli bir istik
bal seziyorlardı. Fransayı 

cumhuriyet namına idare 
eden direktuvar ise onun 
kazandığı şöhretten kuşku· 
lanıyordu. Bu sebeple ken
disine Mısırı işgal etrnek va· 
zifesi verildi ve Nil kıyılarına 
gönderildi. 

Mısır, Türklerindi. Fakat 
Hindistan yolunda olduğu 
için lngilizleri sarsmak fili· 
rile Fransızlar tarafından 
zaptolunmak isteniyordu!.. 
Napolyon bu işi de başardı, 
ehramlar önünde Fransa 
baod1rasını dolaştırdı. Bir 
aralık Suriyeye bile geçti. 
Lakin Akkada Cezzar Ah
med paşaya yenilip geri dön· 
dü ve öz yurdunda daha bü
yük işler göreceğini düşüne

rek gizlice Mısırdan savuş· 
tu, Parise kavuştu. 

Onun Fıansada yaptığı 
ilk iş direktuvar idaresini 
yıkmak, yeni bir sitem ku-
rup kendini birinci konsül 
ilan ettirmek oldu. Sonra 
kış ortasında Alpları geçti. 
Marengo meydan muharebe· 
sinde Avusturyalıları yendi, 
ikinci defa olarak Viyanayı 
tehdit elti ve Alman impa· 
ratoru unvanını taşıyan 

Habsburglara bir muahede 
bir muahede imzalatarak 
Itelyayı Avusturya boyundu
ruğundan kurtardı, Fransa 
için de Rayin nehrini şark 

C Halkın s .. ı , 22 MART 

• 
Bedeli nakd. efradına 

Ni11an 28 duhul için elbise, postal 
palaska, bataı 'ye ve sair teferrüat 
ihtiyacınızı asl :ri numünesine mu· 
vafık yalınız Hasau Basri ve şeriki 
Mehmet Gülaylar fabrikasından ıs· 

marlama U!ulile temin edersiniz her 
halde ve mutlaka fabrikamıza uğra· 
manız kendi menfaatınızın iktiza
sındandır. 

Bonaparı 
Avrupa N .. polyem.ın emri al- 1 
tında gibiydi. Rusya impara
toru bu t~h~kümü çekeme· ı 
diğinden harp f' jderi 1812 

ADRESE DİKKAT: lımir satış şubesi Alipaşa cadde.si sar 
raflar karşısı yalnız 31 numaradır. Büyük levhaya dikkat 
alameti fa ik3 Has n Basri ~enbiçer fabrikası. 

~ljjp!Wl---1 Birinci Sınıf Mutahassıs 

: sınıra yaptr. 
Napolyon (1804) te impa

rator oldu ve tdrn on bir 
yıl süren lrnnlı bir saltauat 
devri açtı. Bu devrin hemen 
her yıla bir znforJe süslen· 
miştir. 

Na polyoo durmad 11 taçlar 
tahtlar devir İ) ordu. her yıl 
bir miJJeti F raı; sanın esiri 
derckesine düşUıüyordu 1805 
te Avusturya-Rusya ordula· 
rım Au terlitıde yendi, 1806 
da Prusyayı fen ada, Rusyayı 
Eylau ve Friclandda tarümar 
eyli yer ek bütün Prusyayı 

çiğnedi. 1807 de ispanya ile 
Portekizi zaptetti. 1809 da 
gene Almanyayo geçerek 
Essling ve VVagıam muha· 
rebelerini k zantilı, Viyanaya 
girdı, Almanya İmparatorlu· 
ğunu liiğYetti, Habsburglara 
yalnız Avusturya lmparato· 
ru adını kullanmak hakltmı 

bıraktı. Bir aralık PapayJ da 
Fransada hapsedip Romaya 
Fransız b yraiı dikti. 

lSJO de Napolyon Fransız· 
ların imparatoru, ltelya \nala, 
lsviçre ve Rayin birleşik hü· 
kümetlerinin hamisi finvanmı 
taşıyordu. Büyük kardeşi 
Jojef ispanya, küçük kardeşi 
Lui Holanda, en küçük kar
deşı Jerome Vestef. lya, en iş· 
tesi Murad Napoli kralı idi. 
Diğer iki eniştesi Italyada 
birer dukalık idare edıyor
lardı. Öveyi oğlu Eugene 
Visruva ünvanile Rom~dn 
oturuyordu. Generallerinden 
biri lllirya hakimi ve biri 
ls\'içre veJiahdi idi. Kendisi 

ilk karısını boşayıp Avusturya 
imparatorunun kızını almıştı, 
bu suretle de yükselmişti. 

lngiltereden başka bütün 

1 
de Moskov2yı hed ·f tutarak 
pnristnn yola çıl~tı . Bu sefer 
için s' lah ahına topladığı 

asker 800 bin kişiyi bulu
yordu. Bunların yarısrnı muh
telif yeılerdc bıraktı, üç )ÜZ 

yit milıeş bin seçme nskcrle 
Niyemeo ırmağını geçti. 
Avusturya imparatoru; Vcs· 
hfalyn ve Nllpoli KralJuı 
Almanya oıtalarına kadar 
gelerek kendisini selamla· 
mışlardı. 

Napolyon Rusl uı kolay· 
lıkla yendi, Mo~ kovaya gir-
di. Likio mağlup Ruslar, 
bütün köyleri ve ş <. birleri 
yakarak geri çe1cildilderi kış 
da gelip çattığı için Napol· 
yon orduları barınacak yer 
bulamadı, müşkül bir vazi· 
yette ve geri dönmek mec· 
burıyetinde kaldı. Bu sebep
le de Moskova zaferi Napol· 
yon için bir hezimet ofdu. 

Dokuz yıldauberi yenilmez 
bir harp şampiyonu olarak 
Avrupanm dört yanına yum· 
ruk sallayan, tahtlar devirip 
tahtlar parça'ıyan Napolyo· 
nun yıldızı artık sönüyordu. 
lsveç, Prusya, Avusturya, 
Bavyera kralları, Alman 
prensleri, Rusya imparatoru 
birleşip ' Fransa ya harp aç
mışlardı. Napolyon hakimi· 
yeti lskanyade yıkıJmı~tı ve 
halyada yıkılmak üzere bu
lunuyordu. Denizleri elinde 
tutan lng Jtere ise Napolyo· 
nu ortadan kaldırmak için 
her tarafa altm saçıyordu. 

Harp ejderi, 1813 yılanı bu düş
man kütlesine saldmıla geçirdi, 
dünyaya parmak ısırtan as· 
keri: harikalar gösterdi, Lir 
çok zafer kaıandı, F ransaya 
tek bir düşman askeri sok
madı. Fakat Layipziğ önünde 
yapılan ve üç gün süren 
harbi kaybedince iş değişti, 
müttefik ordular Fransaya 
girdi, 1814 nisanında Paris 
elden çıktı ve imparatorluk
tan istifade eden Napolyon 

- Arkası 4 üncüde -

r o Demir Ali 1 
KAMÇIO-.:;LU 

~ilt ve 'fena;, -,ı hastalıkları ,.e 1 
el ktrik tedavisi 1 

Soka~ı No. : 55 Telefon : 3479 
·~1ftl&i!iEi.c·"""".....,,.._,,.ERI~ .... m:a_.tl 

Hava şartlamıı n hassas ve kat 'i 

şekilde tcsbit eden LÜFFT = 
Ha,,.a markelı BAROME 1 RE 

f)J-:RECE, İGl~O.\lE'fl~E 
ile en matuf fabrika mamulatı 

Gözlük ve camları 

S. F E i D 

EÖİŞEN 

"'"' ~' f'j 
~~ 

Şifa Eczanesinde 
TOPTAN PERAKENDE 

37~ - • ~~=jf,J 1 s·······• .. o•••• ......... 
t KORDON, YUKSEL ve 1 : Hükümet Karıısında : 1 KABADAYJ : TERZi : 

N işte bütün lzmirin kapıştığı ıJM h d Z k•i 
I nefis Rakılar bunlardır • e me e •ı 
f:!BEElll!il&E ~EillliiE:iiBii!I ...................... .... 

iz mir 
Sağlık 

EVİ1 • 
Hususi 
H a!a t'a h an e 
Operator Mıtat 

Baran taraf ndan 
yeniden ioşôl ve 
tesis edilen bu 

Gazi Bulvurı 

hastahane lzmir '""--~·--.__.__...........,~~~,,,,,...__....,~.--.............. ~ 

ve civannın büyük bir ihtiyacmı karşılamıştır. Ea modern 
konforu haiz en mükemmel fen techizatını haizdir. Haıta
ların temizlik, istirahat ve ihtimamlarına soo derece dikkat 
ve ıtina edilmektedir. Kabul şeraiti fevkalade ehvendir. Ge· 
ce gür.düz daimi doktoru bulunan müessese mliracaat ede· 
cekleri beran kabul eder ve hastalarım diledikleri doktorlar 
tarındanaf tedavi ettirilmektedir. 
{j'~~ı=:. ~~~···~~~~~~-a 

~ lsmai! Hak.~ı Po~maz . 1 
• O L'Ç U EV 1 1 1 Baskül, kantar, masa terazisi yeni ve her n .. i ölçü i 
~ tamiratı knbul edilir. j 
tt Kolancılar (Eski kasaplar) No. 27 ! 
~ IZYllR: Telefon - 2746 i 
~~';&~~t:&J;;.9.::lle:C:I~ ··~~Jl;:t:a~ C;t2~" 
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Traky~ , 
Seyahati 
Bu yıl hazirana doğru 

Trakyaya bir seyahat tertip 
edilmekte olduğu öğrenil· 
mittir. Eski valimiz general 
Kizım Dirik, Iımirlileri eyi 
karıdamak için hazırlıklar 
yapmaktadır. ....... ,. -

lzmir tersanesi 
Körfez vapurlarının Kar· 

ııyakadaki fabrikası en mü· 
kemmel ve modern bir hale 
konacaktır. Dün şehrimiz 
Deniıbank direktörü bay 
Haşmet yanında buluoan fen 
heyetile tersaneyi gezmiş ve 
geç vakte kadar tetkikatta 
bulunmuştu. 

Karşıyaka seferlerini ya· 
pacak olan yeni Bayraklı 
vapuru, Konak önündeki is· 
kelenin açılış töreni günü 
işlemeğe başhyacaktır. 

---111ı1•M1--.--

Burnavada 
Toprak 
Bavramı 

Burnava Zuaat okulunda 
yapılan toprak bayramı çok 
gOzel olmuş, Zıraat öğreni • · 
cilıri köy marşını söylemişler, 
toprağın deier ve önemi 

laıkkında bir öğrençi tarafın· 
dan nutuk söylenmiş ve man· 
dolinler tatla ve güzel par
ıalar çılınmıı, (Çalar Saat) 
adlı piyesi temsil edilerek 
davetliler eğlendirilmiştir. 

Bayan 
Hayrünnisa 

lzmir icra hakim muavin
liğine değerli Adliyecileri· 
mizden Jzmir ikinci hukuk 
iıaaından bayan Hayıünnisa 
atanmışhr. Tebrik ederiz. 

Kısa Şehir 
Haberleri 

Dün T riyesteden ıehrimi • 
ze on iki bin çuval şeku 

ıelmiıtir. 
§ lkiçeşmelik caddesinde 

oturan Rahiye kız kardeşi 
Şerifenin bir altın bileziği 
ile bir beşibiryerdcıini ala· 
rak ortadan ııvışmıştır. 

§ lzmirli Hüseyin adında 
biri Kızılçulluda çay kıyısın· 
da esrar içerken yakalan· 
mııtır. 

§ Geçeıılerde Menemenin 
Aliağa çiftliğinden Mustafa 
kw Fatmayı kaçıran Ali 
yakalanmıştır. 

Bir Tashih 
28 Şubat P zartesi günkü 

nüshamızda Asri Sinemada 
oynatıldıiı yazılan " Şah Is· 
mail ve Şen Mülizim ,, adın
daki iki piyesin temsil edil· 
mediği ve gazetemize verilen 
bu ilinın vaki olmadığı ya
pılan tahkikat neticesinde 
anlaşılmııtır. 

O ıece baıka bir komedi 
oynandıj1 öğrenilmiıtir. Tas· 
laib ederiz. 

( Halkua Sut ) 

Cumhuriyetin onbeşinci yılı mua~zam olacak 
latanbul 21 (Hususi) - Cumhuriyetin on heşinci yıldönümü, muazzam tezahüratla kutlu· 

lanacaktır. Memleketin her tarafında yapılacak şenlikler için, şimdiden talimat verilmiştir. 
O gün, yurdun her tar fında bir çok mekteplerle resmi müeueselerin de açılma merasimi 
yapılaeaktır. 

Alakadar makamların verdiği malümata göre, muayyen bazı mahkumlar hakkında umumi 
af ilaoı muhtemeldir. 

intihar ve tevkiflerin Avusturvada 
· arkası kesilmedi 

Psris (Radyo) - Viyanada bulunan büyük ecnebi gazetelerin muhabirleri çektikleri le· 
leğraflardan Avusturyada hala intiharların ve tevkiflerin ark&sı ke!iJmediği anlaşılmakta· 
dır. Şuşaiog hükumetinin bütün ezaları halen mevkuf bulunmaktadır. Yalınız Dernolot 
ismindeki nazır vaktinde Çeko~lovakyaya kaçmağa muvaffak olmuştur. 

Meşhur orkestra . şefi Bonovalter kızı ile beraber tevkif edilmişlerdir. 
Albay, Volf intihar etmiştir. 

Muvazene Ver2isi Ka dırılıvo 
Ankara 21 (Hususi) - Vergilerin tenzilat işi muvazene vergisinin tamamen kaldırılması 

suretile ne~icelenmek üzeredir. Bu husustaki tetkikata encümenlerce devam olunuyor. 

Litvanya kabinesi istifa etti 
Paris (Radyo) - Polonya • Litvanya hadise kapanmışsada 

ıabne olmaktadır. 
Dün bütün hükünıet azaları istifalarını vermişlerdir. 
Başvekil istif al arı kabul etmemiştir. 

f:.itvanya dahili kargaşalıklara 

Cüzzamla mücadele kongresi açıldı 
Kahire (A.A.) - Kıral Faruk beynelmilel cüzzamla mücadele kongresini açmıştır. ~ong

reye 65 memleketten 300 den fazla deleg gelmiştir. Açılış töreoi parlak olmuştur. 

İn~iliz kabinesinin beş mühim kararı 
Londra (Radyo) - Son vaziyetler üzerine lngiliz kabinesinin aldığı kararlar beı noktada 

toplanıyor: 
1 - Çek-Alman 11nırlarında bazı değişiklikler yıpıl•ası ve buradaki Almanlara mula· 

tariyet yerilmesi. 
2 - Ren hududunun muhafazası. 
3 - ltalyaya Almanya karşısında daha büyük hareket serbestisi verilmesi. 
4 - Franko muhakkak zaferi kazanacaktır, lngiltere ile Franko arasında gizli bir an· 

laşma olduğu söyleniyor. 
5 - lngiltere donanmasının petrol ihtiyacını temin eden Meksika petrol meselesinin he· 

men halledilmesi. 

Resmen Tekzip 
Ankara 21 (A.A) - lngil

terede bulunan bankacıları
mızın yapmakta oldukları 
temaslar ve bunlara iltihak 
etmek üzere gönderilen Ma· 
liye vekaleti nakit işleri ge
nel direktörünün harek~ti 
münasebetiyle lsatanbul ga· 
zetclerinde neşrolunan hadi
seler ve ifade olunan rakam
lar hakikata uymamaktadır. 

Yine Istanbal gazetelerinde 
vergi tenzilitına aid çıkan 
havadisler de bu cümleden· 
dir. 

Her ıeyin otduğu p gibi za· 
manında efkarı ~umumiyeye 
arzını şıar edinen lbüküme· 
timiz bu aeşriyatın tashihine 
Anadulu jan ıoı memur ey· 
!emiştir. 

Surive 
Kabinesi 

Beyrut (Radyo) - Kabine 
aleyhinde şiddetli bir cere· 
yan vardır. 23 Saylav itimad 
reyi vermemek üzere birleş
mişlerdir. Kabinenin istifası 
bekleniyor. 

---.llf2filril __ _ 

Satılık e~1 

Karatışta Halil Rifat pa· 
şa caddesinde Altındaş so· 
kağanda beş sayılı ev sah· 
Jıktır. içinde üç oda, kori· 
dor, elektrik, su vardır. isti· 
yenler: inhisarlar Baımüdür
lüğünde evrak memuru bay 
lımet Kalkana müracaat 
etsinler. 

Tekirdağlı 
Döndü 

lstanbul 22 (Hususi) -
Bir müddettenberi Paris ve 
Londrada bulunan başpehli • 
vanımız Tekirdağlı Hüseyin 
bugün lstanbula dönmüş ve 
istasyonda sporcular ve ka· 
labohk bir balk tarafından 

alkışlarla karşılanmıştır. 

Vali Ve Bele
diye Reisi 

Ankara, 22 ( Hususi ) -
Valiniz Fazlı Güleç ve Bele
diye reisi Behçet Uz bugün 
Jstanbula hareket ettiler. 
Pazartesi günü lzmire dön· 
müş bulunacaklardır. 

Surivedeki 
Komünistler 

Halep (Radyo) - Suriye 
ve Lübnan komünist p rtisi 
umumi şefi Halid Bektaş 
Halebe giderek oradaki ko· 
münistlerle sık sık . toplantı
lar yapmaktadır. 

---tı ..... 

Mehmet 
•• 
Oztürk 
Üsküp oteli sahibi bay 

Mehmet Ôztürk oteline ait 
tekmil eşya ve mefruşatını 
müceddeden yaptırmış ve 
otele gelen muhterem mü· 
davimlerinin her türlü istira
hatını temin etmiştir. Hal· 
kımıza tavsiye ederiz. 

Napolvon 
Bonapart 
- Baştarafı 3 üncüde 

Elbe adasın sürüldü. 

Harb ejderi, Fransaya ya· 

kın bir adada miskin otura· 
bilecek bir yaratılışta değil-

di. Orada on bir ay ancak 
durdu ve bir yolunn bulup 
kaçtı, Fıansaya girdi, alkış

larla karşılandı, Parise vardı, 
müttefik devletler tarafından 
tahta cıturtulan on sekizinci 

Luivi kaçırdı, imparatorlu
ğunu ele aldı . 

Lakin başta lngiltere ol· 
mak üzere bütün Avrupa bu 

dönüşe göz yummadı, yeni· 
den ordular hazırledı, Fran· 

saya hücum edildi ve Napol· 
yon 18 Haziran 1815 te Va· 

terloda mağlup edilerek 
Sentelen adasma yollancJ.ı , 
ölüocey kadar orada bıra
kıldı. 

Napolyon bütün Avrupayı 
yenmiş ve gene ona yenilmiş 

bir adamdır. Koca bir küre· 
yi tek başına mağlup eden 

bir kumandanın yıllar geç
tikten sonra gene o küreye 

hem de ters bir tesadüfün 
tesirile, yenilmesi elbette 
küçüklük teşkil etmez. Bu 

bakımdan Napolyonu yenil· 
mez bir asker tanımak doğ· 

ru olur: Akkada Türklere 
mağlüp oluşunu hesaba kat· 
mamak şarlile ! ... 

M. T. T. 

22 MART 

Lehista Dış işleri bakanının 
beyanatı ••• 

Loodra (A.A) - Deyli ı taraflı muahedelerin diğer 
Meyi gazetesinin hususi mu- sistemlerden daha müe11ir 
habiri Urad Praysın Lehis· olduğu Lehiıtanın biç bir 
tan Dışbakanı B. Bek ile idelöjık bloka dallil olmıya· 
yaptığı bir mülakatını neş· çağını bildirdikten sonra Lit-
retmektedir. Bay Bek ltalya vanya hududundaki ıeferber-
ile Almanyaoın artık Cenev- lik münasebetile yabancı 
reye dönmiyeceğini, buna gazetelerde çıkan tenkidler· 
binaen cemiyetin bir Avrvpa deo bahsederek gör6şmek 
müessesesi olmaktan çıktığı, istemiyen ltir kimse ile anlat· 
Lehistanın bu sebeble eski mak imkanı olmadığını ve 
diplomasi sistemine dönece· şimdi Lchistanın Litvanyanın 
ğini Romaya y ptığı ziyare- tam hakimiyetine riayet ede· 
tin iki memleket rasında caği hakkında teminat vere· 
doğru irtibatın tekrar tesis bileceğim bild i rmiştir. 
gayesine matuf bulunmuş ol- Bay Bek netice olarak 
duğunu bildirmiş ve diğer AvJ upada beynelmilel müna-
memlekctlerin de doğrudan sebetler de yeni bir şekilde 
doğruya temas . sistemine ilk planda belirmekte oldu· 
dönmekte olmalarını memnu· ğunu ve bunun barışı her 
niyetle kaı-şılamıştır. şeyd\:. n iyi temin edeceğini 
Nazır kendi kanaahnca iki söylemektedir. 

• 
Memlek.et Hastahanesini içten 

bir tetkik 
- Baştarafı 1 incide - • midiği de hakikaten değer· 
Hastahaneyi az bir fasıla • lenmeğc şayandır. 

ile ziyaret edenler, her !fe • Başhemşire Sıdıkanın yo· 
feriode muhakkak bir terak· rulmak bilmez faaliy~ti bu 
kinin, tıbbın ,·onsuz ufukla· 
rına doğru atılmış bir adı · 

mın şahidi olurlar. Buna en 
bariz bir misal rontgen dai· 
residir. 

Dört sene evvel pek ipti· 
dai bir halde bulunan has· 
tahanen'n rontgen dairesini 

bugün tam bir radyoloji ens
titüsü haline ııetiren has· 
tahanenin yalnız Tür -

kiyede değil Avrupada bile 
radyoloji sahasındaki tetki· 
kat ve vukufu ile tanınmış 
olan rontgen mütehassısı 
Fahri Işı kın gayreti takdir
lere şayandır. 

Bu laboratuvarın bu dere· 
ce ilerlemesi ve mükemmel 
bir hale gelmesi hiç şüphe 
yoktur ki servislerin teka-

mülü demektir. Bugün lzmir 
hastahanesinin rontgen labo· 
ratuvarı hiç bir suretle Av· 
rupl hastahanelerinin ront
ge;a teşhis laboratuarmdan 
geri değildir. 

Diğer servis ve laboratu
varlardan gene minnet ve 
şükranla bahsetmek doğru 
olur. 

Yalnız hastahanenin akli· 
ye koğuşu, pek değerli mü· 
tehassısına rağmen ncınacak 
bir halde bulunmnktadır. 
Çok temenni ederiz ki bu 
zavallı deliler ve yarım akıl
lıların insani bir lütüf ve 
himmetle diğer bir binaya 
nakloluoarak şefkat ve hi
mayeye mazhar olurlar. 

şayanı şükran neticeyi hasıl 
etmektedir, 

Geçen sene hastanenin 
çamaşır dairesi makineleşti-

riJdiği gibi bu senede ıene 

çok değerli Başhekim 8. Haıaa 
Yusufun gayret Ye himmetile 

modern bir mutbah haline 
getirilmiştir. 

Yakın bir atide hastaba· 
nemizde daha fazla terekki 

ve inkişaflar göreceğimize 

büyük bir imanımız bulundu· 

ğunu kaydederken, bastaha· 
nenin değerli ve çalışkan 

mütehassıslarına vilayet bal 
kının teşekkürlerine terci· 

man olduğumuza emin bulu
nuyoruz. 

H. T. ---oo---
Napolvonun 

~lektupları 15 bin In
gi ı iz lirasına satıldı 
Fransız hükumeti impara• 

tor Napolyonun karısı Mari 

Luize yazdığı 315 mektubu 
15 bin lngiliz lirasına satın 

almıştır. Bu mikdar bizim 

para ile yüz bin lira kadar 
tutmaktadır. 

••••••••mum•••••••• 

En uzun hudut 
Dünyanın en uzun hududu 

Kanada • Amerika hududu 

olduğu gibi Yunan lisanı da 

Latinceden daha eski bir 
dildir. Hastahaneoin idare ve te· 
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Son Telgrafların Hulasası: 
- ····~ Viyanada yapılan yağma dolayısile birçok çapulçulu tev· 

kif edilmiş ve gasbettikleri eşyalar zabıtaca istirdad edile· 
rek sahiplerine iade edilmiştir. 

§ Yemen imamının oğlu Prens Seyfilislim f:lüseyin Is tan· 
bula gelmiş ve lstanbulda beş ve Ankarada iki gün kala
caktır. 

§ ltalya Başvekili Mussolini dün Polivya sefirinin delale
tiyle Polivyadan gelen kırk zabiti kabul ederek görüşmüş· 
tür. 

§ ispanyadan bir hafta zarfında Napoliye 200 ltalyan 
askeri yaralı olarak gelmişt;r 

§ Dün Marsilyadaki mevcüd bürnn amele bir saat süren 
umumi bir grev i an etmişlerdir~ 

' 


