
UNUSTA ORFI iDARE VAR 
KISA VE AÇIK 

Fransava Bir ihtar 
Valansiya bombardıman edildi İtalyan Hariciye Nazırı Kont 
~~~--~~~-----·· ~~~~-----------

"Taymiı" gazetesinin, Almanya ile Avuıturyının birleı· 
illeti mllnaıebetile yazdığı ıon makalede kullandığı tatla dil, 
kuvvetli bir kabine teıkil etmek hususunda elin tereddnd 
Ye rllrllltlllll mllnakaıalar devrini atlatamayan Fraosaya na
ıikine bir ihtar mahiyeti vardır. 

Cumhuriy~tçiler şehirleri tahliye ediyorlar Ciano Memnunivetini bildirdi 

Franııı diplomatları bunu çabucak anlar ve ona göre bir 
hareket çizgiıi çizerlerse belki bu iş Fransa için nazikinP. 
bir ihtara uiramakla hallolup bitiverir. "Taymis" in bu ma· 
kalesi demek istiyor ki şimdi birleşik Almanya-Avusturya 
ile anlatmak, bir pakt yapmak daha çok kolay olacaktır. 
Ç&nki kar,ımızda tek bir ıöz sahibi, birleımiş ve birleştiği 
için de bllyüm&ı bir kuvvet vardır. 

• Halbuki bay Hitleria Avusturyayı askeri yürüyilşüoü yaptığı 
ılk rllnlerde lngiliz umumi efkarının galeyanı henüz unutul
IDUf değildir. Bununla beraber Londra için bugün en çok 
kolaylıkla anlııılacak memleket BerJin sayılmaktadır. 

Fransız politikacıları bu hakikati anlamıyarak gene fırka 
ibtira1larını, gazete muharebelerine devam edeılerse Fran· 
sayı çok güç bir mevkie düşürmüş olacaklardır. Fransa için 
lrnvvctli nasyonalizm ceryanlarıoın moda olması IAzım gelen 
gUn!er gelip çatmıştır.I 

SIRRI SANLI 

Türkive-Mısır 1 Ankara Sefiri 
Dostluk Olmıyacak 

Muahedesi 

Kahire 12 (Radyo)- TOr· 
kiye - Mwr doıtluk muahe· 
deıi dlia T&rkiye Hariciye 
Vekili Tedik Rliıtll Araı ile 
Mı11r Hariciye Nazırı ara
llnda meraıimle teati edil-
1Dlıtir. 

Kahire 12 (Radyo)- TOr
~Je Hariciye Vekili Tevfık 
R&ıtn Araı refakatlerinde 
Baıvekil Mebmed Mahmud 

· lıtanbul 11 (Huıuıi) -
Alman bükümctinin Fon Pa· 
penin Ankara büyük elçiliği· 

ne tayinden vaz geçtiği Ber
linden bildiriliyor. 
.... . ... 

paşa olduğu halde Kahire 
civarında bir gezinti yapmıı· 
lardır. Yollarda halk "Yaşa. 
sın Türkiye., diye bağırmış· 
lardır. Gece Başvekil tara· 
fındın bir ziyafet verilmiıtir. 

iSTER GUL iSTER AGLA 

aria, 11 (Radyo) - Ih· me1i, Tortoza ıehri ile Vina 
tililcilerin, Valinsiya limanı· roı limanının tahliyesini em· 
nı tayyarelerle bombardıman retmiıtir. 

ettikleri ve mühim ba1arata Alakadarlar; ihti!ilcilerin, 
sebebiyet verdikleri haber on beş taburdan ibaret olan 
verilmektedir. cumhuriyetçileri bu cepbede 

Ba .. aeloa, 11 (Radyo) - muhasara dmiı olduiuna 
Cumhuriyetçi ispanya bük6 · bildirmiılerdir. 

------~~--~_ .. ,,,,.. ______________ _ 

1. Piyangosu 
40000 lirayı 14178 numara 

kazanmıştır 
lstanbul 12 ( Huıusi ) - ler 100 lira kazanmışlardır. 

Tayyare piyangosunun Altın- 8709 No. ya 
cı keıidesi dün çekilmeğe 

baılanmııtır. 25000 L• 
Diinkü k•tldede kaza- ıra 

nan numaralar ıunlardır : Bu numaı anın da son üç 
rakamı ile nihayet bulan 
biletler 100 lira mlikifat 

- Sonu 41acilde -
14178 No. ya 
40000 Lira 

Bu numaran1n son üç ra· 
kamı ile nihayet bulan bilet· 

__ _. ... _ _. __ 
Lord Lovd 
lstıınbula 
Niçin Gelmiş? 

Süt Gibi Damad ! 
Bir zat yazıyor : 
Yalnız kaynanalardan ve gelinlerden çekilmez ya, damıdlardan da yaka silken pek çok 

kaynanalar da vardır. Onlardan biride benim, akşam Üzerleri yorğun, artın eve gittim mi 
içeriye girince, karımın o mubarek 1 Ağızcağızı açılır, birbir ardı sıra ahenksiz nameleri 
•iıındaa d&klUllr: Dün akıam ıöyle bir muhıveremiz geçti : 

- Gene .eninki ne yaptı bilir misin ? 
- Haberim yok. 
- Bugla öğle yemeğine geldi, evde de aksi gibi yemek yoktu, hemen biraz kıyma 

koydum 1abana, içinede dört beı yumurta kırdım, akşamdan kalma pilavla birlikte dama· 
dıa annae ıürdnm. 

iyi yapmı111n, deyip dedi-koduyu uzatmamak istedim, fakat bizim ki bırakırmı biç ? 
Gene biraı hiddetle baıladı : 

- iyimi yapmııım, hay yapmaz olaydım, ayol sonunu dinlesene ... 
Hale dinlemede bak, zaten kimin haddine, peki dedim, sonunu kısaca anlat. O, gene 

daha h1raretli baıladı : 
- Biıim bay demad, bundan içerlemiş, kızımı çağırır, hemen yumurta sabanını yaptığı 

ribi peaçeredea bahçeye fırlatır, "ben burada eşek baıı değilim, öaüme adamakıllı bir ye
lllek çıkarın" diye bağırmağa başladı. Ben karıma bak vermiı olmak için ı 

Hay ıayğaıız herif dedim. içeriden çatlak zurnadan çıkan gevrek bir ıes kulaklarıma 
akıetti: bu sefer kaynanam kapanmak bilmiyen çenesin açb, bir bayii tıraıtan sonra: 
11kababat onda maya? sende, o herifin karıısında çenen tutulur, basiretin bağlanır, daha 
daha bilmem neler, aeler. Huyıuz olmaıına rağmen bizim damad hakikaten ıiit gibi sakin 

.. likaala. 

LORD LOYD 

Stefani Ajanıı bildiriyor: 
Lorrd Loyd Ankaradan 

Istanbula vasıl olmuıtur. Bu 
seyahatte Lora Loyda refa
kat eden B. Bric, Lord Loy· 
dun bu seyahate resmi bir 
vazife ile çıkmadığını, yalnız 
ecnebi memleketlerde bulu· 
nan lngilizlerin tahsil ve ter· 
biyesiyle alikadar olan ce· 
miyetin reiıi 11fatile Türlıi
yeye reldijini ve baradaki 
lagilia mekteplerini teftiı et· 

5 Nisan 1938 tarihli Mi-
lanoda çıkan "JI Pop. d'lta· 
lia,, ve "il corriere della Sa· 
ra.,, Romada çıkan "jf Te· 
vere 11 , "La Tribuna,,, "il 
Giornale d'İtalia., ve Torino · 
da çıkam "La Stampa., ga· 
zeteleri ilk aayfalarında ve 
büyük ıerlevhalarla aşağı· 

daki tebliği neşretmişlerdir: 
"Hariciye nazırı Kont Ci · 

ano Yunani!ltanın Roma el· 
çisi b~y Metaksası kabul 
etmiştir. Bay Metaksas, Kont 
Cianoya bundan böyle bal· 
kan aotanh konseyinin ~ a · 
rarları mucibince ltalya kralı 
ve Habe~istan imparatoru 
murahhu elçi olduğunu bil
dirmiştir. Kont Ciano bu 
tebliği memnuniyetle karşıh· 
yarak Yunanistan hükumeti· 
ne, Faşist hükümetinin tak· 
dirini bildirmesini Yunan el· 
çiıinden rica etmiıtir. 

ltalyan hariciye nazırı 
Kont Ciano Tilrkiyenin Ro· 
ma büyük elıiıi Ragıp Bay· 
duru kabul etmiştir. Bay Ra· 
gıp Baydur, Kont Cianoya 
bundan böyle balkan antantı 
konseyinin kararları muci• 
biace "ltalya krala ve Habe· 

KONT CIANO 
ti.tan imparatoru" marala· 
bas elçi olduğunu bildirmiı· 
tir. Kont Ciano bu tebliji 
memnuniyetle karıılı1arak 
Türkiye Ciimburiyetiae Fa• 
ıiıt biik6metiaia takdiriai 
bildirmeaiai TBrkiye bl,ak 
elçisinden rica etmittir." 

Fransız Kabinesi Burin 
Parlementoda 
~ 
~J-

• J 

BLUM BAŞVEKALETTEN ÇEKiLDiKTEN SONRA 
Paris 12 (Radyo)- Baıve· ha yapacak ve program he· 

kil Daladie bugün öğleden rinde iılediktea ıoara olra• 
ıo:ıra saat on altıda Franıız bir bale getireceklertJJr. BaJ 
kabinesi huzuruna çıkacak Daladie geniı bir ıellhi1et 
ve programını okuyacaktır· istemekten vazgeçmittir lira 
Kabine erkinı bugOa ıaat S . b ' .ı.._ 

b
. d b' 1 t osyahıtler una muarızau • 

on ar e ır top an ı yapa· F z1 
k .. · celı'yecek ve lar. Gazeteler ranıı arın ca , programı ıa . 

öğleden sonra ıaa t ikide de ltalya ıle anlaıacaklanaı ya· 
Cümhurreisile b ir içtima da· zıyorlar. ------

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
---------------.. ··---------------

Çocuklarla bayanlarımızın 
sıhhatlerini düşünelim 

Bir okuyucumuz yazıyor: 
"Her ıabah Karşıyakadaa 7,30 de hareket eden yeni••· 

purda., içerde oturmağa yer mevcut olduğu halde vaparaa 
dar olan dıı kısmında ayakta gitmek mecburiyetinde bir çek ' 
kimseler kalıyoruz. 

Esbabıaa gelince: Birinci mevki salonuna ıigara damanın• 
dan girmek kabil değil. 

. On dakikalık bir mesafe için bu salonda siıara içilme· 
ıede temiz bir bava içerisinde salonda oturmak hakkından 
mahrum edilmeHk ve ayni zamanda aylarca d6rt gıizle 
gelmesini beklediğimiz bu ıık vapurun güzel çebreıiai ıi· 

gara dumanile karalanmasına, ve bilha11a umumun sıbbatına 
zarar veren bu vaziyetin ve mekteplerine fiden klçllk J••· 
ralanm te 1 Ye aalaramma li 



Sahife ! C llallaa Sul ) 
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~zttmactaJJ~maaaaıaaa mmm1> • .,/DÜNYADA .c; DOnganın En Bügük Harb Dahi~ İ looktorun Raslhatıerı NELER 
ıl Timurlenk m, Belsoğuk~uğu- OLUYOR ? •I ~ na Daır 
il Tarihi Tefrika Ya.zan: H. Türkekulrtl B~lsoğukluğunun ihtiJitla-
'9Rmr!lBD ' - 168 - 41tôl~E rından biri de mafsal iltiha· 

~Timurlenk Izmirde onyedi aün hıdır. 
.._ Hastahğın seyri esnasında 

kalarak Kadife kalesinin büyük mafsaııardan birisi 
ekseriya diz kapağı mafsalı 

• , 
za ptile uiraşmıştır birdenbire Şİşmeğe başlar Ye 

Bay Hidayet Keşfiden ah· mafsal içinde cerahat olur. 

• 

fi 
,) Adolu harbının mesuliyeli 
~· sırf yıldırıma aittir. Timur· 

~ lenk hiç bir zaman osmanlı 

0 devletinin üzerine varmayı 

b' düıüamemiıtir. Yalnız ken· 
c disine iığman anadolu bey

, 
4 lerini büyüklük ve Türk ci· 

v' vanmertlij"i duygusu ile hi-
1 • 1 k d' . i mayeııne a mış ve en ısın· 

ı den kaçan iki fesat kumku· 
~ maıı kara Yusufla Ahmedin 
ı 1 bayezi8e sığınmış olmasından 
f kuşkulandığı için onlarm 
, teslimini Bayezide rica etmiş 
1 vendisine sığınan anadolu 
· beylerinin de tatmin edilme· 
~ sini iltimas etmişti. Bayezit 

lı Timurlengin mektubuna ma· 
u Jum olan hakaret amiz ceva· 
t! bı vermekle kalmamış onu 

harp meydanına · israrla da· t, 
f' vet etmiş ve hatta gelmez· 

ıen " karıların boş olsun ,, 
bile demişti. Cihangidik da

ı. vasında bulunan bir adamın 
,, bundan kaçınma11 ve çekin· 
• mesi bittabi doğru olmazdı. 
ı Sonra istila ettiği yerlerde 

biç ilitmiyerek ve istila mak· 
ıadile, mülküne ilhak fikrile 

ı kaçan ıehzadelerin üzerine 
ı gitmeği !üzümsüz bularak 

geri diinmüştü. Bu hareketi· 
le onlara meydan bırakıyor
du. Bu terbiyeden hissedar 

' olurlar, gelecekte tedbirli 
' ı 1 hareket ederler, kurdakları 

devletin temellerini kuvvet· 
lendirmeğe çalışırlar, babala· 

~ rı gibi rayesiz işler peşinde 
dolaşmağa haveı etmezler, 
ve menfaıtlı işlere girişirler, 
biniyatlarile iı görmezler, 

1 mıntıka anem verirler diye 
dü~ünmüıtü. 

Hüsnü Türkekul 
HAMİŞ 

Timurlengin lzmire geldiği 
'fe batta Tireye bile gittiği 
söylenmektedir. O vakit iz· 
mir ıehrinde şuvalyeler var· 
dı. Onlar Timurun gönderdi· 
ği elçiyi kabul etmediler' ve 
kaleyi teslim edemiyecekle· 
rini, müdafaaya hazır olduk· 
!arını bildirdiler, Timurlengin 
kale hücum kolları harekete 
geldi, birkaç gün içinde iz
mir ve civarı zaptediJdi. 

Timur, lzmirin manzar sını 
çok beğenmiştir. "Gördüğüm 
şehirler arasında bundan da
ha tirin bir memlekete rast· 
lamadım, şarkta denizden 
güneşin doğduğunu, garpte· 
de lzmirde güneşin denize 
bathğmı görmek nasip oldu.,, 
Dediğini rivayet ederJer . 

nan, Izmirin Timurlenk ta· Belıoğukluj"unun mufassal 
rafından zaptına ilişik olan iltihabı çok ehemmiyetlidir. 
bilgileri aşağıya yazıyorum. Çünkü iyi olduktan sonra 

lzmir, Timurlenk tarafın· bile artık diz kapağının ve· 
dan sarddığı vakit, bu büyük yahud diğer mafsahn maf • 
harp dahisi ordunun başında salhk hali ve hareketi çok 
bizzat kendisi de lzmirc gel· azalır ve hastanın aakaUığı· 
miş ve şehrimizin güzelliğine na kadar gidebilir. 
hayran olarak: "şimdiye ka
dar Hindi, Çini, Iranı ve 
dünyanın dörtte üçünü do· 
laıtım, bu kadar şirin ve gü· 
zel bir şehir görmedim. t1 

Demiştir. 
Timurlenk lzmirde onyedi 

gün kalarak kaydafe ~ bizim 
kadife dediğimiz - kalesinin 
zaptile uğraşmıştır. 

On iki burçlu olan bu ka
le ve lzmir şehri, o zaman· 
lar Roma sinatosu ve Bizans 
imparatorluğu sinatosu ta· 
ru akın ettiğini haber alınca, 
hemen hristiyan aleminden 
ve lstanbulda bulunan Bi· 
zans impiratorluğundan İs· 

timdat ediyor, çektirmeler 
durmaksızın her taraftan 
asker taşıyor, yer altından 
raflarından adalar ve Ege 
deniz kıyaları müşterek bir 
idare altında bulunuyormuş. 
Şuvaly~lerin idaresi altanda 
bulunan bu metin kalenin 
kumandanı, Timurlenk ordu· 
l::uının lzmir ve civarına doğ· 
denize muntehi olup, kayda
fa kalesine ulaşan yeraltı 

mağaralar vasıtasile gelen 
zırhlı askerler kale içine so
kuluyor. 

( Arkası var) ...... ~ 
Dünyadaki 

l\1aden Kömürü Gün 
Geçtikçe Eksiliyor 
Dünyada mevcud maden 

Görüyorsunuz ki bir bel· 
soğukluğu gözde, husyede 
ve mafsallarda ihtilatlar yap· 
bğı gibi gene mesanenin 
ağzında bulunan ve kestane 
denilen prostat uzvunda da 

iltihap yapar. Hastada ma
kada doğru ağnlar sık sık 
idrar etme hali prostat itti· 
babının diğer bütün arazı 

meydana gelir. Bazan bu il
tihap yani gonokok deoilen 

belsoğukluğu, mikroblarmın 

husule getirdiii vaziyetler 

böbreklere kadar intişar 
eder ve böbrek iltihabı ya· 
par. 

Belsoğukluğunun kadınlar· 
da meydana getirdiği avarız -da çok ehemmiyetlidir. Bun-
dan da yaran bahsederiz. ---oo-··--
Tepecik Has

t hanesi 
Tepecik Emrazı sariye has· 

tahanesi pavyonunun temel 
a tma töreni bugün saat on 
birde yapılacak ve şehrimi

zin büyük bir ihtiyacı da 
bu suretle kapanmış olacak-
tar. ı 

EGE 

Taksi 
3 2 7 o kömürü gün geçtikçe azalı· T 1 

yor. Bu ıebeble maden kö- e • 
mürünüo mümkü l olduğu En lüks son model taksi 
kadar tasarrufla kulJanılma· otomobil ve otobüs ihtiyecı· 
sını istiyorlar. Evvelce, bu nızı GECE GÜNDÜZ derhal 
kömür yalnız hararet elde temin eder. Necmettin 
etmek i çio kullanılırdı. Şimdi EISID:!!EIZ1111Cı:EllfZ~55:=-1111-

el ek tiri k istihsalinde ve ma· Tahtelbahir . 
Birinci kordonda eski it· 

faiye kulesi karşısmda meze-
lerinin bolluğu, içkilerin te· 
mizliği ve ucuzluğu ve bil
hassa ciğerleri yıkayan kör-

den kömürünün bırakhgı süp 
rüntülerden . binbir madde 
istihsal etmek için istifade 
ediliyor. Maden kömürüofia 
tasarrufla kullanılmasını isi· 
yenler, kömürün bu şekilde 
muamele görmesini dahi az fezin temiz ve saf havası 
buluyor ve istiyorlar ki bir ile bütün lzmirin bildiği ve 
zerresi kaybolmasın. Kömür sevdiği bu gazino yeniden 
şimdi dünyanın en kıymetli açılmıştır. Bir giden bir daha 
nesnesi haline geJmiştir. 1 oradan ayrılamaz. 

......... mcl ... 1:2!1!1Eiil&I~--...... *******-*********~*~ · Elhamra Tel. +ıu YYIA RE sineması TE\~~PN ~ 
25 73 fC BUGÜN 2 güzel film birden ~ 
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BUGÜN Sinemacılık dünyasının vucuda tc Meşhur Fransız artisti VICTOR )t 
getirdiği en muazzam Şark filmi tc FRANCEN'in nefis temsili Mı 

Mihracenin Gözdesi tt Mevgork damları altındı Ü 
Baştan başa 1 ÜRKÇE SÖZLÜ = 200 kız 25 artis tarafından temsil edil- )t 

Eski ve yeni Türk musikili harikalar şaheseri tC miş geqçlik, neş'e ve güzellik kaynağı )f 

Kayser Vilhelm artık 
odun kesemiyecek 
Kayser Vilbelm bundan 

böyle odun keserek vakıt 
geçiremiyecektir. Son gün
lerde kendini muayene eden 
doktor bu sporu sabık Kay· 
sere kat'i olarak menetmiş
tir. 

Çok yaşamak için yeni 
bir tavsiye daha 

25 ıenedenberi yatalak 
olan bir lngiliz kad1D1 101 
inci yaşını kutlulamıştır. Sıh· 
hati yerindedir. 25 senedir 
her gün ekmek, peynir ve 
bir bardak biradan ibaret 
olan yemeğini asla terket
memiştir. Uzun yaşamasını 
da buna atfetmektedir. 

Bir Alman K imyage
ri nin Yeni Bir Keşfi 

Alman gezetelerinin yaz· 
dıklarma göre Alman kim· 
yageri Edrel "sertd kağıd,, 
ismini verdiği keşfini teki· 
müJ ettirmeğe muvaffak ol
muştur. Kimyagerin bu ismi 
verdiği madde kağıdla cam 
halitasından yapılmaktadır. 
Edrel bu halitaya koyduğu 
başka bir maddenin ne ol
duğunu gizli tutmaktadır. 
Edrelio bu sert kağıdı b.ey
kel ve abidelerde bakır ve-
yabud demir yerine kulla .. 
nılmaktadır. Mermer reoğio
olan bu madde, istenilen 
renge de boyanmaktadır. 

loşaaşta da istimal edilmek
tedir. Bu sert kiğıd üstüne 
mermer üzerine yapılan iş· 
lemelerin kaffesi yapılabil
mektedir. 

__,. ......... 
Vinstön Çörçil 
Evini Satıyor 

Mister Viostön Çörçil Kent· 
teki malikanesini satmakta· 
d11. Malikanenin 80 dönüm 
arazisi, 5 büyük salonu, 19 
yatak _ve giyinme odası, 8 
banyo dairesi vardır. Birkaç 
ahır, 3 garaj ve iiç de ayrı 

daire vardır. 
ChurchiU bu malikanesin

de hazine nazırı iken 1924 
ve 1929 büdcelerini haznla· 
mıştır. Ayni zamanda bahçe 
duvarlarından birini de biz
zat kendisi örmüştür. 

Kiralık Ev 
' Bayraklıda Mizan sokağın

da (8) numaralı yedi odalı, 
balkonlu bahçeli ve çok fe
rahh bir ev kiraya verile
cektir. Taliplerin Keçeciler· 
de (Sadullah efendi) soka· 
ğında (22) n'1marah gazozcu 
Salih ustaya müracatları. 

-4- YAZAN: G6nül Emre 

Biraz sonra içerive 2üler vüz 
Iü, kısa bovlu ve gürbüz een 

bir kövlü girdi 
Durmuş dayının çizgili yü· 

znnde kinle karışık bir nef • 
retin gölgesi dolaştl. Gözünü 
ocaktan ayırmayarak: 

- "işte böyle evlidl,, ~e
di .. 

Ocakta tükenen iri çam 
kütüğünün son cızırtılara işi· 
tiliyordu. 

Biraz sonra içeriye kısa 
boylu, güler yüzlü genç bir 
köylü girdi, bizi selamladı. 
Ve kapıy• yakın bir yere 
oturdu. 

Muhtar: 
- Hoşgeldin aşık Murad 

dedi. 
Genç adam gülümsiyerek 

cevap verdi: 
- Hoş bulduk . 
Muhtar, izahat verdi: 
- Murad, bizim köyün 

bülbülüdür Çok zorlu saz 
çalar. Bundan ötürü de ken
disine aşık deriz. 

- Sazını dialiyemez mi· 
yiz? Dedim. 

Muhtar: 
- Dinleriz beyim. 
Deyip Murada döndü: 
- Haydi Murad, çabuk 

sazını al da gel .. 
Murad itiraz etmeden git-

ti.Çok geçmeden elinde sazla 
geldi. Kendisine yakınımız· 
da yer ~erdik. Sazını dizine 
aldı, bir iki yokladıktan son· 
ra çalınağa beşlada: 

Suya attım kamııa, 
Su neylesün yanmışa, 
Mevlam sabırlar versin 
Yarinden aynlmışa .. 

Çuhada· yelk eğmesi, 

Sağ yanında düğmesi .. 
Gene gözüm seyriyor, 
Yakın yarin gelmesi. 
Ocağın kızıl ışığı esmer 

delikanlınıa yüzüne vurd uk· 
ça efsadelerin canlandırdığı 
bir kahramana benziyordu. 
Muradın sazı gibi sesi de 
güzeldi. 

Muhtar eserine gUvenen 
bir adam sevincile: 

- Haydi Mur .. d, biit.İm 
köyün türküsünü çaJ! Dedi 
ve ilave etti: Bu türkü Mu· 
radındır. Sazda kendisi çı· 
kardı. 

Murad, bjraz utanır gibi 
oldu. Parmaklarının hafifce 
titrediğini görüyordum. 

Başmı sazına iğdi ve tel· 
leri söyletti: 

Güzeldir köyümün daği 
Verimlidir toprağı .. 
Geliyor Nihar çağı 

Köyüm hoştur, köyüm ho 
tu 

Muradın yorulduğunu, a 
nından sızan terden anladı 

- Şimdilik yeter!. Ekıi 
olma.. Dedim. 

.,, 
• • 

Ertesi gün, Durmuş da 
misafir kaldığım eve gel 
Uzun, uzun konuşmalard 

sonra: 
- Beyim, seni bugün b 

zim eve davet ediyoru 
çorbayı beraber içeceğiz,d 
di. 

Gülümsedim ve kendisi 
böyle bir zahmete girmem 
sini söyledim. Merd ve t 
miz kalbli köylü: 

- Ne olacak beyim, de 
kırk yılın başında köyümü 
gelmişsin de, sana bir çor 
içirmişız çok mu? 

Karşımda, katıksız bir s 
mimiyetio örneğini görüne 

- Gelirim, Durmuş da 
dedim, fakat birkaç hikaye 
daha dinlemek isterim. 

Güldü ve: 
- Mademki beni 

dın, ben seni k1rar 
hiç .. Dedi. 

"' lf.. 

Durmuş dayının 

yiz. 
Kelimenin b6tün mioaıi 

zahmet etmiş. Beni memn 
bırakmak için kendini ç 
yoruyordu. Zaten Türk kö 
Jüsünün bariz meziyetleri 
den bir isi de misaf ırseverJi 
değil midir? 
Durmuş dayı tabiri tize 

ocağı şöyle bir harlattıkt 
sonra köşedeki ayı postu 
oturdu ve hikayesini anla 
mağa başladı: 

Sultanların günün de b 
yük bir haksızhga dayan 
mamış, ben de dağa çıkmı 
tım. 

Allah bilir ya, o günler~ 
biç bir gün fakir bir a~1 
mın günahına girmedim. N ~ 
rede bir ağa varsa onu ar 
dım buldum ve canını ya 
tım .. 
Durmuş dayı durdu. Es 

günlerin gözü önünden geı 
tiğini ifade eden bir mi~ 
ile yüzünü buruşturdu. P~ 
ketinden bir sigara al~ 
ocakta yakıp bir iki nefı 
çekti ve sözüne ıöyle deva\ 
etti: 

(Arkası var) 

Kabadayı, İzmirde ilk defa EA.LE sinemasında 

Yel esiyor .. Kasırg~lar kapuyor... Atlar 

şahlaD1yor ... Durunuz ... Çünkü : Yüksel ve 
K O R D O N rakıları 

Gürinmiyen Suvari 
Geliyor 

Dünyanın en eyi rakif arındandır komeniu· 30 
de rakı yoktur muhayyer olarak veriliyor, ı 
yeni yapmış olduğumuz son sistem teşkilaHar 

kısım hepsi birdeı 
VE 

ve 33 senelik tecrübeli ustalar tarafından Ayrıca: FOKS JURNAL fC Ayrıca: Paramunt jurnal M 
~~~~~~~---'11!11--.-.----....... ---------------------___J-...a.~~~~~~~~~~~~~~~~~-L• ...... ~~~_....~ ..... --,__,.__-L__.___..~_._~~~~ 



Darası Başımıza 
Balkan matbuat kouferan· 

ıına İftİrak eden Yunanlı 
meılektaşlarımııdan 8. Zari· 
liı, eaki meb'uılardan; tim· 

• di de memleketinde matbuat 
birliii reisidir. 

Kendisinden, Yunanla ga· 
zatecilerin, birlikleri 1aye
ainde ne gibi istifadeleri 
olduiunu sordum, şöyle an -
alttı. 

"Yunaniıtanda her şehrin 
bir matbuat cemiyeti vardır. 
Bunların arasında irtibat 
mevcuddur. BirJiie yalnız 
ecir vaziyetinde bulunan yani 
patron olmıyan muharrirler 
girer ve Atinadaki zanın 
yekOnu 300 ki§idir. 

"Vergilerden muafız; tren
lere vapurlara bedava bin· 
memiz ıiçin pasolarımız var· 
dırdır. Tramvaylar için de 
eskiden vardı; lakin şirkete 
kızdığımızdan pasolarımızı 
kendi arzumuzla iade ettik. 
Tiyatrolara, keza, bedava 
gireriz. 

"Birliğimiz, cenaze, hasta
hk, işsizlik gibi felaketlerde 
yardımımıza koşör. 

"24 senedenberi mevcut 
olan matbuat birliğinin bu 
günkü para mevcudu mil
yonlarca drabmidir. Azadan 
her biri ayda 10 drahmi ve
vir. Cazetelerin varidatından 
yüz.de bir toplan1r. Seneden 
ıeneye balo, p.yango, tertip 
ederiz. Bu sene yirmi beşin· 
ci yıldönümümüz olacağı için 
fevkalide tezahürat yapaca
i•z. Hayli paramı7. daha bi
rikecek. Çünkü hükumet,. 
bizim ıerefimize pul da ba· 
sacak. 30 milyon drahmimiz 
olacak. 

"lhtiyar~ıyanlara tekalldiye 
Veririz. Ölen Azanın ailesine 
de evveli toptan bir küçük 
nıebliğ teberrü eder, ıonra 
aydan aya, sizin paranızla 
25 lira kadar bir para bağ· 
larız. Fakat 25 liranın karşı 
lıiJ, para farkı yüzünden 
Yunanistan için, kafi bir 
geçim vasıta1ıdır. 

• . ., 
Bu izahat esnasında, diğer 

Balkanlı meslcktaılırıanz da, 
Yanımızda birikmişlerdi. Din
leyici sıfatile gelen Bulgar 
nıüseasili de: 

"- Yalnız öldüğümüz za
man cenazemize çelenk gön· 
derilir !" demedik. 

Hatti şu fıkrayı da anlat
madık: 

"Arkadaılaramızdan biri 
vefat halinde bulunduğunu 

ıııöyliyerek çeJennk parasının 

kendisine teslim edilmesi için 
iıtida vermişti.,, 

Sadece, .. inanarak • şunu 
söyledik: 

- Bizde, ıeri ve muazzam 
inkiiaplar oluyo,, Meıleki 

teşekküllere henüz başlama

dık. Yalnız gazetecileri de

ğil, bütün diğer meslekleri 

de, kendi ihtiyaçlarına göre 

ayrı ayrı teşekküller içine 
sokmağa başlayacağımız, hep· 

sinin saadetlerini ve fdaket· 
lerini deruhte edeceğimiz 

de\•ir yakındır. "AKŞAM,, ---..... .. .,._ __ 
Korkunç bir 

örümcek 
iki senedenberi Şılide ga

yet büyük cüsseli bir nevi 

örümcekler belirmiştir. Şim
diye kadar görülmemiş kadar 

büyük olan? bu hayvanların 
insanlarda açtıkları yaralar, 

geniş ağızlı bıçağın husule 
getirdiği yaralar kadar müt· 
hiş oluyormuş. 

Satılıktır 
Avrupa tohumu demek 

damızlık ve her zaman taze 
ve cins demektir .. Okuduğu
nuz Meram tabum mağaza
sının ilanları reklam değil 

bir hakikattır. Damızlık ıeb· 
ze ve 'içek ve meyvasız ağaç 
tohumlarını Meram tohum 
mağazasından tedarik ediniz. 
Kültürparkı yeşillendiren in· 
giliz çim tohumu toptan ve 
perakende ve Rayguas, La
vegra1 çim tohumu yedi se· 
ne dayanır. Park ve hususi 
bahçeler iç\n şayanı tavsiye
dir . 

Yunan Basını 
-----------------0000-----------------•• 

Olen Haricive Nazırı Hakkında 
Dedi-kodular 

Mibalakopulos'un ölümü· ı ndaki mektuba aşağıdaki 
nün sebebi ailesile hükümet cevabı vermiştir: 
arasıoda münakaşayı mucip "Kardeşinizin hastalığını 
olmuştur. Ölenin kardeşi gazetelere yazdıran müste-
Anastas Mihalokopulos mat• şarhk değildir. Gazeteler 
buat müsteşar! ğıoa gönder- bunu hekimlerden öğrenmiş· 
diği bir mektupta diyor ki : lerdir. Yazdığınız mektuptan 

"Gaz.eteler kerdeşimio ıonra biz de bu zevata mü-
müzmin bir miyokardit'ten racaatla fikirlerini aldık ve 
öldüğünü yazmışlardır. Bir (müzmin bir miyokardit) ol· 
müddet evvel Avrupa pro· doğunu iğrendik. Hatta Dr. 
fesörleri tarafmdan muayene Loraudos teşhisini tevsik 
edilmiş olan kardeşimin kal- için otopsi bile yapmak is-
binde biç bir hastalık görül- temişse de ailece kabule şa · 
memiş olduğu gfoi, kendisi yan görülmiyerek reddedil· 
de şikayette bulunmamışhr. miştir. 
Binaenaleyh matbuatın san- Basın ve Turizm Müsteşarı 
süre tabi bulunması yüzün- T. Nikoludis 
den bu cihet yalnız sizin Yukarıdaki her iki mek-
emrinile tashih edilebileceğin- tup da gazetelerle neşredil-
den, icap eden emrin veril· mek suretiyle, eski dışbaka-
mesioi rica ederim. nının müzo:io bir hastalıktan 

Müsteşar Nikoludis yuka · CSldüğü yayılmıştır. 
c::::3 

Karagözün 
tarihce i 

Elefteron Vimadan: Beyoğ· 
luodan yazılıyor: Karagöz 
efsanesi çürümüştür. Kara
gözü Bursalı Şeyh Mehmet 
adında birinin vücuda getir· 
diği meydana çıkmıştır. 

Binaenaleyh Kırklarelinde 
doğmuş Bizanslı bir komik 
olduğu hikayedir. Bizanslılar 
devrinde bazı kimseler Bur
sayı ziyaret ederler ve kap
lıcalarından istifade ettikleri 
gibi çalışmak için de Osman· 
la payıtabtıoa gidip gelir· 
lerdi. 

Bizanslı Nilüfer sultanın 
yaptırdığı Muradiye camisi-

' halli meşhur komik Hazım 

tamir ve tezyin etmek iste
mişse de, hakikat meydana 
çıktaktan sonra sarfınazar et· 
miştir. 

Şeyh Mehmed Küsteri'nin 
mezarı, Karagözün nasıl vü· 
cud bulduğuna şekki şüphe 
bırakmamıştır. Demek olu
yor ki, Bursa Karagöze ya
bancı değildir. 

__.. ....... -
Gemilerin 

Arkasına takı
lan balıklar 

nin mimar ve ustaları da Bi- Büyük deniz seyahatlerin· 
zanstan getirilmişlerdi de defaatle tecrübe edilmiş-

Her n~ halse Karagöz ef · tir: bir geminin peşiee takı-
sanesi 165 camili bir şehir· lan bir köpek balığı veya 
olan Borsada doğmuştur bal· bir balina, yüolerce ayni va· 
kevi de bunu tasdik etmiştir. purun arkasından gider. Yo· 
Efsaneye göre, Karagöz ulu rulmak bilmiyen bu _takibi 
caminin inşası esnasında işçi yopan hayvanın ayni balık 
başı Hacıvahn yanında çalış· olduğunu, bunlara konan işa-
m ş, ameleyi eğlendirmeye retlerle tesbit edilmiştir. 
başlamış ve Yıldmm Baytizıd Fakat günlerce bir geminin 

Bedeli nakdi 
Nisan 28 duhul için elbise, postal 

palaska, bataniye ve sair teferrüat 
ihtiyacınızı ask eri numünesine mu
vafık yalınız Hasan Basri ve şeriki 
Mehmet Glllaylar fabrikasından ıs· 

marlama usulile temin edersiniz her 
halde ve mutlaka fabrikamıza uğra· 
manız kendi menfaahnııın iktiza
aındandır. 

12 NiSAN 

efradına 

ADRESE DİKKAT: lzmir satış şubesi Alipaıa caddesi ıar 
raflar karşısı yalnız 31 numaradır. Büyük Jeybaya dikkat 
alimeti farika Hasan Basri Şenbiçer fabrikası. 

~~~~~:~~~~~· 
~ s 1 DOKTOR 1 
1 Cild, Saç ~.a!!~.i ~!~~~nt.ba11111 1 
ı ikinci Beyler sokak No. 81 Her ııün öğleden sonra ı 

l•l~~~~~ı~~~~(D@lil 

Sık sık değişen 
Hava şartlarını en hassas ve kal'i 

şekilde tesbit eden LÜFFT = 
Hava markalı BAROMETRE e ~~ DERECE, İGRO~tETRE , t~ 
ile en maruf fabrika mamulatı l ~]!I 

Gözlük ve camları 

S. FERİD ~'~~wı..& 
Şifa Ecza pesinde 

TOPTAN PERAKENDE 

r=-h::iiH:kbP:;;;--1 
~ ÖLÇÜEVİ 1 
& Baskül, kantar, m~sa terazisi yeni ve her nevi ölçll lı 
i tamiratı kabul edilir. 
n Kolancılar (Eski kasaplar) No. 27 
~ IZMIR: Telefon - 2746 
~~-ae:.ta~k.ta~~ ··~~~~&:.t:S~.,, 

Dikkat 
Bayanlara Müjde: 
Bu senenin envai modelleri 

yazlık panama ipek hasır ve 
sair şapkaları 150 kuruıa 
meşhur Universal şapka fab· 
rikatörü Bay Abbas Azer 

hayatı ucuılatmak inkilibında 

bir hizmet etmek için bugün· 
den itibaren satışa baılamıohr 

bu fıuah kaçırmayınız alma• 

sanız dahi bir defa görünüz. 

Balcılar 191 T. 3811 

- Bizim de aıığı yukarı 
ayni ıekilde bir cemiyetimiz 
var J Deni. 

Biz ise : 

Çiçek ve meyva ağaçla· 
randa ve sebzelerde görülen 
püsörön hastalıkları ilaçları 
kapalı kutulu içinde ve açık 
kimyevi gübreler ucuz ve 
taze olarak satılır. 

lzmir Hisarönü 34 No. Me· 
ram tohum mağazası 

Hüseyin Avni 

1 Birinci Sınıf Mutahassıs de kellelerini uçurmuştur. balıklar uyumak için ~ ne ya-

Bursada Karagözün kabri parlar? Hiç bir alim bu mü· 1 Dr. Demir Ali 
gazebe gelerek her ikisinin- arkasından yüzüp giden bu •-=- a::a::w--m:mrE:lii\'!!:EmlEIEl••~ıwlilll .. am--••ı 

diye gösterilmekte olan ma· him noktayı halledememiştir. KAMÇIO\:iLU • 

---~----· 1 Cilt ve Tenasül hastalıkları ve 1 
6AAAAılıtaAiA A•AA6 · caAılb · Adlıı•AAAI> EaEE>+ Dr F AHRi IŞIK >taam~ 1 elektrik tedavisi 1 • L •• k Markalı t_ " ~ • · " lzınir - Birinci beyler Sokağı No.: 55 Telefon: 3479 Q u s ~ ~ lzmir Memleket Hastanesi Rontken Müteha11ısı B Rm=;ıeaıısa:aal!I aa..._ &EB!J &ai:liiaWWW 11 

Sabunları 1 m RoNTKEN vE ~ Haşaratla Mücadele Zamanı 
Çamaşır Ve Banyonuzda Emni.r.etle = m E~~ktirik tedavileri yapılır 1 
Kullanahilirsiniz « BİR TECRUBE • E lkıncı Beyler Sokak No. 29 TELEFON: 2542 ~ 

• .. · . &> aamammmEetE~mıa~r.Olasm~mEmooc;Jsm~ 
t1
41 

KAFtDİR ! »Her Yerden Arayınız D ·~-=-~~~~~~ı~~~ıı;t~~~~~~ıı:ı· 
- ..... ııı;;illlıiiıf ..... ~~ ................ ~ ... ~ .......... ~lıiöil~llMil---

Umit Fabrikaıı Ticarethaneai Kestanepazarı 9 [tJ EJb• M t [+] = Telefon Telgraf ft [•~ ıse ve an O C•l 

• 3041 Omidun S c!ı Mıraklılarına MIJdı f3 
••••• ili' llllllllllV' i •ff'J il ••• ~•lZabitan, Baylar ve Bayanlar [+] 

~**:ıt****:a::ıt:ıtı**** ******:a:~ r:~En müşkülpesent müşterileri memnun Bj 
iC Meşhur ASIM Sabunları )t R~eden bu firmayı unutmayınız ~ , [• 
iC . )t [fi Tüccar terzi (Türkpazarı lbrahim ' · ! U Cılt, ı l\1ağzası: Yünlü, >+ [f. Karakaş) bukere yeni mağazada zen gin çeşidler. Terzi- t 

i( Saç Hisar camii arka kapı İpekli )f [f. hanemizde bay ve bayanlar için son moda zarif ve ıık ı 
M için Çamaıırlar >+ [+] manto, rob, tayyor, etek, büluz ve tovakar Zabitan ve t] 
.., sırasında: •• ~ t( kokulu için [fi sivil elbise ve kaputları imal edilir. ~ 
ıi baa 905 inci sokak, has ı Muamelem peşin ve taksitledir. tJ il sabun 14 No. lı mığaza. ıabun t Bu sözlerin doğruluğunu anlamak için bir tecrübe kafidir."+] 

iC EVLER iÇiN: 11 kiloluk torbalar tertip edilmiştir. ~ !)DİKKAT: Yeni ~1ağaza Odunpazarı No. 12~!~ 
iC Sayın müşterilerimin tekliflerini dileriz. )t •] TELEFON: 3276 S 

Geçen sene bütün İzmir· 
lilerin takdirhrini kazanan 
" Whiz ,, markalı meşhur 
Amerikan filidi ile bu sene 
yeni ve çok kuvvetli bir 
formülle çıkan "Fayda,, ve 
emsali ilaçları taze ve mü
essir naftalin ve pire toz
larını, logiliz markalı kim
yevi gübreleri, bağlar için 
kara boya ve zaçyağı. 
Ağaçlarda, fidanlarda ve 
çikeklerle güllerdeki ballık 

• vesair haşaratı öldüren ve 
Burnava Zıraat Enstitüsünün 
raporunu taşıyan " Kata
kiJla ,, tozlarını ucuz ve 
kesin fiatlerle mağazamızdan tedarik edebilirsiniz. 

9 rakamını istismar etmek istiyenlerin mağazamızla hiç 
alakası yoktur. 
Başka yerde de şübemiz yoktur. Lütfen yukarıdaki fır· . 



s.1a11. • 

•Kalb durması 

~ Din ıabah1eyin Yol&cdes .. 
tenindnn geçmekte olan Bo .. 
la ıayllYI Oıman Göktürk 

~kalb durmasından vefat et• 
ı mittir. _ ....... . 
~ Bav Derviş 
) Ta ver 
' lımir Memleket hastaha • 
• aeıi dahiliye mütehasaııı mu· 
••inliğine Istaabul Guraba 

~ hutahaneai dahiliye asistan 
laay Deniı Taver tayin edil· 

il • t• ~ mıı ır. ---··--
~· Göçmenler 
~ Gelecek 
~ Bir Hazirandan itibaren 
'1 ı&çmen nakliyatına baılana-

' 

caktır. Bu ıene de vilayeti· 
mize muhacir gelecektir. 

· Şimdiden biltGn ibzarat ik· 
ı mal edilmiıtir. . ~·~ 

lskenderive 
Hattı 

lzmir-Pire arasında iıle
miye bııhyan vı purların Is· 
kenderiyeye de uğraması ka

f rarlaıtırdmııbr. ................... 
Poliste 

Kimler Tckaünd 
Edilecek 

ı Muayyen yaı haddini dol
J durmuı olan memurlarını 

emniyet umumiye müdürlüğü 
ba senenin Temmuzunda 

l teka&de ıevkedileceğinden 
muamelenin yapılmasına baı· 
lumııtar. 

TekaDde ıevkedilecekler 

ıaalardır: 

1304 Doğumlu polis me· 
•urlarile bu derecede diğer 
memurlar, 1301 doğumlu ko
miıelerle bu dereceye mu· 
adil memurlar, 1299 doğum
lu müfettiılerle bu dereceye 
muadil memurlar, 1296 do· 
jıımla ikinci sınıf polis ve 
emniyet miifettiıler ile muadil 
memurlar, 1294 doğmlu bi· 
riaci ıınıf polis poliı ve em
aiyet mlifettiılerile muadil 
memurlar ve emni vet umu· 
miye ıube mildürlereri ve 
birinci sınıf emniyet direk· 
U5rleri fedtinde emniyet di
rektörleri ve muadil müdür· 

1 lerle baı müfettişlerdir. 
Bütün vilayetler bu gibi 

memurlerın isimlerini 15 Ni· 
ıana kadar Dahiliye Veki;; 
letine bildirmiş bulunacak
lardır. 

1 Geçmiş Olsun 
Bazı otobüs toför •e bilet· 

1 çi.lerinin dikkatsizliği ;yüzün
den ara sıra kazalar eksik 
olmıyor. bu arkadaılar ma· 
ne•ra yaparken ardlarına 
inlerine bakıınlar ve dikkat 

etsinler, evvelki gün de müd· 
deiamumi muavını bayan 
Handan az daha feci bir 
aldbetle karıılaıacaktı. Şük
ro'ıua ki yaraları pek oka
der ehemmiyetli değildir. 
Acil şif aldr temenni ederken 
ıofı>r ve bilttçif erimize de 
dikkat tavsiye ederiz. 

Tu.nu.sta örfi idare· 
Roma 12 (Radyo) - Tunusta karışıklıklar büyümüştür. Hükumet gördüğü lüzum üzerine 

örfi idare ilin etmiştir. Bütün sivil memurların vazifesi askeriyeye devredilmiştir. Dün tek
rar kanlı çarpışmalar olmu, ve 40 ölü ve 100 yaralı vudır. 

Lokomotif bir otobüse çarparak parçaladı 
7 kişi öldü 21 kişi lraralandı 

Bükreı 11 (A.A) - Kalas ile Setatea Alba arasında bir geçitte bir lokomotif bir oto· 
büse çarpmıştir. Otobüs parçalanmıştır. Yedi kişi ölmüş ve bjrkaçı ağır olmak üzere 21 
kişi yaralanmıştır. 

Hava kuvvetlerimizi takdir edivorlar 
BerJin - Alman gazeteleri Türkiyedeki büyük havacılık hareketini takdirle kaydediyor

lar. Bu gazetelerde Türkiyeain hava kuvvetlerini arttırmak için sarfettiği büyük gayretle!' 
etrafında her gün haberler vardtr. "Berliner Bö:seozeitung,, Ankara muhabirine atfen şu 
haberi veriyor : 

"Yakında Istanbuluo 25 kilometre civarında bulunan Yeşilköyde bir yeni ve büyük hava 
limanı tesis edilecektir. Başkaca Ankarada, lzmirde ve Adaoada yeni hava limanları tesisi 
mutasavverdir. Türk hükumeti şimdi Aeroplane Campany adındaki tayyare ıirketlerinden 
10 bomba tayyaresi tesellüm etmiştir. Bu tayyareler yakında Türkiyeye nakledileceklerdır. 

Romaya. kim sefir oluvor 
Pariı 12 (Radyo) - Poti pariziyen gazetesi bayy Fransova Pietrinin veyahut bay Mist· 

lerin Romaya sefir gönderilmesinin pek kuvvetli olduğunu yazmaktadır. 

lngilizler Kuvvetini Artıracak 
Londra (A.A) - Taymis iazetesi diyor ki: "blebistio icrası için tesbit edilmiş olan usul

lerden kati nazar lngilterede Almanya ile Avuıturyanın birleşmesi aleyhinde umumi bir 
hh beslenmemiştir. Bu birleşme lngiltere ile Almanyanın anlaşmasına karşı ufak bir mania 
teşkil etmiyecektir. 
~u birleşmenin Almanyanın kuvvetini artıracağı şüphesizdir. logilizlerde kendi kuvvetini 

artırmak üzereredir. Müzakerenin iki tarafça kuvvetlerine istinat edilmek üzere sevk ve 
idare edilmesi iıe muvafık bir ıeydir. Demiştir . 

------------- ---00 .. "tOO-------------
Ba~ vekilimiz 
Balkanları 
Gezecek 

Bükreş. 11 (Radyo) -
Tı:.rkiye Baıvekili B. Celil 
Bayar, Atinadan sonra Bel· 
gradı ve mOteakiben Bükre· 
ti ziyard edecektir. 

Dost memleket Başvekili, 
Balkan payitabtlannda bü~ 
yük tezahüratla karıılaaa
caktır. 

B. Celil Bayar, Balkan 
devletleri payitahtlarında 1a

bırıızlıkla bekleaiyor. 
........ Ulllll••••• ... 

Bir tetkik 
Türkiyedeki ıipor hareket

lerini yakından takip eden 
ve düzenle yürümünil temin 
eden sayın mebuslarımızdan 
bay Adnan Mendres dün iz. 
mire gelmiştir. Buradaki ıi· 
por kurumlarını ve sahaları· 
nı tetkik etmektedir. 

Yeni İşkelenin 
Açılış Töreni 
Konak iskelesinin bütün 

levazunı ve mobilyasi vesair 
noksanları Perşembeye kadar 
ikmal edilerek o gün törenle 
açılacaktır. 

Führerin 
Nutku 
Londra ( A.A. ) - Niyöz 

Kroniki ıazetesinden: Hitler 
tarafından intihabatın are· 
fesinde söylenilmiş olan nu· 
tuk sadece Hitler propagan· 
dasının Almanyanın yeni eya· 
letinde ne derece müessir 

Habramutu 
istila Etti 
Paris 12 (Radyo) - la· 

giltere hüktımeti cenubi Ara
bistanda Habramut adasını 

istila etmiştir. Sebebi ise bu 
zengin adanın ltalya tarafın· 

dan zabtedilmesi korkusudur. 

olduğunu röstermekte bulu· bıhak namına bu nutkunda 
nan plebisit arkamından da- idarei hükumet iddiasında 
ha manalıdır. Führer Cena- olduğunu beyan eylemiştir. 

ooooooooooooeooooooooaoooooooooooooooo 

Halkın Sesi hakkın sesidir 
- Baştarafı 1 incide -

manlarile dolmasına asla müsaade edilmeyeceği kanaatile 
bu halin önüne geçilmesi için bu işle alakadar makamın 
gazeteniz vasıtasile nazarı dikkate alınmasının teminini say
gılarımla yalvarırım. 

Halkın Sesi: 
Hiç ıüphe yok ki bu zarif vapurda sigara içilmesine mü

sade edilmekle tiryaki yolculara bir. cemile yapılmak arzu· 
su düşünüldü. Fakat mesafe az olduğuna ve umumun sıh· 
hatı namına bir çeyrek saathk bir müddet için siğaradan 
mahrum kalmağa tahammül pek güç olmıyacağına göre 
sayın halkımızın birbirlerini incitmemek ıekilde bu siğara 
içme işini kendiliklerinden idare etmeleri fena olmıyacaktır. 
Esasen önümüz yaz olduğuna göre siğara içeceklerin ken· 
diJiklerinden gayet ferahlı olan kıyılarda dumanlarını savur· 
maları çok yerinde bir hareket olsa gerektir. 

HALKIN SESl HAKKIN SESIDIR 
...................... a ... • .. ••••••••' ................. •••••••••••• .............. .. 

İster Gül ister Ağla 
- Baştarah 1 inci Sahıfede -

memişti, ben de hayli kızmıştım, yolda benim gibi damadından şikayetçi bir arkadaşa rast 
geldim. O, sanki evde olan bıteni duymuş gibi sordu: 

- Sizin damat nasıl ? 
- Nasıl olacak dedim, ağzımdan dalgınlıkla şu cümle fırlayıverdi: 
- Süt gibi bir delikanlı. 
Zaten yanık olan arkadaşım bu cümleyi duyar duymaz başını salladı ve şöyle tefsir etti 

benim de hoşuma gitti :1 
- Ya, •ah vah, demek o kadar sulu. 
Sen ey okuyucum böyle içgüveylerine ne dersin? Hem bedava ev bulurlar, 6olerine az 

çok Tanrı ne verdiyse konulur, ondan sonra da huysuzluk ve kabadayılık yaparlar. Böyle~ 
lerin hallerine: 

iSTER GÜLISTER AGLA 

Tavvare 
- Baştarafı l incide -

kazanmışlardır. 

1500 lira kazananlar 
34506 2049 1474 34089 
1000 lira kazananlar 
23087 35930 36461 31081 
37631 20~3 19449 10767 . 
3285 32236 33344 6705 
200 lira kazananlar 
7539 23334 29501 25118 
4925 6991 21713 33004 

2045S 26344 30093 36447 
30131 27898 7062 
24864 11251 35323 2637 
14233 12619 12349 38853 
4037 13807 29507 12618 

25009 1996 9457 13551 
7077 3643 10800 15772 

25339 3057 13712 3465 
28271 

70 lira kazananlar 
37365 5571 35928 36716 
21364 29954 28936 6492 
15501 21288 27643 23298 
19402 5601 9136 14195 
26111 38560 9439 32882 
26659 31241 21516 21634 
36878 38964 16ı84 4515 
4914 1758 
50 lira kazananlar 

29715 30996 30453 25722 
9359 36235 11176 37895 

12 NiSAN 

Piyangosu 
6344 18905 2673 33141 

29167 22366 17667 15082 
7334 37864 37703 20281 

19953 22944 5229 13123 
30404 

•• 
Herald'e Göre 
Londra ( A.A ) - Deyli 

Herald'de : "bikim mutlak 
olan heyetler bize Hayıeri 
hatırlatıyor. Almanya neka· 
dar fazla değiıirae o kadar 
eskisine benziyor" demektir. 

Hatay Davası 
Burgazda çıkan "Burgaa

ki Far" gazetesi, Bulgar tel
graf ajansının, "Stefani" a· 
jansının, Istanbul muhabiri-
ne atfen, bir haberini neı· 
retmektedir. 

"Türkiye Iskenderan San· 
cağı hakkında teliılıdır. 
ba;lığı ile neıredilen bu ha· 
bere göre Istanbul baııaı 

fskenderundaki Fra111ız milı
temleke ajanlarının faaliyet
lerini Ye Hatayda mevcut 
ekalliyetleri bir ar aya topla· 
yarak müstakbel intibıplar
da Türklere kartı bir cep· 
he kurmak emeliyle çalııtık
Jannı yazmakta ve bunu ıid· 
detle tenkit eylemektedir. 

iiiii"iiFi - i'iii? 

lzmir Muhasebei Hususiye Mü
dürlüğünden: 
Senei sabık Numara11 Cinsi 
kira bedeli 

Bulunduğu yer 

Lira K. 
55 - 471 dükkln Karantina tramvay c. 
60 - 479 .. " " " 15 - 481 .. " " • 

150 - 483 
" " " .. 75 - 8 dUkkin Memleket bastınHİ altı 

50 - 6 
" 

,, ,, 
120 - 4 

" n H 

40 - 16 
" 

2nci kordonda 
1640 - 12 18 depo ... ,, Şaphane so. 

20 50 47 dük kin Araı mektebi altı. 
20 - 49 

" ,, .. " 60 - 22 
" Alipıfa meydanı 

50 - 24 
" " " 275 - 28 
" " " 50 - 14 

45 - 16 " " 
" " " ,, 

70 - 18 kahvehane ,, " 
35 - 20 " " " 50 - 24 dükkan ,, " 

118 - 29 " " " 35 - 14 ,, Loncada 
100 - 19 ,, Taşçılarda 
35 - 16 " Lonca Çancılar çarıııı 
90 - 11 ,, Loncada 

1.25 - 13 il " 

190 - 9 ,, Loncada kömilrcüler ça. 
135 - 13-22 mağaza Yemiı çarıııı 

425 - 17-28 " " " 
120 - 42 ,, " " 
100 - 44 " " " 
120 - 46 " " " 

1650 - 48 " " " 
120 - 52 " " " 
120 - 50 il " .. 

125 - 7 ban Sabunhane sokajı. 
120 - 54 mağaza Yemiş çarıııı 

60 - 231 dükkan Arasta baıı 

30 - 225 " " " 
375 - 223 " " " 
70 - 5 ,, Kuyumcular çarıııı 

80 - 15 " " " 
46 - 22 " " " 
95 - 3 ,, Şeritçiler Bahadırlar 
57 - 39 ,, Bakırcılar f Saraçlar 

45 - 41 " " " 
ldarei hususiye akaratından olup yukarıda yer Ye cinsleri 

gösterilen akar muhtelif müddetlerle kiraya verilmek lbere 
10 4·938 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık artırma
ya~ çıkarılmıştır. 

Artırma tartlarını görmek ve okumak istiyenlerin beriBD 
Muhasebei Hususiye müdüriyeti varidat kalemine ve kiraıı
na talip olanların artırmaya iştirak etmek üzere 25-4-938 
tarihine müsadif pazartesi günü sabah saat 10 da depozito 
makbuzlarile birlikte vilayet daimi encilmenine milracaat 
etmeleri ilin olunur. (1159) 


